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هف الصكر السيئة كالضغط كالسيطرة  الكثير )األسرية، التربكية، االقتصادية، الخ(لقد شاب الهؤسسات بهختمؼ أشكالٍا ك هختمؼ كظائفٍا
عطاء األكلكية لمهاؿ عمى حساب كراهة  ك تىهية العبلقات .  كلمركتيف الحككهي عمى الهادة البشرية. اإلىساف كالتهسؾ بحرفية األىظهة كا 

ٌذي الهؤسسات،   اإلىساىية كالسمكؾ اإلىساىي ك بالتالي تحقيؽ الصحة الىفسية لمعاهؿ البشرم في الهؤسسات، يتطمب تغييرا جذريا داخؿ إطار
ا العهيقة في ك لها كاىت العبلقات اإلىساىية التي. هف حيث فمسفتٍا كأساليبٍا تشكيؿ األجياؿ الصاعدة  تسكد اإلفراد في الهؤسسات لٍا آثاٌر

 :العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسات يٍدؼ إلى عدة أهكر هىٍا أصحاب الهستقبؿ كرجالً، لذا لـز تحقيقٍا كعهكها فإف تحقيؽ
    .الجهاعة كسبلهة بىائٍا كالصبلت الكدية كالتفاٌـ كالتعاكف الكثيؽ تهاسؾ-
   .بيف أفراد الهؤسسة بأٌهية الدكر الذم يٍدفكف إليً رفع الكعي- 
الهعىكية بيف أفراد الهؤسسة كهف تـ يتكافر الصحة الىفسية بشكؿ عاـ   رفع الركح-
 .حؿ هشكبلت أعضاء الهؤسسة كالكصكؿ إلى التكافيؽ بيف الحرية كالىظاـ.

 تطكير الهؤسساتك قد جاء ٌذا الهمتقي لتكضيح العديد هف القضايا التي ترتبط بهكضكع أٌهية العبلقات اإلىساىية ك الصحة الىفسية في 

:   أىداؼ الممتقى 
 .)التربكية، االقتصادية، االجتهاعية(كاقع العبلقات اإلىساىية ك الصحة الىفسية في الهؤسسات -
 الكشؼ عف اآلليات ك االستراتيجيات البلزهة لجعؿ العبلقات اإلىساىية  ك الصحة الىفسية ضركرية في تطكير الهؤسسات بهختمؼ كظائفٍا ك أشكالٍا- 
 .االطبلع عمى الدراسات العربية ك األجىبية في دكر العبلقات الىفسية ك الصحة الىفسية في تفعيؿ الهؤسسات -
 .فتح الحكار العمهي بيف الهختصيف في الهجاؿ-
الخركج باقتراحات جديدة حكؿ تصهيـ تقىيات هحادثة كهىاقشة ىضهف هف خبللٍا تجسيد ثقافة جديدة، كتصكر إيجابي، ىحك تفعيؿ العبلقات -

. الهؤسسات اإلىساىية ك الصحة الىفسية لتطكير
 

 : المحاكر
  )هفاٌيـ، ىظريات الخ(لعبلقات اإلىساىية ك الصحة الىفسيةالتىاكؿ الهفاٌيهي ؿ-1

 )التربكية، االقتصادية، االجتهاعية ( تقييـ كاقع ههارسة العبلقات اإلىساىية ك الصحة الىفسية في الهؤسسات -2
العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسات  ىهاذج عربية ك أجىبية عف ههارسة -3
  عف تسيير األزهات في الهؤسساتعربية ك أجىبيةىهاذج -4
 استراتيجيات  تفعيؿ العبلقات اإلىساىية  ك الصحة الىفسية-5

 
 :الييئات العممية المشرفة عمي الممتقي

الرئيس الشرفي 
 د بكطرفاية أحمد .أ

  رئيس الجامعة
 

 : رئيس الممتقي
 كازم طاكس.د

 

 : المجنة العمميةرئيس
  د نادية بكشبللؽ.أ 

مديرة مخبر الممارسات النفسية ك التربكية 
 

:  المجنة التنظيميةرئيس
 سبلـ بكجمعة.د  
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:  األخبلؽ الكظيفية ك الصحة النفسية
منظمات ما بعد اإلدارة  (مقاربة مفاىيمية )
 ((أساس الفساد خراب األخبلؽ ال سكء اإلدارة  ))

ماجد الخكاجا .د

: " يقكؿ أحدٌـ..      الكظيفة تمؾ التي كصفٍا الهرحـك األديب ىجيب هحفكظ بإحدل ركاياتً أىٍا أضيؽ هف أف تتٌسع إلىسافو يحتـر ذاتً
يتحهمكف .. خارج الهؤسسة يككف ٌؤالء العٌهاؿ كاثقيف بأىفسٍـ.. غالبان ها يعاهؿ الىاس في الهىظهات كأطفاؿ كليس كأشخاصو ىاضجيف راشديف

لكىٍـ ها أف يدخمكا الهؤسسات التي يعهمكف بٍا حتى يبدك ككأىٍـ .. هسؤكلياتٍـ الهىاطة بٍـ في عائبلتٍـ كاتحاداتٍـ كىكاديٍـ كتىظيهاتٍـ
ـ.. فيىتظهكف في صفكؼ.. كضعكا كٌؿ ىضجٍـ كرشدٌـ عمى بكابة الهؤسسة يرتدكف الهعاطؼ .. يعٌمقكف لكحاتٍـ االسهية عمى صدكٌر

إف كثيران هف الىاس يتهاشكف كيتكيفكف هع ٌذي .. " يأتهركف بها يطمب هىٍـ.. يقكهكف بتسجيؿ كقت دخكلٍـ كخركجٍـ.. الهطمكبة لمعهؿ
كصمكا إليً ككأىٍـ كضعكا تحت  )Deficienciesالقصكر  (الههارسات التي ترٌبيٍـ عميٍا هؤسستٍـ كال يشعركف هطمقان إلى أية درجةو هف 

تمؾ قائهة اإلساءات التي تجبر الفرد عمى هسار تىظيهي كهستكل أداء هفركض كحركة ككقت .. Under guardianshipالكصاية  
             ال يهكف أف تصدر هكاقؼ العاهميف اإليجابية تجاي هؤسساتٍـ .. إىٍا ههارسات تزيد هف الفجكة بيف الكظيفة كاحتراـ كراهة اإلىساف.. هقيديف

تفرض أك تعهـ، بؿ يجب أف تتككف ٌذي العبلقة تدريجيان كتتطكر كتىهك كها ٌي الحاؿ في عبلقة صداقة حهيهة كباألحرل عبلقة  )بتعميهات (
ف االستخفاؼ الهبدئي بكراهة .. ) local productionإىتاج هحمي داخمي لمهؤسسة  (إف االتجاي السمبي عىد العاهؿ ٌك .. حب عهيقة كا 

ر كؿ التغيرات في الككف .. اإلىساف هف أكثر اإلساءات حدكثان في الحياة الكظيفية ذا التغيير يتحقؽ بإعادة تعميـ العقكؿ.. إف تغيير القمكب ٌك جٌك  ..ٌك

كتتحسف الركح الهعىكية عىد ..          إف الهؤسسة تعهؿ بفعالية أفضؿ عىدها تككف أٌدافٍا كغاياتٍا هرتبطة بهسؤكليات العهؿ لكؿ هكظؼ
ترل ٌؿ يخمؽ الهدير الهكظؼ الذم يتكقعً عمى الهدل .  الهكظؼ بإدراكً لكيفية هساٌهة عهمً في ىجاح الهؤسسة هها يعىي زيادة اإلىتاجية

... ٌؿ ظاٌرة الىبكءة الهحققة لذاتٍا ٌي الشائعة في الكسط التىظيهي اإلدارم... الطكيؿ
ك يسعى الكثيركف ..           ىعيش اآلف في عالـ يبحث عف العكدة لؤلصكؿ في هىاحي الحياة الهختمفة كفي الهقدهة هىٍا العكدة لؤلخبلؽ

لكضع هىظكهات عالهية يهكف تعهيهٍا كتشريعٍا كربها إلزاـ الدكؿ الهىضكية تحت لكاء األهـ الهتحدة بتىفيذٌا ككضعٍا ضهف القكاىيف الكطىية 
. السارية فيٍا

ٌؿ يهكف إيجاد شرعة عالهية أخبلقية تككف كهىصة كقاعدة :        لقد طرحت إشكالية جدلية هىذ فترة عبر هحاكلة اإلجابة عف السؤاؿ االتي
ـ كهعتقداتٍـ كألكاىٍـ كقكهياتٍـ  أساسية في ىشر قيـ أخبلؽ عالهية هتعارؼ عميٍا بحيث يتفؽ عمى أخبلقيتٍا جهيع البشر هٍها اختمفت افكاٌر

. كجىسياتٍـ كأعراقٍـ
        كها أف العالـ يعيش أزهات ىفسية تكاد تأخذ أشكاؿ الهرض الىفسي، كالدعكة إلشاعة كىشر هفاٌيـ الصحة الىفسية لتدخؿ في هختمؼ 

. التفاصيؿ االجتهاعية الحياتية
 تجيء أٌهية الدراسة هف أٌهية هحاكلة اإلجابة عف األسئمة البحثية الكاردة فيٍا، كهف حجـ كهستكل كدرجة التغٌيرات الٍائمة في :أىمية الدراسة

هىظكهات الفكر كالقيـ كاألخبلؽ كالتي تىعكس إيجابان أك سمبان عمى هختمؼ الهفاصؿ في الحياة االجتهاعية كفي الهقدهة هىٍا الهىظهات كالٍيئات 
 .كالهؤسسات اإلدارية الرسهية هىٍا كغير الرسهية

ي أسمكب تىظيهي هفعـ بالقيـ كاألخبلؽ كبحسب الكثير هف . ك هعمـك أف اإلدارة تتطكر بتطكر التقىية كالهعمكهاتية كالفكر اإلىساىي كاإلدارم، ٌك
 .التقارير كالدراسات كالكقائع التي تشير إلى اىحدار هطٌرد في هستكل كطبيعة األخبلؽ السائدة بيف األفراد كالجهاعات

كها تبيف األرقاـ أف الفساد اإلدارم ٌك األخطر ألف أم فساد آخر ال بد أف يرتكز عمى الفساد اإلدارم كالذم يعىي بشكؿ هحدد اىحدار أك 
. اضهحبلؿ أك تبلشي الهىظكهة األخبلقية في العهؿ الكظيفي

ك تفترض .كتؤكد الشكاٌد كالكقائع إف الهىظهات الىاجحة كالفاعمة ٌي تمؾ التي تعمي هف الهىظكهة القيهية كالكازع الذاتي لدل العاهميف فيٍا
. الدراسة أف الهىظهات التي تىتشر فيٍا هىظكهة أخبلقية، ٌي هىظهات تىعـ بهستكل عاؿو هف الصحة الىفسية لدل العاهميف فيٍا

       هف ٌىا تأتي أٌهية دراسة كاستشراؼ كاقع الهىظكهة القيهية األخبلقية ككيفية إعادة بىائٍا ضهف التىظيهات اإلدارية الهختمفة كفي 
 .كارتباط الصحة الىفسية طرديان بهستكل إشاعة كىشر القيـ األخبلقية في الهىظهات. هستكيات العهؿ الكظيفي الهتىكعة
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 :تسعى ٌذي الدراسة إلى هحاكلة اإلجابة عف عددو هف األسئمة البحثية الهرتبطة بعىكاف كهشكمة الدراسة كالتي تتضهف ها يأتي:    أىداؼ الدراسة
 ؟ )الكاقع- الفكر- الهفٍـك (ها األخبلؽ  .1
 ؟ )الهفٍـك كالكاقع (ها العهؿ الكظيفي  .2
 ها كاقع الهىظكهة األخبلقية في العهؿ الكظيفي ؟ .3
 ها دكر الصحة الىفسية ك األخبلؽ الكظيفية؟ .4
 ها هستقبؿ العهؿ الكظيفي ضهف الفٍـ األخبلقي كالتىاكؿ القيهي لً؟ .5

 تعتهد ٌذي الدراسة عمى الهىٍج الكصفي التحميمي باعتباري أكثر الهىاٌج هبلئهة لطبيعة هكضكع الدراسة: منيج الدراسة
 

 :ٌىاؾ عدد هف الهصطمحات كالهفاٌيـ الكاردة في الدراسة كتتضهف ها يأتي: مصطمحات الدراسة
ٌك اإلطار الذم تتحرؾ بداخمً أم هجهكعة بشرية ىحك ٌدؼ هحدد فٍك يعبر عف ىهط التعاكف البشرم  Organization التنظيـ -

القائـ هف اجؿ تحقيؽ ٌدؼ هشترؾ كيعىي أيضا التجهيع الهىظـ لؤلجزاء الهرتبطة كالههاثمة هف اجؿ تككيف كياف هكحد بهارس األعهاؿ 
. كالكاجبات كالسمطات لتحقيؽ الٍدؼ الهىشكد 

ٌي حؽ إصدار األكاهر إلى اآلخريف ، كحؽ التصرؼ أك عدـ التصرؼ بالطريقة التي يراٌا صاحب السمطة  Authority السمطة -
 .أىٍا تؤدم التحقؽ أٌداؼ الهىظهة 

ٌي التزاـ الهرؤكس بأداء بعض الكاجبات ، طبقا إلرادة الرئيس ، فٍي اتفاؽ تعاقدم يقـك فيً الهكظؼ  Responsibility المسئكلية -
 .بأداء كاجب أك عهؿ هعيف هقابؿ هكافأة أك أجر يتقاضاي ىظير قياهً بأداء ذلؾ العهؿ

ٌك هجهكعً هف العىاصر الهعتهدة عمى بعضٍا بعضا كالتي تعهؿ هعا لترهيز ٌدفا ثـ تحديدي هسبقا كيتـ ذلؾ  System النظاـ -
 .بكعي كاهؿ بالقيـ كاألبعاد كالبيئة التي تقدـ عميٍا كيتفاعؿ ٌذا الىظاـ

قادريف عمى التكاصؿ فيها بيىٍـ ، كراغبيف في الهشاركة  )رؤساء كهرؤكسيف(ٌي هجهكعة هف العاهميف  :Corporation المنظمة -
 .بالعهؿ هعا لتحقيؽ أٌداؼ هحددي هشتركة كهخطط لٍا هسبقا ، كتهثؿ الهىظهة ىظاها هفتكحا

هجهكعة هف األعهاؿ تتطمب هٍارات هعيىة : كاصطبلحان  .العهؿ ، كالعهؿ يحتاج إلى خبرة كهٍارة: لغة : Vocationالمينة  -
 .يؤديٍا الفرد هف خبلؿ ههارسات تدريبية

ك الكسب:  لغةن :Craft الحرفة -  . عهؿ يهارسً اإلىساف يحتاج إلى تدريب: ك اصطبلحان . هف االحتراؼ، ٌك
: ك اصطبلحان  .ها يقدَّر هف عهؿ أك طعاـ أك رزؽ كغير ذلؾ في زهف هعيَّف، كتأتي بهعىى الخدهة الهعيَّىة:  لغةن :Job الكظيفة -

 .كحدة هف كحدات العهؿ تتككف هف عدة أىشطة هجتهعة هع بعضٍا في الهضهكف كالشكؿ كيهكف أف يقـك بٍا هكظؼ كاحد أك أكثر
 .كياف ىظاهي يتضهف هجهكعة هف الكاجبات كالهسؤكليات تكجب عمى شاغمٍا التزاهات هعيىة ، هقابؿ تهتعً بالحقكؽ كالهزايا الكظيفية  : أك 

الشخص الطبيعي الذم يشغؿ إحدل الكظائؼ العاهة الخاضعة لىظاـ الخدهة الهدىية أك أحد األىظهة الكظيفية " ك عميً فإف الهكظؼ العاـ ٌك 
بلت الهطمكبة لشغؿ أم هف تمؾ الكظائؼ... الخاصة كىظاـ الكزراء كىظاـ القضاء ا بالشركط كالهٌؤ  كغيٌر

هجهكعة الهبادئ كالهعايير كالقيـ التي تحكـ سمكؾ الفرد أك الهجهكعة فيها يخص الصكاب أك الخطأ ككذلؾ الجيد  Ethicsاألخبلؽ  -
كفي الحياة العهمية يهثؿ السمكؾ . كاألخبلقيات تعزز الهبادئ التي تكجً سمكؾ الفرد في خياراتً الهختمفة. أك السيئ في الهكاقؼ الهختمفة

تتجسد الجكاىب األخبلقية بشكؿ كاضح عىد .  جكاىب تتعمؽ بصحة كسبلهة الخيار كتبعدي عف الخطأ كالسكء  Ethical Behaviorاألخبلقي 
عىدها تككف تصرفات األفراد أك الهىظهة  Ethical Dilemmaكتبرز الهشكمة األخبلقية . رؤيتٍا هف خبلؿ التأثير بالقكاىيف كالخيار الحر لمفرد

  .هضرة أك ىافعة لآلخريف 
كذا فاألخبلقيات . تشير إلى هعايير السمكؾ التي تقكد الهدراء كتكجٍٍـ في عهمٍـ  Managerial Ethicsاألخبلقيات اإلدارية  - ٌك

 .تؤثر عمي عهؿ الهدراء بطرؽ هختمفة
يهثؿ هفٍـك األخبلؽ أك األخبلقيات هجهكعة هف القيـ كالهعايير التي يعتهد عميٍا أفراد الهجتهع في التهييز بيف ها أخبلقيات العمؿ  -

عمى األىشطة األخبلقية كغير ,كتتركز في هفٍـك الصكاب كالخطأ في السمكؾ, بيف ها ٌك صكاب كها ٌك خطأ , ٌك جيد كها ٌك سيء 
 .كعمى ها ٌك هقبكؿ أك غير هقبكؿ اجتهاعيا , األخبلقية 

ام حب الفرد لىفسً كلآلخريف عمى اف يعهؿ عهبل بىاء يستهد هىً البقاء  (الصحة الىفسية ٌي القدرة عمى الحب كالعهؿ : الصحة النفسية -
. كالهرض الىفسي ٌك كراٌية الىفس كاآلخريف كالعجز عف االىجاز كالرككد رغبة في الكصكؿ الى الهكت )لىفسً كلآلخريف 
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... األخبلؽ: أكالن 

نحف األخبلقيكف قررنا أننا مستعدكف أف نغٌير كؿ شيءو إال تمٌسكنا بشيءو كاحدو ىك أف نككف أخبلقيكف 
( في الرككب بإحدل الحافبلت العاٌهة هف شارع )Rosa Parksركزا باركس (ـ، قاهت اهرأة زىجية كتدعى 1955في صبيحة يـك هف عاـ " 

كحيث يسكد التهييز العىصرم آىذاؾ فقد كاف هف الهفركض عمى ركزا أف .. بهديىة هكىتجهرم بكالية أالباها األهريكية )Clevelandكميفبلىد 
كىتيجة التهييز .. تيخمي هقعدٌا ألم شخصو أبيض، كلكف رفضت ركزا أف تيعطي هقعدٌا إلى رجؿو ابيض، فقيبض عميٍا هف ًقبؿ الشرطة

  1 .."كقد تـ تغريـ ركزا عشرة دكالرات.. العىصرم كاىت هثؿ ٌذي األعهاؿ تتكرر آالؼ الهٌرات يكهيان 
         ها قاهت بً ركزا ٌك الشيء الصحيح، كالهجتهع بأسري كاف عمى خطأ عىدها يعتقؿ سيدة لهجرد أىٍا تجمس في الهقاعد األهاهية 

..   لمباصات
كها كاف الحاؿ سائدان في الكاليات .. ٌذي الحالة أكدت بأف الشجاعة ليست بطكالت خارقة بؿ ٌي أعهاؿ عادية تتـ في ظؿ ظركؼ غير عادية

ا، كذلؾ  الهتحدة بيف البيض كالسكد، حيث كاىت عمى سبيؿ الهثاؿ حهاهات كهطاعـ كأهاكف عاهة هخصصة لمبيض كال يحٌؽ لمسكد أف يرتادٌك
 .2"هخصصة لمبيض" بؿ أكثر هف ذلؾ، فقد كاف ٌىاؾ ىكافير هياي الشرب يكتب عميٍا .. كاىت الحافبلت تخصص الهقاعد األهاهية لمبيض

: " 3)ـ.ؽ322(            األخبلؽ ليست صرعة ٌذا العصر، لكىٍا الكصفة الصادقة إلىقاذ البشرية هف الٍاكية الهىتظرة، كقديهان قاؿ أرسطك 
لقد شعر أرسطك طاليس بأٌهية إقاهة الحككهات كالهؤسسات ".. االىحراؼ الضئيؿ عف الحقيقة في البداية يتضاعؼ إلى ألؼ هٌرةو في الىٍاية

.. فٍك هف أكائؿ الهتحدثيف عف أخبلؽ الدكلة كالقادة.. عمى أسس أخبلقية بحيث تهكِّف الىاس هف أف يككىكا شرفاء صادقكف هىتهكف هتعاكىكف
ليضع أكؿ أخبلقيات هٍىية كالتي ال زاؿ األطباء بهختمؼ دكؿ العالـ يقسِّهكف باف يمتزهكا بٍا قبؿ ههارستٍـ  )أبك الطب (كذلؾ جاء أبقراط 

بؿ إف ككىفكشيكس يهكف اعتباري هف كاضعي الهبادئ األخبلقية .. كها هف ىٌبيو أك رسكؿن إال ككاىت رسالتً هفعهة باألخبلؽ الحهيدة.. لمطب
بؿ أكثر هف ذلؾ فإف بداية البشرية كاىت عمى أسسو .. كها هف دياىةو كضعية إال كتضهىت هفاٌيـ كقيـ أخبلقية تدعك لمعهؿ بٍا.. العاهة

هف ٌىا يبدأ البحث عف ..  أخبلقية كها تركم الكتب الديىية عىدها قتؿ قابيؿ أخاي ٌابيؿ فجاءي الطير ليريًَّ كيعٌمهً كيؼ يكارم سكأة أخيً
..  هستقبؿ البشرية

لف يككف لىا أم هستقبؿ دكف العكدة لؤلخبلؽ، كلف تككف ٌىاؾ عكدة لؤلخبلؽ دكف تكفير البيئة األخبلقية سكاء في عبلقاتىا الشخصية أك 
..  كفي عبلقات الدكؿ كالهجتهعات كالثقافات الهتىكعة.. البيىية

صدؽ ا " يا أيٍُّا الىاس إىا خمقىاكـ هف ذكرو كأىثى كجعمىاكـ شعكبان كقبائؿ لتعارفكا، إف أكرهكـ عىد ا أتقاكـ، إف ا عميـه خبير" قاؿ تعالى
..  العظيـ

هاة  ٌذا ٌك اإلقرار الربَّاىي الذم يخاطب الىاس كافة كيقرُّ بتعدديتٍـ كشعكبو كثقافاتو كهعتقدات، كيقرُّ باألفضمية لمهتَّقيف، كالهتَّقيف ٌـ حهمة كحي
.. األخبلؽ

ذا لـ ىكٍف هثمها يتهىكف أف يركىا يستاءكف ألف الٌىاس جهيعٍـ يعتقدكف بأىٍـ : " )باكلك ككيمك (يقكؿ البرازيمي  يحاكؿ الٌىاس تغيير حياتىا، كا 
.  16"يعرفكف بالضبط كيؼ يىبغي أف تككف حياتىا، هع أىً ال أحد هىٍـ يعرؼ إطبلقا كيؼ يىبغي لً أف يعيش حياتً

أها .. افعؿ األخبلؽ ألف ذلؾ كاجبؾ: كحاضران يقكؿ.. افعؿ األخبلؽ ألف ذلؾ يؤدم إلى سعادتؾ: األخبلؽ هاضيان بحسب الفكر اليكىاىي تقكؿ
كها بيف األخبلؽ الهؤدية إلى اٌلمذة كالهتعة، أك إلى الهىفعة، أك إلى الكاجب، .. افعؿ األخبلؽ ألف فيٍا بقاؤؾ: األخبلؽ الهطمكبة هستقببلن فتقكؿ

إف األخبلؽ ال تقع عمى طرؼو ىقيضو لطرؼو آخر، إىٍا . 17أك إلى البقاء، فإف األخبلؽ تؤدم في جهيع حاالتٍا إلى إىساىية اإلىساف الحقَّة
ليست هتطرفة، بؿ ٌي الكسط بيف ضٌديف أك كها قاؿ أرسطك حيف ربط هعىى الفضيمة بهفٍـك الكسط بيف رذيمتيف إحداٌها إفراط كالثاىية 

كذا بًف كالتٍكُّر، الًعفَّة كسطه بيف الهجكف كالجهكد، الكـر كسطه بيف اإلسراؼ كالتقتير ٌك .. 18تفريط، فالشجاعة هثبلن كسطه بيف الجي
فالبيئة األخبلقية ٌي ىظاـ هف الهعايير كالههارسات الهكجكدة في الحياة .. إف األخبلؽ تىهك كتزدٌر في بيئة تتبىى الفضيمة كالقيـ األخبلقية

ي التي تيضفي الهعىى كالقيهة لها ىقـك بً هف أعهاؿ.. اليكهية فالبيئة غير الصحية أخبلقيان يككف فيٍا الفعؿ األخبلقي أكثر صعكبة كربها .. ٌك
إف البيئة تحدد األفكار كالههارسات اليكهية . استٍجاىان كيتطمب أحياىان قدران كبيران هف الشجاعة، هف الفعؿ العادم أك حتى غير األخبلقي فيٍا

..  بؿ كتحدد ىكع الىاس الذيف يعيشكف فيٍا.. لمىاس
        أحياىان عىدها ىقـك بعهؿ األهر الصحيح يككف ذلؾ سمككان بطكليان، كقد يعتبر سمككان غبيان كغير هقبكؿ اجتهاعيان كأهره يصعب عمى 

كـ ٌي الههارسات البل أخبلقية التي تصبح هعايير اجتهاعية أك هؤسسية .. كالقمة هٌىا هىف يقبؿ أف يصبح بطبلن أك شٍيدان .. الكثيريف القياـ بً
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.. إف البيئة التي يككف فيٍا الكذب كالغيش كالىفاؽ أهكره عادية كهألكفة، فٍذا سيحدد طريقة السمكؾ كالههارسة لمجهيع.. هقبكلة بؿ كهفركضة
:  ٌىا يأتي السؤاؿ.. الكؿ يغش أك الكؿ ييدخف أك الكؿ يكذب، فمهاذا ال افعؿ هثمٍـ

  ٌؿ أف ها ىفعمً ٌك األهر األخبلقي ألىً الهقبكؿ اجتهاعيان؟ 
  ؿ األخبلؽ عهؿ بطكلي؟  ٌك
 كيؼ يهكف كضع هعايير أخبلقية هتفؽ عميٍا بيف األفراد كبيف األهـ؟ 
 ٌؿ تختمؼ األخبلؽ الفردية عف األخبلؽ الجهاعية؟ 
 ٌؿ تيعرؼ األخبلؽ ببكاعثٍا أـ بىكاتجٍا؟ 

 
ٌىاؾ هىف .. 5" يعٌرفً البعض بأىً تمؾ الهجهكعة هف القكاعد كالهبادئ كالهيثؿ كاألحكاـ التي تىظـ العبلقات بيف الىاستعريؼ مفيـك األخبلؽ

..  إلٍية ككضعية.. ديىية كدىيكية.. هتغيرة كثابتة.. ىسبية كهطمقة.. يصىِّؼ األخبلؽ بأىٍا عاهة كخاصة
ا القرف في قرية تقع بأقصى ىيكزلىدا" ٌذي ببلد ا         "  ار الهتفتحة كتغريد .. قالتٍا اهرأة عجكز يتجاكز عهٌر كأشار آخر إلى األٌز

هاذا سكؼ : كعىدها أجاب أحد الصحفييف هف سيريبلىكا عف سؤاؿ".. فقط ىحف البشر الذيف ىعهؿ األخطاء: " الطيكر كاىسياب الهياي قائبلن 
إف آلة قياس األخبلؽ تىحدر لؤلسكأ في ..  سكؼ تككف هصيبة ككارثة:  بأخبلقيات القرف العشريف، فقاؿ21يحدث إذا دخؿ العالـ القرف ألػ

ف األخبلؽ الهطمكبة باتت أكثر تعقيدان ألف بقاءىا بات أكثر خطكرة.. العالـ أجهع .. كا 
بالصهغ ( دكلة عمى هدار سىيف عديدة باحثا عٌها يهكف تسهيتً )16(ٌىاؾ ها يدعى بالهعٍد العالهي لؤلخبلؽ قاـ بهقابمة عدد هف األفراد في

ٌؿ ٌىاؾ هفاٌيـ : ككاف السؤاؿ ٌك.. كالذم يهكف أف تجتهع عميً الثقافات كالهجتهعات بحيث يصبح قاعدة عالهية لؤلخبلؽ )األخبلقي
أخبلقية تتخطى الحدكد كاألعراؽ كاألدياف كالثقافات، يهكف أف يتـ تبىيٍا كأخبلؽ إىساىية هشتركة؟ 

 
 6ىؿ يمكف إيجاد شرعة أخبلقية عالمية؟

ها ٌي القيـ األخبلقية التي ستضهٍا؟ٌؿ لىا أف .. هاذا سيككف هضهكىٍا.. إذا أردىا أف ىضع شرعة أخبلقية عالهية: لىحدد السؤاؿ بصكرةو أدؽ
ىتكصؿ في الىٍاية إلى اتفاؽو عمى شرعة أخبلقية يحتهؿ التكافؽ عميٍا عالهيان؟ لقد خرىجٍت ىتائج البحث الىكعي الذم قاـ بً الهعٍد العالهي 

ذي القيَّـ تتضهف ها يأتي.. لؤلخبلؽ بهجهكعة هف القيَّـ التي كافؽ عميٍا األفراد هختمفك الثقافات كالهعتقدات كاألجىاس : ٌك
  المحبةLove : كيؼ لي أف أعهؿ دكف حب:  " يقكؿ أحدٌـ.. لجهيع الىاس كفي شتى الظركؼ كلجهيع الهراحؿ العهرية." 
  الصدؽValidity :يشعر الىاس بالراحة كالثقة عىدها يتعاهمكف بالحقيقة. 
  العدؿJustice :كالعدؿ ٌىا يعىي أف تعاهؿ .. ٌىاؾ هف يرل أف العدؿ يأتي في هقدهة الشريعة األخبلقية العالهية الهىشكدة

ك هرادؼ لمهساكاة التي ٌي هف أٌـ القيـ في العالـ.. اآلخريف كها تحب أف يعاهمكؾ  .لكىٍا قد اىٍارت تهاهان .. ٌك
  الحٌريةFreedom :لقد ظٍرت .. حتى اإلىساف األكؿ كاف يعرؼ كيدرؾ هتى يككف تحت السيطرة كالقيكد، كلـ يكف يحب ذلؾ

كبدكف ٌذا الكعي .. كالحرية يصاحبٍا الشعكر بالفردية كالحؽ بالتعبير عف األفكار.. الحرية في ىحكو هبكرو هف التاريخ اإلىساىي
ف االتجاي الىٍائي .. إف تأثير فرد كاحد شريؼ ال يحصى.. لمضهير الفردم فإف كؿ هحاكالت هأسسة األخبلقيات ال بد كأف تىٍار كا 

ـ  ..لمعالـ سكؼ يتـ تحديدي هف قبؿ أفراد يتصرفكف حسب ها يهميً عميٍـ ضهيٌر
  الكحدةUnity :كفكرة االتحاد اإلىساىي قادرة عمى تحريؾ كىقؿ العالـ هف الهىافسة غير .. فا خمقىا هف ذريةو كاحدةو .. كحدة البشرية

 ..إف األرض كخيراتٍا الطبيعية ٌي هكركثه لكؿ الشعكب.. الهسيطر عميٍا إلى التعاكف كالتكاهؿ
  التسامحTolerance :ي احتراـ حقكؽ اآلخريف بأف يككف لديٍـ أفكار كالتزاهات كالرغبة بقبكؿ كجٍات الىظر الهختمفة أم .. ٌك

إىؾ تهتمؾ عهمؾ الخاص كتأكؿ طعاهؾ الخاص ككيؼ تصىعً، فٍذا يعكد إليؾ، أها كيؼ : يقكؿ أحدٌـ.. االتفاؽ بتقدير االختبلؼ
إف الركح التي تجعمؾ تقؼ كتهشي كتتكمـ كترل كتسهع كتفكر ٌي ىفس الركح الهكجكدة : كآخر قاؿ.. أعيش حياتي، ٌذا يعكد إلي

، فبل يكجد فرؽه بيىىا إذا كاف الحكت : كيقكؿ ثالث.. لذا فأىت عىدها تىظر إليَّ فإىؾ تىظر إلى ىفسؾ كأىا أرل ىفسي فيؾ.. فيَّ
األزرؽ في خطر سأشعر بالقمؽ ألىىي أحب جهيع أىكاع الكائىات في العالـ كأشعر ىحك الكىيسة بالطريقة التي اشعر فيٍا ىحك 

 .الحكت األزرؽ، كسكؼ أشعر باألقمية إذا اىقرض
  المسؤكليةResponsibility : إف الهسؤكلية ال .. ىحك هستقبؿ أحفادىا بجعؿ ٌذا العالـ الذم ىعيش فيً هكاىان صالحان أك هىتٍكان

، إف desires، كالرغبات demands، الهتطمبات rightsتكاد تذكر في الهىاقشات في عالـ السياسة، فالحديث يىطكم عف الحقكؽ 
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ذا ها يقع بالكاهؿ عمى عاتؽ الهسؤكلية ىها لتأكيد حهاية ٌذي الحقكؽ، ٌك لقد خرجىا عف . حقكؽ اإلىساف ليست هجاالن لمىقاش كا 
لقد .. الهسار ألف الحقكؽ أصبحت أٌـ هف الهسؤكليات، كأصبحت اٌتهاهات األفراد كهصالحٍـ أٌـ هف هصالح كاٌتهاهات الهجتهع

 ..كصمىا لهرحمةو يككف فيٍا كؿ شخصو لً الحؽ كلكف ال أحد عميً هسؤكلية
  احتراـ الحياةRespect For Life " :هف الكصايا العشر" ال تقتؿ.. 
  قيـ أخرل هشتركة Other Shared Values : الشجاعةCourage - الحكهةWisdom - السبلـPeace - احتراـ هكاىة الهرأة

respect for women's place-ٌذي ٌي -الكـر كالضيافة- احتراـ الثقافات كالهجتهعات األخرل- االىسجاـ العرقي- حهاية البيئة
 ..بيف األهـ )صهغ أخبلقي (القيـ التي تصمح لتككف

 
  Turbulent Timesاألخبلؽ في األزمنة العاصفة 

ا .. كالهطمكب هٌىا كقفات تأهؿ كتدٌبر، ال تسٌرعا كتذٌهر..           في األزهىة العاصفة ٌىاؾ تغيرات سريعة كهتبلحقة ٌر أف ىأخذ األهكر بجٌك
.. أف ىتفاكر أم التفكير في التفكير.. ال بسطحيتٍا

ها ٌي غاياتىا .. ها الذم ىتكخاي أك ىرجكي.. عف هاذا ىدافع.. هاذا ىريد.. أف ىتعاهؿ هع الهسمهات كالقىاعات كليس هع الشعارات كالشكميات
..  ٌؿ ىبىي إىساىان شعاراتيان كهطٌببلن أـ ىريد إىساىان هفكران صادقان ىزيٍان .. كرؤيتىا

..  ها االىتهاء كالكالء الذم ىىشدي.. ها ٌي القيـ الهفتاحية لىا.. )Yes manكمً تهاـ يا أفىدـ أك  (ٌؿ ىبىي إىساىان 
فقط لىتأهؿ تمؾ األرقاـ القياسية التي دخؿ بٍا بعض األفراد أك الجٍات .... ىحف في العالـ العربي هٍككسكف بالشعارات كالهظٍريات الفارغة

:  2010العربية ضهف هكسكعة جيىيس لمعاـ 
- أكبر سدر كىافة- أكبر تشكيمة حمكيات- أكبر زٌم كطىي- أطكؿ شهعة- أكبر ألبـك صكر- أكبر كجبة طعاـ- أكبر فاىكس رهضاىي ((

أكبر هكقع لمهطاعـ - أكبر عدد يمكحكف باألعبلـ- أطكؿ ككفية- أكبر عمـ كطىي- أكبر قرص فبلفؿ- أكبر صحف تبكلة- أكبر سدر طعاـ
). )!!ك أكبر قفؿ في العالـ - ...... كالهقاٌي

ا هعتقبلت  ا ٌدران لمهكارد أك أكثٌر ا قهعان لمحريات أك أكثٌر كلـ يخؿ تقرير دكلي هف اسـ دكلة عربية عمى األقؿ كأكثر الدكؿ فسادان أك أكثٌر
..... كهعتقميف سياسييف

 

 :في ىذا الزمف العاصؼ
.. تتطكر كسائؿ تعميهىا كيصعب تعمهىا. تزداد درجاتىا كشٍاداتىا األكاديهية كيتضاءؿ عمهىا كهعرفتىا..          تزداد جاهعاتىا فىزداد جٍبلن 
تزداد حدة .. تكثر أكطاىىا كتقٌؿ كطىيتىا.. تتكاصؿ حكسبتىا فتكبر أٌهيتىا.. تزداد شعاراتىا كتىحدر أفعالىا.. تتىكع أساليب التربية كتستحيؿ تربيتىا

تتىكع البدائؿ .. تكثر الهؤسسات كتهكت الهؤسساتية.. تزداد االجتهاعات كيىدر االتفاؽ.. يزداد الغذاء كتسكء التغذية.. البصر كتىعدـ البصيرة
ىتحاكر هع الهبلييف كىرفض الحكار هع .. تزداد الهعكىات كيزداد الفقر كطالبكا اإلعاىة.. تكثر االستثهارات فتتفشى البطالة.. كتقٌؿ الخيارات

يزداد تكاجدىا كيختفي كجكدىا أك .. تزداد لكائحىا األخبلقية كتذكب أخبلقىا.. تزداد كفاياتىا كتقٌؿ فعاليتىا.. ىزداد اىفتاحان لىزداد عزلةن .. الذات
تزداد .. تزداد أىظهتىا لتزداد فكضكيتىا.. تكثر قكاىيىىا كتقٌؿ قاىكىيتىا.. تزداد أدكيتىا كتتدٌكر صحتىا.. تزداد كظائفىا كيىحدر أداؤىا.. حضكرىا

تكثر .. تزداد هعاركىا كحركبىا فتزداد ٌزائهىا.. تكبر حدكدىا فتيسمب سيادتىا.. تزداد شرائعىا كتغتصب شرعيتىا.. براهجىا الديىية كيقٌؿ إيهاىىا
.. هٍرجاىاتىا كتتبلشى إىجازاتىا

يكثر .. يزداد الهحاهكف كالقضاة كتهكت العدالة.. يكثر الهٍىدسكف كتضهحؿ الٍىدسة.. يزداد األطباء كيىحدر الٌطب: في الزهف العاصؼ
تتفشى .. تكثر هؤسساتىا الثقافية كتقتؿ الثقافة.. يزداد أدباؤىا كيتبلشى األدب.. يزداد الفبلسفة كتىدثر الفمسفة.. الهعمهكف كيسكء التعميـ

..  تكثر الهكتبات كتقٌؿ الهطالعة.. الصحؼ كالصحفيكف كتختفي الصحافة
تزداد الىساء .. لديىا رجاؿ ال يعدكف دكف رجكلة.. لديىا كسائؿ ترفيً كثيرة كهتعة قميمة.. لديىا هىازؿ كبيرة كأيسٌرية هعدكهة: في الزهف العاصؼ

يتفشى الهطربكف كيىعدـ .. يكثر الهحٌبكف كيتبلشى الحب.. يهؤل العاشقكف العهكهيكف ساحات الفضائيات كيهكت العشؽ.. كتختفي األىكثة
يكثر الهحاسبكف كيكثر .. تزداد الحاكيات كتكثر األكساخ.. تتٌسع شكارعىا كتزداد األزهات الهركرية.. يتزايد الفىاىكف كيىدثر الفف.. الطرب
.. الفساد

ها ىحتاج إليً في ٌذا الزهف العاصؼ ٌك  We need virtue before knowledge.. 10ىحف بحاجةو إلى األخبلؽ كالفضيمة قبؿ الهعرفة
 .. )األخبلؽ (
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ىها ٌي قكة تقكد الجهيع لمسمكؾ السكِّم ي أيضا ترتبط بالهعايير التي يعيشٍا الهجتهع..  األخبلؽ ليست هرتبطة بالضعؼ كا  بحيث تشكِّؿ .. ٌك
لكف عىد الحديث في فمسفة األخبلؽ كتجريدٌا سىجد أف ٌىاؾ سمككيات كثيرة هقبكلة اجتهاعيان كال يىظر .. حدان كهسربان لمىاس لكيفية التصٌرؼ

كالسمكؾ الهسؤكؿ ٌك الذم يقاـك .. كال يعىي أىً إذا اخطأ الىاس فيىبغي أف تخطئ هثمٍـ.. إليٍا الىاس عمى أىٍا خاطئة، لكىٍا ليست أخبلقية
ف طغياف األغمبية ال يعىي صحة أك أخبلقية ها تهارسً.. كيتهسؾ بالهبادئ السميهة.. سمكؾ الغالبية الهبلحظ ..  كا 

لديىا طاقات كثيرة غير هفٌعمة، كيعكد ذلؾ إلى بعدو غير أخبلقي يعيشً العالـ الثالث، فىحف شعكب ال تحب العهؿ كتحب التكاسؿ كاالسترخاء، 
أك . ىحف ىقكؿ كال ىؤهف بها ىقكلً.. ىحف ىعاىي هف عدـ اإلخبلص كالهكاالة.. تأخذ بالحد األدىى لؤلشياء.. تبحث عف السٍؿ كترفض الصعب

..  ىقكؿ ها ال ىعهمً
يبدك أف االفتقار إلى األخبلقيات في العمـ، في التربية، في العبلقات االجتهاعية، في العبلقات بيف الدكلة كاألفراد، في العبلقات الدكلية، في 
السياسة، في الحركب، في الطب، في القاىكف، في األهف، في التجارة ، في األعهاؿ الحٌرة، في القرصىة البرٌية كالبحرية، في سرقة الهمكية 

إىىا ىعيش في عصرو . ٌذا كمً بات يٍدد سبلهة كاستقرار البشرية كحضارتٍا. الفكرية، في العهؿ، في الترفيً، كفي اإلدارة كالعهؿ الكظيفي
. يعمي هف شأف الفساد كاإلفساد كالتزكير كاالىتحاؿ كالخداع كاىتٍاؾ القاىكف كسكء اإلدارة كالهحسكبية كاستغبلؿ الهرؤكسيف كجشع الهسؤكليف
           لقد أدت زيادة االعتهادية الهتبادلة بيف الهعرفة كالصىاعة لصراعات أخبلقية تعاظهت حتى باتت تؤرؽ الضهير العالهي، فجاء 

، كتأسيس الرابطة األهريكية 1986عاـ  )1سيغها  (االٌتهاـ باألخبلقيات البحثية كالعمهية في هىتصؼ ثهاىيىيات القرف الفائت هثؿ اجتهاع 
، كظٍرت الكتب كالهقاالت كالدكريات كالىدكات 1991لتقٌدـ العمـ عاـ  ، كدخمت الدراسات األخبلقية كهقررات لطمبة الدراسات العميا في العمـك

. )Code Ethicsبالهدكىات األخبلقية  (كالكرش الهتعمقة باألخبلقيات، كبدأت الجهعيات العمهية كالهٍىية تتبىى ها سهٌي 
هسائؿ أخبلقية ذات شأف تىشأ في العمـ  (لقد هٌرت عقكد حيث كاف االعتقاد السائد لدل الباحثيف أىً ليس ٌىاؾ فعميان ها يهكف تسهيتً 

يدرس كقائع كيتبع هىٍجية صارهة كيىتج عىً هعرفة يهكف تعهيهٍا، بيىها ) هكضكعيان ( ، ألىٍـ كاىكا يىظركف إلى العمـ بكصفً )كالهعرفة
. كتتبع هىاٌج ذاتية، كها يىتج عىٍا هجرد آراء تثير االختبلؼ أكثر هها تجهع االتفاؽ حيالٍا )بالهثالية (األخبلؽ تكصؼ 

 19997 كذلؾ عاـ Dick Deuosلهؤلفً ديؾ ديكس  )Rediscovering American Valuesإعادة اكتشاؼ القيـ األهريكية  (كجاء كتاب 
فيها اعتبرت البيركستركيكا بهثابة إعادة تقييـ لؤلخبلؽ االشتراكية، كتىاكؿ آخر  ليعيد الفٍـ هف جديد ىحك ها سهيت باألخبلؽ األهريكية، 

. هفعها بالتىاكؿ األخبلقي كالقيهي )Trustالثقة  (األخبلؽ في عالـ التجارة ، ككاف كتاب فكككياها 
إف حمـ الرئيس األهريكي األسبؽ بيؿ كميىتكف بأف يعـٌ السبلـ كالتىهية الهستداهة العالـ في األلفية الثالثة، تبخر هع هطمع األلفية في سياؽ ها 

، بؿ كبات كابكسا ككاقعان هتشظيان كهريران عمى هعظـ دكؿ العالـ ، خاصةن بعد حدكث األزهة 2001حدث يـك الحادم عشر هف أيمكؿ لمعاـ 
ذا كٌمً ىابع عف اىحدار الهستكل األخبلقي لؤلفراد كالهؤسسات كحتى األىظهة السياسية2008االقتصادية العالهية كاىٍيار البكرصات عاـ  . ، ٌك

كها الحديث عف الفكضى القادهة الذم تىاكلتً كتب العديد هف الباحثيف . لقد تفاقـ الفساد اإلدارم في العالـ كأصبح كالهرض أك الكباء العالهي
، كبكؿ )الصخب، عالـ الفكضى (، كداىياؿ هكيىٍاف ككتابً)عالـ خارج السيطرة (في ىٍايات القرف العشريف أهثاؿ زبيىغيك بريجىسكي في كتابً

، أها فكككياها في كتابً ىٍاية التاريخ فقد تىبأ بىٍاية األيديكلكجيا اإلىساىية كاىتصار الميبرالية  )صعكد القكل الكبرل كسقكطٍا (كيىيدم ككتابً
بأف ها يىتظرىا عالـ يشهمً الفقر كاىٍيار الهدف  )الفكضى القادهة (الغربية كشكؿ ىٍائي لمحكـ البشرم، فيها تحدث ركبرت كاببلف في هقالتً 

ا، كاىٍيار الدكؿ القائهة عمى أسس قكهية ك لذلؾ يرل أف عمى الدكؿ . كالحدكد الههزقة كالىزاعات الثقافية كالعرقية، كتبايف الثركات كتركٌز ٌك
القكية الهتقدهة أف يىصٌب اٌتهاهٍا عمى تىظيـ الىسؿ كتحسيف البيئة كبىاء الطرؽ كالسدكد ككافة الهشاريع الداعهة الستقرار الدكؿ الضعيفة 

بدالن هف االٌتهاـ بإجراء االىتخابات فيٍا، بؿ كيشير كاببلف إلى أف ها تحتاجً ٌذي الدكؿ ىكع هف الديكتاتكريات تقكدٌا خبلؿ هرحمة الىٍكض 
. االقتصادم الذم يجب أف يسبؽ أم تفكير بالحكـ الديهقراطي

أها بالىسبة لمشعكب اإلفريقية، فإذا  ..... ,,الديهقراطيات كالهعايير الهزدكجة : في هقالة لً بعىكاف )ركبرت كاغاف (لىقرأ رؤية أحد الهحمميف 
ا أك بدأكا بذبح بعضٍـ البعض، فيهكىىا أف ىرقد ٌاىئيف، ألىىا  قررت الدكؿ ٌىاؾ إجراء اىتخابات ، فٍذا هف دكاعي سركرىا، أها إذا تـ إلغاٌؤ

 .  ىعرؼ أف ٌؤالء لـ يككىكا جاٌزيف لبلىتخابات ابتداءن 
ـ، تىبع هف أىً بدكىٍا سيىشأ جٍاز إدارم غير فاعؿ           إف أٌهية دراسة أخبلؽ العهؿ ككيفية تأسيسٍا في ىفكس الهكظفيف كضهائٌر

ف كاف لمفساد اإلدارم تكمفة هالية عمى الدكؿ الهتقدهة فإف  كغير هتجاكب هع حاجات الىاس، كها أىً سيككف جٍازنا هتمبسنا بالفساد اإلدارم، كا 
.  ىتيجة هحدكدية هكاردٌاالىاهية أعظـ كمفتً عمى الدكؿ
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كيؼ يهكف هحاربة الفساد؟ ٌؿ يحارب هف خبلؿ إشاعة الهىاخ الديهقراطي كالشفافية كالىزاٌة بحيث يهكف هراقبة كهحاسبة الجهيع أهاـ 
الجهيع؟ أـ يحارب الفساد هف خبلؿ تحسيف األكضاع الهادية كاالقتصادية بحيث تىتفي الحاجة لمفساد؟ أـ أف القضية باألساس تتهحكر حكؿ 

ىشر القيـ األخبلقية كاإلعبلء هف شأف األخبلؽ العاهة كالخاصة التي ترفع هف الكازع الذاتي لمفرد؟ 
ىخمص هها سبؽ إلى أف العالـ يتجً لمٍاكية طالها بقيت األخبلؽ هجرد شعارات بٌراقة تزٌيف هداخؿ هؤسساتىا كشركاتىا، لكىٍا ال تشاٌد في : إذان 

ر هف العهؿ الذم يهارس داخؿ تمؾ الهىظهات . لف يككف لىا هستقبؿ ها لـ ىتعمؽ بأٌداب كثياب األخبلؽ. الجٌك

  الكظيفة كالعمؿ الكظيفي
يهكف اعتبار الثكرة الصىاعية التي بدأت في بريطاىيا العظهى في أكاسط القرف الثاهف عشر بهثابة الشرارة كالحاضىة األكلى لهيبلد الفكر 

.  ليس غريبان القكؿ أف اإلدارة بزغت هف رحـ الهصىع كالهزرعة.. لبلتجاٌات اإلدارية الحديثة الهبىية عمى أسس عمهية كهىٍجية
ذا أضفى عميٍا السهات الفىية كالٍىدسية كالصىاعية، حيث كاف الركاد األكائؿ هف الفىييف كالهٍىدسيف كالهختصيف بالٍىدسة الصىاعية .. ٌك

..  فارتبطت اإلدارة لفترةو طكيمة بالجكاىب الصىاعية
هع زيادة أعداد السكاف كىهك األسكاؽ كتطكر كسائؿ الىقؿ كاالتصاالت، كتىاهي الىهك العهراىي، كظٍكر اآلالت الحديثة، فقد زادت الحاجة 

..  لؤليدم العاهمة، حيث الفرضية الهتهثمة بأف زيادة اإلىتاج تتطمب زيادة عدد العاهميف
ككىتيجة لتشابؾ كاشتباؾ الهصالح كتضاربٍا بيف العاهؿ كصاحب العهؿ، ىشأت بدايات ىقابية كتجهعات كاتحادات هٍىية، تٍدؼ إلى حهاية 

.. كصكف الحقكؽ كالهطالبة بٍا، كالعهؿ عمى اىتزاعٍا عىد رفض االعتراؼ بٍا
اإلىتاج، السمع، األجر، الدكاـ، الهكافأة، التعكيض، التأهيىات االجتهاعية، اإلجازات، الكصؼ كالهسهى الكظيفي، الٍيكؿ  ((دخمت هفاٌيـ هثؿ 

). )... التىظيهي، ساعات العهؿ الرسهي، العهؿ اإلضافي،
ٌىا حدثت تحكالت في التىاكؿ كالفٍـ لئلدارة، حيث اعتىت الدراسات االجتهاعية كالتربكية كالىفسية، كالتي صبغت اإلدارة بطابعٍا اإلىساىي، 

كبيف ككىٍا . لتتأرجح ها بيف ككىٍا هىٍجان في اإلدارة الصىاعية كالٍىدسية، يهكف حسابٍا بالكرقة كالقمـ كالهسطرة ككضعٍا في هعادالت رقهية
. هىٍجان إىساىيان هفعهان بالتفاعبلت كالعبلقات كاألىشطة اإلىساىية

كيتٍا لتصبح عمهان كفىان هستقميف، لٍا بىيتٍا األساسية الهتهايزة، لٍا اتجاٌاتٍا  هع تراكـ الهعرفة كالفكر اإلدارم، أخذت اإلدارة هبلهحٍا ٌك
. كىظرياتٍا كهدارسٍا كركادٌا

ي )تقسيـ العهؿ كالتخصص (          لقد أدل ازدياد الىهك الصىاعي كتكٌسع األسكاؽ كتشعب كتىكع الهٍاـ كالكظائؼ، إلى بركز فكرة  ، ٌك
، كخمص تشارلز باباج إلى أىً كمها ارتفعت الهٍارة البلزهة )ثركة األهـ( في كتابً الشٍير  )1776(الفكرة التي تحدث بٍا آدـ سهيث سىة 

 (كجاء أىدرك بكر االسكتمىدم ليتحدث عف إحبلؿ رأس الهاؿ هحؿ العهالة، ككضع كتابً . لعهؿو ها، كمها قٌؿ الكقت البلـز في استخداـ الهٍارة
إحبلؿ العمـ اآللي هحؿ الهٍارة ( كفيً أشار بكر بأف أٌـ ها تتهيز بً هىظكهة الهصىع ٌك  )1835(عاـ  )فمسفة الهىتجيف الصىاعييف

.. أم إحبلؿ اآللة هحؿ العهؿ اليدكم، هها يقمؿ هف العهؿ الهجٍد أك غير الهجدم.. )اليدكية
دارتً ذا إرث اجتهاعي .. حيث هرت هئات السىيف كاف العاهؿ فيٍا يقـك بكؿ ها يطمب هىً..            لقد كاىت ٌذي ثكرة في العهؿ كا  ٌك

كصكالن إلى ها دعي بالهىظكهة األهريكية .. خمفتً تمؾ الههارسات الطبقية التي صىفت الىاس بيف التابع كالسيد، الىبيؿ كالكضيع، الحر كالعبد
كجاء .. لـ يعد لهفٍـك تكريث العهؿ بيف األب كابىً دكر في العهمية التصىيعية.. لئلىتاج، كالقائهة عمى هبدأ اإلىتاج الكفير كاالستٍبلؾ الغزير

الذم تـ بهكجبً تقسيـ العهؿ إلى هجهكعة هٍاـ كخطكات ).. خط التجهيع( ، عبر هفٍـك )1913(تطكر ٌائؿ قاـ بً األهريكي ٌىرم فكرد 
لىصؿ إلى اختراع عظيـ ٌك ىظاـ الركبكت الصىاعي .. بسيطة هتتابعة، ال تتطمب كثيران هف الجٍد البدىي أك الذٌىي لتىفيذ كؿ هٍهة عمى حدة

Robot System إها األتهتة أك التبخر  ( لتشيع جهمة شٍيرة في الكاليات الهتحدة األهريكية هفادٌاAutomate, emigrate or 
evaporate( ..

كاىت الهٍاـ كالبىى كالٍياكؿ ..             في كؿ تمؾ األحداث كالهكاقؼ كالتطكرات، كاىت الهفاٌيـ تتغير كتىسؼ كيعاد ىحتٍا هف جديد
كال ىىسى ذلؾ الشعار األهريكي الشٍير الذم أصبح رهزان  .. كدرجة التدريب كطبيعة التىظيـ كاإلدارة تتحكؿ كتتحكر لتتهاشى هع كؿ ها يحدث

 إلى أف حدثت طفرات اقتصادية Skills Not Skins: تمتـز بً اإلدارات األهريكية فيها يتعمؽ بالهٍاجريف إليٍا هف دكؿ كقارات العالـ الهختمفة
لى ىٍاية القرف العشريف تطكر الشعار إلى Skins Not Skillsترافقت هع األزهة العالهية في الثبلثيىيات فتحكؿ الشعار إلى   كفي الثهاىيىيات كا 

Skins And Skills لكف بعد حادثة البرجيف كتغٌير العالـ تغٌير الشعار تهاهان ليصبح ، . No Skills And No Skins 
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ذا األهر هتكقع عىدها يككف التغيٌر سهة الحياة، كعىدها يجرم التغٌير في  لقد هرت اإلدارة بحقب كهراحؿ هتعددة كهتبايىة إلى حٌد التىاقض، ٌك
بؿ إف ها يحدث هع هطمع األلفية ..  الكجيز جدان هف الزهف، فها حدث خبلؿ القرىيف الهاضييف يضاٌي ها حدث عبر التاريخ البشرم بأكهمً

ككها يشير البعض بأف العالـ سيتغيٌر بأكهمً كؿ ثهاىية عشر عاهان، كبكؿ تراثً كحضارتً .. الثالثة يفكؽ ها حدث في القرف الهاضي كمً
ذا القكؿ إف صح، لف يعكد بعدي هف قيهةو ألم شيءو سكل التغٌير ذاتً.. كهقكهاتً ..  ٌك

لقد اٌتهت الىظريات اإلدارية بالرضى الكظيفي كالتحفيز كدراسة الدكافع كالحاجات هىذ بداية ىظرية اإلدارة العمهية كالبيركقراطية عمى أيدم 
، حيث اعتىت بتكفير الحكافز الهادية، لكىٍا أٌهمت األبعاد اإلىساىية، هها جعمٍا )Feber( ، كفيبر )Fayol( كفايكؿ  )(Taylorرٌكادٌا تايمكر 

. ىاقصة كلـ تحقؽ غاياتٍا في زيادة اإلىتاج كزيادة الرضى
، عىدها أجرل دراستً التي 1911  كيهكف اعتبار فريدريؾ تايمكر هف أكائؿ الذيف تحدثكا عف الحكافز لزيادة اإلىتاجية، كذلؾ كاف في عاـ 

 (لكف أخذت عمى تايمكر عدد هف الهبلحظات كهىٍا اتٍاهً بالعهؿ عمى , Time and Motion Studyسهيت بدراسة الكقت كالحركة 
.  حيث لـ يراع الحاجات كالدكافع كالىزعات اإلىساىية )هيكاىيكية اإلىساف

كظٍرت في عشريىيات القرف الهاضي حركة العبلقات اإلىساىية كالتي اعتىت بالعبلقات االجتهاعية كبيئة العهؿ كتحسيف التكاصؿ كالحكار، 
ذي الحركة استىدت عمى دراسة ٌاكثكرف  ، حيث أكدت الدراسة بأىً كمها زادت الركح االجتهاعية 1924، كالتي أجريت عاـ Hawthorneٌك

 Maslowبيف الهكظفيف، زادت إىتاجيتٍـ، ككضع أبراٌاـ هاسمك في أربعيىيات القرف الهاضي ها سٌهي بٍـر هاسمك لمحاجات اإلىساىية 
theory الحاجات الفسيكلكجية األساسية، حاجات األهف، الحاجات االجتهاعية، الحاجة لمتقدير كاالحتراـ،  (، كالذم يتككف هف خهس هستكيات

. ، كتـ االستفادة هف الٍـر بتحديد الحكافز الهىاسبة لمعاهميف هف حيث طبيعتٍا كحجهٍا كتكقيتٍا)حاجة إدراؾ كتحقيؽ الذات
بغرض تحديد أسباب الرضى كعدـ الرضى الكظيفي، كصٌىؼ  )العاهميف ( ىهكذج 1957 في عاـ Herzberg              كطٌكر ٌيرزبيرج  

ي ال تزيد هف الرضى الكظيفي، لكف كجكدٌا : الهحفزات إلى هحفزات داخمية كترتبط بالعهؿ كالكظيفة كالهسؤكلية كاإلىجاز، كهحفزات خارجية ٌك
 ىظرية 1965أك زيادة كجكدٌا يحٌد هف عدـ الرضى الكظيفي، كترتبط بالراتب، ظركؼ العهؿ، سياسات الشركة عهكهان، ككضع آدهز عاـ 

ـ بشكؿو أفضؿ، إذا ها تـ هعاهمتٍـ بإىصاؼو كالعكس صحيح، كاإلىصاؼ يعىي  )اإلىصاؼ (سهيت بىظرية  كهفادٌا أف الىاس يهكف تحفيٌز
، لكف ال يعىي ذلؾ هعاهمة الجهيع بشكؿو  ، ألف الهساكاة قد تؤدم إلى عدـ اإلىصاؼ، كبحسب الىظرية، )هتساكو  (هعاهمة الجهيع بشكؿو عادؿو

ىصاؼ في اإلجراءات، كيتعمؽ بسياسات : يقسـ اإلىصاؼ إلى إىصاؼ في التكزيع، كيتعمؽ بالتكزيع العادؿ لمهكافآت الهرتبطة باألداء، كا 
جراءات الشركة كالترقيات، العقكبات، تقييـ األداء . كا 

، كالتي أجريت عميٍا تعديبلت هف قبؿ Expectancy Theory بكضع ىظرية التكقعات 1964 عاـ Vroom            كقاـ فكتكر فرـك 
قيهة الحكافز أك أٌهيتٍا بالىسبة لمعاهؿ، : ، كتعتهد ىظرية التكقعات عمى عاهميف أساسييف ٌها1968كؿو هف بكرتر كالكلر، كذلؾ في عاـ 

 كالتي كضعٍا كؿ هف ليثاـ كلكؾ، كترتكز ٌذي 1979كتكقعاتً حكؿ الجٍد الهطمكب كالحكافز الهرتبطة بً، كجاءت ىظرية األٌداؼ عاـ 
ـ لمعهؿ كزيادة اإلىتاجية، كها أف كجكد تغذية راجعة   حكؿ Feedbackالىظرية عمى أف هشاركة العاهميف في كضع األٌداؼ، فإف ذلؾ يحفٌز

.  األداء، يساعد في بقاء العاهؿ في الهسار الصحيح
           إف الىظر لمعهؿ بإيجابية ٌك تحٌدم شخصي لمغاية، كلكي يىجح الهكظؼ يجب أف يىبع األهر هف داخمً أكالن، كعميً إدراؾ أف 

ـ في  )ٌيرزبيرغ (عف عهمً هع راتبً الشٍرم، لقد أكضح  )شٍادة الشعكر بالرضى (اإلدارة ال تستطيع هىحً  أف األفراد يعهمكف بحهاس ٌك
سىة، كيبدأ ٌذا الحهاس بالتضاؤؿ تدريجيان ليصؿ إلى أدىى هستكياتً في ىٍاية العشريىات كبداية الثبلثيىات، ثـ يعكد فيتحسف  )20-18(عهر 

كترتفع ىسبة الرضى حتى سف الخهسيف، كها بعد ذلؾ، فإف حالة الرضى أك عدهً تككف غير هؤكدة، لكف الشيء الذم أكدي ٌيرزبيرغ أف 
.  سىة، ٌي الفئة األقؿ رضى عف عهمٍا )30-20(األفراد ذكم الفئة العهرية 

هف عهاؿ العالـ ال يشعركف بالرضى، كيعيشكف في ظركؼ ال يتكافر فيٍا األهف االقتصادم  % 75في تقرير لهىظهة العهؿ الدكلية بٌيف أف 
" األهف االقتصادم لعالـ أفضؿ"كقالت الهىظهة في تقرير يحهؿ عىكاف  .كاالجتهاعي هع تدٌكر األكضاع االقتصادية في العديد هف دكؿ العالـ

األهف االقتصادم يعزز الرفاي الشخصي كالقدرة عمى "إف األهف الهذككر ال يزاؿ بعيد الهىاؿ لمغالبية العظهى هف عهاؿ العالـ، هشيرا إلى أف 
" التحهؿ ككذلؾ الىهك كالتىهية

 

كاقع العمؿ الكظيفي كاألخبلؽ 
أبك شيحة كآخركف (            يرجع اصطبلح الكظيفة العاهة إلى الكثير هف الهعاىي الهختمفة ذات الهفاٌيـ الهتغيرة الهضهكف حيث يعرفٍا 

ي هجهكعة هف الكاجبات كالهسؤكليات الهتكاهمة كالهتجاىسة التي  ) 1990 عمى أىٍا الكحدة  األساسية لمعهؿ في الٍيكؿ التىظيهي لمتىظيـ ٌك
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يجب اف يؤديٍا شخص كاحد تتكافر لديً شركط التأٌيؿ الهحدد إلشغاؿ الكظيفة في التعميـ كالخبرة كالتدريب كالهعارؼ كالقدرات كالهٍارات التي 
فقد ذٌب إلى ابعد هف ذلؾ كعرفٍا  هجهكعة كاجبات  ) 1996عبد  الٍادم (حددتٍا أك فكضت تحديدٌا التي السمطة الهختصة   أها 

كهسؤكليات تعرضٍا السمطة الهختصة أك تطمب خدهات شخص كاحد كبىاء عميً فٍي الكحدة األساسية في التىظيـ اإلدارم التي تتهيز عف 
ي هجهكعة هف الكاجبات 0هشاغمٍا بكاجباتٍا كهسؤكليتٍا   كيرل آخركف باف الكظيفة العاهة ٌي عبارة عف اصغر كحدة في التىظيـ ٌك

بلت بشأىٍا  كالهسؤكليات في هستكل هعيف هف الصعكبة تحدث لتحقيؽ ٌدت في التىظيـ كيقـك بأداء اإلعهاؿ الهرتبطة بٍا شخص يحهؿ هٌؤ
أها الهقصكد بالهكظؼ العاـ فٍك شخص يعٍد .) 1996حبيش (تعيىً سمطة ذات اختصا ص كيىاؿ هقابؿ ذلؾ الهراتب كاالهتيازات األخرل 

 .إليً عمى كجً قاىكىي أداء عهؿ في صكرة هف االعتياد كاالىتظاـ ، كعمى ىحك دائـ في هرفؽ عاـ تديري الدكلة إدارة هباشرة
           إف أخبلقيات الكظيفة العاهة تتشابً إلى حد كبير هف الهعايير كالقيـ التي تركز عميٍا هع أخبلقيات اإلدارة في شركات األعهاؿ 

ا ٌي هبادئ أخبلقية ضركرية في الهؤسسات الحككهية كها ٌي ضركرية في شركات اإلعهاؿ  عبكد،  (فالىزاٌة كاألهاىة كاالهتثاؿ لمقاىكف كغيٌر
2006 (  . 

           إف هركىة السمكؾ الكظيفي كأخبلقيات الكظيفة العاهة ضركرة في الهؤسسات الحككهية ليس فقط في جعؿ الكظيفة العاهة أكثر  
ذا ٌك  استقاهة كاستجابة لمتطكر الهٍىي في حقؿ اإلدارة العاهة كأداء الكاجبات بطريقة فعالة بؿ بتقدـ الخدهة العاهة عمى الخدهة الذاتية ، ٌك
ر الصراع بيف الفرد كهبررات قياهً لمفساد حيث إف الهكاجٍة الحقيقية لمفساد ال تككف بيف القكاعد كالىظـ كاإلجراءات بؿ بها يكهف في  جٌك

إذف ها يىبغي التأكيد عميً ٌك اعتهاد الحصاىة كاالستقاهة كالرقابة الذاتية في هكاجٍة الفساد كالتي عادة ها . الىفكس كاالتجاٌات كالضهائر
ذا ها يتفؽ هع الىهكذج الياباىي الذم يؤكد عمى العكاهؿ الىاعهة  القيـ  (تغير هف القيـ كالهعتقدات بعيدان عف حسابات الربح كالخسارة ٌك

الىكعية – كالهبادئ كاالتجاٌات ، أم ىقؿ هركز التأثير في هكاجٍة الفساد هف الجكاىب الخارجية الفعمية إلى الجكاىب الداخمية الذاتية الىاعهة 
. فبل هىاص هف البعد اإلىساىي كاف الهؤسسة بدكف التزاـ ذاتي حي شبيً بالفرد الخالي هف الركح– كالهعيارية 

            يهكف أف تمعب أخبلقيات الكظيفة العاهة دكران فعاالن في إدارة ٌذا البعد اإلىساىي كعكاهؿ الركح في هكاجٍة الفساد حيث األخبلقيات 
ىٍا تكجد ذلؾ اإلحساس العهيؽ في ىفكس األفراد العاهميف كالهكاطىيف بالفخر كاالعتزاز ، إف دعـ البعد  ال تحهي فقط الفساد كحسب بؿ كا 
اإلىساىي في االلتزاـ بالقيـ كالهبادئ األخبلقية البد أف يأتي بهشاركة فعالة هف قبؿ الجهعيات الهٍىية الخاصة باإلدارة العاهة أك الجهعيات 

. كالىقابات الهٍىية لمهكظفيف
: ٌذي هؤشرات تبٌيف أف اىحدار القيـ األخبلقية ال يرتبط أك يقتصر عمى جٍة أك هىظهة أك هؤسسة عاهة أك خاصة

  هىٍـ يخرجكف أثىاء الدكاـ  % 54هف هكظفي الدكائر الحككهية هتسيبكف في عهمٍـ ، كأف  % 69ىشرت جريدة الهديىة السعكدية أف
. يخرجكف قبؿ ىٍاية الدكاـ  % 60الرسهي لقضاء هصالح شخصية ، كأف 

  ىشر هكقعwww.valuebasedmanagement.net   ـ ، أف ثبلثة أرباع الهىظهات ال تخصص هكظفان 2004 في أبريؿ 
ألخبلقيات العهؿ ، كثبلثة أرباع الهىظهات ليس لديٍا برىاهج أخبلقيات ، كال تخدـ الهكظفيف في تعميـ األخبلقيات  

  ىشر هكقعwww.recruitersworld.com  هف الهكظفيف ال يثقكف برؤسائٍـ في العهؿ  % 61 ـ ، أف 2004 عاـ .
  هف الهكظفيف يأخذكف هعدات هكتبية تتبع الشركة كاألقبلـ كالكتب هعٍـ ، كأف  % 45 ـ ، أف 2002ىشرت شركة كبلكد بك عاـ

. ) www.cloudbow.com(.هف الهكظفيف يستخدهكف الحاسب اآللي ألغراضٍـ الشخصية % 65
 

: بعض مف أخبلقيات األعماؿ المتعارؼ عمييا في الدكؿ المتقدمة
  عدـ كجكد تضاد في الهصالحConflict of Interest هثؿ أف تعهؿ في هؤسسة كتعهؿ هستشارا لهكرديٍا أك تتقاض ٌدايا أك أجران 

 .هف هىافسيٍا أك تتهمؾ حصة في شركة تعهؿ كهىافس أك عهيؿ أك هرد لمشركة التي أعهؿ بٍا
  أف الهديريف ال يجكز لٍـ تهمؾ ها يزيد عف كاحد - الرابط هكجكد في القسـ السابؽ-  هف األهكر الهحددة في هيثاؽ شركة كريزلر

في األلؼ هف أسٍـ أم شركة هىافسة أك هكردة أك عهيمة لمشركة 
 فبل يجكز لمبائع أف يخدع الهشترم كال لمشركة أف تخدع هكرديٍا كال لمهتقدـ . عدـ الغش كالخداع كالكذب بأم ىكع كهع أم جٍة

لكظيفة أف يخدع شركة التكظيؼ كال لمهرؤكس أف يكذب عمى رئيسً كالعكس 
 لذلؾ تجد . الحفاظ عمى البيئة بهعىى عدـ تمكيث البيئة بهخمفات اإلىتاج كيشهؿ عدـ تمكيث الٍكاء كالبحار كاألىٍار كاألرض

الشركات تشير في هكاقعٍا عمى الشبكة الدكلية لها تكليً هف عىاية بالبيئة كها تقـك بً لمهحافظة عميٍا 

http://www.valuebasedmanagement.net/
http://www.valuebasedmanagement.net/
http://www.valuebasedmanagement.net/
http://www.recruitersworld.com/
http://www.recruitersworld.com/
http://www.recruitersworld.com/
http://www.cloudbow.com/
http://www.cloudbow.com/
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  عدـ تشغيؿ األطفاؿ باعتباري استغبلال لؤلطفاؿ كتعكيؽ لٍـ عف التعميـ اإللزاهي باإلضافة إلى أىً غالبا ها يشتهؿ عمى تعرض
األطفاؿ لهخاطر أك استغبللٍـ في أعهاؿ غير آهىة 

Child Labor- UNICEF  
  ك ها يسهى  أك تجارة Insider Tradingعدـ استخداـ هعمكهات غير هتاحة لمعاهة لتحقيؽ هكاسب هف التجارة في البكرصة ٌك

فبل يهكف لمعاهؿ في اإلدارة الهالية في شركة أف يقـك بالتخمص هف أسٍهً في الشركة بالبيع حيف يعمـ اف الهيزاىية التي . العميـ ببكاطف األهكر
لهاذا؟ ألىً استغؿ هعمكهات غير . سكؼ تعمف عمى الهساٌهيف ستكضح خسارة الشركة كال أف يخبر أحدا بذلؾ لبلستفادة هف ٌذي الهعمكهة

 Insider Trading - US SEC. ٌذا األهر قد يؤدم إلى السجف. هتاحة لمعاهة كبالتالي أخؿ بتكافؤ الفرص في سكؽ األسٍـ
  احتـر حقكؽ الهمكية الفكرية هثؿ حقكؽ الطبع كحقكؽ براءات االختراع فبل يسهح بىسخ البراهج اإللكتركىية كال إعادة طبع كتاب

عدـ االلتزاـ بذلؾ قد يؤدم إلى فصؿ طالب هف الجاهعة بؿ فصؿ . بدكف إذف هؤلفً كال بالىقؿ هف كتاب بدكف تكضيح الجزء الهىقكؿ كهصدري
أستاذ هف الجاهعة 

  عدـ حصكؿ الهكظفيف عمى ٌدايا سكل ها تسهح بً المكائح فبعض الشركات قد تسهح لمهكظفيف بقبكؿ ٌدايا في حدكد قيهة هالية
أم هخالفة لذلؾ تعتبر إخبلال باألهاىة كقد يترتب عميٍا فصؿ . هحددة هثؿ عدة دكالرات أك بهعىى آخر بأىً يسهح بقبكؿ ٌدايا رهزية فقط

العاهؿ بهعىى طردي هف العهؿ 
 عدـ تقاضي رشكة… .
 عدـ التفرقة في التكظيؼ كالترقية كالتدريب كأم هعاهمة في العهؿ بىاء عمى لكف أك ىكع أك دياىة أك أصؿ العاهؿ أك الهتقدـ لمعهؿ .

ككذلؾ ال يهكىؾ رفض شخص أك عدـ . فبل يهكىؾ أف ترفض شخصا ألف أصمً هف بمد هحدد طالها ٌك يتهتع بحقكؽ العهؿ في ٌذا البمد
. ترقيتً ألىً هف الهمكىيف أك ألىً كبير في السف أك صغير في السف

  عدـ التفريؽ في التعييف كالترقيات كخبلفً بىاء عمى كجكد إعاقة غير هؤثرة في العهؿ بهعىى اىؾ ال تستطيع رفض شخص تقدـ
.         كلذلؾ تجد في الخارج هعاقيف يعهمكف في هجاالت هختمفة. لكظيفة بسبب كجكد إعاقة ها لـ تكف ٌذي اإلعاقة تهىعً عف أداء العهؿ

 ٌذا أهر قد يترتب عمى هخالفتً الفصؿ . الصدؽ كالدقة في التقارير كأٌهٍا تقارير الشركات السىكية كها تحتكيً هف قكائـ هالية
ٌذا األهر ييقابؿ باستٍجاف كبير هف العاهة عىد اكتشافً ألىً عهؿ غير أخبلقي كيضر بهصالح الكثير هف الىاس الذيف . كالعقكبات هثؿ الحبس

الحظ أف الهستثهر ٌىا ال تىحصر في األثرياء كلكىٍا تشهؿ الشخص العادم الذم يشترم بضعة أسٍـ ٌىا . يستثهركف في ٌذي الشركات
ىاؾ كلذلؾ فحيف تككف ٌذي التقارير كاذبة فإف ٌذا الشخص . ٌذا الهستثهر يعتهد عمى القكائـ الهالية لمشركة في تقرير شراء أك بيع األسٍـ. ٌك

يخسر أهكالً 
  الحفاظ عمى أهاف كصحة العاهميف فتجد أىظهة األهاف في العهؿ  لٍا احتراـ عظيـ
  احتراـ سرية بعض الهعمكهات الخاصة بالهؤسسة كعدـ إعبلىٍا .
  عدـ استخداـ هكارد الهؤسسة في الهصالح الخاصة .
 عدـ السرقة أك أخذ أهكاؿ هف الشركة أك الهؤسسة بغير حؽ. 

كقد يعتقد , كتصبح الكهية ٌي القياس البديؿ لفاعمية الهؤسسة , حيثها يصعب قياس الجكدة تككف األٌداؼ غير كاضحة جيدا             
الهدير أىً هىتج ألف االجتهاعات كالهكالهات الٍاتفية كالهراسبلت كالرد عمى الهخاطبات كالهقاببلت التي تستٍمؾ غالبية اليـك ٌي هقياس 

.. كىادرا ها يجدكا كقتا لغير تسيير العهؿ الركتيىي , إىٍـ يصمكف هكاتبٍـ هبكرا كيترككىٍا هتأخرا .. اإلىتاجية فالهديركف قـك هشغكلكف حقا 
حكؿ جسـ الحقائؽ في العهؿ  )ٌيمز (في دراسة قاـ بٍا .. كيستجيبكف لمطكارئ كيتعاهمكف هع األزهات طكاؿ اليـك, إىٍـ فقط يكافحكف الحرائؽ 

تبيف لً أف الهديريف بصفةو دائهة تقريبان يهارسكف كظائؼ غير هتعمقة باإلدارة أثىاء تأديتٍـ كظائفٍـ، فالهدير يىفؽ زهىان طكيبلن كؿ .. اإلدارم
في هجاؿ سمكؾ الهديريف كالتي أظٍرت األىهاط  )ككتر (كتدعـ دراسة أخرل قاـ بٍا .. يـك في هكاجٍة هكاقؼ طارئة كفي حؿ هشكبلتو آىٌية

 :السمككية اآلتية

. هف كقت العهؿ% 90يقضي الهدير أغمب كقتً هع أىاسو آخريف بىسبةو تتجاكز .1
. يىقضي ٌذا الكقت هع كثيريف ليس فيٍـ الرؤساء الهباشريف ككثيران ها تقع هخالفات تسمسؿ اإلدارة .2
. تهتد الهكضكعات كتتٌسع لدرجة أىٍا ال عبلقة لٍا هطمقان بعهؿ الهدير .3

http://www.unicef.org/protection/index_childlabour.html
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جاباتو تبدك في غالبيتٍا هرتجمة .4 . عىد التعاهؿ هع اآلخريف يكٌجً الهدير أسئمةن كا 
. ىادران ها تتخذ قرارات ٌاهة في سياؽ ٌذي المقاءات .5
. تحتكم ٌذي المقاءات عمى قدرو كبيرو هف الهداعبة كالفكاٌة أك هف التكٌتر كالعىؼ المفظي بحسب طبيعة العبلقة بيف الهدير كاآلخريف .6
. يىٍهؾ الهدير في أىشطة يدرؾ ٌك ىفسً اىٍا هضيعة لمكقت .7
ييستغرؽ اغمب الكقت في هحادثاتو قصيرةو كغير هترابطة أك هتكاصمة  .8

  جميع المديريف يعممكف لكقتو طكيؿ
          بيىت الدراسات أف القائد الىاجح الذم يستطيع التأثير في اآلخريف يحتاج لهٍارات الذكاء العاطفي كليس الذكاء العقمي فحسب ، 

 .كها أثبتت الدراسات أف تطكير هٍارات الذكاء العاطفي لكؿ فرد في الهؤسسة أهر ههكف كأساس لىجاح الهؤسسة
 .        إف الدكر الكبير في إىجاح أك إفشاؿ أم هؤسسة يرجع إلى طبيعة الهشاعر السائدة فيٍا

فالقيادة فف التعاهؿ هع . فبل قيهة لصفة الذكاء أك القدرة عمى التخطيط إذا لـ يكف القائد قادران عمى التأثير في اآلخريف:- القيادة فف التأثير 
 إف الهؤسسة الذكية عاطفيان تككف .الهشاعر، لكي ىقكد أىفسىا عميىا أف ىستخدـ عقكلىا ك لكي ىقكد اآلخريف عميىا أف ىستخدـ قمكبىا هع عقكلىا

ثقافتٍا هبىية عمى الشفافية ك البحث عف الحقيقة ،كتىتشر هشاعر الكالء كاالىدفاع لمعهؿ ك الىقد ك الصراحة كالحكار كركح اإلبداع ك الهبادرة ، 
ذا ها يدعى .. بعيدا عف هشاعر الهمؿ ، كاإلحساس بالظمـ ك العجز كالبيركقراطية  Transformationalأك المحكلة /القيادة التحكيميةبٌك

Leadershipال القيادة التبادلية القائمة عمى تبادؿ المنافع : 
            إزاء حاؿ هىظهات األعهاؿ الحديثة في التحكالت البيئية الهستهرة فإف هدخؿ قيادة الهبادلة لـ يعد هبلئها كأصبح األهر يتطمب 

فالقيادة الهحكلة بها تقـك عميً هف فمسفة جديدة قياسا بها سبؽ، تدفع العاهميف إلى بذؿ أكثر هها ٌك هتكقع . ىهطا قياديا هكاكبا لكؿ ذلؾ
كتقـك ىظرية القيادة التحكيمية عمى أف القيادة الفعالة ٌي التي تكفر رؤيا لعهؿ الهىظهة كتأخذ . لتحقيؽ أٌداؼ هتقدهة كبهستكيات أداء عالية

ـ كزيادة أداءٌـ بها يكفؿ تعاكف الجهيع في تحقيؽ ٌذي الرؤيا كالكصكؿ إلى األٌداؼ كيشير ٌذا . بعيف االعتبار رضا العاهميف كتحفيٌز
عمى كضع رؤية كرسالة لمهىظهة كيهكىً أف يخمؽ التىاسؽ فيها بيف أٌداؼ الهىظهة Charismaاألسمكب إلى أٌهية شخصية القائد كقدرتً 

كها كيقـك القائد التحكيمي عمى إحداث التغيير كحفز إبداع العاهميف . كالعاهميف فيٍا بشكؿ يهكىً هف تحقيؽ أٌداؼ الجهيع هعا كفي كقت كاحد
إننا نخشى االختبلؼ ألنو يربؾ طرؽ عممنا لؤلشياء  ) كرغبتٍـ في التعمـ هع ككىً همٍها لٍـ عمى التفكير كالتحميؿ الهىطقي في حؿ الهشاكؿ

 (المألكفة تقميديا 
كالقيادة الجيدة ٌي .. What we do not what we say.. إف الهؤثرات عمى الهكظفيف بشكؿ كبير تعكد لها ىقـك بً ال ها ىتحدث عىً 

..  كأف تدرؾ حقيقة كيفية بىاء األفراد , تمؾ التي تتضهف الفٍـ لكؿ فرد في التىظيـ 
ـ تصىيؼ السمكؾ 1964استطاع ركبرت بميؾ ك جيف هكتكف في عاـ  : (The managerial Grid Theory)نظرية الشبكة اإلدارية 

درجة االٌتهاـ باإلىتاج - 1: القيادم في  خهس هجهكعات أساسية، كتعكس ٌذي الىظرية درجة اٌتهاـ القادة في كؿ هىٍا ببعديف أساسيف ٌها
. )العبلقات(درجة االٌتهاـ باألفراد - 2.. )الهٍهة(
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 (.. بميؾ كهكتكف اإلدارية كيبيف األىهاط القيادية الخهسة التي تضهىتٍا الشبكة اإلدارية في ىهكذج يكضح ىهكذج الشبكة)1(الشكؿ 
 )162-160: ،ص1979الغهرم،

 كيؼ يمكف بناء قيادة مؤسسية قائمة عمى االحتراـ المتبادؿ ؟  

.. كأف هٍهتٍـ األساسية تىفيذ الهطمكب هىٍـ بحرفية كخضكع.. إف ىهط إدارة الهستعهرات التي ترل قيادتٍا في التابعيف لٍا بأىٍـ سمعة تهتمكٍا
ؤالء التابعيف دكف اسـ أك ٌكية ..  إىٍا ىظرة السيد لمعبيد .. إىٍـ ليسكا بشرا حقيقييف .. فٍذي اهتيازات ال يستحقكىٍا .. ٌك

ـ الهقررة سمفا .. القيادة ٌىا ترل الىاس كأشياء يهكف االستعاضة عىٍا أها باقي الىاس فٍـ , فتبجؿ أصحاب الىفكذ .. كتعاهمٍـ بحسب هراكٌز
ي القهع .. بؿ حتى عمى طالب الخدهة , هجرد ىكرات ال يساككف شيئا إىٍا ٌرهية القهع كالقٍر الذم يهارسً الهسئكؿ عمى األقؿ هسئكلية  ٌك

,  كاألخ هع أخيً , كالقٍر األفقي الذم يهارسً الجار هع جاري 
, كأىٍـ غير قادريف عمى هجرد التفكير , كفي عصرىا ٌذا ال يزاؿ ٌىاؾ قادة يتصكركف الهكظفيف هجرد عبيد كأتباع ها عميٍـ سكل الطاعة 

  11.... كهقابؿ سمككٍـ اإلذعاىي يكافئكف بالبقاء في كظائفٍـ , كالقائد أدرل بهصمحتٍـ هف أىفسٍـ 
..  كفي هىتٍى الكسؿ كالببلدة أثىاء عهمٍـ الرسهي , لهاذا إذا يحار القادة بشأف الهكظفيف الذيف يككىكف شعمة هف الىشاط خارج هكاتبٍـ 

ا حتها  ..   إف القائد ٌىا يشبً صاحب العهارة الذم يككف ٌهً الكحيد تحصيؿ أكبر هردكد دكف االٌتهاـ بالبىاية ىفسٍا كالذم سيؤدم الىٍياٌر
ىسبة لهسرحية برىارد شك كالتي تشير الى  )بجهاليكف(إف ظاٌرة " إال أىؾ تذبحً هرة كاحدة.. إىً يهكىؾ التشارؾ بالخركؼ لفترة طكيمة "لقد قيؿ 

فٍؿ يهثؿ اإلىجاز أك األداء الكظيفي عمى .. ٌذي الىتيجة الخطيرة عمى قدر غاية في األٌهية ... أف القادة يخمقكف الهكظؼ الذم شكمكي 
الهدل الطكيؿ اىعكاسا لتكقعات القادة الهتحيزة ؟؟؟   

الهرحمة األكلى تتصؼ بالفردية كالتسمط كسمبية األتباع كعدـ الثقة .. تكاد تجهع الدراسات كالىظريات عمى كجكد أربعة هراحؿ تطكرية لمقيادة 
.. أها في الهرحمة الرابعة تتصؼ القيادة بالتشاركية كاإلقرار بإىساىية اإلىساف كقدرتً عمى أداء العهؿ باستقبللية كأقؿ ضبط ههكف.. بٍـ 

, ٌىا القيادة أخبلقية إىساىية تعتهد عمى القيـ كاألٌداؼ الهتكافقة هع قيـ األتباع كتراعي حاجاتٍـ الهتكاهمة  .. )الجسـ الهتكاهؿ(كتسهى بقيادة
ي القيادة بالقيـ , ٌىا تسكد األخبلؽ بيف القائد كتابعيً .. كيتحكـ الهعيار الشخصي باألداء     Leadership By Valuesٌك

" . إف القائد يبرز في الجهاعة عىدها يجدي اآلخركف هكضكعا لمحب"في كتابً سيككلكجية الجهاعات  )فركيد(يقكؿ 
أبرز جكلياف فيميب كآالف كىيدم أىً عىدها تككف تكجيٍات كقرارات أكؿ رجؿ قيادم في الهىظهة هىسجهة كهتسقة هع القيـ السائدة في 
هىظهتً سكؼ يمتـز جهيع الهكظفيف بٍذي القيـ ، كلكف عىدها يتصرؼ ٌذا القيادم بها يخالؼ ٌذي القيـ السائدة فيصبح الهكظفكف في حالة هف 

 :كيهكف التعبير عف ٌذي الفكرة هف خبلؿ الىهكذجيف التالييف . التىاقض كاإلرباؾ كتتبلشى القيـ الهشتركة بيىٍـ 

التطابؽ بيف قيـ األفراد كقيـ المنظمة : النمكذج األكؿ 

 

التطابؽ بيف قيـ األفراد  : (2 )شكؿ رقـ 

التنافر بيف قيـ األفراد كقيـ المنظمة : النمكذج الثاني 

 

 

 التطابؽ كالتنافر في القيـ : (3 )شكؿ رقـ 

 

 قٍى انًُظًح

 قٍى انفشد قٍى انًُظًح

 قٍى انفشد
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: مصادر أخبلقيات األعماؿ
قيـ الهجتهع -الثقافة التىظيهية- قيـ العهؿ- قيـ العائمة- قيـ الجهاعة- الثقافة السائدة في الهجتهع: ىظاـ القيـ االجتهاعية كيتضهف: أكالن 

. الحضارية
– الخصكصية الفردية - الخبرات السابقة كالهستكل التعميهي- الهعتقدات الديىية كالهذٌبية- القيـ الذاتية: ىظاـ القيـ كالهعتقدات الشخصية: ثاىيان 

. الحالة الهادية كالهستكل االجتهاعي- الحالة الصحية كالىفسية كالذٌىية
 

مستقبؿ األخبلؽ كالعمؿ الكظيفي 
تشكؿ جزءنا رئيسيا هف صىاعة الىهك في الشركات، عقب ذلؾ القدر الٍائؿ هف الفضائح كالتجاكزات كاتساع دائرة " أخبلقيات العهؿ"أصبحت 

الجرائـ كالفساد اإلدارم خاصة جرائـ االختبلس كالرشكة كاستغبلؿ الىفكذ التي تشٍدٌا الشركات عمى هستكل العالـ كحاجة الهجتهعات إلى كجكد 
ًقينا، كضركرة تحديد عبلقاتٍا بالعاهميف كالعهبلء كالشركات كالجهٍكر، فضبل عف هراجعة الهفاٌيـ الخاصة  هعايير كأخبلقيات عهؿ أكثر ري
فقد . بأٌداؼ الشركات، كيعكس الىهك بأٌهية أخبلقيات األعهاؿ تحكالن حاسهنا في الرأم العاـ بشأف الهسئكلية األخبلقية لمهؤسسات كالشركات
ا لمهساٌهيف هف خبلؿ إىتاج السمع كالخدهات بأسعار تىافسية كفقنا لمقكاىيف كالمكائح السائدة في  كاف هف الهتكقع أف تحقؽ الشركات أرباحن

كحرمه بالشركات في ٌذي األياـ أف تتكلى الهسئكلية األخبلقية عف العديد هف القضايا، . الهجتهع التي تزاكؿ فيً الشركات كالهؤسسات أىشطتٍا
كقد أدل فٍـ قيهة األخبلقيات بالىسبة لمعهؿ إلى . التي تشهؿ البيئة، كالجىس ، كالعرؽ، كالهىتجات، كهعايير السبلهة كالصحة في بيئة العهؿ

عدة هظاٌر هف بيىٍا اىتشار قكاعد األخبلؽ كهدكىات رسهية لمكقكؼ عمي الهتطمبات األخبلقية، كتعييف هسئكليف إدارييف يٍتهكف بهراعاة 
كعمى الرغـ هها تقدـ، فإف ٌىاؾ . الجكاىب األخبلقية هف أجؿ تحفيز الهديريف كالهكظفيف عمى التصرؼ كفقنا لها تقتضيً الهعايير األخبلقية

كال ريب أف ٌىاؾ هديركف . تبايف بيف ها يكتب عف األخبلؽ كها يجرم تطبيقً، حيث غالبا ها يحدث تعارض بيف العهؿ كالجكاىب األخبلقية،
بيىها يتخذ بعض الهديريف القكاعد . أكثر كعيا كيحرصكف عمى هزاكلة أىشطتٍـ كفقنا لمهعايير األخبلقية باعتبار أف ذلؾ خيار استراتيجي

. األخبلقية كستار التخاذ قراراتٍـ االىتٍازية، كخاصة في الهكاقؼ التي ال يستطيع فيٍا العاهة التفرقة بيف السمكؾ األخبلقي كالسمكؾ االىتٍازم
العهؿ "كيبدك أف الحاجة إلى تطبيؽ كؿ هف األخبلقيات كالعهؿ بطريقة صحيحة ال تتكافؽ هع الرأم الشائع الذم يتبىاي رجاؿ األعهاؿ هف أف 

العهؿ عهؿ " بأف األخبلقيات ال دخؿ لٍا بهفٍـك Milton Friedman" هيمتكف فرايدهاف"، كهع رأم "Business is Businessعهؿ 
Business is Business ."  أف الدكافع 1963حيث يرم هيمتكف فرايدهاف الحائز عمى جائزة ىكبؿ في االقتصاد في كتابة الصادر في 

االقتصادية ٌي أساس الهشركع الخاص كأف كظيفتً األساسية ٌي تعظيـ الربح لصالح حهمة األسٍـ، أها الهسئكلية األخبلقية كاالجتهاعية 
فإىٍا ترتبط بالدكافع غير االقتصادية كليست هف طبيعة الهشركع الخاص، كيأتي ٌذا الرأم اىطبلقا هف أفكار ادـ سهيث في كتابة ثركة األهـ 

 كالتي تشير إلى أف خمؽ الثركة ٌك هسئكلية األفراد كالدكلة كاف الشركة لٍا ٌدؼ رئيسي ٌك أف تبقي كهىشأ لمثركة لتىتج السمع 1776عاـ 
كيغالى أحد أعبلـ اإلدارة الهعاصريف في تأكيد ٌذي الرؤية لمهشركع الخاص، إلى . الهادية كتجمبٍا إلى السكؽ كتحهى رأس الهاؿ كتعظـ الربح

ـ بطبيعتٍـ ال يبالكف بشدة بدافع الربح، لتهىكا أف يحققكا ربحا، كالحقيقة أف فصؿ العهؿ عف األخبلقيات أهر  أىىا لك عٍدىا إلى هبلئكة كبار، ٌك
كقرارات كسمككيات العهؿ عبارة عف أعهاؿ أخبلقية ألىٍا تؤثر عمى حياة كرفاٌة . فاألخبلقيات ليست أهرنا اختيارينا. غير ههكف كغير هفضؿ

كال شؾ أف األفراد الذيف يتخذكف قرارات هتعمقة بالعهؿ كيعهمكف بهكجبٍا إىها ييعبِّركف عف اختيارات أخبلقية سكاء ارتضكا ذلؾ أـ ال . اآلخريف
ذا ها تظاٌر ٌؤالء بخبلؼ ذلؾ، فإىٍـ بذلؾ يىكركف الجكاىب اإلىساىية التي غرسٍا ا فيٍـ أك يىكركف طبيعتٍـ . كسكاء قصدكا ذلؾ أـ ال كا 

 األخبلقية
            إف العالـ الهعاصر يعاىي هف أزهات حادة في كؿ هىاحي الحياة اإلىساىية، كلكىىا إذا دققىا الىظر كتفكرىا في ٌذي األزهات 

. لكجدىاٌا جهيعا أزهات أخبلقية، سكاء في التصكرات غير األخبلقية أك الههارسات غير األخبلقية
.   كمٍا أزهات أخبلقية األزمات السياسية:فهثبل

.  هردٌا إلى تعريؼ غير أخبلقي لمطب كسمعة يشتريٍا الغىي كيحـر هىٍا الفقير– كهثاؿ ثاف –  في ٌذا العالـ كاألزمات الصحية
.   كذلؾ بدال هف أف يككف حقا صار سمعة يشتريٍا هف يقدر عميٍا كيحـر هىٍا هف ال يقدرك التعميـ

ي قضية أخبلقية كليست تقىية فىية فقط ذلؾ ألىٍا تجعؿ هف ييحـر هف تقىيات التكاصؿ في ٌذا العالـ يزداد الفجكة الرقمية  أصبحت كاسعة ٌك
  . الفف الذم يستيدؼ تفكيؾ الفضائؿكالفف الحقيقي الصادؽ يغطي عميً. ”الهعرفة“فقرا كجٍبل كهرضا، كتزداد الشركات التي تحتكر 

كلكف الشركات !  الكبرل التي قتمت هف قتمت كشردت هف شردت كأفقرت هف أفقرت ٌي أزهات أخبلقية باتفاؽ الجهيعكاألزمات االقتصادية
الكبرل تحتكر االقتصاد بؿ كالسياسة في ٌذا العالـ كأغمب البشر فقراء تحت خط الفقر، كتعقد الهىتديات االقتصادية العالهية فبل تىاقش 
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كالربا كاالحتكار كالرشكة كالفساد كاستغبلؿ الضعفاء كاألطفاؿ في عهالة . األخبلؽ رغـ أف األسئمة االقتصادية الكبرل ٌي أسئمة أخبلقية أساسا
.  رخيصة ال تكفر أدىى احتياجات اإلىساف ٌي كمٍا أزهات أخبلقية

ا في الببلد الفقيرة في أفريقيا كآسيا كأهريكا أزمات بيئيةٌىاؾ   تسببٍا شركات البتركؿ العبلقة كالىفايات الىككية لبعض الدكؿ التي تحتكٌر
  .البلتيىية، ك استىزاؼ الهكارد الطبيعية

 التي تغير خمؽ ا كتمعب بالجيىات الطبيعية الهرتبة ليس في اإلىساف فقط بؿ في الحيكاف كالىبات بغرض التكسب التقنيات غير األخبلقية
 .كالتجارة دكف ضابط كدكف رعاية لحقكؽ الكائىات الحية كفطرتٍا

إف الهبلحظ في العالـ العربي كجكد عدـ تىاسؽ بيف األخبلؽ العاهة كاألخبلؽ الفردية الخاصة، حيث يىعدـ االٌتهاـ باألخبلؽ العاهة، في 
.  هقابؿ الحرص عمى األخبلؽ الخاصة

فهثبلن تجد لدل اإلىساف العربي حرصان شديدان عمى ىظافتً الخاصة، لكىً ال يعير اٌتهاهان لمىظافة العاهة، فتجدي يرهي بقايا السجائر أك 
كلٍذا ال يهكف أف تجد حٌهاهان عاهان ىظيفان في الشكارع أك حتى الهساجد . هىاديؿ الكرؽ الهستخدهة في الشارع بدكف تأىيب ضهير

.  خبلفان لمكضع بالىسبة لحٌهاـ بيتً هثبلن . كالهستشفيات، ألف الجهيع ال يعتبر ٌذا الحٌهاـ ًهمكان خاصان كهف ثـٌ فبل يٍتـ بتىظيفً بعد استخداهً
ىاؾ هف يرل أف الهشكمة تكهف في عدـ الحـز في تطبيؽ القاىكف، حيث إف القاىكف في الببلد العربية هيخترؽ بالكاسطة كتغميب الهصالح  ٌك

الشخصية، فضبلن عف تساٌؿ الدكلة في تطبيقً عمى الجهيع بشكؿ عادؿ، كأف الهشكمة سكؼ تىتٍي إذا ها كاف ٌىاؾ حـز في تطبيؽ 
ذا الرأم أيضان ال يخمك هف الحؽ. القاىكف، كعدالة تعُـّ الجهيع دكف استثىاء فالقاىكف في الببلد العربية ال قيهة لً حيث يتـ تجاكزي في . ٌك

ٌٍمت السمطات عهمية التجاكز بعدـ الهراقبة أك العقاب كتسكد العالـ العربي قىاعة لدل األفراد، أف القاىكف كضع لكي .  أحياف كثيرة، كربها س
بها يقىع الىاس بأٌهيتً، فضبلن عف هزاجية السمطة في تطبيقً، بدليؿ كثرة االستثىاءات، كأف , يخدـ هصالح هعيىة، كالقاىكف ىفسً ليس عادالن 
برغـ صحة ٌذيف الرأييف، إال أىً يهكف القكؿ إف الفرؽ بيف األخبلؽ كالقاىكف يتهثؿ في . الهكقع السمطكم في الهجتهع أقكل هف القاىكف

الكضكح كالهعيارية الهبلزهة لكؿ كاحد هىٍها  كالشؾ أف القاىكف أكثر كضكحان كهعيارية هف األخبلؽ التي ال يعرؼ اإلىساف العربي إلى اليـك 
إضافة إلى استحالة هراقبة السمكؾ األخبلقي لمفرد أك حتى .  التفرقة فيٍا بيف الخاص كالعاـ، أك لىقؿ إىً ال يٍتـ لهثؿ ٌذي التفرقة الهٍهة

كيترتب عمى ذلؾ أف . كبذلؾ يصبح القاىكف أكثر سٍكلة في التعاهؿ كالتطبيؽ كضهاف الهعيار السمككي لؤلفراد كالجهاعات. لمجهاعة
الهشكمة لديىا تتهثؿ في زكاؿ ٌيبة القاىكف، بسبب عدـ إتباع سياسة الحـز عىد التطبيؽ، كسٍكلة اختراقً بالىفكذ االجتهاعي أك االقتصادم 

فالدكلة ليست ىشيدان كطىيان كعمىهان، بؿ .  ك يعكد سبب ذلؾ إلى حقيقة ككف الدكؿ العربية ال تزاؿ في هرحمة الهجتهع ال الدكلة. أك السياسي
الدكلة كياف سياسي يقـك بالقاىكف، كلٍذا كثيران ها يتشٌدؽ الهسؤكلكف العرب بدكلة القاىكف دكف أم احتراـ لٍذا الهصطمح، ألف الكاقع يقكؿ 
بخبلؼ ها يعمىكىً، كألىٍـ ربها أكؿ هف يخرؽ القاىكف فيها لك تعارض هع هصالحٍـ الخاصة، ىاٌيؾ عف حقيقة عدـ سرياف القاىكف عمى 

ك ها يعرفً كؿ عربي يعيش في ٌذا العالـ الغارؽ في الفكضى كالبلهباالة . الجهيع ٌك
 

: التكصيات 
لكف تكجد ههارسات ... ال يكجد ىظرية إدارية كاهمة أك خاطئة... تدلؿ هعظـ الشكاٌد إلى شيكع هقكلة الىجاح في التىظير كالفشؿ في التىفيذ

كالهىظهة .. كليست تقىية )اجتهاعية (إف أغمب هشاكمىا في الهىظهات   ... إدارية هفعهة بالقيـ ٌي العاهؿ األساس في الىجاح أك اإلخفاؽ
ككي ىحقؽ تمؾ الصحة التىظيهية كالىفسية، فٍذا يتطمب .. القكية ٌي تمؾ التي تتهتع بصحة تىظيهية جهعية كصحة ىفسية لجهيع العاهميف فيٍا

هف ٌىا تجيء التكصيات اآلتية هف . إشاعة هىظكهة قيـ أخبلقية يتـ تذكيتٍا كتهٌثمٍا لتصبح ثقافة تىظيهية كقاعدة أساسية في عهؿ الهىظهة
: أجؿ هىظهات اكثر صحة تىظيهية كصحة ىفسية

  إلزاـ  الهىظهات عمى اختبلؼ أىكاعٍا بكضع أسس كهعايير أخبلقية لمكظيفة .
 تدريب الهكظفيف كبشكؿ دكرم عمى الهٍاـ كالهسؤكليات التي تقع عمى شاغؿ الكظيفة .
 ها عمى تحسيف األداء . تكعية العاهميف بأبعاد الهسؤكلية االجتهاعية كاألخبلقية كأثٌر
 ضركرة كضع براهج فعالة لمحد هف الفساد اإلدارم الف ذلؾ هف شأىً أف يحفز الهكظفيف عمى االلتزاـ بأخبلقيات الكظيفة. 
 ربط الحكافز كالترقيات بالسمكؾ األخبلقي لمهكظؼ ضهف هعايير كاضحة كهحددة كهعمىة. 
 جعؿ السمكؾ األخبلقي أحد الهعايير األساسية في الهفاضمة بيف القادة اإلداريكف كتقييـ فاعمية أدائٍـ عمى أساس سمككٍـ األخبلقي كرضى الهرؤكسيف عىٍـ. 
 ضركرة تضهيف هعايير تقييـ كهكافأة كترقية الهكظؼ عدالة كحيادية تعاهمً هع طالبي الخدهة هف الهراجعيف. 
 العهؿ عمى ىشر ثقافة الهىظهات األخبلقية بحيث يككف هف ضهف هعايير الهىافسة فيها بيىٍا لمتهٌيز. 
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 تقكية أىظهة الهساءلة كالشفافية داخؿ الهىظهات كالهجتهع . 
 تبىي ها يسهى بالهيثاؽ األخبلقي هف قبؿ الهىظهات كالهجتهع كالذم يشتهؿ عمى جهمة هف الهبادئ األخبلقية . 
 التأكيد عمى أف يككف ىظاـ اإلدارة في الهىظهات ىظاها قائها عمى أساس االىفتاح كالديهقراطية . 
 تطكير اإلجراءات كالىظـ اإلدارية الخاصة بأداء األعهاؿ كاختيار العاهميف . 
 الهساكاة أهاـ القاىكف كهحاسبة الهفسديف الكبار قبؿ الصغار كعدـ هىح حصاىة لهثؿ ٌؤالء عمى حساب الهجتهع. 
 تفعيؿ الجكاىب الركحية كالديىية التي تشجع عمى االستقاهة كالسمكؾ الجيد . 
  قاىكف هف أيف لؾ ٌذا(تصريح كبار الهسؤكليف عف ها لديٍـ هف أهكاؿ كتطبيؽ( . 
 ىشر سياسات كبراهج أجٍزة الدكلة كىتائج أعهالٍا بصكرة شفافة أهاـ الجهٍكر . 
 حرية الصحافة كالرأم كالتعبير كأداة لمرقابة . 
 تحسيف الكضع االقتصادم كالهعاشي كتكفير الحياة الكريهة ألبىاء الهجتهع . 
 فضح الفساد كالهفسديف كي يسقطكا بأىظار الهجتهع . 
 تفعيؿ دكر هىظهات الهجتهع الهدىي في هكافحة الفساد . 
  تفعيؿ دكر الهؤسسات التربكية بكؿ هراحمٍا هف أجؿ إيجاد قيـ كسمككيات تؤثر عمى أٌهية العهؿ كالكسب الشريؼ كبياف عكاقب

 . الفساد
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دكر المساندة االجتماعية في خفض معاناة األسر حديثة التككيف مف بعض أزماتيا  

الخكلى سالـ الخكلى                    / د.أ
  مصر–  جامعة األزىر 

: المقدمة

      تتهيز األسرة الىاجحة بشبكة قكية هف العبلقات االجتهاعية بيف أعضائٍا، كيتحقؽ فيً اإلشباع لمعديد هف حاجات الزكجيف، كتقـك عمى 
األخذ كالعطاء كالتعاكف الهتبادؿ فيها تقتضيً الحياة هف ههارسة لمحقكؽ كالهسئكليات، كتعتهد عمى التفاٌـ كالتعاطؼ كالهكدة كالرحهة كالتقدير 
ذا ال يحدث إال بعد هركر فترة زهىية هف الزكاج يككف بعدٌا الزكجاف  كاالحتراـ الهتبادؿ، كالهكاجٍة الهكضكعية لمهشكبلت الزكجية الهختمفة، ٌك
ك ها  قد كصبل إلى درجة هف التفاٌـ كالتكيؼ هع بعضٍها البعض، كلٍذا تعتبر أخطر فترة في حياة األسرة ٌي السىكات األكلى هف تككيىٍا ٌك
يطمؽ عميٍا األسر حديثة التككيف،  كىظران ألٌهية األسرة في ٌذي الفترة هف تاريخٍا فقد تىاكلتٍا العديد هف الدراسات خاصة فيها يتعمؽ بالتكافؽ 

.  الزكاجى
األسرة حديثة التككيف بأىٍا األسرة التى تتككف هف زكج كزكجة كأبىاء، أك بدكف أبىاء، كيككف قد  )173: 2004(" زيىب الباٌى"     كتعرؼ 

.  هر عمى زكاجٍها ثبلث سىكات عمى األكثر كتككف الزكجة هف الهترددات بإىتظاـ عمى هركز رعاية األهكهة كالطفكلة
بأىٍا األسر الهككىة هف الزكج كالزكجة الهتزكجكف حديثان كالذم ال يشترط لديٍـ كجكد أطفاؿ دائهان كيىطبؽ  )2000(" الدسكقي"      كيعرفٍا 

عميٍـ لفظ أسرة كيعيشاف تحت سقؼ كاحد كتربطٍـ أٌداؼ هشتركة  
      كحتى تىجح األسرة حديثة التككيف كتككف قادرة عمى هكاجٍة األزهات كالصعاب البد هف تكافر عدد هف الهقكهات هىٍا الهقـك البىائي 

بكجكد أطرافٍا هف زكج كزكجة كأكالد في صكرة هترابطة هتهاسكة، كالهقـك الىفسي كالذم يكفر الجك الىفسي لؤلسرة يدعـ تهاسكٍا كيكفر الدؼء 
ك هف األهكر  كالرحهة كالهكدة فيٍا، كالهقـك الديىي ك الذم يهثؿ الدعاهة األساسية فى تكفير القيـ الركحية داخؿ األسرة، كالهقـك اإلقتصادل ٌك

الحيكية فى حياة األسرة بها يهكىٍا هف إشباع الحاجات الضركرية لٍا هف هسكف كهأكؿ كغذاء ككساء كدكاء كتركيح، كأف هعظـ هشكبلت 
ا الهادم، كالهقـك اإلجتهاعى ك الذم يساعد عمى عهمية التكيؼ بيف الزكجيف كحدكث األلفة بيىٍها  هىى  (األسر حديثة التككيف ترتبط بعجٌز

   )2010: سالـ 
ا عدـ التكافؽ بيف الزكجيف كالذل يعىى عدـ االىسجاـ        كتكاجً األسر حديثة التككيف بالعديد هف األزهات كالصعاب لعؿ هف أخطٌر

: ىٍى سافكح  (كالتكافؤ بيف الزكجيف فى العادات كالهيكؿ كاالٌتهاـ كالفشؿ فى إشباع كتمبية هتطمبات كؿ األسرة، كتزايد حدة الخبلفات بٍا 
2013( 

      ثـ األزهات الهادية كالىاتجة عف ضعؼ دخؿ األسرة، أك عدـ اىتظاهً كتراكـ الديكف عمى األسرة، كعدـ قدرتٍا عمى إشباع الهتطمبات 
. 2013: أهاىى العهركسى (الضركرية ألفرادٌا، بها يخمؽ جك هف التكتر كالىزاعات كههارسة العىؼ باألسرة  

      ثـ أزهة التكاثر أك اإلضافة ألفراد جدد باألسرة سكاء هف األبىاء أك قدـك كالد الزكج أك كالدتً، أك كالد الزكجة أك كالدتٍا لمهعيشة هع 
  )2013: الخكلى  (األسرة فى ىفس الهسكف بها يهثؿ عبء عميٍا 

     كحتى تككف األسر حديثة التككيف قادرة عمى هكاجٍة أزهاتٍا البد هف تقديـ الدعـ كالهساىدة االجتهاعية لٍا، كقد تعددت التعاريؼ التى 
: تىاكلت هفٍـك الهساىدة االجتهاعية هىٍا تعريؼ

ك الذل يعرفٍا بأىٍا درجة شعكر الفرد بتكافر الهشاركة العاطفية، كالهساىدة الهادية كالعهمية هف جاىب  ) 18 : 1996(" عبد الحهيد      " 
اآلخريف هثؿ األسرة، كاألقارب، كاألصدقاء، كزهبلء العهؿ، ككذلؾ كجكد هف يزكدكىً بالىصيحة كاإلرشاد هف ٌؤالء األفراد، كيككف هعٍـ 

عبلقات اجتهاعية عهيقة 

بأىٍا الىظاـ الذل يتضهف هجهكعة هف الركابط كالتفاعبلت االجتهاعية هع اآلخريف تتسـ بأىٍا طكيمة  )Caplanكاببلف  (       كها يعرفٍا 
 ) 29 : 2000: عمى  (الهدل، كيهكف االعتهاد عميٍا كالثقة بٍا كقت إحساس الفرد بالحاجة إليٍا لتهدي بالسىد العاطفي 

ريدل بأىٍا هقدار ها يتمقاي الفرد هف دعـ كجداىي كهعرفى كسمككي كهادم هف اآلخريف فى بيئتً  )2001 (      كيعرفٍا جاب ا، ٌك
االجتهاعية، عىدها تكاجًٍ أحداث أك هكاقؼ تثير الهشقة عميً  

( بأىٍا هساعدة اإلىساف ألخيً اإلىساف فى هكاقؼ يحتاج فيٍا الهساعدة كالهؤازرة، سكاء كاىت هكاقؼ سراء  )2000(      كيعرفً هرسى 
) فشؿ كتأـز ( ، أك هكاقؼ ضراء )ىجاح كتفكؽ 
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، عمى أف أٌهية الهساىدة االجتهاعية تتحدد )1996(، كراكية دسكقي )1998(، كعمى )2008(كيتفؽ كؿ هف ىادية أبك سكيىة ككفاء صالح 
تىهى لدل الفرد اإلحساس بالذات كالثقة بالىفس كاإلحساس بالسيطرة عمى البيئة الهحيطة بً، كالقدرة  عمى تحديد هشكبلتً كالبحث : فيها يمى

عف حمكؿ هىاسبة لٍا، كتحهى الفرد ضغكط الحياة اليكهية بشكؿ أكثر ىجاحا هف الذيف ال يتكفر لٍـ هساىدة اجتهاعية، كتزيد هف هشاعر 
الحب كاأللفة بيف أعضاء الجهاعة بها يقكل العبلقات االجتهاعية بيىٍـ، كتقمؿ هف فرص إصابة الفرد باالضطرابات الىفسية التى قد تىشأ هف 

شدة الضغكط عميً، كتزيد هف األداء الكظيفي كالهٍىي لمفرد ىتيجة عدـ كجكد تكترات لئلحساس باألهاف فى هحيط البيئة االجتهاعية التى 
 .يعيش فيٍا

      كعمى ٌذا فإف الهساىدة االجتهاعية لؤلسر حديثة التككيف تساعدٌا عمى هكاجٍة أزهاتٍا هف خبلؿ تىهية الثقة فى أفرادٌا، كزيادة قدرتٍا 
.   عمى هكاجٍة هشكبلتٍا، كحهايتٍا هف ضغكط الحياة اليكهية، كتزيد هف هشاعر الحب كاأللفة بيف أعضاء األسرة بها يزيد هف تهاسكٍا

 
:- فيما يمى  (2005)كلممساندة االجتماعية أنكاع عديدة حددىا عبد السبلـ 

ى إحساس الفرد اىً هحاط بالحب كالرعاية هف قبؿ الجهاعة التى يىتهي إليٍا: الهساىدة الكجداىية  -1 . ٌك
 .ٌى هساعدة الفرد عمى تعهيؽ إحساسً بأىً هقبكؿ هف اآلخريف كلديً هقكهات التقدير الذاتي هف الهحيطيف بً: الهساىدة التقديرية -2
ى إهداد الفرد بالهعمكهات التى تفيدي فى حؿ الهشكبلت التى تكاجًٍ: الهساىدة بالهعمكهات -3  .ٌك
ى تقديـ الهساعدات الهادية كقت الحاجة إليٍا أك الخدهات العيىية لتخفيؼ أعباء الحياة: الهساىدة اإلجرائية  -4  . ٌك

        كعمى ٌذا فإف األسر حديثة التككيف بحاجة لتمقى كؿ أىكاع الهساىدة سكاء العاطفية كالتى تشعر الزكجاف بأىٍها هحاطاف بالحب 
ها بالىجاح، كالهساعدة بالهعمكهات الىٍها أحكج ها يككىا إلى  كالرعاية هف جاىب أسرتي الزكج كالزكجة، كالهساىدة التقديرية كالتى تشعٌر
ى هف أٌـ أىكاع  ا هف الهعمكهات، ثـ الهساىدة اإلجرائية ٌك الهعمكهات الخاصة بسبؿ تعاهؿ كؿ طرؼ هع األخر، كتربية األطفاؿ، كغيٌر

. الهساىدة ألىٍا تتضهف تقديـ الدعـ الهادم كالعيىي لؤلسر حديثة التككيف كالتى تككف حاجتٍا كبيرة لٍذا الىكع هف الهساىدة
فيها يمى الزكج كالزكجة كاألقارب كاألصدقاء كالجيراف،  )2001(      كيكجد عدد هف الهصادر التى تقدـ الهساىدة االجتهاعية حددٌا عثهاف 

. كزهبلء العهؿ كهكفرك الخدهات الكقائية أك الهعالجكف األطباء كالهرشدكف الىفسيكف كاالجتهاعيكف كرجاؿ الديف
      كال شؾ أف األسر حديثة التككيف تحصؿ عمى الهساىدة االجتهاعية هف بعض ٌذي الهصادر كالتى يأتي فى هقدهتٍا أسرتي الزكج 

ا كهصادر لمهساىدة االجتهاعية فى ٌذا البحث لؤلسر حديثة التككيف ذي الهصادر ٌى ها تـ اعتباٌر . كالزكجة كاألقارب كاألصدقاء كالجيراف، ٌك

: كىى  (1987)نقبلن عف دكنكؿ شيترك كرفاقو  (2004)   كيتأثر الحصكؿ عمى المساندة االجتماعية بعدد مف العكامؿ ذكرىا إسماعيؿ 
خصائص هتمقي الهساىدة كتشهؿ الهتغيرات االجتهاعية ك الديهكجرافية كهىٍا الجىس، الىكع، العهر، الطبقة االجتهاعية، كاالستعدادات  -1

. كالهيكؿ الشخصية لً
 .خصائص الهعطى كهىٍا هستكل الدافعية، كهٍارات الهساىدة لديً -2
خصائص الضغكط التى يكاجٍٍا الهتمقي كتؤثر فى استقبالً الهساىدة هف اآلخريف كهىٍا شدة الضغكط كهدل إستهراريتٍا، تعقد كغهكض  -3

 .الهكقؼ، الهرحمة العهرية التى تحدث فيٍا الضغكط
 خصائص البيئة كتشهؿ الخصائص الهتعمقة بكؿ هف البيئة الطبيعية، كالبىاء التىظيهي لمبيئات، كالشبكات االجتهاعية -4

ا الهختمفة بٍذي العكاهؿ كخاصة طبيعة الضغكط التى        كعمى ٌذا فإف األسر حديثة التككيف يتأثر حصكلٍا عمى الهساىدة هف هصادٌر
تكاجً ٌذي األسر، ثـ خصائص هصدر الهساىدة كأف تككف أسرتى األصؿ هيسكرة الحاؿ كقادرة عمى هىح الهساىدة، ثـ خصائص األسر حديثة 

.  التككيف هتمقي الهساىدة هف حيث هيكلٍا لتمقى الهساىدة هف اآلخريف، كأخيران ظركؼ البيئة التى يعيش فيٍا كؿ األطراؼ
كفى ضكء ها سبؽ عرضً هف األزهات التى تكاجً األسر حديثة التككيف، كالهساىدة االجتهاعية هف حيث هفٍكهٍا، كأٌهيتٍا، كأىكاعٍا، 
ا، فٍؿ تسٍـ ٌذي لهساىدة االجتهاعية لؤلسر حديثة التككيف فى الحد هف هعاىاتٍا هف بعض األزهات، ٌذا ها سكؼ يجيب عميً  كهصادٌر

.  البحث 
 

:  مشكمة البحث
        اإلىساف بطبيعتً كائف اجتهاعي ال يستطيع أف يعيش بهفردي، بؿ يدخؿ هع غيري في تفاعبلت كعبلقات اجتهاعية يحقؽ هف خبللٍا 
ذاتً، كيشبع احتياجاتً بها يخفض هف الشعكر باالضطراب كالقمؽ كالتكتر لديً، كيساعدي عمى هكاجٍة األزهات التي تكاجًٍ، كتعتبر األسرة 
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هف أٌـ الجهاعات االجتهاعية التي يعيش فيٍا اإلىساف كتتصؼ العبلقات االجتهاعية فيٍا بأىٍا أكلية كقكية بها يدعـ قدرتٍا عمى هكاجٍة 
أزهاتٍا كهشكبلتٍا،  غير أف األسر حديثة التككيف تككف العبلقات االجتهاعية بٍا في هرحمة التككيف كالتشكيؿ كبالتالي ٌي بحاجة إلى دعـ 

لتقكية العبلقات االجتهاعية بيف أعضائٍا، خاصة كأىٍا قد تكاجً بأزهات عديدة لعؿ هف أٌهٍا عدـ التكافؽ بيف الزكجيف ك الذل قد يرجع إلى 
كجكد اختبلفات بيىٍها فى الجكاىب الفكرية كاالجتهاعية كاالتصالية كالىفسية، كذالؾ األزهات الهادية حيث ال يكفى دخؿ األسرة لئلىفاؽ عمى 
ها هف األقارب لئلعاشة هع  هتطمباتٍا، ثـ أزهة اإلضافة البشرية ك التى قد تىتج هف كجكد أفراد جدد هثؿ قدـك كالدم الزكج أك الزكجة أك غيٌر

األسرة، ٌذي األزهات كفيمة بٍدـ األسر حديثة التككيف كلعؿ ارتفاع هعدالت الطبلؽ بيف ٌذي األسر فى الهجتهع الهصرم سببً الرئيسي 
. تعرضٍا لهثؿ ٌذي األزهات دكف التعاهؿ هعٍا كهكاجٍتٍا، كتقديـ الهساىدة الكافية لٍا

        كهف ٌىا يأتي دكر الهساىدة االجتهاعية لٍذي األسر لهساعدتٍا عمى هكاجٍة ٌذي األزهات سكاء كاىت ٌذي الهساىدة بالهاؿ كالدعـ 
العيىي، أك الرأم كالهشكرة، كالهساىدة العاطفية كذلؾ هف خبلؿ أسرتي الزكج كالزكجة، كاألصدقاء كالجيراف، فها ٌي درجة هعاىاة األسر حديثة 

ى  عدـ التكافؽ الزكاجي كاألزهات الهادية، كأزهة اإلضافة البشرية؟ كها ٌي درجة حصكلٍا عمى الهساىدة : التككيف هف ٌذي األزهات الثبلث ٌك
ؿ لٍذي الهساىدة دكر فى خفض هعاىاة األسر حديثة التككيف هف األزهات الهدركسة كالتغمب عميٍا؟ ٌذا ها  االجتهاعية ك الدعـ الهجتهعي؟ ٌك

. يحاكؿ البحث اإلجابة عميً 
 

:  أىداؼ البحث
:-       تحدد أٌداؼ البحث فيها يمى

. عدـ التكافؽ بيف الزكجيف، األزهات الهادية، أزهة اإلضافة البشرية: تحديد هستكل هعاىاة األسر حديثة التككيف هف األزهات التالية -1
الهساىدة الهادية، كالهساىدة بالرأل، كالهساىدة العاطفية، هف كؿ : تحديد هستكل حصكؿ األسر حديثة الزكاج عمى الهساىدة االجتهاعية سكاء -2

 . )الجيراف– األصدقاء – أسرة الزكجة – أسرة الزكج  (هصدر هف هصادر الهساىدة 
 .تحديد هعىكية العبلقة بيف الخصائص الهدركسة لؤلسر حديثة التككيف كبيف درجة هعاىاتٍا هف األزهات الهدركسة -3
 . تحديد هعىكية العبلقة بيف درجات الهساىدة االجتهاعية التى تحصؿ عميً األسر حديثة التككيف كبيف درجة هعاىاتٍا هف األزهات الهدركسة -4

 
:   فركض البحث

: -  لتحقيؽ الٍدؼ الثالث كالرابع لمبحث تـ صياغة الفركض البحثية التالية
الهىطقة السكىية، السف الحالي لمزكج، السف الحالي لمزكجة، سف الزكج : تكجد عبلقة هعىكية بيف الخصائص التالية لؤلسر حديثة التككيف -1

عىد الزكاج، سف الزكجة عىد الزكاج، عهر الزكاج، عدد األبىاء، تعميـ الزكج، تعميـ الزكجة، هٍىة الزكج، هٍىة الزكجة، القرابة بيف الزكجيف، 
الدخؿ الشٍرم لؤلسرة، هدل كفاية الدخؿ الشٍرم لؤلسرة،  ك االختيار الزكاجى، االرتباط بأسرة األصؿ، كبيف درجة هعاىاة ٌذي األسر هف أزهة 

. عدـ التكافؽ بيف الزكجيف
 .تكجد عبلقة هعىكية بيف الخصائص الهدركسة لؤلسر حديثة التككيف كبيف درجة هعاىاتٍا هف األزهات الهادية  -2
 .تكجد عبلقة هعىكية بيف الخصائص الهدركسة لؤلسر حديثة التككيف كبيف درجة هعاىاتٍا هف أزهة اإلضافة البشرية لٍا -3
الهساىدة الهادية هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، كالهساىدة بالرأم هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، " تكجد عبلقة هعىكية بيف  -4

كالهساىدة العاطفية هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، كالهساىدة هف األصدقاء، كالهساىدة هف الجيراف لؤلسر حديثة التككيف كبيف درجة 
 ".هعاىاتٍا هف أزهة عدـ التكافؽ الزكاجى 

الهساىدة الهادية هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، كالهساىدة بالرأم هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، " تكجد عبلقة هعىكية بيف  -5
كالهساىدة العاطفية هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، كالهساىدة هف األصدقاء، كالهساىدة هف الجيراف، لؤلسر حديثة التككيف، كبيف درجة 

 ".هعاىاتٍا هف أالزهات الهادية 
الهساىدة الهادية هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، كالهساىدة بالرأم هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، " تكجد عبلقة هعىكية بيف  -6

كالهساىدة العاطفية هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، كالهساىدة هف األصدقاء، كالهساىدة هف الجيراف، كلؤلسر حديثة التككيف كبيف درجة 
 ".هعاىاتٍا هف أزهة اإلضافة البشرية 

.      كالختبار صحة ٌذي الفركض تـ كضعٍا في صكرتٍا الصفرية ك التي تىص عمى عدـ كجكد عبلقة هعىكية
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:  الطريقة البحثية
ـ عشكائيا هف كاقع كشكؼ 200بمغ عددٌا  ) سىكات5: هف سىة  (        أجرل البحث عمى عيىة هف األسر حديثة التككيف  أسرة تـ اختياٌر

 147 أسرة هف هديىة دهىٍكر تهثؿ الىطاؽ الحضرل، 53الهأذكىيف بهديىة دهىٍكر كثبلث قرل تابعة لهركز دهىٍكر هحافظة البحيرة، بكاقع 
.   أسرة 47 أسرة، ك األبعادية 50 أسرة، كشرىكب 50أسرة تهثؿ الىطاؽ الريفى هف قرل سىٍكر 

: كاستخدـ لجمع البيانات استمارة استبياف بالمقابمة الشخصية ك اشتممت عمى البيانات التالية
كالسف الحالي لمزكج كالزكجة، كالسف عىد الزكاج لكؿ هف الزكج  )حضرية– ريفية  (بياىات عف األسر حديثة التككيف هف حيث الهىطقة  -1

كالزكجة، كعهر الزكاج، كعدد األبىاء، كالحالة التعميهية لكؿ هف الزكج كالزكجة، كالحالة الهٍىية لكؿ هف الزكج كالزكجة، كالقرابة بيف الزكجيف، 
.  كالدخؿ الشٍرم لؤلسرة، كهدل كفايتً، كطريقة االختيار الزكاجى، كاالرتباط بأسرة األصؿ

عمى عشريف عبارة  )الزكج كالزكجة(بياىات عف أزهة عدـ التكافؽ الزكاجى بيف الزكجيف كتـ قياسٍا هف خبلؿ استقصاء رأل الهبحكثيف  -2
تعكس هدل كجكد تكافؽ بيف الزكجيف أك عدـ كجكد ٌذا التكافؽ، كذلؾ عمى هقياس هككف هف ثبلثة أبعاد ٌى هكافؽ، إلى حد ها، غير هكافؽ، 

، لمعبارات السمبية التى تعكس عدـ التكافؽ، كجهعت 3، 2، 1 لمعبارات اإليجابية التى تعكس التكافؽ، كالدراجات 1، 2، 3كأعطيت الدرجات 
ى   . درجة فيككف الىاتج درجة عدـ التكافؽ بيف الزكجيف60الدرجة الكمية كتـ طرحٍا هف الدرجة اإلجهالية كالىظرية لمهقياس ٌك

عمى تسع عبارات تعكس دخؿ األسرة كهدل كفايتً  ،  )الزكج كالزكجة (بياىات عف األزهة الهادية كتـ قياسٍا باستقصاء رأل الهبحكثيف  -3
 عمى الترتيب، كجهعت الدرجة 0، 1، 2، 3ال، كأعطيت الدرجات – ىادرا - أحياىا– كذلؾ عمى هقياس هككف هف أربع هستكيات ٌى دائها 
 .الكمية لتعبر عف هدل هعاىاة األسرة هف األزهة الهادية

بياىات عف أزهة اإلضافة البشرية كتـ قياسٍا باستقصاء رأل الهبحكثيف عمى ست عبارات تعكس إضافة أفراد جدد إلى األسرة دكف قدرتٍا  -4
عمى إعالتٍـ هثؿ كالدم الزكج كالزكجة، أك األقارب، كذلؾ عمى هقياس هككف هف هستكييف ٌها ىعـ، ال، كجهعت الدرجة الكمية لتعبر عف 

 هعاىاة األسرة حديثة التككيف هف أزهة اإلضافة البشرية 
 أشكاؿ 10 (بياىات عف الهساعدات الهادية كتـ قياسٍا باستقصاء رأل الهبحكثيف عف هدل حصكلٍـ عمى الهساعدات الهادية كالعيىية  -5

ال يحدث، – ىادرا – أحياىا – سكاء هف أسرة الزكج، كأسرة الزكجة، كذلؾ عمى هقياس هككف هف أربع هستكيات ٌى دائها  )لمهساعدات
، عمى الترتيب، كجهعت الدرجة الكمية لتعبر عف هدل حصكؿ األسر حديثة التككيف عمى الهساعدات الهادية 0، 1، 2، 3كأعطيت الدرجات 

 .كالعيىية سكاء هف أسرة الزكج، أك أسرة الزكجة
 13فى عدد  (بياىات عف الهساىدة بالرأم كالهشكرة كتـ قياسٍا باستقصاء رأل الهبحكثيف عف هدل حصكلٍـ عمى الهساىدة بالرأم كالهشكرة -6

ال يحدث، كأعطيت – ىادرا - أحياىا– سكاء هف أسرة الزكج أك أسرة الزكجة، كذلؾ عمى هقياس هككف هف أربع هستكيات ٌى دائها  )هجاؿ
، عمى الترتيب، كجهعت الدرجة الكمية لتعبر عف هدل حصكؿ األسر حديثة التككيف عمى  الهساىدة بالرأم سكاء هف 0، 1، 2، 3الدراجات 

 .أسرة الزكج، كأسرة الزكجة
إثىي عشر بىد لمهساىدة  (بياىات عف الهساىدة العاطفية كتـ قياسٍا باستقصاء رأل الهبحكثيف عف هدل حصكلٍـ عمى الهساىدة العاطفية  -7

ال يحدث، كأعطيت – ىادرا – أحياىا – سكاء هف أسرة الزكج أك أسرة الزكجة، كذلؾ عمى هقياس هككف هف أربع هستكيات ٌى دائها  )العاطفية
، عمى الترتيب، كجهعت الدرجة الكمية لتعبر عف هدل حصكؿ األسر حديثة التككيف عمى الهساىدة العاطفية سكاء هف 0، 1، 2، 3الدرجات 

 . أسرة الزكج، أك هف أسرة الزكجة
بياىات عف الهساىدة هف األصدقاء لؤلسر حديثة التككيف كتـ قياسٍا باستقصاء رأل الهبحكثيف عف هدل حصكلٍـ عمى الهساىدات  -8

ى دائها  ، 0، 1، 2، 3ال يحدث، كأعطيت الدرجات – ىادرا - أحياىا– الهختمفة هف األصدقاء كذلؾ عمى هقياس هككف هف أربع هستكيات ٌك
 .عمى الترتيب كجهعت الدرجة الكمية لتعبر عف هدل حصكؿ األسر حديثة التككيف عمى الهساىدة االجتهاعية هف األصدقاء

بياىات عف الهساىدة هف الجيراف لؤلسر حديثة التككيف، كتـ قياسٍا باستقصاء رأل الهبحكثيف عف هدل حصكلٍـ عمى الهساىدات الهختمفة  -9
، عمى 0، 1، 2، 3ال يحدث، كأعطيت الدرجات – ىادرا – أحياىا – هف الجيراف كذلؾ عمى هقياس هككف هف أربع هستكيات ٌى دائها 

 . الترتيب، كجهعت الدرجة الكمية لتعبر عف هدل حصكؿ األسر حديثة التككيف عمى الهساىدة االجتهاعية هف الجيراف
ـ تـ تفريغ البياىات كتحميمٍا إحصائيا هستخدها جداكؿ الحصر 2014 كبعد جهع البياىات ك الذم تـ خبلؿ شٍرم يكليك كأغسطس هف عاـ 

 .العددم كالىسب الهئكية كهعاهؿ االرتباط البسيط لبيرسكف ك اختبار هربع كال 
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: نتائج البحث 
:  هستكل هعاىاة األسر حديثة التككيف هف األزهات الهدركسة: أكالن 

أف هستكل هعاىاة األسر حديثة التككيف هف األزهات الثبلث جاء عمى الىحك التالي  )1(     تبيف هف الىتائج جدكؿ 
% 19هعاىاتٍـ هىخفضة هف أزهة عدـ التكافؽ الزكاجى ، كأف  )%68.5(ها يزيد عف ثمثي األسر الهدركسة أزمة عدـ التكافؽ الزكاجى - أ

هعاىاتٍـ هرتفعة ، كيتضح هف ٌذي الىتائج بكجً عاـ اىخفاض هعاىاة األسر الهدركسة هف أزهة %  12.5هىٍـ هعاىاتٍـ هتكسطة ، كأقؿ ىسبة 
ك ها قد يرجع إلى ارتفاع هستكل تعميـ األزكاج كالزكجات ، كأف االختيار الزكاجى كاف عف طريؽ الزكج ىفسً، كفى  عدـ التكافؽ الزكاجى ٌك

 .سف الىضج هها يساعدٌها عمى التكافؽ الزكاجى
هعاىاتٍـ هتكسطة هف األزهات الهادية ، كتقاربت ىسبتي األسر فى فئتي  )%60(تبيف أف ثبلثة أخهاس الهبحكثيف : األزمات المادية - ب

عمى الترتيب ،كيتضح هف ٌذي الىتائج بكجً عاـ أف غالبية % 21.5، % 18,5هستكل الهعاىاة الهىخفضة كالهرتفعة ، كبمغت عمى الترتيب 
ك ها يفسر فى ضكء ارتفاع الهستكل التعميهي لؤلزكاج  ، ك اشتغاؿ غالبيتٍـ  األسر الهدركسة هعاىاتٍا هتكسطة هف األزهات الهادية ، ٌك
بالكظائؼ الحككهية ، هع تحسف هستكل دخكلٍـ خاصة بعد تحديد الحد األدىى كاألقصى لؤلجكر فى هصر ، كيككد ذلؾ استجابة غالبية 

 .الهبحكثيف أف دخكلٍـ كافية لحد ها 
هعاىاتٍـ هىخفضة هف أزهة اإلضافة البشرية، كها  )%62( تبيف أف ها يزيد عف ثبلثة أخهاس األسر الهدركسة : أزمة اإلضافة البشرية- جػ 

هعاىاتٍـ هرتفعة ، كيتضح هف ٌذي الىتائج بكجً عاـ اىخفاض  )%10.5(هعاىاتٍـ هتكسطة ، كأقؿ ىسبة هىٍـ  )%27.5(يزيد عف الربع هىٍـ 
ك ها يهكف تفسيري فى ضكء الثقافة العربية التي تتقبؿ إقاهة أم هف كالدم الزكج أك  هعاىاة األسر الهدركسة هف أزهة اإلضافة البشرية ، ٌك

ـ هف األخكة كاألقارب هع أسرة االبف كاالبىة فى بعض األحياف ،كخاصة أف غالبية األسر الهدركسة ريفية ك تتهيز بأىٍا هف  الزكجة  أك غيٌر
الىكع الههتد كتتقبؿ اإلضافات البشرية بصدر رحب دكف ضجر أك تذهر ، كيكاجً باستٍجاف هجتهعي كاسع هف يرفض إقاهة األب أك األـ هعً 

. اذا لـ يكف لٍـ عائؿ غير االبف 
 

تكزيع األسر المدركسة كفقان لمستكل معاناتيـ مف األزمات المدركسة  (1)جدكؿ 

األزمات 
 

مستكل المعاناة 

 
عدـ التكافؽ  

 
المادية  

 
اإلضافة البشرية  

% عدد % عدد % عدد  
 62 124 18.5 37 68.5 137منخفض 
 27.5 55 60 120 19 38متكسط  
 10.5 21 21.5 43 12.5 25مرتفع  
 100 200 100 200 100 200اإلجمالى  

 

مستكم حصكؿ األسر حديثة التككيف عمي المساندات االجتماعية :ثانيان 
: إلي أف هستكم حصكؿ األسر حديثة التككيف عمي الهساىدات االجتهاعية الهختمفة جاء عمي الىحك التالي )2(تشير الىتائج جدكؿ 

تبيف اىخفاض حصكؿ األسر حديثة التككيف عمي الهساىدة الهادية سكاء هف أسرة الزكج، كأسرة الزكجة، حيث بمغت ىسبة : الهساىدة الهادية -1
هف أسرة الزكجة، ككاىت % 86.5ك ارتفعت إلي % 67الهبحكثيف في فئة الهستكم الهىخفض لمحصكؿ عمي الهساىدة الهادية هف أسرة الزكج 

هف أسرة الزكجة، كتهثمت أكجً الهساىدة % 5.5هف أسرة الزكج، ك% 11أقؿ ىسبة تقع في الهستكم الهرتفع لمحصكؿ عمى الهساىدة كبمغت 
 .الهادية في شراء هبلبس األطفاؿ كشراء جزء هف خزيف البيت هف األكؿ، كدفع هصاريؼ عبلج األبىاء، كدفع هصاريؼ كالدة الزكجة

ك     ها قد يرجع إلي  كعمي ٌذا يتضح اىخفاض حصكؿ األسر حديثة التككيف عمي الهساىدة الهادية سكاء هف أسرة الزكج أك أسرة الزكجة ٌك
عدـ قدرة أسرتي األصؿ عمي تقديـ الهساىدة الهادية أك رفض األسر حديثة التككيف الحصكؿ عمي الهساىدة الهادية هف أسرتي األصؿ كتفضيؿ 

. االعتهاد عمى ىفسٍا
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تبيف اىخفاض حصكؿ األسر حديثة التككيف عمي الهساىدة بالرأم سكاء هف أسرة الزكج، كأسرة الزكجة، حيث بمغت الىسبة : الهساىدة بالرأم -2
هف أسرة الزكجة، ككاىت أقؿ ىسبة % 61.5، ك ارتفعت إلي %51في فئة الهستكم الهىخفض لمحصكؿ عمي الهساىدة بالرأم هف أسرة الزكج

هف أسرة الزكجة، كقد تهثمت أكجً الحصكؿ % 11هف أسرة الزكج، % 13تقع في الهستكم الهرتفع لمحصكؿ عمي الهساىدة بالرأم، كبمغت 
- عمي الهساىدة بالرأم في تقديـ الهشكرة لتربية األطفاؿ كالتعاهؿ هعٍـ، ككيفية التعاهؿ هع األقارب، كالتعاهؿ هع اإلخكة، كالتعاهؿ هع الزكج

 .الزكجة
ك ها قد يرجع إلي         كعمي ٌذا يتضح اىخفاض حصكؿ األسر حديثة التككيف عمي الهساىدة بالرأم سكاء هف أسرة الزكج كأسرة الزكجة ٌك

. ارتفاع هستكم التعميـ باألسر حديثة التككيف عف أسر األصؿ كبالتالي ليسكا بحاجة إلي رأيٍـ 
تبيف ارتفاع حصكؿ األسر حديثة التككيف عمي الهساىدة العاطفية خاصة هف أسرة الزكج، حيث بمغت الىسبة في فئة : الهساىدة العاطفية -3

هف أسرة الزكجة، ككاىت أقؿ ىسبة في % 37، اىخفضت عىٍا إلى %50.5الهستكم الهرتفع لمحصكؿ عمي الهساىدة العاطفية هف أسرة الزكج
هف أسرة الزكجة، كتهثمت أكجً الحصكؿ عمي % 11.5هف أسرة الزكج، % 5فئة الهستكم الهىخفض لمحصكؿ عمي الهساىدة العاطفية كبمغت

ـ الىجاح : الهساىدة العاطفية في الشعكر باألهف لكقكؼ أسرة األصؿ بجاىب األسرة حديثة التككيف، كحب أسرتي األصؿ لمزكجيف، كاستشعاٌر
. كدفعٍـ إلي األهاـ، كتقديـ الدعـ الهعىكم لٍـ

ك ها يفسر في ضكء ثقافة الهجتهع   كعمي ٌذا يتضح ارتفاع حصكؿ األسر حديثة التككيف عمي الهساىدة العاطفية كخاصة هف أسرة الزكج ٌك
ـ بالىجاح كتدفعٍـ إليً . العربي التي تجعؿ أسرة األصؿ تفتخر بأبىائٍا كتشعٌر

تبيف هف الىتائج أف أعمي ىسبة هف هساىدة األصدقاء لؤلسر حديثة التككيف تقع في الهستكم الهتكسط لمهساىدة : الهساىدة هف األصدقاء -4
عمي % 22.5، %25.5كتقاربت الىسبة في فئتي الهستكم الهىخفض، كالهرتفع لمحصكؿ عمي الهساىدة هف األصدقاء، كبمغت % 47كبمغت 

الترتيب، كقد تهثمت أكجً الهساىدة هف األصدقاء الشعكر باألهاف لكقكؼ األصدقاء إلي جاىب األسرة حديثة التككيف، كهشاركة األصدقاء في 
عهؿ جهعية هالية لمهساعدة، كتقديـ الىصيحة لحؿ هشكبلت األسرة، كترؾ األطفاؿ عىد الجيراف في بعض األكقات، كهىاقشة هشكبلت األسرة 

. هع األصدقاء 
 كعمي ٌذا يتضح كجكد هساىدة هف األصدقاء لؤلسر حديثة التككيف، كالتي تفسر في ضكء ثقافة الهجتهع العربى  كالهصرم كالذم يىظر إلي 

الصديؽ الكفي ىظرة تقدير ك احتراـ ككقكؼ األصدقاء هع بعضٍـ البعض كتقديـ الهساعدة في الهىاسبات السارة كالضارة، كالعهؿ بكصايا 
. الشرع الحكيـ فى ٌذا الشأف

أتضح هف الىتائج أف أعمي ىسبة هف هساىدة الجيراف لؤلسر حديثة التككيف تقع في الهستكم الهتكسط لمهساىدة كبمغت : الهساىدة هف الجيراف -5
، كقد تهثمت أٌـ صكر الهساىدة هف الجيراف %9، ككاىت أقؿ ىسبة هف هساىدة الجيراف تقع في فئة الهستكم الهرتفع لمهساىدة كبمغت % 61.5

في هشاركة الجيراف في األفراح كاألحزاف، كالشعكر باألهاف لكجكد الجيراف كتعاكىٍـ، كتبادؿ األطعهة هع الجيراف في الهىاسبات، كتكسط 
. الجيراف لحؿ ها قد يحدث هف هشكبلت باألسرة

ك ها يفسر في ضكء الثقافة العربية كالتي يستهد        كعمي ٌذا يتضح كجكد هساىدة هف الجيراف لؤلسر حديثة التككيف بدرجة هتكسطة، ٌك
. الكثير هىٍا هف الديف اإلسبلهي الحىيؼ كالذم يحض عمي اإلحساف لمجار كالتعاكف هعً، كتقديـ الدعـ كالهساعدة لً في كؿ األحكاؿ

ا الهختمفة)2(جدكؿ  : هستكم حصكؿ األسر حديثة التككيف عمي الهساىدات اإلجتهاعية الهدركسة كهف هصادٌر

       مستكم المساندة 
    نكع  

المساندة كمصادرىا 

 
منخفض 

 
متكسط 

 
مرتفع 

 
اإلجمالي 

 %عدد  %عدد  %عدد  %عدد 
 100 200 11 22 22 44 67.0 134المادية مف أسرة الزكج 
 100 200 5.5 11 8 16 86.5 173المادية مف أسرة الزكجة 
 100 200 13.0 26 36.0 72 51.0 102بالرأم مف أسرة الزكج 
 100 200 11.0 22 27.5 55 61.5 123بالرأم مف أسرة الزكجة 
 100 200 50.5 101 44.5 89 5.0 10العاطفية مف أسرة الزكج 
 100 200 37.0 74 51.5 103 11.5 23العاطفية مف أسرة الزكجة 

 100 200 22.5 55 47.0 94 25.5 51مف األصدقاء 
 100 200 9.0 18 61.5 123 29.5 59مف الجيراف  
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: عبلقة المتغيرات المستقمة المدركسة بمعاناة األسر حديثة التككيف مف أزماتيا:ثالثان 
 (       تحددت الهتغيرات الهستقمة الهدركسة فى سبعة عشر هتغير، تـ اختبار عبلقتٍا بدرجة هعاىاة األسر هف األزهات الثبلث الهدركسة 

، كذلؾ باستخداـ هعاهؿ االرتباط البسيط لبيرسكف هع الهتغيرات الثهاىية )أزهة اإلضافة البشرية – األزهات الهادية – عدـ التكافؽ الزكاجى 
، كجاءت الىتائج عمى الىحك )هف الىكع الرتبى (، ك إختبار هربع كال هع الهتغيرات الهستقمة التسع األخرل )هف الىكع الهتصؿ (الهستقمة 

 )3(التالي جدكؿ 
عبلقة المتغيرات المستقمة المدركسة بأزمة عدـ التكافؽ الزكاجى   - أ

سف الزكج عىد الزكاج، سف الزكجة : ال تكجد عبلقة هعىكية بيف الهتغيرات الهستقمة التالية"         يىص الفرض االحصائى األكؿ عمى أىً 
عىد الزكاج، السف الحالي لمزكج، السف الحالي لمزكجة، عهر الزكاج، عدد األبىاء، الدخؿ، االرتباط بأسرة األصؿ، ىكع الهبحكث، الهىطقة 

الجغرافية، هستكل تعميـ الزكج، هستكل تعميـ الزكجة، هٍىة الزكج، هٍىة الزكجة، القرابة بيف الزكجيف، كفاية الدخؿ، االختيار الزكاجى لؤلسر 
حديثة التككيف كبيف هعاىاتٍا هف أزهة عدـ التكافؽ الزكاجى  

: كجاءت الىتائج عمى الىحك التالي 
 بيف هتغير االرتباط بأسرة األصؿ كبيف الهعاىاة هف أزهة عدـ التكافؽ 0.01     تبيف كجكد عبلقة ارتباطيً طردية عىد هستكل هعىكية 
 هها يعىى أىً كمها زاد االرتباط بأسرة األصؿ زادت الهعاىاة هف أزهة عدـ 0.196الزكاجى، كبمغت قيهة هعاهؿ االرتباط البسيط الهحسكبة 

التكافؽ الزكاجى بيف الزكجيف 

 بيف هتغيرم هستكل تعميـ الزكج، كهستكل تعميـ الزكجة، كبيف الهعاىاة هف أزهة عدـ التكافؽ 0.05كجكد عبلقة هعىكية عىد هستكل  -
عمى الترتيب، ككاف اتجاي العبلقة لصالح الهستكل التعميهي الهرتفع 20.22، 19.698الزكاجى، كبمغت قيهتي هربع كال الهحسكبتاف 

لكؿ هف الزكج كالزكجة  
 عدـ كجكد عبلقة هعىكية بيف باقي الهتغيرات الهستقمة الهدركسة كبيف الهعاىاة هف أزهة عدـ التكافؽ الزكاجى باألسر حديثة التككيف -

االرتباط بأسرة األصؿ، كهستكل : كبىاء عمى ٌذي الىتائج فإىً ال يهكف رفض الفرض االحصائى السابؽ كمية بؿ يهكف رفضً بالىسبة لهتغيرات
هكاىية قبكؿ الفرض البحثي البديؿ بالىسبة لٍذي الهتغيرات . تعميـ الزكج، كهستكل تعميـ الزكجة، كا 

   كيهكف تفسير هعىكية العبلقة االرتباطية الطردية بيف هتغير االرتباط بأسرة األصؿ كبيف الهعاىاة هف أزهة عدـ التكافؽ الزكاجى، حيث أىً 
كمها زاد االرتباط بأسرة األصؿ تزداد الهعاىاة هف أزهة عدـ التكافؽ الزكاجى بيف الزكجيف إلى أىً فى كثير هف األحياف تتدخؿ أسرتى األصؿ 

ك ها يزيد هف حدة الخبلؼ كالهشاكؿ بيف الزكجيف،  فى شئكف األسرة حديثة التككيف كتحاكؿ كؿ هىٍها السيطرة عميٍا كتكجيٍٍا حسبها تشاء، ٌك
أها هعىكية العبلقة بيف هستكل تعميـ كؿ هف الزكج، كالزكجة كبيف هستكل الهعاىاة هف أزهة عدـ التكافؽ الزكاجى، حيث أف ارتفاع الهستكل 
التعميهى لمزكجيف يقمؿ هف أزهة عدـ التكافؽ الزكاجى لها يسٍـ  بً التعميـ هف سعة فى األفؽ كحسف تعاهؿ كتكافؽ الزكجيف كقدرتٍها عمى 

. تقميؿ ىقاط الخبلؼ بيىٍها
عبلقة المتغيرات المستقمة المدركسة بالمعاناة مف األزمات المادية  - ب

ا، كبيف الهعاىاة هف األزهات "  يىص الفرض االحصائى الثاىي عمى أىً  ال تكجد عبلقة هعىكية بيف الهتغيرات الهستقمة الهدركسة السابؽ ذكٌر
 ) 3 (كجاءت ىتائج االختبار اإلحصائي لٍذا الفرض عمى الىحك التالي جدكؿ " الهادية باألسر حديثة التككيف 

 بيف الدخؿ الشٍرم لؤلسرة كبيف هعاىاتٍا هف األزهات الهادية، كبمغت قيهة 0.01تبيف كجكد عبلقة ارتباطية عكسية عىد هستكل هعىكية  -
.   هها يعىى إىخفاض الهعاىاة هف األزهات الهادية بإرتفاع الدخؿ األسرل0.466-هعاهؿ االرتباط البسيط الهحسكبة 

هستكل تعميـ الزكج، هستكل تعميـ الزكجة، هٍىة الزكج، كفاية الدخؿ الشٍرم، كبيف :  بيف هتغيرات 0.01كجكد عبلقة هعىكية عىد هستكل  -
، كجهيعٍا اكبر هف 66.19، 27.74، 25.85، 24.4الهعاىاة هف األزهات الهادية باألسرة، كبمغت قيـ هربع كال الهحسكبة عمى الترتيب 

 . ىظريتٍا الجدكلية
 .عدـ كجكد عبلقة هعىكية بيف باقي الهتغيرات الهستقمة الهدركسة كبيف الهعاىاة هف األزهات الهادية باألسر حديثة التككيف -

الدخؿ الشٍرم، هستكل :  كبىاءان عمى ٌذي الىتائج فإىً اليهكف رفض الفرض اإلحصائى السابؽ كمية، بؿ يهكف رفضً بالىسبة لهتغيرات 
هكاىية قبكؿ الفرض البحثي البديؿ بالىسبة لٍذي الهتغيرات . تعميـ الزكج، هستكل تعميـ الزكجة، هٍىة الزكج، كفاية الدخؿ، كا 
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  كيهكف تفسير هعىكية العبلقة االرتباطية العكسية بيف الدخؿ كبيف الهعاىاة هف األزهة الهادية لؤلسر حديثة التككيف، حيث أىً كمها ارتفع دخؿ 
ٌذي األسر اىخفض هعاىاتٍا هف األزهات الهادية،لها يسٍـ بً الدخؿ الهرتفع فى إشباع كتمبية كؿ هتطمبات األسرة كبالتالي ال تعاىى هف أم 

كها تفسر هعىكية العبلقة بيف هستكل تعميـ الزكج كالزكجة، كهٍىة الزكج، ككفاية الدخؿ كبيف هستكل الهعاىاة هف األزهات  .أزهات هادية
الهادية، فى ضكء ها يرتبط بإرتفاع الهستكل التعميهي لمزكجيف هف تهكيىٍها هف الحصكؿ عمى فرصة عهؿ جيدة كبراتب هرتفع، يكفى 

.  هتطمبات األسرة كال يصبح لديٍا أزهات هادية
عبلقة المتغيرات المستقمة المدركسة بالمعاناة مف أزمة اإلضافة البشرية  - جػ 

ال تكجد عبلقة هعىكية بيف الهتغيرات الهستقمة الهدركسة كبيف الهعاىاة هف أزهة اإلضافة البشرية "   يىص الفرض االحصائى الثالث عمى أىً 
 ) 3 (كجاءت ىتائج االختبار االحصائى لٍذا الفرض عمى الىحك التالي جدكؿ " باألسر حديثة التككيف

السف الحالي لمزكج، السف الحالي لمزكجة، كبيف أزهة اإلضافة :  بيف هتغيرم 0.01كجكد عبلقة ارتباطية طردية عىد هستكل هعىكية  -
 هع 0.05، كها كاىت العبلقة هعىكية عىد هستكل هعىكية 0.267، 0.189البشرية، كبمغت قيهتي هعاهؿ االرتباط الهحسكبة عمى الترتيب 

، بيىها كاىت العبلقة ارتباطية عكسية عىد هستكل 0.154هتغير سف الزكجة عىد الزكاج، كبمغت قيهة هعاهؿ االرتباط البسيط الهحسكبة 
 0.189- هع هتغير الدخؿ، كبمغت قيهة هعاهؿ االرتباط البسيط الهحسكبة 0.01هعىكية 

 .16.87كجكد عبلقة هعىكية بيف هتغير كفاية الدخؿ كبيف الهعاىاة هف أزهة اإلضافة البشرية كبمغت قيهة هربع كال الهحسكبة  -
 .عدـ كجكد عبلقة هعىكية بيف باقي الهتغيرات الهستقمة الهدركسة كبيف الهعاىاة هف أزهة اإلضافة البشرية باألسر حديثة التككيف -

سف الزكجة عىد الزكاج، :      كبىاءا عمى ٌذي الىتائج فإىً ال يهكف رفض الفرض اإلحصائي السابؽ كمية، بؿ يهكف رفضً بالىسبة لهتغيرات
هكاىية قبكؿ الفرض البحثي البديؿ بالىسبة لٍذي الهتغيرات . السف الحالي لمزكج، السف الحالي لمزكجة، الدخؿ الشٍرم لؤلسرة، كفاية الدخؿ، كا 

سف الزكجة عىد الزكاج، كالسف الحالي لمزكج، السف الحالي لمزكجة، كبيف أزهة : كيهكف تفسير هعىكية العبلقة االرتباطية الطردية بيف هتغيرات
اإلضافة البشرية باألسر حديثة التككيف، حيث اىً كمها ارتفع سف الزكج كالزكجة زادت الهعاىاة هف أزهة اإلضافة البشرية، إلى أف ارتفاع سف 
الزكجيف قد يككف هؤشر لتقدـ سف كالديٍها أيضا كالكصكؿ إلى سف الشيخكخة كال يكجد هف يرعاٌها غير االبف أك اإلبىً فيحبلف عمى األسرة 

ك ها يسبب أزهة لٍها، كىفس األهر إذا أىجبت ٌذي األسر طفؿ أك أكثر فى سف هتقدـ .  حديثة التككيف ٌك
 أها هعىكية العبلقة االرتباطية العكسية هع هتغير الدخؿ فيفسر فى ضكء ها يسٍـ بً الدخؿ الهرتفع هف تخفيؼ حدة أزهة اإلضافة البشرية 

. لؤلسرة حديثة التككيف، بؿ ككؿ أزهاتٍا
قيـ معامؿ االرتباط البسيط كمربع كال المحسكبة بيف المتغيرات المستقمة المدرسة (3)جدكؿ 

 كبيف المعاناة مف  األزمات المدركسة  
     األزمات 

المدركسة 
 

المتغيرات المستقمة  

 
عدـ التكافؽ الزكاجى 

 
المادية 

 
اإلضافة البشرية 

قيـ معامؿ االرتباط البسيط المتغيرات مف النكع المتصؿ  - أ
 0.103 0.075-  0.004- سف الزكج عند الزكاج  - 1
* 0.154 0.054-  0.047سف الزكجة عند الزكاج - 2
** 0.189 0.033-  0.034السف الحالي لمزكج - 3
** 0.267 0.028 0.117السف الحالي لمزكجة - 4
 0.069-  0.100-  0.045- عمر الزكاج - 5
 0.014 0.003-  0.071عدد األبناء  - 6
** 0.189- ** 0.466-  0.129- الدخؿ  - 7
 0.090-  0.055** 0.196+ االرتباط بأسرة األصؿ  - 8
قيـ مربع كال المتغيرات مف النكع الرتبى  - ب
 0.259 3.25 1.47نكع المبحكث  - 1
 4.27 1.62 0.312المنطقة الجغرافية  - 2
 12.04** 24.40* 19.69- مستكل تعميـ الزكج  - 3
 7.83** 25.85* 20.22- مستكل تعميـ الزكجة  - 4
 3.01** 27.74 4.72مينة الزكج  - 5
 6.29 11.41 5.03مينة الزكجة  - 6
 2.39 4.39 2.85القرابة بيف الزكجيف  - 7
** 16.87** 66.19 4.86كفاية الدخؿ  - 8
 7.22 8.97 10.75االختيار الزكاجى  - 9

 



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
28 

: عبلقة المساندة االجتماعية لؤلسر حديثة التككيف بدرجة معاناتيا مف األزمات المدركسة: رابعان  
   تحددت هصادر الهساىدة االجتهاعية لؤلسر حديثة التككيف فى أسرة الزكج، كأسرة الزكجة، كاألصدقاء، كالجيراف، كأخذت الهساىدات عدة 

الهادية، ك الرأم كالهشكرة، كالهساىدة العاطفية، أها األزهات الهدركسة باألسر حديثة التككيف فٍى أزهة عدـ التكافؽ الزكاجى، :صكر ٌى
. كاألزهات الهادية، كأزهة اإلضافة البشرية

كيىطمؽ البحث هف فرضية أف الهساىدة االجتهاعية لؤلسر حديثة التككيف تقمؿ هف هعاىاة ٌذي األسر هف األزهات التى تكاجٍٍا، ك الختبار ٌذي 
. )4(جدكؿ رقـ  الفرضية تـ استخداـ هعاهؿ االرتباط البسيط بيف الهساىدة االجتهاعية كبيف األزهات الهدركسة كجاءت الىتائج عمى الىحك التالي 

يىص الفرض اإلحصائي الرابع عمى .عبلقة المساندات االجتماعية لؤلسر حديثة التككيف بدرجة معاناتيا مف أزمة عدـ التكافؽ الزكاجى- أ
ال تكجد عبلقة هعىكية بيف الهساىدة الهادية هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، كالهساىدة بالرأم هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، "أىً 

كالهساىدة العاطفية هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة ،كالهساىدة هف األصدقاء ، كالهساىدة هف الجيراف لؤلسر حديثة التككيف كبيف درجة 
 :ها يمى )4(كقد أكضحت الىتائج جدكؿ "هعاىاتٍا هف أزهة عدـ التكافؽ الزكاجى

 بيف كؿ هف الهساىدة الهادية هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، كالهساىدة بالرأم هف أسرة 0.01كجكد عبلقة إرتباطية عكسية عىد هستكل  -
الزكج، كهف أسرة الزكجة، كالهساىدة هف األصدقاء لؤلسر حديثة التككيف كبيف درجة هعاىاتٍا هف أزهة عدـ التكافؽ الزكاجى كبمغت قيـ هعاهؿ 

 .0.190- ، 0.275-، 0.218-، 0.300-، 0.289– االرتباط البسيط الهحسكبة عمى الترتيب 
عدـ كجكد عبلقة هعىكية بيف كؿ هف الهساىدة العاطفية هف أسرة الزكج، كأسرة الزكجة،كالهساىدة هف الجيراف، كبيف أزهة عدـ التكافؽ - 

. الزكاجي
الهساىدة الهادية هف أسرة الزكج، :كبىاءا عمي ٌذي الىتائج فإىً ال يهكف رفض الفرض اإلحصائي السابؽ كمية، بؿ يهكف رفضً بالىسبة لكؿ هف

هكاىية قبكؿ الفرض البحثي البديؿ بالىسبة  كهف أسرة الزكجة، كالهساىدة بالرأم هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة ، كالهساىدة هف األصدقاء، كا 
. لٍذي الهساىدات

كيهكف تفسير هعىكية العبلقة اإلرتباطية العكسية بيف درجة تمقى األسر حديثة التككيف لمهساىدة الهادية كبيف درجة هعاىاتٍا هف أزهة عدـ 
التكافؽ الزكاجي حيث أىً كمها زاد تمقى األسر لٍذي الهساىدات سكاء الهادية أك  الهساىدة بالرأم كالهساىدة هف األصدقاء اىخفضت هعاىاتٍا هف 

كذلؾ لها  تسٍـ بً ٌذي الهساىدات هف تقريب الفجكة بيف األزكاج، كحؿ الخبلفات التي قد تىشأ بيىٍها، كتمبية . أزهة عدـ التكافؽ الزكاجي
ك ها يحقؽ فرضية البحث الخاصة بدكر  هتطمبات األسرة ك التى يؤدل عدـ إشباعٍا إلى تكتر العبلقة بيف الزكجيف باألسر حديثة التككيف، ٌك

. الهساىدة االجتهاعية لؤلسر حديثة التككيف فى هكاجٍة أزهة عدـ التكافؽ الزكاجى بيف الزكجيف
 
ال "   يىص الفرض اإلحصائي الخاهس عمى أىً : عبلقة المساندة االجتماعية لؤلسر حديثة التككيف بدرجة معاناتيا مف األزمة المادية - ب

تكجد عبلقة هعىكية بيف الهساىدة الهادية هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، كالهساىدة بالرأم هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، كالهساىدة 
العاطفية هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، كالهساىدة هف األصدقاء ، كالهساىدة هف الجيراف لؤلسر حديثة التككيف، كبيف درجة هعاىاتٍا هف 

 :  كقد أكضحت ىتائج التحميؿ اإلحصائي ها يمى" األزهة الهادية 
أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، كالهساىدة بالرأل هف :  بيف كؿ هف الهساىدة الهادية هف0.01كجكد عبلقة إرتباطية عكسية عىد هستكل  -

أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، كالهساىدة هف األصدقاء لؤلسر حديثة التككيف كبي درجة هعاىاتٍا هف األزهة الهادية كبمغت قيـ هعاهؿ االرتباط 
، ككاىت العبلقة إرتباطية عكسية عىد هستكل هعىكية 0.227- ، 0.307-، 0.344-، 0.304-، 0.322– البسيط الهحسكبة عمى الترتيب 

 0.170- هع هتغير الهساىدة هف الجيراف، كبمغت قيهة هعاهؿ االرتباط البسيط الهحسكبة 0.05
 .عدـ كجكد عبلقة إرتباطية هعىكية بيف كؿ هف الهساىدة العاطفية هف أسرة الزكج كهف أسرة الزكجة كبيف الهعاىاة هف األزهة الهادية -
كبىاءا عمى ٌذي الىتائج فإىً ال يهكف رفض اإلحصائي السابؽ كمية، بؿ يهكف رفضً بالىسبة لكؿ هف الهساىدة الهادية هف أسرة الزكج،  -

هكاىية قبكؿ الفرض  كهف أسرة الزكجة، كالهساىدة بالرأم هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، كالهساىدة هف األصدقاء، كالهساىدة هف الجيراف،كا 
 .البحثى البديؿ لٍذي  الهساىدات ك التى ثبت صحة هعىكية عبلقتٍا باألزهة الهادية

كيهكف تفسير هعىكية العبلقة اإلرتباطية العكسية بيف الهساىدة االجتهاعية لؤلسر الهدركسة كبيف هعاىاتٍا هف األزهات الهادية، حيث أىً  -
كمها زاد حصكؿ األسر حديثة التككيف عمى الهساىدة الهادية هف أسرة الزكج كالزكجة، كالهساىدة بالرأم هف أسرة الزكج كالزكجة، كالهساىدة هف 
األصدقاء كالجيراف، كمها اىخفضت هعاىاتٍا هف األزهات الهادية، إلى أف األزهات الهادية ٌي في األساس اىخفاض دخؿ األسرة كعدـ قدرتٍا 
عمى إشباع حاجاتٍا كتراكـ الديكف عميٍا، ك بالتالي كجكد دعـ كهساىدة هادية هف أسرتي الزكج كالزكجة، كهف األصدقاء كالجيراف، إضافة إلى 
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الهساىدة بالرأم هف أجؿ حسف تدبير كترشيد هصاريؼ البيت بها يقمؿ هف الشعكر باألزهة الهادية باألسر حديثة التككيف، كتؤكد ٌذي الىتائج 
 .صدؽ الفرضية التي قاـ عميٍا البحث هف كجكد دكر لمهساىدة االجتهاعية لؤلسر حديثة التككيف فى خفض األزهات الهادية بٍا

 
يىص الفرض اإلحصائي السادس عمى  :عبلقة المساندة االجتماعية لؤلسر حديثة التككيف بدرجة معاناتيا مف أزمة اإلضافة البشرية- جػ 
ال تكجد عبلقة هعىكية بيف الهساىدة الهادية هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، كالهساىدة بالرأم هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، "أىً 

كالهساىدة العاطفية هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، كالهساىدة هف األصدقاء ، كالهساىدة هف الجيراف، لؤلسر حديثة التككيف كبيف درجة 
 :-كقد أكضحت ىتائج التحميؿ اإلحصائي ها يمى"  هعاىاتٍا هف  أزهة اإلضافة البشرية

أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، كالهساىدة بالرأم :  بيف كؿ هف الهساىدة الهادية هف0.01كجكد عبلقة إرتباطية عكسية عىد هستكل هعىكية  -
هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة، كالعاطفية هف أسرة الزكج، كهف أسرة الزكجة ،كالهساىدة هف األصدقاء لؤلسر حديثة التككيف كبيف درجة 

، 0.339-، 0.288-، 0.435-، 0.298– هعاىاتٍا هف أزهة اإلضافة البشرية كبمغت قيـ هعاهؿ االرتباط البسيط الهحسكبة عمى الترتيب 
 -0.232 ،-0.217 
 هع كؿ هف الهساىدة العاطفية هف أسرة الزكجة، كالهساىدة هف الجيراف، كبمغت 0.05كها كاىت العبلقة إرتباطية عكسية عىد هستكل هعىكية  -

 0.141- ،0.175– قيهتي هعاهؿ االرتباط البسيط الهحسكبة  عمى الترتيب 
هكاىية قبكؿ الفرض البحثى البديؿ كالقائؿ  بكجكد عبلقة هعىكية بيف  - كبىاءا عمى ٌذي الىتائج فإىً يهكف رفض اإلحصائي السابؽ، كا 

ا الهختمفة لؤلسر حديثة التككيف كبيف درجة هعاىاتٍا هف أزهة اإلضافة البشرية  .الهساىدات االجتهاعية بأىكاعٍا كهصادٌر
كيهكف تفسير هعىكية العبلقة اإلرتباطية العكسية بيف جهيع أىكاع كهصادر الهساىدات التى تتمقاٌا األسر حديثة التككيف كبيف درجة  -

هعاىاتٍا هف أزهة اإلضافة البشرية، حيث أىً كمها زاد تمقى األسر حديثة التككيف لٍذي الهساىدات الهختمفة اىخفضت هعاىاتٍا هف أزهة اإلضافة 
البشرية، إلى أىً قد يفاقـ هف أزهة اإلضافة البشرية عدـ تكفر الهقدرة الهادية لٍذي األسر الستقباؿ أعضاء جدد بٍا، كبالتالي حصكلٍا عمى 

الهساىدة الهادية يقمؿ هف ٌذي األزهة حتى لك حدثت اإلضافة، كها أف الهساىدة بالرأم كالهساىدة العاطفية تسٍـ فى زيادة الكعي كالرضا كالقبكؿ 
 .بٍذي اإلضافة دكف ضجر أك تذهر بها يرفع هعىكيات الزكجيف كيىهى الثقة بالىفس لديٍها

كىفس األهر لتمقى الهساىدة هف األصدقاء كالجيراف كالتي قد تككف هساىدة هادية أك بالرأم كالهشكرة أك عيىية بها يعيف األسر حديثة  -
التككيف عمى قبكؿ اإلضافات البشرية لديٍا إذا حدثت، كتتفؽ ٌذي الىتائج هع الفرضية التى قاـ عميٍا البحث هف كجكد دكر لمهساىدة 

 .االجتهاعية لؤلسر حديثة التككيف فى هكاجٍة أزهة اإلضافة البشرية
 

 قيـ معامؿ االرتباط البسيط بيف المساندة االجتماعية لؤلسر حديثة التككيف (4)جدكؿ 
  كبيف معاناتيا مف األزمات المدركسة

األزمات المدركسة 
المساندة االجتماعية 

اإلضافة البشرية المادية عدـ التكافؽ الزكاجى 

** 0.298- ** 0.322- ** 0.289- المادية مف أسرة الزكج 
** 0.435- ** 0.304- ** 0.300- المادية مف أسرة الزكجة 
** 0.288- ** 0.344- ** 0.218- بالرأل مف أسرة الزكج 
** 0.339- ** 0.307- ** 0.275- بالرأل مف أسرة الزكجة 
** 0.232-  0.101 0.088العاطفية مف أسرة الزكج 
* 0.175-  0.071-  0.021العاطفية مف أسرة الزكجة 
** 0.207- ** 0.227- ** 0.190- المساندة مف األصدقاء 
* 0.141- * 0.170-  0.116المساندة مف الجيراف 
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: خاتمة
: تبيف هف ىتائج البحث أٌهية الهساىدة االجتهاعية فى الحد هف هعاىاة األسر حديثة التككيف هف أزهاتٍا كبىاء عميً تـ كضع التكصيات التالية

التأىي في االختيار الزكاجى لمزكجيف كفقان لمهعايير الهستهدة هف الشرع الحكيـ كالقكاعد االجتهاعية التي ارتضاٌا الهجتهع في ٌذا الشأف  -1
 .كهراعاة السف الهىاسب لمزكاج الكتهاؿ هرحمة الىضج كتحكيـ العقؿ

االٌتهاـ بعهمية التىشئة االجتهاعية هف جاىب األسرة لتأٌيؿ الشباب هف الجىسيف عمى أف يككف زكجيف صالحيف قادريف عمى تحهؿ  -2
 .الهسئكلية كههارسة كؿ هىٍها بدكري األسرل بها يعضد بىاء األسرة كيهىع هف قياـ الخبلفات فيٍا

استهرار دعـ كهساىدة اسرتى الزكج كالزكجة لؤلسرة حديثة التككيف كخاصة الدعـ العاطفي، ك بالرأم كبالهشكرة ثـ الدعـ الهادم بها يىهى  -3
ها بقيهتٍها، كالتدخؿ الحكيـ لحؿ الخبلفات بيىٍـ دكف تحيز أك هحاباة  .ثقة الزكجيف كيشعٌر

إعداد البراهج اإلرشادية ك التكعكية في هختمؼ كسائؿ اإلعبلـ لمشباب الهقبؿ عمى الزكاج، كحتى بعد الزكاج هف أجؿ إعدادٌـ جيدا لمحياة  -4
.      األسرية الجديدة، إضافة إلى هكاتب التكجيً األسرل ك التي تساعد الزكجاف عمى التكافؽ كحؿ الخبلفات التي قد تىشأ بيىٍـ
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المربيف  نظر كجية المؤسسات الشبانية في كالية كرقمة مف في اإلنسانية العبلقات كاقع
دراسة استكشافية بالمؤسسات الشبانية لكالية كرقمة 

د بف زاىي منصكر                                 لقكقي الياشمي .أ
              جامعة قاصدم مرباح كرقمة                المعيد الكطني لمتككيف العالي إلطارات الشباب كرقمة

                                                                   
: مشكمة البحث
اإلدارة في قطاع الشباب كالرياضة في كالية  التربكم، كحاجة كالهيداف كالهجتهعات األفراد حياة في اإلىساىية العبلقات أٌهية هف      اىطبلقان 
 العبلقات كاقع تىاكلت التي الدراسات كىدرة الهؤسسات الشباىية، في العاـ الجك العبلقات اإلىساىية كاىعكاسٍا عمى كاقع عمى كرقمة لمتعرؼ
 يسكدٌا كالهربيف قد الهدير بيف التفاعمية العبلقات أف الباحثيف كهبلحظة هديرم الهؤسسات الشباىية في كالية كرقمة، يهارسٍا اإلىساىية التي

 الذم األهر اإلدارم، الجٍاز كبيف بيىٍـ اإلىساىية العبلقات عف هستكيات الهربيف رضا كعدـ األحياف، بعض في الثقة كعدـ كالشؾ الحساسية
في الهؤسسات الشباىية  اإلىساىية العبلقات  ها كاقع :التالي السؤاؿ عف اإلجابة في تتهثؿ البحث هشكمة فإف لذا إلجراء ٌذا البحث، بٍـ أدل

 الهربيف ؟ ىظر كجٍة في كالية كرقمة هف
 

 :البحث أىمية
 :هايمي  في البحث ٌذا أٌهية      تكهف

 .اإلىساىية في الهؤسسات الشباىية   هستكل العبلقات- 
ا اإلىساىية، العبلقات أٌهية لمباحثيف في يككف ٌذا البحث هرجعان  أف الهتكقع هف-  الهؤسسات التىظيهية، كها  في األداء تحسيف في كدكٌر

يهكف االستفادة هف ىتائجً كتكصياتً خاصة لقطاع الشباب كالرياضة كذلؾ هف خبلؿ تفعيؿ أسمكب العبلقات اإلىساىية في الهؤسسات 
. الشباىية

 
: أىداؼ البحث

الهربيف، كها يٍدؼ  ىظر كجٍة في الهؤسسات الشباىية في كالية كرقمة هف اإلىساىية العبلقات      يٍدؼ ٌذا البحث إلى التعرؼ عمى كاقع
عمى كجٍة ىظرتٍـ ىحك ههارسة هديرم الهؤسسات الشباىية ألسمكب  )كالرتبة الكظيفية الىكع االجتهاعي،(إلى هعرفة أثر بعض الهتغيرات 

. العبلقات اإلىساىية 
 

 :أسئمة البحث 
 :اآلتية عف األسئمة اإلجابة البحث تحقيقٍا، سيحاكؿ إلى البحث ٌذا يسعى التي األٌداؼ عمى      بىاء

الهربيف ؟  ىظر كجٍة اإلىساىية في الهؤسسات الشباىية هف العبلقات ها كاقع أسمكب.1
 الىكع االجتهاعي ؟ تعزل لهتغير الهربيف ىظر كجٍة هف اإلىساىية في هستكل العبلقات  بيف أفراد العيىة إحصائية داللة ذات فركؽ ٌؿ ٌىاؾ2.
 الرتبة الكظيفية ؟ تعزل لهتغير الهربيف ىظر كجٍة هف اإلىساىية في هستكل العبلقات إحصائية داللة ذات فركؽ ٌؿ ٌىاؾ.3
 

: التحديد اإلجرائي لمصطمحات البحث
 ٌي حصيمة الصبلت كالركابط الكجداىية كاالجتهاعية التي تحكـ عبلقة الهربي باآلخريف هف :في المؤسسات الشبانية العبلقات اإلنسانية

 . الهربيف كالهدير، كالتي تعهؿ عمى تكيؼ الهربي ليتهكف هف أداء هٍاهً بشكؿ هىتظـ كهىجسـ هع أٌداؼ الهؤسسة الشباىية
 

:  حدكد البحث 
:      اقتصر البحث الحالي عمى 

 )كرقمة، اىقكسة، حاسي هسعكد، الحجيرة، تهاسيف، تقرت، الهقاريف، الطيبات (الهربيف العاهميف بالهؤسسات الشباىية لكالية كرقمة -
 .)تعريؼ ، أٌداؼ ، هبادئ  (أسمكب العبلقات اإلىساىية -
 .2014هف جكيمية إلى ىكفهبر : فترة إجراء البحث -
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: لمبحث النظرية الخمفية

     أضاؼ ألتكف هايك كزهبلؤي الكثير إلى العبلقات اإلىساىية، حيث كاف لٍـ تأهبلت ثابتة كأفكار عهيقة فيها أجركي هف تجارب، كأكضحت 
. تجاربٍـ أف العاهؿ ليس أداة بسيطة كلكىٍا شخصية هعقدة تتفاعؿ في هكاقؼ الجهاعة التي كاف يصعب التعاهؿ هعٍا ككاف يساء فٍهٍا

العبلؽ،  (هدرسة تؤهف بأٌهية تحسيف العبلقة بيف الرئيس كالهرؤكس..كاشتٍر هايك بتجارب ٌاكثكرف التي قدهت لمفكر اإلدارم هدرسة جديدة
2008 ،47( .

     هف الهفاٌيـ الشائعة لمعبلقات اإلىساىية تعريؼ كيث ديفر الذم يشير إلى أىٍا هجهكعة هف االتجاٌات التي تٍدؼ إلى تطكير العهؿ 
الجهاعي داخؿ الهىشآت كتجهيع الجٍكد كالهكاٌب البشرية كخمؽ ىكع هف التكاهؿ في جك يحفز عمى العهؿ التعاكىي كالذم يشعر فيً العاهمكف 

 )104، 2005فميً كعبد الهجيد،  (. بالراحة كالرضا الكظيفي
 في تكازف إلى لمكصكؿ يؤدم فعاؿ بشكؿ هعيف هكقؼ في األفراد تحفيز عهميات إلى  أف العبلقات اإلىساىية تشيرScott     كيرل  سككت 

. )2011عبد الهجيد،  (الهشركع  هطالب تحقيؽ عمى يساعد اإلىساىي،كها هف اإلرضاء الهزيد يعطي األٌداؼ
     كأثبتت الدراسات الهيداىية في هجاؿ العبلقات اإلىساىية أٌهية الىكاحي السمككية كاإلىساىية في تحديد كفاءة العىصر البشرم بهعىى أف 

ٌىاؾ ارتباطان قكيان بيف هستكل أداء العاهؿ كالعكاهؿ الىفسية، كهف ثـ فإف االٌتهاـ بالىكاحي السمككية كالىفسية كدراسة الدكافع كاالتجاٌات لدل 
األفراد كتكافر هىاخ العهؿ الهبلئـ لً أثر قكم في رفع هستكل الكفاءة اإلىتاجية لدل العاهميف كعمى ٌذا فإف تكافر ذلؾ يتطمب هزيدان هف 

. )12، 2003الحربي، (االٌتهاـ ببراهج التدريب كالحكافز كالخدهات التي تقدـ لمعاهميف في هستكل هقبكؿ 
     إف هدرسة العبلقات اإلىساىية أدركت أف هشاعر العهاؿ كاىشغاالتٍـ ال يهكف فٍهٍا إال هف خبلؿ هجهكع العبلقات التي يقيهٍا العهاؿ 

كاعتبرت هدرسة العبلقات اإلىساىية أف الجكاىب االجتهاعية كاإلىساىية قد . كالهجهكعات فيها بيىٍـ كذلؾ باعتبار أف الهؤسسة ىسؽ اجتهاعي
تشكؿ دكافع حيف ىعتىي بٍا جيدان، كأىٍا قد تشكؿ عكاهؿ عرقمة كآليات تثبيط لكؿ تغير حيف ال يؤخذ بعيف االعتبار، كهف ثـ بات لزاها ن 

. )56، 2007هسمـ، (االٌتهاـ باإلهكاىات االجتهاعية كهختمؼ الكضعيات اإلىساىية بكؿ أبعادٌا 
العبلئقية كالدافعية لئلىجاز، كها تسعى إلى إثراء       العبلقات اإلىساىية تٍتـ بالعاهؿ البشرم هف خبلؿ التركيز عمى الجكاىب االىفعالية ك

. (Amar, 2008, 156)  هحيط العهؿ هف خبلؿ إشراؾ الفرد في صىع القرار، هها يترتب عميً قدرة أكبر لتحقيؽ الذات
ي ظاٌرة  التي تتهيز " االغتراب الكظيفي "      كتشير األدبيات الحديثة إلى ظاٌرة سمبية تتصؿ بالركح الهعىكية لمعاهميف كرضاٌـ الكظيفي ٌك

بككىٍا لٍا هعىى اجتهاعي يتهثؿ في اإلحساس بفقداف الهعىى كالقكة كعدـ التكافؽ أك التىاغـ أك التكاهؿ هع العهؿ هها يؤدم إلى كري العاهؿ 
 .)54، 2001القاسـ،  (لذاتً ككظيفتً كهؤسستً 

 
: مبادئ العبلقات اإلنسانية 

 )104، 2005فميً كعبد الهجيد، (:      يرل كيث ديفر أف ٌىاؾ هبادئ أربعة تقـك عميٍا العبلقات اإلىساىية ٌي
الكراهة اإلىساىية حيث يتـ احتراـ شخصية كؿ فرد هف أفراد العاهميف بالهىظهة بصرؼ الىظر عف الهركز الكظيفي الذم يشغمً، كعمى رئيس - 

العهاؿ  أف  يضع في اعتباري أف كؿ فرد هف العاهميف لً كراهتً كأف ٌذا الفرد يجب أف يعهؿ بطريقة تجعمً يشعر باحتراهً كآدهي 
. الفركؽ الفردية التي تقع بيف العاهميف ككضع ٌذي الفركؽ في االعتبار عىد التعاهؿ هعٍـ كعىد تكجيٍٍـ كحؿ هشكبلتٍـ- 
. الهصمحة الهشتركة التي تجعؿ الفرد هياالن لمتجهع كالتعاكف هع الغير كهشاركتٍـ لتحقيؽ ٌذي الهصمحة- 
 .الحكافز فالفرد يسعى لهشاركة اآلخريف كالتعاكف هعٍـ لكي يحصؿ عمى الحافز أك العائد هف كراء ٌذي الهشاركة أك ٌذا التعاكف- 
 

: أىداؼ العبلقات اإلنسانية 
الحربي، : (أف ىظرية العبلقات اإلىساىية تسعى في اإلدارة إلى تحقيؽ األٌداؼ التالية )1988(ىقبلن عف العربي  )2003(     يذكر الحربي 

2003 ،25( 
. حفز األفراد عمى العهؿ بأعمى كفاءة- 
. حفز األفراد عمى التعاكف الهثهر البىاء لتحقيؽ أٌداؼ هشتركة بيىٍـ كبيف الهؤسسة التي يعهمكف بٍا- 
. هساعدة األفراد عمى إشباع حاجتٍـ االقتصادية كالىفسية كاالجتهاعية طبقان لتسمسؿ أٌهية تمؾ الحاجات لدل الفرد في الهكاقؼ الهختمفة- 
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: التخمي عف السيطرة حتى تجني ثمار الرقابة
أٌـ الدركس الحاسهة في ) الىائب األكؿ لرئيس خدهات شركة البتركؿ، كهدير هصىع هختص بتصىيع هادة البلتكس(*      تعمـ تريبكف

 تحقؽ الرقابة بهعىاٌا األعـ نبهفٍكهٍا الضيؽ حتى تستطيع أ )الرقابة(لكي تككف قائدان حقيقيان، عميؾ أف تتخمى عف التحكـ كالسيطرة : اإلدارة
كفي حيف يبدك األهر كاضحان اآلف لعديد هف الىاس، إال أىً غاب عف إدراؾ اإلدارة التقميدية التي تقضي بسطحية همهكسة بأف . ك ألشهؿ

 )31، 1994/1999ركبرت، ككترهاف،  (كظيفة الرئيس ٌي أف يقكؿ لهرؤكسيً ها يجب عميٍـ أف يفعمكي 
 

جراءاتو البحث منيجية  :كا 
 . استخدـ في ٌذا البحث الهىٍج الكصفي التحميمي لهىاسبتً لطبيعة البحث كأٌدافً:منيج البحث

 حجـ بمغ كاإلىاث العاهميف في الهؤسسات الشباىية لكالية كرقمة حيث الذككر هف الهربيف  جهيع هف البحث هجتهع تككف:األصمي البحث مجتمع
. هربيان كهربية ( 290 ) الهجتهع

 
 :البحث عينة
العرضية ىظرأ إلجراء البحث في الفترة الصيفية  بالطريقة العاهميف في الهؤسسات الشباىية لكالية كرقمة الهربيف هف البحث عيىة اختيار     تـ

هربيان كهربية، هكزعة حسب هتغيرم الجىس كالرتبة الكظيفية كها ٌك هبيف  (125) بمغ حجـ العيىة كقد حيث يتكاجد أغمبٍـ في العطمة السىكية،
: أسفمً 

 
 (الجنس)عينة البحث حسب متغير النكع االجتماعي  تكزيع (01)الجدكؿ رقـ 

الهجهكع الكمي أىثى ذكر  
 125 36 89العدد 

 
يبيف تكزيع العينة حسب متغير الرتبة الكظيفية  (02)الجدكؿ رقـ 

العدد الرتبة الكظيفية 
 20هربي تىشيط رياضة 
 72هربي رئيسي لمشباب 
 10هربي رئيسي لمرياضة 
 23هربي تىشيط شباب 
 125الهجهكع الكمي 

 
 

 :البحث أداة
 بحيث اإلىساىية العبلقات هبادئ تضهف استبياف تـ تصهيـ كقد أسئمتً، عف كاإلجابة أٌدافً لتحقيؽ رئيسية االستبياف كأداة البحث      استخدـ

 بالعبلقات الهتعمؽ التربكم األدب عمى تصهيـ أداة البحث بعد االطبلع كتـ .الهربيف ىظر كجٍة هف لٍا استخداـ الهديريف درجة عف تكشؼ
درجات،  (5) دائهان  :الىحك التالي عمى بىد، كؿ عمى الهربيف الستجابات كزف إعطاء كتـ اإلىساىية بهبادئ العبلقات قائهة ككضع اإلىساىية،

  كبعد جهع بياىات البحث، قاها الباحثاف بهراجعتٍا ثـ هعالجتٍا .درجة (1) أبدان  درجة، (2) ىادران  درجات، ) (3أحياىان  درجات، (4) غالبان 
. بالحاسكب كتفريغ البياىات

:      كتككىت أداة البحث هف جزأيف ٌها
. الىكع االجتهاعي، الرتبة الكظيفية: تضهف بياىات شخصية حكؿ الهتغيرات الكسيطية: الجزء األكؿ- 
، 7، 5، 3، 1(الحاجات الىفسية ك العبلقات التىظيهية، البعد األكؿ يضـ البىكد : بىد هكزعة عمى بعديف ٌها )18(تككف هف : الجزء الثاىي- 
. )18، 17، 15، 14، 10، 6، 4، 2(كالبعد الثاىي يضـ البىكد  )16، 13، 12، 11، 9، 8
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: البحث أداة صدؽ
 هف العيىة كجاءت الىتائج %33بكاقع سحب  )9= ف  (لحساب ٌذا الىكع هف الصدؽ تـ استعهاؿ طريقة الهقارىة الطرفية، : الصدؽ التهييزم

: دالة كها ٌك هبيف أدىاي في الجدكؿ 
نتائج المقارنة الطرفية  (03)الجدكؿ رقـ 

المتوسط الحسابً البٌانات 
 نحراف المعٌارياال

ت المجدولة ت المحسوبة 
مستوى 
الداللة 

 33األعلى 
 %

76.33 
5.17 

11.13- 2.12 

دال عند 
0.05 

 33األدنى 
 %

39.11 
8.59 

 
: ثبات أداة البحث 
كالىصؼ  )9 إلى البىد 1البىد  (الىصفية بيف الىصؼ األكؿ هف األداة  تـ إيجاد هعاهؿ الثبات عف طريؽ التجزئة : النصفية طريقة التجزئة

 . )0.82(، كبمغ هعاهؿ الثبات بعد التصحيح )18 إلى البىد 10البىد  (الثاىي 
ي قيهة هرتفعة هها يؤكد ثبات األداة )0.93(  كقد تـ حساب هعاهؿ الثبات بطريقة ألفا كركىباخ كقد بمغ :طريقة ألفا كركنباخ . ٌك

 
 :اإلحصائية المعالجة

 كاالىحراؼ الحسابي الهتكسط استخراج األكؿ تـ السؤاؿ عف ، لئلجابة)SPSS (اإلحصائية  برىاهج الحزهة باستخداـ تـ تحميؿ البياىات
 البحث كتبىى. ك تحميؿ التبايف "ت"كالثالث تـ استخداـ اختبار الثاىي السؤاؿ عف كلئلجابة ككؿ، كلؤلداة األداة بىكد هف لكؿ بىد الهعيارم
       :بىد هف بىكد األداة لكؿ الحسابي الهتكسط خبلؿ االستخداـ هف درجة عمى لمحكـ (04) رقـ جدكؿ في الهبيف الهقياس

بند  لكؿ المتكسط الحسابي خبلؿ االستخدامف درجة عمى الحكـ مقياس (04)الجدكؿ رقـ 
 درجة االستخدام تقسٌم مدى المتوسط 

  طول 4 = 1-5= المدى 
 0.80 = 4/5= الفئة 

 

منخفضة جداً  1.80 – 1

منخفضة  2.60 – 1.81

متوسطة  3.40 – 2.61

عالٌة  4.20 – 3.41

عالٌة جداً  5 - 4.21

 
 :كمناقشتيا البحث نتائج عرض
 حساب تـ السؤاؿ ٌذا عف الهربيف ؟ لئلجابة ىظر كجٍة اإلىساىية في الهؤسسات الشباىية هف العبلقات  ها كاقع استخداـ أسمكب:األكؿ السؤاؿ

: السؤاؿ ٌذا ىتائج  يبيف (05) رقـ الهعيارية كالجدكؿ كاالىحرافات الحسابية الهتكسطات
بنكد األداة  مف بند لكؿ كالترتيب المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات يبيف (05)رقـ  جدكؿ

درجة  الترتٌب ع مالبند الرقم 
 االستخدام

عالٌة  1 1.01 3.91 المؤسسة داخل طٌبة عالقات معنا ٌقٌم 1

عالٌة  7 1.09 3.46 ةو المساوا العمال بالعدل بٌن النزاعات حل على ٌعمل 2

عالٌة  3 1.17 3.76 ةالمناسب طرٌقة العمل استخدام فً الحرٌة ٌمنحنا 3

متوسطة  18 1.36 2.94 تدرٌبٌة دورات فً العلمٌة بإشراكنا قدراتنا تطوٌر على بتشجٌعنا ٌقوم 4

عالٌة  2 1.23 3.85 فٌها ٌتدخل وال خصوصٌاتنا ٌحترم 5

عالٌة  6 1.19 3.58  بشكل موضوعً غٌابنا مشكلة حل على ٌحرص 6

متوسطة  13 1.27 3.16 المؤسسة فً برامج الشخصٌة اهتماماتنا لتوظٌف ٌسعى 7

متوسطة  10 1.22 3.37 اهتمامنا وفق النشاطات  من العدٌد اختٌار فً ٌساعدنا 8

عالٌة  9 1.27 3.43 فً العمل تواجهنا الصعوبات التً فً لنا النصائح ٌقدم 9

متوسطة  16 1.35 3.08 إقرارها قبل مع المربً العمل فً ٌناقش التغٌرات 10

عالٌة  5 1.25 3.58 الفرٌق بروح العمل على بٌننا بتأكٌده التعاون روح إشاعة على ٌعمل 11

متوسطة  14 1.23 3.15 بحرٌة وأفكارنا آرائنا عن التعبٌر حقنا فً إلدراكه نتٌجة الذات بتحقٌق ٌشعرنا 12

عالٌة  4 1.33 3.66  غٌر ضرورٌة تهدٌدات أي استخدام ٌجتنب 13

عالٌة  8 1.19 3.44 به نقوم لألداء الذي تقدٌره فً الموضوعٌة ٌتوخى 14

متوسطة  15 1.22 3.11 فً المؤسسة اإلدارٌة المسؤولٌة بتحمل لنا المشاركة ٌتٌح حٌث اإلدارٌة قدراتنا ٌقدر 15

متوسطة  11 1.23 3.29 مجرٌاته حول باستشارتنا به نقوم بالعمل الذي قناعتنا مدى معرفة على ٌحرص 16

متوسطة  17 1.26 2.94  المتعلقة بالمؤسسة القرارات اتخاذ فً ٌشركنا 17

متوسطة  12 1.22 3.28 بالنشاطات أجل القٌام من والوسائل الالزمة اإلمكانٌات لنا ٌوفر 18

متوسطة   3.39األداة ككل 
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 كالتي )1(رقـ  لمبىد كاف هتكسط أعمى كأف ) 3.91 ك 2.94(بيف  ها تراكحت الحسابية الهتكسطات أف يتضح (4 ) رقـ الجدكؿ هف     
 كالتي يىص(4) رقـ  لمبىد هتكسط أدىى كاف حيف في ،( 3.91 ) بمغ حسابي بهتكسط "الهدرسة طيبة داخؿ عبلقات هعىا يقيـ" عمى يىص
 الحسابي  الهتكسط بمغ حيف في ،)2.94 (بمغ  حسابي بهتكسط " تدريبية دكرات في العمهية بإشراكىا قدراتىا تطكير عمى بتشجيعىا  يقـك" عمى
 .هتكسط بشكؿ االستخداـ درجة ضهف كيقع )3.39( ككؿ لؤلداة

 
الىكع االجتهاعي ؟   تعزل لهتغير الهربيف ىظر كجٍة هف اإلىساىية العبلقات في هستكل إحصائية داللة ذات فركؽ ٌؿ ٌىاؾ : الثاني السؤاؿ

: ذلؾ  يبيف (06) كالجدكؿ رقـ ،"ت" اختبار استخداـ لئلجابة عف ٌذا السؤاؿ تـ
لداللة الفركؽ بيف متكسطي الذككر كاإلناث عمى أداة البحث ( ت)نتائج اختبار  (06)الجدكؿ رقـ 

مستكل الداللة " ت"قيمة االنحراؼ المتكسط العدد النكع 
  16.58 60.07 89ذككر 

1.33 -
 

 11.25 63.50 36إناث  0.186
     
 هستكل تبمغ الىكع االجتهاعي لـ لهتغير الهربيف تبعان  ىظر كجٍة هف اإلىساىية العبلقات هستكل في الفركؽ أف يتضح (06) رقـ الجدكؿ  هف

ي (1.33-) بمغت "ت»قيهة  إف حيث اإلحصائية، الداللة  0.05 هستكل  عىد دالة ليست ٌك
 

الرتبة الكظيفية ؟   تعزل لهتغير الهربيف ىظر كجٍة هف اإلىساىية العبلقات في هستكل إحصائية داللة ذات فركؽ ٌؿ ٌىاؾ : الثالث السؤاؿ
ي هبيىة في الجدكؿ التالي : تـ حساب الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية لكؿ رتبة، ٌك

 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألفراد العينة تبعان لمرتبة الكظيفية  (07)الجدكؿ رقـ 

االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد الرتبة الكظيفية 
 15.90 65.55 20مربي تنشيط رياضة 
 14.89 59.77 72مربي رئيسي لمشباب 
 15.95 50.00 10مربي رئيسي لمرياضة 
 13.10 66.00 23مربي تنشيط شباب 

  (ANOUVA)تحميؿ التبايف  اختبار خداـ     لهعرفة الفركؽ بيف أفراد العيىة في هستكل العبلقات اإلىساىية تبعان لمرتبة الكظيفية، تـ است
 :ذلؾ  يبيف ىتائج  (08) كالجدكؿ رقـ

 
نتائج تحميؿ التبايف لداللة الفركؽ بيف أفراد العينة تبعان لمرتبة الكظيفية  (08)الجدكؿ رقـ 

مجمكع المصدر 
المربعات 

مستكل " ؼ"قيمة متكسط المربعات درجة الحرية 
الداللة 

  768.69 3 2306.09بيف المجمكعات 
3.493 

 
 220.09 121 26631.39داخؿ المجمكعات  0.018

    124 28937.48الكمي 
      
 قيهة  إف حيث الرتبة الكظيفية، لهتغير الهربيف تبعان  ىظر كجٍة هف اإلىساىية العبلقات هستكل فركؽ أىً تكجد يتضح (08) رقـ الجدكؿ هف

ي (3.493) بمغت "ؼ"  )09(، كالجدكؿ رقـ (Scheffe)كلهعرفة اتجاي ٌذي الفركؽ تـ استخداـ اختبار شيفي . 0.05 هستكل  عىد دالة ٌك
 :يشير إلى الىتائج
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 لدرجة استخداـ العبلقات اإلنسانية تبعان (Scheffe)نتائج اختبار شيفي  (09)الجدكؿ رقـ
 لمرتبة الكظيفية 

 مربي تنشيط شباب مربي رئيسي لمرياضة مربي رئيسي لمشباب مربي تنشيط رياضةالرتبة الكظيفية 
 0.91 0.06 0.52 مربي تنشيط رياضة 
 0.38 0.28  0.52مربي رئيسي لمشباب 
 0.04  0.28 0.06مربي رئيسي لمرياضة 
  0.04 0.38 0.91مربي تنشيط شباب 

     
 بيف رتبتي هربي رئيسي لمرياضة ك هربي تىشيط شباب، 0.05أف ٌىاؾ فركقان ذات داللة إحصائية عىد هستكل  )09(يتضح هف الجدكؿ رقـ 

. )50.00(، كلرتبة هربي رئيسي لمرياضة  )66.00(كذلؾ لصالح هربي تىشيط شباب حيث بمغ الهتكسط الحسابي لرتبة هربي تىشيط شباب 
 

: مناقشة النتائج
: مناقشة نتيجة السؤاؿ األكؿ

أف الهتكسط العاـ لؤلداة كقع ضهف هستكل االستخداـ الهتكسط بهتكسط حسابي بمغ  )05(     أظٍرت الىتائج الهبيىة في الجدكؿ رقـ 
} ، فحيف كقعت تسعة بىكد ضهف هستكل االستخداـ الهتكسط {4.20 – 3.41}، كبمغت تسعة بىكد درجة استخداـ عالية ضهف الهدل )3.39(

2.61 – 3.40 }  .
 قدراتىا تطكير عمى بتشجيعىا يقـك" ، كأدىى هتكسط حسابي لمبىد " يقيـ هعىا عبلقات طيبة داخؿ الهؤسسة " ك كاف أعمى هتكسط حسابي لمبىد 

ذا"الهتعمقة بالهؤسسة  القرارات اتخاذ في يشركىا" كالبىد " تدريبػية  دكرات في العمهية بإشراكػىا هديرية الشباب  تكليٍا التي األٌهية عمى يدؿ ، ٌك
عطاؤي كهٍاهً الهؤسسة الشباىية لهدير الكاجبات تحديد حيث هف اإلدارية كالرياضة لمعهمية  تمؾ هع تتىاسب التي الصبلحيات هف الهزيد كا 

 هشكمة أم حؿ في كالهساكاة العدالة بهبدأ كالتزاهً إدارة الهؤسسة، ككيفية الهربيف هع التعاهؿ خبللٍا هف يستطيع كالكاجبات، التي الهٍاـ
 .في الهؤسسة العهؿ سير تعترض
 العدالة بهبدأ كالتزاهً خصكصياتٍـ،، كاحتراـ الحرية لٍـ في استخداـ طريقة العهؿ الهىاسبة الهؤسسة هدير هىح أف الهربيف هف العديد     كيرل
شاعة ركح التعاكف بيىٍـ كاجتىابً الستخداـ التٍديدات كتقديـ الىصائح  يؤدم كالهساكاة ـ إلى كا   جٍكدٌـ التربكية، يقدر الهدير بأف شعكٌر
. الهٍىية  هٍاراتٍـ كتىهك العهؿ في إخبلصٍـ يزيد كبالتالي

 ال الهؤسسة الشباىية جك أف العيىة أفراد هف رؤية العديد إلى يعكد ذلؾ فإف هتكسط استخداـ درجة عمى حصمت التي بالبىكد يتعمؽ      كفيها
كتشجيع الهدير لٍـ عمى تطكير قدراتٍـ العمهية كتكظيؼ اٌتهاهاتٍـ الشخصية في  هعيىة، ىتيجة لسمككيات كالهشاحىات الخبلفات هف يخمك

شراكٍـ يساٌـ في التقميؿ هف الخبلفات بيىٍـ كبيف الهدير ا كا  . براهج الهؤسسة كهىاقشتٍـ التغييرات قبؿ إقراٌر
 

: مناقشة نتيجة السؤاؿ الثاني
 ىظر كجٍة هف اإلىساىية العبلقات في هستكل إحصائية داللة ذات أىً ال تكجد فركؽ )06(     أظٍرت الىتائج الهبيىة في الجدكؿ رقـ 

ـ بأف هستكل العبلقات اإلىساىية ذات  تعزل لهتغير الهربيف ىاثان ال يختمفكف في كجٍة ىظٌر الىكع االجتهاعي ، كيعكد ذلؾ إلى الهربيف ذككران كا 
ـ بالتقدير، كيحسف هف  ـ لمهؤسسة، كيشعٌر أٌهية بالغة لديٍـ ، كأف استخداـ الهدير لهثؿ تمؾ السمككيات كالهبادلء يزيد هف اىتهائٍـ ككالٌؤ
الهىاخ التربكم في الهدرسة، كها أف الفركؽ بيف الجىسيف أصبحت تتبلشى، كربها يرجع ذلؾ كذلؾ إلى فتح أبكاب التعميـ لكؿ هف الذككر 

كاإلىاث كاختفاء الىظرة إلى الكائف البشرم ككىً ذكران أـ أىثى فكبلٌها يتمقياف ىفس الهعاهمة كالرعاية، هها ضيؽ الفركؽ في ىظرة الجىسيف إلى 
. القضايا التربكية

 
: مناقشة نتيجة السؤاؿ الثالث

الرتبة  لهتغير الهربيف تبعان  ىظر كجٍة هف اإلىساىية في هستكل العبلقات فركؽ أىً تكجد )09(     أظٍرت الىتائج الهبيىة في الجدكؿ رقـ 
 بيف رتبتي هربي رئيسي لمرياضة ك هربي تىشيط شباب لصالح هربي تىشيط 0.05الكظيفية، ككاىت الفركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل 

شباب، كيرجع ٌذا االختبلؼ في كجٍات الىظر ربها لبلختبلؼ في التصىيؼ كالهٍاـ كالكظائؼ الخاصة بكؿ رتبة، حيث أف رتبة هربي تىشيط 
شباب هصىفة في أدىى تصىيؼ بالهقارىة هع الرتب الثبلث األخرل، باإلضافة إلى أف لكؿ رتبة هٍاـ هختمفة عف األخرل كحتى الحجـ الساعي 
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 األسبكعي يختمؼ بيف الرتب، كقد تككف ٌذي االختبلفات ساٌهت في الفركؽ الهكجكدة كجٍات الىظر الهربيف حكؿ درجة استخداـ هديرم
. اإلىساىية العبلقات الهؤسسات الشباىية ألسمكب

 
: التكصيات 

:       في ضكء ىتائج ٌذا البحث كهىاقشتٍا يهكف صياغة التكصيات اآلتية
عقد دكرات تدريبية في هجاؿ إدارة الهؤسسات بأسمكب العبلقات اإلىساىية كذلؾ بالتىسيؽ هع أقساـ عمـ الىفس كعمـك التربية في الجاهعات - 

ذا هف أجؿ تحسيف هستكل أداء الهؤسسات الشباىية . الجزائرية، تتعمؽ بكيفية تطبيؽ أسمكب العبلقات اإلىساىية بشكؿ جيد ٌك
التخمص هف الهعكقات التي تعيؽ تطبيؽ أسمكب العبلقات اإلىساىية هثؿ التعييىات الغير هدركسة لمهربيف في الهؤسسات، ىقص األدكات -  

. الخ..كالكسائؿ لتىفيذ األىشطة، تقييـ أداء الهربيف بطريقة غير هكضكعية، تٍهيش الهربي في تخطيط براهج الهؤسسة
ذا لمتعرؼ أكثر -  إجراء بحكث ههاثمة كهعهقة يستخدـ فيٍا كجٍة ىظر هديرم الهؤسسات الشباىية، ككجٍة ىظر الهستشاريف كالهفتشيف، ٌك

 .عمى هدل تطبيؽ أسمكب العبلقات اإلىساىية في الهؤسسات الشباىية
 

: قائمة المراجع
هذكرة هاجستير غير هىشكرة، . أثر العبلقات اإلىساىية عمى أداء العاهميف في األجٍزة األهىية . )2003(الحربي، خالد بف حهدم الحهيدم - 

كمية الدراسات العميا، جاهعة ىايؼ ، السعكدية 
الدار الدكلية لمىشر :  هصر، القاٌرة). عبل عبد الهىعـ عبد القكم: ترجهة. ( )1ط( براعة اإلدارة. )1999(ركبرت ٌػ، ككترهاف، اإلبف - 

. )1994سىة الىشر األصمية  (.كالتكزيع
ا في تحسيف األداء الهىظهي،  الهعٍد التقىي، البصرة . )2011(عبد الهجيد، هىاؿ عبد الحهيد -  العبلقات اإلىساىية كتأثيٌر

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=28407  
. دار الياركزم العمهية لمىشر كالتكزيع: األردف، عهاف. هبادئ اإلدارة. )2008(العبلؽ، بشير - 
دار : األردف، عهاف. )1ط(السمكؾ التىظيهي في إدارة الهؤسسات التعميهية . )2005(فميً، فاركؽ عبدي ك عبد الهجيد، السيد هحهد - 

. الهسيرة
. هؤسسة الكراؽ: األردف، عهاف. )1ط(عمـ الىفس الهٍىي بيف الىظرية كالتطبيؽ . )2001(القاسـ، بديع هحهكد هبارؾ - 
دار قرطبة : الجزائر، الجزائر . هدخؿ إلى عمـ الىفس العهؿ. )2007(هسمـ، هحهد - 

- Amar, Patrick (2008). Psychologie du manager. Paris : Dunod. 
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النظاـ القيمي لؤلسرة كالمدرسة كعبلقتو بالتكافؽ كالتحصيؿ الدراسييف 

بػػكغػػازم الطػػاىػػر .د.أ
جامعة أبي بكر بمقايػد 

 الجػػزائػػػر- تممسػػػاف
:  مقدمة

يعتبر هكضكع القيـ هف الهكاضيع التي ىالت هكاىة خاصة في الدراسات الفمسفية، اإلىساىية كاالجتهاعية، ىظرا ألٌهيتٍا في الحياة، 
ترتبط القيـ بهعىى الحياة لدل الفرد، ألف لٍا عبلقة باألٌداؼ، ك السمككات كاآلهاؿ، إف كؿ الجٍكد التي ىبلحظٍا في كثير هف الىشاطات 

ذا فقد قيهتً . اليكهية، كتسعى كمٍا إلى تحقيؽ قيهة أك قيـ يىشدٌا الفرد يبقى هكضكع القيهة إذف حاضر في فكر ككجداف الفرد حتى يتحقؽ، كا 
ذا اكتىؼ الغهكض ٌذي الغاية  قؿ الدافع إليً، كلذلؾ فإف جؿ الباحثيف يركف أف هكجٍات سمكؾ الفرد ٌي قيـ تدفعً لبمكغ غاية هف غاياتً، كا 

. كتصبح الصحة الىفسية هٍددة. فإف الفرد سيخطئ السبيؿ، كيىحرؼ عف الىجاح، كالتكافؽ هع أفراد الهجتهع
إذا كاىت هبىية عمى ىظاـ هحكـك بقكاىيف . تعٌد القيهة أحد دكاعي الىجاح الٍاهة في الحياة، لؤلفراد، الجهاعات، كالحككهات

الهجتهع كثقافتً، هف جٍة، كهرتكزة عمى براهج كاضحة الٍدؼ قابمة لمتىفيذ في الهؤسسات االجتهاعية كاألىدية الرياضية كاإلدارات العاهة هف 
. جٍة أخرل

إف صكرة الهجتهع ٌي اىعكاس لىظاـ قيهٍا الذم تتبٌىاي في خططٍا السياسية كالتربكية، كاعتهادٌا عمى ٌذا الىظاـ في ىجاح 
حيث إٌف القيـ تؤٌثر في العىاصر الثقافية بعاهة كالتي ترفع هف . التىهية، كالرقٌي اإلىساىي يصبح أكثر هف اعتهادٌا عمى التطٌكر التكىكلكجي

فالقيـ، بٍذا الهعىى، ٌي األرضية التي ترتكز عميٍا كؿ الجٍكد . االقتصادية، التكىكلكجية، كالتركيحية: قيهة اإلىساف بالكسائؿ الهادية الهعركفة
. الفردية كاالجتهاعية لتحقيؽ السعادة الدىيكية كاألخركية

لقد أصبح الفرد الهعاصر اليـك في أهس الحاجة إلى التعرؼ بعهؽ عمى ٌكيتً، كاىتهائً الثقافي كالحضارم، حيث أدل االىفتاح 
. عمى الثكرة التكىكلكجية، كالهعمكهاتية، كها ترتب عىً هف اختبلؿ في ىظاـ القيـ إلى الخكؼ عمى ٌذا الىظاـ الذم يحكـ أفراد الهجتهع

تقـك التربية ٌىا بالدكر الفعاؿ في تهرير ىظاـ القيـ إلى الىاشئة، كال يخفى أٌهية الدكر الذم يجب أف يقـك بً الفاعمكف في ٌذا 
اآلباء، الهدرسكف، الهسئكلكف في كؿ القطاعات العاهة، كلذلؾ جاءت ٌذي الدراسة لتكضيح أٌهية القيـ في حياة الشاب الهتهدرس هف : الهيداف

. خبلؿ ها يعكسً اآلباء كالهدرسكف هف سمكؾ، كبالتالي هف قيـ
 
:  اإلشكالية

ي أزهة تربكية باألساس، كقد الحظىا هف بيف بعض ىتائج تمؾ التحكالت ها  أفرزت التحكالت االقتصادية كاالجتهاعية السريعة أزهة في القيـ، ٌك
. ظٍر هف صراع قيهي في سمككات الجهاعات كاألفراد

كيبلحظ أف الفئات األكثر تضرران هف ٌذي التحكالت ٌي األسر التي أحست بالضغكطات كأفرزت سمككات تربكية اجتهاعية غير هتكافقة، كهف 
كهف ٌذا الهىظكر، ىرل أف األسرة كالهدرسة تهثبلف الهؤسستيف التربكيتيف التي تككؿ لٍها كظيفة التربية، . ثـ تطرح أهاهىا هشكمة تربكية

كتسعى كؿ كاحدة هىٍها هف خبلؿ براهجٍا، إلى استدخاؿ قيـ لؤلطفاؿ هف أجؿ تكافؽ ىفسي، كاجتهاعي كهدرسي كقد أثبتت الكثير هف 
األبحاث التربكية كاالجتهاعية أف كجكد هؤسستيف تختمفاف هف حيث البراهج كاألٌداؼ تطرحاف إشكاال لؤلطفاؿ، ففي الكقت الذم تعهؿ الهدرسة 

عمى خمؽ تجاىس قيهي لدل الهتعمهيف هف خبلؿ البراهج الدراسية الهكحدة، كاألٌداؼ الكاضحة، ىجد األسر تبث قيها تختمؼ باختبلؼ 
:  الهستكيات االقتصادية كاالجتهاعية كالتربكية، كهف ثـ يهكف طرح اإلشكالية في التساؤليف الكبيريف التالييف

ٌؿ ٌىاؾ عبلقة بيف القيـ األسرية كالهدرسية؟ - 
هاٌي آثار طبيعة العبلقة القيهية عمى التكافؽ الدراسي لمتمهيذ؟ - 
. هاٌي آثار طبيعة العبلقة القيهية عمى التحصيؿ الدراسي لمتمهيذ- 
 

:  الفرضيات
:  كلئلجابة عمى ٌذيف السؤاليف ىقدـ الفرضيات التالية

. تكجد عبلقة بيف القيـ الكسيمية كالىٍائية لدل األسرة- 
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. تكجد عبلقة بيف القيـ الكسيمية كالىٍائية لدل الهدرسة- 
. ٌىاؾ فركؽ بيف األسرة كالهدرسة في القيـ الكسيمية- 
. ٌىاؾ فركؽ بيف األسرة كالهدرسة في القيـ الىٍائية- 
. يؤٌدم التكافؽ بيف األسرة كالهدرسة في القيـ إلى تكافؽ دراسي لمتمهيذ- 
. يؤٌدم التجاىس القيهي بيف األسرة كالهدرسة إلى تحٌسف التحصيؿ الدراسي لمتمهيذ- 
 

:  أىمية الدراسة
تىاكلت الدراسة هكضكع القيـ كأحد عىاصر هككىات الشخصية الكجداىية كالفكرية، في عبلقتٍا بالهردكد التربكم بعاهة، كتتحد أٌهيتٍا العمهية 

:  فيها يأتي
. التعرؼ عمى قيـ األسرة- 
. االطبلع عمى قيـ الهدرسة- 
. تحديد عىاصر التجاىس كاالختبلؼ القيهي بيف األسرة كالهدرسة- 
. الكقكؼ عمى أثر العبلقة القيهية لؤلسرة كالهدرسة عمى التكافؽ كالتحصيؿ الدراسييف لؤلبىاء- 
. الهساٌهة في بىاء ىظاـ قيهي يخدـ الفمسفة التربكية لمهجتهع- 
 

:  حدكد الدراسة
:  أها حدكدٌا فتتمخص فيها يأتي

. االقتصاد عمى عيىة هف اآلباء كأبىائٍـ كهدرسيٍـ- 
. )الثالثة إعدادم(التبلهيذ الهعىييف بالدراسة يىتهكف إلى السىة التاسعة أساسي - 
. استخداـ أدكات بحث لٍا عبلقة بإشكالية كفرضيات البحث- 
 

:  المفاىيـ اإلجرائية
. كيتضهف الئحتيف هف القيـ، القيـ الكسيمية، القيـ الىٍائية" همتكف رككاتش"يقصد بالقيـ في ٌذي الدراسة ها يقيسً اختبار : القيـ- 
ي بأداة هعدة هف : التكافؽ الدراسي-  يشير إلى هدل استجابة التمهيذ لمحياة الهدرسية هف خبلؿ تعاهمً هع الهدرسيف، كاألىشطة الهدرسية، ٌك

. قبؿ الباحث عبد الفتاح هحهد يكسؼ
. يراد بً هدل تحصيؿ التمهيذ هف هعارؼ دراسية، كيقاس عف طريؽ ها حصمً هف ىتائج في آخر السىة الدراسية: التحصيؿ الدراسي- 
 

:  اإلطار النظرم
:  القيـ التربكية: أكال

ٌي هجهكع العىاصر الثقافية التي تؤطر الفعؿ التربكم، كتسعى إلى تحقيؽ سعادة الفرد، كتتهثؿ تمؾ العىاصر في السمككات، كالعادات، كىهط 
التىشئة االجتهاعية كهف ثـ تظٍر القيـ في شكؿ إدراكات يتهثمٍا الفرد كتكجً سمككً، كتطبع اتجاٌاتً ىحك األهكر الديىية، كالفكرية كاالقتصادية 
كالجهالية أم تظٍر القيـ هف خبلؿ السمكؾ الذم يبديً الفرد عىدها تعرض عميً أهكر الحياة في شكؿ بدائؿ فاالختيار ٌىا يىـ عف قيهة الفرد، 

ا  إف االختيار !!كهف ثـ ىبلحظ الفركؽ الفردية هف خبلؿ االختبلؼ في عهمية االختيار، كمها اعترضت الفرد بعض عكائؽ الحياة، كها أكثٌر
ٌىا ٌك اختيار قيهي، كهف ٌىا تظٍر أٌهية التربية في تشكيؿ ىسؽ القيـ لدل األطفاؿ كهف ثـ فإف هجاؿ القيـ ال حدكد لً، بحيث ىعتبر أف 

". ٌي كؿ ها يجدب الفرد كيمفت اىتباًٌ، فيتجً ىحكي، كيتفاعؿ هعً سكاء أكاىت قيها هادية أك ركحية"القيـ 
كها ". القيهة ٌي عبارة عف اعتقاد، يحظى بالدكاـ كتعبر عف تفضيؿ شخصي أك جهاعي لغاية هف غايات الكجكد: "يرل همتكف رككاتش أف

بأىٍا هعايير اجتهاعية تتأثر بالهستكيات الهختمفة التي يعيش فيٍا الفرد، كتظٍر في هكاقفً الخارجية، : ")76، 1986(يعرفٍا أحهد أكزم 
ىتيجة خضكع الفرد لعهمية التعمـ الهباشر كالغير هباشرة هف الكسط الذم يعيش فيً، سكاء أكاىت ٌذا الكسط أسرة أك هدرسة أك حي، أك 

". أصدقاء
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:  )30، 1997بكغازم، (كهف ٌىا يهكف ترتيب القيـ في ثبلث هستكيات 
ذي القيـ تختمؼ بطبيعة الحاؿ : ٌىاؾ قيـ تعتبر كأٌداؼ تربكية- 1 حيث يقـك الهربكف بإعداد األجياؿ الصاعدة عمى أساسٍا، ٌك

ا(باختبلؼ الثقافات  ، بعض الثقافات تفضؿ )باعتبار أف الثقافة تشهؿ العرؼ، كالعادات، كالقاىكف، كالصحة، كالعبلقات االجتهاعية، كغيٌر
الحفاظ عمى عادات كتقاليد األكليف، بإدهاج األطفاؿ في الكسط االجتهاعي، بالحفاظ عمى األصالة كالثكابت، كبعض الثقافات تفضؿ قيـ 

. التحرر هف قيكد الهاضي فتبدأ بإعطاء الطفؿ الهسؤكلية كالحرية في إبداء الرأم بالتحميؿ كالىقد، أم كؿ ها يجعؿ هف الطفؿ راشدان قبؿ األكاف
ىاؾ قيـ تعد ضركرية لبىاء أٌداؼ هؤسساتية- 2 ذا الىكع هف القيـ يخضع ألٌداؼ الهؤسسة، فٍي التي تحدد القيـ التي : ٌك ٌك

. ستطبع األفراد الذيف يىتهكف إليٍا بعد خضكعٍـ لعهمية التعمـ
األهاىة، الصدؽ، : كأخيران القيـ التي تعتبر كهعايير عىد الحكـ التربكم، كذكرىا لمصفات التي يتصؼ بٍا الفرد في ثقافة هعيىة- 3

. االجتٍاد، حب العهؿ، التعاكف، الىجاح فٍذي تعتبر كهعايير قيهية: الجد، التككؿ، كبالىسبة لمتمهيذ
كقد استطاع الباحثكف أف يصىفكا الىاس حسب درجة تفضيبلتٍـ لمقيـ، كىذكر في ٌذا الصدد بعض التصىيفات التي أخذت كقاعدة 

. إلجراء التجارب الهيداىية
ك تصىيؼ هستىتج هف ىظرة سبرىجر ألىهاط الشخصية كالهتهثمة في: تصىيؼ البكرت- 1 الشخصية الىظرية، االقتصادية، : ٌك

. السياسية، االجتهاعية، الجهالية، كالديىية
. كتعىي اٌتهاـ الفرد بكؿ هاٌك فكرم ككاشؼ لمحقيقة: القيهة الىظرية- أ
. كتعىي اٌتهاـ الفرد بكؿ هاٌك ىفعي: القيهة االقتصادية- ب
. اتجاي الفرد ىحك الهسؤكلية كالحكـ: القيهة السياسية- ج
. اتجاي الفرد ىحك اآلخريف كهساعدتٍـ: القيـ االجتهاعية- د
. االٌتهاـ بكؿ ها ٌك جهيؿ في الحياة: القيـ الجهالية- ٌػ
. هيؿ الفرد إلى الحياة الركحية: القيهة الديىية- ك

ي القيهة االجتهاعية، األخبلقية، الكطىية كالقكهية، الجسهاىية، : تصىيؼ كايت- 2 كيتضهف ٌذا التصىيؼ ثهاىية هجهكعات ٌك
. التركيحية، الشخصية، الثقافية، االقتصادية

كهف ٌىا ىرل أف القيـ ٌي ىتيجة لمعهمية التربكية التي يخضع لٍا الفرد بدء هف األسرة إلى الهدرسة، فالبيئة ككؿ، كتتضهف كؿ 
. العىاصر الثقافية التي يتشبع بٍا الفرد فتؤثر في شخصيتً كتظٍر في سمككً

 
:  التكافؽ الدراسي: ثانيا

. يظٍر في سمكؾ التكيفات التي تصحب الفرد في جكاىبً االىفعالية، كالفكرية عىدها يكاجً الهجاؿ االجتهاعي، كتظٍر كاضحة في ىظاـ القيـ
ا : لقد اٌتـ البحث الىفسي، االجتهاعي بالفرد كهصدر لكؿ سمككاتً فالحب، كالكري، كاإلقداـ، كاإلحجاـ، كالجد، كالعبث، كالتككؿ، كالتكاكؿ كغيٌر

كىظران لشساعة تمؾ العكاهؿ، تمزهىا الضركرة الهىٍجية أف . هف السمككات الىفسية تؤدم دكرا كبيران في حياة الفرد هف حيث صحتً الىفسية
. ىتحدث عف العكاهؿ الىفسية ذات العبلقة بحياة الفرد الدراسية كهعكقاتٍا

إف األىشطة التربكية كالتعميهية تقـك عمى أساس هشاركة الهربيف كالتبلهيذ هف أجؿ بمكغ األٌداؼ الهبرهجة، كهف بيف العكاهؿ 
:  الىفسية الهحددة لىكع الىشاط التربكم كالتعميهي، سكؼ ىركز عمى الجكاىب التالية في شخص التمهيذ

. تعد ٌذي أٌـ عاهؿ لئلقباؿ عمى الدراسة، كال حاجة لمتذكير بالعكاهؿ االجتهاعية التي تقكم أك تضعؼ ٌذا العاهؿ: الدكافع- 1
. كتأتي أٌهية ٌذا العىصر هف هتابعة الهربيف لهكضكعات اٌتهاـ الطفؿ، كتشجيعً عمى التبصر فيها يقـك بً هف أىشطة: اإلدراؾ كاالىتباي- 2
. يأتي اٌتهاـ الطفؿ باألىشطة الهدرسية في سف هبكر عىدها يككف الكسط هتكفران عمى دكاعي االٌتهاـ: االٌتهاـ- 3
ي العادة التي يكتسبٍا الطفؿ في األسرة عىدها يكتسب قيها إيجابية ىحك أهكر الدراسة، فيقبؿ عمى الهدرسة بجد كاجتٍاد: الههارسة- 4 . ٌك
ك أٌـ عىصر في حياة الفرد االجتهاعية، كيبدأ تدعيـ ٌذي القيهة بدء هف األسرة، حيث تتقكل الركابط الفردية، : العهؿ في جهاعة- 5 ٌك

. فتىعكس في سمكؾ الطفؿ عىدها يدخؿ الهدرسة، كيىخرط في أىشطتٍا الرياضية كالترفيٍية كهف ثـ يظٍر حسف، أك سكء تكافقً الدراسي
ا هها لـ يذكر ٌىا، يعتبر القاعدة األساسية لكؿ تربية تسعى إلى الكصكؿ باألفراد إلى قيـ إيجابية ىحك  إف ٌذي العكاهؿ، كغيٌر

الذات كاآلخر، كقد ظٍرت الكثير هف الدراسات ذات الطبيعة التربكية االجتهاعية تؤسس لىهكذج اإلىساف الهىشكد هف فعؿ التربية عمى أساس 
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العكاهؿ الهساعدة عمى استدخاؿ قيـ هرتبطة بالعكاهؿ الىفسية حتى تككف لمفرد بهثابة الهحرؾ الديىاهيكي لكؿ أىشطتً، كتحافظ في األخير عمى 
. صحتً الىفسية كيظٍر حسف تكافقً الدراسي

 
:  الدراسات السابقة

تزايد االٌتهاـ بهكضكع القيـ هع بداية السبعيىيات حيث ظٍرت بحكث كثيرة أدت إلى تككيف تراث ٌائؿ لمبحث، كسأعرض فيهايمي 
. بعض األبحاث التي أجريت في الهكضكع لمكقكؼ عمى الزكايا التي تـ هف خبللٍا تىاكؿ هكضكع القيـ

:  يهكف تصىيؼ الدراسات التي تهكىت هف الكقكؼ عميٍا إلى هايمي
. دراسات كشفية استطبلعية عىد فئات اجتهاعية هحددة، أك عىد هجتهعات بشرية هختمفة جغرافيا، كأخرل ثقافيا- 
. اجتهاعية- سياسية أك اقتصادية- دراسات تىاكلت هكضكع القيـ في عبلقتً بهتغيرات اقتصادية- 
. دراسات اٌتهت برصد القيـ هف خبلؿ الهضاهيف التربكية، كسائؿ اإلعبلـ، البراهج الدراسية، الهضاهيف التعميهية- 
. )اإلدراؾ خاصة(دراسات اٌتهت برصد تأثيرات االختيارات القيهية عمى العهميات العقمية - 

:  سأتعرض، فيها يمي، لبعض الىهاذج هف تمؾ الدراسات
. )82، 1985(اإلهارات، فمسطيف، كسكريا، لمدكتكر هحهكد السيد أبك الىيؿ: دراسة مقارنة في القيـ بيف طبلب ثبلث جامعات عربية- أ

اىطمؽ البحث هف فرضية كجكد اختبلؼ في الترتيب القيهي بيف عيىات الدراسة الهتككىة هف طبلب هف اإلهارات، فمسطيىييف، كطبلب 
. سكرييف، كها أباف الباحث عف كجكد فركؽ بيف كؿ عيىة كأخرل عمى هستكل ترتيب قيهٍا داخميا، كعزل ٌذا الفرؽ إلى اختبلؼ الثقافات

عشركف هف اإلهارات، خهسة عشر هف طمبة فمسطيف، كخهسة عشر هف سكريا، : كقد أجريت الدراسة عمى خهسيف طالبا هكزعيف كالتالي
ككاف هف الىتائج التي تكصؿ . كاعتهد عمى أداة البكرت، فرىكف كلىدزم التي أعدٌا الباحث بىفسً، في المغة العاهية، ثـ عدلٍا إلى المغة العربية

:  إليٍا الباحث هايمي
. اٌتهاـ طمبة اإلهارات أكثر بالقيـ االجتهاعية كاالقتصادية- 
ك أهر هتكٌقع-  . كها اٌتـ الطمبة الفمسطيىييف بالقيـ السياسية، ٌك
. ككاف اٌتهاـ طمبة سكريا بالقيـ الىظرية كاالجتهاعية- 
 )63، 1981(هيمكد حابيبي، الهغرب : لمباحث.  الخطاب التربكم في األدب الهكجً لؤلطفاؿ، الهجبلت الهغربية ىهكذجا:الدراسة الثانية- ب

:  اىطمؽ الباحث في دراستً هف اإلشكالية التالية
إف األدب الهغربي الهكجً لؤلطفاؿ كالشباب يراعي الخصكصيات االجتهاعية لٍذي الشريحة هف الهجتهع، كها يراعي خصكصيات العهر 

:  الزهىي بيف العيىتيف، كعالج ٌذي اإلشكالية هف خبلؿ اإلجابة عمى الفرضيات التالية
إف شكؿ كهضهكف األدب الهكجً لمطفؿ ٌك اىعكاس لمخطاب الهدرسي، لتطرقً لىفس الهكضكعات الهعرفية كحهمً لىفس القيـ التي - 

. تتضهىٍا الكتب الهدرسية
احتراـ - صمى ا عميً كسٌمـ-تعهؿ الهضاهيف اإلعبلهية عمى احتراـ القيـ العربية اإلسبلهية هف خبلؿ الىصكص الهقدهة، ذكر ًسيىر الىبي - 

. األسرة، أداء الكاجبات الديىية
. تحهؿ الهجبلت الهدركسة عمى تبياف قيـ الهعرفة، كالهىافسة لدل الشباب هف خبلؿ عرض الهستكيات العمهية في الدكؿ األخرل- 

كتساءؿ الباحث في األخير عف ىكعية القيـ الهقدهة لمطفؿ كالشاب الهغربي؟ 
هاٌك ترتيب القيـ الهقدهة في الهجبلت؟ - 
؟ )الفترة الزهىية الهرصكدة لمبحث(ٌؿ تغير شكؿ كهضهكف ترتيب القيـ خبلؿ الثبلث سىكات - 

.  صفحة تتراكح أحجاهٍا بيف الهتكسط كالصغير272كاعتهد الباحث عمى أداة تحميؿ الهضهكف لعيىة شهمت 
:   قيهة، هكزعة عمى الفئات التالية665كاىتٍى التحميؿ إلى أف هجهكعة القيـ الهبثكثة في الهجبلت الهغربية قد بمغ 

. ) قيهة71(القيـ االجتهػاعية - 
. ) قيهة92(القيـ الػديىيػة - 
. ) قيهة43(القيـ الػكطىيػة - 
. ) قيهة126(القيـ الهصرفيػة - 
. ) قيهة85(القيـ التركيحيػة - 
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. ) قيهة34(القيـ االقتصادية - 
يخمص الباحث هف دراستً إلى كجكد تىافس بيف الهجبلت الثبلث في هجاؿ بث القيـ التربكية، كأف ٌىاؾ اختبلؼ كاضح بيىٍا، كعميً يرل أف 

. ٌىاؾ غيابا تاها لمرقابة السياسية في ٌذا الهجاؿ
:  كيجهؿ الباحث ىتائجً فيهايمي

ار، العىدليب، ٌك تكرار لمخطاب الرسهي في الهجاؿ العمهي: إف هضهكف الهجبلت الثبلث الهدركسة-  . أساهة، أٌز
. تبث قيها تقميدية إلى حد ها، تعهؿ عمى استٍبلؾ التراث- 
. تتشابً إلى حد كبير إعبلهيا، كتربكيا، هع الهجبلت الهشرقية شكبل كهضهكىا، كبذلؾ فٍي تغفؿ الخصكصية الهحمية- 
. ال تهمؾ تصكران كاضحان لهستقبؿ الطفؿ كالشاب الهغربي- 
 القيـ التربكية الهتضهىة في كتب التربية اإلسبلهية الهقررة لمصفكؼ األربعة العميا هف الهرحمة األساسية في األردف، تكقيع :الدراسة الثالثة- ج

. )82، 2001(هحهد الخكالدة، كأحهد هزيد الشكحة .د.أ: الباحثيف
:  تضهىت إشكالية البحث التساؤالت التالية

ها هىظكهة القيـ التربكية الهتضهىة في كتب التربية اإلسبلهية لمهرحمة األساسية؟ - 
كيؼ تتكزع القيـ التربكية عمى هجاالتٍا في كتب التربية اإلسبلهية لمهرحمة األساسية؟ - 
ها أٌهية ٌذي القيـ لتىشئة طمبة الهرحمة األساسية في الهجتهع األردىي؟ - 

. تككىت عيىة الدراسة هف كتب التربية اإلسبلهية لمصفكؼ السابع كالثاهف كالتاسع كالعاشر
:  أداة البحث استخدهت أسمكب تحميؿ الهضهكف هعتهديف الجهمة ككحدة لمتحميؿ، كخمصت الدراسة إلى الىتائج التالية

هرة،  )669(هرة، كاحتؿ الصؼ السابع الهرتبة األكلى بتكرار بمغ  )2377(بالىسبة لمسؤاؿ األكؿ جاء هجهكع تكرار القيـ بقيهة 
هرة، كرتب الصؼ  )556(هرة، كجاء الصؼ التاسع في الهرتبة الرابع بتكرار بمغ  )585(كاحتؿ الصؼ الثاهف الهرتبة الثاىية بتكرار بمغ 

. هرة )567(العاشر في الهرتبة الثالثة بتكرار بمغ 
كها أظٍرت ىتائج اإلجابة عمى السؤاؿ الثاىي أف الهجاؿ األخبلقي قد حصؿ عمى الهرتبة األكلى، كجاء الهجاؿ الديىي في الهرتبة 

الثاىية كاحتؿ الهجاؿ العقدم في الهرتبة الثالثة، أها هجاؿ الهعاهبلت فجاء في الهرتبة الرابعة، كأخيرا جاء الهجاؿ االجتهاعي في الهرتبة 
. الخاهسة

أها اإلجابة عمى السؤاؿ الثالث، كهف خبلؿ ترتيب القيـ ترتيبان تىازليان احتمت قيـ الجٍاد في سبيؿ ا الهرتبة األكلى، كقيهة الصبلة 
. في الهرتبة الثاىية، كقيهة العهؿ التطكعي في الهرتبة األخيرة

 .كها أظٍرت الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ الرابع أف القيـ التربكية تؤدم دكرا هٍها في تشكيؿ شخصية الفرد
 

:  إجراءات الدراسة الميدانية
أجريت الدراسة عمى عيىة هتككىة هف التبلهيذ، كاآلباء كالهدرسيف قكاهٍا تسعكف فردان بهديىة تمهساف، كىظران ألف هجتهع الدراسة : العينة- 1

ي" القيهية"هتجاىس هف حيث التأثيرات الثقافية  ؛ 3عكيشة حاج سميهاف، درار عبد الرحهاف، كالكيفاف : اخترىا التبلهيذ هف ثبلث إكهاليات ٌك
تهثؿ عيىة التبلهيذ ثبلثيف فردان في هقابؿ ثبلثيف هف آبائٍـ، كهدرسيٍـ، تكجد ٌذي الهؤسسات التعميهية بأحياء هختمفة هف حيث الهستكل 

 .االجتهاعي االقتصادم
 
في الدراسة االستطبلعية، كالحظىا حسب الىتائج الهتكصؿ إليٍا أىٍها  )هقياس القيـ، كالتكافؽ الدراسي(اختبرىا أداتا البحث :أدكات البحث- 2

 : تستجيباف إلشكالية البحث، كأٌدافً

.  تحتكم األداة عمى قائهتيف هف القيـ، تتضهف األكلى الئحة القيـ الكسيمية، كالثاىية الئحة القيـ الىٍائية:أداة القيـ- أ
تكضح هفردات البلئحة األكلى القيـ الشخصية كالهتهثمة في اتجاٌات الفرد ىحك ىفسً، كىحك اآلخر، كها تكضح الهجهكعة القيهية الثاىية 

ي أداة هعدة هف قبؿ همتكف رككاتش . الغايات التي يريد الفرد تحقيقٍا في حياتً كغايات ىٍائية ٌك
تمهيذ ( تحتكم فقرات االختبار الهعدة هف طرؼ الباحث يكسؼ عبد الفتاح، عمى عىاصر تعبر عف اتجاٌات الهتعمـ :أداة التكافؽ الدراسي- ب

ا عمى حياة الطفؿ الدراسية )اإلعدادم كالثاىكم يئة التدريس، كاألىشطة التربكية كالتعميهية، كآثاٌر . ىحك الهقررات الدراسية ٌك
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كاثىا عشر فقرة اىصبت عمى عبلقة . خهس فقرات غطت عبلقة التمهيذ بالهكاد الدراسية: اشتهمت األداة عمى سبعة عشر فقرة هكزعة كالتالي
. التمهيذ بالهدرسيف كاألىشطة الدراسية، كالحياة الىفسية كاالجتهاعية لمتمهيذ

 إف الهكاقؼ التي تضهىٍا االختبار كاضحة كسٍمة التجاكب هعٍا كلذلؾ اعتهد الصدؽ الهىطقي، عرضىا بداية اختبار التكافؽ :الصدؽ-3
راف قسـ عمـ الىفس، كبعد فحصٍا قدـ كؿ هحكـ رأيً حكؿ اتجاٌات بعض األسئمة،  )06(الدراسي عمى عيىة  هف أساتذة عمـ الىفس بجاهعة ٌك

كاتضح في األخير أف فقرات االختبار تقيس ها كضعت لقياسً، كعهمىا عمى تصحيح بعض اتجاٌات األسئمة التي كقع عميٍا االتفاؽ هف قبؿ 
ي كالتالي :  األساتذة ٌك

 تصحيح الفقرات 1جدكؿ رقـ 

التصحيح أصؿ الفقرة رقـ الفقرة 
ال أجد صعكبات في الػمكاد أجد صعكبات في الػمكاد  5
ال أشعر أف المدرسة تقيد حريتي أشعر أف المدرسة تقيد حريتي  9
. عادة ما ينخفض معدلي في الفصؿ الدراسيانخفض معدلي في الفصؿ الدراسي األخير  12

 

، كبعد تفريغٍا كتبكيب الهعطيات في جداكؿ طبؽ )هقياس القيـ(الستخراج هعاهؿ الثبات طبقت األداة عمى خهسة عشر هف اآلباء : الثبات-4
ك هعاهؿ قكل82,5، كأسفرت الىتائج عمى هعاهؿ ثبات يساكم 21قاىكف كيدكر ريتشارسكف  . ، ٌك

:  طريقة التصحيح كالتحميؿ اإلحصائي- 5
القيـ الكسيمية هف جٍة، كالقيـ الىٍائية هف جٍة أخرل، كقهىا بكضع درجات القيـ بحسب :  اعتهدىا جداكؿ لتفريغ االستهارة:أداة القيـ- أ

ترتيبٍا كها كردت في إجابات الهفحكصيف، كعمى أساس كؿ الئحة، ثـ خصصىا جدكليف أخرييف لترتيب الترتيبات الستخراج الكسيط، ثـ 
الهىسجهيف : صههىا جدكليف آخريف لهعرفة اىسجاـ، أك اختبلؼ قيـ اآلباء هع قيـ الهدرسيف في كؿ هف البلئحتيف، لمحصكؿ عمى هجهكعتيف

. كالغير هىسجهيف هف حيث القيـ، كقارىا الهجهكعتيف بالتكافؽ الدراسي لمتبلهيذ
 ىقاط 3: اعتهدىا التصحيح التالي. ىعـ، ال، أحياىا:  اشتهمت ٌذي األداة عمى سبعة عشر فقرة، كاإلجابات الهطمكبة ٌي:أداة التكافؽ- ب

. ىقطة كاحدة لئلجابة ببل )1(ىقطتاف لئلجابة بأحياىا،  )2(.لئلجابة بىعـ

 : استخدهىا لهعالجة الهعطيات األساليب اإلحصائية التالية: التحميؿ اإلحصائي- 6
. هعاهؿ االرتباط لبرسكف لدراسة العبلقة بيف القيـ الكسيمة كالىٍائية- 
. الختبار الفركؽ بيف العيىتيف" 2كا"اختبار - 
. لقياس التكافؽ كالتحصيؿ الدراسييف" ت"اختبار - 
 

 : تحميػؿ النتػائػج-7

العبلقة بيف القيـ الكسيمية كالنيائية عند األسرة : 2جدكؿ رقـ 
معامؿ التحديد الداللة معامؿ االرتباط القيـ 

 .60% 0,01دالة عند مستكل . 78,0الكسيمية كالنيائية 
. تبيف الىتائج أف ٌىاؾ عبلقة بيف القيـ الكسيمية كالىٍائية لدل األسرة كها يكضح ذلؾ هعاهؿ االرتباط

العبلقة بيف القيـ الكسيمية كالنيائية لدل المدرسة : 3جدكؿ رقـ 
معامؿ التحديد الداللة معامؿ االرتباط القيـ 

 .70% 0,01دالة عند مستكل . 74,0الكسيمية كالنيائية 
 .يتضح هف خبلؿ تحميؿ ىتائج الجدكؿ قكة العبلقة بيف القيـ الكسيمية كالىٍائية لدل الهدرسة

 



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
44 

الفرؽ بيف األسرة كالمدرسة في القيـ الكسيمية : 4جدكؿ رقـ 

مستكل الداللة  2كاالقيـ 
غير دالػة  0,06طمكح 

دالػة  6,73كاسع األفؽ 
دالػة  4متمكف 
دالػة  13محبكب 
غير دالػة  2,40نظيؼ 
غير دالػة  3,26شجاع 
دالػة  13,08متسامح 
دالػة  15خدكـ 
غير دالػة  0,06أميف 

غير دالػة  3,28كاسع الخياؿ 
غير دالػة  0,06مستقؿ 
غير دالػة  0,07مثقؼ 
غير دالػة  3,26عقبلني 
غير دالػة  0,07مرح 
غير دالػة  0,07مطيع 
غير دالػة  2,40مؤدب 

غير دالػة  2,40متحمؿ لممسؤكلية 
غير دالػة  0,1منضبط النفس 

الفرؽ بيف األسرة كالمدرسة في القيـ النيائية : 5جدكؿ رقـ 

مستكل الداللة  2كاالقيـ 
غير دالػة  1,06الحياة الهريحة 
غير دالػة  1,27الحياة الهثيرة 
غير دالػة  2,44اإلىجاز 
دالػة  17,42السبلـ 
غير دالػة  1,87الجهاؿ 
غير دالػة  0,57العدالة 
غير دالػة  1,66األهف 
دالػة  11,31الحرية 
غير دالػة  1,06السعادة 

غير دالػة  2,40االىسجاـ الذاتي 
غير دالػة  0,06الحب الىاضج 
غير دالػة  3,26األهف الكطىي 

غير دالػة  2,40الهتعة 
غير دالػة  0,06الغيرية 

دالػة  6,67احتراـ الذات 
دالػة  11,47التقدير االجتهاعي 
دالػة  6,75الصداقة الحقيقية 

غير دالػة  0,26الحكهة 
 .يظٍر هف الجدكؿ أف الفرؽ بيف األسرة كالهدرسة في القيـ الىٍائية قميؿ بالهقارىة هع هجهكع القيـ
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. يؤدم التجانس بيف األسرة كالمدرسة في القيـ الكسيمية إلى تحسيف التكافؽ الدراسي: الفرضية

. مقارنة مجمكعة التبلميذ المنسجميف كالغير منسجميف مف حيث القيـ الكسيمية لدل األسرة كالمدرسة: 6جدكؿ رقـ 

 
المجمكعات 

مستكل داللة التكافؽ الدراسي 
 قيهة ت االىحراؼ الهعيارم الهتكسطات 

دالة عىد هستكل 
0,01 

 8,42 5,61 22,1الهىسجهة 
 5,06 4,8الغير هىسجهة 
 كهف ٌىاؾ فرؽ داؿ بيف التبلهيذ 0,01، كهستكل داللة 16 الهحسكبة كبدرجة حرية  2,76 7,42الجدكلية " ت"يستىتج هف الجدكؿ أف قيهة 

ذا الفرؽ ٌك لصالح الهىسجهيف . الهىسجهيف كالغير هىسجهيف في التكافؽ الدراسي، ٌك

. يؤدم التجانس بيف األسرة كالمدرسة في القيـ النيائية إلى تحسيف التكافؽ الدراسي: الفرضية

مقارنة مجمكعة التبلميذ المنسجميف الغير منسجميف  في التكافؽ الدراسي مف حيث القيـ النيائية لؤلسرة كالمدرسة : 7جدكؿ رقـ 
 

المجمكعات 
مستكل داللة التكافؽ الدراسي 

 قيمة ت االنحراؼ المعيارم المتكسطات 
دالة عند مستكل 

0,01 
 .9,15 7,59 15,27المنسجمة 

 7,90 10,37الغير منسجمة 
 

، كبهستكل داللة 16=2-18بدرجة حرية  ) 9.15 2.76(الجدكلية " ت"الهحسكبة أكبر هف قيهة " ت"تدؿ ىتائج التحميؿ اإلحصائي أف قيهة 
ذا 0.01  كيستىتج هف ذلؾ كجكد فرؽ داؿ بيف هجهكعة التبلهيذ الهىسجهيف، كغير الهىسجهيف في التكافؽ الدراسي، بىاء عمى القيـ الىٍائية ٌك

 .لصالح التبلهيذ الهىسجهيف

يحدث التجانس بيف األسرة كالمدرسة في القيـ الكسيمية  تحسنا في التحصيؿ الدراسي : 8جدكؿ رقـ 
 

المجمكعات 
مستكل الداللة التحصيؿ الدراسي 

 قيمة ت االنحرافات المعيارية المتكسطات 
دالة عند مستكل 

0,01 
  2,63 12,3المنسجمة 

 2,52 9,36الغير منسجمة  3,02
 

، 16بدرجة حرية  ) 2.6 3.02(الجدكلية " ت"الهحسكبة أكبر هف القيهة " ت"يستىتج هف العهميات الهبيىة في الجدكؿ أف القيهة 
 ، كهف ذلؾ يكجد الفرؽ بيف التبلهيذ الهىسجهيف كغير الهىسجهيف في التحصيؿ الدراسي حسب القيـ الكسيمية، 0.01كتحت هستكل داللة 

. كالفرؽ الداؿ ٌك لصالح التبلهيذ الهىسجهيف

يحدث التجانس بيف األسرة كالمدرسة في القيـ النيائية تحسنا في التحصيؿ الدراسي : 9جدكؿ رقـ 
 

الهجهكعات 
هستكل الداللة التحصيؿ الدراسي 

 قيهة ت االىحرافات الهعيارية الهتكسطات 
دالة عىد هستكل 

0,01 
  2,86 11,20الهىسجهة 

 2,23 8,82الغير هىسجهة  3,07
 كتحت 16بدرجة حرية  ) 2.70 2.07(الجدكلية " ت"الهحسكبة أكبر هف قيهة " ت"يظٍر هف الهعطيات الكاردة في الجدكؿ أف القيهة 

ذا الفرؽ ٌك لصالح . 0.01هستكل داللة  كهف ثـ ىستىتج فرقا داال بيف التبلهيذ الهىسجهيف، في التحصيؿ الدراسي بىاء عمى القيـ الىٍائية ٌك
 .التبلهيذ الهىسجهيف
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:  نػاقشة النتػائػجـ

لقد ذٌبت ىتائج البحث الهيداىي في اتجاي ٌذي الفرضية، كيهكف أف ىفسر ٌذي :  ىناؾ عبلقة بيف القيـ الكسيمية كالنيائية لدل األسرة- 1
إف كجكد كسائؿ هادية هها يكفري الهجتهع في الحياة العاهة، كفي عبلقاتٍـ االجتهاعية كالهٍىية . العبلقة عمى ضكء العىاصر الثقافية لمهجتهع

إف القيـ السائدة لدل أفراد الهجتهع ىابعة . هف جٍة، كالرجكع إلى الهصدر الديىي يجعؿ هف العبلقة بيف الكسائؿ كالغايات أٌداؼ ثقافية لؤلسرة
إلخ، باإلضافة إلى ...كالهحبة، كالكضكح، كاإليهاف، التقدير الشخصي: هف هستكييف، هستكل الثقافة العربية اإلسبلهية، كهىٍا ىجد القيـ العميا

ا هف القيـ التي تطهح لمكصكؿ إلى قيـ عميا : القيـ الكسيمية التي تربط عبلقات األفراد التساهح، الهحبة، الطهكح، األهاف، الهرح، التأدب كغيٌر
. ىٍائية

إلى أف األفراد أكثر تهسكا بالقيـ العربية اإلسبلهية الهبىية عمى التهاسؾ  )1970زاٌر ضياء (ىجد ٌذي الفكرة في األبحاث حيث يشير 
. إلى ىفس الفكرة حيث يرل أف األسرة الزالت هحافظة عمى تهاسكٍا العضكم )1995بكتفىكشت .ـ(االجتهاعي، كيشير 

أظٍر الىتائج الهحصؿ عميٍا صحة ٌذا الفرض، كيهكف تفسير ٌذي الىتيجة :  ىناؾ عبلقة بيف القيـ الكسيمية كالنيائية لدل المدرسة- 2
عمى ضكء تهاسؾ البراهج الدراسية هف حيث ترتيب الهكاد األدبية، كاألخبلقية كالعمهية، كمٍا عىاصر تٍتـ بالفرد في جكاىبً الىفسية 

كاالجتهاعية كالعمهية، كها يكطد ٌذي العبلقة تجاىس سمكؾ الهدرس هف حيث إعطاء صكرة الهربي الذم تتجسد فيً الركح اإلىساىية كالعمهية 
أف ٌىاؾ بعض التحكالت االجتهاعية ذات التأثير عمى البراهج الدراسية، كالزالت  )1979أحهد أبك ٌبلؿ (لمهتعمـ، كقد أشار في ٌذا الصدد 

 .الهدرسة تبحث عف الجديد في حياة األفراد لتكييفً هع براهج تخدـ الفرد الهتعمـ

 اتضح هف خبلؿ الىتائج الهحصؿ عميٍا أف الفرؽ بيف األسرة كالهدرسة في القيـ :الفرؽ بيف األسرة كالمدرسة في القيـ الكسيمية كالنيائية- 3
ا الهرجعية الىفسية  الكسيمية جاء في بعض القيـ، يعزل ٌذا الفرؽ في رأم الباحث إلى خصكصيات الفئات االجتهاعية الهتباعدة أطٌر

كاالجتهاعية كاالقتصادية، فبعض األسر في الهجتهع، كخاصة البسيطة هىٍا ترل أف التربية البد أف تسير إلى أٌداؼ أذاتية، أم البحث عف 
ذا ها أشار إليً . اآلىي ـ بالهدرسة، ٌك حيث يرل أف  )Z.HADAAB 1974(كلذلؾ فٍي ترل في أطفالٍا أداة كسب العيش هف خبلؿ هركٌر

كيهكف أف يفسر ٌذا الفرؽ بيف األسرة كالهدرسة في بعض . Instrumentalالفئات الفقيرة تٍدؼ هف خبلؿ األعهاؿ الهدرسية إلى القيـ األداتية 
كالقيـ الثقافية، : القيـ الكسيمية كالىٍائية إلى أف االتجاي التربكم يسعى دائها هف كبل الطرفيف إلى تعزيز القيـ الهرتبطة بالفعالية التعميهية

كقد . كالعقبلىية، اتساع األفؽ، العهؿ عمى تىهية الخبرات، اإلقباؿ التمقائي عمى هكاجٍة الهشاكؿ، الهركىة، االهتثاؿ لمقاىكف، التكاضع كاالتزاف
 )E.TEDESCO, 1979(أكدت بعض الدراسات القيـ التربكية الهككمة لكؿ هف األسرة كالهدرسة، كىذكر في ٌذا الصدد دراسة كؿ هف 

. المتاف تكصمتا إلى أف كبل هف الهؤسستيف التربكيتيف تسعياف إلى تدعيـ الجكاىب السمككية كالهعرفية لمهتعمـ )S.HONORE, 1974(كدراسة 

لقد أثبتت التحاليؿ اإلحصائية أف التبلهيذ الذيف أظٍركا تكافقا دراسيا ٌك : أثر الفرؽ في القيـ بيف األسرة كالمدرسة عمى التكافؽ الدراسي- 4
ـ كالهدرسة تجاىسا في عدد كبير هف القيـ الكسيمية كالىٍائية كرغـ ٌذي الىتيجة  أكلئؾ التبلهيذ الذيف أظٍرت ىتائج العبلقة القيهية بيف أهٌر
الفريدة، فإف دراسات أخرل أشارت إلى دكر العبلقة بيف اآلباء كاألبىاء في تدعيـ القيـ الهفضمة لدل اآلباء لغرسٍا في األبىاء كهىٍا دراسة 

 .)1973جابر عبد الحهيد كآخركف (
ا عمى الهردكد  ىاؾ هف اتجً صكب الهدرسة ليظٍر أثر العبلقة بيف الهدرس كالتمهيذ، كدكر ٌذي العبلقة في تدعيـ العكاهؿ الهعرفية كأثٌر ٌك

. )1996هىصكرم عبد الحؽ (التربكم، كىذكر ٌىا دراسة 
. كهف ٌذا البحث يتضح أف سكء التكافؽ لبعض التبلهيذ جاء ىتيجة لعدـ تجاىس قيـ األسرة هع قيـ الهدرسة

 
تكٌصؿ الباحث بعد ٌذي الدراسة الهيداىية، كبعد اختبار العبلقة القيهية بيف األسرة كالهدرسة، إلى تحديد عىاصر : المساىمة العممية لمباحث

القيـ الهشتركة بيىٍها كتعتبر ٌذي الىتيجة ذات أٌهية تربكية في ىظر الباحث كيهكف االعتهاد عمى التجاىس القيهي بيف األسرة كالهدرسة في 
 .بىاء الهىاٌج الدراسية
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النظاـ القيمي المشترؾ بيف األسرة كالمدرسة 
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 المػبلحػػؽ
:  مقياس ممتكف رككاتش لمقيـ الكسيمية كالنيائية- 1

القيـ النيائية القيـ الكسيمية 
الحياة الهريحة طهكح 

الحياة الهثيرة كاسع األفؽ 
االىجاز هتهكف 
السبلـ هحبكب 
الجهاؿ ىظيؼ 
العدالة شجاع 
األهف هتساهح 
الحرية خدـك 
السعادة أهيف 

االىسجاـ الذاتي كاسع الخياؿ 
الحب الىاضج هستقؿ 
األهف الكطىي هثقؼ 
الهتعة عقبلىي 
الغيرية هدح 
احتراـ الدات هطيع 
التقدير االجتهاعي هؤدب 

الصداقة الحقيقية هتحهؿ الهسؤكلية 
الحكهة هىضبط الىفس 

:  التكافؽ الدراسي: مقياس- 2

ال أحيانا نعـ الفقػػرات 
الدركس المقررة مناسبة لي - 
أشعر باالطمئناف مف حضكر الدركس - 
معدلي الدراسي في تحسف - 
أحب القراءة - 
ال أجد صعكبة في حفظ المكاد - 
أشارؾ في األنشطة الدراسية - 
أفيـ ما يريده أساتذتي - 
الدركس في معظميا سيمة - 
أشعر أف الدراسة ال تقيد حريتي - 
لـ أتمقى أم إنذار مف أساتذتي - 
أجتيد باستمرار لرفع معدلي - 
عادة ال ينخفض معدلي في االختبار - 
أشعر باىتماـ كاؼ مف طرؼ أساتذتي - 
أنا راضي عف الحياة في المدرسة - 
أشعر بأىمية الدراسة مستقببل - 
أشعر أف النظاـ الدراسي ييتـ بالتمميذ - 
عبلقتي بأساتذتي طٌيبة - 
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دكر اإلتصاؿ في  األسرة  في التكيؼ االجتماعي لدل األبناء مف ذكم اإلعاقة الذىنية الخفيفة 
                                      دراسة ميدانية بمدينة كرقمة 

نادية بكضياؼ بف زعمكش   .د
                                                                                                قاسـ سمية 

  كرقمة– جامعة قاصدم مرباح 
: مشكمة الدراسة كمتغيراتيا - أكال

يرل العديد هف الباحثيف بأف الفرد يحتاج أف يعيش ضهف كسط اجتهاعي هرجعي هتهثؿ في األسرة  كألسرة تيشرؼ :مشكمة الدراسة- 1      
ي الىهكذج . عمى الىهك االجتهاعي كتككيف شخصية الطفؿ ك تكجيً سمككً فاألسرة تعتبر هف أٌـ عكاهؿ التىشئة االجتهاعية بالىسبة لمطفؿ ٌك

األكؿ لمثقافة كأقكل الجهاعات تأثيرا عمى شخصية الطفؿ، كلٍا كظيفة اجتهاعية  كالهتهثمة في ككىٍا الهدرسة األكلى لمطفؿ، حيث يتشكؿ هف 
ذي األخيرة كها  خبللٍا  المبىة لمىهك االجتهاعي   الهتضهف في طرؽ التكاصؿ هع اآلخريف هف البشر كذلؾ إلشباع الحاجة إلى االتصاؿ؛ ٌك

أكدتً العديد هف الدراسات  يكلد بٍا كتبقى طكاؿ حياتً، كهثاؿ ذلؾ الكليد الذم يحتاج إلى التكاصؿ هع الهحيط عبر لهس األشياء لمتكاصؿ هع 
ي الصكر األكلية لبلتصاؿ هع اآلخريف ثـ تأخذ الحاجة إلى االتصاؿ تشيع هف خبلؿ قىكات هختمفة حسب هراحؿ الىهك عبلء ). الهحيط ٌك

  ( 122:، ص(ت-د)–الديف كفافي 
   فبطبيعة الحاؿ يعيش الفرد في كسط اجتهاعي هعيف بداية هف البيئة األسرية التي تؤثر فيً تأثيرا إيجابيا خاصة في الخهس السىكات األكلى 

 (54،ص2001نكاؿ محمد عطية ،). هف عهري
 كهف الضركرم التأكيد عمى أف األسر تختمؼ أك تتشابً فيها بيىٍا هف حيث األساليب السائدة  أك الهقبكلة   في هجهكعة القيـ كالهعايير 

. (169،ص1996الشيخ كامؿ محمد عكيضة ،  )االجتهاعية 
   ككها كرد لدل الباحث عبلء الديف كفافي، فإف شبكة العبلقات اإلىساىية كاالجتهاعية التي تربط بيف أفراد األسرة، عمى رأس ٌذي العبلقات 

ـ عبلء الديف ).طبيعة العبلقة بيف الكالديف ثـ طبيعة عبلقة كؿ هىٍها بكؿ فرد هف أفراد األسرة اآلخريف كتكقعاتً هىٍها كفٍهً اللتزاهاتً ىحٌك
. (97،ص (ت.د),كفافي 

ـ ٌي     كهىً فتحديد طبيعة  العبلقة الهكجكدة بيف الكالديف كاألبىاء كالطريقة التي يىتٍجٍا اآلباء في التعاهؿ هع أبىائٍـ ك تربيتٍـ هىد صغٌر
في حد ذاتٍا  تحدد طبيعة سمككٍـ هستقببل كىهط شخصيتٍـ؛ كعميً سكؼ ىبلحظ اختبلؼ بيف األفراد هف حيث الشخصية  التي ىشأ صاحبٍا 
في جك هف التدليؿ كالعطؼ الزائد كالحىاف الهفرط ك بيف شخصية ىشأ  صاحبٍا في جك هف الصراهة كالىظاـ الدقيؽ الذم يتصؼ بشيء هف 

  (382،ص1990حسيف ياسيف طو ، ).القسكة؛ كتبرز ٌذي الفركؽ في السمكؾ كسهات الشخصية
كالتي تهحكرت حكؿ العبلقات األسرية كىهك الشخصية، بأف ظركؼ  )BOLDAWINE )1965     كفي ىفس السياؽ  بيىت دراسة العالـ 

أثار الىهط الديهقراطي في " بكلدكيف"البيت الذم يعيش فيً الطفؿ لٍا أثار كاضحة عمى السمكؾ كعمى طبيعة شخصيتً  ، حيث  درس العالـ 
ـ أربع سىكات، كلقد تـ هبلحظة سمككات األطفاؿ أثىاء المعب في 17تسيير شؤكف البيت عمى ىهك الشخصية عمى عيىة قكاهٍا    طفبلن أعهاٌر

دكر الحضاىة كفي البيت هع هبلحظة طبيعة القيادة في األسرة، ديهقراطية أك أكتكقراطية، كقد كجد أف ديهقراطية البيت تخرج أطفاال غير 
أها األطفاؿ الذيف يأتكف هف بيكت هتسمطة فقد كجد أىٍـ هيالكف ألف . ىشطيف، ٌجكهييف، غير ٌيابيف، هخططيف، فضكلييف كهياليف لمتزعـ

 (111، ص1998فاخر عاقؿ ، ). يككىكا ٌادئيف، حسىي السمكؾ، غير ٌجكهييف، هحدكدم الفضكؿ
   كتجدر اإلشارة إلى أف السهات الشخصية التي تهيز األفراد تختمؼ كتتىكع فهف السمكؾ التكيفي لؤلفراد كالذم يهثؿ أٌهية كبيرة في الهجاالت 
كتساب هٍاراتً هىذ الطفكلة في هراحمً العهرية التالية حيث يىتقؿ أثر التعمـ كاالكتساب اىتقاال هكجبا  الحياتية الهختمفة ك أف تعمـ ٌذا السمكؾ كا 

   (15،ص2001نكاؿ محمد عطية،). إلى الهكاقؼ الحياتية االجتهاعية
   كيظٍر االختبلؼ بيف األفراد في  القدرة عمى تحهؿ الهسؤكلية كاألعباء الحياتية كالقدرة عمى التحكـ االىفعالي سكاء أكاف ذلؾ في  هجاؿ 

األسرة أك الهدرسة أك الهجتهع عاهة؛  فقد ىهيز فئة الىكع يهكىٍا التكيؼ اجتهاعيا هع هف حكلً هف األفراد، كتشعر بالرضا كالتقبؿ لذاتً  كهف 
خبلؿ الهبادئ ك القيـ كاألٌداؼ التي اتخذٌا لذاتً هف جٍة كهف خبلؿ الشعكر بالرضا االجتهاعي كتقبؿ الجهاعة التي يعيش بداخمٍا  هف 

. جٍة أخرل،  فيككف الشعكر بالرضى كالتقبؿ لمذات كلآلخريف في ىفس الكقت 
  ك هف جٍة أخرل ىريد التركيز عمى فئة الهعاقيف ذٌىيا  في ٌذي الدراسة  هف حيث  البحث عف االتصاؿ في األسرة كالتكيؼ لدل األبىاء فقد 

أسرة لدل كؿ كاحدة هىٍا شاب هراٌؽ  148احتكت عمى :شهمت هجهكعتاف األكلى  )NAHIRA-MENK-MAIZE)1985بيىت دراسة 
أسرة لدل كؿ كاحدة هىٍا شاب هراٌؽ هصىؼ بإعاقة التخمؼ الذٌىي؛ كقد  بيىت  151احتكت عمى: يعاىي بطئ التعمـ ك الهجهكعة الثاىية
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عبلء (.ىتائج الدراسة أف عاهؿ  البيئة الهىزلية  يهثؿ العاهؿ األكثر إسٍاها في ىهك الطفؿ في هختمؼ الهٍارات االجتهاعية ك التربكية كالسمككية
       (240: ص (ت.د)الديف كفافي ػ 

   كفي سياؽ التكيؼ االجتهاعي لمفئات الخاصة عمى العهـك كفئة اإلعاقة الذٌىية كالتي تشكؿ ىسبة عالية هف ذكم االحتياجات الخاصة حيث  
ا البعض بأىٍا  ذلؾ العجز العقمي كالىفسي لمفرد  كالههثؿ عائقا في التكيؼ هع بيئتً االجتهاعية  تصؿ ىسبتٍـ إلى ثمث عدد الهعكقيف كيعتبٌر

كتصؿ إلى هرحمة هف السمبية االجتهاعية ىتيجة عدـ اإلدراؾ كالتصرؼ الهىاسب في الهكاقؼ الهختمفة كهىً فشؿ في تككيف العبلقات 
 (73،ص1997محمد مصطفى احمد ،). االجتهاعية

تعيش حالة سكء  )الفئات هف ذكم االحتياجات الخاصة  (كيرل هجهكعة هف الباحثيف هف بيىٍـ الباحث ككىغبلـ بأف فئات غير األسكياء 
عبارة عف تكيؼ  ضهف )هرضً أك إعاقتً (التكيؼ االجتهاعي بالضركرة، كذلؾ لهجرد كجكد الفرد حيث يرل أف تكيؼ الفرد هف   خصكصيتً 

الحدكد الذاتية كليس في إطار هعايير اآلخريف، كيهكىىا أف ىسقط ٌذي القاعدة عمى فئة  التخمؼ العقمي، حيث ىجد أف التخمؼ ال يؤدم بذاتً 
محمد ). إلى سكء التكيؼ،  إىها سكء التكيؼ يحدث بسبب ىظرة اآلخريف إلى التخمؼ العقمي كهدل قبكلٍـ أك رفضٍـ لٍذا العجز لدل الفرد

  (28،ص1993زيغكر ،
ذا ها يتعمؽ بعتبة التساهح الهكجكد في هجتهع ها، فكمها    فهكقؼ الهجتهع ٌك الذم يحدد بالىٍاية قبكؿ ٌذي الفئة أك رفضٍا اجتهاعيا ٌك

اىخفضت ٌذي العتبة كمها أدل ذلؾ إلى عزؿ فئة أكسع  هف غير األسكياء، أها إذا ارتفعت عتبة التساهح في هجتهع ها فإف ٌذي الفئات تقبؿ 
  (121،ص1997محمد مصطفى احمد ،). بالتالي ضهف حدكد هقدرتٍا كيتـ استيعابٍا في ثىايا الهجتهع دكف ىبذ

 بأف عدـ إشباع الفرد أك هكاجٍتً إلعاقة هف اإلعاقات يؤدم ذلؾ إلى إحساسً بهشكبلت تتعمؽ بعهمية تكيفً 1997  كيرل هحهد هصطفى 
 (18:نفس المرجع،ص). االجتهاعي كقد يتعرض إلى بعض الهشكبلت الىفسية التي تؤثر في ارتقاء شخصيتً

في الريؼ أف الهتخمؼ يعيش هع األخريف كيتصؿ بٍـ كيقـك هعٍـ باألعهاؿ فٍك هىدهج في ٌذا الهجتهع فتكيفً يككف سٍؿ أها في :فهثبل
 (360،ص1998محمد محركس الشيناكم ،). الهجتهع الحضرم فإىً يكشؼ أكثر إعاقتً كيعقدٌا

ذا ها أكدتً دراسة إيهاف سعد زىاتي  حكؿ فاعمية برىاهج حركي في تىهية هفٍـك الذات كالسمكؾ التكيفي لدل األطفاؿ الهتخمفيف  : )1999(ٌك
ـ بيف26ذٌىيا القابميف لمتعمـ اشتهمت العيىة عمى  سىة تـ تقسيهٍـ إلى هجهكعتيف إحداٌها ضابطة ك 13 إلى9طفؿ هتخمؼ ذٌىيا يتراكح أعهاٌر

األخرل تجريبية، كقد أسفرت الىتائج عمى أف ههارسة البرىاهج الحركي هع األطفاؿ الهتخمفيف ذٌىيا القابميف لمتعمـ لً تأثير إيجابي في تىهية 
 (199، ص2002عبد الرزاؽ السيد ، ). هفٍـك الذات لديٍـ بصكرة إيجابية كها أظٍرت تحسىا كاضحا في بعض جكاىب سمككٍـ التكييؼ

  عبلكة عمى ككف البراهج التربكية كالتعميهة أك اإلرشادية  ضركرية لفئة األطفاؿ الهتخمفيف ذٌىيا القابميف لمتعمـ الهكجكديف بهدارس ك    
ـ ذك قدرة هحدكدة      أك تخمؼ في القدرات العقمية؛ تؤدم  كىتيجة حتهية 50-75فصكؿ التربية الفكرية كالتي يتراكح هعاهبلت ذكائٍـ بيف  ٌك

إلى تخمؼ تعميهي كاضح يحكؿ دكف االستفادة هف األىشطة كالهعمكهات بالطريقة العادية، ككىً بحاجة إلى أساليب تعميهية خاصة هقابمة لطرؽ 
حساسٍـ بتقدير  تعميـ العادييف، حتى يتهكىكا هف اكتساب عادات كهٍارات حرفية كهٍىية تهكىٍـ هف كسب عيشٍـ فيحد قدراتٍـ كاستعداداتٍـ كا 

ـ ألىفسٍـ كبالتالي اإلحساس بالطهأىيىة الىفسية  (23، ص2003أحبلـ رجب عبد الغفار ، ).اآلخريف لٍـ يؤدم إلى الرفع هف تقديٌر
ىا يكهف دكر اآلباء في التٍيئة لبيئة خصبة كهىاخ هبلئـ ألبىائٍـ لتحقيؽ التكيؼ االجتهاعي، حيث  أشارت دراسة  : )EHLERS )1973 ٌك

أف حاجة الطفؿ الهتخمؼ إلى رعاية األسرة بشكؿ يتصؼ باالستقرار كاالتزاف العاطفي خاصة؛ كتأكد الدراسة أيضا أف كجكد طفؿ هتخمؼ في 
األسرة قد يككف لً أثر عكسي عمى ىهكي؛ فالتخمؼ العقمي  ألحد األبىاء يسبب جكان عاطفيا هشحكىا داخؿ األسرة هها يضع الطفؿ في كضع 

  (107،ص2002عمر نصر ا ،). يتصؼ بعدـ االستقرار
    كىظران ألٌهية ٌذا الهكضكع اقترحت الجهعية األهريكية لعمـ الىفس هقياس السمكؾ التكيفي لمتخمؼ العقمي كالذم إف دؿ عمى شيء إىها دؿ 
عمى األٌهية التي حضي بٍا هكضكع التكيؼ االجتهاعي لدل فئة الهعاقيف ذٌىيا؛ حيث شكؿ كيشكؿ هقياس الهكجً لقياس السمكؾ التكيفي 
لدل األطفاؿ الهعاقيف عقميا أك الهضطربيف اىفعاليا أك ذكم االضطرابات في الىهك كالذم  يٍدؼ هف خبللً  لمتعرؼ عمى جكاىب السمكؾ 

هجاؿ السمكؾ االجتهاعي كهجاؿ العىاية : التكيفي كغير التكيفي لدل األطفاؿ الهتخمفيف ذٌىيا كالهضطربيف اىفعاليا حسب ست هجاالت ٌي
  545:  ،ص2004سمماف خمؼ ا،).بالذات، هجاؿ االتصاؿ، الهعرفة األساسية، هجاؿ استعهاؿ الجسـ كهجاؿ التكيؼ االجتهاعي كالشخصي

  بىاءا عمى ها كرد سابقا كأٌهية الهكضكع، جاءت فكرة البحث في هكضكع االتصاؿ األسرم كالتكيؼ االجتهاعي لدل األبىاء هف ذكم 
 :االحتياجات الخاصة اإلعاقة الذٌىية الخفيفة ىهكذجا، فقهىا بطرح التساؤالت التالية
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: تساؤالت الدراسة- 2      
:  التساؤؿ العاـ- أ

ٌؿ تكجد عبلقة بيف االتصاؿ في األسرة ك التكيؼ االجتهاعي لدل األبىاء هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة؟   -
ي كاآلتي:التساؤالت الجزئية- ب :  ٌك
ٌؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في االتصاؿ في األسرة لدل أسر األطفاؿ هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل التعميهي لؤلب ؟  .1
 ٌؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في االتصاؿ في األسرة لدل أسر األطفاؿ هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل التعميهي لؤلـ ؟ .2
ٌؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في االتصاؿ في األسرة لدل أسر األطفاؿ هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل االقتصادم لؤلسرة ؟  .3
 ٌؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في  التكيؼ االجتهاعي لدل األبىاء هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل التعميهي لؤلب ؟ .4
 ٌؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكيؼ االجتهاعي لدل األبىاء هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل التعميهي لؤلـ ؟ .5
 ٌؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكيؼ االجتهاعي لدل األبىاء هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل االقتصادم لؤلسرة ؟ .6

 
 : فرضيات الدراسة - 3      

: الفرضية العامة - أ
. تكجد عبلقة بيف االتصاؿ في األسرة ك التكيؼ االجتهاعي لدل األبىاء هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة -
  :الفرضيات الجزئية-  ب
. تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في االتصاؿ في األسرة لدل أسر األطفاؿ هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل التعميهي لؤلب .1
 .تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في االتصاؿ في األسرة لدل أسر األطفاؿ هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل التعميهي لؤلـ .2
. تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في االتصاؿ في األسرة لد أسر األطفاؿ هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل االقتصادم لؤلسرة .3
. تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكيؼ االجتهاعي لدل األبىاء هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل التعميهي لؤلب  .4
 . تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكيؼ االجتهاعي لدل األبىاء هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل التعميهي لؤلـ .5
 .تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكيؼ االجتهاعي لدل األبىاء هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل االقتصادم لؤلسرة .6
 

تكهف أٌهية دراستىا في هكضكعٍا بالدرجة األكلى حيث تركز عمى هتغيريف يىتهياف        إلى هجهكعة الهكاضيع  : أىمية الدراسة- 4     
الجد هٍهة في دراسة الفرد هف جٍة كهف جٍة أخرل اىعكاسات ذلؾ عمى الهجتهع؛ حيث أىىا ىرل بأف الدراسات  التي تتهحكر حكؿ هتغير 

االتصاؿ في األسرة كدكري عمى التكيؼ لدل األبىاء هازالت تحتاج إلى إثراء، كدراستىا الهيداىية الحالية تساٌـ كلك بقميؿ في ٌذا السياؽ؛ 
باإلضافة لككف الدراسة تركز عمى فئة هف الفئات الخاصة التي تحتاج إلى االٌتهاـ بدراسة هكاضيع هشكبلتٍـ بٍدؼ اقتراح براهج تربكية 

ـ الشاؽ ىحك  التكافؽ الىفسي كهىً التكيؼ االجتهاعي .    تعميهية إرشادية لهرافقة الفئات الخاصة في هساٌر

:   تتضهف دراستىا هجهكعة هف األٌداؼ ىيمخصٍا فيها يمي:أىداؼ الدراسة- 5  
ي االتصاؿ األسرم كالتكيؼ االجتهاعي كهىً الكشؼ عف  .1  دراسة هتغيرات هٍهة سكاء لمفرد أك األسرة أك الهجتهع عمى حد سكاء ٌك

 .العبلقة بيىٍا لدل األطفاؿ الهتخمفيف ذٌىيا
  دراسة االختبلفات في الهتغيرات عمى ضكء هتغيرات كسيطية  كذلؾ لجمب  اىتباي الهختصيف ك  األكلياء  إلى أٌهية االتصاؿ داخؿ  .2

. األسرة كها يىجر عىً هف تأثير عمى سمكؾ األبىاء 
تكجيً أىظار الٍيئات الهعىية الهختصة إلى ٌذي الفئات الخاصة عمى العهـك كالهتخمفيف ذٌىيا عمى الخصكص كالتي تحتاج إلى رعاية  .3

  .كتكفير اآلليات ك الهيكاىزهات التي تساعد عمى تفعيؿ عهمية التكيؼ االجتهاعي
 
ىاث كالهسجميف ضهف الهؤسسات الخاصة بهديىة : حدكد الدراسة- 6  تتهثؿ في  األطفاؿ هف فئة  ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة هف ذككر كا 

  .2012- 2011كرقمة، حيث تهت خبلؿ الهكسـ الجاهعي 
: التعاريؼ اإلجرائية - 7
ٌك كؿ السمككات الهؤدية إلى كجكد عبلقة هتبادلة بيف الكالديف أك بيف الكالديف كأبىائٍـ أك بيف الكالديف كاالبف هف ذكم :االتصاؿ األسرم -  أ

 .   اإلعاقة الذٌىية الخفيفة، كتتسـ ٌذي السمككات بالحكار حكؿ هختمؼ األهكر الحياتية كيتـ قياسٍا باألداة الهصههة لٍذا الغرض
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يتضهف كؿ السمككات الصادرة عف الفرد هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة كالتي يستدؿ هف خبللٍا السمككات  لمتآلؼ :التكيؼ االجتماعي -  ب
ك التقارب هع الكسط االجتهاعي هف خبلؿ المياقة في التعاهؿ هع اآلخريف، ك السمكؾ الىهطي الهتكرر، كالخجؿ كاالىطكاء، كالتقيد بالقيـ 

كيتـ قياسٍا بهقياس السمكؾ التكيفي لمجهعية األهريكية . األخبلقية، ك االهتثاؿ لمجهاعة كاحتراـ اآلخريف، كالسمكؾ العدكاىي المفظي ك الفيزيائي
 .لمتخمؼ العقمي الذم تـ تكييفً لٍذا الغرض

ـ األطفاؿ الذيف تـ تصىيفٍـ هف طرؼ األخصائييف ضهف فئة اإلعاقة الذٌىية الخفيفة :األبناء مف ذكم اإلعاقة الذىنية الخفيفة-  ج  ٌك
 .الجزائر /كالهسجميف في الهراكز الطبية الىفسية التربكية بهخادهة كبىي ثكر بهديىة كرقمة 

 
:  ثانيان ػػػ الخمفية النظرية لمدراسة 

ك االتصاؿ األسرم ثـ  قبؿ التطرؽ إلى الدراسة الهيداىية الجدير بىا التطرؽ بشكؿ هكجز لهتغيراتٍا   حيث سىستٍمً بالتعريؼ بالهتغير األكؿ ٌك
.  بعد ذلؾ عرض لمهتغير الثاىي كالهتهثؿ في التكيؼ االجتهاعي

  ال يختمؼ االتصاؿ في األسرة عف بقية أىكاع االتصاؿ هف حيث الشكؿ كالعىاصر إىها االختبلؼ في هجاؿ تعريؼ االتصاؿ األسرم-1
التطبيؽ ك الهجاؿ األسرم، فاالتصاؿ األسرم يقـك عمى أساس العبلقات داخؿ األسرة كالتفاعؿ الهستهر بيف أعضائٍا كالهجسد  في األدكار 

. كهىً السمككات التي يقـك بٍا الزكج  كالزكجة كاإلخكة  كاألخكات داخؿ الهىزؿ ك في الحياة االجتهاعية بشكؿ عاـ
يقصد بً الطابع العاـ لمحياة األسرية هف حيث تكفر األهاف ك التضحية ك التعاكف ككضكح األدكار كتحديد الهسؤكليات كأشكاؿ الضبط    

كىظاـ الحياة ككذلؾ أسمكب الحاجات اإلىساىية كطبيعة العبلقات األسرية كىهط الحياة الركحية ك الخمفية التي تسكد األسرة هها يعطي شخصية 
  (11:،ص2000محمد بيكمي خميؿ ،).الخ.....أسرة سعيدة ،أسرة قمقة ،أسرة هترابطة: أسرية عاهة حيث ىقكؿ

ا بيىٍـ: باالتصاؿ األسرمكىقصد كذلؾ  ك ارتباط األفراد بالجهاعة كبقاء العبلقة كاستهراٌر كجاء في هعجـ العمـك االجتهاعية إف . التهاسؾ ٌك
التهاسؾ في هصطمح عمـ االجتهاع يدؿ عمى الرابطة التي بيف األفراد الذيف يتككف هىٍـ الهجتهع، كتعتبر الحياة الزكجية كاألسرية ارتباط كبير 
ي أهكر ال تأتي بعفكية بؿ ٌي ىتيجة طبيعية بجٍد يبدلً  ككثيؽ بيف الزكجيف كأبىائٍـ كيحاكؿ الزكجيف التكيؼ كالسعادة الزكجية ك األسرية ٌك

  (145:،ص2003مصطفى عكفي ،).كؿ هف الزكجيف ككؿ أطراؼ الزكاج 
:    لقد كرد في أدبيات هكضكع االتصاؿ األسرم األشكاؿ التالية :أشكاؿ االتصاؿ األسرم -2
عبد ا ناصح عمكاف )إف الزكاج ٌك كسيمة الجهاعة الهىزلية في االحتفاظ كتثبيت الهعايير التي تتهسؾ بٍا :االتصاؿ بيف الكالديف - 
ذا االتزاف العائمي يترتب ( 32، ص1989،  كتعاكف الكالديف كاتفاقٍها كاالحتفاظ بكياف األسرة يخمؽ جكان ٌادئا يىشأ فيً الطفؿ ىشكءان هتزىان، ٌك

  (197 ،ص1962عبد العزيز القكصي ، ). عميً غالبا إعطاء الطفؿ ثقتً بىفسً كثقة في العالـ الخارجي الذم يتعاهؿ هعً بعد ذلؾ
محمد عمي حسف ، )يقدها لطفمٍها الىهكذج الطيب لمعبلقات األسرية كالتفاعؿ األسرم ...   فالكالديف بالىسبة لطفمٍها ٌها هفتاح الحياة،

أف التىافر كالهشاجرة بيف الزكجيف يربكاف هجهع الحياة العائمية بيىها االىسجاـ يؤكد جكا هف الٍدكء :فيبل در ؛ حيث يرل (169،ص1970
  (70،ص1997جميؿ كديع شككر ، ). كالطهأىيىة كها يقكم لدل الكلد ثقتً بىفسً كثقتً القكية بأٌمً

تهيز العبلقة بيف الزكجيف في تعاكىٍها هعان في سبيؿ تحقيؽ األٌداؼ الهشتركة ككذلؾ استهرار التشاكر الكاهؿ بيىٍها في الرأم كتبادلٍها 
الىصيحة كخاصة فيها يتعمؽ بىهك أطفالٍها كاحتياجاتٍـ كهشاكمٍـ باإلضافة إلى ذلؾ ضركرة تهتعٍها بركح التعاطؼ كالهحبة الهتزىة في 

 (170،ص1970محمد عمي حسف ،).  تعاهمٍها هع بعضٍها كهع أطفالٍها كالتصرؼ بحكهة هع بعض الهشاكؿ التي قد تٍدد كياف األسرة
 

حسيف حماش  )كالعبلقات اإلىساىية بيف شخصيف ليس هثؿ تمؾ التي بيف الكالد كالكلد في ىطاؽ األسرة :االتصاؿ بيف اآلباء ك األبناء - 
ـ ٌي التي ( 38 ،ص1993،  فطبيعة العبلقة بيف الكالديف كاألبىاء كالطريقة التي يىتٍجٍا اآلباء في التعاهؿ هع أبىائٍـ كتربيتٍـ هىذ صغٌر

فالتبادؿ بيف اآلباء ك األبىاء يختمؼ عف ىهط الصداقة  . (392،ص1990حسيف ياسيف طو،).تحدد طبيعة سمككٍـ هستقببل كىهط شخصيتٍـ
 لذلؾ يجب عمى ؛(28عميا شكرم ك آخركف،دس،ص)ألىً يقـك عمى عدـ التكافؤ حيث يعطي اآلباء أكثر في هقابؿ ها يأخذكىً هف أبىائٍـ 

أف يقـك بدكري كيؤدم رسالتً كاىعداـ أم عىصر هف ٌذي العىاصر يضر بكحدة األسرة كيقضي  )األب، األـ، األبىاء(كؿ فرد هف أفراد األسرة 
 (73، ص1998احمد يحي عبد الحميد ،).عمى الكظائؼ الطبيعية كاالجتهاعية التي كاف يؤديٍا

يحاكؿ الطفؿ هىد سىكاتً األكلى  تقميد هف حكلً كاألب كاألـ كاألخ كاألخت كذلؾ هف أجؿ التكيؼ هع :االتصاؿ بيف اإلخكة فيما بينيـ - 
، كالعبلقة التي تربط الكالديف باألبىاء تؤثر بصكرة قكية عمى العبلقة بيف (22،ص1990عصاـ نمر كعزيز سماره ،)الهحيط الذم يعيش فيً
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اإلخكة بعضٍـ ببعض فإذا كاف التعاهؿ الذم يحدث بيف األبكيف كأبىائٍها  قائها عمى أسس صحيحة عادلة يشعر فيٍا كؿ طفؿ بالهساكاة هع 
أخيً في كؿ األشياء فإف ٌذا يفسح الهجاؿ لىشكء عبلقة هتكازىة بيف اإلخكة  أها إذا كاف التعاهؿ عكس ذلؾ  فبل غرابة هف أف يبلحظ اختبلؿ 

 (43،ص1993حسيف حماش ،).العبلقة بيف اإلخكة سكاء أكاىكا صغار أك كبار
كيساٌـ اإلخكة بشكؿ كبير في بىاء شخصية الطفؿ عمى أساس أف اإلخكة الكبار يؤثركف بصكرة فٌعالة في سمكؾ الطفؿ كتكجيًٍ كتمقيىً 

، كيتضح هف ٌذا أىً بإهكاف اإلخكة أف يتعاضدكا كيتعاكىكا لتحقيؽ هصالحٍـ هف خبلؿ (271،ص1981محمكد حسف ،) الخبرات الحياتية
تقاربٍـ هف بعضٍـ كتكفير فرص هىاقشة األهكر بيىٍـ كالكضكح كالصراحة هع بعضٍـ كالتآلؼ في الهكاقؼ الهختمفة حيث يغرس ٌذا الشعكر 

 (252،ص (ت.د)محمد حسف،).األهف كاالىتهاء كاإلحساس بعدـ االعتزاؿ
 

 (51،ص2000 سعيد حسني العزة،:أنظر  ): العكامؿ التي تؤثر في العبلقات األسرية
 . الضغكط بكؿ أشكالٍا/ هعالـ كضكابط السمكؾ بيف أفراد األسرة / الكضكح / التىقؿ كالحركة ك يقابمٍا االستقرار/التفاعؿ كالتكاصؿ 

 
 (52:،ص2000سعيد حسني العزة ،:أنظر  ): استراتجيات بناء العبلقات االيجابية بيف اآلباء كاألبناء  

  استحساف جٍكد الطفؿ /تخصيص كقت لمعب كالتسمية هع األطفاؿ ك االستهاع إليٍـ /االحتراـ الهتبادؿ
 الثقة باألطفاؿ/ التقبؿ / إيصاؿ الحب كالهشاعر األبكية . 

 
: عبلقة األسرة بالطفؿ المتخمؼ ذىنيا

كثيرا ها تيفاجأ األسرة بقدـك طفؿ هتخمؼ ذٌىيا كتصدـ بكاقع لـ يسبؽ لٍا أف تعاهمت هعً هف قبؿ كدكف أف تككف هٍيأة لمتعاهؿ هع ٌذا الكاقع 
: كبالرغـ هف كجكد كثير هف الحيرة داخؿ األسرة  كاالرتباؾ كاالضطراب أهاـ ٌذا الكاقع  إىها يرجع إلي عدة أسباب ٌي 

عدـ إهكاىية تحسب األسباب األساسية كالحقيقية كالصعكبة الىاجهة عف هحاكلة األسرة لفٍـ ٌذي اإلهكاىيات الهتاحة كالهتكفرة عىد الطفؿ -    أ
الهتخمؼ كاستغبللٍا في ىهكي كتقدهً كها قد يترتب عمى ذلؾ في هستقبمً الهتكقع كؿ ذلؾ يهكف أف يمعب دكران هٍها في ىظاـ العبلقات القائهة 

. بيف أفراد األسرة ذاتٍا كخاصة فيها يتعمؽ بتمؾ العبلقة بيف الطفؿ الهتخمؼ كاألسرة
كاألسرة بحد ذاتٍا إىها ٌي ىظاـ اجتهاعي أك هؤسسة اجتهاعية ذات طبعة اعتهادية هتبادلة يحدد هداٌا عدد أفرادٌا كاألدكار التي -   ب

ا تحدد عبلقاتٍـ يبعضٍـ البعض كهف ٌىا يىشا أشباي أىظهة في  ي بدكٌر يمعبكىٍا كالتي تتفؽ هع شخصيتٍـ كقدراتٍـ كتتىاسب هع أجيالٍـ ٌك
-أب(أك)طفؿ- أـ(أك)أخ-أخ(داخؿ ىظاـ األسرة الكمي تحد هف تفاعؿ أم فرديف هف أفراد األسرة احدٌها هع األخر كهف ٌىا يككف الثىائي 

. ٌك الىظاـ الجزئي الهركزم الذم ال يتجزأ عف ىظاـ األسرة ) أخت-أخ(أك)طفؿ

االجتهاعية كقد يتقبؿ بع اآلباء حقيقة أف  إف إدراؾ األسرة لتخمؼ طفمٍا يرافقً تقديرات هتبايىة لدكري في الهستقبؿ كفي البيئة التربكية ك-   ج
ـ بها يهكف أف يتكقعا هف ٌذا الطفؿ أف يقـك بً أك يككف عميً في  لٍـ طفؿ هتخمؼ كلكف يككىكف بحاجة إلى اإلرشاد كالتكجيً لتبصيٌر

. الهستقبؿ، كفي الهقابؿ ٌىاؾ هف اآلباء الذيف يحاكلكف إىكار حقيقة تخمؼ طفمٍـ كيىتابٍـ شعكر بأف طفمٍـ ال يختمؼ عف األطفاؿ األسكياء
رشاد األٌؿ هثؿ األخصائييف الىفساىييف كالتربكييف كالعاهميف االجتهاعيف أك الهعمهيف أك الههرضة  كهف ٌىا يأتي دكر الهسئكليف في تكعية كا 

عمر نصر ).كجهيع هف يعهمكف في إطار الهؤسسات التي يتكاجد فيٍا الطفؿ الهتخمؼ ذٌىيا أك لٍـ عبلقة هباشرة أك غير هباشرة هعٍـ
 (87-94،ص2002ا،

 :بعد التطرؽ إلى التعريؼ بالهتغير الهستقؿ سكؼ ىعرض بإيجاز الهتغير التابع ىستٍمً بالتعريؼالتكيؼ االجتماعي 
  :تعريؼ التكيؼ االجتماعي

حيىها ىتحدث عف التكيؼ االجتهاعي ىقصد بً تكيؼ الفرد هع البيئة الخارجية الهادية كاالجتهاعية التي يعيش : تعريؼ عمر نصر ا - 1 
الخ كبها أف البيئة التي ىتحدث عىٍا ...فيٍا كالبيئة الهادية ىقصد بٍا جهيع ها يحيط بىا هف عكاهؿ هادية هثؿ الطقس ،األبىية ،الهكاصبلت 

هتغيرة فإف ٌذا التغير يؤدم إلى إثارة الهشاكؿ التي تحتاج هف الفرد التفكير فيٍا كهكاجٍتٍا هها يعرضً لبلىفعاالت كالعهؿ عمى تعديؿ بعض 
السمككات لذلؾ يجب أف تتعاكف جهيع الكظائؼ الىفسية الهختمفة لتقكيتٍا حتى تستطيع هقاكهة ٌذي التغيرات كالتكيؼ هعٍا كعدـ تكيؼ الفرد 
هعٍا لشدتٍا فإف ٌذا يؤدم إلى عجز الفرد عمى التكيؼ هعٍا هها يكقعً فريسة لمحاالت الهرضية  كال يهكف حدكث التكيؼ إال إذا سمؾ الفرد 
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الطرؽ الهشركعة التي تجعمً راضيا عمى ىفسً بعيدا عف تأىيب الضهير كيتكقؼ ىجاح اإلىساف في التكيؼ االجتهاعي عمى قدرتً عمى تككيف 
عبلقات اجتهاعية هرضية لً ك لآلخريف في ىفس الكقت كهثؿ ٌذي العبلقات تقـك عمى الحب كالتساهح كتككف بعيدة عف الشؾ أك العدكاف أك 

 (27:،ص2002عمر نصر ا ،) .االعتهاد عمى اآلخريف
التكيؼ االجتهاعي ٌك تهكيف الفرد هف أف يتكاهؿ اجتهاعيا كىفسيا أم هساعدة الفرد عمى تحقيؽ ىهكي  : تعريؼ بطرس حافظ بطرس- 2 

 (107،ص2008بطرس حافظ بطرس ،).الفردم الذاتي كاالجتهاعي عمى ىحك سميـ كخمؽ الشعكر بالهسؤكلية االجتهاعية كتقبمٍا كههارستٍا

: أىمية التكيؼ االجتماعي
  تكهف أٌهيتً في ارتباطً بالصحة الىفسية الهرتبطة بتحقيؽ أقصى هستكل هف الفعالية كالسعادة كبٍذا ىرل  أف خمؿ التكيؼ االجتهاعي قد 

يىتٍي بخمؿ في فعالية كجكد الفرد البشرم كخمؿ في سعادتً كعىدها ىتصكر أف ٌىاؾ عدد غير صغير هف أفراد الهجتهع لديٍـ خمؿ في عهمية  
التكيؼ كبالتالي ىقص في فعالية كجكدٌـ فإف ٌذا السبب قكم لمكضع العاـ الردمء الذم يككف عميً هجتهع ها كال يككف الخبلص إال بإىعاش 

. فعالية كجكد الفرد البشرم عبر إىعاش عهمية التكيؼ االجتهاعي عبر فٍـ ها يشجعً ك العهؿ بً كها يعيقٍا ك االبتعاد عىً
كالتكيؼ االجتهاعي ٌك عهمية هستهرة يريد الفرد بٍا تغيير سمككً لمكصكؿ إلى عبلقة أكثر تكافقا هع بيئتً فٍك الهبلئهة بيف الفرد كالظركؼ 

ك القدرة عمى تككيف العبلقات الهرضية بيف الفرد كبيئتً كالهقصكد بالبيئة الحيز الطبيعي ك االجتهاعي كالركحي كالثقافي الهحيط  الهحيطة بً ٌك
 (6:،ص2000صبلح الديف شركخ ،). بالكائف كاإلىساف

: أبعاد التكيؼ االجتماعي 
يٍتـ ٌذا البعد بالجكاىب السيككلكجية لمفرد حيث يرل أصحاب ٌذا البعد أف التكيؼ االجتهاعي يتحقؽ بإشباع حاجات الفرد : البعد النفسي- 1

أف التكيؼ السميـ ٌك اعتداؿ الشخص في إشباع هتطمباتً : كيرل سهيث . طريؽ االعتداؿ في اإلشباع العاـ ال لدافع كاحد أك حاجة كاحدة
. كليس في إشباع كاحد هف الهتطمبات أك الحاجات عمى حساب حاجات أخرل 

 يهكف القكؿ أف ٌذا االتجاي يقـك أساسا عمى أف التكيؼ عهمية اجتهاعية تقـك عمى هسايرة الفرد لهعايير الهجتهع :البعد االجتماعي - 2
كلهكاصفات الثقافة كهف أصحاب ٌذا االتجاي هحهكد الزيادم يفسر أف التكيؼ االجتهاعي ٌك القدرة عمى إقاهة عبلقات اجتهاعية هع اآلخريف 

. هثهرة كههتعة تتـ بقكة الفرد عمى الجد كالعطاء كالعهؿ الهىتج الفعاؿ الذم يجعمً شخص ىافع في هحيطً االجتهاعي
 تأسس ٌذا البعد عمى التكاهؿ كالتفاعؿ بيف البعديف السابقيف فالتكيؼ ذك كجٍيف فٍك يتضهف أف :(النفسي االجتماعي)البعد التكاممي - 3

الفرد يىتهي إلى الهجتهع بطريقة أكثر فعالية كفي ىفس الكقت يقدـ الهجتهع الكسائؿ لتحقيؽ الطاقة الكاهىة داخؿ الفرد لكي يدرؾ كيشعر كيفكر 
 (6:،ص(ت.د)محمد مصطفى احمد ،). ليكاكب التغير الحادث في الهجتهع

:    ٌىاؾ عدة عكاهؿ هىٍا:العكامؿ التي تساعد عمى التكيؼ االجتماعي
: إشباع الحاجات األكلية كالحاجات الشخصية كيتكقؼ ذلؾ عمى أهريف ٌها- 1
. أف يككف الشخص قادرا عمى تكجيً حياتً تكجيٍا ىاجحا بحيث تشبع حاجاتً الهختمفة- أ
.  أف يشبع الشخص حاجاتً بطريقة ال تعكؽ إشباع الحاجات الهشركعة لآلخريف- ب
ذي العادات تتككف في الهراحؿ الهبكرة هف حياة الفرد ككذلؾ  - 2 أف يتكفر لدل الفرد العادات كالهٍارات التي تيسر لً إشباع حاجاتً الهمحة ٌك

.   فإف التكيؼ االجتهاعي هحصمة لها هر بً الفرد هف خبرات ك تجارب أثرت في تعمهً لمطرؽ الهختمفة التي يشبع بٍا حاجاتً
ذي تتضهف الىكاحي التالية  - 3 : أف يعرؼ اإلىساف ىفسً إف هعرفة الفرد لىفسً تعد شرطا أساسيا هف شركط التكيؼ االجتهاعي الجيد ٌك
.  أف يعرؼ اإلىساف الحدكد كاإلهكاىيات التي يستطيع بٍا أف يشبع رغباتً بحيث تأتي رغباتً كاقعية ههكىة التحقيؽ- أ
أف يعرؼ الشخص إهكاىياتً كقدراتً ذلؾ أىً إذا عرؼ ٌذي اإلهكاىيات كالقدرات فإىً ال يرغب في شيء ال تسهح بً ٌذي القدرات - ب

. كاإلهكاىيات بتحقيقً
. أف يتقبؿ اإلىساف ىفسً - 4
ي أف يستجيب الفرد لهؤثرات الجديدة استجابة هبلئهة كالهركىة ىكعاف  - 5 قكية تؤدم إلى تكيؼ الفرد هع البيئة، كضعيفة بحيث : الهركىة ٌك

  .(37-38،ص1997محمد مصطفى أحمد ،(إلى أف يىكر شخصيتً األصمية  يتقبؿ الشخص قيـ البيئة كهثمٍا تقببل يؤدم بً
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يعتبر العديد هف الباحثيف أف عدـ إشباع الفرد أك هكاجٍتً إلعاقة هف اإلعاقات يؤدم ذلؾ :التكيؼ االجتماعي لدل األطفاؿ المتخمفيف ذىنيا 
محمد )إلى إحساسً بهشكبلت تتعمؽ بعهمية تكيفً االجتهاعي كقد يتعرض إلى بعض الهشكبلت الىفسية التي تؤثر في ارتقاء شخصيتً 

. (18،ص1997مصطفى احمد،
كتشكؿ اإلعاقة العقمية ىسبة عالية هف الهعكقيف تصؿ ىسبتٍـ إلى ثمث عدد الهعكقيف كتعتبر اإلعاقة العقمية بأىٍا ىكع هف العجز العقمي 

كالىفسي لمفرد لمتكيؼ هع بيئتً االجتهاعية كالتي تصؿ إلى هرحمة عميا هف السمبية االجتهاعية ىتيجة إلى عدـ اإلدراؾ كالتصرؼ الهىاسب في 
 (73نفس المرجع السابؽ ،ص).الهكاقؼ الهختمفة كالتي تؤدم إلى فشؿ في السمكؾ كتككيف العبلقات االجتهاعية

أف غير األسكياء يتبع بالضركرة سكء التكيؼ االجتهاعي عىد الفرد لهجرد كجكدي إذ أف الهريض قد يتكيؼ هع هرضً بشكؿ : كيقكؿ ككىغبلـ 
كذا إذا ها طبقت ٌذي القاعدة عمى التخمؼ العقمي ىجد أف  تاـ فيككف بالتالي هتكيفا ضهف الحدكد الذاتية كليس  في إطار هعايير اآلخريف ٌك
التخمؼ ال يؤدم بذاتً إلى سكء التكيؼ أم لككىً حقيقة هرضية هحددة لٍا اىعكاساتٍا عمى الفرد، أف سكء التكيؼ إذا ها حدث فإىً يحصؿ 

؛ فهكقؼ الهجتهع ٌك (28،ص1993محمد زيغكر ،)بسبب ىظرة اآلخريف إلى التخمؼ العقمي كهدل قبكلٍـ أك رفضٍـ لٍذا العجز لدل الفرد
ذا ها يتعمؽ بعتبة التساهح الهكجكد في هجتهع ها فكمها اىخفضت ٌذي العتبة كمها أدل  الذم يحدد بالىٍاية قبكؿ ٌذي الفئة أك رفضٍا اجتهاعيا ٌك
ذلؾ إلى غزؿ فئة أكسع هف غير األسكياء، أها إذا ارتفعت عتبة التساهح  في هجتهع ها فإف ٌذي الفئات تقبؿ بالتالي ضهف حدكد هقدرتٍا كيتـ 

في الريؼ اف الهتخمؼ يعيش هع االخريف كيتصؿ بٍـ كيقـك هعٍـ : فهثبل(121نفس المرجع السابؽ ،ص)استيعابٍا في ثىايا الهجتهع دكف ىبذ 
محمد محركس ). باالعهاؿ فٍك هىدهج في ٌذا الهجتهع فتكيفً يككف سٍؿ اها في الهجتهع الحضرم فاىً يكشؼ اكثر اعاقتً ك يعقدٌا

 (360،ص1998الشيناكم ،
 

:  اإلجراءات الميدانية لمدراسة -ثالثان 
 إف الجاىب الهيداىي لمدراسة يكسع ىطاؽ البحث كهىً هجاؿ الدراسة كيبيف لً الهىٍج الهبلئـ لمدراسة ك األدكات  ك األساليب ك التصاهيـ ك 
ا، أم بهعىى جؿ اإلجراءات التي تساٌـ في عهمية البحث في الهشكؿ الهطركح كتتعاهؿ هع هضهكف الفرضيات  طبيعة العيىة ككيفية اختياٌر

. التي يستعهمٍا الباحث في دراسة الظاٌرة كقياسٍا لتتحكؿ ىتائجٍا إلى أرقاـ حسابية
 
فقد اعتهدىا في دراستىا عمى الهىٍج الكصفي ككىً يقـك بكصؼ كتحميؿ الظاٌرة حيث يعتبر هكضكع الدراسة الحالية عبارة  :منيج الدراسة – 1

عف دراسة  لمعبلقة بيف هتغيريف ذات الطابع الىفسي االجتهاعي كالتي تدكر حكؿ االتصاؿ األسرم كعبلقتً بالتكيؼ االجتهاعي لدل األبىاء 
 .هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة 

: الدراسة االستطبلعية - 2
أجريت الدراسة بالهركز الطبي الىفسي التربكم لؤلطفاؿ الهتخمفيف ذٌىيا بهخادهة  كالهركز  : مكاف ك زمف إجراء الدراسة االستطبلعية1-2-

 .2012الىفسي التربكم لؤلطفاؿ الهتخمفيف ذٌىيا ببىي ثكر بهديىة كرقمة في هارس 
ىظرا ألف طرؽ اختيار العيىة تختمؼ حسب طبيعة الهكضكع كالهعطيات الهكجكدة في الهجتهع األصمي فاف الطريقة : عينة الدراسة 2-2-

 .األىسب التي تـ اعتهادٌا في اختيار عيىة الدراسة كاىت الطريقة القصدية 
 فرد؛ فأها عيىة الدراسة 30 فرد هتخمؼ ذٌىيا فئة خفيفة ههثؿ في الهجتهع األصمي، كاف قكاـ العيىة االستطبلعية 90حيث بمغ قكاـ العيىة 

.   فرد60األساسية فقدر عددٌا ب
 
كقد تـ تطبيؽ أداتيف األكلى تقيس االتصاؿ األسرم تـ تكزيع االستبياىات عمى أكلياء ٌؤالء :أدكات البحث المستخدمة في الدراسة - 3

الهتخمفيف أها الثاىية فتقيس التكيؼ االجتهاعي تـ تكزيع االستبياىات عمى الهربيف القائهيف عمى تربية ك تعميـ أفراد العيىة لئلجابة عميٍا كذلؾ 
 : لصعكبة تطبيقٍها عمى أفراد العيىة ك فيها يمي كصؼ لكؿ أداة كالتالي

 :قد صههت ٌذي االستهارة بعد تحديد األبعاد الرئيسية لمهكضكع ىعرضٍا كالتالي:استبياف يقيس االتصاؿ األسرم- 3-1
الحكار بيف اآلباء : البعد األكؿ-        أ
الحكار بيف اآلباء ك األبىاء : البعد الثاىي-       ب
الحكار بيف اإلخكة فيها بيىٍـ  : البعد الثالث-       ج
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ا، ككاىت البدائؿ الهستخدهة ٌي 48كبعد تحديد ٌذي األبعاد صيغت بىكد عددٌا  أحياىنا – دائهنا :  بىدا تكزعت عمى ٌذي األبعاد التي سبؽ ذكٌر
. أبدان – 
ك عبارة عف استبياف صهـ بىاءا لها جاء في هقياس السمكؾ التكيفي لمجهعية األهريكية لمتخمؼ العقمي :مقياس التكيؼ االجتماعي- 3-2 ٌك

ي 08 بىدا يتكزعكف عمى 40كقد شهمت األداة عمى  . )1996(الذم طكري عبد ا زيد الكيبلىي ك هحهد كليد هكسى البطش   : أبعاد ٌك
. السمكؾ الىهطي الهتكرر: البعد الثاىي.    - المياقة في التعاهؿ هع اآلخريف: البعد األكؿ- 
.  التقيد بالقيـ األخبلقية: البعد الرابع .                 - الخجؿ كاالىطكاء: البعد الثالث- 
. احتراـ اآلخريف: البعد السادس.              - االهتثاؿ لمجهاعة: البعد الخاهس- 
. السمكؾ العدكاىي الجسهي: البعد الثاهف.         - السمكؾ العدكاىي المفظي: البعد السابع- 
 
: الدراسة السيككمترية - 4

: الخصائص السيككمترية لؤلداة التي تقيس االتصاؿ  في األسرة 1-4-
 :)01(كاىت الىتائج كاآلتي كها ٌك هكضح في الجدكؿ رقـ  : صدؽ المقارنة الطرفية-   أ

: نتائج حساب صدؽ ألداة االتصاؿ  في األسرة بطريقة المقارنة الطرفية : (01)جدكؿ

مستكل الداللة ت المجدكلة ت المحسكبة  
الفئة العميػا 

8.71 2.87 0.01 
الفئة الدنيػا 
الىتائج الهتحصؿ عميٍا في حساب الصدؽ ألداة البحث  في الهتغير الهستقؿ تبيف أف قيهة ت الهحسكبة   )01(ىبلحظ  هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

 كعميً فإف أداة االتصاؿ في األسرة عمى قدر عالي هف 0.01عىد هستكل الداللة 2.87 أكبر هف ت الهجدكلة كالهقدرة  ب 8.71كالهقدرة ب
. الصدؽ

: إليجاد ثبات األداة استعهمىا طريقتيف ٌها:الثبات- ب
 :حصمىا عمى الىتائج التالية: طريقة التجزئة النصفية- 

: نتائج حساب  معامؿ الثبات لؤلداة االتصاؿ  في األسرة بطريقة التجزئة النصفية: (02)جدكؿ 

   
الفقرات 

مستكل الداللة  رالمجدكلة رالمحسكبة  
بعد التعديؿ قبؿ التعديؿ 

البنكد الزكجية  0.01 0.45
0.70 0.82 

البنكد الفردية  
الىتائج الهتحصؿ عميٍا في حساب هعاهؿ الثبات ألداة االتصاؿ  في األسرة  تبيف أف قيهة   ر  )02(ىبلحظ  هف خبلؿ الجدكؿ رقـ  

 كعميً فإف األداة عمى درجة عالية هف الثبات  0.01 عىد هستكل الداللة 0.45 أكبر هف ر الهجدكلة كالهقدرة  ب  0.82الهحسكبة  كالهقدرة ب

:  تحصمىا عمى الىتائج التالية :بمعامؿ ألفا كركمباخ -    ج

معامؿ نتائج حساب  ثبات األداة  االتصاؿ  في األسرة باعتماد بمعامؿ ألفا كركمباخ  : (03)جدكؿ

 مستكل الداللةالمجدكلة (ر)المحسكبة (ر) 
0.78 0.45  0.01 

أف الىتائج الهتحصؿ عميٍا في حساب ثبات أداة البحث لمهتغير الهستقؿ االتصاؿ األسرم تبيف أف قيهة   )03(ىبلحظ هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
 كعميً فإف األداة عمى قدر عاؿ 0.01 عىد هستكل الداللة0.45الهجدكلة كالهقدرة ب  )ر( أكبر هف قيهة  0.78الهحسكبة كالهقدرة ب  )ر(

. هف الثبات 
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:  الخصائص السيككمترية لمقياس التكيؼ االجتماعي - 4-2
 :كالتالي)05(كىتائج الحساب هكضحة في الجدكؿ رقـ :  صدؽ المقارنة الطرفية -:الصدؽ -أ

يكضح نتائج حساب الصدؽ لمقياس التكيؼ االجتماعي بطريقة المقارنة الطرفية   : (04)جدكؿ رقـ 
مستكل الداللة المجدكلة  (ت)المحسكبة  (ت) 

 0.01 2.87 7.96الفئة العميػا 
الفئة الدنيػا 

 )ت( أكبر هف 7.96الهحسكبة كالهقدرة ب) ت(أف ىتائج حساب الهتغير التابع التكيؼ االجتهاعي بيف أف   )04(ىبلحظ  هف الجدكؿ رقـ 
.  ، كعميً فإف هقياس التكيؼ االجتهاعي الهقترح  الصادؽ0.01 عىد هستكل الداللة 2.87الهجدكلة كالهقدرة ب

:                      عمى طريقتيف )هقياس التكيؼ االجتهاعي( كاعتهدىا لقياس ثبات األداة :الثبات-ب
: يكضح ىتائج حساب الثبات التالية )05(الجدكؿ رقـ : طريقة التجزئة النصفية    - 

( سبرماف براكف)نتائج حساب الثبات  لمقياس التكيؼ االجتماعي  بطريقة التجزئة النصفية : (05)جدكؿ
   

الفقرات 
مستكل الداللة المجدكلة  (ر)المحسكبة  (ر)

 بعد التعديؿ قبؿ التعديؿ 
0.45 

 
 0.63 0.47البنكد الزكجية  0.01

البنكد الفردية 
 قبؿ التعديؿ كالهقدرة 0.47 كالهقدرة 0.63الهحسكبة ) ر(أف ىتائج حساب الثبات لمهتغير التابع بيىت أف قيهة )05(ىبلحظ هف الجدكؿ رقـ

.  كعميً فإف الهقياس ثابت0.01 عىد هستكل الداللة0.45الهجدكلة كالهقدرة   ب )ر( بعد التعديؿ أكبر هف 0.63ب

:  تحصمىا عمى الىتائج التالية:معامؿ ألفا كركمباخ - 
نتائج حساب الثبات لمقياس التكيؼ االجتماعي بمعامؿ ألفا كركمباخ :  (06)جدكؿ

مستكل الداللة المجدكلة  (ر)المحسكبة (ر)
0.66 0.45 0.01 

 أكبر هف  0.66الهحسكبة كالهقدرة ب) ر(أف ىتائج حساب الثبات لهقياس التكيؼ االجتهاعي بيىت أف قيهة   )06(ىبلحظ هف الجدكؿ رقـ 
.  كعميً فإف الهقياس عمى درجة هف الثبات0.01 عىد هستكل الداللة 0.45الهجدكلة كالهقدرة ب )ر(قيهة

: الدراسة األساسية - 5
 طفؿ هف ذكم 60بعد تطبيؽ أدكات الدراسة في الدراسة االستطبلعية لمتأكد هف صبلحيتٍا قهىا بالدراسة األساسية  عمى عيىة الدراسة قكاهٍا 

 بالهركزيف الطبي التربكم لؤلطفاؿ الهتخمفيف ذٌىيا بهخادهة كالهركز الىفسي التربكم لؤلطفاؿ 2012 أشٍر سىة 04إعاقة الذٌىية الخفيفة خبلؿ
 .  كقد تـ اختيار العيىة بالطريقة القصدية2012/ 2011الهتخمفيف ذٌىيا ببىي ثكر بهديىة كرقمة  في الهكسـ الجاهعي

 
:  اعتهدىا في دراستىا عمى األساليب اإلحصائية التالية:األساليب اإلحصائية المستخدمة - 6

هعاهؿ ألفا كركهباخ ػػػ   ػػػػػ قاىكف التجزئة الىصفية ػػػ هعاهؿ سبرهاف براكف ػػػػ  الهقارىة الطرفيةالهتكسط الحسابي ػػػ االىحراؼ الهعيارم ػػػ  قاىكف
. تحميؿ التبايف 

 
 سىقـك بعرض كتحميؿ كهىاقشة الىتائج التي تـ التكصؿ إليٍا هف خبلؿ األساليب اإلحصائية عمى ضكء :عرض ك تحميؿ كمناقشة النتائج- 7

. فرضيات الدراسة

 :عرض ك تحميؿ كمناقشة نتائج الفرضية العامة - أ
. تكجد عبلقة بيف االتصاؿ في األسرة ك التكيؼ االجتهاعي لدل األبىاء هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة: تىص الفرضية العاهة عمى أىً
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يكضح  نتائج حساب معامؿ االرتباط بيف االتصاؿ في األسرة كالتكيؼ االجتماعي لدل العينة  :(07)جدكؿ رقـ 

       المؤشرات        
اإلحصائية  

المتغيرات 

 (ر)
المحسكبة 

 (ر)
المجدكلة 

 درجة الحرية  
مستكل الداللة 

 االتصاؿ األسرم 
0.17 -

0.05 0.01  
58 

0.05 0.01 
غيػر دالػة  0.32 0.25التكيؼ االجتماعي 

 
أقؿ - 0.17الهحسكبة كالهقدرة ب) ر(أف ىتائج حساب هعاهؿ االرتباط بيف هتغيرات الدراسة بيىت أف قيهة  )07(يتضح لىا هف الجدكؿ رقـ 

إذف فهعاهؿ .58عىد درجة حرية 0.01 عىد هستكل الداللة0.32 ك0.05 عىد هستكل الداللة0.25الهجدكلة ك الهقدرة ب )ر(هف  قيهة 
غير داؿ أم أىً ال تكجد عبلقة ارتباطيً ذات داللة إحصائية بيف االتصاؿ  في األسرة ك التكيؼ االجتهاعي لدل األبىاء هف ذكم )ر(االرتباط 

ال تكجد عبلقة بيف االتصاؿ في األسرة ك التكيؼ : كعميً ىرفض فرضية البحث كىقبؿ بالفرض البديؿ الذم يىص عمى.اإلعاقة الذٌىية الخفيفة 
. االجتهاعي لدل األبىاء هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة 

لقد أقرت ىتائج الدراسة بىفي لمفرضية هها يعىي عدـ كجكد عبلقة إرتباطية بيف االتصاؿ  في األسرة ك التكيؼ االجتهاعي لدل األبىاء هف ذكم 
اإلعاقة الذٌىية الخفيفة، كىبلحظ أف ىتائج الدراسة  ال تتفؽ هع ها كرد  في أدبيات الهكضكع  كالتي  تأكد عمى أف األسرة تقـك بتزكيد الطفؿ 
بهختمؼ الخبرات أثىاء سىكات تككيىً ك ٌي تهثؿ أكبر قكة اجتهاعية لٍا قكة التأثير ك تىهية الشعكر باأللفة كالهحبة كالشعكر باالىتهاء لؤلسرة  

ذا ي التي تتكلى شخصية الطفؿ هىذ  : )(2004ها أشار إليً عبد الرحهاف العيسكم  كالهجتهع الخارجي ٌك أف األسرة ٌي صاىعة األجياؿ ٌك
ي التي يتكفر فيٍا إشباع حاجات الطفؿ الهادية  كاالجتهاعية كالىفسية  كالركحية  ىعكهة أظفاري بالرعاية كالعىاية كاإلشراؼ كالتكجيً كالتربية، ٌك

ي هصدر الدؼء كالحب  كالحىاف كالعطؼ كفيٍا  إها أف يشعر الطفؿ بالعطؼ كالتراحـ  كالهكدة   كاألخبلقية فيشعر في ظمٍا باالىتهاء ٌك
ها يتربى عمى القسكة ك اإلٌهاؿ فيشب غير هتكيؼ هع ىفسً أك هع الهجتهع الذم يعيش  كالسكيىة فيشب خاليا  هف األهراض كاالضطراب كا 

ـ االجتهاعي، كاف . )155،ص2004عبد الرحهاف العيسكم ،(. فيً كيؤكد بعض الباحثيف عمى ضركرة تفاعؿ الكالديف هع أطفالٍـ أثىاء ىهٌك
أم تخمؼ هف األب أك األـ عف ٌذا التفاعؿ تحت أم ظركؼ طارئة، أك هستديهة يشكؿ عاهبل سمبيا خطيرا في االستقرار كالىهك الشخصي 
كاالجتهاعي لؤلطفاؿ كخاصة إذا عمهىا أٌـ هطالب الىهك االجتهاعي في ٌذي الهرحمة أف يتعمـ الطفؿ كيؼ يعيش هع ىفسً ككيؼ يعيش في 

عالـ يتفاعؿ فيً هع غيري هف الىاس كهع األشياء كهف هطالبً أيضا ىهك اإلحساس بالثقة التمقائية كالتكافؽ االجتهاعي كيزداد كعي الطفؿ 
في  بالبيئة االجتهاعية كىهك األلفة كزيادة الهشاركة االجتهاعية، كها يأخذ الىهك االجتهاعي هساري هف خبلؿ التفاعؿ بيف الطفؿ ك الهحيطيف بً

ا بها تتضهىً هف ألفة كقيـ كهعايير سمككية بحيث يتكافر لً اكتساب خبرات اجتهاعية ك عمى ٌذا األساس .إطار ثقافة هعيىة هتهيزة عف غيٌر
. فاف الثقة الهتكاهمة السائدة في الكسط الهحيط بالطفؿ في هراحؿ التىشئة األكلى لٍا أكبر األثر في التكافؽ االجتهاعي لمطفؿ كتكاهؿ شخصيتً

. (270-271،ص1999سيير كامؿ احمد،)
حكؿ العبلقة بيف الكالديف كها يدركٍا األبىاء ك تكافؽ الطفؿ ك : )1961(     في حيف ىجد أف ىتائج دراستىا تتفؽ هع ىتائج سيركث ك تيفاف 

كقد ترجع  )11-14، ص1991ٌدل كشركد،(.هف بيف الىتائج التي تكصمكا إليٍا أف إدراؾ اآلباء لعبلقتٍـ بالطفؿ ال عبلقة لً بتكافؽ الطفؿ
ٌذي الىتائج لعكاهؿ أخرل هثؿ أف االتجاٌات السمبية  لدل بعض األسر أك جزء هف أفرادٌا ىحك اإلعاقة هثؿ الرفض لكضعية الطفؿ الهختمؼ 
عف التكقعات الهبىية لٍـ ؛ تىعكس عمى طبيعة السمكؾ عمى العهـك  كعمى عهمية االتصاؿ في األسرة حيث يبرز سمكؾ اإلٌهاؿ كال الهباالة 
بالىسبة لً، ك يحالكف إخفاؤي هف حياتٍـ اليكهية بشتى الطرؽ كاألساليب، فتككف عهمية التكيؼ االجتهاعي هبىية عمى أساس عكاهؿ أخرل 
بعيدة عف األسرة  بها أىىا ىتكمـ عف أسر أفراد هف ذكم اإلعاقة الذٌىية فإف قد يككف السبب عدـ إدراؾ الكالديف هف أفراد العيىة العبلقة 

ـ هبىي عمى أساس أف اإلعاقة ٌي الهسبب األكؿ كاألخير لعدـ تكيؼ  الهكجكدة بيىٍـ كبيف التكيؼ االجتهاعي ألبىائٍـ؛ حيث يككف تصكٌر
. ابىٍـ

: عرض ك تحميؿ كمناقشة نتائج الفرضية الجزئية األكلى لمفرضية الفرعية األكلى - ب
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية   في االتصاؿ في أسر األطفاؿ ذكم اإلعاقة : تىص الفرضية الجزئية األكلى لمفرضية الفرعية األكلى عمى أىً
. يكضح الفركؽ كداللتٍا اإلحصائية )08(الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل التعميهي لؤلب كالجدكؿ رقـ
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يكضح نتائج حساب تحميؿ التبايف لداللة الفركؽ في االتصاؿ  في أسر مف ذكم اإلعاقة الذىنية الخفيفة باختبلؼ : (08)  جدكؿ رقـ
المستكل التعميمي لؤلب 

متكسط مجمكع المربعات درجة الحرية مجمكع المربعات المصدر 
التبايف 

 (ؼ)قيمة 
المحسكبة 

 (ؼ)قيمة 
المجدكلة 

مستكل الداللة 

بيف المجمكعات 
داخؿ المجمكعات 

1752.6 
5290.39 

2 
57 

876.3 
92.81 

دالة عند  4.98 9.44
0.01 

 59 7042.99المجػػمػػكع 

ي أكبر 9.44كالهقدرة ب ) ؼ(بأىً لحساب الفركؽ قهىا بتحميؿ التبايف عف طريؽ حساب  قيهة )08(     ىبلحظ هف خبلؿ الجدكؿ رقـ   ٌك
كدرجة حرية داخؿ 2 كبدرجة حرية بيف الهجهكعات هساكية لػ 0.01 عىد هستكل الداللة4.98الهجدكلة ك الهقدرة ب  )ؼ(هف قيهة 

رية . 57الهجهكعات هساكية لػ كيعىي ٌذا أف التبايف بيف الهجهكعات كالتبايف داخؿ الهجهكعات رغـ أىٍها هختمفاف كلكف تكجد فركؽ جٌك
بيىٍها، كعميً فالفركؽ دالة إحصائيا أم أىً تكجد اختبلفات في االتصاؿ لدل اسر األطفاؿ هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل 

. ك بالتالي ىقبؿ فرضية الدراسة أم تحقؽ الجزء األكؿ هف الفرضية الفرعية األكلى. التعميهي لؤلب
  ك قد أسفرت ىتائج الدراسة فيها يخص الفرضية الثاىية بإثباتٍا، بحيث يهكف تفسير كجكد الفركؽ في االتصاؿ باختبلؼ الهستكل 

التعميهي لؤلب أىً كمها أرتفع الهستكل التعميهي لؤلب أدل ذلؾ إلى زيادة االٌتهاـ ك الرعاية  باألبىاء هف فئة اإلعاقة الذٌىية، ففٍـ األب ك 
عمى تطكري  كهعرفة  هعرفتً بأساليب ك طرؽ هساعدتً إلبىً الهختمؼ عمى الىهك كالتطكر كالهشاركة في الىشاطات االجتهاعية التي تساعد

ككسائؿ التعميـ الخاصة كأٌهيتٍا في تعديؿ سمككً سكؼ يجعمٍـ أكثر إيجابية  الهؤسسات االجتهاعية التربكية التي تقدـ خدهات لٍؤالء األطفاؿ
  (150:، ص2002عمر نصر ا، )  .ك سعادة

 في حيف كها كرد لدل بعض الباحثيف ىجد أف اآلباء غير الهتعمهيف قد ال يفٍهكف طبيعة التخمؼ الذٌىي ك ربها تىقصٍـ هٍارات 
. االتصاؿ هع أبىائٍـ فبل ييهٌكىٍـ ذلؾ هف هعرفة هشكبلتٍـ ك حاجاتٍـ ك ٌذا ها قد يؤثر عمى حياتٍـ بشكؿ سمبي

  ك لقد بيىت الدراسات أف اآلباء أقؿ تعميها أكثر هيبل الستخداـ األساليب غير السكية في االتصاؿ ك في تىشئة أبىائٍـ، ك أقؿ هيبل الستخداـ 
أف الهستكل التعميهي لآلباء قد يككف أحد العكاهؿ الهٍهة ذات التأثير الكبير عمى الدكر الكظيفي " الهىعـ حسيف"األساليب السكية، ك يرل

ا أثىاء  لؤلسرة، ألف الهستكل التعميهي يهكف اعتباري  دليبل  عمى الخبرات الهكتسبة لآلباء هف خبلؿ كؿ الهكاقؼ التعميهية ك اليكهية التي عاشٌك
 (49 ، ص2012أحمد فرحات، ).تعميهٍـ ك هازالكا يعيشكىٍا في ضكء تمؾ الخبرات الهكتسبة

باإلضافة إلى أىً يهكف القكؿ بأف اآلباء ذكم الهستكل التعميهي العالي ٌـ أكثر إدراكان لؤلثر السمبي الذم تحدثً األساليب غير السكية عمى 
األبىاء ىفسيا ك جسهيا هها يدفعٍـ، إلى هعاهمة األبىاء هعاهمة أكثر سكاء، ك تشجيعٍـ عمى االعتهاد عمى الىفس ك اتخاذ قراراتٍـ بحرية ك دكف 

 .إكراي

: عرض ك تحميؿ نتائج الفرضية الجزئية الثانية لمفرضية الفرعية األكلى- ج 
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في االتصاؿ لدل أسر األطفاؿ هف ذكم : حيث تقر الفرضية الجزئية الثاىية لمفرضية الفرعية األكلى عمى أىً

. يكضح الفركؽ كداللتٍا اإلحصائية )09(كالجدكؿ الهكالي رقـ.اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل التعميهي لؤلـ
 

يكضح نتائج تحميؿ التبايف لداللة الفركؽ في االتصاؿ لدل أسر األطفاؿ مف ذكم اإلعاقة لذىنية الخفيفة باختبلؼ المستكل التعميمي لؤلـ : (09)جدكؿ رقـ

ي أقؿ  هف قيهة 1.56كالهقدرة  ب ) ؼ(ىتائج الحساب بتحميؿ التبايف عف طريؽ حساب  )09(  يكضح الجدكؿ  الهجدكلة ك الهقدرة  )ؼ(ٌك
كيعىي ٌذا أف .57كدرجة حرية داخؿ الهجهكعات هساكية ؿ2  كبدرجة حرية بيف الهجهكعات هساكية ؿ0.01 عىد هستكل الداللة4.98ب

رية بيىٍها، كعميً فالفركؽ  غير دالة إحصائيا  التبايف بيف الهجهكعات كالتبايف داخؿ الهجهكعات رغـ أىٍها هختمفاف كلكف  ال تكجد فركؽ جٌك

درجة مجمكع المربعات المصدر 
الحرية 

متكسط مجمكع 
المربعات التبايف 

 (ؼ)قيمة 
المحسكبة 

 (ؼ)قيمة 
المجدكلة 

مستكل الداللة 

بيف المجمكعات 
داخؿ المجمكعات 

318.6 
5806.64 

2 
57 

159.3 
101.87 

 
1.56 

 
4.98 

  0.01غير دالة عند 

 59 6125.24المجػػمػػكع 
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كبالتالي ىىفي .أم أىً ال تكجد اختبلفات  في االتصاؿ األسرم لدل األبىاء هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل التعميهي لؤلـ
. فرضية الدراسة لصالح الفرض البديؿ أم عدـ تحقؽ الجزء الثاىي  هف الفرضية الفرعية األكلى

التي تكصمت إلى ىتيجة  )1930( تختمؼ ٌذي الىتيجة هع دراسة الهطمؽ ك ٌىاء ك قد أسفرت الىتائج عمى عدـ إثبات الفرضية الثالثة،   
هفادٌا أف األـ السعكدية الهتعمهة تهيؿ إلى الخمك هف االتجاٌات غير السكية في التىشئة االجتهاعية ألطفالٍا، ك تهيؿ األـ السعكدية غير 

التي أفادت أف األهٍات ذكات الهستكل التعميهي  )1991(الهتعمهة إلى استخداـ أساليب غير سكية في التىشئة، ك تختمؼ هع دراسة الصٌراؼ 
أف الهىخفض تهيؿ إلى األساليب غير السكية في تربية أطفالٍـ، بخبلؼ األهٍات ذات الهستكل التعميهي العالي، ك يهكف تفسير ٌذي الىتيجة 

األـ سكاء كاىت هتعمهة أك غير فإف ذلؾ ال يؤثر في اتصالٍا هع ابىٍا الهتخمؼ ذٌىيان ألف األـ بطبيعتٍا تتهتع بركح التعاطؼ ك الهحبة في 
. تعاهمٍا هع ٌذا أبىائٍا

بالرغـ هف عدـ كجكد فركؽ في االتصاؿ األسرم لدل األبىاء إاٌل اىً ال يهكف إغفاؿ الهستكل التعميهي ألىً بمعب دكران ٌاهان في كعي األـ   
.  بهسؤكليتٍا ىحك إبىٍا خاصة ك أىً يعاىي هف اإلعاقة الذٌىية ألف ٌذي الفئة تحتاج إلى هستكل ك قدرة خاصة هف العىاية

دراكٍـ بالحاجات الىهائية لمطفؿ، ككعيٍـ بخطكرة األساليب غير السكية   فالتعميـ هف شأىً أف يزيد هف كعي الكالديف كهعارفٍـ كا 
ا في تىهية شخصية الطفؿ ك بشكؿ عاـ فإف الهستكل التعميهي لمكالديف يرتبط ارتباطا هكجبان باتجاٌات السكاء في هعاهمة األبىاء، حيث . كأثٌر

. يزيد السكاء في الهعاهمة كمها ارتفع الهستكل التعميهي لمكالديف
 
 :عرض ك تحميؿ نتائج الفرضية الجزئية الثالثة لمفرضية الفرعية األكلى -د

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في االتصاؿ لدل أسر األطفاؿ هف ذكم : تىص الفرضية الجزئية الثالثة لمفرضية الفرعية األكلى عمى أىً
 .يكضح الفركؽ كداللتٍا اإلحصائية )10(كالجدكؿ الهكالي رقـ. اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل االقتصادم لؤلسرة

 
 

يكضح نتائج تحميؿ التبايف لداللة الفركؽ في االتصاؿ األسرم لدل أسر أطفاؿ مف ذكم اإلعاقة الذىنية الخفيفة باختبلؼ : (10)جدكؿ رقـ
. المستكل االقتصادم لؤلسرة

 
المصدر 

 
مجمكع المربعات 

 
درجة 
الحرية 

متكسط مجمكع المربعات 
التبايف 

 
 (ؼ)قيمة 

المحسكبة 

 
 (ؼ)قيمة 

المجدكلة 

 
مستكل الداللة 

بيف المجمكعات 
داخؿ المجمكعات 

776.4 
5444.25 

2 
57 

388.2 
95.51 

 
4.06 

 
4.98 

غير دالة عند 
0.01  

 59 6220.65المجػػمػػكع 

ي أصغر هف قيهة 4.06كالهقدرة ب ) ؼ(الىتائج الهتحصؿ عميٍا في تحميؿ التبايف عف طريؽ حساب  )10 (يكضح الجدكؿ رقـ   )ؼ(ٌك
كدرجة حرية داخؿ الهجهكعات هساكية 2  كبدرجة حرية بيف الهجهكعات هساكية ؿ0.01 عىد هستكل الداللة4.98الهجدكلة ك الهقدرة ب

رية بيىٍها ،كعميً فالفركؽ  .57ؿ كيعىي ٌذا أف التبايف بيف الهجهكعات كالتبايف داخؿ الهجهكعات رغـ أىٍها هختمفاف كلكف ال تكجد فركؽ جٌك
غير دالة إحصائيا أم أىً ال تكجد اختبلفات في االتصاؿ األسرم لدل األبىاء هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل االقتصادم 

.  ك بالتالي ىىفي فرضية الدراسة لصالح الفرض البديؿ أم عدـ تحقؽ الفرضية الفرعية الثاىية.لؤلسرة
ك قد أسفرت ىتائج الفرضية عمى ىفي ٌذي الفرضية أم عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االتصاؿ األسرم لدل األبىاء هف ذكم 

حكؿ أساليب الهعاهمة الكالدية  )2004(لـ تتفؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة هحرز. اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل االقتصادم لؤلسرة
ا زيادة :كعبلقتٍا بتكافؽ الطفؿ االجتهاعي في رياض األطفاؿ التي أجريت في هديىة دهشؽ حيث تكصمت إلى عدد هف ىتائج، هف أبرٌز

نزيو احمد الجندم، )..ههارسة أسمكب اإلٌهاؿ لدل الكالديف هف فئتي الدخؿ الهتدىي ك العالي بالهقارىة هع الكالديف ذكم الدخؿ الهتكسط
 . (75، ص2010

إلى الكشؼ عف اتجاٌات األهٍات ىحك تربية أطفالٍف كعبلقتٍا ببعض الهتغيرات  )1987(كتتفؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة كاتريف كاتر
هىٍا الكضع االقتصادم لؤلسرة كاىتٍت إلى ىتيجة هفادٌا أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف االتجاٌات الكالديف تعزل لمهستكل 

.  )73ىفس الهرجع السابؽ، ص(.االقتصادم لؤلسرة
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أف الهستكل االقتصادم لؤلسرة ال يؤثر في االتصاؿ األسرم سكاء أكاف دخؿ األسرة هرتفع أك  )1998(   ك في رأم يحي عبد الحهيد
ا في تكفير الحاجات البلزهة كذلؾ بتكفير الهكاد االقتصادية ك الهالية التي تسهح بتكفير ٌذي الحاجات بأشكالٍا  هىخفض ستقـك األسرة بدكٌر

 ) 23، ص1998 أحهد يحي عبد الحهيد،(.الخ...الهسكف ،الهأكؿ، الخدهات الطبية، التعميهية،الترفيٍية(الهختمفة 
   كهف الكاضح أيضان أف عدـ االستقرار االقتصادم كالصعكبات الحياتية األخرل تترؾ تأثيرات ٌاهة عمى ىكعية العبلقات بيف اآلباء 

أف األسرة األقؿ حظان هف الىاحية اإلقتصادية أكثر استخداهان ألساليب الضبط الهىفرة ك أقؿ دعهان ألفرادٌا هف  )1990(فقد كجد هكمكيد.كاألبىاء
   )38، ص1996سمسمة الدراسات االجتهاعية ، (.األسر األكفر حظان 

: عرض ك تحميؿ نتائج الفرضية الجزئية األكلى لمفرضية الفرعية الثانية- 5
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكيؼ االجتهاعي لدل األبىاء هف : الفرضية الجزئية األكلى لمفرضية الفرعية الثاىية عمى أىً حيث تقر

. يكضح الفركؽ كداللتٍا اإلحصائية )11(كالجدكؿ الهكالي رقـ. ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل التعميهي لؤلب
يكضح نتائج تحميؿ التبايف لداللة الفركؽ في التكيؼ اإلجتماعي لدل األبناء  : (11)جدكؿ رقـ

. مف ذكم اإلعاقة الذىنية الخفيفة باختبلؼ المستكل التعميمي لؤلب
مجمكع المصدر 

المربعات 
درجة 
الحرية 

متكسط مجمكع 
المربعات التبايف 

 (ؼ)قيمة 
المحسكبة 

 (ؼ)قيمة 
المجدكلة 

مستكل الداللة 

بيف المجمكعات 
داخؿ المجمكعات 

2168.4 
2520.39 

2 
57 

1084.2 
44.21 

 
24.52 

 
4.98 

 0.01دالة عند 

 59 4688.79المجػػمػػكع 

ي أكبر هف قيهة 24.52كالهقدرة ب ) ؼ(ىتائج حساب تحميؿ التبايف عف طريؽ حساب  )11(يكضح الجدكؿ رقـ  الهجدكلة ك الهقدرة  )ؼ(ٌك
كيعىي ٌذا أف . 57كدرجة حرية داخؿ الهجهكعات هساكية ؿ2 كبدرجة حرية بيف الهجهكعات هساكية ؿ0.01 عىد هستكل الداللة4.98ب

رية بيىٍها، كعميً فالفركؽ دالة إحصائيا أم أىً  التبايف بيف الهجهكعات كالتبايف داخؿ الهجهكعات رغـ أىٍها هختمفاف كلكف تكجد فركؽ جٌك
ك بالتالي ىقبؿ فرضية .تكجد اختبلفات في التكيؼ االجتهاعي لدل األبىاء هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل التعميهي لؤلب

. الدراسة أم تحقؽ الجزء األكؿ هف الفرضية الفرعية الثالثة
 أىً كمها  لقد تكصمت ىتائج الفرضية  إلى تحقؽ الفرضية كجكد الفركؽ في التكيؼ االجتهاعي باختبلؼ الهستكل التعميهي لؤلب، أم

ك ٌذا ها كصمت إليً ىتيجة بكؿ دم بكيؾ , ارتفع الهستكل التعميهي لمكالديف كمها كاىت اتجاٌاتٍـ كأساليبٍـ في التىشئة تهيؿ ىحك السكاء
أف الهستكل التعميهي لمكالد يرتبط ارتباطا هكجبان باتجاٌات السكاء في هعاهمة  أبىائً ك االتصاؿ بٍـ بحيث يزيد السكاء في الهعاهمة  )1987(

.   كمها ارتفع الهستكل التعميهي لمكالديف
   ك لكف في ٌذا الهجاؿ يهكىىا القكؿ أىً ليس بالضركرة أف يككف الهستكل التعميهي الهىخفض لً دكر في ههارسة اآلباء ألساليب غير سكية 

في هعاهمة األبىاء، فقد ىجد آباء لـ يدرسكا تهاهان ك لكىٍـ يهارسكف أساليب سكية في هعاهمتٍـ ألبىائٍـ، كيسعكف جاٌديف إلى تكفير الجك 
ك قد يعكد ذلؾ إلى  أسباب عدة هىٍا .  الهبلئـ ألبىائٍـ ألىف حيثها كاف ىكع الهعاهمة هف قبؿ األب البىً الهعاؽ فإىً سيتعداٌا إلى األخكات

البيئة التي عاشكا فيٍا خاصة إذا كاف الهستكل االجتهاعي ك الثقافي ك االقتصادم ألسرة األب السابقة ذات هستكل هقبكؿ فإف ٌذا يجعؿ 
األب حريص عمى تكفير الجك الهبلئـ ألبىائً حتى يىشئكا بالطريؽ التي ىشأ بٍا، عمى عكس اآلباء ذكم الهستكل التعميهي الهرتفع قد يهارسكف 

ك ربها يككف ذلؾ ىتيجة لمهٍىة التي يزاكلٍا أك الهىصب الذم يشغمً ك الضغكط في العهؿ قد تدفعً إلى ذلؾ، , أساليب خاطئة في تربية أبىائٍـ
ك بذلؾ فٍؤالء اآلباء ٌـ بحاجة إلى اإلرشاد في ٌذا . أك عدـ تكفر الكقت لديً، أك باعتقادٌـ أف تكفير الهاؿ كحدي الكافي في تكيؼ أبىائٍـ

  .الهجاؿ بحيث يجب عميٍـ االٌتهاـ باألبىاء لكي يضهىكا لٍـ هستقبؿ آهف ك حصكلٍـ عمى قدر هف التكيؼ االجتهاعي
 

 :عرض ك تحميؿ نتائج الفرضية الجزئية الثانية لمفرضية الفرعية الثانية - ق
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكيؼ االجتهاعي لدل األبىاء هف : حيث تقر الفرضية الجزئية الثاىية لمفرضية الفرعية الثاىية عمى أىً

 .يكضح الفركؽ كداللتٍا اإلحصائية )12(كالجدكؿ الهكالي رقـ. ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل التعميهي لؤلـ
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يكضح نتائج تحميؿ التبايف لداللة الفركؽ في التكيؼ االجتماعي لدل األبناء  : (12)جدكؿ رقـ

 مف ذكم اإلعاقة الذىنية الخفيفة باختبلؼ المستكل التعميمي لؤلـ
درجة مجمكع المربعات المصدر 

الحرية 
متكسط مجمكع 
المربعات التبايف 

 (ؼ)قيمة 
المحسكبة 

 (ؼ)قيمة 
المجدكلة 

مستكل الداللة 

بيف المجمكعات 
داخؿ المجمكعات 

453.6 
2902.12 

2 
57 

283.8 
50.91 

 
5.57 

 
4.98 

 0.01دالة عند 

 59 3355.72المجػػمػػكع 

ي أكبر هف قيهة 5.57كالهقدرة ب ) ؼ(ىتائج حساب تحميؿ التبايف عف طريؽ حساب  )12(   يكضح الجدكؿ رقـ الهجدكلة ك الهقدرة  )ؼ(ٌك
كيعىي ٌذا أف .57كدرجة حرية داخؿ الهجهكعات هساكية ؿ2 كبدرجة حرية بيف الهجهكعات هساكية ؿ0.01 عىد هستكل الداللة4.98ب

رية بيىٍها، كعميً فالفركؽ دالة إحصائيا أم أىً  التبايف بيف الهجهكعات كالتبايف داخؿ الهجهكعات رغـ أىٍها هختمفاف كلكف تكجد فركؽ جٌك
كبالتالي ىقبؿ فرضية .تكجد اختبلفات في التكيؼ االجتهاعي لدل األبىاء هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل التعميهي لؤلـ

. الدراسة أم تحقؽ الجزء الثاىي هف الفرضية الفرعية الثالثة
  ك قد أسفرت ىتائج الفرضية عمى تحقؽ الفرضية الخاهسة، ك يهكف تفسير كجكد الفركؽ في التكيؼ االجتهاعي باختبلؼ الهستكل   

  .  التعميهي لؤلـ،  أف األـ الهتعمهة تعهؿ عمى تكفير الجك الهىاسب البىٍا ك االٌتهاـ بً عمى عكس األـ غير الهتعمهة
     ك عميً فإف عدـ قدرة األهٍات غير الهتعمهات عمى تكفير قدر هف التكيؼ هف خبلؿ إشباع حاجات طفمٍـ الهختمفة سكاء كاىت هادية أك 
ا ألبىائٍـ الهعاقيف ذٌىيان يعكد إلى قمة الكعي، ك ٌذا ها يدعك إلى الهزيد هف تكعية األهٍات في ٌذا الهجاؿ ك ٌىا يهكف أف  هعىكية أك غيٌر

. يتدخؿ الدكر اإلرشادم ك ذلؾ بتفعيؿ حمقات اإلرشاد األسرم لتقديـ ها يهكف أف يقمؿ هف ٌذا الشأف
   ك هها ال شؾ فيً أف األـ تمعب دكران رئيسيان في تىشئة الطفؿ في السىكات األكلى هف حياة الطفؿ فٍي التي تضع المبىات األكلى في 
التككيف عف طريؽ الثقافة ك حكافز ىهك الذكاء هف خبرات ك أحاديث ك اإلجابة عمى أسئمة الطفؿ، ك تمؾ الهسئكلية  التي تتحهمٍا األـ تتطمب 

محمد  ).حدان أدىى هف الثقافة ك التعميـ إف لـ تتكفر لٍا عجزت عف تىهية هكاٌب الطفؿ ك قدراتً العقمية ك عف حهايتً هف العجز ك الهرض
   (30، ص2005سيد فيمي  ، 

      ك في ٌذا الهجاؿ يهكف القكؿ أف الكالديف المذاف تحصبل عمى قدر كاؼ هف التعميـ هف شأىٍـ أف   يىهيا تقبؿ الطفؿ لىفسً ك رضاي 
أف الهجاؿ األسرم الذم يىشأ فيٍا الطفؿ يؤثر :)2001(فٍذا يتفؽ هع ها تشير إليً ىكاؿ هحهد عطية. عىٍا ك تقبمً ألفراد الهجتهع ك قضاياي

فيً تأثيرا بالغا في ىهكي باإلضافة إلى ها يحققً ٌذا الهجاؿ هف  إشباع حاجات الطفؿ ك ٌذا ها يٍيأ لً التكعية بالبيئة التي يعيش فيٍا بكؿ ها 
. (17،ص2001نكاؿ محمد عطية ،).فيٍا هف هثيرات تجعمً يشبع حاجاتً االجتهاعية ك يحقؽ ىكعا هف التكافؽ االجتهاعي

: عرض ك تحميؿ نتائج الفرضية الجزئية الثالثة لمفرضية الفرعية الثانية- 7
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكيؼ االجتهاعي لدل األبىاء هف ذكم : تىص الفرضية الجزئية األكلى لمفرضية الفرعية الثاىية عمى أىً
. اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل االقتصادم لؤلسرة

 يكضح نتائج تحميؿ التبايف لداللة الفركؽ في التكيؼ االجتماعي لدل األبناء مف ذكم اإلعاقة الذىنية الخفيفة باختبلؼ المستكل االقتصادم لؤلسرة: (13)جدكؿ رقـ

كالهقدرة ب ) ؼ(حيث قهىا بتحميؿ التبايف عف طريؽ حساب ) دالة إحصائيا(ها إذا كاىت الفركؽ الهبلحظة حقيقية  )13(يكضح الجدؿ رقـ 
ي أصغر هف قيهة 0.27 كدرجة 2  كبدرجة حرية بيف الهجهكعات هساكية ؿ0.01 عىد هستكل الداللة4.98الهجدكلة ك الهقدرة ب )ؼ(ٌك

كيعىي ٌذا أف التبايف بيف الهجهكعات كالتبايف داخؿ الهجهكعات رغـ أىٍها هختمفاف كلكف ال تكجد .57حرية داخؿ الهجهكعات هساكية ؿ
رية بيىٍها ،كعميً فالفركؽ  غير دالة إحصائيا أم أىً ال تكجد اختبلفات  في التكيؼ االجتهاعي لدل األبىاء هف ذكم اإلعاقة  فركؽ جٌك

متكسط مجمكع المربعات درجة الحرية مجمكع المربعات المصدر 
التبايف 

 (ؼ)قيمة 
المحسكبة 

 (ؼ)قيمة 
المجدكلة 

مستكل الداللة 

بيف المجمكعات 
داخؿ المجمكعات 

30.22 
3166.9 

2 
57 

15.11 
55.55 

 
0.27 

 
4.98 

  0.01غير دالة عند 

 59 3197.12المجػػمػػكع 
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ك بالتالي ىىفي فرضية الدراسة لصالح الفرض البديؿ أم عدـ تحقؽ الفرضية الفرعية .الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل االقتصادم لؤلسرة
.  الرابعة

ك قد أسفرت ىتائج الفرضية عمى عف ىفي ٌذي الفرضية أم ىصت عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكيؼ  
: حيث تشير اىتصار يكىس في ٌذا الهجاؿ إلى. االجتهاعي لدل األبىاء هف ذكم اإلعاقة الذٌىية الخفيفة باختبلؼ الهستكل االقتصادم لؤلسرة

أف قصكر إهكاىيات الفرد البشرية التي تتهثؿ قي العاٌات الجسهية أك ضعؼ القدرات العقمية أك االفتقار إلى الجاذبية االجتهاعية كمٍا عكاهؿ 
تعرض الفرد لهىافسة اجتهاعية قاسية ك ذلؾ حتى يحصؿ عمى القبكؿ االجتهاعي ك يحقؽ لىفسً لشعكر بالىجاح ك األٌهية إذ يتكقؼ ىجاح 

 1).،ص1999ىجكل غراب، (.تفاعؿ الفرد هع بيئتً عمى قدرتً عمى تهييز الطرؽ ك األٌداؼ الىاجحة في هجاؿ حياتً
     لكف ال ىىسى أف الطفؿ الهعاؽ ذٌىيا يحتاج إلى رعاية خاصة ك بالتالي فٍذي الرعاية تتطمب هف األسرة أف تبدؿ أضعاؼ هضٌعفة هف 

ـ ك . الجٍد الهادم ك الجٍد البدىي ك كذلؾ أف العديد هف البحكث العمهية بها ال يدع أم هجاؿ  لمشؾ أف هستكل تكيؼ األفراد ك ىهٌك
تحصيمٍـ يتأثر بعكاهؿ هختمفة هف أٌهٍا األسرة، ك بكجً عاـ فإف الدراسات التربكية ك الىفسية  ك االجتهاعية غالبان ها تبحث في العكاهؿ 

الهرتبطة باألسرة خاصة هىٍا اتجاٌات اآلباء ك قيهٍـ، الهستكل االقتصادم ك االجتهاعي، أىهاط التىشئة ك السهات الشخصية لآلباءػ الترابط 
. األسرم،    ك العبلقات الزكجية، دخؿ األسرةػ حجهٍا، ك خمفيتٍا الثقافية

 
 :ىستطيع أف ىقدـ بعض الهقترحات اإلجرائية كتتهثؿ في في ضكء الىتائج التي تكصمت إليٍا ٌذي الدراسة: االقتراحات 

إىشاء هؤسسات أك هراكز إرشادية يتككف هٍهتٍا هساعدة األسرة عمى القياـ بكظائفٍا تجاي أعضائٍا،  ك إطبلع اآلباء كاألهٍات عمى الهستجدات  .1
ا في شخصية الطفؿ ك تكافقً بشكؿ عاـ  . الحديثة في أساليب االتصاؿ الحديثة، كتكجيٍٍـ إلى التىشئة األسرية السميهة لؤلطفاؿ ك أثاٌر

 . تحسيف ىظاـ التكفؿ كتكفير كسائؿ هف خبلؿ الهؤسسات الخاصة أك سياسات الدهج .2
 .  إدراج ضهف ىظاـ التكفؿ الهرافقة الفعمية كالفعالية ألسر أفراد ذكم االحتياجات الخاصة .3
 . إدراج هىصب عهؿ لمهختصيف في عمـ الىفس كعمـك التربية ضهف هؤسسات التربكية لضهاف عهمية التكفؿ الهبكر .4
تعديؿ ىظرة الهجتهع ىحك ٌذي الفئة حتى يساعدٌـ عمى التكيؼ السميـ كاالىدهاج االجتهاعي عبر تفعيؿ اإلعبلـ بدكري التربكم عف طريؽ  .5

تكثيؼ البراهج  ذات الىكعية األكاديهية كالعمهية يعتهد فيٍا لغة بسيطة تىاسب الفئات الهستٍدفة، ترهي إلى تكعية اآلباء كاألهٍات حكؿ 
. الهكاضيع التي تٍهٍا في تربية األبىاء هف ذكم االحتياجات الخاصة 

. االبتعاد عف األساليب الخاطئة في االتصاؿ هع األبىاء التي تجعؿ هف الجك األسرم  هضطربان  .6
 .  إجراء دراسات أخرل في ىفس الهكضكع هف خبلؿ هتغيرات أخرل .7
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  1رقـ الممحؽ 
مقياس التكيؼ االجتماعي 

أبدا أحيانا دائما الػػػفػػقػػػػػػػػػػرات األرقاـ 
   يصدر عنو سمكؾ مستيجف مثؿ الكبلـ عف قرب، النفخ ك التجشؤ في كجكه اآلخريف، تقبيؿ اآلخريف كالتمسح بيـ كمعانقتيـ كالتعمؽ الزائد بيـ   1
   تصدر عنو بعض السمككات المستيجنة كلكنو يكؼ عنيا بالتنبيو لمتكرر  2
   تصدر عنو بعض السمككات المستيجنة كلكنو يكؼ عنيا إذا اشعر أنيا مزعجة لآلخريف  3
   سمككو ميذب  ال تصدر عنو سمككات مستيجنة  4
   يبلحظ نفسو بانتباه كيبلحظ سمككات اآلخريف كيتضايؽ مف السمكؾ المستيجف  5
 
 

6 

يكرر أشكاال مف السمكؾ غير مألكفة مثؿ تحريؾ يديو بشكؿ مستمر، ضرب قدميو مع بعضيما البعض ،يمطـ ك يخمش كيحؾ 
يابا في الغرفة باستمرار ، البقاء برأسو مائبل ، المشي عمى رؤكس األصابع باستمرار ، يمشي  جسمو باستمرار، المشي ذىابا كا 

كأصابعو  في أدنيو أك عمى رأسو 

   

   تصدر عنو أشكاؿ مف السمكؾ غير المألكفة السابقة لكف سرعاف ما يكؼ عنيا إذا ما نبو إلييا كأعطي التكجيو المفظي المناسب   7
   ال تصدر عنو أشكاؿ السمكؾ غير مألكفة لكنو يحتاج إلي تنبيو   8
   ال تصدر عنو سمكؾ غير مألكفة مف تمقاء نفسو  9
   ال يبلحظ عميو سمكؾ غير مقبكؿ كيبلحظ تصرفاتو كيبلحظ تصرفات اآلخريف ك يشجعيـ عمى إتباع السمكؾ المقبكؿ  10
   منطك عمى نفسو ،يخجؿ خاصة في المكاقؼ االجتماعية ،يبدك خامبل ال يتفاعؿ مع األفراد الذيف حكلو كالمكاقؼ التي يكضع بيا  11
   يحاكؿ مشاركة الجماعة في نشاطيا عندما يككف معو مرافؽ يطمئف إليو كلكنو يخشى البقاء مع الجماعة ك يفضؿ أف يككف لكحده  12
   يشارؾ الجماعة نشاطاتيا كلكنو ال يختمط بشكؿ جيد  13
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 2الممحؽ رقـ 
استبياف االتصاؿ في األسرة 

أبدا أحيانا دائما الفقرات األرقاـ 
   ينصح كؿ كاحد منا األخر بالكممة الطيبة    1
   أتكمـ مع أبنائي بيدكء  2
   يتميز الحكار بيف أبنائنا بالصراحة  3
   نتناقش عمى ضركرة متابعة أبنائنا في المراكز الخاصة  4
   أتبادؿ الحديث مع أبنائي حكؿ دراستيـ  5
   يتناقش أبنائي مع بعضيـ البعض  6
   يكجو كؿ كاحد منا اآلخر إلي كيفية التعامؿ مع أبنائنا  7
   استعمؿ الكممات الطيبة مع أبنائي  8
   يتحاكر أبنائي فيما بينيـ بيدكء    9
   نتحدث مع بعضنا حكؿ مشكبلت أبنائنا  10
   نتناقش مع أبنائنا حكؿ كيفية اختيار أصدقائيـ  11
   يدكر الحديث بيف أبنائي حكؿ دراستيـ  12
   يرفض كؿ كاحد منا االستماع إلي األخر  13
   أتكمـ بكضكح مع أبنائي حكؿ احتياجاتيـ  14
   يشجع أبنائنا بعضيـ البعض عمى تجاكز اعاقتيـ  15
   نتناقش مع بعضنا حكؿ أمكر حياتنا  16
   اترؾ الحرية ألبنائي إلبداء رأييـ  17

   يشارؾ الجماعة نشاطاتيا ك يككف مبادرا في التعرؼ عمى الجماعة كالقياـ بنشاطاتيا  14
   ال يبدك عميو الخجؿ أك الحرج مف الجماعة كيحاكؿ أف يندمج مع الجماعة كيككف مبادرا   15
   كثيرا ما يسرؽ أك لكحظ انو يسرؽ أك يكذب باستمرار أك يقمب الحقيقة لمصمحتو الخاصة  16
   يسرؽ أك يبلحظ عميو السرقة ، كيقكؿ الصدؽ عندما تككنا لحقيقة معركفة لمسامع   17
   يحاكؿ االستيبلء عمى ممتمكات اآلخريف دكف استئذاف لكف يعيدىا كيقكؿ الصدؽ عندما ال يخشى النتائج  18
   مؤتمف ال يأخذ ممتمكات غيره دكف إستاداف كيقكؿ الحؽ ميما كانت النتائج   19
   يشجع اآلخريف أف يككف أمناء ك صادقيف  20
   سمبي ال يتقيد بالقكاعد ك المكاعيد ك األكامر ك القكانيف  21
   يتقيد بالقكاعد ك المكاعيد ك األكامر ك القكانيف إذا كاف ىنالؾ مصدر لمسمطة يرغمو عمى ذلؾ  22
   يتقيد بالقكاعد كاألكامر ك القكانيف ك المكاعيد إذا نبو إلييا ك يكجد تكجيو لفظي  23
   يتقيد بالقكاعد ك المكاعد ك األكامر ك القكانيف مف تمقاء نفسو  24
يراعي قكاعد السمكؾ االجتماعي، كيمتثؿ لمقكاعد كاألكامر ك القكانيف كيحافظ عمى مكاعيده ك يشجع األفراد اآلخريف عمى االمتثاؿ  25

لمجماعة ك قكانينيا ك أكامرىا ك قكاعدىا 
   

يقاعيـ في المشاكؿ ك يفسد تجمعيـ كال يعطييـ أم اعتبار 26    .  ال يحتـر اآلخريف ك يفسد تجمعيـ كيككف سببا في شجارىـ، كا 
   يحتـر اآلخريف كيقدرىـ كيشاركيـ باحتراـ إذا كاف ىنالؾ إشراؼ عاـ كتكجيو لفظي  28
   يحتـر اآلخريف كيقدرىـ كيشاركيـ باحتراـ مف تمقاء نفسو  29
   يحث اآلخريف ك يشجعيـ عمى احتراـ بعضيـ البعض ك تقدير مشاعرىـ كيككف قدكة ليـ في إتباع ذلؾ  30
شارات تيديد  31    ييدد ، يصرخ ،يستعمؿ لغة بذيئة ، كا 
   ال يمجا إلي السمكؾ العدكاني المفظي بكجكد مصدر لمسمطة ك تكجيو لفظي بدكف أف يككف ىنالؾ سبب ضركرم  32
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إدراؾ العبلقات اإلنسانية في الكسط المؤسساتي كأثره عمى السير الحسف كاإلنتاج 
 

نات عوي لي ت  أ.د. ع
 2جامعة الجزائر

 
 مقدمة

كلقد أضحى هكضكع العبلقات اإلىساىية هف أٌـ الهكاضيع البارزة التي أصبحت تستقطب اٌتهاهات الباحثيف ابتداء هف حركة 
، الذم حاكؿ اكتشاؼ بعض هظاٌر السمكؾ التىظيهي )Jorge Elton Mayo (1880-1949العبلقات اإلىساىية لهؤسسٍا جكرج إلتكف هايك 

   )1( .كعبلقتٍا باإلىتاجية...كالدافعية كالركح الهعىكية كتهاسؾ الجهاعة
كهف جٍة أخرل، شهمت دراسات عمـ الىفس الجكاىب الهعرفية . كىتج عف تجاربً تكسع االٌتهاـ بالجاىب الىفسي لؤلفراد ضهف جهاعة العهؿ

 .لمسمكؾ اإلىساىي
، بركىزكيؾ  )Koffka (1935كيعتبر اإلدراؾ هف بيف العهميات الهعرفية الهعقدة التي ىالت اٌتهاـ العديد هف العمهاء أهثاؿ ككفكا 

Brunswik(1939( بركىر كبكتسهاف ،Bruner & Postman  (1949(  ك بكرىجBoring (1952). (2(  
عطاءٌا الهعاىي الخاصة بٍا فاإلدراؾ عهمية . يهثؿ اإلدراؾ العهمية الرئيسية التي هف خبللٍا يتـ تهثؿ األشياء في العالـ الخارجي كا 

هعرفية تهكف األفراد هف فٍـ العالـ الخارجي الهحيط بٍـ كالتكيؼ هعً هف خبلؿ اختيار األىهاط السمككية الهىاسبة في ضكء الهعاىي 
ا كتىظيهٍا في . كالتفسيرات التي يتـ تككيىٍا لؤلشياء ك بهثابة عهمية تجهيع االىطباعات الحسية الهختمفة عف العالـ الخارجي كتفسيٌر ٌك

تهثيبلت عقمية هعيىة ليتـ تشكيؿ خبرات هىٍا تخزف في الذاكرة، بحيث تشكؿ ىقطة هرجعية لمسمكؾ أك الىشاط يتـ المجكء إليٍا خبلؿ عهميات 
    )3(.التفاعؿ هع العالـ الخارجي

كقد تتأثر ٌذي العبلقات بىكع اإلدراؾ لٍا هف طرؼ الهعىييف باألهر . فالعبلقات اإلىساىية الجيدة تىتج هىاخا اجتهاعيا يساعد عمى تحفيز العهاؿ
ذا ها سكؼ ىحاكؿ تكضيحً هف خبلؿ ٌذي الدراسة التي ىٍتـ فيٍا بالجاىب الهعرفي . سكاء رؤساء أك هرؤكسيف في الكسط الهؤسساتي ٌك

 .لؤلشخاص في تككيف العبلقات اإلىساىية
 

 اإلشكالية
 ٌؿ تتىكع األىهاط اإلدراكية لمعبلقات اإلىساىية لدل العهاؿ في الهؤسسات اإلىتاجية؟- 
 ٌؿ يتأثر كبل هف السير الحسف كاإلىتاج بىكع ىهط إدراؾ العبلقات اإلىساىية الكظيفية؟- 

يجابي(-الهقر االجتهاعي- تكجد ثبلثة أىهاط إدراؾ لمعبلقات اإلىساىية في هؤسسة ىفطاؿ: الفرضية األكلى  .)سمبي كحيادم كا 
إدراؾ لمعبلقات اإلىساىية الكظيفية في الهؤسسة بالىسبة لمفرد كالجهاعة  يتأثر السير الحسف لمعهؿ في الهؤسسة بىهط: الفرضية الثانية

 .كالكظيفة
 .إدراؾ البعد االقتصادم لمكظائؼ يتأثر اإلىتاج االقتصادم في الهؤسسة بىهط: الفرضية الثالثة

 العبلقات اإلنسانية
ـ إلى العهؿ هعا بأكثر إىتاجية هع " هصطمح العبلقات اإلىساىية هجاؿ هف هجاالت اإلدارة يعىى بإدهاج األفراد في هكقؼ العهؿ بطريقة تحفٌز

شباع حاجاتٍـ االقتصادية كالىفسية كاالجتهاعية ك يرل كلياـ سككت  أف العبلقات اإلىساىية تشير  ) william scott(تحقيؽ التعاكف بيىٍـ كا 
إلى عهميات حفز األفراد في هكقؼ هعيف بشكؿ فعاؿ تؤدم إلى الصكؿ إلى تكازف في األٌداؼ، يعطي هزيد هف اإلرضاء اإلىساىي كها يساعد 

عمى تحقيؽ هطالب الهشركع، أم تؤدم العبلقات اإلىساىية إلى ارتفاع في اإلىتاجية كالزيادة في الفعالية التىظيهية، كأفراد سعداء يشعركف 
 )1( .بالرضا عف أعهالٍـ

 
  :عبلقة اإلدارة بالعامؿ 

يكهف سر ىجاح الكثير هف الشركات العالهية الىاجحة في التكافؽ بيف ثقافتٍا كأٌدافٍا كرضا الزبائف، فٍي هعىية بإكساب الهكظؼ التهٌكف 
كالرؤية كالرضا كالثقافة التي تهكىً هف تحقيؽ  االىتهاء ألٌداؼ الهؤسسة، هف خبلؿ إرضاء الزبائف، فيشعر الهكظؼ بالتكافؽ كاالىسجاـ بيف 
دكري في التعاهؿ هع الزبائف كالحمقة التي يمتقي فيٍا هعٍـ هف جٍة، كدكري في التعاهؿ هع اإلدارة كشعكري اإليجابي اتجاٌٍا في ههارساتٍا ىحكي 
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ذي العبلقة تىطبؽ بشكؿ أساسي عمى (كفي كثير هف األحياف يحدث تىاقض بيف األهريف أك تكاهؿ في األشكاؿ التالية. هف جٍة أخرل ٌك
 :)هكظؼ الخدهات
 .بأف تككف عبلقة اإلدارة هع الهكظؼ سمبية عدائية، فيىجـ عىٍا عبلقة سمبية عدائية بيف الهكظؼ كالزبائف: التكافؽ السمبي
 .بأف تككف عبلقة الهكظؼ هع الهؤسسة إيجابية، فيىجـ عىٍا عبلقة ايجابية هع الزبائف: التكافؽ اإليجابي
ىا تككف عبلقة اإلدارة هع الهكظؼ إيجابية كعبلقتً هع الزبائف سمبية أك العكس، أم أف تككف عبلقة الهكظؼ هع : التناقض اإليجابي ٌك

 .الهؤسسة أك اإلدارة سمبية كلكف عبلقتً هع الزبائف إيجابية
 :أها التفسير الهحتهؿ لٍذي الحاالت الثبلث فٍك كها يأتي

ك الهتكقع عىدها تككف ههارسات اإلدارة تقـك عمى الشؾ كعدـ الثقة في الهكظؼ أك االستغبلؿ كتجاٌؿ حقكؽ الهكظفيف : فالنكع األكؿ ٌك
 .كحاجاتٍـ الهختمفة

فهف الطبيعي أف يىجـ عف ذلؾ ردكد فعؿ سمبية هف قبؿ الهكظفيف في تأدية األعهاؿ التي يقكهكف بٍا، سكاء أكاف في هؤسسات الخدهات التي 
يتعاهؿ فيٍا الهكظؼ هع الزبائف في احتكاؾ هباشر كجٍان لكجً أـ في الهؤسسات اإلىتاجية التي يعهؿ فيٍا الهكظؼ بشكؿ هباشر هع الزبائف 

فتؤثر العبلقة عمى كفاءة الهكظؼ كأدائً في األعهاؿ، كهف الطبيعي أف الهقدهات السمبية تفضي إلى ىتائج سمبية عمى اإلىتاجية كاألداء، 
فتزداد عكاهؿ الصراع كالرقابة، كتسكد حالة عدـ الثقة بيف الهدير كالهكظؼ، هها يىعكس سمبان في كؿ األحكاؿ في ىتائج األداء الهرتبطة 

باإلىتاجية كخاصة هف الىكاحي الهتعمقة بالىكعية كالفاعمية، فقد يتـ إىتاج الكـ الهىاسب تحت كطأة الهراقبة الدائـ هف قبؿ الهدير، كلكف عمى 
 .حساب الىكعية كالجكدة كالفاعمية

ك هتكقع كطبيعي أيضان، كذلؾ عىدها تحاكؿ اإلدارة العىاية برغبات الهكظفيف كحاجاتٍـ فيىعكس ذلؾ إيجابان عمى ىتائج : النكع الثانيأها  ٌك
 .األداء، سكاء أكاف هباشران في التعاهؿ هع الزبائف أـ غير هباشر كها ٌك الحاؿ في الهؤسسات اإلىتاجية أك الصىاعية

 .عبلقة سمبية إيجابية عبلقة إيجابية سمبية ك :فيىقسـ إلى قسهيف: النكع الثالثأها 
 فتككف اإلدارة عبلقتٍا هع الهكظفيف إيجابية كتقدر احتياجاتٍـ كهشاكمٍـ، كلكف ال يىعكس ذلؾ عمى أدائٍـ العبلقة اإليجابية السمبيةأها في 

ذي حالة شاذة كسببٍا قد يككف سكء اإلدارة في بعض أك هعظـ الههارسات الهتعمقة بإدارة الهكارد البشرية، هثؿ سكء  في التعاهؿ هع الزبائف، ٌك
ا هف ههارسات سمبية  .التعييف كاالىتقاء كالتدريب كغيٌر

، فعىدها تهارس اإلدارة أساليب غير سميهة كغير هىاسبة في التعاهؿ هع الهكظؼ كال تمبي احتياجاتً أك العبلقة السمبية اإليجابيةكأها في 
ذي األخيرة تحدث بشكؿ خاص في الهؤسسات الخدهية التي يتعاهؿ . تعتىي بهشاكمً، كلكىً بالهقابؿ يقـك بأداء هٍاـ كظيفتً بشكؿ هىاسب ٌك

ذي العبلقات أشار إليٍا  فيٍا قطاع عاـ هف الهكظفيف هع الزبائف كجٍان إلى كجً، كلكف ٌذي العبلقة بشكمٍا السمبي اإليجابي ال تدـك طكيبلن، ٌك
 )Bowen and Schneider, 1981; 1983; 1993(كأكد عميٍا بشكؿ هباشر أك غير هباشر عمهاء في الهكارد البشرية كالخدهات هثؿ 

. كالجدكؿ اآلتي يبيف باختصار شكؿ ٌذي العبلقات الهختمفة
  أشكاؿ العبلقة بيف المكظؼ كاإلدارة)2(جدكؿ رقـ 

 (مثاالن )عبلقة المكظؼ مع الزبائف  األداء مع الزبائف/ المكظؼ مع المكظؼ/ اإلدارة أنكاع العبلقات بيف   اإلدارة كالمكظؼ  كالنتائج  

 سمبية سمبي سمبية سمبية التكافؽ السمبي 
 إيجابية إيجابي إيجابي إيجابي التكافؽ اإليجابي 
 التناقض اإليجابي 

 (كينقسـ إلى قسميف)
 سمبية سمبي سمبية إيجابية
 إيجابية إيجابية إيجابية سمبية

 .هف إعداد الكاتب يحي همحـ ىفس الهرجع: الهصدر
 

فاإلدارة الىاجحة ٌي تمؾ اإلدارة التي تقـك بتشخيص طبيعة العبلقة بيف الهدير أك اإلدارة كالهكظؼ هف ىاحية، كبيف الهكظؼ كىتائج األداء أك 
ذا يحتاج إلى استقصاء اآلراء كاالىطباعات لهعرفة رأم كؿ طرؼ هف أطراؼ العبلقة باآلخر، كها ٌي التكقعات . الزبائف هف ىاحية أخرل ٌك

ك التكافؽ اإليجابي . التي يتكقعٍا كؿ هف اآلخر كتحتاج إلى ههارسة هزيد هف الشفافية كالكاقعية كالصراحة لبىاء الىكع الثاىي هف العبلقات، ٌك
الذم يحتاج إلى هقكهات هف التهكيف كالهشاركة كالثقة، لكي تتهكف اإلدارة هف بىاء عبلقات إيجابية هع الهكظفيف، ليىعكس بشكؿ إيجابي 

 .كهتهيز عمى الزبائف أك اإلىتاج
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 منيجية الدراسة الميدانية
  :نبذة تاريخية عف ميداف البحث. 1

، كالتي تهثمت هٍاهٍا األساسية أىذاؾ 1963 ديسهبر31 الهؤرخ في491-63 كفؽ لمهرسـك التىفيذم رقـ 1963تأسست شركة سكىاطراؾ عاـ 
 لتشهؿ 1966-09-22 الهؤرخ في 296-66بعدٌا تـ تكسيع ىطاؽ صبلحيتٍا بهقتضى الهرسـك رقـ . في تأهيف، ىقؿ كتسكيؽ الهحركقات

ىتاج كتحكيؿ كتسكيؽ الهحركقات  .هجاالت الصىاعة البتركلية هف بحث كتىقيب كا 
عادة ٌيكمة كتىظيـ الهؤسسات الجزائرية التي اىتٍجتٍا الدكلة، تـٌ تىظيـ الٍياكؿ القاعدية لشركة  كفي إطار سياسة اإلصبلحات الكطىية كا 

 فرعا، فىشأت الهؤسسة الكطىية لتكرير 13، كتـ تقسيهٍا إلى 1980 أفريؿ 06 الهؤرخ في 101-80سكىاطراؾ كفؽ الهرسـك التىفيذم رقـ 
 لشركة سكىاطراؾ في الهؤسسة G.P.L/C دهج هشركع غاز البتركؿ الههيع الكقكد 1983كفي عاـ . E.R.D.Pكتكزيع الهىتجات البتركلية 

 .الكطىية لتكرير كتكزيع الهىتجات البتركلية
 4، كC.L.P هقاطعة لمكقكد، زيكت التشحيـ كالهطاط 17   ابتداء هف U.N.D كحدة تكزيع هتعددة الهىتجات 48 أىشأت 1984كفي عاـ 

 شركتاف 1987 الهؤرخ عاـ 189-87كفي ىفس السىة اىحمت ٌذي األخيرة كتـٌ إىشاء بهقتضى الهرسـك رقـ  U.N.M.هقاطعات لمصياىة 
 :كطىيتاف ٌها

  الهكمفة بتكرير الهكاد البتركلية: ىفتؾ. 
  الهكمفة بتسكيؽ كتكزيع الهكاد البتركلية: ىفطاؿ. 

ي شركة ذات أسٍـ برأس هاؿ قدري% . 100كبٍذا أصبحت هؤسسة ىفطاؿ أحد الشركات الفرعية التابعة لهؤسسة سكىاطراؾ بىسبة  : ٌك
ا االجتهاعي بطريؽ الكثباف ص15.650.000.000.00 كلقد اشتؽ اسـ شركة ىفطاؿ . ، الشراقة، الجزائر العاصهة73ب . دج الكائف هقٌر

ك هصطمح عالهي يقصد بً الىفط أكالبتركؿ، كNAFT: هف جزئيف كبالتالي   .Algérie(الحرفيف األكليف هف كمهة ) ىسبة إلى الجزائرAL ٌك
فاف كمهة ىفطاؿ تعىي ىفط الجزائر، كتعتبر ىفطاؿ في الكقت الحاضر الشركة الكحيدة التي تضهف تسكيؽ كتكزيع الهكاد البتركلية كهشتقاتٍا 

 .عبر كافة التراب الكطىي 
 
 :مياـ مؤسسة نفطاؿ. 2

في إطار الهخطط الكطىي لمتىهية االقتصادية كاالجتهاعية أصبحت ىفطاؿ هكمفة بالهتاجرة كتكزيع الهكاد البتركلية الهكررة كالهكاد القابمة 
 : لبلحتراؽ كأٌـ الهكاد التي تسكؽ ٌي 

بىزيف السفف ) ، كالهبلحة البحرية(ككقكد السيارات كالشاحىات كعربات الىقؿ )البىزيف كالكقكد بهختمؼ أىكاعً إلى كؿ هف الهبلحة البرية 
يدرات)، كالهبلحة الجكية(كالبكاخر كها تقـك ببيع اإلطارات الهطاطية، الهذيبات، الزفت . G.P.Lكغاز البتركؿ الههيع  (كقكد الطائرات كالكربٌك
 :كها لديٍا هٍاـ أخرل تسعى إلى تحقيقٍا ٌي .الهعدىي

 تىظيـ كتطكير ىشاطات الهتاجرة كتكزيع الهكاد البتركلية كهشتقاتٍا في السكؽ الكطىي؛ -
 ىقؿ كتخزيف كؿ الهكاد الهتاجر بٍا إلى كاهؿ التراب الكطىي؛ -
 الحرص عمى االستعهاؿ العقبلىي لمهكاد الطاقكية؛ -
 ضهاف صياىة كؿ التجٍيزات كالحرص عمى تحسيف كهراقبة الكهيات الهىتجة؛ -
 إعداد كهتابعة الهخططات السىكية كالقرارات الرسهية ككذا الهخططات التي تٍدؼ إلى تغطية حاجيات السكؽ الكطىية؛ -
 احتراـ هعايير األهف الصىاعي كحهاية البيئة كالهحيط؛ -
 هحاكلة استرجاع الزيكت الهستعهمة لتخفيض الضرر عمى الطبيعة؛ -
 تطكير الٍياكؿ القاعدية لمتخزيف كالتكزيع هف أجؿ ضهاف السير الحسف لهتطمبات السكؽ الكطىية؛ -
عادة رسكمة الهكظفيف هف اجؿ تطكير قدراتٍـ؛ -  كضع سياسات التربص كالتككيف كا 
 الحرص عمى إدخاؿ كتطكير كاستعهاؿ أجٍزة اإلعبلـ اآللي في إطار هٍاهٍا؛ -

الهىٍج الهىاسب لٍذي الدراسة ٌك الهىٍج الكصفي ألىً األكثر هبلءهة لتحقيؽ أٌداؼ الدراسة الهتهثمة في هحاكلة تكضيح أٌهية العبلقات 
اإلىساىية في العهؿ كاالىعكاسات الهختمفة التي يهكف أف تبلحظ عف طريؽ سمكؾ األفراد، ككذلؾ فٍـ الدكر الذم يمعبً اختبلؼ أىهاط إدراؾ 

 .العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة االقتصادية كتأثير ذلؾ عمى السير الحسف كاإلىتاج
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  :االدكات المستعممة لجمع المعطيات
يعتبر هكضكع إدراؾ العبلقات اإلىساىية في العهؿ هف الهكاضيع الصعبة كالكاسعة لها يحتكيً هف جكاىب كهظاٌر هتعددة هتعمقة بالفرد 

لٍذا كجب عميىا استعهاؿ أكثر هف تقىية لجهع أكبر قدر ههكف هف الهعمكهات حكؿ الهؤشرات التي لٍا عبلقة بإدراؾ األفراد . كالهؤسسة هعا
 :كبالتالي استعهمىا في ٌذي الدراسة التقىيات التالية. لهحيطٍـ الهٍىي هف ىاحية التفاعؿ هع اآلخريف

ذي الهبلحظة ٌي تمؾ التي يجريٍا . الهبلحظة هتعددة األىكاع، كىجد هىٍا الهبلحظة بالهشاركة :المبلحظة عف طريؽ المشاركة. 1. 2 ٌك
بحيث يقـك الباحث بهشاركة كاعية كهىظهة حسبها تسهح الظركؼ في . الباحث أثىاء هشاركتً لهف يدرسٍـ في األىشطة التي يقكهكف بٍا

ىشاطات الحياة االجتهاعية كفي اٌتهاهات الجهاعات بٍدؼ الحصكؿ عمى بياىات تتعمؽ بالسمكؾ االجتهاعي كذلؾ عف طريؽ اتصاؿ هباشر 
 )1(. يجريً الباحث هف خبلؿ هكاقؼ اجتهاعية هحددة

كالطريقة عاهة كاىت . أجريت عدة هقاببلت كىقاشات حكؿ هكضكع ٌذي الدراسة ك كاف ذلؾ هع العهاؿ بهختمؼ فئاتٍـ الهٍىية : المقابمة2
 . عفكية،الٍدؼ هىٍا ٌك هعرفة ها هدل أٌهية دراسة ٌذا الهكضكع كها هدل أٌهية الجاىب الىفسي االجتهاعي لمعهؿ لدل العهاؿ

كٌؿ ٌذا ساعد في . كهف جٍة أخرل حاكلىا حصر الهشاكؿ التي يعاىي هىٍا الهكظفيف الهتعمقة بصعكبات القياـ بهٍاهٍـ عمى أحسف كجً
 . اإللهاـ بهؤشرات األىهاط اإلدراكية كتحديد الهحاكر األساسية لكضع أسئمة االستبياف

كها ساٌهت . لقد تـ إعداد االستبياف عمى أساس ها استعرضتً الطالبة في الجاىب الىظرم حكؿ  هكضكع الدراسة :االستبياف. 4 . 2
كتـٌ اختيار األسئمة الهغمقة ىظرا لككىٍا ال تتطمب . الهبلحظة اليكهية لسمكؾ االفراد في العهؿ كالهقاببلت بقسط كبير في   بىاء استبياف الدراسة

 .كقتا طكيبل لئلجابة عميٍا هف طرؼ الهكظفيف
كها أٌىٍا ال تحتاج إلى كقت طكيؿ . كذلؾ ٌذا الىكع هف األسئمة ال يحتاج إلى إجابات ذات تحرير كتابي تفاديا الحصكؿ عمى ىتائج غير هعبرة

يتدرج ٌذا السمـ هف الدرجة . كقد استعهمىا سمـ ذك التدرج الخهاسي إذ تستدعي اإلجابة أكثر هف اختيارييف هع إهكاىية كاحدة لئلجابة. لتحميمٍا
كيحتكم االستبياف عمى هجهكعتيف هف  . هكافؽ جٌدا5 هكافؽ ، 4 غير هتأكد، 3 غير هكافؽ، 2غير هكافؽ إطبلقا، 1: كاحد إلى خهسة

 :األسئمة
 .السف، الجىس، األقدهية في العهؿ، الهستكل التعميهي، الفئة الهٍىية:  تتعمؽ بالهعمكهات الشخصية كتتضهفالمجمكعة األكلى

ي تتهثؿ في عبارات يقابمٍا سمـ هتدرج هف أمٌا المجمكعة الثانية  5 إلى 1 فٍي عبارة عف أسئمة االستبياف هقسهة إلى ثبلثة هحاكر رئيسية ٌك
 . يختار العاهؿ القيهة التي تعبر عف درجة هكافقتً هع العبارة

ك يتككف هف األسئمة الهرقهة هف كاحد بإدراؾ العبلقات اإلنسانية البحثة  يتعمؽ :المحكر األكؿ تعبر عف الهؤشرات  )8(إلى ثهاىية  )1( ٌك
 . أٌهية الفرد، التعاكف بيف العهاؿ، التكاصؿ االجتهاعي، إشباع الحاجات، الركح الهعىكية، الراحة كاأللفة، حٌؿ الىزاعات، السمكؾ: التالية

 : كيىقسـ إلى ثبلثة فركع ٌيبإدراؾ العبلقات اإلنسانية الكظيفيةيتعمؽ : المحكر الثاني
الدافعية كالرغبة في العهؿ كاإلىتاج، تحقيؽ الرضا الكظيفي، : كالهؤشرات ٌي :12 إلى السؤاؿ رقـ 9هف السؤاؿ رقـ :  إدراؾ الفرد لذاتو1

ىتاج أحسف  .التخفيؼ هف الهمؿ، الفرص لبذؿ الجٍد كا 
  24 إلى السؤاؿ 13 هف السؤاؿ رقـ :إدراؾ اآلخريف. 2
 .التفاٌـ بيف أفراد الجهاعة، الشعكر باالىتهاء كاألهف الهٍىي، تكثيؽ الركابط بيف الزهبلء كالرؤساء: الهؤشرات- 
 :  كهؤشراتً ٌي29 إلى السؤاؿ 25 يتضهف األسئمة هف : إدراؾ البعد الكظيفي3

 . أٌهية الكظيفة، االستقبللية في العهؿ، الحرية في تىكيع الهٍارات ألداء الهٍاـ، الحصكؿ عمى الحكافز كالهكافآت
أٌهية الكظيفة، تحسيف األداء :  كهؤشراتً ٌي33 إلى30 كيتضهف األسئمة هفبإدراؾ البعد االقتصادم لمكظائؼيتعمؽ  :المحكر الثالث

. باستهرار، االٌتهاـ بهشاريع الهؤسسة، االٌتهاـ بالىتائج السىكية
 

 هكظؼ عمى هستكل 1760اختيرت عيىة الدراسة بالطريقة العشكائية الطبقية الهىتظهة هف الهجتهع األصمي الذم يقدر ب  : عينة الدراسة. 4
كاستعهمت القكائـ االسهية لمعهاؿ في كؿ هديرية لمسحب العشكائي . الهديريات الهكجكدة في الهقر االجتهاعي لمهؤسسة، كالتي هثمت الطبقات

. الخ.. لمثاىية 4 لمهديرية األكلى، ثـ 6بكتابة األسهاء األكلى هف كؿ قائهة في قصاصات كرقية ثـٌ سحبت أرقاـ لكؿ هديرية، فكاف الرقـ 
 . فرد هىٍـ200كبعدٌا قهىا بإضافة الهدل لكؿ رقـ عشكائي لمحصكؿ عمى هفردات عيىة الدراسة الهككىة هف 
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 :نتائج الدراسة الميدانية
تدكر أسئمة ٌذي الهجهكعة حكؿ تكزيع أفراد العيىة حسب بعض الخصائص الشخصية  كالسف كالجىس : المحكر االكؿ مف أسئمة االستبياف

 إلخ  ..كالحالة العائمية
 يكضح تكزيع أفراد العينة حسب الجنس (1)رسـ بياني رقـ 

رسم بياني رقم )1(  يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس

107; 

53,5%

93;

46,5%

اإلناث الذكور

رسم بياني رقم )1(  يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس

107; 

53,5%

93;

46,5%

اإلناث الذكور

 
 

ي ههثمة بىسبة  ذا يعكد  %. 53.5ها يهكف هبلحظتً هف خبلؿ ٌذا الشكؿ ٌك كجكد عدد هف اإلىاث أكثر هف الذككر في عيىة البحث ٌك ٌك
إلى تكاجد الهرأة بىسبة عالية في الٍيئات اإلدارية لمهؤسسة خبلفا لها ٌك عميً في الٍيئات العهمية كهراكز همئ قاركرات الغاز أك هراكز تكزيع 

 .الكقكد
 يبيف تكزيع أفراد العينة حسب فئة السف : 2. 1الجدكؿ رقـ

 51مف  المجمكع
 60إلى 

 41مف 
 50إلى 

 31مف 
 40إلى 

 20مف 
 30إلى 

 الفئات

 التكرارات 61 95 29 15 200
 النسب المئكية %30,5 %47,5 %14,5 %7,5  100%

 
يمعب عاهؿ السف دكرا ٌاها في أداء الهٍاـ في العهؿ، فٍك يعتبر هؤشرا لمىشاط كالحيكية، كخاصة إذا ها صاحبتً ظركؼ هٍىية جيدة إضافة 

 . إلى الرغبة كالهيؿ االيجابي لمعهؿ
ذا ) %47.5( سىة 40 إلى 31كهف  ) %30,5( سىة 30 إلى 20يبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ تهركز أفراد العيىة في فئتي الشباب هف  ، ٌك

ـ  % 78يعىي أف ىسبة  ي هرحمة تتسـ حسب رأم الباحثة بالعطاء كاالستقبللية كحب االستطبلع 40هف أفراد العيىة ال تتعدل أعهاٌر  سىة، ٌك
أها فيها يخص الفئات األخرل، فىجد أف . كيعتبر ٌذا ايجابي بالىسبة لهؤسسة ىفطاؿ هف أجؿ االستفادة هف طاقاتٍا البشرية. في هيداف العهؿ

ذي الىتائج في الحقيقة تعكس سياسة . 60 إلى 51بالىسبة لفئة  % 7.5، كىسبة  %14.5 تقدر ب 50 إلى 41ىسبة أفراد العيىة في فئة  ٌك
الهؤسسة في هحاكلة تجديد اليد العاهمة بإدخاؿ عىصر الشباب ذكم الكفاءات العميا كبسياسة تشجيع الهسىيف هف العهاؿ لتقديـ طمباتٍـ لئلحالة 

 )Allocation de fin de carrière(. عمى التقاعد إلحالة عمى التقاعد بإدراج هىحة آخر الخبرة الهٍىية
 يبيف تكزيع أفراد العينة حسب الحالة العائمية : 3 . 1الجدكؿ رقـ

 المجمكع
 الفئات (عزباء)أعزب  (ة)متزكج  (ة)أرمؿ  (ة)مطمؽ 

 التكرارات 67 130 2 1 200
 النسب المئكية %33,5 %65 %1 %0,5  100%

بالهقابؿ ٌذا . هف أفراد العيىة هف الهتزكجيف يعكس ربها حالة هف الكفاية الهادية التي تكفر اإلهكاىيات لمشباب لمزكاج % 65إٌف كجكد ىسبة 
. يعطي اىطباع أف أغمبية أفراد العيىة يتهتعكف بركح الهسؤكلية في العهؿ إذا ها تكفرت سياسة تحفيزية تدفع ىحك األداء الجيد كتحسيف اإلىتاج
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كفيها يخص الفئات األخرل هف هطمؽ كأرهؿ ىجد ىسب ضئيمة جٌدا في ضكء ها تـٌ التحصؿ عميً هف . هف العزاب % 33,5تميٍا ىسبة 
 .هعمكهات ألىً قد تككف ٌىاؾ بعض التحفظات هف طرؼ أفراد عيىة البحث

ٌذي الىتائج تكضح أف أفراد العيىة في هؤسسة ىفطاؿ يتهتعكف باالستقرار العائمي الذم يؤدم بدكري إلى عدـ االىشغاؿ بالهشاكؿ الشخصية عىد 
 .   تكاجدٌـ في هيداف العهؿ كبالتالي يٍتهكف بهٍاهٍـ كتحسيف أدائٍـ هف اجؿ تحقيؽ أٌداؼ الهؤسسة

 يبيف تكزيع أفراد العينة حسب الفئات المينية : 4 . 1الجدكؿ رقـ
 الفئات إطار سامي إطار عكف تحكـ عكف تنفيذ المجمكع
 التكرارات 31 124 29 16 200
 النسب المئكية %15,5 %62 %14,5 %8  100%

 
ا  يتضح لىا أٌف أغمبية 4 . 1كهف خبلؿ الجدكؿ رقـ . تؤثر الفئات الهٍىية في تككيف اتجاٌات العهاؿ ىحك عهمٍـ ككذا في إثبات الذات كتقديٌر

عكف تحكـ كفي األخير فئة قميمة  % 14.5إطارات ساهية ك % 15.5، تميٍا ىسبة  %62أفرد العيىة ٌـ هف فئة اإلطارات إذ يهثمكف ىسبة 
 . جٌدا هف أعكاف التىفيذ

ٌذي األرقاـ تعكس سياسة التكظيؼ في الهؤسسة راعية في ذلؾ طبيعة الهٍاـ في الٍيئات اإلدارية، إذ عهدت هؤسسة ىفطاؿ في السىكات 
. األخيرة إلى رفع الهستكل التأٌيمي الختيار العهاؿ كخاصة ٌؤالء الذيف يعهمكف في الهديريات، إذ أقؿ هستكل هطمكب ٌك شٍادة الميساىس

بالهقابؿ لك أخذىا عيىة هف أحد الفركع لكجدىا األرقاـ تختمؼ، حيث أف اليد العاهمة في الفركع ال يتطمب حتها هستكل تعميهي جاهعي ألداء 
 .فالهٍاـ في الفركع تىفيذية أكثر هف إدارية. الهٍاـ بؿ يكفي هستكل ثاىكم أك تأٌيؿ هف هراكز التككيف

 يبيف تكزيع أفراد العينة حسب المستكل التعميمي : 5 . 1الجدكؿ رقـ
 الفئات ابتدائي متكسط ثانكم بكالكريا ليسانس ميندس ماجستير المجمكع

 التكرارات 3 15 18 9 124 30 1 200
 النسب المئكية 51% 7,5% 9,5% 4,5% 62% 15% 0,5%  100%

 
ذا راجع إلى طبيعة الهٍاـ الهتطمبة في هديريات الهقر ) %62(تؤكد ىتائج ٌذا الجدكؿ أف هعظـ أفراد العيىة هف حاهمي شٍادات الميساىس  ، ٌك

 .   هف الهٍىدسيف يتكاجدكف في هديريات األعبلـ كاالتصاؿ كاألهف % 15االجتهاعي لمهؤسسة، تميٍا ىسبة 
 .فيها يخص الفئات الضئيمة لبلبتدائي كالهتكسط، فٍـ يىتهكف إلى عهاؿ التىفيذ هف عهاؿ الىظافة كالحرس

مة جاهعيا لتكفير الخدهات اإلدارية  ا ها سبؽ ذكري عف سياسة التكظيؼ في الهؤسسة التي تعتهد عمى اليد العاهمة الهٌؤ ٌذي الىتائج تعكس بدكٌر
فٍذي الهٍاـ تتطمب كفآت ذات هستكل عالي هف هختمؼ الهياديف كعمـ اإلدارة كاإلحصاء كاإلعبلـ اآللي كعمـ االجتهاع . هف تخطيط كتسيير

ا هف التخصصات ك حسب رأم الباحثة فاف الهؤسسة قد عهدت خبلؿ السىكات األخيرة إلى إدخاؿ تدريجيا عهاؿ بهستكل . كاالقتصاد كغيٌر
جاهعي كذلؾ قصد إشراكٍـ في إجراء دراسات تعتهد عمى الهىٍجية العمهية، لمهساٌهة في عهمية اتخاذ القرارات البلزهة هف اجؿ السير الحسف 

 .لمعهؿ في الهؤسسة بكؿ هكضكعية
 يبيف تكزيع أفراد العينة حسب الخبرة المينية: 6 . 1الجدكؿ رقـ

 (السنكات)الفئات  5- 1 10-6 15-11 20- 16 25-21 30-26 40 -31 المجمكع

 التكرارات 31 57 53 28 15 4 12 200

 النسب المئكية  15,5% %28,5 %26,5 %14 %7,5 %2 %6  100%

 
بعدد  % 28.5:  سىكات خبرة هٍىية كالتي تقدر ب10 إلى 6ىبلحظ هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ أف اكبر ىسبة هف هجهكع أفراد العيىة تهثمٍا فئة  

ذا يعكد حسب رأم الباحثة إلى 15 إلى 11هف العهاؿ الذيف يىتهكف إلى فئة  % 26.5 عاهؿ، تميٍا ىسبة 57: عهاؿ يقدر ب  سىة، ٌك
االستقرار الذم تهىحً الهؤسسة هف حيث عقد العهؿ غير الهحدد الهدة، كاألجر الذم يتقاضاي العهاؿ هقارىة هع القطاعات االقتصادية األخرل 

فٍذي هف بيف العكاهؿ التي تجمب اليد العاهمة هف فئة الشباب، إذ أف األرقاـ الهذككرة تتكافؽ هع تمؾ الهجدكلة فيها يخص عىصر . في الببلد
 .السف حيث كجد أف اغمبيً أفراد العيىة شباب

هف أفراد العيىة، تميٍا ىسب ضئيمة بالىسبة لمفئات ها بيف  % 14 فٍـ يهثمكف ىسبة 20الى 16أها فئة األفراد ذك الخبرة الهٍىية التي تتراكح هف 
يهكف تفسير ذلؾ بسياسة التقاعد التي تعتهدٌا الهؤسسة بإعطاء هىافع هالية لمذيف يطمبكف . ) %6ثـ  % 2،  %7.5( سىة 40 إلى 21
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هف اجر  % 20كهؤسسة ىفطاؿ هىخرطة هع تعاضديً عهاؿ الهحركقات التي تصرؼ . التقاعد سكاء ببمكغ السف الضركرم أك بالتقاعد الهسبؽ
هف جٍة أخرل تدؿ ٌذي الىتائج أف أفراد العيىة الهبحكثة ٌـ هف الفئات الهتكسطة . التي يهىحٍا صىدكؽ التقاعد % 80الهتقاعد إضافة إلى 

.  في الخبرة هدعهة بالفئات ذات الخبرة الطكيمة في هجاؿ العهؿ
 
 :  عرض ك تفسير النتائج المتعمقة بأسئمة المحكر الثاني  مف االستبياف2-

 :لغرض فٍـ ىتائج ٌذي الدراسة ىتفؽ هبدئيا عمى ها يمي
 تشيراف إلى الىهط السمبي لئلدراؾ؛ )ال أكافؽ( 2هع  )ال أكافؽ أبدا( 1درجة - 
 تعبر عف الىهط الحيادم إلدراؾ العبلقات اإلىساىية، )غير هتأكد( 3درجة - 
 . تعبراف عمى الىهط االيجابي إلدراؾ العبلقات اإلىساىية )أكافؽ جدا(5ك )هكافؽ(4درجة - 
 تٍدؼ أسئمة ٌذا الهحكر إلى هعرفة األىهاط اإلدراكية لمعبلقات اإلىساىية البحتة لدل عهاؿ هؤسسة :إدراؾ العبلقات اإلنسانية البحتة. 1

ؿ ٌىاؾ تىكع في ٌذي األىهاط  )الهقر االجتهاعي(ىفطاؿ  كهىٍا ىحاكؿ تأكيد أك ىفي الفرضية األكلى لٍذي . )السمبي كالحيادم كاإليجابي(ٌك
 :الدراسة التي ىصٍا

 .(سمبي كحيادم كايجابي)تكجد ثبلثة أنماط إدراؾ لمعبلقات اإلنسانية في المؤسسة - 
أٌهية الفرد، التعاكف بيف العهاؿ، :  كهف بيف أٌـ الهؤشرات التي لٍا عبلقة بٍذا الهحكر كالتي قهىا بتىاكلٍا في ٌذي الهجهكعة هف األسئمة ىجد

 .التكاصؿ االجتهاعي، إشباع حاجات األفراد، الركح الهعىكية،الراحة كاأللفة، حٌؿ الىزاعات، كالحد هف السمككيات السمبية
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ ترتكز عمى الفرد أكثر مف الجانب االقتصادم/ 1س * 

 1يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 1 .2الجدكؿ رقـ

 المجمكع 2كا
5 

 مكافؽ جدا
4 

 مكافؽ
3 

 غير متأكد
2 

 ال أكافؽ
1 

 درجة المكافقة ال أكافؽ أبدا

21.63 
 التكرارات 21 38 94 24 23 200
 النسب المئكية %10,5 %19 %47 %12 %11,5  100%

 
ا هف الهؤسسات الكطىية بتعدد الهستكيات التىظيهية التي تكفر تعدد الهٍاـ كتشعبٍا هها يتطمب تفاعؿ اجتهاعي  تتهيز هؤسسة ىفطاؿ كغيٌر

ذا التفاعؿ يىتج عىً حتها ىشكء عبلقات إىساىية. هستهر بيف أفراد جهاعات العهؿ كحسب طبيعة ٌذي العبلقات، يصبح هىاخ العهؿ هريحا . ٌك
كلكف ٌىاؾ هف هسؤكلي الهؤسسات هف ال يعير أٌهية لىكع العبلقات . كهحفزا لمعهؿ كلبذؿ هجٍكد اكبر هف اجؿ تحقيؽ أٌداؼ الهؤسسة

كلقد حاكلىا هف . إذ ىجد اىً ال يٍهٍـ سكل تحقيؽ األرباح هف خبلؿ األىشطة الهختمفة. اإلىساىية السائدة في هيداف العهؿ، كال حتى الفرد ىفسً
،اٌتهاـ العبلقات اإلىساىية السائدة بأٌهية الفرد كالجاىب )الهقر االجتهاعي(خبلؿ ٌذا السؤاؿ هعرفة كيؼ يدرؾ العهاؿ في هؤسسة ىفطاؿ 

 .   االقتصادم
غير هتأكديف إف كاىت العبلقات اإلىساىية في الًهؤسسة ترتكز عمى الفرد  % 47كاتضح هف إجابات أفراد العيىة عمى ٌذا السؤاؿ أف ىسبة 

كقد تعكد ٌذي الىتائج إلى طبيعة الىشاط الذم . ال تكافؽ أبدا % 10.5ال تكافؽ ٌذي العبارة ك% 19أكثر هف الجاىب االقتصادم، تميٍا ىسبة  
ا هؤسسة اقتصادية، يتكقؼ ىجاحٍا بهستكل الهبيعات كاألرباح التي تحققٍا  . يسكد في ٌذي الهؤسسة باعتباٌر

 % 11.5هف أفراد العيىة يتصكركف أف الهؤسسة ترتكز عمى الفرد أكثر هف الجاىب الهادم هع ىسبة  % 12 بالهقابؿ ىبلحظ أف ٌىاؾ ىسبة 
كحسب رأم الباحثة فٍـ يهثمكف فئة العهاؿ الذيف يهمككف اهتيازات في هراكز عهمٍـ كالذيف يعيشكف في بيئة . الذيف يكافقكف جدا ٌذي العبارة

 .عهؿ هبلئهة
 )0,05(عىد هستكل الداللة  )9,48(أكبر هف القيهة الهجدكلة )21,63( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كأثىاء تطبيؽ اختبار كا

ذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إجابات أفراد العيىة حكؿ العبلقة بيف ىهط إدراؾ العبلقات اإلىساىية . 4كدرجة الحرية  ٌك
كاالٌتهاـ بالفرد أكثر هف الجاىب االقتصادم، كهىً فإٌف أغمب أفراد العيىة يهيمكف إلى عدـ التأكد هف عبارة السؤاؿ كبالتالي يتصكركف أف 

كحسب رأم الباحثة كهف خبلؿ . العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة ربها ترتكز عمى الفرد أكثر هف الجاىب االقتصادم، أك ربها العكس
الهبلحظات اليكهية في ٌذي الهؤسسة، فاف ٌذي الىتائج يهكف أف تككف قد تأثرت بالظركؼ التي أجريت فيٍا الدراسة،ألىٍا أجريت في هرحمة 
 .    شتكية يزيد فيٍا الطمب عمى هىتجات الهؤسسة، كتتعرض لمضغكط الخارجية هها يجعؿ العهاؿ يبذلكف كؿ ها بكسعٍـ هف اجؿ ضهاف الهىتكج
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 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تساىـ في تحقيؽ التعاكف بيف العٌماؿ/ 2س * 

 2يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ: 2 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

25.7
8 

 التكرارات 19 81 73 18 9 200
100 
 النسب المئكية 9,5% 40,5% 36,5% 9,5% 4,5% %

 
 2ىبلحظ هف خبلؿ اإلجابات الهختمفة عمى السؤاؿ الهتعمؽ بهساٌهة العبلقات اإلىساىية في تحقيؽ التعاكف أٌف أعمى ىسبة هسجمة عىد درجة 

هف أفراد العيىة تكافؽ هعىى  % 9.5كبعدٌا تأتي ىسبة . غير هتأكدة بالىسبة لٍذي العبارة % 36,5تميٍا ىسبة  % 40,5الههثمة ب )ال أكافؽ(
فقط تهثؿ أفراد العيىة الذيف يكافقكف إلى أقصى درجة أف العبلقات اإلىساىية تساٌـ في تحقيؽ التعاكف  % 4.5عبارة السؤاؿ، كفي األخير ىسبة 

 .بيف العهاؿ
أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة  )25.78( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كعىد تطبيؽ اختبار كا
بيف إجابات أفراد العيىة ههٌا يشير إلى أٌف أغمب أفراد العيىة غير هتأكديف هف أف العبلقات اإلىساىية في  )0,05(إحصائية عىد هستكل 

كقد تفاجئىا بٍذي الىتائج ألف في الظاٌر ىرل عكس ذلؾ، كلكف عىد التهعف جيدا ىرل أف . الهؤسسة تساٌـ في تحقيؽ التعاكف بيف العهاؿ
فميست ٌىاؾ تمقائية في . ال يتعاكىكف بيىٍـ إال لمضركرة القصكل كبطمب هف الهسؤكؿ الهباشر)الهقر االجتهاعي(عهاؿ هؤسسة ىفطاؿ 

كيهكف تفسير ذلؾ بعدـ . ٌذا يهكف أف يدؿ عمى أف كؿ فرد يبحث فقط عف هصمحتً الشخصية كال تتفؽ أٌدافً هع أٌداؼ الجهاعة. التعاكف
 .تكفر فرص التفاعؿ بيف أفراد الجهاعة قد يعكد ربها إلى تعدد الهٍاـ لدل كؿ عاهؿ، هها يسبب التكتر كاالستياء كعدـ االرتياح

 
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تساىـ في تعزيز التكاصؿ االجتماعي/ 3س * 

 3يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 3 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

13.62 
 التكرارات 15 67 62 35 21 200
 النسب المئكية 7,5% 33,5% 31 17,5% 10,5%  100%

يٍدؼ التكاصؿ االجتهاعي في هيداف العهؿ إلى الهحافظة عمى العبلقات االجتهاعية بيف الفرد كاألشخاص الهحيطيف بً هف زهبلء كرؤساء 
ذي العبلقات تىشأ بالهشاركة في األفكار كالهعتقدات كالعادات كالتقاليد. كهرؤكسيف  .كتغٌذل ٌذي العبلقات باالحتراـ كالهكدة. ٌك

ال تكافؽ عمى عبارة أٌف العبلقات اإلىساىية تساٌـ في تعزيز التكاصؿ  % 33.5تكضح إجابات أفراد العيىة عمى ٌذا السؤاؿ أف ىسبة 
ذي الىتائج ربها تخص األشخاص الذيف يفضمكف العزلة كيعتبركف أٌف عبلقات العهؿ يجب أف . غير هتأكدة % 31االجتهاعي، تميٍا ىسبة  ٌك

كربها يعكد ذلؾ إلى سمبيات التقىيات الحديثة التي كفرتٍا الهؤسسة . تككف كفؽ إطار هٍىي فقط كيضعكف حدكدا لمتعاهؿ اليكهي هع اآلخريف
هف أفراد العيىة تكافؽ أٌف العبلقات اإلىساىية تساٌـ في تعزيز  % 17.5هف جٍة أخرل ىجد ىسبة . هف التكىكلكجيات الحديثة كاالىترىت

كحسب رأم الباحثة تهثؿ ٌذي الفئة األقمية هف العهاؿ الذيف تعززت بيىٍـ ركابط الصداقة . هكافقة جداٌ  % 10.5التكاصؿ االجتهاعي كىسبة 
 عمى ٌذي اإلجابات كجد 2كأثىاء تطبيؽ اختبار كا.   عمى هر األياـ، كالذيف يهارسكف هعا الىشاطات الرياضية كالثقافية هعا خارج أكقات العهؿ

ذا يفسر بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف )0,05(أكبر هف القيهة الهجدكلة عىد هستكل الداللة  )13.62(أٌف القيهة الهحسكبة  ، ٌك
إجابات أفراد العيىة، كهىً ىستخمص أٌف أغمب أفراد العيىة غير هكافقيف هع عبارة السؤاؿ كبالتالي ال يعتقدكف أف العبلقات اإلىساىية في 

 .الهؤسسة تساٌـ في تعزيز التكاصؿ االجتهاعي
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تساىـ في إشباع حاجات األفراد االجتماعية كالنفسية كالمادية / 4س * 

 4يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 4 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

16.5 
 التكرارات 15 61 72 39 13 200
 النسب المئكية %7,5 %30.5 %36 %19.5 %6.5  100%
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لقد زاد االٌتهاـ بالعبلقات اإلىساىية في العهؿ خبلؿ السىكات األخيرة ألىٍا تٍدؼ الى تحقيؽ إشباع حاجات األفراد االجتهاعية كالىفسية 
 .كتعٌد العبلقات اإلىساىية الجيدة هف بيف الحكافز الهعىكية التي تؤدم إلى ذلؾ الىكع هف اإلشباع. كالهادية

كهف خبلؿ إجابات أفراد العيىة عمى السؤاؿ الذم تىاكؿ هساٌهة العبلقات اإلىساىية في إشباع حجات األفراد في هؤسسة ىفطاؿ، يتضح أف 
 % 33.5غير هتأكدة إف كاىت العبلقات اإلىساىية تساٌـ في إشباع حاجات األفراد االجتهاعية كالىفسية كالهادية، تميٍا ىسبة  % 36.5ىسبة 

 . هكافقة جدا ٌذي العبارة % 6.5تكافؽ ٌذي العبارة، كفقط  % 19.5ال تكافؽ ٌذي العبارة، كبعد ذلؾ ىجد ىسبة 
ذا )0,05(أكبر هف القيهة الهجدكلة عىد هستكل الداللة  )16.5( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كأثىاء تطبيؽ اختبار كا ، ٌك

يعىي كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اجابات أفراد العيىة، إذ أٌف أغمب أفراد العيىة غير هكافقيف هع عبارة السؤاؿ كبالتالي ال يعتقدكف أف 
العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة تساٌـ في إشباع حاجات األفراد االجتهاعية كالىفسية كالهادية 

 
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تساىـ في رفع الركح المعنكية/ 5س * 

 5يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 5 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

21.81 
 التكرارات 13 63 81 33 10 200
 النسب المئكية %6.5 %31.5 %40.5 %16.5 %5  100%

 
. تشير الركح الهعىكية إلى هحصمة الهشاعر كاالتجاٌات كالعكاطؼ التي تحكـ تصرفات األفراد، فٍي تعبير عف الحالة الىفسية العاهة لئلىساف

كسىحاكؿ هف خبلؿ السؤاؿ هعرفة إدراؾ أفراد عيىة الدراسة . كقد تفطىت حركة العبلقات اإلىساىية إلى أٌهية ٌذا العىصر في هيداف العهؿ
 . لهساٌهة العبلقات اإلىساىية في رفع الركح الهعىكية

 31,5تميٍا ىسبة  % 40,5الههثمة ب )غير هتأكد( 3ىبلحظ هف خبلؿ اإلجابات الهختمفة عمى ٌذا السؤاؿ أٌف أعمى ىسبة هسجمة عىد درجة 
ذي الىتائج تدؿ عمى الحيادية أكثر في اإلجابات، كقد يعكد ذلؾ إلى عدـ . هكافقة % 16.5كتأتي بعدٌا ىسبة . ال تكافؽ ٌذي العبارة%  ٌك

كربها يعكد ذلؾ أيضا إلى التقسيـ . اكتراث الهشرفيف بٍذا العىصر كعدـ أعطائً األٌهية، عمها اىً يتأثر بىهط القيادة كىكع العبلقات اإلىساىية
ذا يحد هف تككيف العبلقات . الٍرهي لمهٍاـ الذم ىجدي في ٌذي الهىظهة الهتشعب كثيرا حسب رأم الباحثة، كفيً العديد هف هرتكز القيادة ٌك

ـ يتكقؼ عىد تىفيذ األكاهر كالتعميهات فقط  .   العفكية هها يىتج عىً سمككيات سمبية لشعكر العهاؿ أٌف دكٌر
أكبر هف القيهة الهجدكلة، هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات  )21.81(  عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كأثىاء تطبيؽ اختبار كا

بيف ىهط إدراؾ العبلقات اإلىساىية كالركح الهعىكية، كبالتالي أغمب أفراد العيىة غير هكافقيف هع عبارة  )0,05(داللة إحصائية عىد هستكل 
. السؤاؿ كال يتصكركف أف العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة قد تساٌـ في تحقيؽ رفع الركح الهعىكية

 
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تجعؿ الجك العاـ يتميز بالراحة كاأللفة / 6س * 

 6يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 6 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

22.31 
 التكرارات 5 54 86 35 20 200
 النسب المئكية %2.5 %27 %43 %17.5 %10  100%

 
 

ذا ها يساعدٌـ بشكؿ كبير في تأدية الهٍاـ  إٌف تهيز جك العهؿ بشكؿ عاـ بالراحة كاأللفة تعبير عف الراحة الىفسية التي يشعر بٍا العهاؿ، ٌك
كهف خبلؿ اإلجابات الهختمفة عمى السؤاؿ الهتعمؽ في ككف العبلقات اإلىساىية تجعؿ الجك . الهطمكبة هىٍـ دكف االستسبلـ لمضغكط الهختمفة

غير هكافقة هع ٌذي  % 27تميٍا ىسبة  % 43الههثمة ب )غير هتأكد( 3العاـ يتهيز بالراحة كاأللفة كجد أٌف أعمى ىسبة هسجمة عىد درجة 
تعٌذ ٌذي الىتائج هفاجئة بالىسبة لمباحثة، إذ كاف هف الهتكقع أف تتجً إجابات أفراد العيىة ىحك . هكافقة % 17.5العبارة كتأتي بعدٌا ىسبة 

كاأللفة ...االيجابية، كذلؾ لها كفرتً الهؤسسة هف كسائؿ هساعدة  عمى العهؿ بارتياح هف أجٍزة الهكاتب، كسائؿ الىقؿ، الهطعـ، هركز الصحة
 .  بيف أفراد جهاعة العهؿ هف السهات الدالة عمى الرضا الكظيفي



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
76 

أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات  )22.31(  عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كأثىاء تطبيؽ اختبار كا
ذا يشير إلى أف أغمب أفراد العيىة غير  )0,05(داللة إحصائية عىد هستكل  بيف ىهط إدراؾ العبلقات كتهيز الجك العاـ بالراحة كاأللفة، ٌك

. هكافقيف هع عبارة السؤاؿ كال يتصكركف أف العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة تجعؿ الجك العاـ يتهيز بالراحة كاأللفة
 
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تساىـ في حٌؿ النزاعات في العمؿ كتحٌد مف تفاقميا/7س* 

 7يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 7 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

32.34 
 التكرارات 6 67 81 36 10 200
 النسب المئكية %3 %33,5 %40,5 %18 %5  100%

 
كعادة ها تحٌؿ الىزاعات بطرؽ سمهية تخمك هف العقاب . الىزاع في العهؿ خبلؼ يقـك بيف العاهؿ كرئيسً بسبب عدـ التفاٌـ في تىفيذ العهؿ

كهف خبلؿ اإلجابات الهختمفة عمى السؤاؿ السابع الهتعمؽ . كالحمكؿ السمهية تعكد إلى العبلقات الجيدة كالهحترهة بيف العهاؿ كقائدٌـ. الفعمي
 51الههثمة بػ )غير هتأكد( 3بهساٌهة العبلقات اإلىساىية في حٌؿ الىزاعات في العهؿ كالحٌد هف تفاقهٍا كجدىا أٌف أعمى ىسبة هسجمة عىد درجة 

ي تعتبر ىسبة عالية إذ تهثؿ أكثر هف ىصؼ أفراد العيىة%  هكافقة هع ٌذي العبارة كتأتي بعدٌا الىسب الضئيمة جٌدا  % 36تميٍا ىسبػة . ٌك
. كبمكغ ٌذي الىسبة هف الحيادية في اإلجابة هف أفراد العيىة ربها يعكد إلى الرغبة في عدـ االىحياز إلى جٍة ها. تتكزع عمى الدرجات الهتبقية

 . أها درجات الهكافقة العالية فتظف الباحثة أىٍا تعبير هف العهاؿ الهستاءكف هف استغبلؿ العبلقات اإلىساىية لتحقيؽ األٌداؼ الشخصية
أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات  )32.34( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كأثىاء تطبيؽ اختبار كا

بيف ىهط إدراؾ العبلقات اإلىساىية كحٌؿ الىزاعات، فأغمب أفراد العيىة غير هكافقيف هع عبارة السؤاؿ كال  )0,05(داللة إحصائية عىد هستكل 
. يعتقدكف أف العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة تساٌـ في حٌؿ الىزاعات في العهؿ كتحٌد هف تفاقهٍا

 
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تقمؿ مف السمككيات السمبية لمعٌماؿ/ 8س * 

 8يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 8 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

19.
21 

 التكرارات 5 46 80 49 20 200
 النسب المئكية %2.5 %23 %40 %24.5 %10  100%

 
 )غير هتأكد( 3تتكزع اإلجابات عمى السؤاؿ الهتعمؽ بهساٌهة العبلقات اإلىساىية في التقميؿ هف السمككيات السمبية عمى أعمى ىسبة عىد درجة 

ٌذي اإلجابات تدؿ . غير هكافقة هع عبارة السؤاؿ % 23هكافقة هع ٌذي العبارة كتأتي بعدٌا الىسبة  % 24.5تميٍا ىسبة  %. 40الههثمة ب
عمى أف هعظـ أفراد العيىة غير هتأكديف هف كجكد عبلقة بيف العبلقات اإلىساىية كالسمكؾ، رغـ أف الباحثة ترل هف خبرتٍا أف تحسيف العبلقة 

 .  هع العهاؿ كالتكاصؿ الدائـ هعٍـ يساعد فعميا في تأطير السمكؾ كتكجيًٍ اتجاٌا ايجابيا
أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات  )19.21( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كأثىاء تطبيؽ اختبار كا

بيف إجابات أفراد العيىة كبالتالي أغمب أفراد العيىة غير هتأكديف أف العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة تقمؿ  )0,05(داللة إحصائية عىد هستكل 
 .هف السمككيات السمبية لمعٌهاؿ

 
 :تحديد األنماط اإلدراكية لمعبلقات اإلنسانية البحتة- 

الهقر (يدٌؿ عرض ىتائج إجابات أفراد العيىة حكؿ أسئمة الهحكر الهتعمقة بإدراؾ العبلقات اإلىساىية البحثة أٌف العهاؿ في هؤسسة ىفطاؿ 
ذي  % 39كحسب ها يبيىً الشكؿ الهكالي، فإٌف الىهط الحيادم يسكد بىسبة . ، يهيمكف أكثر إلى الىهط الحيادم في إجاباتٍـ)االجتهاعي ، ٌك

 . هف اإلجابات هف الىهط السمبي %  25، تميٍا ىسبة  % 36الىتيجة غير بعيدة عف تمؾ الهسجمة في الىهط السمبي 
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 يكضح تكزيع أفراد العينة حسب نمط إدراؾ العبلقات اإلنسانية البحتة (2)رسـ بياني رقـ 
ف1

36%

39%

25%

النمط السلبي النمط الحيادي النمط االجابي

 
 
  إدراؾ العبلقات اإلنسانية الكظيفية2-

كهىً جاء تقسيـ الباحثة ألسئمة ٌذا الهحكر إلى ثبلثة أبعاد . الفرد كالجهاعة كالكظيفة: تتشكؿ العبلقات الكظيفية هف ثبلثة عىاصر رئيسية
ي  : إلدراؾ العبلقات الكظيفية ٌك

الدافعية كالرغبة لمعهؿ كاإلىتاج، الرضا الكظيفي، تخفيؼ : كالهؤشرات الدالة ٌي: إدراؾ الفرد لذاتو في إطار العبلقات اإلنسانية الكظيفية/ا -
ىتاج أحسف  .الهمؿ، فرص بذؿ الجٍد كا 

التفاٌـ بيف أفراد الجهاعة، الشعكر باالىتهاء كاألهف : في إطار العبلقات اإلنسانية الكظيفية (جماعة العمؿ)إدراؾ الفرد لآلخريف /ب -
الهٍىي، تكثيؽ الركابط بيف زهبلء العهؿ، تكثيؽ الركابط بيف العهاؿ كالرؤساء، الثقة بالىفس، االتصاؿ هع الهسؤكؿ، حرية التعبير هع الزهبلء، 

اخذ الهبلحظات كالرغبات بعيف االعتبار، التطمع لراحة العهاؿ، هىاقشة القرارات هع الهسؤكؿ، االٌتهاـ بالهشاكؿ الشخصية كحٌمٍا، إبداء 
 .االٌتهاـ بالعهؿ هف طرؼ الهسؤكؿ، االٌتهاـ بهصمحة الهكظؼ

االستقبللية في الكظيفة، تىكيع الهٍارات ألداء  الشعكر بأٌهية الكظيفة،: إدراؾ الفرد لكظيفتو في إطار العبلقات اإلنسانية الكظيفية/ج -
 .الكظيفة، اإلهداد بالهعمكهات البلزهة لمقياـ بالهٍاـ، الحصكؿ عمى الحكافز كالهكافآت

 :كقد طرحت ٌذي األسئمة الختبار الفرضية الثاىية التي جاءت صياغتٍا عمى الىحك التالي
. يتأثر السير الحسف لمعمؿ في المؤسسة بنمط إدراؾ العبلقات اإلنسانية في المؤسسة بالنسبة لمفرد لمجماعة لمكظيفة- 
 
  إدراؾ الفرد لذاتو في إطار العبلقات اإلنسانية الكظيفية/ ا

 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تثير دافعتيؾ كرغبتؾ لمعمؿ كاإلنتاج/ 9س * 
 9يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 9 . 2الجدكؿ رقـ

 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

17.53 
 التكرارات 10 48 72 57 13 200
 النسب المئكية %5 %24 %36 %28.5 %6.5  100%

 
غير ( 3سجمت اإلجابات عمى السؤاؿ الهتعمؽ بهساٌهة العبلقات اإلىساىية في إثارة الدافعية كالرغبة في العهؿ كاإلىتاج أعمى ىسبة عىد درجة 

كها يهكف . غير هكافقة هع عبارة السؤاؿ% 24هكافقة هع ٌذي العبارة كتأتي بعدٌا الىسبة  % 28.5تميٍا ىسبة  %. 36الههثمة ب )هتأكد
استخبلصً هف ٌذي الىتائج أف هعظـ أفراد العيىة يمتزهكف الحياد في اإلجابة بعدـ الربط الحتهي لمدافعية كالعبلقات اإلىساىية، فٍؤالء يركف ربها 

 .أٌف ٌىاؾ عكاهؿ أخرل أكثر إثارة لمدافعية كالرغبة في العهؿ كاإلىتاج هثؿ العكاهؿ الهادية كسياسة األجكر كالهكافآت هثبل
أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات  )17.53( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2 كأثىاء تطبيؽ اختبار كا

بيف اتجاٌات أفراد العيىة ىحك هساٌهة العبلقات اإلىساىية في إثارة الدافعية، حيث أف أغمب أفراد العيىة  )0,05(داللة إحصائية عىد هستكل 
 .غير هكافقيف هع عبارة السؤاؿ كال يعتقدكف أف العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة تساٌـ في إثارة الدافعية لمعهؿ كاإلىتاج
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 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تحقؽ لؾ الرضا الكظيفي/ 10س * 
 10يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 10 . 2الجدكؿ رقـ

 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

21.47 
 التكرارات 4 43 85 48 20 200
 النسب المئكية %2 %21.5 %42.5 %24 %10  100%

 
كقد أدرج ٌذا السؤاؿ . تٍدؼ العبلقات اإلىساىية إلى الكصكؿ باإلىساف إلى اإلحساس بالرضا في هحيط عهمً هها يىعكس إيجابيا عمى اإلىتاج

كهىً، تكزعت اإلجابات عمى السؤاؿ . لهعرفة كيؼ يرل عهاؿ هؤسسة ىفطاؿ هساٌهة العبلقات اإلىساىية في تحقيؽ الرضا الكظيفي لديٍـ
هكافقة  % 24تميٍا ىسبة  %. 42.5الههثمة ب )غير هتأكد( 3الهتعمؽ في تحقيؽ العبلقات اإلىساىية لمرضا الكظيفي بأعمى ىسبة عىد درجة 

ذي الىتائج تؤكد ها قد تحصمىا عميً سابقا هف إجابات هفردات . غير هكافقة هع عبارة السؤاؿ % 21.5هع ٌذي العبارة كتأتي بعدٌا الىسبة  ٌك
 .العيىة الخاصة بهؤشر التعاكف الذم يمعب دكرا ٌاها في تحقيؽ الرضا الكظيفي

أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات  )21.47( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كأثىاء تطبيؽ اختبار كا
بيف إجابات أفراد العيىة حكؿ هساٌهة العبلقات اإلىساىية في تحقيؽ الرضا الكظيفي، فهعظـ أفراد العيىة  )0,05(داللة إحصائية عىد هستكل 

 .غير هتأكديف إف كاىت العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة تحقؽ الرضا الكظيفي
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تخفؼ عميؾ الممؿ / 11س * 

 11يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ  : 11 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

22.31 
 التكرارات 5 54 86 35 20 200
 النسب المئكية %2.5 %27 %43 %17.5 %10  100%

 
ىبلحظ هف خبلؿ اإلجابات عمى السؤاؿ الهتعمؽ في هساٌهة العبلقات اإلىساىية في تخفيؼ الهمؿ في الكسط الهٍىي لهؤسسة ىفطاؿ أف أعمى 

 % 17.5غير هكافقة هع ٌذي العبارة كتأتي بعدٌا الىسبة  % 27تميٍا ىسبة  %. 43الههثمة ب  )غير هتأكد( 3ىسبة سجمت عىد درجة 
في العهؿ كطبيعة الكظائؼ التي تعتهد عمى الىشاطات الهتكررة " الركتيىية"كحسب رأم الباحثة تعكد ٌذي الىتائج إلى . هكافقة هع عبارة السؤاؿ

كقد يسهح أسمكب زيادة كاجبات الكظيفة لمعاهميف ٌىا هف اهتصاص الشعكر بالهمؿ عىد القياـ بهٍاـ جديدة تشعر العاهؿ . دكف تجديد كتىكيع
 . بأىً اكتسب هعرفة جديدة
أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات  )19.21( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كأثىاء تطبيؽ اختبار كا

 .بيف إدراؾ العبلقات اإلىساىية كتخفيؼ الهمؿ  فأغمب أفراد العيىة غير هتأكديف هف ٌذي العبلقة )0,05(داللة إحصائية عىد هستكل 
نتاج أحسف/ 12س *   العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تمنح لؾ فرصا لبذؿ جيد أكبر كا 

 12يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 12 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

19.9 
 التكرارات 7 50 73 59 11 200
 النسب المئكية %3.5 %25 %36.5 %29.5 %5.5  100%

ىتاج  سجمت أعمى ىسبة فيها يخص إجابات أفراد العيىة عمى السؤاؿ الهتعمؽ بعبلقة ادراؾ العبلقات اإلىساىية كهىح فرص لبذؿ جٍد أكبر كا 
غير هكافقة هع  % 25هكافقة هع ٌذي العبارة كتأتي بعدٌا الىسبة  % 29.5تميٍا ىسبة  %. 36.5الههثمة بػػ  )غير هتأكد( 3أحسف عىد درجة 

كربها . هف الهبلحظ هف خبلؿ ٌذي الىتائج، رغـ إطغاء الحيادية في اإلجابة، تسجيؿ ىكع هف الهيؿ ىحك االيجابية في الردكد. عبارة السؤاؿ
 .       يعكد ذلؾ إلى العبلقات الشخصية التي يىتٍجٍا الهسؤكليف في هراقبة العهاؿ

أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة  )19.9( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كأثىاء تطبيؽ اختبار كا
ىتاج أحسف )0,05(إحصائية عىد هستكل  ككاىت أكثر إجابات أفراد العيىة . بيف إدراؾ العبلقات اإلىساىية كهىح فرص لبذؿ جٍد أكبر كا 

.  هحايدة حكؿ ذلؾ
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  :في إطار العبلقات اإلنسانية الكظيفية (جماعة العمؿ)إدراؾ الفرد لآلخريف / ب
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تحقؽ التفاىـ بيف أفراد جماعة العمؿ / 13س * 

 13يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 13 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

15.37 
 التكرارات 8 56 73 37 26 200
 النسب المئكية %4 %28 %36.5 %18.5 %13  100%

كهف خبلؿ .  تسعى العبلقات اإلىساىية هف خبلؿ التفاٌـ بيف أفراد الهؤسسة إلى إشباع حاجات الفرد كتحقيؽ األٌداؼ التىظيهية دكف تضارب
كيظٍر هف خبلؿ إجابات أفراد العيىة عمى السؤاؿ الهتعمؽ بتحقيؽ . العبلقات اإلىساىية الجيدة تتكافؽ أٌداؼ الهىظهة هع أٌداؼ العاهميف بٍا

الههثمة  )غير هتأكد( 3التفاٌـ بيف أفراد جهاعة العهؿ عف طريؽ العبلقات اإلىساىية في هؤسسة ىفطاؿ أف أعمى ىسبة سجمت عىد درجة 
تدؿ ٌذي الىتائج عمى . هكافؽ جٌدا % 13هكافقة ك % 18.5غير هكافقة هع ٌذي العبارة كتأتي بعدٌا الىسبة  % 28تميٍا ىسبة  %. 36.5بػ

عدـ تأكد أفراد العيىة هف صحة العبارة؛ إذ ال تعتبر أف العبلقات اإلىساىية تؤثر في التفاٌـ بيف األفراد، رغـ أف التفاٌـ شيء ضركرم في 
كربها يرل أفراد العيىة أف التفاٌـ كاجب عمى كؿ عاهؿ في لحظة تأديتً الهٍاـ، إذ يعتبركف آف العبلقة الكظيفية لٍا ٌدؼ . الحياة العهمية

 . هٍىي يجب تحقيقً
أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات  )15.37( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كأثىاء تطبيؽ اختبار كا

فأكبر عدد هف أفراد العيىة غير هتأكديف إف كاىت . بيف ىهط إدراؾ العبلقات اإلىساىية كتحقيؽ التفاٌـ )0,05(داللة إحصائية عىد هستكل 
. العبلقات اإلىساىية سببا في تحقيؽ التفاٌـ بيف أفراد جهاعة العهؿ

 
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تنمي الشعكر باالنتماء كاألمف الميني / 14س * 

 14يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 14 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

14.7
3 

 التكرارات 20 46 77 24 25 200
 النسب المئكية %10 %23 %38.5 %12 %12.5  100%

 3تتكزع اإلجابات عمى السؤاؿ الهتعمؽ في هساٌهة العبلقات اإلىساىية في تىهية الشعكر باالىتهاء كاألهف الهٍىي عمى أعمى ىسبة عىد درجة 
ىستخمص هف . هكافقة جٌدا  % 12.5غير هكافقة هع ٌذي العبارة كتأتي بعدٌا الىسبة  % 23تميٍا ىسبػػة  %. 38.5الههثمة بػ  )غير هتأكد(

ٌذي الىتائج آف اغمب أفراد العيىة يمتزهكف الحياد فيها يخص هساٌهة العبلقات اإلىساىية في تىهية الشعكر باالىتهاء كاألهف الهٍىي، كيعكد ذلؾ 
لككف أفراد العيىة يعتهدكف عمى عكاهؿ أخرل لمشعكر باالىتهاء كتحقيؽ األهف الهٍىي، هثؿ استجابة الهؤسسة لمرغبات الشخصية كاالجتهاعية 

 .كالهادية لمعهاؿ، العدؿ في الهعاهبلت كالتككيف الهستهر  
أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات  )14.73( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كأثىاء تطبيؽ اختبار كا

بيف إجابات أفراد العيىة، كبالتالي أغمبٍـ غير هتأكديف إذا كاف إلدراؾ العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة  )0,05(داللة إحصائية عىد هستكل 
. عبلقة هع  تىهية الشعكر باالىتهاء كاألهف الهٍىي

 

 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تساىـ في تكثيؽ الركابط بيف زمبلء العمؿ / أ. 15س * 
  أ15يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ  :  أ15. 2الجدكؿ 

 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

16.35 
 التكرارات 5 32 46 78 39 200
 النسب المئكية %2.5 %16 %23 %39 %19.5  100%

 الهتعمؽ في هساٌهة العبلقات اإلىساىية في تكثيؽ الركابط بيف زهبلء العهؿ 15فيها يخص بإجابات العهاؿ عمى الشطر األٌكؿ هف السؤاؿ رقـ
 % 19.5غير هتأكدة هع ٌذي العبارة كتأتي بعدٌا ىسبة  % 23تميٍا ىسبة  %. 39الههثمة ب )هكافؽ( 4كجد أٌف أعمى ىسبة عىد درجة 
ىبلحظ ٌىا هيؿ إجابات أفراد العيىة ىحك االيجابية، كقد يعكد ذلؾ لحرية التفاعؿ التي يهىحٍا هحيط العهؿ هها . هكافقة جٌدا هع عبارة السؤاؿ
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كها أف ٌذي الىتائج تدٌؿ ربها عمى أٌف تكثيؽ الركابط هع الزهبلء ٌك عبارة عف هحاكلة اهتصاص . يؤدم إلى تككيف عبلقات طيبة هع الزهبلء
 .لمضغكط اليكهية في العهؿ

أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات  )16.35( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كأثىاء تطبيؽ اختبار كا
بيف ىهط إدراؾ العبلقات اإلىساىية كتكثيؽ الركابط بيف زهبلء العهؿ، كسجمىا هكافقة عالية ألفراد العيىة هع  )0,05(داللة إحصائية عىد هستكل 

.  عبارة ٌذا السؤاؿ، هها يدٌؿ عمى أٌهية الركابط بيىٍـ
 
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تساىـ في تكثيؽ الركابط بيف العٌماؿ كالرؤساء/ ب.15س * 

  ب15يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ  :  ب15. 2الجدكؿ 
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

12.61 
 التكرارات 53 84 44 14 5 200
 النسب المئكية %26.5 %42 %22 %7 %2.5  100%

 الهتعمؽ في هساٌهة العبلقات اإلىساىية في تكثيؽ الركابط بيف العهاؿ 15أهٌا فيها يخص إجابات العهاؿ عمى الشطر الثاىي هف السؤاؿ رقـ
ال تكافؽ أبدا هع ٌذي العبارة كتأتي بعدٌا  % 26.5تميٍا ىسبة  %. 42الههثمة بػ  )غير هكافؽ(كالرؤساء كجد أٌف أعمى ىسبة سجمت عىد درجة 

كالىسبة الضئيمة الهتبقية هف أصحاب الردكد االيجابية تعتبر أٌف العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة تساٌـ في تكثيؽ . غير هتأكدة % 22ىسبة 
كقد يعكد ذلؾ إلى ىهط اإلشراؼ الذم يتخذي . كتعبر ٌذي الىتائج عف اإلدراؾ السمبي لعبلقات العهاؿ هع الرؤساء. الركابط بيف العهاؿ كالرؤساء

الرؤساء في ٌذي الهؤسسة، فٍك يؤثر بطريقة هباشرة عمى ىكع العبلقات كذلؾ بإتباع سمكؾ يراعي فيً هشاعر الهشرؼ عف طريؽ الهعاهبلت 
 .الطيبة كاالحتراـ كالتقدير أثىاء إصدار األكاهر كالتعميهات ألداء الهٍاـ

أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات  )12.61( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كأثىاء تطبيؽ اختبار كا
بيف إجابات أفراد العيىة، حيث كجد أٌف أغمب أفراد العيىة غير هكافقيف هع عبارة السؤاؿ كيعتقدكف أف  )0,05(داللة إحصائية عىد هستكل 

. العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة ال تساٌـ في تكثيؽ الركابط بيف العهاؿ كالرؤساء
 
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تمنحؾ الثقة بالنفس/ 16س * 

 16يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 16 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

17.03 
 التكرارات 16 43 80 24 25 200
 النسب المئكية %8 %21.5 %40 %12 %12.5  100%

 بالعبلقات اإلىساىية كالثقة بالىفس، كتعتبر الثقة بالىفس هف أٌـ هؤشرات الىجاح الفردم في العهؿ، إذ تساعد عمى 16يتعمؽ السؤاؿ رقـ 
كقد سجمت أعمى ىسبة . كقد كاىت إجابات العهاؿ عمى ٌذا السؤاؿ هعظهٍا حيادية. التغمب عمى الهشاكؿ اليكهية كالعهؿ عمى إيجاد حمكؿ لٍا

 عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف 2كأثىاء تطبيؽ اختبار كا. غير هكافقة هع عبارة السؤاؿ الهذككر % 21.5تميٍا ىسبة  % 40 ب 3عىد الدرجة 
بيف ادراؾ العبلقات  )0,05(أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل  )17.03(القيهة الهحسكبة 

 .اإلىساىية كالثقة بالىفس كبالتالي أغمب أفراد العيىة غير هتأكديف هف ذلؾ
 

 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تمنح فرص االتصاؿ مع المسؤكؿ/ 17س * 
 17يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 17 . 2الجدكؿ رقـ

 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

23.25 
 التكرارات 39 90 47 16 8 200
 النسب المئكية %19.5 %45 %23.5 %8 %4  100%

هىٍـ ال يكافقكف هع عبارة السؤاؿ الهتعمؽ بالعبلقات اإلىساىية كفرص االتصاؿ هع  % 45تؤكد إجابات العهاؿ عمى ٌذا السؤاؿ أف ٌىاؾ ىسبة 
ذي الىتائج تعبر عف اىعداـ االتصاؿ بيف الهكظفيف . ال يكافقكف أبدا % 19.5غير هتأكديف هف ذلؾ ثـٌ  % 23.5الهسؤكؿ، في حيف  ٌك

بداء اآلراء  . كالهشرفيف عميٍـ، كعدـ إتاحة هجاؿ اكبر لمتحاكر كا 
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أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة  )23.25( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كبتطبيؽ اختبار كا
ذا يعىي أف أغمب أفراد العيىة غير  )0,05(إحصائية عىد هستكل الداللة  بيف ىهط إدراؾ العبلقات اإلىساىية كفرص االتصاؿ هع الهسؤكؿ، ٌك

. هكافقيف هع عبارة السؤاؿ كال يعتقدكف أف العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة تهىح فرص االتصاؿ هع الهسؤكؿ
 
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تمنحؾ الحرية لمتعبير عف رغباتؾ كانشغاالتؾ مع زمبلئؾ/ 18س * 

 18يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 18 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

 التكرارات 4 24 44 88 40 200 21.86
 النسب المئكية %2.5 %12 %22 %44 %20  100% %100

هىٍـ يكافقكف عبارة السؤاؿ الهتعمؽ بالعبلقات اإلىساىية كحرية التعبير عف  % 44تؤكد إجابات العهاؿ عمى ٌذا السؤاؿ أف ٌىاؾ ىسبة 
تعتبر ٌذي الىتائج ايجابية لخمؽ هىاخ . يكافقكف تهاها % 20غير هتأكديف هف ذلؾ ثـٌ  % 22الرغبات كاالىشغاالت هع زهبلء العهؿ، كذلؾ 

كههارسة ذلؾ هع الزهبلء إىها يعبر عف تطكر العبلقات اإلىساىية . عهؿ جيد، كتساعد فرص إبداء االىشغاالت كالرغبات في الشعكر باالرتياح
 .  التي تصبك ىحك تككيف صداقات تهىح فرص لمترفيً عف الىفس

أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة  )21.86( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كبتطبيؽ اختبار كا
بيف ىهط إدراؾ العبلقات اإلىساىية كحرية التعبير عف الرغبات كاالىشغاالت هع زهبلء العهؿ، بحيث  )0,05(إحصائية عىد هستكل الداللة 

. يعتقد هعظـ أفراد العيىة أف العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة تهىح الحرية لمتعبير عف الرغبات كاالىشغاالت هع زهبلء العهؿ
 
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تجعؿ مبلحظاتؾ كرغباتؾ تؤخذ بعيف االعتبار / 19س * 

 19 يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ: 19 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

19.01 
 التكرارات 15 39 84 24 25 200
 النسب المئكية %7.5 %19.5 %42 %12 %12.5  100%

هىٍـ غير هتأكديف إف كاىت العبلقات اإلىساىية تجعؿ هبلحظاتٍـ كرغباتٍـ تؤخذ  % 42بٌيىت إجابات العهاؿ عمى ٌذا السؤاؿ أف ٌىاؾ ىسبة 
ىستخمص أف أفراد العيىة غير هتأكديف هف تأثير . يكافقكف تهاها % 12.5غير هكافقة عمى ذلؾ ، ثـٌ  % 19.5بعيف االعتبار، في حيف 

ذي الىتائج تعكد ربها إلى عدـ فٍـ . العبلقات اإلىساىية في اخذ هبلحظاتٍـ كرغباتٍـ بعيف االعتبار سكاء هف الزهبلء أك الهشرفيف عميٍـ ٌك
 . السؤاؿ جيدا هف أفراد العيىة لذلؾ يهيؿ هعظهٍـ إلى الحيادية

أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة  )19.01( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كبتطبيؽ اختبار كا
بيف العبلقات اإلىساىية كأخذ الهبلحظات كالرغبات بعيف االعتبار، داللة عمى الهيؿ ىحك الحياد في   )0,05(إحصائية عىد هستكل الداللة 

. إجابات أفراد العيىة
 
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تشعرؾ بأٌف مرؤكسؾ يتطمع لراحتؾ/ 20س * 

 20يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 20 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

21.35 
 التكرارات 67 74 40 13 6 200
 النسب المئكية %33.5 %37 %20 %6.5 %3  100%

هىٍـ ال يكافقكف هع عبارة السؤاؿ الهتعمؽ بالعبلقات اإلىساىية  % 37هف خبلؿ إجابات العهاؿ عمى ٌذا السؤاؿ ىبلحظ أٌف ٌىاؾ ىسبة 
ىتائج ٌذا السؤاؿ هعبرة جدا . غير هتأكديف % 20غير هكافقيف تهاها هع ذلؾ ثـٌ  % 33.5كالشعكر بأٌف الهرؤكس يتطمع لراحتٍـ، في حيف 

حسب رأم الباحثة لها تحكيً هف داللة عمى أف الهشرفيف ال يٍهٍـ الشعكر بالراحة هف قبؿ العهاؿ، يعىي أٌف الحالة الىفسية لمهرؤكسيف تأتي 
 .  ككؿ ٌذا يساعد عمى تىهية الشعكر باالستياء كالضغط. في درجة أبعد هف تحقيؽ أٌداؼ الكظيفة
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أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة  )21.35( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كبتطبيؽ اختبار كا
بيف اتجاي أفراد العيىة ىحك الشعكر بأٌف الهرؤكس يتطمع لراحتٍـ كعبلقة ذلؾ بىهط إدراؾ العبلقات  )0,05(إحصائية عىد هستكل الداللة 

فأغمب أفراد العيىة غير هكافقيف هع عبارة السؤاؿ كال يعتقدكف أف العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة تشعر بأٌف الهسؤكؿ يتطمع لراحة . اإلىساىية
. العهاؿ

 
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تجعؿ مسؤكلؾ يناقش معؾ القرارات / 21س * 

 21يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 21 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

 التكرارات 63 79 34 13 11 200 20.78
 النسب المئكية %31.5 %39.5 %17 %6.5 %5.5  100% %100

هىٍـ ال يكافقكف هع عبارة السؤاؿ الهتعمؽ بالعبلقات اإلىساىية كىقاش   % 39.5تبيف ىتائج إجابات العهاؿ عمى ٌذا السؤاؿ أف ٌىاؾ ىسبة 
كفي هحاكلة تفسير ٌذي الىتائج التي تهيؿ ىحك السمبية، يهكىىا . ال يكافقكف تهاها ٌذي العبارة % 31.5الهسؤكؿ لمقرارات هع العٌهاؿ، في حيف 

ـ يعهمكف عمى تىفيذ القرارات العميا فقط دكف فتح الهجاؿ لهىاقشتٍا ذا يعتبر اىعكاس لمسياسة الهطبقة في ٌذي . اعتبار أف الهشرفيف ٌـ بدكٌر ٌك
ف يبدك ظاٌريا عكس ذلؾ  .  الهؤسسة التي تعتهد أكثر عمى الهركزية في اتخاذ القرارات كا 

أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة  )20.78( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كبتطبيؽ اختبار كا
بيف العبلقات اإلىساىية كاتخاذ القرارات حيث أجاب أغمب أفراد العيىة بعدـ الهكافقة هع عبارة السؤاؿ كبالتالي  )0,05(إحصائية عىد هستكل 

. فٍـ ال يعتقدكف أف العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة تجعؿ الهسؤكؿ يىاقش القرارات
 
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تجعؿ مسؤكلؾ يأخذ مطالبؾ الشخصية كحٌؿ مشاكمؾ بعيف االعتبار /22س*

 22يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 22 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

38.49 
 التكرارات 86 86 19 6 3 200
 النسب المئكية %43 %43 %9.5 %3 %1.5  100%

هىٍـ ال يكافقكف هع عبارة السؤاؿ الهتعمؽ بالعبلقات اإلىساىية كجعؿ الهسؤكؿ  % 43تكضح إجابات العهاؿ عمى ٌذا السؤاؿ أف ٌىاؾ ىسبة 
كتتكافؽ ٌذي الىتائج هع سابقتٍا الهتعمقة . ال يكافقكف أبدا % 43يأخذ هطالب العهاؿ بعيف االعتبار باإلضافة إلى حٌؿ هشاكمٍـ، كذلؾ ىسبة 

 .بالعبلقة هع الهشرفيف، إذ تتجً هعظهٍا ىحك السمب هها يدؿ عمى أف أفراد العيىة ال يكافقكف طريقة الهعاهمة التي يسمكٍا هعٍـ الهشرفيف
أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة  )38.49( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كبتطبيؽ اختبار كا

بيف إجابات أفراد العيىة كبالتالي أغمب أفراد العيىة غير هكافقيف هع عبارة السؤاؿ كال يعتقدكف أف  )0,05(إحصائية عىد هستكل الداللة 
. العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة تجعؿ الهسؤكؿ يأخذ الهطالب الشخصية كحٌؿ هشاكؿ العهاؿ بعيف االعتبار

 
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تجعؿ مسؤكلؾ يبدم اىتماما بالعمؿ الذم تقـك بو.23س * 

 23يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 23 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

 التكرارات 25 60 63 24 21 200 12.05
 النسب المئكية %12.5 %30 %31.5 %12 %10.5  100% %100

 الهتعمؽ بالعبلقات اإلىساىية كجعؿ الهسؤكؿ يبدم اٌتهاها بالعهؿ الذم يقـك بً العهاؿ 23فيها يتعمؽ بإجابات العهاؿ عمى ٌذا السؤاؿ رقـ 
ىبلحظ أٌف إجابات أفراد العيىة تتجً . هىٍـ غير هكافؽ هع ٌذي العبارة % 30غير هتأكد ك % 31.5كاىت إجابات العهاؿ  تتهحكر في ىسبة 

ذي الىتائج هىطقية في ضكء ٌذي الدراسة؛ إذ  ىحك السمبية في ٌذي الىتائج هها يدؿ عف عدـ اكتراث الهشرفيف بالهجٍكد الذم يبذلً العهاؿ ٌك
ذا دليؿ عمى . تدعـ ٌذي اإلجابات ها قد تكصمت إليً الىتائج السمبية الهذككرة آىفا كالتي تشير إلى التكاصؿ هع الرؤساء كتكثيؽ الركابط بيىٍـ ٌك

 .     هف طرؼ الهشرفيف هع العهاؿ كاالقتصار عمى الهعاهمة الصارهة في العهؿ" كضع حدكد"
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أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة  )12.05( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كبتطبيؽ اختبار كا
بيف هختمؼ اإلجابات، ههٌا يكضح أٌف هعظـ أفراد العيىة غير هكافقيف هع عبارة السؤاؿ كال يعتقدكف أف  )0,05(إحصائية عىد هستكل الداللة 

.  العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة تجعؿ الهسؤكؿ يبدم اٌتهاها الذم يقـك بً العهاؿ
 
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تجعؿ مسؤكلؾ يبدم اىتماما بمصمحتؾ كمكظؼ / 24س * 

 24يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 24 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

36.97 
 التكرارات 82 88 19 7 4 200
 النسب المئكية %41 %44 %9.5 %3.5 %2  100%

هىٍـ ال يكافقكف هع عبارة السؤاؿ الهتعمؽ بالعبلقات اإلىساىية كجعؿ  % 44تبيف ىتائج إجابات العهاؿ عمى ٌذا السؤاؿ أف ٌىاؾ ىسبة 
ٌذي الىتائج كاىت هتكقعة لها تحهمً هف دالالت . ال يكافقكف تهاها ٌذي العبارة  % 41الهسؤكؿ يبدم اٌتهاهً بهصالح الهكظفيف، تميٍا ىسبة 

فالهسؤكؿ إذف . فهعظـ أفراد العيىة ال يعتبركف أٌف عبلقاتٍـ هع الهسؤكؿ تجعمً يبدم اٌتهاها بهصمحتٍـ. أيضا فيها يخص العبلقة هع الرؤساء
 .  في ٌذي الهؤسسة تٍهً فقط ىتيجة العهؿ دكف الهيؿ لمحالة الىفسية التي قد يككف عميٍا العاهؿ

أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة  )36.97( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كبتطبيؽ اختبار كا
فأغمب .بيف اتجاي أفراد العيىة ىحك إدراؾ العبلقات اإلىساىية كاٌتهاـ الهسؤكؿ بهصالح العهاؿ الشخصية )0,05(إحصائية عىد هستكل الداللة 

. أفراد العيىة غير هكافقيف هع عبارة السؤاؿ كال يعتقدكف أف العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة تجعؿ الهسؤكؿ يبدم اٌتهاهً بهصالح العهاؿ
 
 :إدراؾ الفرد لكظيفتو في إطار العبلقات اإلنسانية الكظيفية/ج
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تجعمؾ تشعر بأىمية كظيفتؾ مف خبلؿ نتائج عممؾ/ 25س*

 25يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 25 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

18.9 
 التكرارات 13 39 62 75 11 200
 النسب المئكية %6.5 %19.5 %31 %37.5 %5.5  100%

تعتبر الهشاعر االيجابية كالسمبية تجاي ها تقدهً الكظيفة هف هزايا هادية كىفسية كاجتهاعية بها يتكقعً العاهؿ هىٍا هف أٌـ الهؤشرات الهؤثرة 
كبدكف األثر الرجعي . كها يساعد عمى فٍـ ٌذي الهشاعر ٌك ىكع العبلقات اإلىساىية السائدة بيف العهاؿ. عمى هستكل األداء كاإلىتاجية

 .لمهجٍكد الذم يبذلً العاهؿ في كظيفتً، ال يهكىً التعرؼ عمى هدل تحقيقً ألٌداؼ الكظيفة الهىتظرة هىً
هىٍـ يكافقكف عبارة السؤاؿ الهتعمؽ بالعبلقات اإلىساىية كالشعكر بأٌهية  % 37.5تبيف ىتائج إجابات العهاؿ عمى ٌذا السؤاؿ أف ٌىاؾ ىسبة 

كتعبر ٌذي الىتائج . هف أفراد العيىة ال تكافؽ ٌذي العبارة % 19.5تأتي بعدٌا ىسبة . غير هتأكدكف هف ٌذي العبارة % 31الكظيفة، في حيف 
عف التفاعؿ السائد بيف أفراد العيىة، كتعطي فكرة عف االتصاؿ بيف العاهؿ كاإلدارة، فالىسب الهذككرة  تشير إلى أٌف العاهؿ ال يهكىً هعرفة ها 

 .   هدل تحقيؽ أٌداؼ الكظيفة إال إذا استعهؿ هعارفً الشخصية هف زهبلء كرؤساء تربطً هعٍـ عبلقة صداقة ككدٌ 
أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة  )18.9( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كبتطبيؽ اختبار كا

ذي الىتائج تأكيد أٌف أغمب . بيف إدراؾ العبلقات اإلىساىية كأٌهية الكظيفة هف خبلؿ هعرفة ىتائج العهؿ )0,05(إحصائية عىد هستكل الداللة  ٌك
أفراد العيىة هكافقيف هع عبارة السؤاؿ كيعتقدكف أف العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة تجعؿ العهاؿ يشعركف بأٌهية كظائفٍـ هف خبلؿ ىتائج 

. عهمٍـ
 

 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تجعمؾ تشعر أف كظيفتؾ تتمٌيز باالستقبللية / 26س * 
 26يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 26 . 2الجدكؿ رقـ

 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

18.98 
 التكرارات 18 82 52 38 10 200
 النسب المئكية %9 %41 %26 %19 %5  100%
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هىٍـ ال % 41فيها يتعمؽ بالعبلقات اإلىساىية كالشعكر بأٌف الكظيفة تتهيز باالستقبللية، تؤكد إجابات العهاؿ عمى ٌذا السؤاؿ أف ٌىاؾ ىسبة 
إف االستقبللية في أداء العهؿ هف العكاهؿ التي . هىٍـ هكافقيف هع ٌذي العبارة % 19غير هتأكديف ك % 26يكافقكف هع عبارة السؤاؿ كىسبة 

ا يعبر عف السياسة الهطبقة في الهؤسسة هف حيث إعطاء الحرية في األداء كالىتائج . تىهي اإلحساس بالهسؤكلية لدل العاهؿ، كعدـ تكفٌر
ىها تعتبر تىفيذية أكثر  .   الهذككرة تدؿ عمى الكظائؼ في هؤسسة ىفطاؿ ال تتهيز باالستقبللية، كا 

أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة  )18.98( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كبتطبيؽ اختبار كا
بيف إدراؾ العبلقات اإلىساىية كالشعكر باالستقبللية في الكظيفة، كبالتالي أغمب أفراد العيىة غير هكافقيف  )0,05(إحصائية عىد هستكل الداللة 

. هع عبارة السؤاؿ كال يعتقدكف أف العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة تجعؿ العهاؿ يشعركف بأٌف كظائفٍـ تتهيز باالستقبللية
 
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تجعمؾ تنكع الميارات المطمكبة ألداء عممؾ/ 27س * 

 27يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 27 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

12.17 
 التكرارات 23 58 54 55 10 200
 النسب المئكية %11.5 %29 %27 %27.5 %5  100%

ىبلحظ هف خبلؿ اإلجابات عمى السؤاؿ الهتعمؽ بالعبلقات اإلىساىية كجعؿ العهاؿ يىكعكف الهٍارات الهطمكبة ألداء عهمٍـ في هؤسسة ىفطاؿ 
غير  % 27هكافقة عمى ذلؾ كتأتي بعدٌا الىسبة   % 27.5تميٍا ىسبة  %. 29الههثمة بػ )غير هكافؽ( 2أف أعمى ىسبة سجمت عىد درجة 

تتطابؽ ٌذي الىتائج هع تمؾ التي سجمت في السؤاؿ السابؽ الذم يتهحكر حكؿ االستقبللية، حيث أٌف ٌذي األخيرة . هتأكدة هع عبارة السؤاؿ
 . تعتبر هف أٌـ الخصائص في الكظيفة التي تتطمب تىكيع الهٍارات عىد أداء العهؿ

أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات  )12.17( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كأثىاء تطبيؽ اختبار كا
بيف إدراؾ العبلقات اإلىساىية كتىكيع الهٍارات، حيث أف أغمب أفراد العيىة غير هتأكديف إف كاىت  )0,05(داللة إحصائية عىد هستكل الداللة 

.  العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة تجعؿ العهاؿ يىكعكف الهٍارات الهطمكبة ألداء عهمٍـ
 
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تساىـ في إمدادؾ بالمعمكمات البلزمة لمقياـ بميامؾ/28س*

 28يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 28 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

32.76 
 التكرارات 5 24 55 101 15 200
 النسب المئكية %2.5 %12 %27.5 %50.5 %7.5  100%

هكافقيف هع عبارة السؤاؿ التي تدكر حكؿ إف كاىت العبلقات اإلىساىية في  % 50.5تكضح إجابات أفراد العيىة عمى ٌذا السؤاؿ أف ىسبة 
كالبقية ىسب ضئيمة تكزعت عمى . غير هتأكدة هف ذلؾ % 27.5الًهؤسسة تساٌـ في اإلهداد بالهعمكهات البلزهة لمقياـ بالهٍاـ، تميٍا ىسبة 

تعبر ٌذي الىتائج حسب رأم الباحثة، عف هدل استخداـ أفراد العيىة لشبكات االتصاؿ غير الرسهي لمحصكؿ عمى الهعمكهات . باقي الدرجات
البلزهة لمقياـ بالهٍاـ، كربها يككف السبب كذلؾ يعكد إلى ىهط العبلقات هع الهشرفيف؛ حيث أٌف العبلقات الصارهة تضع حدكد في العبلقات 

 .    هع العهاؿ هها يجعمٍـ يتكجٍكف إلى أساليب أخرل لمحصكؿ عمى الهعمكهات
ذا )0,05(أكبر هف القيهة الهجدكلة عىد هستكل الداللة  )32.76(  عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كأثىاء تطبيؽ اختبار كا ، ٌك

كهىً ىستخمص أٌف أغمب أفراد . ها يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف العبلقات اإلىساىية كالحصكؿ عمى الهعمكهات لمقياـ باألداء
. العيىة يهيمكف إلى اعتقاد أٌف العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة تساٌـ في اإلهداد بالهعمكهات البلزهة لمقياـ بالهٍاـ

 

 العبلقات اإلىساىية في هؤسستؾ تساٌـ في حصكلؾ عمى الحكافز كالهكافآت الهىاسبة لؾ/29س*
 29يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 29 . 2الجدكؿ رقـ

 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

22.83 
 التكرارات 5 34 74 72 15 200
 النسب المئكية %2.5 %17 %37 %36 %7.5  100%
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ا سياسة الهكارد البشرية في الهؤسسات كالسياسات التي . إف تقديـ الحكافز كالهكافآت الهىاسبة تدخؿ ضهف العهميات األساسية التي تسطٌر
كهف خبلؿ إجابات أفراد . تعهؿ عمى تقسيـ الحكافز بيف العهاؿ بطريقة هكضكعية تجعمٍـ يتىافسكف عمى تقديـ أحسف ها لديٍـ هف إهكاىيات

العيىة عمى السؤاؿ الهتعمؽ بالعبلقات اإلىساىية كهساٌهتٍا في الحصكؿ عمى الحكافز كالهكافآت الهىاسبة، ىبلحظ أف أعمى ىسبة سجمت عىد 
إف . غير هكافقة هع عبارة السؤاؿ % 17هكافقة عمى ذلؾ كتأتي بعدٌا الىسبة  % 36تميٍا ىسبة  %. 37الههثمة بػ )غير هتأكد( 3درجة 

استعهاؿ العبلقات اإلىساىية لمحصكؿ عمى الحكافز كالهكافآت دليؿ عمى فشؿ سياسة الهكارد البشرية في ٌذا الهكضكع، كها أىً دليؿ عمى عدـ 
 .الهكضكعية في تقييـ العهاؿ هف طرؼ الهشرفيف

أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات  )22.83( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كأثىاء تطبيؽ اختبار كا
بيف العبلقات اإلىساىية كالحصكؿ عمى الهكافآت هها يدٌؿ عمى هيؿ أغمب أفراد العيىة إلى الحياد في  )0,05(داللة إحصائية عىد هستكل 

.  اإلجابة عمى ٌذا السؤاؿ
 
 :تحديد األنماط اإلدراكية لمعبلقات اإلنسانية الكظيفية- 

سهحت ىتائج إجابات أفراد العيىة حكؿ أسئمة الهحكر الهتعمقة بإدراؾ العبلقات اإلىساىية الكظيفية بهعرفة ىهط إدراؾ العهاؿ في هؤسسة ىفطاؿ 
كقد  %. 35يأتي بعدي الىهط السمبي بىسبة  %  38لٍذي العبلقات، حيث كجد أف الىهط االيجابي ٌك الغالب بػىسبة  )الهقر االجتهاعي(

كأها الىهط . ساٌهت إجابات أفراد العيىة حكؿ األسئمة الهتعمقة بالرؤساء في رفع ٌذي الىسبة ألىٍا كاىت هعظهٍا إجابات تهيؿ إلى السمبية
   % .32الحيادم فقد سجٌؿ ىسبة 

كالىتائج هبيىة في . هف الهبلحظ أٌف ٌذي الىسب هتقاربة جٌدا، كقد يعكد ذلؾ إلى طريقة إىشاء أسئمة االستبياف كعدـ تعكد أفراد العيىة إلى هثمٍا
 :    الشكؿ األتي

ف2
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النمط السلبي النمط الحيادي النمط االجابي

 
 يكضح تكزيع أفراد العينة حسب نمط إدراؾ العبلقات اإلنسانية الكظيفية (3)رسـ بياني رقـ 

 
 إدراؾ البعد االقتصادم لمكظائؼ:المحكر الثالث

ي الشعكر بأٌهية : تشهؿ أسئمة ٌذا الهحكر عمى الهؤشرات التي لٍا عبلقة باإلىتاج في الهؤسسة الذم يهثؿ البعد االقتصادم لمكظائؼ ٌك
الكظيفة هف خبلؿ تحقيؽ أٌداؼ الهؤسسة، تحسيف األداء باستهرار هف أجؿ رفع اإلىتاج، االٌتهاـ بهشاريع الهؤسسة، االٌتهاـ بالىتائج 

 . السىكية
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تجعمؾ تشعر بأىمية كظيفتؾ مف خبلؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة/30س* 

 30يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 30 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

21.51 
 التكرارات 18 38 88 47 9 200
 النسب المئكية %9 %19 %44 %23.5 %4.5  100%
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هف خبلؿ اإلجابات عمى السؤاؿ الهتعمؽ بالعبلقات اإلىساىية كجعؿ العهاؿ يشعركف بأٌهية كظائفٍـ هف خبلؿ تحقيؽ أٌداؼ الهؤسسة، كجد 
هكافقة   % 23.5تميٍا ىسبة  %. 44الههثمة بػ )غير هتأكد( 3أف أغمب العهاؿ غير هتأكديف هف ٌذي العبارة إذ سجمت أعمى ىسبة عىد درجة 

 .غير هكافقة هع عبارة السؤاؿ % 19عمى ذلؾ كتأتي بعدٌا الىسبة 
تدؿ ٌذي الىتائج عمى ىكع االتصاؿ الذم تىٍجً الهؤسسة في تقديـ الىتائج السىكية الهحققة حيث تعتبر هثؿ ٌذي الهعمكهات سرية، كتكتفي 

كيتطمب ذلؾ هف العهاؿ المجكء إلى العبلقات الشخصية لمحصكؿ عمى هدل تحقيؽ أٌداؼ . بتعريفٍا فقط لهف لديً عبلقة هباشرة بٍا
 .الهؤسسة

أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات  )21.51( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كأثىاء تطبيؽ اختبار كا
بيف العبلقات اإلىساىية كالشعكر بأٌهية الكظائؼ هف طرؼ العهاؿ هف خبلؿ تحقيؽ أٌداؼ  )0,05(داللة إحصائية عىد هستكل الداللة 

.  الهؤسسة، حيث اتسهت إجابات أفراد العيىة بالحياد تجاي ٌذي العبارة
 
 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تساىـ في تحسيف أدائؾ باستمرار مف أجؿ رفع اإلنتاج/ 31س * 

 31يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 31 . 2الجدكؿ رقـ
 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

18.46 
 التكرارات 16 44 80 50 10 200
 النسب المئكية %8 %22 %40 %25 %5  100%

 الهتعمؽ بالعبلقات اإلىساىية كهساٌهتٍا في تحسيف األداء باستهرار هف أجؿ رفع اإلىتاج، 31فيها يتعمؽ بإجابات العهاؿ عمى ٌذا السؤاؿ رقـ 
لقد تأكد . غير هكافقة هع عبارة ٌذا السؤاؿ % 22تميٍا ىسبة . هىٍـ هكافقيف هع ٌذي العبارة % 25غير هتأكديف ك % 40تتهحكر في ىسبة 

كهف خبلؿ ىتائج ٌذا السؤاؿ ىستىج هيؿ أفراد . هف الجاىب الىظرم أٌف العبلقات اإلىساىية الجيدة تؤدم إلى رفع هستكل األداء لدل العهاؿ
كالذيف يكافقكف ٌذي العبارة ربها يىتهكف إلى . العيىة إلى الحيادية أكثر لعدـ التأكد هف هساٌهة العبلقات اإلىساىية في تحسيف األداء لرفع اإلىتاج

أكبر  )18.46( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2بتطبيؽ اختبار كا.  ٌؤالء الذيف تربطٍـ عبلقات جيدة هع رؤسائٍـ كزهبلئٍـ
بيف العبلقات اإلىساىية كهساٌهتٍا في تحسيف  )0,05(هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة 

ذا دليؿ عمى هيؿ أفراد العيىة لمهكافقة هع عبارة ٌذا السؤاؿ  .األداء باستهرار هف أجؿ رفع اإلىتاج، ٌك
 

 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تجعمؾ تيتـ بمشاريع المؤسسة / 32س * 
 32يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 32 . 2الجدكؿ رقـ

 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

22.17 
 التكرارات 16 29 66 80 9 200
 النسب المئكية %8 %14.5 %33 %40 %4.5  100%

هكافقيف هع عبارة السؤاؿ التي تدكر حكؿ إف كاىت العبلقات اإلىساىية في  % 40أظٍرت إجابات أفراد العيىة عمى ٌذا السؤاؿ أف ىسبة 
. كالبقية ىسب ضئيمة تكزعت عمى باقي الدرجات. غير هتأكدة هف ذلؾ % 33الًهؤسسة تجعؿ العهاؿ يٍتهكف بهشاريع الهؤسسة، تميٍا ىسبة 

كهف ٌذي الىتائج يتضح لىا دكر العبلقات اإلىساىية في التحفيز كاالٌتهاـ بهشاريع الهؤسسة الهسطرة هف طرؼ الهسؤكليف الهتخذيف لمقرارات 
. )0,05(أكبر هف القيهة الهجدكلة عىد هستكل الداللة  )22.17( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كأثىاء تطبيؽ اختبار كا. العميا

ذا ها يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف العبلقات اإلىساىية كاالٌتهاـ بهشاريع الهؤسسة كهىً ىستخمص فإٌف أغمب أفراد العيىة . ٌك
 .يهيمكف إلى االعتقاد أٌف العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة تجعؿ األفراد يٍتهكف بهشاريع الهؤسسة

 

 العبلقات اإلنسانية في مؤسستؾ تجعمؾ تيتـ بالنتائج السنكية المحققة / 33س * 
 33يكضح تكزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عمى السؤاؿ رقـ : 33 . 2الجدكؿ رقـ

 درجة المكافقة 1 2 3 4 5 المجمكع 2كا

22.77 
 التكرارات 17 25 60 86 12 200
 النسب المئكية %8.5 %12.5 %30 %43 %6  100%
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 الهتعمؽ بالعبلقات اإلىساىية كجعؿ العهاؿ يٍتهكف بالىتائج السىكية الهحققة، كجدىا أف 33فيها يتعمؽ بإجابات العهاؿ عمى السؤاؿ رقـ 
غير هكافقيف، ثـٌ  % 12.5تميٍا ىسبة . هىٍـ غير هتأكديف هف ذلؾ % 30هف الهكافقيف هع ٌذي العبارة ك % 43اإلجابات تتهحكر في ىسبة 

كهحاكلة لتفسير ٌذي الىتائج يهكف اعزاء ذلؾ الٌتهاـ العهاؿ في آخر . هكافقكف جدا هع عبارة السؤاؿ % 6غير هكافيف تهاها كبعدٌا  % 8.5
السىة بهعرفة قيهة الفائدة الهحققة التي ستكزع بشكؿ هكافآت سىكية، كالتحصؿ عمى هثؿ ٌذي الهعمكهات يتطمب المجكء إلى الهعارؼ 

 .الشخصية
أكبر هف القيهة الهجدكلة هها يدٌؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة  )22.77( عمى ٌذي اإلجابات كجد أٌف القيهة الهحسكبة 2كبتطبيؽ اختبار كا

بيف إدراؾ العبلقات اإلىساىية كجعؿ العهاؿ يٍتهكف بالىتائج السىكية الهحققة، فأغمب أفراد العيىة هكافقيف  )0,05(إحصائية عىد هستكل الداللة 
. هع عبارة السؤاؿ كيعتقدكف أف العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة تجعمٍـ يٍتهكف بالىتائج السىكية الهحققة

 
 :تحديد إدراؾ البعد االقتصادم لمكظائؼ- 

أظٍرت ىتائج إجابات أفراد العيىة حكؿ أسئمة الهحكر الهتعمؽ بإدراؾ البعد االقتصادم لمكظائؼ أف الىهط السائد ٌك الىهط االيجابي بىسبة  
ذا دليؿ عمى اٌتهاـ العهاؿ بالىتائج التي تحققٍا الهؤسسة ألٌف الجاىب الهادم لمكظائؼ يشكؿ الحافز الرئيسي لٍؤالء%38 كيتكقؼ هقدار .  ٌك

 . الهىحة السىكية عمى تمؾ الىتائج
ي ىتيجة قريبة جٌدا هف تمؾ الهسجمة في الىهط االيجابي % 37في الهرتبة الثاىية تأتي ىسبة  كفي األخير سجٌؿ . الههثمة لمىهط الحيادم، ٌك

 : كها يكضح ذلؾ الشكؿ الهبيف في األسفؿ % 25الىهط السمبي ىسبة 
ف3
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النمط السلبي النمط الحيادي النمط االجابي

 
يكضح تكزيع أفراد العينة حسب نمط إدراؾ البعد االقتصادم لمكظائؼ  (4)رسـ بياني رقـ 

 
 مناقشة النتائج مع الفرضيات كالدراسات السابقة: ثانيا
 تنٌص الفرضية األكلى عمى ما يمي: 
 .)سمبي كحيادم كايجابي(تكجد ثبلثة أىهاط إدراؾ لمعبلقات اإلىساىية في هؤسسة ىفطاؿ - 

أٌهية الفرد، التعاكف بيف العهاؿ، التكاصؿ االجتهاعي، إشباع حاجات األفراد، :  كالهؤشرات التي تىاكلتٍا الباحثة الختبار ٌذي الفرضية ىجد
 . الركح الهعىكية، الراحة كاأللفة، حٌؿ الىزاعات، كالحد هف السمككيات السمبية

إٌف الهؤسسات التي القت ىجاحات في ههارسة أىشطتٍا كتحقيؽ أٌدافٍا االقتصادية، هف حيث الكهية كالىكعية، ٌي تمؾ التي اٌتهت بالعىصر 
كيتـ ذلؾ عف طريؽ األجكر كالهكافآت أك تكفير جك العهؿ الهريح الذم . البشرم عف طريؽ إصدار سياسات تحفيزية، الهادية هىٍا أك الهعىكية

كاالٌتهاـ بالجاىب البشرم يتهثؿ أيضا في التدريب قصد رفع . يرٌغب في بذؿ الهجٍكد الفردم كالجهاعي هف اجؿ تحقيؽ أٌداؼ الهؤسسة
كذلؾ قد . كتمعب العبلقات اإلىساىية دكر فعاؿ في كؿ هف إحساس الفرد بأٌهيتً. هستكل األداء الفردم لميد العاهمة عف طريؽ تككيف الئؽ

تساٌـ العبلقات اإلىساىية في رفع الركح الهعىكية كالشعكر بالراحة في العهؿ، كها أىٍا تساٌـ في حٌؿ الىزاعات عف طريؽ التحاكر كالتفاٌـ بيف 
 .  ككٌؿ ٌذا يؤدم إلى سمككيات ايجابية لدل األفراد تعكد بالفائدة عمى الجهيع. أفراد الجهاعات ككذا الرؤساء

كلكف االختبلؼ في إدراؾ ٌذي العبلقات قد يؤدم إلى ىتائج غير ها ذكر، حيث اشرىا في الجاىب الىظرم إلى كجكد فركؽ في عهمية اإلدراؾ 
حسب كؿ شخص، ألىٍا عهمية تتأثر بعكاهؿ فردية كالحالة االىفعالية كاالىتباي كتتأثر أيضا بالعكاهؿ الخاصة بالهثيرات كالشدة كالتكرار ككذا 

 . بالعكاهؿ الخارجية كالظركؼ الفيزيائية كاالجتهاعية كالسياسية
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 .  كالىهط اإلدراكي الذم قد يساٌـ في الشعكر باألٌهية كالذم تتحقؽ بً الراحة الىفسية لمعهاؿ قد يككف الىهط اإليجابي
كلقد تكصمىا هف خبلؿ ها سبؽ هف عرض كتفسير الىتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لكؿ عبارات الهحكر الذم يشير إلى هتغيرات أىهاط 

إدراؾ العبلقات اإلىساىية في هؤسسة ىفطاؿ، ههٌا يمكح إلى اختبلؼ في كجٍات ىظر أفراد العيىة حكؿ هؤشرات أىهاط إدراؾ العبلقات 
ذا ها يؤكد اإلجابة عمى السؤاؿ الهطركح في اإلشكالية الذم بىص عمى هايمي. اإلىساىية ٌؿ تتىكع األىهاط اإلدراكية لمعبلقات اإلىساىية : ٌك

 لدل العهاؿ في هؤسسة ىفطاؿ؟ 
. كقد ساعد سمـ ليكارت لئلجابة الهعتهد عميً في أسئمة االستبياف الى تكضيح كجكد اختبلؼ في تمؾ األىهاط كهىٍا الحيادم كالسمبي كااليجابي

 .  كلٍذا ىستطيع القكؿ أٌف الفرضية األكلى قد تحققت
كقد تطرقت هدرسة العبلقات اإلىساىية في أبحاثٍا في الٍكرثكرف إلى أٌهية الجاىب الىفسي لمعاهؿ حيث تكصمت إلى بعض الىتائج كالهتهثمة 
في إبراز أٌهية العبلقات بيف األفراد في الهجهكعة الكاحدة كبيف الهجهكعات ذلؾ الف العهاؿ يتفاعمكف أكثر هع الجهاعة، كها أٌف  الظركؼ 

إضافة إلى كٌؿ ٌذا تؤكد هدرسة العبلقات اإلىساىية أٌف الهكافآت غير االقتصادية تمعب دكر . الهعىكية كاالٌتهاـ بالعاهؿ يؤدل إلى رفع اإلىتاج
ـ بالرضا كتجديد الدافعية كتحقيؽ الهزيد هف اإلشباع الىفسي لمعاهؿ، حيث أف ٌذي الهكافآت تؤثر تأثيرا بالغا في  شعاٌر ٌاـ في تحفيز العهاؿ كا 

 . سمكؾ العهاؿ
كها اتفقت ىتائج ٌذي الدراسة هع ها تكصمت إليً دراسة االبراٌيـ بعىكاف إدراؾ الهعمهيف لسمككيات العبلقات اإلىساىية الهثالية كالفعمية لهديرم 

، كالتي تهثمت في أٌهية تعزيز سمككيات العبلقات اإلىساىية هف خبلؿ األىشطة كالتفاعبلت كالعبلقات )1995(الهدارس بدكلة قطر
االجتهاعية، ذلؾ أف العبلقات اإلىساىية إذا سادت الهجتهع التعميهي لعبت دكرا ٌاها كهحكريا في دافعية الهعمهيف كالركح الهعىكية لديٍـ كفي 

ذي األهكر تعهؿ عمى تحسيف العهؿ الهدرسي بحيث  الهىاخ الهدرسي، كها أىٍا تىهي اإلحساس بالرضا كالهبادرة ىحك االىجاز لدل الهعمهيف، ٌك
.  ككذلؾ الشأف بالىسبة لمعهاؿ في الهؤسسات اإلىتاجية. تتحقؽ األٌداؼ التربكية لمهدرسة بكفاءة كفاعمية

 
 تمحكرت الفرضية الثانية حكؿ ما يمي: 
 .يتأثر السير الحسف لمعهؿ في الهؤسسة بىهط إدراؾ العبلقات اإلىساىية الكظيفية بالىسبة لمفرد كالجهاعة كالكظيفة-

أظٍرت ىتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية فيها يخص الهؤشرات التي تعبر عف السير الحسف الخاصة بالشخص كالكظيفة 
 .كالتعاهؿ هع اآلخريف

كتبىى العبلقات في العهؿ عمى التفاٌـ . تعكد هعظـ الهشكبلت في هحيط العهؿ إلى ىهط إدراؾ الفرد لىفسً كلآلخريف كلمكظيفة التي يهارسٍا
كهىً يصبح الفرد يشعر بتهيزي . إذ يخمؽ ٌذا العىصر ىكع هف الراحة الىفسية يساعد الفرد عمى إدراكً لذاتً بطريقة ايجابية.الذم يسكد أفرادٌا

دراؾ الذات تحرؾ الدافعية كالرغبة في العهؿ كالبحث عف التهٌيز عف . عف اآلخريف عف طريؽ استعهالً لخبرتً هف أجؿ التكيؼ السمككي كا 
 .  طريؽ تقديـ أفضؿ أداء

كقد أبدت ىتائج الدراسة الهتعمقة بهؤشرات إدراؾ الفرد لىفسً في إطار العبلقات الكظيفية في هؤسسة ىفطاؿ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 
بيف إدراؾ العبلقات اإلىساىية كالهؤشرات الهدركسة التي تضـٌ الدافعية كالرغبة في العهؿ كاإلىتاج، الرضا الكظيفي، تخفيؼ الهمؿ، فرص لبذؿ 

ىتاج أحسف  .ككاف الهيؿ أكثر ىحك الحياد فيها يخص عبارات األسئمة الهطركحة في االستبياف. الجٍد كا 
فيها يخص هجهكعة الهؤشرات الهتعمقة بادراؾ اآلخريف تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إدراؾ العبلقات اإلىساىية كجهيع الهؤشرات 

فتمؾ . التي شكمت هحكر األسئمة الهطركحة، كلكف الشيء الهبلحظ ٌك كجكد تىكع اإلجابات هف حيث السمب، الحياد كاإليجاب في الهؤشرات
ذا ها يدؿ عمى أٌف ركح الفريؽ عىصر أساسي في تحقيؽ أٌداؼ الهؤسسة كتىهية ٌذا . التي لٍا عبلقة بزهبلء العهؿ تهيؿ ىحك اإليجاب، ٌك

 . العىصر يعتهد عمى تكثيؽ الركابط بيف أفراد الجهاعة
ذا ها يدٌؿ عمى أٌهية الدكر الذم يمعبً رؤساء العهؿ، إذ الحظىا استياء كىهط . كأهٌا التي لٍا عبلقة بالرؤساء ىجدٌا تهيؿ ىحك السمب ٌك

 . إدراكي سمبي فيها يخص هعظـ األسئمة التي تخص الهسؤكؿ، خاصة تمؾ التي تعبر عف االٌتهاـ بهصمحة العاهؿ كاتخاذ القرارات
كأهٌا عف إدراؾ الفرد لكظيفتً في إطار العبلقات اإلىساىية الكظيفية فقد تبيف أيضا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف إدراؾ العبلقات 

العبلقات اإلىساىية تجعمؾ "اإلىساىية ككؿ الهؤشرات الههثمة في األسئمة الخاصة بالكظيفة، كسجٌؿ هيؿ أكثر ىحك اإليجاب فيها يخص عبارة 
العبلقات اإلىساىية في هؤسستؾ تساٌـ في إهدادؾ "كىجد ىفس الشيء بالىسبة لعبارة السؤاؿ " تشعر بأٌهية كظيفتؾ هف خبلؿ ىتائج عهمؾ

ذا دليؿ عمى أٌهية التغذية الرجعية في االتصاؿ بيف العهاؿ كالرؤساء. بالهعمكهات البلزهة لمقياـ بهٍاهؾ فهعرفة ىتائج العهؿ هف األسباب . ٌك
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ذا ها سيشجعً عمى االٌتهاـ أكثر بهٍاهً كالعبلقات اإلىساىية تمعب دكرا ٌاها في التكاصؿ . التي تجعؿ العاهؿ يعرؼ هستكاي في األداء، ٌك
 .كهف ٌذا يهكف أف ىستىج تحقؽ الفرضية الثاىية.   لمحصكؿ عمى هعمكهات تساعد في القياـ بالكظيفة

، كذلؾ فيها يخص العكاهؿ الهرتبطة )1966ٌرزبرج، (كلدل هقارىة ٌذي الىتيجة هع ىتائج الدراسات السابقة تبيف أىٍا اتفقت هع ىتائج دراسة 
بهساعدة العاهؿ في إبراز قدراتً كشخصيتً كالتي اسهاٌا العكاهؿ الهحفزة، ككمها تكفرت ٌذي العكاهؿ أدل ذلؾ إلى تحسيف ىكعية األداء ككمها 

 .غابت أدل ذلؾ إلى عدـ الرضا كاالستياء
حكؿ العبلقات اإلىساىية كالرضا عف العهؿ كالتي تكصمت إلى عدة ىتائج هف أٌهٍا أف  )1993طمعت إبراٌيـ لطفي،(كها اتفقت هع دراسة 

العكاهؿ االجتهاعية الهؤدية إلى الرضا عف العهؿ هثؿ الصداقة كاالىتهاء إلى جهاعات العهؿ الغير رسهية، كالشعكر باألهف كاالستقرار تفكؽ 
 .في أٌهيتٍا العكاهؿ الهادية كارتفاع األجر كالحكافز الهادية كالظركؼ الطبيعية لمعهؿ

،فيها يخص ىتائج طبيعة العبلقة هع الرؤساء كالتي كشفت أٌف )1971(بيىها تعارضت هع ىتائج دراسة هحهد عمي هحهد حكؿ القيادة كاالتصاؿ
ذا عكس ها  العبلقة بيف الرئيس كالهرؤكس ال يهكف كصفٍا بأىٍا عبلقات عهؿ فقط بؿ ٌىاؾ ركابط اجتهاعية غير رسهية بيف الطرفيف، ٌك

.  تكصمت إليً الدراسة الحالية أف أفراد العيىة يعتبركف العبلقة بيف الرئيس كالهرؤكس هجرد عبلقة عهؿ
 

 صيغت الفرضية الثالثة كاألتي: 
 .يتأثر اإلىتاج االقتصادم في الهؤسسة بإدراؾ البعد االقتصادم لمكظائؼ- 

أكضحت ىتائج الهحكر الهتعمؽ بادراؾ البعد االقتصادم لمكظائؼ كجكد داللة إحصائية عىد تحميؿ هؤشرات ٌذا الهحكر ككاىت ابرز ايجابية 
العبلقات اإلىساىية تجعمؾ تٍتـ "ىفس الشيء بالىسبة لعبارة ". العبلقات اإلىساىية تجعمؾ تٍتـ بهشاريع الهؤسسة"فيٍا تمؾ الهتعمقة بعبارة 
كاىطبلقا هف اعتبار الهؤسسة عمى أىٍا خمية اقتصادية، كالتي تشكؿ عبلقات، كركابط هع أعكاف اقتصادية أخرل، ". بالىتائج السىكية الهحققة

كذلؾ يككف هف خبلؿ . ، فاف االٌتهاـ بهشاريعٍا كىتائجٍا السىكية يجعبلف تحقيؽ أٌدافٍا االقتصادية أسٍؿ(1)تتداخؿ هعٍا في هختمؼ األسكاؽ
كإلدراؾ العبلقات اإلىساىية في العهؿ دكر كبير في . الشعكر بأٌهية الكظيفة لكؿ عاهؿ هها يجعمً يحسف األداء هف اجؿ رفع هستكل اإلىتاج

 فالتىظيـ التسمسمي لؤلفراد يجعمٍـ يأخذكف بعيف االعتبار الهٍاـ كالهسؤكليات الهمقاة عمى عاتقٍـ، هها يجعمٍـ يتهتعكف .الشعكر بٍذي األٌهية
كبٍذا، ىستىتج أف ىهط إدراؾ العبلقات اإلىساىية في هؤسسة ىفطاؿ يؤثر في اإلىتاج، إذ كمها كاف . باالستقبلؿ الذاتي في تىكيع الهٍارات

 .كعميً فإف الفرضية الثالثة قد تحققت. اإلدراؾ ايجابي كمها كاف ذلؾ هحفزا لئلىتاج
التي تعتبر أٌف العكاهؿ التي تؤدم إلى زيادة  )1932(اتفقت ٌذي الىتائج هع تمؾ التي قد اشرىا اليٍا فيها يخص دراسة جكرج التكف هايك 

ا  اإلىتاج لـ تكف هتعمقة بظركؼ اإلىتاج كلكىٍا كاىت عكاهؿ هتعمقة بالطبيعة البشرية، ىتيجة تأثير الجهاعات الغير الرسهية التي يهكف اعتباٌر
 .استجابة لحاجة العهاؿ إلبراز عكاطفٍـ كاىفعاالتٍـ

التي كشفت أٌف القادة الذيف يحققكف هستكيات إىتاج عالية يعهمكف  )1971(كها اتفقت ىتائج الدراسة الحالية هع ىتائج دراسة هحهد عمي هحهد 
.  عمى تىهية عبلقات هرضية بيىٍـ كبيف العهاؿ

 
 االستنتاج العاـ

 : العبلقات اإلنسانية: 1
حتى ىتهكف هف خمؽ إدراؾ ايجابي عىد العاهؿ تجاي عهمً كزهبلئً كهؤسستً، يتطمب هف إدارة الهؤسسة هعاهمتً باحتراـ كذلؾ عف طريؽ - 

 التحاكر هعً كاالستهاع إلى هشاكمً كاالٌتهاـ بطهكحاتً هف طرؼ الهسؤكليف؛ 
 تحقيؽ الراحة الىفسية لدل العهاؿ بتدعيـ كسائؿ التكاصؿ هع زهبلئٍـ في العهؿ كهع اإلدارة؛ - 
 االٌتهاـ باحتياجات العاهؿ فيها يخص الهعمكهات البلزهة ألداء هٍاهً عمى أكهؿ كجً؛ - 
 تكسيع إهكاىية االطبلع عمى التقارير الهتعمقة بالىتائج السىكية كىسبة تحقيؽ األٌداؼ الهسطرة؛- 
 تكثيؽ الركابط بيف العهاؿ كالرؤساء بتقدير جٍكدٌـ عف طريؽ التشجيع؛- 
 تطكير كفاءات الرؤساء بتدريبٍـ عمى تقىيات التكاصؿ الشخصي لمتأثير عمى تصرفات العهاؿ قصد تعزيز السمككيات االيجابية؛ - 
 التزاـ الهكضكعية هف طرؼ الهسؤكليف في اتخاذ القرارات التي تخص الترقية كالتقييـ؛ - 

                                                             
1

 -Pierre CONSO, La gestion financière de l‟entreprise, 
8eme

 édition, DUNOD, Paris 2000, P60  
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إجراء اجتهاعات دكرية لمعهاؿ قصد هىح الفرص لمتعبير عمى اآلراء؛  - 
 
 :العبلقات الكظيفية: 2

إعطاء لكؿ عاهؿ في الهؤسسة بطاقة الهركز، بحيث تككف كاضحة كهحددة الهٍاـ كالكاجبات، كال يكجد بيىٍا تشابً هع أم كظيفة أخرل، -  
 حتى ال تحدث ازدكاجية في هٍاـ العهؿ؛

 صياغة سياسة لؤلجكر كالحكافز كالهكافآت تتهاشى هع تحقيؽ أٌداؼ الكظائؼ؛ -  
 هراعاة العدؿ كالهساكاة في تقييـ اىجازات العهاؿ؛- 
ذا يتطمب إشراكٍـ في رسـ سياستٍا العاهة ،كزيادة فرص هشاركتٍـ في كضع هعايير العهؿ، كاتخاذ -  تطكير إهكاىيات األفراد الذاتية، ٌك

 .القرارات اإلدارية
 .إعطاء العاهؿ بعض الصبلحيات في إىجاز عهمً بالطريقة التي يعتقد أىٍا سميهة هها يجعمً يشعر باالستقبللية-  
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أثر جائزة الممكة رانيا العبد ا لمتميز التربكم في تعزيز العبلقات اإلنسانية  

بيف المعمميف المتميزيف الفائزيف بالجائزة كالطمبة 
ابراىيـ احمد الشرع .د

الجامعة االردنية 
 مقدمة

كا هف حكلؾ فاعؼي "    إف الحديث عف العبلقة اإلىساىية الحقة سىاهً قكلً تعالى  فىبها رحهةو هف ا ًلىتى لٍـ كلك كىت فظان غميظ القمب الىفضُّ
مؽ عظيـ : "" ، كقكلً تعالى)159آؿ عهراف، آية  (صدؽ ا العظيـ ... " عىٍـ  ىَّؾ لىعمىى خي كقكؿ سيدىا هحهد عميً . ) 4القمـ،  آية " ( كا 

الذيف يعدلكف في حكهٍـ كأٌميٍـ : إٌف الهقسطيف عىد ا يـك القياهة عمى هىابر هف ىكر عف يهيف الرحهف ككمتا يديً يهيف : " الصبلة كالسبلـ
لكا كليس ٌذا القكؿ ببعيد عف ، "إف الرجؿ الذم ال يعرؼ كيؼ يبتسـ ال يىبغي لً أف يفتح هتجرا" كيقكؿ الهثؿ الصيىي . )ركاي هسمـ (" كها كي

الهعمـ كالطمبة؛ إذ إف الجاىب اإلىساىي في  عهميات االتصاؿ كالتكاصؿ بيف في الهشرؽ الجاىب ٌي اإلىساىية العبلقاتعبلقة الهعمـ بطمبتً، ؼ
. العهمية التعمهية التعميهية ٌك الحافز الداخمي لمعطاء لدل الهعمـ كالطالب عمى حد سكاء

  إف الىظاـ التعميهي يتشكؿ هف ثبلثًة أركافو رئيسةو ؛ الركف البشرم، كالهادم، كالهعرفي الذم ييعد ىتيجةن لتفاعؿ الركىيف البشرم كالهادم، كييعد 
ذا أردىا أف يكتب الىجاح لمركف البشرم ، البٌد أف تقـك بيف  الركف البشرم ٌك األٌـ بيف ٌذي األركاف، يهثؿ الهعمهكف كالطمبة أٌـ أطرافً، كا 

إال أف اآلراء حكؿ طبيعة العبلقة القائهة بيف الهعمـ . الهعمـ كالطمبة عبلقات إىساىية قكاهٍا االحتراـ الهتبادؿ كرعاية الهعمـ لشؤكف الطمبة
ىاؾ هف يرل أىٍا عبلقة شابٍا ىكع هف الفتكر   (كالطمبة هتبايىة؛ فٍىاؾ هف يرل أىٍا جيدة ، كآخركف يركىٍا بحاجة إلى تطكير كتحسيف، ٌك

.  )2005غازم، 

هكهٍـ كحاجاتٍـ، كيىصب اٌتهاهً    كربها تصؿ ٌذي العبلقة أحياىا إلى حد القطيعة، كأحياىا يشعر الهعمـ أىً غير هعىي بهشاكؿ الطمبة ٌك
كهٌها يؤكد جهكد العبلقة بيف الهعمـ كطمبتً خكؼ كثير هف . عمى ىقؿ الهعارؼ كالهعمكهات التي تساعدٌـ عمى اجتياز االختبارات كحسب

الطمبة هف اإلفصاح عف طبيعة عبلقتٍـ بهدرسيٍـ؛ خكفان هف هعرفة الهدرسيف بآرائٍـ كتأثر ىتائجٍـ بطبيعة آرائٍـ ؛ إذ كشفت دراسة في 
عف اإلجابة عف سؤاؿ هرتبط بطبيعة  )هف العيىة% 50( طالبا 193جاهعة البصرة الستطبلع رأم الطمبة عف عبلقاتٍـ بهدرسيٍـ عف اهتىاع 

. )2005غازم، (هف الطمبة اهتىعكا أك أجابكا بالسمب عف عبلقاتٍـ بهدرسيٍـ% 77كأف . عبلقاتٍـ بهدرسيٍـ

  كؿ ذلؾ ال يعفيىا كهربيف هف االعتراؼ بأف لمطمبة الحؽ بالتهتع بالحياة الهدرسية التي تقـك عمى أسسو راسخة هف العبلقات االىساىية ، 
فيشعر الطمبة أف الهدرسة , كعمى الهعمهيف أف يتحهمكا هسؤكلية رعاية ٌذا الحؽ كالهحافظة عميً، هف خبلؿ بىاء عبلقات إىساىية هع الطمبة

كيرل بعض التربكييف أف الهعمهيف الذيف يتهتعكف بسهعة . بيئة حاضىة لٍـ ترعى اٌتهاهاتٍـ كحاجاتٍـ كال تقؿ أٌهية عف بيئاتٍـ األسرية
تدريسية جيدة بيف الهعمهيف ٌـ الهعمهكف الذيف يبىكف عبلقات إىساىية جيدة هع طمبتٍـ كال يعاىكف هف هشكبلت في اىضباط طمبتٍـ، كفي 

الهقابؿ فإٌف الهعمهيف الذيف يركزكف اٌتهاهٍـ عمى ضبط سمكؾ طمبتٍـ غالبان ها يكاجٍكف هشكبلت تدريسية تىعكس عمى أداء طمبتٍـ 
(Camp, 2011) .

شعكر الطمبة بضعؼ الهستكل الهعرفي لمهعمـ، ككضع بعض :    كترجع أسباب سكء العبلقة بيف الهعمـ كالطالب إلى أسباب عدة هىٍا
الهعمهيف الحكاجز الىفسية عىد تعاهٍمـ هع طمبتٍـ، كلجكء بعض الهعمهيف إلى العىؼ سكاء أكاف لفظيان أـ بدىيان، كأحياىان تمعب الفجكة في 

ىاؾ أسباب أخرل شخصية؛ بعضٍا هرتبط بشخصية الهعمـ ىفسً  الهحتكل الثقافٌي بيف الهعمـ كالطالب دكران في العزلة بيف الهعمهيف كالطمبة ، ٌك
. )2004؛ شحكد، 2004همحس،  (كأخرل هرتبطة بشخصية الطالب 

إف عهمية االتصاؿ كالتكاصؿ بيف الهعمـ كالطمبة تعد الرابط الحاسـ بيىٍها، كيسعى الهعمـ هف خبلؿ تكاصمً هع الطمبة إلى دفعٍـ لعهؿ ها    
ـ لمتفكير بها يريد  & ,Beebe, Beebe)إف العبلقة اإلىساىية تهثؿ عهمية تكاصؿ هستهر يبىيٍا طرفاف . أك لتجىب ها يريد أك ًلتحفيٌز

Redmond, 2008) ،كعىدها تككف ٌذي العبلقة بيف الهعمـ كالطمبة فإىٍا تركز عمى  كيفية إدراؾ كاتتجابة كؿ هىٍها بشكؿ فاعؿ لآلخر ،
 (Ellis, 2004; Mottet, Beebe,  Raffeld & Medlock, 2004) . بحيث تيحػٌفػز ٌذي العبلقة الهعمـ عمى التعميـ كتدفع الطالب لمتعمـ 
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إف ىجاح العهمية التعميهية يحتاج أف ييبىى التكاصؿ فيٍا عمى أساس إىساىي، كلها كاف الهعمـ كطمبتً ٌها الطرفاف الرئيساف لٍذي العهمية،     
فإف العبلقة اإلىساىية بيىٍها تشكؿ الحافز لكؿ هىٍها ؛ فيككف تكاصؿ الهعمـ فيً الرحهة كالهكدة كاحتراـ رأم الطالب كتقبؿ االختبلؼ في 

صغائٍـ لً، كيبادلكىً احتراهان باحتراـ، . الرأم فالهعمـ كالطالب ٌها الكجً كفي الهقابؿ ييبدم الطمبة اٌتهاهان بحسف استهاعٍـ كهىاقشتٍـ لمهعمـ كا 
.  (Giles, 2008)اليكهية التعمهية اإلىساىي في الخبرة 

   إاٌل أف الىاظر إلى كاقع العبلقات اإلىساىية بيف الهعمهيف كطمبتٍـ في الهدرسة، يجد الكثير هف العيكب التي اعترت ٌذي العبلقة كحرفتٍا عف 
طريقٍا السميـ، فكثيران ها ىسهع أك ىقرأ ٌذي األياـ اىتشار أشكاؿو هحتمفةو هف العىًؼ، كلـ يقتصري األهري عمى طمبًة الهدارًس؛ بؿ اىتقؿ إلى طمبة 
الجاهعات، كيجكز لىا في ٌذا الهقاـ أف ىتساءؿ؛ إىً عمى الرغـ هف عدـ كجكد الهعمـ طرفان في هظاٌر العىؼ التي ىراٌا، إال أف هىظكهة القيـ 

التي يتشربٍا الطمبة، ال يكتبي لٍا الىجاح إال بهعايشة الطمبة لٍا بالقدكة، فالعبلقة اإلىساىية بيف الهعمـ كطمبتً في الغرفة الصفية، تىعكس 
ـ إلى اآلخريف هف طمبة الهدرسة .  بالضركرة عمى طمبتً كتىتقؿ عبٌر

   فعمى الهعمـ أف يتحسس هشكبلت طمبتً، كيراعي ظركفٍـ كحاجاتٍـ، كيككف رحيهان كرؤكفان بٍـ كرفيقان لٍـ، كيىعًدؿي بيىٍـ في التعميـ كال 
ييفٌضؿي أحدىٌـ عمى اآلخًر، كيأخذ بأيديٍـ إليصالٍـ إلى برَّ األهاف، كييىٌهي بيىٍـ ركح الهىافسة كيبعدٌـ عف الكراٌية كالتباغض كالهشاجرة 

ف احتاج الهعمـ لتأديب طمبتً عميً أف يكازف في )1967األٌكاىي ،  ( ابف  (العقاب، كيقتصد بتأديبٍـ صكىان لمىفكس هف هذلة التأديب ، حتى كا 
  .يقـك عمى أساس كجكد عبلقة إىساىية بيف الهعمـ كالطالب في أثىاء التدريس )هاسمك( فالشعكر باألهف عىد ،)1992خمدكف، 

ٌب كاحتراـ اآلخر .   كبىاء عمى ها سبؽ تتضح أٌهية بىاء العبلقة بيف الهعمـ كالطمبة عمى أساس إىساىي قائهة عمى التساهح كالهكدة كالحي
كعىدها يتعمؽ األهر بفئة خاصة هف الهعمهيف ٌـ الهعمهكف الهتهيزكف الذيف خضعكا  لػهعايير دقيقة في الهىافسة لمفكز بجائزة الهعمـ الهتهيز، 
ـ هف الهعمهيف؛ حيث إف الجاىب اإلىساىي في العبلقة بيف الهعمـ كالطمبة يظٍر في  فالعبلقة اإلىساىية تهيز ٌذي الفئة هف الهعمهيف عف غيٌر
عدد هف هعايير التهيز التربكم، كتزداد فرصة الهعمـ بالفكز بقدر تهثمً لهىظكهة هف القيـ اإلىساىية التي تربطً باآلخريف بشكؿ عاـو كبطمبتً 

كعميً فقد جاءت ٌذي الدراسة لتستقصي أثر جائزة الهمكة راىيا العبد ا لمتهيز التربكم في تعزيز العبلقات اإلىساىية بيف الهعمـ . بشكؿ خاصو 
. كالطمبة

 
مشكمة الدراسة كأسئمتيا 

  لـ يعد خافيا عمى أحد اىتشار كثير هف هظاٌر العىؼ بيف الطمبة أىفسٍـ، كبيف الطمبة كالهعمهيف، كعمى الرغـ هف سعي الهعمهيف الهستهر 
إلى تعزيز هىظكهة القيـ لدل الطمبة كحثٍـ عمى ههارسة السمكؾ الحهيد في تكاصمٍـ فيها بيىٍـ كهع اآلخريف، إال إىىا كثيران ها ىسهع عف كجكد 

ؿ يشكؿ الهعمهكف القدكة الصالحة لطمبتٍـ؟ : هشكمة ٌىا أك ٌىاؾ، كسرعاف ها يتبادر لىا التساؤؿ هف أيف اكتسب الطمبة هظاٌر العىؼ ٌذي؟ ٌك
أـ أف الطمبة ال يشعركف بهحبة هعمهيٍـ كاحتراهٍـ لٍـ ، األهر الذم دفع بٍـ إلى تفريغ غضبٍـ ، كالتعبير عف رفضٍـ لمكاقع بارتكاب 

.  هخالفات هتىكعة، كههارسة بعض أشكاؿ العىؼ
  كهف جٍة أخرل كجكد فئة هف الهعمهيف الهتهٌيزيف الذم تىافسكا عمى الفكز بجائزة الهعمـ الهتهيز بىاء عمى هعايير تضهىت الجاىب اإلىساىي 

في العبلقة بيف الهعمهيف كالطمبة، كحثٍا عمى ضركرة أف يتهثؿ الهعمهكف لهىظكهة هف القيـ كتهثمٍا في ههارساتٍـ كعكسٍا عمى طمبتٍـ، 
لتحقيؽ أعمى إىجاز في هراحؿ التقييـ لمفكز بجائزة الهمكة راىيا العبد  لمهعمـ الهتهيز؛ إذ يبرز الجاىب اإلىساىي في خهسة هعايير هف أصؿ 

األهر الذم دفع الباحث بحكـ خبرتً في العهؿ هع الجائزة هقيهان كهىسقان لفريؽ التقييـ لهدة سبع سىكات إلى تقصي أثر الجائزة . تسعة هعايير
: في تعزيز العبلقات اإلىساىية بيف الهعمهيف الفائزيف بالجائزة كطمبتٍـ، كتحديدان تحاكؿ ٌذي الدراسة اإلجابة عف األسئمة اآلتية

 ها أثر جائزة الهمكة راىيا العبد ا لمهعمـ الهتهيز في تىهية العبلقة اإلىساىية بيف الطمبة كالهعمهيف الهتهيزيف الذيف فازكا بالجائزة ؟ -1
أثر جائزة الهمكة راىيا العبد ا لمهعمـ الهتهيز في الهعمهيف الهتهيزيف الذيف فازكا بالجائزة في جاىب هساعدة الطمبة عمى حؿ ها  -2

 هشكبلتٍـ ؟
أثر جائزة الهمكة راىيا العبد ا لمهعمـ الهتهيز في الهعمهيف الهتهيزيف الذيف فازكا بالجائزة في تىهية قدراتٍـ عمى هكاجٍة ها  -3

 الصعكبات التعميهية؟
الجىس، فئة الجائزة، الترتيب، : ٌؿ يختمؼ أثر الفكز بجائزة الهمكة راىيا العبد ا لمهعمـ الهتيز في تىهية العبلقات اإلىساىية باختبلؼ -4

 التخصص؟
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أىمية الدراسة 
إٌف تعرُّؼى طبيعة العبلقة اإلىساىية التي تربط الهعمـ بطمبتً ال تقؿ أٌهية عف تعرؼ أساليب التدريس كالههارسات التي يتبعٍا الهعمـ لتعميـ   

الطمبة، كىظران ألٌهية تعرؼ طبيعة ٌذي العبلقة لها لٍا هف اىعكاسات هٍهة في ههارسات الهعمهيف الصفية أك الهدرسية في بىاء بيئة هدرسية 
التعميهية، كال يخشكف شيئان – آهىة تساٌـ في تكفير جك هدرسي يساعد عمى اإلبداع كاالبتكار؛ حيث يشعر الطمبة باألهاف في بيئاتٍـ التعمهية 

ـ، كيجدكف احتراـ هعمهيٍـ عمى أعهالٍـ هٍها كاىت ، كبالتالي تكتسب ٌذي الدراسة أٌهيتٍا هف   ـ أك كجٍات ىظٌر ىتيجة أعهالٍـ أك أفكاٌر
تقصيٍا لطبيعة العبلقة اإلىساىية القائهة بيف الهعمهيف الهتهيزيف الفائزيف بجائزة الهمكة راىيا  لمهعمـ الهتهيز كطمبتٍـ، إذ يىبغي أف يكفر 

الهعمهكف الهتهيزكف لطمبتٍـ جكان هيفعهان بالعطاء هميئان بالهكدة كالهحبة، كيطمؽ العىاف لمطمبة لتقديـ إبداعاتٍـ كيشعر الطمبة برعاية هعمهيٍـ 
كهف جاىب آخر قد تكشؼ ٌذي الدراسة أٌهية اىخراط الهعمهيف اآلخريف كهشاركتٍـ في الجائزة لها لً هف أثر في تهثمٍـ لمقيـ االىساىية . لٍـ

. كها يىعكس عمى طمبتٍـ كعمى الهدرسة كالهجتهع بشكؿ عاـ
 

 أىداؼ الدراسة 
    ٌدفت ٌذي الدراسة إلى تقصي أثر جائزة الهمكة راىيا العبد ا لمهعمـ الهتهيز في تعزيز العبلقات االىساىية بيف الهعمهيف الفائزيف بالجائزة 

 تىهية قدرات الهعمهيف كفيكطمبتٍـ، كالكشؼ عف أثر الجائزة في الهعمهيف الهتهيزيف الفائزيف بٍا في هساعدة الطمبة عمى حؿ هشكبلتٍـ، 
 . الهتهيزيف أىفسٍـ عمى هكاجٍة الصعكبات التعميهية

 

 : اإلطار النظرم كالدراسات السابقة
بأىٍا هجهكعة  )2001(   إف اتساع هفٍـك العبلقة االىساىية كشهكلٍا لجهيع هىاحي الحياة، أدل إلى تعدد تعريفاتٍا كتىكعٍا، فعرفٍا الهىصكر 

 تقـك التي كعرفٍا الشبللدة بأىٍا الهعاهمة. هف التفاعبلت التي تهثؿ السمككات التربكية، تبىى عمى أساسٍا الهعاهمة الطيبة كاألخبلؽ الحهيدة
 .)1998 الشبللدة،( كاإلقىاع التبصر، عمى تركز كالتي السكية اإلىساىية الفضائؿ عمى

   كعميً فإف العبلقة اإلىساىية ليست بهعزؿ عها يىشدي الهعمـ الىاجح؛ حيث أىً يسعى ألف يحقؽ طمبتة أعمى هستكيات اإلىجاز في جهيع 
هىاحي الحياة، بتكفير البيئة اإليجابية اآلهىة كالداعهة الهحفزة لؤلفراد بهراعاة حاجاتٍـ الىفسية كاالجتهاعية، إذ تمعب العبلقة االىساىية دكرا 

كأف استخداـ الهعمـ لؤلسمكب التسمطي يزيد هف دكافع الطالب ىحك العدكاىية جعؿ الطالب ييقًبؿ عمى التعمـ أك يبتعد عىً،  رئيسان في
(Hidalgo, 2000) . كال يجكز أف تبىى ٌذي العبلقة عمى أساس الهغالبة أك إظٍار سمطة الهعمـ عمى الطالب، أك تجاٌؿ شخصية الطالب) 

    .)2004كطفة، 
أف اآلراء حكؿ طبيعة العبلقة بيف الهعمـ كالطالب هتبايىة رغـ هف اإلجهاع بضركرة أف تحكـ الهعمـ كالطمبة عبلقات إىساىية، إاٌل    كعمى اؿ

ىاؾ هف يرل أف ٌذي العبلقة يسكدٌا الرسهية أك الفتكر؛ إذ غالبا ها يتجىب الطمبة اإلفصاح  فالبعض يرل أىٍا تقـك عمى االحتراـ الهتبادؿ ، ٌك
عف طبيعة عبلقة هعمهيٍـ بٍـ ؛ خكفان هٌهػا يترتب عمى إفصاحٍـ عف أهكر قد ال تركؽ لػًمهعمهيف، أك أف يتخذ الهعمهكف هكاقؼ ليست في 

صالحٍـ؛ فإذا ها سألىا الهعمـ عف طبيعة عبلقتً بطمبتً فإىً يزعـ بأىٍا تقـك عمى االحتراـ الهتبادؿ، كاحتراهً لخصكصياتٍـ، كقبكلً لتىكعٍـ 
.  )ٌػ1425ىٍارم، (كيرل بعض الهعمهيف أف هحاكلة الهعمـ استهالة الطمبة إليً كهحاكلتً كسب ثقتٍـ قد يقمؿ هف شأىً . )1996سرحاف، (

   كىظران ألٌهية العبلقة االىساىية بيف الهعمـ كالطمبة في تعزيز اتجاٌات الطمبة ىحك هعمهيٍـ كىحك الهدرسة كبالتالي زيادة دافعيتٍـ لمتعمـ، فقد 
ٌؿ اٌتهاهٍا بالبحث عف هختمؼ األساليب كالكسائؿ التي تىهي العبلقات اإلىساىية بيف  أكلت الهؤسسات التي تيعىى بتعميـ الطمبة كتعمهٍـ جي

.   الهعمهيف كالطمبة، كتعهؿ عمى تكفير بيئة هدرسية آهىة تشجع الطمبة عمى اإلبداع كاالبتكار
يهاىان بأٌهية  إ2005/  5/3   فأطمقت جائزة الهمكة راىيا العبد ا لمتهيز التربكم في األردف بهباردة همكية برعاية الهمؾ عبد ا الثاىي في 

دكر الهعمـ في العهمية التربكية كفي ترسيخ هبادئ التهيز كاإلبداع، كتحسىت صكرة الهعمـ في الهجتهع، كبالتالي حفز الهعمـ عمى التأثير 
ككاىت اىطبلقتٍا األكلى تقـك عمى تحقيؽ رؤية هتطكرة . إيجابيان في تفكير األجياؿ ؛ ًلتخريج طمبة هىتجيف كهفكريف كهىتهيف لهجتهعٍـ كأهتٍـ

كتجرم هراجعة هستهرة لٍا بعد كؿ دكرة يشرؼ عميٍا خبراء تربكييف هف هختمؼ " ىشر ثقافة التهٌيز" ثـ طٌكرت إلى " تجذير التهٌيز" تسعى إلى 
الهرشحيف حددت تسعة هعايير تغطي جهيع جكاىب العهمية التعمهية التعميهية ؛ / كلمهىافسة بيف الهعمهيف الهترشحيف . الجاهعات األردىية

ذي الهعايير ٌي : الختيار الهعمهيف الفائزيف بالجائزة، ٌك
. الفمسفة الشخصية كالقيـ األساسية - 
. فاعمية التعميـ-  
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. إدارة الهكارد- 
. التىهية الهٍىية الذاتية الهستداهة- 
.  العبلقة التشاركية هع أكلياء األهكر كالهجتهع الهحمي- 
.  أخبلقيات الهٍىة- 
. االبتكار كاإلبداع- 
. التقكيـ- 
. )2015طمب الترشيح،  (اإلىجارات حيث تتكاهؿ ٌذي الهعايير فيها بيىٍا- 

.  الطالب كالعهميات كالىتاجات كالىزاٌة، كالشفافية، كالعدالة: كتستىد ٌذا الهعايير عمى هجهكعة هف األسس كالهرتكزات األساسية ٌي
. لضبط عهمية التقييـ )  Rubric(   كلتحقيؽ الشفافية كالعدالة في عهمية التقييـ فقد كصفت الهعايير بهجهكعة هف الهؤشرات لكصؼ األداء 

ا في . فأكدت الهعايير كهؤشراتٍا بشكؿ هباشر كغير هباشر إلى العبلقات اإلىساىية كىظران لككف الجائزة تسعى إلى تجذير ثقافة التهيز كىشٌر
الطمبة كالزهبلء كاإلدارة كأكلياء : الهجتهع األردىي، فقد جاءت الهعايير لتحفيز الهعمهيف لمهبادرة ببىاء عبلقات إىساىية هع جهيع األطراؼ

ا جزءان ال يتجزأ هف عهمية التعميـ . األهكر كالهجتهع الهحمي، كاعتباٌر
:    كىظران ألٌهية العبلقات اإلىساىية فقد أشير إليٍا في خهسة هعايير هف أصؿ تسعة ٌي

 .الفمسفة الشخصية كالقيـ األساسية -
 .فاعمية التعميـ -
 .العبلقات التشاركية هع أكلياء األهكر كالهجتهع الهحمي -
 .االبتكار كاإلبداع -
 .اإلىجازات -

العبلقات اإلىساىية هف جكاىب هختمفة؛ فقد تىاكؿى الهعياري األكؿ القيـ األساسية التي يتهثمٍا الهعمـ في  )هعايير الجائزة(    ٌذا كقد تىاكلت 
كتىاكؿ . الصدؽ كالعدالة كالىزاٌة كاحتراـ التعددية كاحتراـ الرأم كالرأم اآلخر: الهكاقؼ التربكية، كتغطي ٌذي القيـ البعد اإلىساىي لمهعمـ هثؿ

عداد  الهعيار الثاىي في بعض جكاىبً احتراـ الهعمـ لمفركؽ الفردية بيف الطمبة كهارعاتً لٍا في أثىاء تعاهمً هع طمبتً كفي أثىاء تىفيذ الهىٍاج كا 
األىشطة التي تراعي ٌذي الجكاىب ؛ ليشعرى كؿ طالب بأىً هحؿ اٌتهاـ هف الهعمـ، كحث الهعيار الهعمهيف عمى تىهية هٍارات الحياة كربط 
الخبرات التعمهية بحياتٍـ اليكهية، ك كرد في الهعيار الثاىي تشجيع الهعمهيف عمى تىهية هٍارات االستهاع لدل الطمبة، كحث الهعمهيف عمى 

. االطبلع عمى الههارسات الفضمى في عهمية التعمـ كالتعميـ بها فيٍا هف ههارسات إىساىية
    أٌها الهعيار الخاهس فجاء هتهركزان عمى تعزيز العبلقات اإلىساىية بيف الهعمـ كأطراؼ العهمية التعمهية التعميهية، فىجدي يؤكد عمى حسف 
طبلعٍـ عمى جكاىب الىهك الشاهؿ ألبىائٍـ، كشجع الهعمهيف عمى اإلفادة هف خبرات أكلياء األهكر كطاقاتٍـ كالتكاصؿ  التكاصؿ هع أكلياء كا 
عدادٌـ؛ ليككىكا هكاطىيف  هعٍـ؛ لتحسيف تعمـ أبىائٍـ ، كحفز الهعمهيف عمى رفع هستكل كعي طمبتٍـ بالقضايا الهحمية العربية كالعالهية كا 

كهف جٍة أخرل فإف ٌذا الهعيار يحفز الهعمهيف عمى تكجيً طمبتٍـ ليخدهكا هجتهعٍـ هف خبلؿ أىشطة هكجٍة تحدث فرقان في . صالحيف
. الهجتهع عمى الصعيد اإلىساىي كالخدهي

   كتىاكؿ الهعيار السادس أخبلقيات الهٍىة، حيث يتطمب ٌذا الهعيار أف يتهثؿ الهعمـ أخبلقيات هٍىة التعميـ باعتبار الهعمـ أىهكذجا يحتذل 
لطبتً بجهيع صفاتً كههارساتً، فيشير الهعيار إلى ضركرة احتراـ الهعمـ لمتعددية بيف الطمبة كتقبمً لٍـ عمى اختبلفٍـ ، كيكجً الهعمـ إلى أف 

يتعاهؿ هع طمبتً عمى أساس العدؿ كالهساكاة كعدـ التهييز بيىٍـ ضهف عبلقات إىساىية يسكدٌا االحتراـ، كيساعدٌـ في حؿ هشكبلتٍـ 
بعقبلىية، كلـ يحدد ٌذا الهعيار عمى العبلقات اإلىساىية بيف الهعمـ كطمبتً بؿ تعداٌا إلى إشاعتٍا بيف الهعمهيف أىفسٍـ ، كبيىٍـ كبيف اإلدارة 

خبلص كتكاضع كتىاكؿ الهعيار . كاآلخريف، كها حث الهعمهيف عمى اإللتزاـ بسؤكلياتٍـ ككاجباتٍـ تجاي طمبتٍـ كاآلخريف كتأديتٍا بأهاىة كا 
ضركرة أف يصهـ الهعمهكف أىشطة إبداعية هتىكعة تىهي هٍارات الحياة لدل الطمبة كالتي تعد العبلقات  )هعيار االبتكار كاإلبداع (السابع 

كجاء الهعيار التاسع هعيار اإلىجازات الذم يعد الهخرج لعهمية التعمـ كالتعميـ ليتىاكؿ إىجازات الهعمهيف . اإلىساىية أساس ٌذي الهٍارات
ىجازاتٍـ عمى طمبتٍـ كهدرستٍـ كالهجتهع ، كاٌتـ باإلىجازات التي تحدث فرقان إيجابيان في الهجتهع كاآلخريف كالتي ترتقي بهستكل  ألىفسٍـ، كا 

. الهدرسة بحيث تصبح الهدرسة أداة التغيير كاإلصبلح في الهجتهع
 : )2014طمب الترشيح،  (كقد كزعت فئات الجائزة عمى خهس فئات شهمت جهيع الهستكيات التعميهية في القطاع الحككهي كالفئات ٌي 

 .الركضة كالتعميـ األساسي لمصفكؼ الثبلثة األكلى: الفئة األكلى -
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 .التعميـ األساسي هف الصؼ الرابع كحتى الصؼ السادس: الفئة الثاىية -
 .التعميـ األساسي هف الصؼ السابع كحتى العاشر: الفئة الثالثة -
عمهي، أدبي، كىظـ الهعمكهاتية،  (التعميـ الثاىكم الشاهؿ األكاديهي لمصفيف الحادم عشر كالثاىي عشر كيشهؿ : الفئة الرابعة -

 .)كالشرعي، كالتعميـ الصحي
الصىاعي، كالزراعي، كالسياحي،  (التعميـ الثاىكم الشاهؿ الهٍىي لمصفيف الحادم عشر كالثاىي عشر كيشهؿ : الفئة الخاهسة -

 .)كالفىدقي، كاالقتصاد الهىزلي
  كبالىسبة لهراحؿ التقييـ في الجائزة فٍي تهر بهجهكعة هف الهراحؿ ابتداءن هف تسمـ استبلـ طمب الترشيح لمهعمـ كاىتٍاءن بهرحمة التكريـ التي 

. تىتٍي بتكريـ همكي برعاية جبللة الهمكة راىيا العبد ا
 

  : (2014طمب الترشيح،  )مراحؿ جائزة المعمـ المتميز 
 جراء لقاءات لفريؽ : مرحمة التكعية كنشر الجائزة يجرم في ٌذي الهرحمة زيارات هىسقي جهعية الجائزة لهدارس الههمكة كافة، كا 

 .جهعية الجائزة هع الهعمهيف في هديريات التربية
 في ٌذي الهرحمة يرشح الهعمـ ىفسً، أك قد يرشح أفراد الهجتهع هعمـ هعيف كفي ٌذي الحالة يقـك هىسؽ :مرحمة الترشح لمجائزة 

الجائزة في الهديرية بإعبلـ الهعمـ فإذا رغب الهعمـ بالتقدـ يستكهؿ اإلجراءات؛ الستكهاؿ هراحؿ الترشيح هف هعمكهات، كالكتابة في 
ذا رشح الهعمـ ىفسً يقـك باستيفاء الشركط الفىية كالىهاذج كالكتابة في الهعايير التسعة. الهعايير  .كا 

 تعد ٌذي الهرحمة أٌـ هراحؿ الجائزة كتهر بعدة هراحؿ فرعية هكضحة الحقان :  هف أٌمية الطمبات كالتدقيؽمراحؿ التقييـ كالتأكد. 
 ـ الذيف حصمكا عمى أعمى تقدير تراكهي لجهيع : التكريـ الممكي يتـ في ٌذي الهرحمة إعبلف أسهاء الهعمهيف الفائزيف بالجائزة؛ ٌك

 .هراحؿ التقييـ
 يتـ إرساؿ رسائؿ شكر كتقارير فردية لمهعمهيف كافة كؿ حسب هرحمة التقييـ التي كصؿ إليٍا: مرحمة التغذية الراجعة . 

 
: هف أٌمية الطمبات فتهر بالهراحؿ اآلتيةمراحؿ التقييـ كالتحقؽ 

 .في ٌذي الهرحمة تحدد الطمبات التي ستىتقؿ إلى الهرحمة الثاىية: مرحمة التأىؿ لمتقييـ الكتابي -
يتـ في ٌذي الهرحمة التحقؽ هف تكفر الشركط الفىية كاإلدارية لمطمبات كالهعمهيف يشرؼ عمى ٌذي : مرحمة التأكد مف أىمية الطمبات -

الهرحمة لجىة فىية هف إدارة الجائزة؛ حيث يتـ التحقؽ هف سىكات الخدهة لمهعمـ كالهسهى الكظيفي لً كالتحقؽ هف كيفية االلتزاـ بشركط التقدـ 
ا  .كيرسؿ رسائؿ اعتذار لهف لـ يحقؽ الشركط األٌمية لمترشح. لمجائزة هف حيث إجابة جهيع الهعايير كعدد الصفحات كغيٌر

مة هف فريؽ هف الخبراء الهقيهيف كفقان لكتابات الهعايير التي تقدـ :مرحمة التقييـ الكتابي -  يتـ في ٌذي الهرحمة تقييـ جهيع الطمبات الهٌؤ
كتجرم عهمية التقييـ بدرجة عالية هف الشفافية كالىزاٌة كالسرية؛ إذ يصحح كؿ هعيار هف هقيهيف اثىيف بشكؿ . بٍا الهرشحيف حسب فئاتٍـ

هستقؿ كهىفصؿ عف بعضٍها البعض كفي حاؿ كجد فارؽ بدرجتيف أك أكثر يصحح الهعيار هقيـ ثالث لتقييـ الهعيار بشكؿ هستقؿ عف 
 .السابقيف، كيؤخذ هتكسط أعمى تقديريف

يىتقؿ إلى ٌذي الهرحمة الهرشحيف الحاصميف عمى أعمى التقديرات في هرحمة التقييـ الكتابي، : مرحمة المقاببلت ما قبؿ التقييـ الميداني -
يىتج عف ٌذي الهرحمة تحديد الهرشحيف لمزيارة الهيداىية، كالهرشحيف الذيف تىتٍي بٍـ الهىافسة في ٌذي الهرحمة كيحصمكا عمى شٍادة تقدير 

 .عمى هستكل الهديرية
الحاصمكف عمى  (ٌذي الهرحمة ٌي آخر الهراحؿ التقييهية في الجائزة، حيث يزار كؿ هعمـ كصؿ لٍذي الهرحمة : مرحمة التقييـ الميداني -

أعمى التقديرات في هرحمة هقاببلت ها قبؿ التقييـ الهيداىي هف فريؽ هككف هف ثبلثة هقيهيف لمتحقؽ هف الكتابات ك األداءات عمى أرض 
كتجرم في ٌذي الزيارة هشاٌدة هكاقؼ تعمهية تعميهية فعمية، كهقابمة الهعمـ . الكاقع، كيػيبػىٌمغ الهعمـ بالزيارة كهكعدٌا بهكعد ال يقؿ عف أسبكع

 .كهقابمة الهعىييف بالعهمية التعمهية التعميهة هف اإلدارييف كالزهبلء كالطمبة كأكلياء األهكر كالهجتهع الهحمي
      كها يهيز عهمية التقييـ في الجائزة أف الهعمـ الهترشح يتمؽى تقريران بعد كؿ هرحمة هف الهراحؿ السابقة، ٌيٌبيفي اىتقالً لمهرحمة البلحقة أك 

 .خركجً عىد ٌذي الهرحمة هف الهىافسة عمى الجائزة
    أٌها بالىسبة لمجائزة فتتكزع عمى خهس فئات، لكؿ فئة ثبلث جكائز هرتبة؛ الترتيب األكؿ كالثاىي ك الثالث ، كقد يشترؾ في الجائزة أكثر هف 

ديىار،  )3000(كيحصؿ الفائزكف عمى الجائزة عمى هكافآت هالية بحسب ترتيب الفكز، إذ يحصؿ الفائز األكؿ عمى . هتىافس أك أف تحجب
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ديىار، يحصمكا عمى هىح دراسية إلكهاؿ الدراسة العميا، كيىخرطكف في  )1000(ديىار، كالثالث يحصؿ عمى )2000 (كيحصؿ الثاىي عمى
ىدكات ككرش عهؿ هتعددة في التىهية الذاتية، كتهىحٍـ كزارة التربية كالتعميـ رتبة أعمى هف رتبٍـ الحالية في ىظاـ الكزارة لرتب الهعمهيف، كالذم 

طمب الترشيح،  (يىعكس عمى الهعمهيف الفائزيف هاليان، كفي حاؿ فكز أكثر هف هعمـ بالجائزة لىفس الترتيب يأخذ كؿ هىٍها الجائزة كاهمة 
2013 ،2014(. 

 
 :الدراسات السابقة  
تككىت العيىة .  دراسة ٌدفت إلى تقصي أثر األسمكب التسمطي لدل الهعمهيف في العبلقات االجتهاعية(Hidalgo, 2000)  أجرل ٌيدالجك 

أظٍرت الىتائج أف استخداـ الهعمـ لؤلساليب التسمطية تحـر . طالبان كطالبةن هف طمبة الصؼ التاسع في الكاليات الهتحدة األهريكية )350(هف 
. الطمبة هف اإلفادة هف الحصة الصفية، كتكجً الطالب ىحك ههارسة السمكؾ العدكاىي الهضادة لههارسات الهعمـ

دفت دراسة أكجدف  في  )تىسي( إلى تقصي خصائص الهعمهيف الجيديف الفاعميف هف كجٍة ىظر الطمبة في جاهعة (Ogden, 2007)  ٌك
كأظٍرت الىتائج أف خصائص الهعمهيف الهفضمة لدل الطمبة فىٍـي أكضاع الطمبة . طالبان كطالبةن  )150(الكاليات الهتحدة، اشتمهت الدراسة عمى 

. كالحهاس في العهؿ كالتىظيـ كالعدالة كحسف التكاصؿ كتحهؿ الهسؤكلية
ا اإلىساىية العبلقات ىحك في عهاف الثاىكية الهدرسة هدير اتجاٌات  دراسة ٌدفت إلى كاقع )1985 ( الربضي    كأجرل  هستكل في كأثٌر

 اإلىساىية العبلقات بيف قكية عبلقة أظٍرت الىتائج كجكد .كهعمهة هعمهان  )380 ( الدراسة هف عيىة تككىت.  الهعمهكف يراي كها اإلدارم أدائً
  .لديٍـ الهعىكية الركح أدائٍـ كرفع ؛ لتحسيف لعاهميفا ك اإلدارة بيف اإلىساىية العبلقاتكأف  ،الهدرسة لهدير اإلدارم كاألداء

 )60 ( دراسة ٌدفت إلى تصكرات الهعمهيف عف عكاطفٍـ ىتيجة تفاعمٍـ هع طمبتٍـ، تهت هقابمة  (Hargreaves, 2000)كأجرل ٌارجريفز 
كأظٍرت أيضا أف طمبة الهرحمة االبتدائية يهتمككف . هعمهان ، كأظٍرت الىتائج أف عبلقة الهعمـ  هع الطمبة أٌـ هصدر لسعادة الطمبة ك دافعيتٍـ

.  عكاطؼ أعمى هف عكاطؼ طمبة الهرحمة الثاىكية
دفت دراسة  الهعمهيف ىظر كجٍة هف الهعمهيف هع الهدارس لهديرم اإلىساىية سمككيات العبلقات عمى التعرؼ إلى ( 1995 ) اإلبراٌيـ     ٌك

ـ تـ قطر دكلة هىاطؽ هختمؼ هف كهعمهة هعمهان  ( 584 ) هف عيىة البحث كتككىت ،أىفسٍـ  ذات فركؽ كجكد أظٍرت الىتائج. عشكائيان  اختياٌر
 كهستكل الجىس هتغيرم إلى تعزل بالفعؿ كالههارس الهثالي السمكؾ اإلىساىي ألىهاط كالهعمهات الهعمهيف تصكرات بيف إحصائية داللة

الهعمهيف كفي  دافعية في تعزيز كالعبلقات االجتهاعية؛ ألٌهيتٍا كالتفاعبلت األىشطة خبلؿ هف اإلىساىية العبلقات تعزيز  كأٌهية.الهدرسة
 .اإلىجاز ىحك كالهبادرة بالرضا الهعمهيف إحساس كتىهيتٍا الهدرسي، الهىاخ تعزيز

. إيرلىدا في االبتدائية الهدارس في التعميهي لمطاقـ اإلىساىية العبلقات طبيعة تكضيح دراسة ٌدفت إلى ) Moor , 1997(     كأجرل هكر
 في اإلىساىية العبلقات ىكعية طبيعة تحديد في ٌاـ عاهؿ ٌي ىكعية االتصاالت أف الىتائج أظٍرت. هعمهان 342 ) (هف  البحث عيىة كتككىت

 .كجيدة دافئة إىساىية عبلقات لكجكد هدارسٍـ ىتيجة في هسركركف االبتدائية الهدارس في الهعمهيف هعظـ أف الهدارس، ك
، أك (Hidalgo, 2000)    باستعراض الدراسات السابقة ىجد أف بعضٍا بحث األسمكب التسمطي لدل الهعمهيف في العبلقات االجتهاعية 

 )اإلبراٌيـ، (، ) Moor , 1997( كبحثت أخرل في العبلقات اإلىساىية بيف الهعمهيف أك الهدراء (Ogden, 2007)خصائص الهعمـ الجيد 
كها يهيز ٌذي الدراسة أىٍا . (Hargreaves, 2000)، كبحثت أخرل في تصكرات الهعمهيف عف عكاطفٍـ ىتيجة تفاعمٍـ هع طمبتٍـ  1995

في تعزيز العبلقات اإلىساىية بيف فئة هتهيزة هف الهعمهيف كالطمبة،  )جائزة الهمكة راىيا العبد ا لمتهيز التربكم (بحثت في أثر جائزة كطىية 
. كعبلقتٍا ببعض الهتغيرات

 :مصطمحات الدراسة كتعريفاتيا اإلجرائية 
ٌي العبلقة التي تقـك عمى الهعاهمة الطيبة، كتستىد إلى الفضائؿ األخبلقية، كالقيـ اإلىساىية السكية، كتستهد هبادئٍا هف : العبلقة اإلنسانية

كفي ٌذي الدراسة . )ٌػ1411الحقيؿ،  (تعاليـ اإلسبلـ، بحيث تجافي التضميؿ كالخداع بكافة أساليبً كهظاٌري ؛ لتقـك عمى التبصير كاإلقىاع 
. تقاس بدرجة بهتكسط استجابة الهعمـ الهتهيز ألداة الدراسة 

 

ؿ األكاديهي لمهعمـ كشهؿ ثبلثة هستكيات : تخصص المعمـ الفائز فركع األدبية، كالفركع اؿ (فرع الهباحث التي يدرسٍا الهعمـ كتىسجـ هع الهٌؤ
. )العمهية

ي الفئة التي ترشح ضهىٍا الهعمـ لمهىافسة عمى الجائزة ، كتشهؿ خهس فئات : فئة الجائزة التي فاز بيا المعمـ األكلى، كالثاىية، كالثالثة،  (ٌك
. )كالرابعة، كالخاهسة
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ي هكزعة عمى الترتيب : ترتيب الفكز الترتيب الذم حصؿ عميً الهعمـ الفائز بالجائزة بعد اىتٍاء جهيع عهميات التقييـ كأيعًمفى في حفؿ التكريـ ٌك
 .)األكؿ، الثاىي، الثالث(
 

: الطريقة كاإلجراءات 
منيج الدراسة 

حيث اشتهمت األداة . ىٍجت ٌذي الدراسة الهىٍج الكصفي التحميمي، كاتبعت اسمكبي جهيع البياىات الكهية كالىكعية لهبلءهتً ألغراض الدراسة
. فرصة التعبير عف رأيً )عيىة الدراسة (عمى ثبلثة أسئمة هفتكحة اإلجابة تتيح لمهعمهيف الهتهيزيف 

 
: مجتمع الدراسة كعينتيا  

 2013 كحتى عاـ 2006تككف هجتهع الدراسة هف جهيع لهعمهيف الهتهيزيف الذيف فازكا بجائزة الهمكة راىيا العبد ا لمهعمـ الهتهيز هف عاـ 
حيث أرسمت أداة الدراسة لجهيع الهعمهيف الهتهيزيف الفائزيف بالجائزة عبر البريد االلكتركىي لكؿ هىٍـ . هعمهان كهعمهةن  )214 (كالبالغ عددٌـ 

( هعمهان كهعمهةن، شكؿ ها ىسبتً  )90 ( )أداة الدراسة (بالتعاكف هع إدارة الجائزة، كبمغ عدد الهعمهيف الذيف استجابكا كأعادكا االستباىة      
هف هجتهع الدراسة، كربها لـ يستجب الكؿ؛ لعدـ تكفر الشبكة العىكبكتية في كثير هف الهىاطؽ الىائية لجهيع الهعمهيف، خاصة  ) % 06,42

. هعمهان كهعمهةن  ) 75 (كأصبح عدد أفراد العيىة بعد استبعاد عيىة الثبات . كأف تكزيعٍا كاف في اإلجازة الصيفية لمهعمهيف
 

: أداة الدراسة
الجىس الهعمـ،  (عف بياىات شخصية عف الهستجيب : األكؿ  لتحقيؽ أغراض الدراسة طٌكر الباحث أداة الدراسة، كاشتهمت عمى ثبلثة أقساـ؛ 

، أحياىا 1= ىادرا (الرباعي  )ليكرت(استباىة كفؽ عمى : الثانيكاشتهؿ القسـ . )تخصص الهعمـ، فئة الجائزة التي فاز بٍا الهعمـ، كترتيب الفكز
  كعبلقة الهعمـ بطمبتً قبؿ هشاركتً بالجائزة كبعدٌا؛: فقرة هكزعة عمى ثبلثة هجاالت فرعية ) 60(، كتككىت هف )4=، دائها3= ، غالبا2= 

هراعاة الهعمـ لمجكاىب اإلىساىية لطمبتً قبؿ هشاركتً بالجائزة كبعدٌا؛ كالصعكبات التي كاجٍٍا الهعمـ عمى الصعيد اإلىساىي هع طمبتً قبؿ 
عمى ثبلثة أسئمة هفتكحة تطمب إلى الهعمـ التعبير عف أفكاري كآرائً حكؿ أثر الجائزة في تعزيز : الثالثكاشتهؿ القسـ . هشاركتً بالجائزة كبعدٌا

. الجكاىب اإلىساىية في الهعمـ الهتهيز
 

: صدؽ األداة
  جرل التحقؽ هف صدؽ األداة بعرضٍا عمى هجهكعة هف الهحكهيف هف أعضاء الٍيئة التدريسية في التخصصات الهختمفة هف ذكم الخبرة 

في التقييـ، كبعض إداريي الجائزة ؛ إلبداء هبلحظاتٍـ حكؿ هبلءهة فقرات األداة لهجاالتٍا ككضكح صياغتٍا المغكية، كقد أيخذ بآراء الهحكهيف 
كهبلحظاتٍـ كأيجريت التعديبلت عمى ضكئٍا؛ هف حيث التعديؿ كالصياغة المغكية كحذؼ بعض الفقرات كأصبحت األداة في صكرتٍا الىٍائية 

. فقرة هكزعة عمى ثبلثة هجاالت، كثبلثة أسئمة هفتكحة  ) 60(هككىة هف 
 

:  ثبات األداة
هعمهان هتهيزان، استبعدت عيىة الثبات  )15 (   تـ التحقؽ هف ثبات الجزء الثاىي هف األداة بتطبيقً عمى عيىة هف خارج أفراد الدراسة عددٌا 

لمهجاالت الفرعية، كبمغت قيهتة  )0.94( ك  ) 0,83 (لبلتساؽ الداخمي كتراكحت قيهتً بيف  )كركىباخ ألفا(هعاهؿ هف أفراد الدراسة، كحسب  
. كتعتبر ٌذي القيهة هرتفعة  )0.97 (لمهجاؿ الكمي 

 ىفسً، حيث حمؿ الباحث  هف خبلؿ اتفاؽ الباحث هع، فقد تـ التحقؽ هف ثبات التحميؿ)ها يتعمؽ باألسئمة الهفتكحة(كبالىسبة لمجزء الثالث 
استباىة، كأعاد تحميمٍا بعد هركر شٍر هف التحميؿ األكؿ، كحسب هعاهؿ الثبات أك االتفاؽ بيف التحميميف، باستخداـ هعادلة  ) 20 (ىفسً 

  = Pهعاهؿ االتفاؽ ) Cooper(لتحميؿ الهحتكل  )ككبر(
nnpnp

np


 ٌك عدد هرات االتفاؽ، (np ) ٌك هعاهؿ االتفاؽ،   (P)  ، حيث

nnp) (ٌك عدد هرات عدـ االتفاؽ   (Cooper, 1976,27)  ًككجدت قيهت) ي قيهة هىاسبة لمسير في إجراءات الدراسة )0,95  .ٌك
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: إجراءات الدراسة 
: هرت ٌذي الدراسة بهجهكعة هف اإلجراءات عمى الىحك اآلتي 

 .تـ التكاصؿ هع إدارة الجائزة لتكزيع أداة الدراسة كلتسٍيؿ عهمية اتصاؿ كتكاصؿ الباحث هع الهعمهيف الهتهيزيف -
 .طٌكر الباحث أداة الدراسة كتـ التحقؽ هف صدقٍا كثباتٍا -
أرسمت أداة الدراسة الكتركىيا لجهيع الهعمهيف الفائزيف بهساعدة إدارة الجائزة، كاستهر التكاصؿ عبر  البريد االلكتركىي هع الهعمهيف  -

عادتٍا، كجرل التأكيد عمى جهيع الهعمهيف الفائزيف إلعادة األداة بعد اإلجابة عميٍا، حيث أعطي الهعمهيف  الهتهيزيف ؛ لئلجابة عمى األداة كا 
 .هدة ثبلثة أسابيع إلعادة األداة ليتسىى لمباحث إجراء التعديبلت البلزهة

 .اإلجابة عف أسئمة الدراسةثـ حممت بحسب . )SPSS(فرغت استجابات الهعمهيف الهتهيزيف عمى الهجاؿ الثاىي لؤلداة عمى برىاهج  -
 .كجرل التحقؽ هف ثبات التحميؿ هف خبلؿ اتفاؽ تحميؿ الباحث هع ىفسً )األسئمة الهفتكحة (حممت استجابات الهعمهيف عمى الجزء الثالث لؤلداة  -

 
:  المعالجة اإلحصائية 

لمعيىات الهترابطة كالعيىات الهستقمة، كها استخدـ تحميؿ التبايف  )ت  (حسبت الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية، كاستخدـ اختبار 
  (Categories )كقد تـ تحميؿ األسئمة الهفتكحة لمتكصؿ إلى فئات التحميؿ . األحادم لهعرفة داللة الفركؽ بيف الهتكسطات الحسابية

.  (Themes) كتصىيفٍا إلى أفكار
 

: نتائج الدراسة كمناقشتيا
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ 

ها أثر جائزة الهمكة راىيا العبد ا لمهعمـ الهتهيز في تىهية العبلقة اإلىساىية بيف الطمبة كالهعمهيف "لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ الذم ىصً 
لمعيىات الهترابطة لمكشؼ عف  )ت  (حسبت الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كها استخدـ اختبار " الهتهيزيف الذيف فازكا بالجائزة ؟ 

، كيبيف داللة الفرؽ بيف هتكسطي تىهية العبلقة اإلىساىية بيف الهعمهيف الهتهيزيف الذيف فازكا بالجائزة كطمبتٍـ  قبؿ الفكز بالجائزة كبعد الفكز
. تمؾ الىتائج ) 1 (الجدكؿ 

 لمعينات المترابطة  (ت  )الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنتائج اختبار المتكسطات  ( 1 )الجدكؿ 
بيف متكسطي تنمية العبلقة اإلنسانية بيف المعمميف المتميزيف كطمبتيـ 

الهتكسط   
 الحسابي

االىحراؼ العدد 
 الهعيارم

Mean t Sig 

Pair 
1 

0.0 41.435- 2.53333- 174. 75 1.17قبؿ الفكز 
 486. 75 3.70بعد الفكز  0

لمعيىات الهترابطة كجكد فرؽ داؿ احصائيا بيف هتكسط األداء عمى تىهية العبلقة اإلىساىية بيف الهعمهيف  )ت  (يتضح هف ىتائج اختبار 
أعمى   )3,70(، كجاء الهتكسط لمعبلقة االىساىية بعد الفكز )41,435 -( )ت (الهتيزيف كطمبتٍـ  قبؿ الفكز كبعدي، حيث بمغت قيهة اختبار

هها يشير إلى أف الفكز بالجائزة عٌزز العبلقات اإلىساىية بيف الهعمهيف الفائزيف بالجائزة كالطمبة . )1,17 (هف الهتكسط قبؿ الفكز بالجائزة 
. كىٌهاٌا

  كقد يعزل ذلؾ إلى أف الهعمهيف الهترشحيف لمجائزة قد عهمكا عمى تحقيؽ أعمى تقدير عمى هعايير الجائزة هف أجؿ الفكز بٍا، كبالتالي اىعكس 
عمى عبلقاتٍـ اإلىساىية هع الطمبة، كرعاية شؤكف الطمبة كبىاء عبلقات كدية كاحتراـ هعٍـ ، األهر الذم يكٌكف لدل الهعمهيف دافعان داخميان 

هستهران ؛ لرعاية الطمبة ىتيجة تكرار الهكاقؼ اإلىساىية التي ترجع في األساس إلى السعي لتحقيؽ الفكز، كتطكرت ٌذي العبلقة لتصبح ىٍجان 
كربها تعزل ٌذي الىتيجة إلى أف بعض الهعايير كجٍت الهعمهيف الهتىافسيف إلى تطكير عبلقات إيجابية هع . يكهيان يهارسً الهعمـ هع الطمبً

الهجتهع الهحمي كأكلياء األهكر، كغالبا ها يككف الطمبة ٌـ حمقة الكصؿ بيف الهعمهيف كأكلياء األهكر كأفراد الهجتهع هف خبلؿ تىفيذ األىشطة 
هاذا أضافت لؾ الجائزة عمى صعيد عبلقتؾ : " في إجابات الهعمهيف الهتهيزيف عف السؤاؿ الهفتكحك .التي تحسف البيئة كالهجتهع الهحمي

 .) 2 (جاءت إجابات الهعمهيف كها ٌك هكضح في الجدكؿ " اإلىساىية بالطمبة؟ 
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 ماذا أضافت لؾ الجائزة " نتائج تحميؿ إجابات المعمميف عف السؤاؿ المفتكح  ( 2 )الجدكؿ 
 " عمى صعيد عبلقتؾ اإلنسانية بالطمبة

Themes   النسبة المئكية التكرار
 26,5 40عززت عبلقتي بالطمبة 

 9,3 14أصبحت قدكة يحتذل بيا مف الطمبة 
 7,9 12أصبح الطمبة يفخركف بي 

 11,3 17زادت ثقة طمبتي بي 
 7,9 12زادت ثقتي بالنفس عند تعاممي مع الطمبة 

 3,3 5عززت أدائي تجاه الطمبة 
 1,3 2أضافت نكية مميزة لعبلقتي بالطمبة 

 4,6 7عززت أدائي تجاه المجتمع 
 1,3 2أصبحت أكثر صبران في التعامؿ مع الطمبة 

 2,6 4زادت مف قدرتي عمى مكاجية مشكبلت الطمبة 
 2,6 4جعمتني أقبؿ االختبلؼ كالرأم اآلخر  

 7,9 12جعمتني أقرب إلى المشكبلت الحياتية لطمبتي 
 3,3 5ساعدتني عمى تكفير بيئة تعميمية آمنة 
 2,0 3أصبحت أستمتع بالجمكس مع طمبتي 

 1,3 2أصبحت أتحسس حاجات طمبتي كأساعدىـ عمى تحديد أىدافيـ 
 2,6 4لـ تزد شيئان في عبلقاتي مع الطمبة  

 4,0 6زادت مف شعكرم بالمسؤكلية تجاه طمبتي 
  151المجمكع 

أضافت ىكٍة ههيزة لعبلقتي " ك " عززت عبلقتي بالطمبة "  ىبلحظ أف إجابات الهعمهيف تهحكرت حكؿ تحسيف العبلقات اإلىساىية بالطمبة هثؿ 
كفي حاؿ تكفر هثؿ ٌذي التصكرات لدل الهعمهيف كالطمبة، " أصبح الطمبة يفخركف بي "ك" أصبحت قدكة يحتذل بٍا هف الطمبة" ك " بالطمبة

.  فإىً يتكقع أف يىعكس ذلؾ عمى طبيعة العبلقة اإلىساىية بيف الهعمهيف الهتهيزيف كالطمبة

:  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني
أثر جائزة الهمكة راىيا العبد ا لمهعمـ الهتهيز في الهعمهيف الهتهيزيف في هساعدة الطمبة  ها "   لئلجابة عف السؤاؿ الثاىي الذم ىصً 

لمعيىات الهترابطة لمكشؼ عف داللة  )ت (حسبت الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية ، كها استخدـ اختبار  " عمى حؿ هشكبلتٍـ؟
. تمؾ الىتائج ) 3 (، كيبيف الجدكؿ الفرؽ بيف هتكسطي هساعدة الهعمهيف الهتهيزيف لطمبتٍـ عمى حؿ هشكبلتٍـ قبؿ الفكز بالجائزة كبعد الفكز

 لمعينات المترابطة  (ت  )الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنتائج اختبار المتكسطات  ( 3 )الجدكؿ 
 بيف متكسطي مساعدة المعمميف المتميزيف لمطمبة عمى حؿ مشكبلتيـ 

  Mean N Std. 
Deviation 

Mean t Sig 

Pair 2 33357. 75 1.8813 قبؿ الفكز -
1.83467 

-23.465 0.00 
 57470. 75 3.7160 بعد الفكز

لمعيىات الهترابطة كجكد فرؽ داؿ احصائيان بيف هتكسط األداء عمى هساعدة الهعمهيف الهتهيزيف لمطمبة عمى  )ت  (  يتضح هف ىتائج اختبار 
، كجاء هتكسط هساعدة الهعمهيف لمطمبة عمى حؿ هشكبلتٍـ بعد )23,465 -( )ت (حؿ هشكبلتٍـ قبؿ كبعد الفكز بالجائزة، حيث بمغت قيهة 
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هها يشير إلى أف الفكز بالجائزة عٌزز قدرات الهعمهيف عمى . )1,88( أعمى هف هتكسط هساعدتٍـ لمطمبة قبؿ الفكز   )3,71 (الفكز بالجائزة 
. هساعدة الطمبة عمى حؿ هشكبلتٍـ، كجعمٍـ يىخرطكف هع الطمبة في هىاقشة الهشكبلت كالتصدم لحمٍا بأىفسٍـ

هساعدة الطمبة عمى حؿ " كربها تبدك ٌذي الىتيجة هىطقية إذ تىاكلت بعض الهعايير بصراحة في هؤشراتٍا جاىب هف جكاىب حؿ الهشكبلت، 
عمى ٌذي الهعايير ربها - ، كهف أجؿ أف يحقؽ الهعمهكف  أعمى التقديرات " كهساعدة الطمبة عمى حؿ هشكبلتٍـ بأىفسٍـ" ، "هشكبلت الطمبة

كقد تعزل ٌذي الىتيجة أيضا إلى أف . سعكا إلى هساعدة الطمبة عمى هكاجٍة الهشكبلت كحمٍا- أف الهعمهيف الهتىافسكف عمى الفكز بالجائزة 
يشجع الهعمهيف الهتىافسيف عمى أف يككىكا ىهاذج تحتذل لطمبتٍـ، كأف يتهثؿ الهعمهكف القيـ  )الفمسفة الشخصية كالقيـ األساسية (الهعيار األكؿ 

األساسية، كلتحقيؽ ذلؾ يفترض بالهعمـ أف يتحسس هشكبلت الطمبة كيسعى إلى تىهية هٍارات الطمبة في حؿ ٌذي الهشكبلت، خاصة كأف 
هاذا " كفي إجابات الهعمهيف عف السؤاؿ . بعض الهعايير تدعك بشكؿ صريح إلى تعزيز احتراـ الرأم كالرأم اآلخر، كاحتراـ التعددية كاالختبلؼ

. ) 4 (جاءت إجابات الهعمهيف كها ٌك في الجدكؿ " أضافت لؾ الجائزة عمى صعيد هساعدتؾ لمطمبة عمى حؿ هشكبلتٍـ؟ 

" ماذا أضافت لؾ الجائزة عمى صعيد مساعدتؾ لمطمبة عمى حؿ مشكبلتيـ؟" نتائج تحميؿ إجابات المعمميف عف السؤاؿ المفتكح  ( 4 )الجدكؿ 

الىسبة التكرار  الهجاؿ 
 18,4 16عززت اتجاٌاتي ىحك طمبتي 

 24,1 21أصبحت أٌتـ بالىكاحي الىفسية كالكجداىية لطمبتي 
 3,4 3أصبحت قادران عمى احتكاء طمبتي كأشاركٍـ ٌهكهٍـ كتكفير األهف لٍـ 

 4,6 4زادت احتراهي لًػطمبتي  
 18,4 16أصبحت أتحسس هشكبلتٍـ  
 8,0 7أصبحت أتقرب هف الطمبة  

 8,0 7زادت هف تحهمي لمهسؤكلية تجاي طمبتي  
 4,6 4أصبحت قادران عمى بىاء عبلقات كدية هع الطمبة 

 5,7 5زادت ثقة طمبتي بي 
 4,6 4فراغ 

  87الهجهكع 
ىبلحظ أف الهعمهيف الهتهيزيف عبركا عف تحسس هشكبلت الطمبة كبىاء عبلقات كدية هعٍـ كاالٌتهاـ باحتكاء الطمبة كالتقرب إليٍـ كاحتراهٍـ 

. لطمبتٍـ
 

:  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث
أثر جائزة الهمكة راىيا العبد ا لمهعمـ الهتهيز في الهعمهيف الهتهيزيف الذيف فازكا بالجائزة في  ها "بة عف السؤاؿ الثالث الذم ىصً ا   لئلج

 (حسبت الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كها استخدـ اختبار " تىهية قدراتٍـ عمى هكاجٍة صعكبات الطمبة عمى الصعيد اإلىساىي؟
لمعيىات الهترابطة لمكشؼ عف داللة الفرؽ بيف هتكسطي قدرات الهعمهيف الهتهيزيف عمى هكاجٍة الصعكبات التعميهية قبؿ الفكز بالجائزة  )ت 

 .تمؾ الىتائج ) 5 (، كيبيف الجدكؿ كبعد الفكز
لمعينات المترابطة بيف متكسطي قدرات المعمميف   (ت  )الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنتائج اختبار المتكسطات  ( 5 )الجدكؿ 

المتميزيف عمى مكاجية الصعكبات التعميمية لمطمبة  
 Mean N Std. 

Deviation 
Mean t Sig 

Pair 
3 

- 39727. 75 1.3120 قبؿ الفكز
2.24667 

28.264- 0.00 
 53678. 75 3.5587 بعد الفكز
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لمعيىات الهترابطة كجكد فرؽ داؿ احصائيا بيف هتكسط قدرة الهعمهيف الهتهيزيف عمى هكاجٍة الصعكبات  )ت  (   يتضح هف ىتائج اختبار 
، كجاء هتكسط قدرة الهعمهيف الهتهيزيف عمى هكاجٍة الصعكبات )28,264-( )ت (التعميهية قبؿ الفكز بالجائزة كبعدي، حيث بمغت قيهة 

ذا يشير إلى أثر . )1,31( أعمى هف هتكسط قدرتٍـ عمى هكاجٍة الصعكبات التعميهية قبؿ الفكز  )3,56 (التعميهية بعد الفكز بالجائزة  ٌك
.  الفكز بالجائزة في تىهية قدرات الهعمهيف الهتهيزيف عمى هكاجًٍ الصعكبات التعميهية لمطمبة

   كربها تعزل ٌذي الىتيجة إلى أف بعض الصعكبات التعميهية ال تىفصؿ عف الكثير هف الهشكبلت السمككية كالههارسات الخطأ لدل بعض 
ك ها حثت عميً هعايير الجائزة هثؿ : الطمبة، كالتي قد ترجع في بعض جكاىبٍا إلى طبيعة العبلقة اإلىساىية التي تربط الهعمهيف بطمبتٍـ ٌك

الهعيار األكؿ كالثاىي كالخاهس كالتاسع، فإذا ها شعر الطالب بحرص هعمهً عمى تحسس هشكبلتً كرعاية الهعمـ لً، فإف الطالب غالبان ها 
كعىدها ييشعر الهعمـ طمبتً بقربً هىٍـ كاٌتهاهً بهشكبلتٍـ كهحاكلتً هعٍـ عمى . يسعى إلى كسب حب هعمهً كتحقيؽ رضا الهعمـ عف أدائً

حمٍا كها في الهعيار الثاىي هثبل، فإف الطمبة يسعكف إلى كسب رضا الهعمـ كقربٍـ هىً، األهر الذم يساعد الهعمـ الهتهيز عمى هعرفة أصؿ 
الهشكبلت كالصعكبات التعميهية التي تعترض تقدـ الطمبة كالتعاكف هع الطمبة عمى حمٍا، إذ يككف الطمبة جزءان هف الحؿ ىتيجة قرب العمـ 

هاذا أضاؼ لؾ فكزؾ بالجائزة في هجاؿ هكاجٍتؾ لمصعكبات عمى الصعيد : " كفي إجابات الهعمهيف الهتهيزيف عمى السؤاؿ الثالث .هىٍـ
. ) 6 (كاىت إجابات الهعمهيف الهتهيزيف كها ٌي في الجدكؿ ". اإلىساىي؟

" ماذا أضاؼ لؾ فكزؾ بالجائزة في مجاؿ مكاجيتؾ لمصعكبات عمى الصعيد اإلنساني" إجابات المعمميف المتميزيف عمى السؤاؿ  ( 6 )الجدكؿ 

الىسبة الهئكية  التكرار الفكرة 
 37,4 43عززت عبلقاتي هع جهيع الطمبة  

 12,2 14عززت عبلقاتي هع أكلياء أهكر الطمبة  
 10,4 12عززت عبلقاتي هع جهيع الزهبلء  

 14,8 17زادت ثقتي في التعاهؿ هع هشكبلت الطمبة 
 2,6 3زادت هف قدرتي عمى حؿ الهشكبلت بشكؿ عمهي 

 2,6 3لـ تضؼ شيئان  
 5,2 6فراغ 

 8,7 10أصبحت أكثر إيهاىان بتعزيز القيـ اإلىساىية 
 6,1 7زادت عىدم القدرة عمى تعديؿ السمكؾ 

  115الهجهكع 
   ىبلحظ أف إجابات الهعمهيف الهتهيزيف تهحكرت عمى زيادة قدرة الهعمهيف الهتهيزيف عمى التعاهؿ هع هشكبلت الطمبة كحمٍا كأف الجائزة 

. كأصبح الهعمهكف الهتهيزيف أكثر إيهاىان بتعزيز القيـ اإلىساىية هف قبؿعززت عبلقات الهعمهيف الهتهيزيف بالطمبة كالزهبلء كالهجتهع، 
 

:  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع 
هساعدة الطمبة عمى ك ٌؿ يختمؼ أثر الفكز بجائزة الهمكة راىيا العبد ا لمهعمـ الهتهيز في تىهية العبلقات اإلىساىية " لئلجابة عف السؤاؿ الرابع الذم ىصً 

حسبت الهتكسطات الحسابية " الجىس، فئة الجائزة، الترتيب، التخصص؟: حؿ هشكبلتٍـ كتىهية قدراتٍـ عمى هكاجٍة الصعكبات التعميهية باختبلؼ
كفيها يمي تفصيؿ لمىتائج . One Way ANOVA كاستخدـ تحميؿ التبايف األحادم لمعيىات الهستقمة، )ت (كاالىحرافات الهعيارية، كها استخدـ اختبار 

. بحسب ترتيب الهتغيرات
 الجنس   : اكال

لمعينات المستقمة ( ت ) المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنتائج اختبار  ( 7 )الجدكؿ 
أثر الجائزة بعد 

 الفكز
المتكسط  N الجنس

 الحسابي
قيمة  االنحراؼ المعيارم 

 ت
درجات 
الحرية 

 مستكل الداللة

تنمية  
 العبلقات

 511. 73 660.- 50162. 3.6313 16ذكر 
 48461. 3.7220 59 أنثى

 906. 73 119. 50691. 3.7313 16ذكر  حؿ المشكبلت
 59570. 3.7119 59 أنثى

مكاجية 
 الصعكبات

 933. 73 084. 43775. 3.5688 16ذكر 
 56394. 3.5559 59 أنثى



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
102 

الهبيىة في الجدكؿ أعبلي عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان في أثر ) ت ( كهف خبلؿ قيـ احتبار  ) 7 (   تظٍر الىتائج الهبيىة في الجدكؿ 
ك  الجائزة في تىهية العبلقات اإلىساىية كالهساعدة في حؿ الهشكبلت كالهساعدة عمى هكاجٍة الصعكبات التعميهية تعزل إلى جىس الهعمـ ، ٌك

كتبدك ٌذي الىتيجة هىطقية إذ إف الهعمهيف كالهعمهات الهتىافسيف عمى . ها يشير إلى أف الجائزة أثرت في الهعمهيف كالهعمهات بىفس الكيفية
ك ها جعمٍـ يسعكف إلى تحقيؽ أكبر قدر هف الهؤشرات التي  الفكز بالجائزة ، هكجٍكف بتحقيؽ الهعايير الهكجكدة في طمب الترشح لمجائزة ٌك
تحقؽ لٍـ التقدـ في هراحؿ الجائزة خاصة كأف التبايف بيف الفائزيف في حدكدي الدىيا، األهر الذم جعؿ هتكسطات استجاباتٍـ هتقاربة كاختفت 

. الفركؽ الهٍهة بيىٍـ
 

: فئة الجائزة  : ثانيا

هساعدة الطمبة عمى حؿ هشكبلتٍـ كتىهية قدراتٍـ عمى ك لهعرفة أثر جائزة الهكمة راىيا العبد ا لمهعمـ الهتهيز في تىهية العبلقات اإلىساىية 
. تمؾ الىتائج ) 8 (كيكضح الجدكؿ . هكاجٍة الصعكبات التعميهية باختبلؼ فئة الجائزة، حسبت الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية

مساعدة الطمبة عمى حؿ مشكبلتيـ كتنمية ك المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية في تنمية العبلقات اإلنسانية  ( 8 )الجدكؿ 
. قدراتيـ عمى مكاجية الصعكبات التعميمية باختبلؼ فئة الجائزة 

 .N Mean Std ثر الجائزة بعد الفكزأ
Deviation 

تىهية  
 العبلقات

 43450. 3.7571 14األكلى 
 47988. 3.7200 15الثاىية 
 49259. 3.7167 18الثالثة 
 57535. 3.6550 20 الرابعة

 43074. 3.6625 8الخاهسة 
 48629. 3.7027 75 الكميٌ 

حؿ 
 الهشكبلت

 78980. 3.5071 14األكلى 
 56627. 3.7267 15الثاىية 
 18302. 3.8944 18الثالثة 
 71348. 3.6800 20 الرابعة

 23299. 3.7500 8الخاهسة 
 57470. 3.7160 75 الكميٌ 

هكاجٍة 
 الصعكبات

 47097. 3.4214 14األكلى 
 37834. 3.6200 15الثاىية 
 32944. 3.7833 18الثالثة 
 77758. 3.4400 20 الرابعة

 46828. 3.4750 8الخاهسة 
 53678. 3.5587 75 الكميٌ 

 

هساعدة الطمبة ك كجكد فركؽ ظاٌرية بيف الهتكسطات الحسابية في تىهية العبلقات اإلىساىية  ) 8 (     يتضح هف الىتائج الهبيىة في الجدكؿ 
ـى تحميؿي التبايف . عمى حؿ هشكبلتٍـ كتىهية قدراتٍـ عمى هكاجٍة الصعكبات التعميهية باختبلؼ فئة الجائزة كلهعرفة داللة الفركؽ استيخًد

. تمؾ الىتائج ) 9 ( كيكضح الجدكؿ  One Way ANOVAاألحادم 
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مساعدة الطمبة عمى حؿ مشكبلتيـ كتنمية قدراتيـ عمى ك نتائج تحميؿ التبايف األحادم في تنمية العبلقات اإلنسانية  ( 9 )الجدكؿ 
 مكاجية الصعكبات التعميمية باختبلؼ فئة الجائزة

هجهكع  هصدر الخطأ/            الهجاؿ 
  الهربعات

درجات  
الحرية 

هتكسط 
 الهربعات 

 قيهة
" ؼ "

هستكل 
الداللة 

تىهية   
 العبلقات

 979. 109. 027. 4 108.بيف الهجهكعات 
   248. 70 17.392 الخطأ
    74 17.499 الكميٌ 

حؿ 
 الهشكبلت

 457. 920. 305. 4 1.221بيف الهجهكعات 
   332. 70 23.220 الخطأ
    74 24.441 الكميٌ 

هكاجٍة 
 الصعكبات

 247. 1.387 392. 4 1.566بيف الهجهكعات 
   282. 70 19.756 الخطأ
    74 21.322 الكميٌ 

 
كهف خبلؿ ىتائج تحميؿ التبايف األحادم الهبيىة في الجدكؿ أعبلي عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان  ) 9 (    أظٍرت الىتائج الهبيىة في الجدكؿ 

.  في أثر الجائزة في تىهية العبلقات اإلىساىية كالهساعدة في حؿ الهشكبلت كالهساعدة عمى هكاجٍة الصعكبات التعميهية تعزل إلى فئة الجائزة
ك ها يشير إلى أف الجائزة أثرت في الهعمهيف الهتىافسيف بىفس الطريقة كتبدك ٌذي الىتيجة هىطقية إذ إف الهعمهيف الهتىافسكف عمى الفكز . ٌك

ك ها جعمٍـ يسعكف إلى تحقيؽ أكبر قدر هف الهؤشرات الهشتركة بيف جهيع الفئات، كفي ىفس  بالجائزة، يسعكف إلى تحقيؽ ىفس الهعايير، ٌك
الكقت ربها يهكىىا القكؿ إف هعايير الجائزة كجٍة الهعمهيف الهتهيزيف بىفس الكيفية كالقكة لههارسات إىساىية، كتىفيذ أىشطة تخدـ الهجتهع األهر 

 .الذم يعزز العبلقات اإلىساىية بيىٍـ
 

:  الترتيب : ثالثا
هساعدة الطمبة عمى حؿ هشكبلتٍـ كتىهية قدراتٍـ عمى ك لهعرفة أثر جائزة الهكمة راىيا العبد ا لمهعمـ الهتهيز في تىهية العبلقات اإلىساىية 

تمؾ  ) 10 (كيكضح الجدكؿ . هكاجٍة الصعكبات التعميهية باختبلؼ ترتيب الفكز بالجائزة، حسبت الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية
الىتائج 

مساعدة الطمبة عمى حؿ مشكبلتيـ كتنمية ك المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية في تنمية العبلقات اإلنسانية  ( 10 )الجدكؿ 
 قدراتيـ عمى مكاجية الصعكبات التعميمية باختبلؼ ترتيب الفكز بالجائزة

المتكسط  العدد الترتيب / المجاؿ 
الحسابي 

 االنحراؼ المعيارم

تنمية  
 العبلقات

 33747. 3.7722 18األكؿ 
 54837. 3.7000 29 الثاىي
 50942. 3.6607 28 الثالث
 48629. 3.7027 75 الكميٌ 

 
 حؿ المشكبلت

 31039. 3.7889 18األكؿ 
 45220. 3.7655 29 الثاىي
 78507. 3.6179 28 الثالث
 57470. 3.7160 75 الكميٌ 

مكاجية 
 الصعكبات

 41338. 3.6167 18األكؿ 
 64443. 3.5379 29 الثاىي
 49846. 3.5429 28 الثالث
 53678. 3.5587 75 الكميٌ 
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هساعدة الطمبة ك كجكد فركؽ ظاٌرية بيف الهتكسطات الحسابية في تىهية العبلقات اإلىساىية  ) 10 (   يتضح هف الىتائج الهبيىة في الجدكؿ 
كلهعرفة داللة الفركؽ استخدـ تحميؿ التبايف . عمى حؿ هشكبلتٍـ كتىهية قدراتٍـ عمى هكاجٍة الصعكبات التعميهية باختبلؼ فئة الجائزة

. تمؾ الىتائج ) 11 ( كيكضح الجدكؿ  One Way ANOVAاألحادم 
 

مساعدة الطمبة عمى حؿ مشكبلتيـ كتنمية قدراتيـ عمى ك نتائج تحميؿ التبايف األحادم في تنمية العبلقات اإلنسانية  ( 11 )الجدكؿ 
مكاجية الصعكبات التعميمية باختبلؼ ترتيب الفكز بالجائزة 

هصادر التبايف /        الهجاؿ 

 

 

هجهكع 

  الهربعات

درجات  

الحرية 

هتكسط 

الهربعات 

قيهة 

" ؼ "

هستكل 

الداللة 
تىهية  
 العبلقات

 754. 283. 068. 2 137.بيف الهجهكعات 
 241. 72 17.363 الخطأ
  74 17.499 الكميٌ 

 523. 655. 218. 2 436.بيف الهجهكعات  حؿ الهشكبلت
 333. 72 24.004 الخطأ
  74 24.441 الكميٌ 

هكاجٍة 
 الصعكبات

 873. 136. 040. 2 080.بيف الهجهكعات 
 295. 72 21.242 الخطأ
  74 21.322 الكميٌ 

 
كهف خبلؿ ىتائج تحميؿ التبايف األحادم الهبيىة في الجدكؿ أعبلي عدـ كجكد فركؽ دالة  ) 11 (    أظٍرت الىتائج الهبيىة في الجدكؿ 

إحصائيا في أثر الجائزة عمى تىهية العبلقات اإلىساىية كالهساعدة في حؿ الهشكبلت كالهساعدة عمى هكاجٍة الصعكبات عمى الصعيد 
.  اإلىساىي تعزل إلى ترتيب الفكز بالجائزة

ك ها يشير إلى أف أداء الهعمهكف الهتىافسكف عمى الفكز بالجائزة أثرت أثران هتقاربان إلى درجة كبيرة كتبدك ٌذي الىتيجة هىطقية؛ إذ إف .     ٌك
هتقاربة جدان لدرجة أف  )التي هيزت ترتيبٍـ في الفكز(الهعمهيف الهتهيزكف قد عهمكا أصبلن لتحقيؽ أعمى التقديرات عمى الهعايير ككاىت الفركؽ 

كهف خبلؿ خبرة الباحث هقيها في الجائزة إذ ال يسهح بكجكد تبايف في هرحمة التقييـ الكتابي أكثر هف درجتيف، األهر الذم . الفركؽ قميمة جدان 
كهف جٍة أخرل ربها تعزل ٌذي الىتيجة إلى أف جهيع الهعمهيف يسعكف لمفكز . قرب الفركؽ بيف الهتكسطات إلى درجة كبيرة لتصبح غير دالة

ك ها كجٍٍـ لتحقيؽ الهؤشرات بىفس اإلصرار كالقكي كتكجٍكا لتحقيؽ الهعايير بأىشطة هتشابٍة لتعزيز العبلقات  عمى الترتيب األكؿ، ٌك
. اإلىساىية

 
 التخصص : رابعا

لمعينات المستقمة ( ت ) المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنتائج اختبار  ( 12 )يكضح الجدكؿ 
أثر الجائزة 
 بعد الفكز

الهتكسط  العدد تخصص
 الحسابي

االىحراؼ 
 الهعيارم

درجات ت 
 الحرية

هستكل 
 الداللة

تىهية  
 العبلقات

 581. 59 556. 45766. 3.7515 33 فركع أدبية
 56788. 3.6786 28 فركع عمهية

حؿ 
 الهشكبلت

 936. 59 081.- 57115. 3.6939 33 فركع أدبية
 69970. 3.7071 28 فركع عمهية

هكاجٍة 
 الصعكبات

 944. 59 070. 44161. 3.5424 33 فركع أدبية
 69071. 3.5321 28 فركع عمهية
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الهبيىة في الجدكؿ أعبلي عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في أثر ) ت ( كهف خبلؿ قيـ اختبار  ) 12 (   تظٍر الىتائج الهبيىة في الجدكؿ 
الجائزة في تىهية العبلقات اإلىساىية كالهساعدة في حؿ الهشكبلت كالهساعدة عمى هكاجٍة الصعكبات التعميهية تعزل إلى تخصصات الهعمهيف 

ك ها يشير إلى أف الجائزة أثرت بىفس الكيفية في جهيع التخصصات. الهتىافسيف كيبدك ذلؾ هىطقيان إذ إف هعايير الجائزة ىفسٍا لجهيع . ٌك
التخصصات، كها أف الهؤشرات التي تىاكلت الهحتكل الهعرفي قميمة جدان هقارىة بالهؤشرات التي تىهي العبلقات اإلىساىية كخدهة الهجتهع، 

هها حٌيد أثر التخصص في لعب دكر في تحديد الفائزيف ، . كتحقيؽ إىجازات عمى هستكل الهعمـ ىفسً كعمى طمبتً كزهبلئً كالهجتهع الهحمي
ا هف التخصصات أك  ذا األهر يبدك هقبكالن خاصةن كأف كثيران هف التخصصات قد تساعد الهعمهيف عمى تحقيؽ ىكاتج ذات قيهة أكثر هف غيٌر ٌك
ك ها حيدتً هعايير الجائزة ككازىت بيف أثر التخصصات  ا، ٌك أف طبيعة بعض التخصصات تساعد الهتخصصيف عمى الفكز أكثر هف غيٌر

 .لتحديد الفائزيف كجعمت الهرجعية لمهعايير التي تىافس الهعمهيف الهتهيزيف عمى تحقيقٍا كهف خبللٍا لمفكز بالجائزة

: التكصيات

: في ضكء الىتائج يكصي الباحث بهجهكعة هف التكصيات 
 .ضركرة حث الهعمهيف في القطاع الحككهي عمى الهشاركة كالترشح لمتىافس عمى الجائزة -1
العهؿ عمى التكسع في الجائزة لضـ جهيع الهدارس التابعة لكزارة التربية كالتعميـ في القطاعيف العاـ كالخاص، عمى أف تكضع هعايير  -2

 .خاصة بالهدارس الخاصة تتقاطع هع هعايير الجائزة
يهكف أف تقـك كزارة التربية كالتعميـ بتصىيؼ الهدارس بىاء . ىتيجة لعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تعزل لمجىس كالفئة كالترتيب كالتخصص -3

 .)...دعـ هشركعات الهدرسة، البعثات، كرش العهؿ  (عمى عدد الفائزيف فيٍا لكسب الدعـ بأشكالً الهختمفة 
ىتيجة لتعزيز الجائزة لمعبلقات اإلىساىية يهكف البحث عف هعايير لمتكسع بالجائزة ليككف ٌىاؾ جائزة الطالب الهتهيز، بحيث يككف هف  -4

ا هعيار هتسؽ تحت هسهى   .)الهبادرة بابتكار كتىفيذ هشركع إىساىي  (هعاييٌر
 

: المراجع
 :قطر جاهعة .قطر بدكلة المدارس لمديرم كالفعمية المثالية اإلنسانية العبلقات لسمككيات المعمميف إدراؾ .( 1995 ) حسف الرحهف عبد اإلبراٌيـ،-1

 .القطرية هركز البحكث
. القاٌرة، دار الهعارؼ. التربية في اإلسبلـ. )1967(األٌكاىي، أحهد فؤاد -2
.  الرياض، هطابع الشريؼ، الههمكة العربية السعكدية التطبيؽ التربكم لمعبلقات اإلنسانية في المجاؿ المدرسي، .)ٌػ 1411 (الحقيؿ، سميهاف -3
 يراه كما اإلدارم أدائو مستكل في كأثرىا اإلنسانية العبلقات نحك  عماف في الثانكية المدرسة مدير اتجاىات كاقع.  .( 1985 )سعيد، بدر الربضي،-4

 .عهاف األردىية، الجاهعة هىشكرة، غير هاجستير  رسالة.المعممكف
 .القاٌرة األىجمك، ،هكتبة التربية اجتهاعيات في. )1996(سرحاف، هىير -5
. كجاهعتٍا حمب عف جاهعي زائر اىطباعات. )2004(شحكد، هىير -6
 .الجاهعة شباب هؤسسة االسكىدرية .اإلىساىية كالعبلقات األفراد إدارة )2003 ( صبلح الشىكاىي،-7
ا اإلىساىية العبلقات )1998 (حسف  عكض الشبللدة،-8  .كاظهة شركة :األردف .إلىساىي االسمكؾ في كدكٌر
. دار البشير: عهاف. هعجـ هصطمحات اإلدارة العاهة. )1998 (شٍاب، ابراٌيـ بدر -9

ا في تحسيف األداء الهىظهي دراسة استطبلعية تحميمية في شركة ابـ هاجد العاهة. )   (عبد الهجيد، هىاؿ -10  . العبلقة اإلىساىية كتأثيٌر
. الكاقع كالطهكح: طبيعة العبلقة بيف الهدرس كالطالب. )2005 (غازم، كاثؽ -11
دار القمـ : بيركت – الطبعة الحادية عشر  )1992(هقدهة ابف خمدكف -12
 .12، ص2العبلقات اإلىساىية في االسبلـ، هكتبة التكبة، ط.)2001(الهىصكر، خالد -13
 .الخاصة الهدارس في كالتعميـ التربية إشكاليات. )2004 (همحس،  عهاد -14
 صبيا بمحافظة الثانكية المدارس عمى ميدانية دراسة: اإلسبلمية التربية ضكء كطبلبو في المعمـ بيف العبلقة كاقع. )ٌػ1425 (ىٍارم، عبد ا -15

 .، رسالة هاجستير غير هىشكرة، جاهعة أـ القرل، السعكديةالتعميمية
 .الهؤسسة الجاهعية لمدراسات كالىشر: الطبعة األكلى، بيركت. عمـ االجتهاع الهدرسي بيىكىة الظاٌرة ككظيفتٍا االجتهاعية. )2004  (كطفة،  عمي -16
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 أداة الدراسة ( 1 )الممحؽ رقـ 

نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرة  المجاؿ رقـ 
    ال أىتـ بخصكصيات الطمبة    أ 1 1
    اتعامؿ مع الطمبة كباقي المعمميف في المدرسة    أ 1 2
    يزعجني  إلحاح الطمبة ككثرة طمباتيـ   أ 1 3
    تزعجني كجيات نظر الطمبة المخالفة لكجية نظرم  أ 1 4
    اتجنب مشاركة الطمبة في األنشطة في أكقات فراغي  أ 1 5
    لـ تكف مشكبلت الطمبة تعني لي شيئا  أ 1 6
    ال أفضؿ التعامؿ مع الطمبة آلنيـ ليسكا مكضع ثقة  أ 1 7
    أرفض الجمكس مع الطمبة خارج أكقات الحصص   أ 1 8
    ال أخكض مع الطمبة مناقشة ىمكميـ الحياتية  أ 1 9

    أتجنب الحديث مع الطمبة بأمكر غير الدرس  أ 1 10
    بفكزم بالجائزة أصبحت أحتـر خصكصيات الطمبة كأراعييا   ب 1 11
    فكزم بالجائزة جعمني أتعامؿ مع طمبتي باحتراـ كبير  ب 1 12
    فكزم بالجائزة  جعمني أتقبؿ إلحاح الطمبة ك كثرة طمباتيـ   ب 1 13
    فكزم بالجائزة زاد تقبمي لكجيات نظر الطمبة المخالفة لكجية نظرم  ب 1 14
    فكزم بالجائزة  جعمني أشارؾ الطمبة في األنشطة كقت فراغي  ب 1 15
    بفكزم بالجائزة أصبحت أتحسس مشكبلت الطمبة   ب 1 16
    بفكزم بالجائزة  زادت ثقتي بطمبتي   ب 1 17
    بفكزم بالجائزة أصبحت استمتع بالجمكس مع الطمبة بكقت الفراغ  ب 1 18
    فكزم بالجائزة جعمني أشارؾ الطمبة كأحاكرىـ في ىمكميـ الحياتية   ب 1 19
    فكزم بالجائزة جعمني أتفاعؿ مع الطمبة بسركر بمختمؼ أمكرىـ  ب 1 20
    استخدـ طرائؽ التدريس التي تناسبني   أ 2 21
    أخطط لمحصة لتقديـ المعمكمات العممية فقط أ 2 22
    ابحث عف األمكر التي تزيد مف تحصيؿ الطالب بالمادة أ 2 23
أعتبر البيئة التعميمية ليست ىي األساس الميـ لتنمية اإلبداع أ 2 24

كاالبتكار 
    

    ال اعير تفاعؿ الطمبة في الحصة الصفية اىتماما كافيا أ 2 25
    تزعجني إجابات الطمبة غير المبلئمة  أ 2 26
     تستفزني تساؤالت الطمبة كثيرا في الحصة أ 2 27
    أركز عمى إنضباط جميع الطمبة في المدرسة أ 2 28
    عادة ما أكجو ألمـك كالتأنيب لمطمبة متكسطي التحصيؿ  أ 2 29
    أعامؿ الطمبة المتميزيف باحتراـ أكثر مف غيرىـ أ 2 30
    فكزم بالجائزة جعمني أبحث عف طرائؽ تدريس تراعي ميكؿ الطمبة   ب2 31
    فكزم بالجائزة جعمني أخطط لمحصة لربط المعرفة بحيات الطمبة   ب2 32
    فكزم بالجائزة جعمني ابحث عف تنمية الشحصية المتكاممة لمطالب  ب2 33
فكزم بالجائزة ساعدني عمى تكفير بيئة تعميمية آمنة تشجع االبداع  ب2 34

كاالبتكار 
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    بفكزم بالجائزة أصبحت أعزز التفاعؿ اإلنساني بيف الطمبة باىتماـ   ب2 35
    فكزم بالجائزة  جعمني أتقبؿ إجابات الطمبة غير المبلئمة باحتراـ  ب2 36
    فكزم بالجائزة جعمني أتفاعؿ مع تساؤالت الطمبة المختمفة بأريحية  ب2 37
    فكزم بالجائزة جعمني أكفر سبؿ الراحة لمطالب في المدرسة  ب2 38
    فكزم بالجائزة جعمني أرفع معنكيات الطمبة متكسطي التحصيؿ  ب2 39
    فكزم بالجائزة  جعمني أحتـر  اختبلفات الطمبة    ب2 40
    كاجيتني مشكبلت تتعمؽ بسمكؾ الطمبة   أ3 41
    يصعب عمٌي إقناع الطمبة بضركرة احتراـ اآلخريف   أ3 42
    ال يمكنني حؿ نزاعات الطمبة في أكقات الفراغ  أ3 43
    ال أساعد الطمبة في  حؿ مشكبلتيـ بأنفسيـ  أ3 44
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. (اقتراح نمكذج عمؿ متعٌدد األبعاد)دكر المؤٌسسات التربكية في تعزيز الصٌحة النفسية لدل التبلميذ

يكسؼ عدكاف . د
باتنة . جامعة الحاج لخضر

 :المقٌدمة

       ال يعرؼ في الكقت الحاضر هدل اىتشار االىحراؼ عف الصٌحة الىفسية في أٌم هف بمداف العالـ؛ حيث يصعب حصر الهصابيف 
ألسباب كثيرة؛ فاألشخاص الذيف يصابكف باىحرافات هف ٌذا الىكع في حياتٍـ الىفسية قد يصمكف إلى الهؤٌسسات التي تعىى بالعبلج ك قد ال 

ك كذلؾ قد يككف . ثـٌ إٌف هىٍـ هف يٍهؿ ىفسً لفترة هف الزهف قد تطكؿ كقد تقصر أك ال تتكافر لديً الظركؼ لهراجعة أٌية هؤٌسسة. يصمكف
ك لذلؾ تبقى سجبٌلت الهؤٌسسات غير كافية في . االىحراؼ عمى درجة ال تكفي لدفع صاحبٍا إلى هراجعة الهؤٌسسة الهٍتٌهة بالصٌحة الىفسية

أٌها في الببلد العربية فاألهر ها ...الكصكؿ إلى تحديد كاهؿ لمهشكمة، كها تبقى سجبٌلت العيادات الخاٌصة غير هكشكفة في أكثر الهىاسبات
يزاؿ أكثر صعكبة هٌها ٌك عميً في البمداف األخرل التي قطعت شكطا بعيدا في رعاية الصٌحة الىفسية ك بىاء هؤٌسساتٍا، ك ذلؾ لقٌمة 

ك الكاقع أٌف اىتشار األىكاع الهختمفة هف االضطرابات الىفسية قد اٌتسع اٌتساعا كبيرا، ك ليس أدٌؿ . االختصاصييف ك قٌمة ٌذي العيادات أك ىدرتٍا
عمى ذلؾ هف ازدياد عدد الزائريف لهؤٌسسات رعاية الصٌحة الىفسية، ك هف ازدياد حكادث الجىكح بيف الهراٌقيف، ك كثرة الشذكذ ك االىحراؼ بيف 

ك ها اٌتهاـ الهؤٌسسات الدكلية بهشكبلت الصٌحة الىفسية ك عقد الىدكات حكلٍا إال دليؿ آخر عمى تزايد . الهراٌقيف ك الشباب عمى حٌد سكاء
.  االضطرابات الىفسية

فعمـ الصٌحة .       ك هف الطبيعي أف يزداد االٌتهاـ بالصٌحة الىفسية هع زيادة اىتشار االضطرابات التي تصيبٍا ك زيادة الهعمكهات عىٍا
الىفسية الذم يعتبر كليد القرف العشريف، إٌىها يشٌكؿ في الكاقع جزءا هف ٌذي الحركة االجتهاعية الكبيرة التي تٍتـٌ باإلىساف ك كراهتً، ك سعادتً، 
ك حقكقً، ك هكاىتً، ك التي تٍتـٌ كذلؾ بحٌؽ الهجتهعات في أف تعيش هطهئٌىة هحهية هف اضطرابات هيداىٍا األفراد، هف غير أف يؤذم أهىٍا 
ها يهكف أف تقكد إليً اضطرابات هف ٌذا الىكع هف ىتائج يككف هف بعض أشكالٍا اإلجراـ، ك الجىكح ك الشذكذ ك االىحرافات ك الشقاكات، في 
كقت ذٌب فيً إىساف القرف الحالي شيئا فشيئا بعيدا عف ها أسهاي العادات ك التقاليد ك قد ضٌهىٍا في ذلؾ أيضا العبادة؛ إذ ألحقٍا بسابقاتٍا ك 

ك لذلؾ ىذكر هثبل في . أدخؿ الديف ك الهعتقدات في باب هف الهركىة ك التطٌكر، ك ذلؾ هٌها أكصمً إلى هتاٌات اآلفات الىفسية التي ال تىتٍي
الكاليات الهٌتحدة حيث حصؿ الجهيع عمى الحٌرية الفردية الهطمكبة، ك أطمؽ هعٍا العىاف ألفكاري بعيدا عف كٌؿ، قيد ك بعيدا عف كٌؿ الضكابط 
ك القيـ السهاكية؛ حيث تشير الهعمكهات في التقارير التي كضعتٍا المجىة الخاٌصة بالصٌحة الىفسية التي أىشأٌا الككىغرس األهريكي بهكجب 

هف الهرضى الذيف تستقبمٍـ  )%50(أيف يذكر الهؤٌلؼ أٌف حكالي" أىهاط هف السمكؾ الشاذٌ "كها كردت في كتاب ...ـ )1955(قاىكف خاٌص سىة
هف  )%10(إلى )%8(ك ٌىاؾ. الهستشفيات يعاىكف هف أحد أىكاع االضطرابات الىفسية ذات الداللة؛ أم أٌىٍـ يعاىكف هف أهراض عاطفية حاٌدة

السٌكاف يستقبمكف كٌؿ سىة في الهؤٌسسات الخاٌصة العاهمة في هيداف رعاية الىاس الذيف يعاىكف هف اضطرابات عاطفية ك العىاية بٍـ ك 
كاألهر األخطر ٌك أٌف عددا كبيرا هف السٌكاف يعاىي هف ضيؽ عاطفي، ك يبدم هظاٌر القمؽ ك عدـ االرتياح، ك يظٍر غير كؼء . هعالجتٍـ

ك إٌىها سقىا الكاليات الهٌتحدة كهثاؿ، ك ال يعىي ذلؾ أٌىٍا الكحيدة التي تعاىي . في عادات العهؿ أك يمجأ إلى بعض أىكاع السمكؾ البلإجتهاعي
ا يقرؤكىٍا في الكتب فقط، في  هف ٌذا الكباء؛ فقد ىدرت اآلفات الجرثكهية ٌىاؾ كظاٌرة لمتقٌدـ في هجاؿ العمـ ك الحضارة حتى عاد أطٌباٌؤ

ك حٌبذا لك أفدىا هف آفات اآلخريف ك . كظاٌرة أيضا هف ظكاٌر الحضارة ك التطٌكر- كها رأيىا- حيف راحت ترجح كٌفة األهراض الىفسية 
.  )21-19: 1(تداركىا األهر كي ىشفى هف األكلى ك ال ىقع في الثاىية

ثـٌ بعد الحرب العالهية الثاىية تصٌكر االٌتجاي العهيؽ ,       إٌف أكثر اإلصبلحات التي أصابت التعميـ في الهدرسة بعد الحرب العالهية األكلى
فالهدرسة الحديثة لـ تعد . لدل العاهميف في هياديف التربية ىحك كظيفة الهدرسة ك عدـ كفاية  الكصفات القديهة في هكاجٍة الحاجات الحديثة

إٌىٍا غدت الهؤٌسسة االجتهاعية الضخهة التي تعىى بتربية األبىاء في . ك لـ تظٌؿ هجٌرد هكاف لمتعميـ, هجٌرد كسيمة إلىهاء الفكر أك تككيىً
ك تربية هف ٌذا الىكع ال تقؼ عىد . جكاىب شخصياتٍـ الهختمفة ليعيشكا في هجتهع هتجٌدد هتطٌكر عيشة تقـك عمى حسف التكٌيؼ ك الهشاركة

أك يحهمٍا الهعٌمـ؛ بؿ إٌىٍا تهتٌد إلى هيداف الفرص الكثيرة التي تكجد في حياة الهجتهع ك أشكاؿ , حدكد الهعرفة التي يىطكم عميٍا الكتاب
ك الٍدؼ البعيد الذم ترهي إليً الهدرسة . كها تهتٌد إلى هظاٌر الطبيعة الهختمفة, ك تهتٌد إلى أعهاؽ هكٌكىات التمهيذ, ىشاطً الهىتج ك الترفيٍي

: 3(ك لتؤٌٌمً لهكاجٍة هشكبلت الهستقبؿ بىجاح, ٌك اإلفادة هف حياة التمهيذ فيٍا لتكٌفر لً كٌؿ األسباب التي تجعؿ حياتً سعيدة ك ىاهية
 ك لقد ىشأت عبلقة عمـ الصٌحة الىفسية بالتربية ىتيجة لهبلحظة االىحراؼ الىفسي أك سكء التكٌيؼ لدل التبلهيذ في الهدارس ك ضركرة .)401

فبعد أف كاىت . ك لقد أٌثر عمـ الصٌحة الىفسية في التربية تأثيرا كبيرا؛ إذ ىقؿ االٌتهاـ هف الىاحية العقمية إلى الىاحية االىفعالية. العىاية بٍـ
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التربية القديهة تٍتـٌ بجكاىب التىهية العقمية ك التدريب العقمي لهمكات الطفؿ أصبحت التربية الحديثة تٍتـٌ بالىهٌك االىفعالي ك االجتهاعي إلى 
ك كذلؾ، فقد أٌثر عمـ الصٌحة الىفسية عمى الهرٌبيف هف . جاىب الىهٌك العقمي؛ فاٌتٌهت بهشكبلت التبلهيذ االىفعالية ك أساليب تكافقٍـ الىفسي

ىاحية دعكتٍـ إلى االٌتهاـ بالطفكلة سكاء كاىت قبؿ الهدرسة أـ بعد االلتحاؽ بٍا ىظرا ألٌف هعظـ االضطرابات الىفسية ك العقمية التي تحدث 
ك كاف ىتيجة ٌذا االٌتهاـ أف ىشأت الخدهات الىفسية في الهدارس في . لمتبلهيذ إٌىها ٌي ىتيجة لمعكاهؿ التي تعٌرضكا لٍا في هرحمة الطفكلة

ك كذلؾ فقد ىٌبً عمـ الصٌحة الىفسية إلى أٌٌهية العكاهؿ االىفعالية في التحصيؿ . صكرة تكجيً ك إرشاد ىفسي أك اجتهاعي أك تربكم أك هٍىي
ك هف الضركرم إطبلؽ قكل الطفؿ . الهدرسي؛ فاكتساب الطفؿ لمهٍارات ك العادات العقمية ك الجسهية يتأٌثر تأثرا كبيرا بحالتً الىفسية االىفعالية

ا حتى ال تقؼ أهاـ ىجاحً الدراسي .  االىفعالية ك تحريٌر
     ك في الحياة التربكية الهدرسية يهٌثؿ عمـ الصٌحة الىفسية ليس هجٌرد هجهكعة الهبادئ أك الحقائؽ التي يتعٌمهٍا الهدٌرس، ك لكٌىً سعى إلى 
تككيف اٌتجاي يىبغي أف يكجد لدل الهشتغميف بالتربية، ك كجٍة ىظر خاٌصة يىبغي أف تشٌكؿ تصٌرفاتٍـ سكاء داخؿ الفصؿ أـ خارجً، ك سكاء 

ك لعٌؿ تكٌيؼ الهدٌرس ذاتً في عهمً، ك سعادتً بً ك صٌحتً . كاىت ٌذي التصٌرفات هكٌجٍة إلى التمهيذ كفرد أك إلى التمهيذ كعضك في جهاعة
فالهبلحظ أٌف أغمب الهدٌرسيف الذيف يتسٌببكف في إلحاؽ . الىفسية ٌي هف أٌـٌ العكاهؿ التي تجعمً يرعى ك يىٌهي الصٌحة الىفسية لتبلهيذي

ـ حاجة إلى العىاية بصٌحتٍـ  الضرر الىفسي بصكرة أك أخرل بتبلهيذٌـ، ك عدـ هراعاة حاالتٍـ الىفسية ٌـٌ أقٌؿ الهدٌرسيف تكٌيفا، ك أكثٌر
ك ٌكذا تٌتضح العبلقة الكثيقة لعمـ الصٌحة الىفسية بجكاىب الحياة الهدرسية الهختمفة؛ الهدرسة، ك . الىفسية الذاتية، ك رٌبها إلى العبلج الىفسي

ك بىاء عمى ذلؾ كٌمً، يهكف القكؿ أٌف الركح الهدرسية العاٌهة، ك التي تشهؿ ها يسكد الجٌك الهدرسي هف . )332-331: 8(التمهيذ، ك الهدٌرس
استقرار أك اضطراب، ك ها يتٌبع في الهعاهمة هف شٌدة أك ليف، ك ثكاب ك عقاب، ك هف ثبات في ٌذي الهعاهمة، ك ها تحٌققً هف عدؿ 

. )161: 2(اجتهاعي، ٌي التي تجعؿ الهدرسة هف خبلؿ ذلؾ، تعهؿ عمى تىهية الشخصية هف جهيع ىكاحيٍا الهزاجية ك الخمقية
 

اإلشكالية 
     هف الهعمـك أٌف عمـ الصٌحة الىفسية يصٌىؼ ضهف هيداف العمـك اإلىساىية، ك يختمؼ عف بقٌية العمـك األخرل، في حيف يحتفظ بارتباطات 

ا ك يٍدؼ عمـ الصٌحة الىفسية إلى اهتبلؾ ك حفظ ك تعزيز الصٌحة الىفسية، . ضٌيقة هع عمـ الىفس، ك الطٌب العقمي، ك عمـ االجتهاع، ك غيٌر
ك ٌذي الكقاية هثمها تعهؿ عمى التصٌدم . هف جٍة، ك البحث في أسباب حاالت سكء التكٌيؼ هف أجؿ العهؿ عمى الكقاية هىٍا، هف جٍة أخرل

ك تٌتسع تطبيقات عمـ . ألٌم اضطرابات كشيكة، تعهؿ في ىفس السياؽ عمى التصٌدم لبلضطرابات التي يهكف أف تحدث عمى الهدل البعيد
الصٌحة الىفسية لتشهؿ هختمؼ الهراحؿ العهرية، ك هختمؼ آفاؽ الحياة االجتهاعية التي هىٍا عمى سبيؿ الهثاؿ، الكسط الهٍىي، الهدرسة، ك 

.  )122 – 121: 11(البيت
إٌىٍا الهؤٌسسة . )332: 8(عف رعاية ك تىهية سمكؾ التبلهيذ صكب الصٌحة الىفسية- بعد البيت -       ك تعتبر الهدرسة أٌـ هؤٌسسة هسئكلة 

, إٌىٍا تىطكم عمى فرص لعبلقات جديدة، ك فرص لتربية هىٌظهة. هف حيث الهكاىة في التأثير عمى الطفؿ ك رعايتً, االجتهاعية الثاىية الٍاٌهة
ك قد , إٌف الطفؿ الذم يأتي إليٍا يحهؿ هعً أىهاطا هختمفة هف أساليب التكٌيؼ التي اعتاد عميٍا في  البيت. ك عمى فرص التأٌيؿ لمهستقبؿ
ك تعهؿ الهدرسة عهمٍا في الطفؿ هف حيث أساليب التكٌيؼ الهختمفة . ك قد يككف هف بيىٍا ها ٌك خبلؼ ذلؾ, يككف هف بيىٍا ها ٌك صالح

ك ال تهتىع الهدرسة عف السعي كراء تعديؿ عدد هف األساليب السابقة حيف تجدٌا غير , ٌادفة إلى تزكيدي بها ٌك حسف ك إبعادي عها ٌك سٌيء
ا, هىاسبة ا اإلدارم، الجئة أحياىا إلى الهرشد الىفسي أك , ك تجد لديٍا الطاقة عمى تغييٌر ا التعميهي ك جٍاٌز هعتهدة في ذلؾ عمى جٍاٌز

ك تحيطً بٍا هف أجؿ أف يستهٌر في عهمية تعٌمـ هكٌجٍة , ك تكٌفر الهدرسة هجهكعة هف الظركؼ التعميهية لمتمهيذ .الهعالج إذا كجد أحدٌها
ك تعهؿ ٌذي الظركؼ عهمٍا في التمهيذ باٌتجاي هزيد هف الىهٌك في لغتً ك . هقصكدة تحٌقؽ فيً أغراضا هتعٌددة بعضٍا عاـٌ ك بعضٍا خاٌص 

ك لكف ٌذي الظركؼ ىفسٍا . ك تتيح ٌذي الظركؼ الفرصة لذكائً ليٌتجً في ىهٌكي ىحك أفضؿ ها يستطيعً هف جٍاتً الهختمفة, هعارفً ك قدراتً
أك بسبب هف , أك ضعؼ طرؽ تدريسٍا, يهكف أف تىطكم عمى ها يكاجً التمهيذ ببعض الهشكبلت بسبب هف هستكل صعكبة الهكاٌد الهدرسية

ك قد يىجـ عف ذلؾ تخٌمؼ لمتمهيذ، ك قد يىجـ عف ذلؾ أيضا إحباط يتطٌكر في عدد هف . الىظاـ الهدرسي أك هف تغٌيبً عف الهدرسة
ك العبلقة بيف التمهيذ ك , ك ٌىا ىبلحظ العبلقة بيف التمهيذ ك رفاقً. ك تكٌفر الهدرسة هف جٍة ثاىية، جٌكا هف العبلقات بيف األفراد. االٌتجاٌات

ك ٌي في . ك هيداف لمهىافسة ك الهىازعات, أٌها األكلى فهيداف كاسع ألشكاؿ هف التعاكف ك الصداقات. ك العبلقة بيف التمهيذ ك اإلدارة, الهعٌمـ
ك . ك ال تبلقي فيً دائها الىجاح الذم تىتظري, كٌؿ األحكاؿ هيداف كاسع ألشكاؿ هف التكٌيؼ االجتهاعي الذم تعهؿ الهدرسة هف أجؿ جعمً هثهرا

ك قد أٌكدت . بيف صاحب قدرة ك أٌمية ك بيف هكضكع عىاية ك رعاية, ك بيف هكٌجً ك هكٌجً, أٌها الثاىية ك الثالثة فعبلقات بيف راشد ك ىاشئ
بؿ ٌك تابع كذلؾ لمهعاهمة التي يمقاٌا هف الهعٌمـ ك الهدرسة؛ فالهعاهمة الهتسٌمطة , دراسات هختمفة أٌف سمكؾ الطفؿ ليس تابعا لهزاجً فحسب
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ك إلى االىخفاض في الشعكر بالهسئكلية حيف يترؾ ذلؾ التمهيذ كحدي أهاـ فرص , الديكتاتكرية تىتج عىد التمهيذ هيبل إلى العدكاف عمى األضعؼ
أٌها التعاكف . ك إلى الكثير هف أشكاؿ االىقباض, ك اإلٌهاؿ يؤٌدم إلى التدٌىي في الجٍد الذم يبذؿ لئلفادة هف فرص الهدرسة. الحياة الهختمفة

ك تكٌفر الهدرسة كذلؾ فرصا كثيرة هف أجؿ االعتياد . ك إلى ىهٌك باٌتجاي تكٌيؼ اجتهاعي حسف, فيقكد إلى ىشرو حٌر ك سعيد لمطاقات الشخصية
ك في ساحة الهدرسة ك المعب هع , ك تككف ٌذي الفرص كثيرة في قاعة الدرس ك الهخبر. عمى األساليب الهختمفة في هكاجٍة الهشكبلت

ك تىطكم ٌذي الفرص ىفسٍا . ك في الهٌٍهات الهختمفة التي يطمب هف التمهيذ القياـ بٍا, ك في أشكاؿ الىشاط االجتهاعي الهحيطة بٍا, الرفاؽ
ا . كها تىطكم عمى أشكاؿ هف الفشؿ ك اإلحباط ك القمؽ, عمى إهكاىات هكاجٍة هثهرة ك تكٌيؼ حسف ك هف ٌذي الجٍات الهختمفة التي يكٌفٌر

ك بذلؾ يككف كضع الهدرسة شبيٍا بكضع البيت هف حيث سعيٍا كراء . جٌك الهدرسة تىبعث الكثير هف العكاهؿ كراء اضطرابات يعاىيٍا التمهيذ
ك يتجاكز . ك هف حيث إهكاف حدكث سكء تكٌيؼ لدل التمهيذ أحياىا ال ترغب فيً ك ال تقبمً, تكفير الفرص الهىاسبة لىهٌك صحيح ك سميـ لمتمهيذ

ك ٌك تعاكف يٍدؼ كذلؾ إلى تكفير الفرص هف أجؿ ىهٌك , ٌذا الكضع هظٍر التشابً بيف الطرفيف إلى هظٍر التعاكف خبلؿ سىكات الدراسة
 .)403-401: 3(أفضؿ لمتمهيذ في اٌتجاي التكٌيؼ الحسف لكٌىً قد يىحرؼ عف ٌدفً في بعض الحاالت

يقضي فيً التمهيذ جٌؿ " هكقع"أك " هكاف"ك بىاء عمى ها سبؽ، فإٌف هشكمة ٌذي الدراسة تترٌكز حكؿ الحديث  عف الهدرسة هف حيث ٌي     
االجتهاعي بغيري " التفاعؿ"خبلؿ فترة تكاجدي فيٍا، ك يتاح لً فيٍا ظركؼ خاٌصة هف " اىضباطية"كقتً خارج البيت، ك يتعٌرض لقكاىيف ك ىظـ 

هف التبلهيذ، تتحٌدد حالة الصٌحة الىفسية لمتبلهيذ فيها يتعٌمؽ بالهدرسة بقدرة الهدرسة عمى تحقيؽ التبلـؤ الجٌيد لمتبلهيذ هع ظركفٍا البيئية، ك 
تككيف اٌتجاٌات هرضية ىحك كاٌفة ٌذي الظركؼ ك الىظـ، ك تكفير الهجاؿ لً لمهبادرة بالهحافظة أك تحسيف أك تطكير عبلقاتً بجكاىب ٌذي 

ك ٌىا يقترح الباحث أٌٌهية هعالجة ٌذي اإلشكالية في ضكء ىهكذج عهؿ هتعٌدد األبعاد ٌدفً اهتبلؾ، ك حفظ، ك . )332: 8(البيئة الهدرسية
. تعزيز الصٌحة الىفسية لدل التبلهيذ

برنامج عمؿ متعٌدد األبعاد مقترح لممؤٌسسات التربكية مف أجؿ تحقيؽ الصٌحة النفسية لمتبلميذ 
    يقترح الباحث ضركرة أف تعهؿ الهدرسة هف أجؿ تحقيؽ ك ترقية الصٌحة الىفسية لمتبلهيذ، ك تحقيؽ التبلـؤ الجٌيد لٍـ هع ظركفٍا البيئية، ك 
تككيف اٌتجاٌات هرضية لديٍـ ىحك كاٌفة ظركفٍا ك ىظهٍا، ك تكفير الهجاؿ لٍـ هف أجؿ الهبادرة إلى الهحافظة أك تحسيف أك تطكير عبلقاتٍـ 
بجكاىب ٌذي البيئة، هف خبلؿ برىاهج لمصٌحة الىفسية ذك أربعة أبعاد؛ يتضٌهف في البداية، هجهكعة هف األطر التي تشٌكؿ األساس الذم البٌد 
هىً إلرساء أٌم قكاعد عهؿ تتعٌمؽ بالصٌحة الىفسية، ثـٌ يأتي بعد تمؾ األطر تحديد الهجاالت األساسية التي يجب عمى الهدرسة أف تعىى بٍا 
فيها يخٌص الصٌحة الىفسية تحديدا دقيقا، ثـٌ يمي ذلؾ األساليب التي تعهؿ بٍا خبلؿ تمؾ الهجاالت، ك أخيرا، كفي ضكء ها سبؽ، هعالجة 
. بعض قضايا الصٌحة الىفسية في الهؤٌسسات التربكية، ك في هختمؼ الهستكيات التعميهية، ك خصكصا هستكل التعميـ االبتدائي ك الثاىكم

 
 :هف أٌـٌ األطر التي يىبغي أف تتكٌفر عميٍا الهدرسة هف أجؿ تكفير الجٌك الهبلئـ لمصٌحة الىفسيةاألطر  - أ

 إٌف الهدرسة يجب أف يتكافر في تصهيهٍا اختيار الهكقع الهبلئـ كالتككيف البىائي الجهالي ك الذم يتيح اىسيابية حركة التككيف الماٌدم- 1
ك . ك تتكافر فيً القاعات ك الهبلعب البلزهة لمتعبير عف طاقات التبلهيذ الفكرية ك الحركية كالفٌىية, التبلهيذ كعدـ التكٌدس في هكاف كاحد

حجرات الدراسة يجب أف يراعى فيٍا الظركؼ الصٌحية هف حيث التٍكية ك اإلضاءة، ك كضع الهقاعد ك الهىاضد، ك هىاسبة أعداد التبلهيذ 
لحجـ الحجرات، ك تكٌفر هكاف هبلئـ لمسٌبكرة، ك هكاف هبلئـ لمهدٌرس ك كتبً، ك هسافات بيىية كافية لحركة كٌؿ هف الهدٌرس ك التبلهيذ في 

ٌٍز الفصكؿ باإلهكاىات الهختمفة لتشغيؿ األجٍزة ك الكسائؿ التعميهية ك أرفؼ أك دكاليب خاٌصة لبلحتفاظ بالكتب . الفصؿ ك كذلؾ يجب أف تج
كها يجب أف تحافظ الهدرسة عمى ىظافة هباىيٍا ك فصكلٍا ك صياىتٍا صياىة هستهٌرة، ك أف تحرص عمى تجهيؿ . الهدرسية أك استعارتٍا

كر ك الفرش الىظيؼ ك المكحات الجهيمة البسيطة إٌف كٌؿ ٌذا يجعؿ هف هظٍر . الهدرسة اعتبارا هف هدخمٍا ك حتى داخؿ الفصكؿ ببعض الٌز
. )333- 332: 8(الهدرسة شيئا باعثا عمى السركر ك البٍجة ك يعهؿ عمى تككيف اٌتجاي إيجابي هحٌبب ىحك الهدرسة

ك عمى إدارة الهدرسة أال تشيع .  كذلؾ يجب أف تعهؿ الهدرسة عمى تككيف اٌتجاي إيجابي ىحك ىظهٍا ك لكائحٍا ك قكاىيىٍاالنظـ ك المكائح- 2
بة ك الضعؼ ك الخكؼ هف خبلؿ ها تسٌىً هف قكاعد داخؿ الهدرسة، بؿ إٌف هف كاجبٍا أف تعهؿ أٌكال ك قبؿ كٌؿ شيء عمى تكعية  جٌكا هف الٌر
التبلهيذ ك تعريفٍـ بأٌف القكاىيف ك المكائح ك الىظـ الهدرسية ٌي أشياء هٌٍهة كضعت لحهاية التبلهيذ ك ليست لمحٌد هف حٌريتٍـ، ك أٌف الهدرسة 
ٌي همؾ لكٌؿ تمهيذ، ك عميً أف يحرص عمى حهايتٍا ك عدـ اإلتياف بها هف شأىً االضرار بسير الدراسة أك بتخريب الهدرسة أك الخركج عف 

ك يساعد عمى تككيف ٌذا االٌتجاي االيجابي قدكة اإلدارة ذاتٍا هف حيث التزاهٍا بالىظـ ك القكاعد ك العدالة في تطبيؽ المكائح هع كٌؿ . الىظاـ
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ٌٍـ ك التقدير لمظركؼ ك إذا ها شاركت اإلدارة التبلهيذ في كضع المكائح ك الىظـ الخاٌصة بها يهٌس التبلهيذ هف . األشخاص هع إظٍار ركح التف
أهكر أضاؼ ذلؾ بعدا جديدا الٌتجاٌاتٍـ الطٌيبة ىحك تطبيؽ ٌذي القكاعد، يحٌقؽ لٍـ الرضا ك التفاعؿ ك الفاعمية بالىسبة لٍذا الجاىب الهدرسي 

ك يصبح لٌمكائح ك حرس البٌكابة ك كرقة الغياب ك حرس ىٍاية اليـك الهدرسي هعاف أخرل جديدة غير القٍر ك العىؼ ك التخٌمص هف يـك , الٍاـٌ 
ك قد أٌدت الحاجة إلى فرض الىظاـ ك تحكيؿ التبلهيذ إلى فصكؿ ٌادئة ك هطيعة بالهدٌرسيف إلى تبٌىي أساليب قٍرية تعتهد عمى . هدرسي كريً

الخكؼ ك القٌكة، ك ٌك أسمكب هف الرقابة يعٌد بديبل سٌيئا لمتعاهؿ الجٌيد هع التبلهيذ، ك يبلحظ أٌف الهدٌرسيف هع ذلؾ، يطالبكف بهزيد هف السمطة 
ك إذا كاف العقاب الجسدم قد هىع في هعظـ الهدارس ألٌىً يجمب هشكبلت سمككية، ك يعتبر كسيمة غير فٌعالة . التٌباع القسر في حجرة الفصؿ

في رقابة التبلهيذ، فإٌف المجكء إلى القٍر كأسمكب اىضباطي في الهدرسة، ك إف كاف يأتي بىتائج سريعة، ٌك غير فٌعاؿ أيضا عمى الهدل 
 )لكىج(ك يدٌعـ ٌذا عدد هف الدراسات ك البحكث؛ فقد أثبت. البعيد ألٌىً ال يعٌمـ التبلهيذ كيفية التصٌرؼ عىدها يككىكف في هىأل عف الرقابة

أٌىً في الهدارس التي كاىت تستخدـ العقاب الجسهاىي يهيؿ التبلهيذ إلى بغض هدٌرسيٍـ، ك يتهٌمكٍـ شعكر  )1948(في دراسة قديهة )فارلي(ك
ك كذلؾ فإٌف ٌيهىة الهدٌرس تؤٌدم إلى شعكر التبلهيذ بالهقاكهة ك عدـ األهف ك الشٌؾ، هٌها يدفعٍـ إلى اإلقبلؿ هف . بالخكؼ ك عدـ الطهأىيىة

ك قد بٌيىت الهبلحظات حكؿ حاالت االخفاؽ أٌف الكبت الىاجـ عف االىضباط . االىتباي لعهمٍـ، ك غالبا ها يككىكف في صراع هع بعضٍـ بعضا
رم هف عىاصر التكافؽ، ك الذم يؤٌدم بدكري إلى ترؾ الصغار لمهدرسة في كقت هبٌكر. الصاـر هسئكؿ عف عدـ الرضا ك . ك ٌك عىصر جٌك

ال يعىي ٌذا أٌف التبلهيذ بطبيعتٍـ قادركف عمى التصٌرؼ بطريقة حسىة في غياب الرقابة ك اإلشراؼ؛ إذ أٌف أٌم شخص يستطيع أف يبلحظ 
هشاجراتٍـ ك سكء هعاهمتٍـ بعضٍـ بعضا، أك البلهباالة في العهؿ أك العبث باألدكات الهاٌدية، ك حاالت الفكضى التي يككىكف فيٍا عىدها 

ؽ كٌؿ هف اإلدارة ك الهدٌرس، . يككىكف بهفردٌـ ك هع ذلؾ، فإٌف فرض الىظاـ بالقٌكة الهحضة ال يحٌقؽ إال اىضباطا ظاٌريا، ك لكٌىً عادة ها يٌر
 .)335-333: 8(ك يخمؽ الهزيد هف التكٌتر الداخمي لدل التبلهيذ

فقد تجعؿ قكل .  هف العبلقات الشخصية الهتداخمة الهكجكد في الهدرسة يتأٌثر سمكؾ التمهيذ الفردم بشبكة هعٌقدةالتفاعؿ االجتماعي - 3
ك قد تكافئ الجهاعة السمكؾ غير الهىضبط أك تعاقب أكلئؾ الذيف يخرقكف الهعايير . الجهاعة الطفؿ إٌها ىهرا أك كبش فداء، زعيها أك هىعزال

ك إٌف عدـ التىٌبً إلى ديىاهيات جهاعات التبلهيذ قد يخمؽ تضاربا خطيرا هع قدرة الهدرسة، إدارة ك هدٌرسيف عمى ضبط . الهقبكلة داخمٍا
. إف آثار الهىاخ الجهاعي ك القكل الىفسية العاهمة داخؿ الهجهكعة ٌي أهكر لٍا هضاهيف خاٌصة بالىسبة لمتعاهؿ هع سمكؾ األطفاؿ. التبلهيذ

هع هجهكعات أطفاؿ سٌف العاشرة،  )White) (كايت(ك )Lippit)(ليبيت(ك )Lewin()لكيف(ك قد أظٍرت التجارب التقميدية الهعركفة لكٌؿ هف
ك قد استخمصت هبلحظات عف ردكد الفعؿ لدل األطفاؿ حياؿ أجكاء استبدادية ك ديهقراطية ك . كيؼ أٌف جٌك الجهاعة يؤٌثر عمى سمكؾ الفرد

ك تبٌيف أٌف األطفاؿ في الجٌك االستبدادم أظٍركا سيطرة ك عدكاىية ىحك بعضٍـ بعضا، كها أصبحكا خاضعيف ك غير هباليف ك كاف . طميقة
ا األطفاؿ في الجٌك الديهقراطي. اٌتهاهٍـ بالعهؿ قميبل ففي الهجهكعة . ك قد كاىت عدكاىيتٍـ الظاٌرة أضعاؼ هقدار العداكة التي أظٌٍر

الديهقراطية كاف ٌىاؾ قدر هعقكؿ هف العدكاف، ك آراء بٌىاءة ىحك بعضٍـ بعضا، ك اٌتسهت عبلقاتٍـ االجتهاعية بالكٌدية، ك أظٍركا اٌتهاها 
أٌها هجهكعة الجٌك الحٌر أك الطميؽ؛ حيث أعطيت . كبيرا في عهمٍـ، ك تحٌهمكا الهسئكلية الفردية، ك كاىكا قادريف عمى العهؿ في غيبة الزعيـ

الحٌرية الكاهمة، فقد أصبح األطفاؿ فيٍا كالهتكٌحشيف، ك لـ يتـ إىجاز إال عهؿ قميؿ، باإلضافة إلى ازدياد العدكاف، ك المعب ك الٍرج ك 
. ك ىحف ىٌتفؽ، هع أٌىً هف غير الحكهة إصدار تعهيهات هف ٌذي التجارب، إال أٌىً يهكف استخبلص بعض الىتائج. الفكضى، ك عدـ األهاف

إحدل ٌذي الىتائج ٌي أٌف الىظاـ االستبدادم يعهؿ عمى تقميؿ السمكؾ السٌيئ في الهدرسة أك الفصؿ عمى حساب تخفيض االٌتهاـ باالىجاز ك 
كها يهكف استخبلص أٌف الهدرسة أك الفصؿ الديهقراطي يككف أكثر ضكضاء هف االستبدادم، ك لكٌىً يسهح . زيادة العدكاف الكاهف أك الظاٌر

ك الهبلحظ . بحدكث ىشاط اجتهاعي بٌىاء أكثر، ك تعاكف أكثر بيف التبلهيذ، باإلضافة إلى إهكاىية أفضؿ لتطكير ضبط الىفس هف قبؿ ٌؤالء
ك ٌذا ٌك . أٌف الهدرسة، إدارة أك هدٌرسيف يقبمكف ٌذي الىتائج، ك هع ذلؾ، فإٌىٍـ يخشكف أف يفمت الزهاـ هف أيديٍـ إذا لـ يعاهمكا التبلهيذ بشٌدة

ك عميً، عمى الهدرسة أف تدرؾ القكل الىفسية . السبب فيها ىبلحظً هف هحدكدية استخداـ الطرؽ الديهقراطية هع التبلهيذ في الفصؿ أك خارجً
فهف الهعركؼ أٌف الطفؿ الهشاكس عىدها يكضع بيف هجهكعة هف األطفاؿ ذكم . داخؿ الجهاعة ك كيؼ تعهؿ ك تؤٌثر عمى سمكؾ التبلهيذ

ك يعتبر ٌذا هف خصائص . السمكؾ الحسف قد يعٌدؿ هف سمككً بصكرة ظاٌرية، بيىها قد يككف في هجهكعة أخرل أكثر هشاكسة هف ذم قبؿ
ك ٌذي . تأثير الجهاعة عمى األفراد؛ فالجهاعة تىٌهي هكاقؼ هتهٌيزة، ك أىهاطا هف السمكؾ، هٌها يجعؿ أعضاءٌا يتصٌرفكف كفقا لمقٌكة الجهاعية

ك قد تبٌيف أٌف الهكاقؼ التي . القٌكة هف الرسكخ بحيث أٌف األفراد يهيمكف إلى االىصياع إلى صٌؼ األغمبية حتى ك إف كاف رأم األغمبية خاطئا
تتبٌىاٌا الهجهكعة تككف أكثر إلزاها هف الهكاقؼ التي يتـٌ التكٌصؿ إليٍا عمى أساس فردم؛ حيث إٌف تكٌقعات الجهاعة، ك هطالبٍا بالىسبة 

إٌف تأثير الجهاعة، أك اىتشار السمكؾ خبلؿ . لؤلفراد، تككف أكثر كضكحا، ك ال تتٍاكف الجهاعة ىحك أكلئؾ الذيف ال يمتزهكف بتكٌقعاتٍا
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الجهاعة، لً أيضا هضاهيىً الٍاٌهة بالىسبة لبلىضباط داخؿ الهدرسة أك في حجرة الفصؿ؛ حيث يغزك السمكؾ الجهاعي األفراد، فيقكهكف 
إلى ٌذي الظاٌرة عمى أٌىٍا شكؿ هف التسٌهـ الىفسي الجهاعي، ك  )Redle()ريدؿ(ك يشير. بأىهاط هف السمكؾ ال يظٍركىٍا بهفردٌـ

ـ في  باستطاعتٍا جعؿ األطفاؿ يخسركف إحساسٍـ باالىسجاـ، ك تحرٌكٍـ ىحك الحهاس أك الكراٌية، ك تشيع القمؽ كسط الجهاعة، أك تصٌٍر
ك أٌف الطريقة التي تىٌظـ بٍا . ك تؤٌكد ٌذي الىتائج عمى أٌٌهية فٍـ الجهاعة، ك كذلؾ التعاهؿ هع الجهاعة. تأييد هتكٌتؿ ىحك عرض هشترؾ

إٌف الهدرسة أك الهدٌرسيف الذيف يهىعكف األطفاؿ . الهدرسة هجهكعات التبلهيذ داخمٍا قد تحٌدد هىاخ السمكؾ الذم سيسكد فيها بعد بيف التبلهيذ
هف تىهية الشعكر الجهعي، ك ذلؾ بفصؿ األصدقاء عف بعضٍـ بعضا، أك إرغاـ التبلهيذ عمى تقديـ تقارير عف السمكؾ السٌيئ لدل بعضٍـ 

لضبط " قٌكة الجهاعة " أك التأكيد عمى التقٌدـ الفردم لمتمهيذ، إٌىها يساٌهكف في دفع حٌدة الهشكبلت االىضباطية، ك ال يسٌخركف حقيقة , بعضا
ك قد تبٌيف أٌف . ك يعٌد السمكؾ الجهاعي عىصر ٌاـٌ في هىاخ الفصؿ الدراسي الجٌيد. السمكؾ ك تىهية أىهاط اجتهاعية سميهة داخؿ الهدرسة

تقٌبؿ الفرد هف قبؿ أقراىً يىٌهي األىا الجهعي داخؿ الجهاعة؛ فٍك يقٌكم هف هعىكياتٍـ، ك يعطيٍـ الشعكر بالثقة، ك الطهأىيىة، ك ركح االىتهاء 
ك البٌد لمهدٌرسيف هف أف يكٌرسكا جٍكدٌـ لتعزيز الىزعة االجتهاعية في الفصؿ بحيث يتشٌكؿ التبلهيذ في هجهكعات هختمفة لؤلىشطة . لمجهاعة

ك في تجربة . الهختمفة؛ إذ إٌىٍـ بذلؾ يىشطكف أكثر ك يتعٌمهكف أكثر، ليس فقط في الهجاالت االجتهاعية بؿ أيضا في الهجاالت العمهية
في الهسائؿ الرياضية أك الحسابية قارف بيف هجهكعتيف هف تبلهيذ الهدارس االبتدائية،؛ هجهكعة يعهؿ  )Klugman()1944()كمكجهاف(أجراٌا

ك كاىت الىتيجة أٌف أفراد الهجهكعة الثاىية بالرغـ هف حديثٍها هعا بصكت عاؿ . فيٍا التبلهيذ كٌؿ بهفردي، ك هجهكعة يعهؿ فيٍا كٌؿ اثىيف هعا
ك استغراقٍها كقتا أطكؿ في حٌمٍها لمهسائؿ عف الهجهكعة األخرل، إال أٌف عدد الهسائؿ التي حٌمت بطريقة صحيحة كاف أكثر في حالة 

ك قد قاـ باحثكف آخركف بتدريس هكاٌد أكاديهية أخرل هستخدهيف هجهكعات بيىٍا . الهجهكعات الهزدكجة عىً في حالة كٌؿ فرد عمى حدة
ٌذي العهميات . صداقة، فكجدكا أٌف في ٌذي الهجهكعات تسكد الهساعدات الهشتركة، ك تبادؿ اآلراء ك األفكار ك القبكؿ ك الرفض لمهعمكهات

التي تشيع فيٍا الضكضاء عادة، ك يبدك هعٍا بعض الشٌؾ في جدكاٌا التعميهية، ٌي في الكاقع ذات فائدة تعميهية كبيرة، فضبل عف الشعكر 
ك كذلؾ أجريت دراسات عمى الهستكل الجاهعي، بٌيىت أيضا بكضكح أٌف العهؿ . بالسركر ك الراحة، ىتيجة عهؿ األصدقاء بعضٍـ هع بعض

هف خبلؿ الهجهكعات يستطيع أف يعٌزز كيقٌكم التفاعؿ االجتهاعي بدكف أٌم خطر عمى االىجاز الىظرم أك األكاديهي، بؿ ك يضفي العهؿ هف 
خبلؿ هجهكعات فائدة أكبر لمصٌحة الىفسية لؤلفراد، ك ذلؾ عف طريؽ الهشاعر الهتبادلة ك االعتبار الهتبادؿ، ك عف طريؽ األخذ ك العطاء ك 

ك هٌرة أخرل، فإٌف الهدٌرس الذم يطمب هف تبلهيذي العهؿ كٌؿ بهفردي طكاؿ الكقت، ك يفٌرؽ األصدقاء في سبيؿ التقميؿ . التفاعؿ داخؿ الهجهكعة
هف الهشاركة حتى يعـٌ الٍدكء عمى جٌك الفصؿ، يككف ٌىاؾ شٌؾ كبير في هثؿ ٌذا الهىاخ الٍادئ في أف يككف لً أثر فٌعاؿ سكاء عمى 

 .)338 -335: 8(التحصيؿ ك االىجاز أـ عمى ىهٌك التمهيذ في اٌتجاي الصٌحة الىفسية

ك قد . هف الهعركؼ أٌف السمكؾ الفردم يتأٌثر بقٌكة الجهاعة التي يىتهي إليٍا الفرداستغبلؿ تأثيرات الجماعة في ضبط سمكؾ التبلميذ - 4
إٌف االقتىاع الذم تقـك عميً قرارات . استخدهت قٌكة الجهاعة في تغيير الكثير هف سمكؾ الىاس عىدها فشؿ التعميـ الفردم في القياـ بٍذي الهٌٍهة

ا عكاهؿ ٌاٌهة في التعاهؿ هع التمهيذ ك حتى يهكف استخداـ طرؽ الجهاعة . الجهاعة، ك التأييد الذم يتمٌقاي التمهيذ هف جهاعتً يهكف اعتباٌر
ك . بفعالية، البٌد أف يككف الهدٌرس قادرا عمى اقتساـ سمطتً هع الجهاعة، تشجيع الترابط الجهاعي، ك خمؽ الجٌك االجتهاعي لعهؿ الجهاعة

ك كذلؾ الحاؿ بالىسبة إلدارة الهدرسة؛ فقد تبٌيف أٌىً . الهدٌرس حيف يقتسـ السمطة هع الفصؿ ال يضعؼ هكقفً، ك لكٌىً يكسب ىفكذ الجهاعة
ك . عىدها يشارؾ التبلهيذ في اٌتخاذ القرارات فإٌف شجب ٌذي القرارات يصبح إٌاىة لمجهاعة بدال هف أف يككف إٌاىة لسمطة اإلدارة أك الهدٌرس
ك . يهيؿ التبلهيذ إلى الشٌدة هع الذيف يقكهكف بذلؾ، إلى الحٌد الذم قد يضطٌر الهدٌرس هعً إلى حهاية الهعتديف بدال هف فرض الىظاـ عميٍـ

ك البٌد لمهدٌرس هف أف . شغؼ التبلهيذ في إعداد شؤكىٍـ الخاٌصة بأىفسٍـ قد يؤٌدم بٍـ إلى الهبالغة في تقدير هسؤكلياتٍـ فيها كراء طاقاتٍـ
يكٌجً األطفاؿ دكف سحؽ هبادراتٍـ ك حهاسٍـ، ك البٌد لً كذلؾ هف أف يكٌزع الهسئكلية، ك يحتفظ برقابتً عمى الجهاعة إلى أف يتـٌ بىاء رقابة 

ك عىدها يصبح التبلهيذ ىاضجيف بها فيً الكفاية ك قادريف عمى إدارة أىفسٍـ فبلبٌد لمهدٌرس هف أف يستهٌر في تعريفٍـ األبعاد . جهاعية
العريضة لمسمكؾ الهقبكؿ، ك أال يسحب رقابتً بسرعة ك بشكؿ كاهؿ، حتى ال يؤٌدم ذلؾ إلى اضطراب الجهاعة، ك لجكئٍا إلى كبت بعض 

ك إلى أف يتـٌ عهؿ . ك الفصؿ الدراسي ال يعتبر جهاعة بالهفٍـك الىفسي، ك لكٌىً هجٌرد تجٌهع لؤلفراد. السمككات أك التحٌرر غير الهسئكؿ هىٍا
شيء لتزكيد الفصؿ بغرض هشترؾ، ك تكحيد التبلهيذ بركابط الركح الهعىكية ك الركح الجهاعية، فإٌف الىفكذ الكاهؿ لمقكل الهحٌركة لمجهاعة ال 

إٌف تحقيؽ الترابط الجهاعي يتكٌقؼ إلى حٌد كبير عمى قدرة الهدٌرس ك استعدادي لتقٌبؿ االعتهاد عمى ىفسً، ك . يهكف أف يجد هكاىا في الفصؿ
ك يجب عمى الهدٌرس أف يساعد األطفاؿ عمى تككيف الصداقات، ك اٌتخاذ القرارات بشأف اآلخريف، ك كذلؾ . تشجيع التفكير ك العهؿ التعاكىي

ك البٌد لً . تحٌهؿ القيادة، ك العهؿ هع جهيع التبلهيذ، ك أف يككف هستعٌدا لمتدٌخؿ عىدها ال تككف طرؽ الجهاعة عمى الىحك الذم يىبغي لٍا
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كذلؾ هف أف يتفادل اإلجراءات الرادعة التي قد تضع تمهيذا في هكاجٍة تمهيذ آخر، أك يغرس االٌتكالية في ىفكس التبلهيذ، أك أف يجعؿ هف 
إٌف ٌذا كٌمً يتطٌمب هٍارة كبيرة هف الهدٌرس، غير أٌىً عىدها تصؿ الجهاعة إلى أف تككف هتهاسكة ستصاف طاقات . ىفسً ٌدفا لعداكة الجهاعة

ك هف خبلؿ االستجابة الحتياجات األطفاؿ لمعبلقات اإلىساىية، فإٌف التعميـ األكاديهي يهكف . الهدٌرس التي تبذؿ عادة لضبط السمكؾ الفردم
ك عىدها تستخدـ . تحقيقً، ك يككف الصراع عمى التىافس بيف األطفاؿ أقٌؿ، ك كذلؾ تككف الحاجة إلى التهٌرد عمى الهدٌرس ك الهدرسة أقؿٌ 

الهدرسة أك الهدٌرس قكل الجهاعة في إدارة التبلهيذ أك التعاهؿ هعٍـ فبلبٌد هف أف ىككف هستعٌديف لقبكؿ هزيد هف العدكاف ك الىشاط أكثر هٌها 
ك قد . ٌك سائد في الهدرسة أك الفصؿ الذم يحكهً التسٌمط ك الشٌدة؛ ذلؾ أٌف قٌكة الجهاعة تحتفظ بىفكذٌا األقصى في األجكاء الديهقراطية

أٌف السمكؾ في جٌك ديهقراطي، ك الذم يعٌد بٌىاءا إلى حٌد كبير، ال يهكف أف - ك التي أشرىا إليٍا سابقا –  )لكيف(أشارت التجارب التي أجراٌا
إٌف الهعىى . يككف ٌادئا تهاها أك هٌٍذبا أك هٌتسقا هثؿ السمكؾ الذم يحدث في هدرسة تسيطر عميٍا اإلدارة أك فصؿ يسيطر عميً الهدٌرس

الضهىي لٍذا ٌك أٌف الىظاـ يجب أف يشٌكؿ هسئكلية هشتركة بيف الهدرسة ك التبلهيذ، ك يجب أف تككف ىكعية العبلقات البشرية الهتكٌفرة في 
 .)340 - 338: 8(الهدرسة، ك ليست درجة الٍدكء ك الىظاـ، ٌي الهعيار لتقييـ فعالية إدارة التبلهيذ خارج الفصؿ أك داخمً

ك إٌف .  ذكرىا أٌف التبلهيذ يىزعكف إلى االلتزاـ بالقكاعد ك الىظـ التي يضعكىٍا بأىفسٍـ لكي يحٌققكا ٌدفا أك غايةاإلدارة الجماعية الذاتية- 5
تحريؾ ٌذي الحقيقة في ىفكس التبلهيذ هف خبلؿ استهتاعٍـ بىتائج هجٍكداتٍـ الخاٌصة أكثر هىً خبلؿ كـر اإلدارة أك الهدٌرس،  سكؼ يكٌفر 

ك هف خبلؿ األىشطة الهدارة ذاتيا، فإٌف التبلهيذ يحٌمكف هشكبلتٍـ الفردية الخاٌصة بهقتضى العبلقات . جٌكا يشٌجع عمى التىظيـ الذاتي لمسمكؾ
إٌف تكفير . هع بعضٍـ بعضا، ك يتعٌمهكف كيفية العيش ضهف قيكد هعٌيىة يعتبركىٍا ضركرية لكي يتاح لكٌؿ فرد فرصة هتكافئة لمتفاعؿ ك الىهكٌ 

الظركؼ التي تتـٌ بٍا اإلدارة الذاتية لمسمكؾ يىٌهي لدل التبلهيذ الشعكر بالرضا ك بالهسئكلية ك التفاعؿ ك القدرة عمى صىع القرارات، كها يتيح 
 .)340: 8(لٍـ تىهية استقبلليتٍـ ك فعاليتٍـ ك هبادرتٍـ بإيجاد الحمكؿ الخاٌصة بجكاىب حياتٍـ الهدرسية

      ك الخبلصة أٌف األطر األساسية السابقة تهٌثؿ تمؾ الهياديف التي تعتبر ٌي الهجاؿ العهمي الذم تعهؿ الهدرسة في سياقً عمى االرتقاء 
ك فيها يمي ىكٌضح ارتباط كٌؿ هف تمؾ الهياديف الهختمفة بأٌـٌ جكاىب هكضكع الصٌحة الىفسية في الهدرسة، عمى اعتبار أٌف . بالصٌحة الىفسية

ك ٌذي االٌتجاٌات عىدها تتكٌكف تصبح دكافع . لمهدرسة كظيفة ٌاٌهة ٌي العهؿ عمى تككيف اٌتجاٌات هرغكب فيٍا، ك إىهاء ٌذي االتجاٌات
: ك هف أٌـٌ االٌتجاٌات التي يجب عمى الهدرسة إكسابٍا لمتبلهيذ ها يمي. تساعد عمى بىاء شخصيات التبلهيذ

 لمصٌحة الىفسية هجاالت عٌدة في الهدارس، تتضٌهف فمسفة الهدرسة ك :مجاالت عمؿ المدرسة لتحقيؽ الصٌحة النفسية لدل التبلميذ- بػ
كها تتضٌهف تكجيً اآلباء ك إرشادٌـ ك العىاية باألطفاؿ . )273: 4(إدارتٍا ك هىاٌجٍا ك هدٌرسيٍا ك العبلقات اإلىساىية بٍا

 . )296: 10(الخ...الهشكميف
ىكٌضح فيها يمي ارتباط كٌؿ هف الهجاالت الهختمفة السابقة لهكضكع الصٌحة الىفسية في الهدرسة : أساليب العمؿ ك فؽ المجاالت المختمفة- جػ

 :بأساليب عهؿ هحٌددة تمتـز بٍا الهدرسة، ك تستٍدؼ الصٌحة الىفسية لمتبلهيذ، ك هف أٌٌهٍا

اكتساب التبلميذ االٌتجاىات ك العادات الصحيحة -  1
ك ٌذي االٌتجاٌات عىدها تتكٌكف تصبح دكافع .     لمهدرسة كظيفة ٌاٌهة ٌي العهؿ عمى تككيف اٌتجاٌات هرغكب فيٍا، ك إىهاء ٌذي االٌتجاٌات

: ك هف أٌـٌ االٌتجاٌات التي يجب عمى الهدرسة إكسابٍا لمتبلهيذ ها يمي. )273: 4(تساعد عمى بىاء شخصيات التبلهيذ
يشعر الطفؿ الصغير قبؿ التحاقً بالهدرسة بالشكؽ الزائد إليٍا، ك الطفؿ عادة يحمـ بٍذا اليـك الذم يدخؿ فيً إلى اٌتجاىات نحك المدرسة 

الهدرسة، ك حتى ال يىطفئ ٌذا الشكؽ يجب أف يعهؿ الهسئكلكف عمى أف يككف التمهيذ هكاظبا في الهدرسة، ك ٌذا عاهؿ هٍـٌ يساعد التمهيذ 
 :ك يهكف تحقيؽ ذلؾ بالكسائؿ اآلتية. عمى حسف الهبلئهة ك التكٌيؼ هع ظركؼ الحياة العادية فيشعر بالكفاية ك السعادة

بة كالتٍديد يؤٌدياف إلى شعكر التمهيذ بعدـ األهف الداخمي؛ ذلؾ أٌف -1  أف تككف هعاهمة الهشرفيف عمى تربية الطفؿ فيٍا عطؼ كحىاف؛ فالٌر
ك . الحاجة إلى الحىٌك، كثيقة االتصاؿ بالحاجة إلى االىتهاء ك تشبع ٌذي الحاجة عىدها يككف التمهيذ هكاىً في هجهكعة هف األصدقاء ك الرفاؽ

إٌف التمهيذ اآلهف يشعر بالرضا ك الٍدكء، يحٌب الىاس ك يأىس لٍـ ك . إشباع ٌاتيف الحاجتيف هجتهعتيف يهكف أف يعٌد أساسا لمشعكر باألهف
ك جهمة القكؿ، إٌىً يستطيع أف يتصٌرؼ بطريقة طبيعية تمقائية؛ ك ىستطيع أف ىقارف ٌذي الصكرة بصكرة التمهيذ غير اآلهف؛ إذ . يريد لٍـ الخير

يبدك لىا كأٌىً في البحر أك الطائرة، فٍك فزع ك قمؽ، يخاؼ في كٌؿ كقت أف تقع لً كارثة، ك الطفؿ غير اآلهف يتعٌذر عميً بسبب ٌذي الهشاعر 
. )19- 18: 5(أف يكٌكف عكاطؼ ىحك الهدرسة
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ك ٌىا يجدر أف .  ك هف األهكر األخرل التي ال تجعؿ التمهيذ يككف اٌتجاٌات طٌيبة ىحك هدرستً كثرة القكاىيف ك المكائح ك الىظـ الهدرسية-2
يكٌضح الهشرفكف عمى التبلهيذ أٌف ٌذي القكاىيف ك المكائح ك الىظـ الهدرسية هكضكعة لحهاية التمهيذ، ك حهاية زهبلئً، ك ال شٌؾ أٌف ٌذي بداية 

. )298: 10(لتكٌكف في التبلهيذ هستقببل اٌتجاٌات صحيحة ىحك أٌهتٍـ ك دكلتٍـ
 أف يٍتـٌ الهشرفكف بالهظٍر العاـ لهباىي الهدرسة عف طريؽ تىسيؽ الهبلعب، اإلشراؼ عمى ىظافة الهدرسة، ك كذلؾ تىسيؽ الزيىات ك -3

. )19: 5(المكحات التي تكضع في الهدرسة ككسائؿ إيضاح؛ إذ أٌف ذلؾ يهكف أف يساعد التمهيذ عمى تككيف اٌتجاٌات طٌيبة ىحك الهدرسة
 

ك يقـك بذلؾ العهؿ، ك اٌتجاىات نحك العمؿ  هف الهبادئ الهسٌمـ بٍا لتككيف هيؿ في التمهيذ ىحك العهؿ الذم يقـك بً أف تجعمً يشعر بالىجاح ٌك
ك أحد قكاىيف التعٌمـ، ك الذم يقكؿ فيً )ثكرىديؾ(لعٌمىا ىذكر بٍذي الهىاسبة قاىكف األثر عىد إٌف الىجاح في تأدية عهؿ هف األعهاؿ يجعؿ : ٌك

ك تطبيقا لٍذا الهبدأ التربكم يجب أف . الهتعٌمـ يشعر بالراحة ك الطهأىيىة ك االرتياح، بيىها الفشؿ يشعر الفرد بالضيؽ كالتبٌرـ هف تأدية العهؿ
ك الىجاح في حٌد ذاتً عاهؿ ذك أثر كبير في تككيف شخصية الطفؿ؛ . )298: 10(تعطي الهدرسة لمتمهيذ الفرصة إلشباع الحاجة إلى الىجاح

أٌها الرسكب ك الفشؿ الهتكٌرر فيتبعً في العادة تأىيب . إذا الىجاح يتبعً عادة تقدير ك رضا هف اآلخريف، ك شعكر باالرتياح ك الثقة في الىفس
ذلؾ أٌىً هف . )161: 2(ك كٌؿ ٌذي عكاهؿ ىفسية تؤٌثر في فكرة الفرد عف ىفسً. الىفس ك ىقد اآلخريف ك عدـ الشعكر باالرتياح أك الرضا

الهسٌمـ بً أٌف الطفؿ يهيؿ إلى الىجاح كيتطٌمع لً، ك الىجاح ٌك الذم يجعمً يثؽ في ىفسً ك يشعر باألهف ك يقـك بهحاكالت أخرل لتحسيف 
ك ال يجكز أف ىحٌفز التمهيذ لمكصكؿ إلى هستكل . ك بىاء عمى ذلؾ ال يجكز كضع التمهيذ في هجاؿ يتكٌرر شعكري فيً بفشؿ هحاكالتً. سمككً

إٌف اشباع الحاجة إلى الىجاح يجعمً يشعر بالكفاية، ك هعىى الشعكر . بعيد هىً حيث يتكٌرر فشمً في هحاكلة الكصكؿ إلى ٌذا الهستكل
ك ضٌد ٌذي الحالة يسٌهى الشعكر بالىقص أك عدـ . ، فٍك يثؽ في ىفسً ك يقٌدر ىفسً.بالكفاية ٌك أٌف الهرء يحسب ىفسً شخصا جديرا باالحتراـ

الكفاية، ك ٌك قٌمة الشعكر بالقيهة الشخصية أك اىحطاط تقدير الذات؛ فالفشؿ الطكيؿ أك الهتكٌرر قد يدٌهر تقدير الهرء لذاتً حتى يعٌد ىفسً 
غير جدير بالحٌب ك التقدير، غير أٌف التمهيذ الذم يشعر بالكفاية بسبب ها تحٌقؽ لً هف ىجاح ك تقدير يكٌكف عكاطؼ قكٌية ىحك هدرستً هف 

ك تجدر اإلشارة إلى أٌف  الىجاح، . )299- 298: 10(جٍة، كها أٌف ٌذا االٌتجاي يساعد عمى بىاء شخصيتً في هستقبؿ حياتً هف جٍة أخرل
هف أجؿ أف يككف كسيمة فٌعالة في بىاء شخصية التبلهيذ، يجب أال يقتصر عمى الهكاٌد الهدرسية ك التحصيؿ الهدرسي ك الىجاح في 

تككيف (األلعاب الرياضية، ك العبلقات االجتهاعية: االهتحاىات، بؿ يجب أف يهتٌد ذلؾ، بهساعدة الهشرفيف، إلى جهمة هف الىكاحي هىٍا
، ك القيادة ك الزعاهة، ك إبراز الهكاٌب في الٍكايات، ك الىشاط الخارج عف الهىٍج، كها في الهىاظرات، ك الهحاضرات، ك التهثيؿ، )صداقات

تمؾ ٌي الىظرة التي يجب أف يكٌجٍٍا الهشرفكف ك الهدٌرسكف ك الهسئكلكف . ك الهظٍر العاـٌ ك الىظافة، ك الهكاظبة عمى الحضكر إلى الهدرسة
كيجب أال يخفى عميىا الهبدأ الىفسي . في الهدرسة في تعميـ الىشء، أف ىخمؽ لمتمهيذ أكثر هف هجاؿ لتيٌسر لً أهر إشباع الحاجة إلى الىجاح

 .)21: 5(الذم يقكؿ أٌف الىجاح يؤٌدم إلى الىجاح

الطفؿ في حاجة إلى التغيير في حياتً اليكهية الهدرسية، ك ٌك في حاجة إلى أف يعفى هف العهؿ العقمي اٌتجاىات نحك شغؿ أكقات الفراغ 
ك هف ثـٌ كجب عمى الهدرسة أف . الهجٍد ك يشترؾ في أكجً هختمفة هف الىشاط تجمب إلى ىفسً الراحة ك إلى عقمً ىكعا هف الراحة الذٌىية

ك يحسف أف . تكثر هف فترات الراحة، ك عمى أال تككف ٌذي الفترات قصيرة بشكؿ ال يحٌقؽ الغرض السابؽ، أك طكيمة فتسٌبب تعب التبلهيذ
ك هف الخطأ أف يحـر التبلهيذ هف المعب ك التسمية في فترات الراحة . تككف ٌذي الفترات هجاال ألف يمعب التبلهيذ فيٍا لعبا هىٌظها ك صحيحا

كعقاب لٍـ بسبب فشمٍـ في عهمٍـ الهدرسي، ألٌف ٌذا األسمكب هف أساليب العقاب قد يؤٌدم بالطفؿ إلى كراٌية العهؿ ىفسً، طالها أٌف العهؿ 
ك يظٌؿ هف كاجب الهدرسة أف تكٌكف في التبلهيذ اٌتجاٌات هرغكبة . ك فشمً فيً ٌك الذم حرهً هف الهتع التي يحصؿ عميٍا في فترات الراحة

ىحك العهؿ ك أخرل ىحك المعب ك التسمية، ك يظٌؿ أيضا هف كاجب الهدرسة أف تفٍـ الطفؿ أٌف العهؿ ك المعب هظٍراف عاٌهاف هف ىشاط 
- 375: 9(التمهيذ، ك لكٌؿ هىٍها كقتً ك هجالً، ك أٌف الشخص ال يىجح في الحياة دكف أف يكٌكف اٌتجاٌات صالحة ىحك المعب ك العهؿ

376(. 

أىاىيا هحٌبا لذاتً، أصدقاؤي هحٌددكف، ك دائرتً - سىكات  )06(قبؿ–  يككف الطفؿ قبؿ التحاقً بالهدرسة (األشخاص)اٌتجاىات نحك الناس
كعىد التحاقً بالهدرسة يتغٌير الحاؿ؛ فىجد الطفؿ العادم يهيؿ إلى أف يكٌسع هحيطً . االجتهاعية هحدكدة، ك عبلقتً بالكبار ال تتعٌدل كالديً

ـ هف قبؿ إال أٌىً يحدث في بعض الظركؼ ىتيجة لخبرات الطفؿ في سٌف ها قبؿ . االجتهاعي، ك ىجدي يغتبط هف كجكدي هع رفاؽ جدد لـ يٌر
ك لذلؾ، فإٌف هف كاجب الهشرفيف ك . )376: 9(الهدرسة، أف يشعر عىد التحاقً بالهدرسة بالخكؼ ك الترٌدد في تككيف عبلقات اجتهاعية

، ك الشفقة، ك احتراـ همكية اآلخر ك الهحافظة عمى ٌذي القيـ، . الهسئكليف ك الهدٌرسيف أف يعهمكا عمى تككيف اٌتجاٌات ىحك التعاكف، ك الكـر
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ك لذلؾ يىبغي عميٍـ أف يككىكا ٌـ أىفسٍـ قدكة صالحة في االلتزاـ بٍذي االٌتجاٌات، ألٌىٍـ ال . يؤٌدم إلى الشعكر باألهف كسط الجهاعة
يستطيعكف تككيف ٌذي االتجاٌات إذا كاىكا ٌـ أىفسٍـ يعاهمكىٍـ هعاهمة خالية هف العطؼ، ك التساهح، أك هعاهمة قائهة عمى السخرية ك 

ك كذلؾ فإٌف هحاباة . التحقير، أك أٌىٍـ ال يقكهكف هف جاىبٍـ بهشاركة التبلهيذ هشاركة كجداىية عىدها يككىكف في هآزؽ، أك عىدها تمـٌ بٍـ ىازلة
ـ هف شأىٍا أال تساعد عمى تككيف اٌتجاٌات اجتهاعية سميهة بيف التبلهيذ : 5(الهدٌرسيف أك الهشرفيف عمى الهدرسة لفئة هف التبلهيذ دكف غيٌر

ك عميً، فهف أٌـٌ كاجبات الهدرسة أف تعهؿ عمى أف يشعر كٌؿ تمهيذ فيٍا أٌىً يعاهؿ هعاهمة فيٍا كٌد ك إىصاؼ، ألٌف ٌذا األسمكب الذم . )22
ك . )274: 4(يعاهؿ بً، يكحي إليً أٌىً األسمكب الذم يجب أف يتٌبعً عىد هعاهمة غيري هف الىاس حيف يىخرط في سمؾ الهجتهع العاـ فيها بعد

يقترح بعض الهختٌصيف في حالة الهدارس الهختمطة في هجتهعىا، تشجيع البىات ك البىيف عمى المعب هعا، ك العهؿ في الهشركعات هعا، ك 
يركف أذٌف ذلؾ ليس هف الصعب تحقيقً، كها أٌىً ال خكؼ هف ذلؾ هطمقا، ك في رأم ٌؤالء أٌف االختبلط الهبٌكر يساعد عمى تككيف عبلقات 

 . )23-22: 5(حسىة ىحك الجىس، كها يؤٌدم إلى تحسيف فكرة الرجؿ عف الهرأة

ىذكر فيها يمي بعض القكاعد ك الهبادئ العاٌهة التي يىبغي هراعاتٍا عىد كضع الهىاٌج حتى يتحٌقؽ جٌك هف الصٌحة النفسية ك المنيج - 2
: الصٌحة الىفسية لمتبلهيذ

يىبغي عىد كضع الهىٍج أال يككف عبارة عف هقتطفات صغيرة هف عدد كبير هف الهكاٌد الدراسية؛ فٍذا الىكع هف الهىاٌج يٍتـٌ بالجاىب -  أ
إٌف حدكث اىتقاؿ أثر التعٌمـ يتطٌمب كجكد أكجً شبً بيف الهكاقؼ التعميهية في . الهعرفي إال أٌىً يككف بعيدا كٌؿ البعد عف هكاقؼ الحياة الطبيعية

الهدرسة، ك هكاقؼ الحياة الطبيعية، ك إٌف شخصية التمهيذ يتطٌمب ىهٌكٌا تقديـ جرعات هٌتزىة هف العىاصر الهختمفة الهتكاهمة التي تتكٌكف هىٍا 
ك بعبارة أخرل تتطٌمب هىٍج خبرة، ك الىتيجة التي ىتكٌقعٍا هف هثؿ ٌذا الصىؼ هف الهىاٌج ٌي حسف تكٌيؼ التبلهيذ هع هكاقؼ . الخبرات

. ك ال يخفى ها لٍذا التكٌيؼ هف أٌٌهية هف كجٍة ىظر الصٌحة الىفسية. الحياة الطبيعية عىدها يحدث اىتقاؿ أثر التعٌمـ

اىسجاها لسيككلكجية التبلهيذ ٌك هىٍج الهحاكر، فٍذا الىكع هف الهىاٌج يساعد التبلهيذ عمى أف - هف حيث الصيغة - ك أقرب الهىاٌج - بػ
يدرككا الهكقؼ التعميهي بكٌمياتً؛ فإذا كاف ٌذا صحيحا تككف الىتيجة أٌف التمهيذ يرتاح إلى هثؿ ٌذي التدريبات، ك يتجٌمى ٌذا االرتياح في 

فإذا ارتاح التمهيذ إلى كٌؿ ٌذا كاف . هحافظتً عمى الىظاـ، ك في االرتياح في الفصؿ، ك في تقٌبمً تكجيٍات الهدٌرس، ك في سهاعً الهىاقشات
. ىجاحً أكثر تحٌققا، ك كاف أكثر قدرة عمى هكاجٍة هكاقؼ جديدة بطهأىيىة أزيد، ك بالتالي إلى استهرار الىهكٌ 

ك ثٌهة شرط هٍـٌ لتحقيؽ الصٌحة الىفسية عف طريؽ الهىاٌج، ك ٌك سهاحة الجٌك االجتهاعي في الهدرسة سكاء في العهؿ داخؿ الفصؿ أـ - جػ
ك ٌذا يهكف أف يحدث في هىاسبات . خارج الفصؿ، ك الذم يفيدىا في ٌذي الىقطة ٌك تكافر السهاحة بيف أفراد الهدرسة جهيعا خارج الفصؿ

إٌف لٍذا الىكع هف الهىاٌج أٌٌهية خاٌصة؛ إذ أٌىً هجاؿ لتىظيـ خبرات . هختمفة سكاء في الفسح أك في أثىاء الىشاط الهدرسي خارج حجرة الدراسة
تككف عكىا كبيرا عمى بىاء شخصيات -  باإلضافة الى ها سبؽ - ك ٌذي الهىاٌج . التبلهيذ في ىكاحي العبلقات االجتهاعية ك الٍكايات

ك ٌذي كٌمٍا . التبلهيذ في هجاالت هف الىشاط الجهعي ك الفردم، كها أٌىٍا تعٌكدٌـ عمى تحٌهؿ الهسؤكليات ك الهشاركة الكجداىية ك التعاكف
. صفات تعٌدٌـ لمحياة الصٌحية السميهة

كذلؾ يىبغي أال يقتصر الهىٍج عمى الخبرات الهدرسية التي ىستطيع القياـ بٍا داخؿ جدراف الهدرسة، بؿ يجب أف تتضٌهف الهىاٌج أهكرا - د
ك يىبغي أال يفٍـ أٌف ربط الهدرسة بالهجتهع قاصر . تخرج بالتبلهيذ إلى البيئة؛ حيث تكجد أىكاع الىشاط االجتهاعي ك االقتصادم الهختمفة

عمى فٍـ ٌذا الهجتهع، إٌىها الهسالة أكثر هف ٌذا اٌتساعا، بهعىى أٌف الغرض ٌك فٍـ الهجتهع كاالرتباط بً عاطفيا، ك العهؿ الجٌدم عمى 
إٌف سبؿ ربط الهىٍج بالبيئة الخارجية كثيرة، ك . ك بعبارة أخرل ٌذا البرىاهج يجعؿ التمهيذ أكثر تكافقا هع الهجتهع الذم يعيش فيً. الىٍكض بً

ٌي تشهؿ دعكة أكلياء أهكر التبلهيذ إلى الهدرسة، ك تككيف جهعيات اآلباء ك الهدٌرسيف ك عهؿ هخٌيهات، ك تككيف لجاف استشارية ك العهؿ 
ك في ٌذا كٌمً تحقيؽ لهبدأ تىسيؽ الجٍكد التي تبذؿ في تربية التبلهيذ، ك تىسيؽ الهجاالت التي يترٌبى فيٍا التمهيذ، ك . الخ...عمى الطبيعة

يترٌتب عمى ٌذا أٌف احتهاالت الصراع ك تىاقض السمكؾ تككف أقٌؿ، ك بالتالي يترٌتب عمى ذلؾ تىاسؽ هعاهمة التمهيذ، ك هف ثـٌ حسف صٌحتً 
. الىفسية

أٌها أف تفرض الهدرسة عمى تبلهيذٌا جهيع هكاٌد الهىٍج بطريقة . قد يككف هف الخير أف ىمـز التبلهيذ بدراسة عدد قميؿ هف الهكاٌد اإلجبارية- ٌػ
إجبارية، فذلؾ يتىافى هع الحقيقة التي ترل أٌف كٌؿ تمهيذ ال يحزر ىجاحا في الهيداف الهدرسي، إال إذا عهؿ عمى تىهية فرديتً، ك تجٌىب أف 

فالتعميـ الهثهر ك التربية الصالحة ال تتحٌقؽ إال اذا اىفسح هجاؿ االختيار بيف الهكاٌد . يكٌيؼ ىهٌكي ك يطبعً عمى غرار هستكل جاهد غير هرف
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ك هف الهعمـك أٌىً ليس ٌىاؾ أسمكب كاحد هف أساليب التعميـ يككف . الدراسية، ك تكٌفرت الهركىة في طرؽ التدريس، ك كجد الهدٌرس الصالح
إٌف هف أٌـٌ كاجبات الهعىييف بالصٌحة الىفسية في الهدرسة تحقيؽ أكبر قدر هف . صالحا بالىسبة لجهيع الطبٌلب أك أىكاع الهشكبلت الدراسية

ك عميٍـ أف يدرسكا ها تقـك بً ٌذي السمطات بتدريسً ثـٌ تختار هف الهتقٌدهيف . التكافؽ ك الهبلءهة بيف التمهيذ ك السمطات التربكية الهشرفة عميً
ا بىجاح ـ عمى االستفادة هف ٌذي الدراسات ك عمى اجتياٌز ك عميٍـ كذلؾ أف يساعدكا الطالب في أف يحرز األٌداؼ الدراسية بهقدار . أقدٌر

ك لك أٌف طالبا لـ يختر لىفسً الهسمؾ الدراسي الهىاسب، ك جعؿ يتعٌثر في طريقً، لكاف ٌذا دليبل عمى أٌف كاحدا هف . يتىاسب ك إهكاىياتً
هً بأٌىً لـ يحسف االختيار؛ إذ أٌىً عاجز عف أف يتعٌرؼ عمى قدراتً الخاٌصة، ك . الهسئكليف قٌصر في عهمً ك هف الظمـ أف تمـك التمهيذ ك تتٌٍ

. )303 - 301: 10(عمى القدرات التي تتطٌمبٍا طبيعة الدراسات الهختمفة التي تشتهؿ عميٍا

ك . إٌىً كٌمها كاىت العبلقة بيف اآلباء ك األبىاء سكٌية ساعد ذلؾ عمى بىاء شخصيتٍـ ك تهٌتعٍـ بصٌحة ىفسية جٌيدةتكجيو ك إرشاد اآلباء - 3
هٌها ال شٌؾ فيً أٌىً عىدها يصبح الكالداف أكثر تكافقا ك تكٌيفا، ك أقٌؿ اىفعالية، فإٌف الطفؿ ذاتً يظٍر تحٌسىا؛ فتختفي هظاٌر السمكؾ غير 

ك ٌكذا ىرل أٌف هف كاجب السمطات التعميهية، بها في ذلؾ الهدرسة، أف تعهؿ . الهرغكب فيً، ك تخٌؼ حٌدة التكٌترات الىفسية التي يتعٌرض لٍا
إٌف عهمية اإلرشاد الىفسي لآلباء تٍدؼ إلى تزكيدٌـ . عمى تغيير اٌتجاٌات الكالديف ىحك األبىاء، ك ذلؾ عف طريؽ إرشاد اآلباء ك تكجيٍٍـ

ك هدل استفادة اآلباء هف عهمية اإلرشاد . بالكسائؿ البىائية الىافعة في تىشئة الطفؿ تىشئة سميهة، ك إلى تجٌىبٍـ الخبرات السٌيئة في التىشئة
الىفسي ك التربكم في الهدرسة، يتكٌقؼ عمى هدل التكٌيؼ عىدٌـ، ك هعىى ذلؾ أٌف األب الذم يتهٌتع بتكافؽ اىفعالي يستفيد هف عهمية اإلرشاد 

ك هف كسائؿ إرشادات اآلباء ك تكجيٍٍـ . أكثر هف ذلؾ األب الذم أصابً سكء التكٌيؼ إلى درجة كبيرة بسبب ها يعاىيً هف اٌتجاٌات عصابية
ك هىٍا طبع هطبكعات عديدة تتىاكؿ . في الهدرسة؛ إلقاء هحاضرات في عمـ ىفس الطفؿ، ك في كيفٌية رعاية األطفاؿ، ك في الصٌحة الىفسية

ك هىٍا أيضا عقد الهمتقيات الهدرسية، ك تىظيـ الىدكات . ك هىٍا أيضا استعهاؿ اإلذاعة ككسيمة لتكجيً اآلباء. إرشاد اآلباء في هعاهمة األبىاء
ك كذلؾ السهاح لآلباء باالشتراؾ في أكجً الىشاط الهدرسي . التي يشترؾ فيٍا اآلباء ك الهدٌرسكف ك االختصاصيكف، هف خارج الهدرسة

ك باإلضافة إلى ذلؾ، فٍىاؾ اإلرشاد الفردم لآلباء، ك . الهختمفة، ك في حضكر بعض الدركس ليقفكا عمى الطريقة الهثمى في هعاهمة األبىاء
فقد ثبت . ٌك يساعدٌـ عمى حٌؿ هشكبلتٍـ الشخصية؛ إذ أٌف الجمسات الفردية تعيف اآلباء الذيف يعاىكف هف صعكبات بسيطة في التكٌيؼ

       .)381 – 380: 9(بالتجربة أٌف ٌؤالء اآلباء ال يستفيدكف هف اإلرشاد الىفسي ها لـ تحٌؿ صراعاتٍـ ك هشكبلتٍـ االىفعالية

 قضايا الصٌحة النفسية في المؤٌسسات التربكية- د
      هف خبلؿ ها سبؽ عرضً هف أطر كهف هجاالت لتطبيؽ هضاهيف تمؾ األطر هف خبلؿ ارتباطٍا بهظاٌر هحٌددة تتعٌمؽ بالصٌحة الىفسية 
الجٌيدة، ك اعتهادا عمى أساليب التعاهؿ اإليجابية التي تتبٌىاٌا الهدرسة في ضكء ذلؾ، ك التي تستٍدؼ تحقيؽ الهستكل الهرغكب هف الصٌحة 
الىفسية لدل التبلهيذ خبلؿ هختمؼ الهراحؿ التعميهية، ىصؿ إلى كاجب الهدرسة في ترجهة ذلؾ عهميا هع بعض قضايا كاقع الصٌحة الىفسية 

. خبلؿ الهرحمة االبتدائية ثـٌ الهرحمة الثاىكية
المرحمة االبتدائية - 1

يغمب في يـك الدخكؿ إلى الهدرسة االبتدائية أف يككف يكها هشٍكدا في حياة الطفؿ، ك أف يككف هشحكىا الدخكؿ إلى المدرسة االبتدائية 
ك . فالطفؿ اآلف أهاـ هكاف جديد ك غير هألكؼ، ك قد جاء إليً هف بيت ألؼ الحياة فيً ك اطهأٌف إليً. بالهفاجآت ك فرص صعكبات التكٌيؼ

ك ٌك يقدـ إلى جٌك ال . ٌك يترؾ اآلف جٌك األسرة ليدخؿ كسط هجتهع يبدك صاخبا ك يضـٌ عددا كبيرا هف األفراد ال يكاد يعرؼ كاحدا هىٍـ
إٌىً في الكاقع يصادؼ عددا غير قميؿ . يعرؼ كسائؿ التصٌرؼ األساسية فيً بيىها كاف في البيت يهارس عددا هف األساليب الىاجحة أك الكافية

ك لكٌىً هع ذلؾ يكاجً ٌذي البيئة الجديدة بأسئمة ضهىية كثيرة، ك هخاكؼ . هف األطفاؿ هف عهر يقرب هف عهري، ك في ذلؾ عىصر تشكيؽ لً
ك ٌك يتأٌهؿ . ك ٌك يتهاسؾ، ك لكٌف البكاء قد يغمبً في طمب الىجدة. خفٌية هتىٌكعة، ك تصٌكرات هختمفة األطر؛ فٍك يقدـ رجبل ك يؤٌخر أخرل

ؼ لمهفاجآت، ك ٌك يحٌب هشاركة اآلخريف ألعابٍـ، ك لكٌىً غريب عىٍـ ك ٌـ ال يعرفكىً إٌف هكقؼ . )403: 3(اآلخريف، ك لكٌف حٌسً هٌر
هكقؼ األٌؿ كأقكاؿ : األطفاؿ هف الهدرسة في اليـك األكؿ هتىكع األشكاؿ كردكد الفعؿ لديٍـ هتأثرة بعدد كبير هف العكاهؿ يككف هف بيىٍا

اإلخكة كاألشخاص اآلخريف كاإلعداد السابؽ لهثؿ ٌذا اليـك كاعتياد حياة الجهاعة في ركضة األطفاؿ كأشكاؿ هعاهمة الكالديف كاألساليب التي 
اعتادٌا الطفؿ هف قبؿ في هكاجٍة الهشكبلت الطارئة ككجكد أخكة أك رفاؽ في الهدرسة ككجكد ههثؿ حاذؽ عف إدارة الهدرسة في استقباؿ 
القادـ الجديد كلها كاف اليـك األكؿ في الهدرسة االبتدائية هىطكيا عمى احتهاالت أخطار هتعددة يهكف أف تٍدد الصحة الىفسية لمطفؿ فاىً 

ٌىا ىجدٌـ يقدهكف الكثير هف الىصائح كالتكجيٍات، . يبلقي عىاية خاصة هف الهٍتهيف بىكاحي الكقاية هها يتصؿ بحياة األسرة كحياة الهدرسة
فالطفؿ الذم لـ تتح لً فرصة الدخكؿ إلى ركضة األطفاؿ يجب أف يعد تدريجيا ليـك الهدرسة االبتدائية كيجب أف يككف ٌذا اإلعداد بريئا هف 
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ال تصكر الطفؿ أف أٌمً يريدكف الخبلص هىً كهاؿ عىدئذ إلى الهقاكهة بدال هف الهسايرة كيشتد ٌذا الهيؿ لديً إذا كاف . عىاصر اإلكراي، كا 
تعمقً بأٌمً قكيا أك إذا جاء يـك الهدرسة بعد كجكد جك هف الهشاحىات في البيت أك بعد كصكؿ هكلكد جديد ثـ إف األسرة تحسف صىعا إذا 

جعمت حديثٍا عف الهدرسة هشكقا كهىطكيا عمى شرح ها فيٍا هف أكجً الىشاط كالدراسة كاألعهاؿ ليككف الطفؿ هتجٍا إلى هكاف يظف أىً يـك 
يعرؼ الكثير عىً كقد يككف هها يسٍؿ األهر عمى الطفؿ أف يجد رفيؽ الحي هعً يـك الهدرسة األٌكؿ، أك يجد أخاي ليككف أم هىٍها عىصر 

.  طهأىيىة في الجك الجديد
ك يثير الدخكؿ إلى الهدرسة سؤاال أساسيا بشأف عهر الطفؿ الذم يتكجً إلى ٌذي الهؤسسة الجديدة فٍؿ يككف العهر البلـز لمدخكؿ إلى 

ؿ يفضؿ أف يؤخر األٌؿ هكعد اىتهاء ابىٍـ إلى الهدرسة إذا كاف لديً بعض  الهدرسة االبتدائية الخاهسة أـ السادسة أـ السابعة أـ غير ذلؾ؟ ٌك
ؿ يجب أف يدفع إلى الهدرسة بابىٍـ في كقت هبكر بالهقارىة هع غيري إذا كاف ذكاؤي هرتفعا  الضعؼ العقمي أك كاف يشكك هف إعاقة جسدية؟ ٌك

لى كجكد أخطار  في سكيتً؟ إٌف أكثر الدراسات تشير إلى كجكد تطكر هىاسب في ىهك الطفؿ بيف الرابعة كالسادسة يككف باتجاي الىضج كا 
تصيب الطفؿ إذا كضع في الهدرسة االبتدائية قبؿ اف يككف هف درجة ىضج هىاسبة، إف تأخير دخكؿ الطفؿ إلى الهدرسة االبتدائية حتى 

يتجاكز السابعة أك ها بعدٌا ليس لً هبرر كاؼ يدعهً بيف الىتائج التي كصؿ إليٍا عمـ ىفس الطفؿ فإذا كاف العاهؿ في التأخير إداريا أك هاليا 
فهف كاجب السمطات الهحمية التغمب عميٍا ألىٍا سكؼ تربح في الىٍاية عدة أهثاؿ ها تىفؽ كأها االختيار بيف الرابعة كالخاهسة كالسادسة فيها 
يتصؿ بدخكؿ الطفؿ إلى الهدرسة االبتدائية فخاضع لعدد هف العكاهؿ العمهية التي تمح عمى هكاىة ها يىالً الطفؿ هف تربية كفرص هف ىضج 
في بيتً كهجتهعً، كلذلؾ ىجد ٌذا االختبار هختمفا بيف ببلد العالـ كتهيؿ بعض الببلد إلى اختيار الخاهسة تفاديا ألخطار الضعؼ في الىضج 
التي يحتهؿ كجكدٌا هع الرابعة، كتهيؿ ببلد أخرل إلى اختيار السادسة عمى أساس الىضج الجيد الذم تىطكم عميً ككثيرا ها يتدخؿ العاهؿ 

أٌها . الهالي هع غيري هف العكاهؿ في بعض الببلد حيف تذٌب ٌذي الببلد إلى دفع الطفؿ إلى الهدرسة االبتدائية في السىة السادسة هف عهري
هشكمة تأخير الطفؿ عف الهدرسة االبتدائية حيف يتكافر فيً شرط العهر بحٌجة كجكد عائؽ جسدم أك ضعؼ عقمي فيجب بحثٍا كفؽ الحاالت 

فالعائؽ قد ال يككف هاىعا هف هتابعة الدراسة، ك قد يككف التأخير في دفع الطفؿ إلى . الطارئة، ك بهعرفة الهرشد الهتخٌصص ك تكجيًٍ
ك الضعؼ العقمي الظاٌر قد يككف هرحميا ك هؤٌقتا، ك قد يككف هف درجة ال . الهدرسة عاهؿ اضطراب لديً بدال هف أف يككف كسيمة عبلج

. تضايؽ سير الطفؿ في الهدرسة االبتدائية العادية، ك التربية الىظاهية الهتقىة يهكف أف تساعد عمى تكفير فرص هىاسبة لسرعة ىهٌك الذكاء
ك أٌها هسألة تقديـ هكعد دخكؿ الهتفٌكؽ في ذكائً إلى الهدرسة فيجب الىظر فيٍا إلى هستكل . لذلؾ يترؾ األهر ٌىا كذلؾ لمهرشد الهتخٌصص

ىضجً في جٍات أخرل هف شخصيتً، كها يجب الىظر فيٍا كذلؾ إلى بعض األخطار التي يهكف أف تأتي عف التفاكت البالغ في العهر بيف 
ك لعٌؿ هف األفضؿ الهحافظة عمى عهر كاحد لمدخكؿ إلى . التمهيذ ك رفاقً في الصٌؼ، ك ذلؾ قبؿ تقرير اإلقداـ عمى خطكة هف ٌذا الىكع

. )406- 405: 3(الهدرسة االبتدائية ك هكاجٍة ظركؼ التخٌمؼ أك التفٌكؽ فيها بعد بكسائؿ أخرل إضافية
 

 يقضي التمهيذ عددا هف السىكات في الهدرسة االبتدائية يغمب في البمداف الهختمفة أف يتراكح بيف خهس ك سبع التمميذ في المدرسة االبتدائية
ك يككف التمهيذ في ٌذي الفترة هكضع عىاية خاٌصة هف الهعٌمهيف ك اإلدارة، ك يعهؿ ٌؤالء عمى تكفير الفرص البلزهة لتربيتً . هف السىكات

ك . الهىٌظهة في إطار هىٍاج هكضكع ك هرف، ك كفؽ أٌداؼ عهؿ الراشدكف عمى تٍذيبٍا كفؽ هقتضيات حياة الطفؿ ك شركط هجتهعً
ك لكف . تستعهؿ الهدرسة في كٌؿ ذلؾ كسائؿ هاٌدية هختمفة، ك تىظيها هختمؼ األشكاؿ لىكاحي ىشاط الطفؿ ك ٌكاياتً ك عبلقاتً االجتهاعية

. األهكر ال تسير دائها كفؽ ها خٌططتً الهدرسة ك ٌدفت إليً، ك تظٍر أحياىا اضطرابات في التكٌيؼ بيف عدد غير قميؿ هف تبلهذة الهدرسة
تسأؿ الهدرسة أحياىا عف أشكاؿ هف ٌذي االضطرابات، ك يدخؿ في ذلؾ الهعٌمـ، ك الهاٌدة التعميهية الهقٌررة، ك الكسائؿ الهستعهمة، ك أساليب 

ك قد يسأؿ الهجتهع الخارجي عف بعض االضطرابات . ك يسأؿ البيت أحياىا أخرل عف أشكاؿ هف ٌذي االضطرابات. اإلدارة، ك تأثير الرفاؽ
ك ٌىا تدفع الهدرسة إلى تخطيط لهكاجٍة اضطرابات التمهيذ قد يىفع فيً جٍدٌا كحدي، ك قد تحتاج هعً إلى جٍد الهرشد . في عدد هف الحاالت

ك حيف تفعؿ الهدرسة ذلؾ، . الىفسي الهدرسي، ك قد تضطٌر إلى طمب هشاركة الهعالج الىفسي أك الطبيب الىفسي في بعض الحاالت القميمة
ترل أٌف ذلؾ التمهيذ أهاىة لديٍا، ك أٌىً جزء هف هسئكلياتٍا، ك أٌىٍا ال تستطيع أف تتخٌمى عىً إال هضطٌرة لتسٌمهً لهف يستطيع هتابعة 

 .)406: 3(رعايتً

 تثار في الهدرسة االبتدائية عدة هسائؿ تٌتصؿ ببعض الصعكبات التي يظٍر أٌف بعض الصعكبات التي تكاجو التمميذ في المدرسة االبتدائية
ً لٍا. الهدرسة تكاجً الطفؿ بٍا ال يبحث ٌذا . كقد يبدك ٌذا الخكؼ أك الكري شديدا. ك هف ٌذي الصعكبات خكؼ التمهيذ هف الهدرسة أك كٌر

ك ٌىا ىعكد إلى هكقؼ الطفؿ هف البيت ك هف فيً، ك إلى ها يعاىيً هف . الخكؼ عادة كها يبدك في ظاٌري، بؿ يبحث في عكاهمً العهيقة



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
119 

صعكبات في الدراسة عاٌهة أك في بعض الهكاٌد الدراسية الخاٌصة، ك إلى هكقفً هف الهعٌمهيف أك هف أحدٌـ، ك إلى عبلقاتً هع رفاقً؛ فكٌؿ ٌذي 
أكاىت الهضايقة : ك الهفٌضؿ ٌىا الرجكع إلى التمهيذ لهعرفة ها يضايقً. جٍات يهكف أف تككف العاهؿ كراء ٌذا االٌتجاي الذم يأخذي هف الهدرسة

آتية هف الهعٌمـ؟ أـ هف الدراسة؟ أـ هف التبلهيذ اآلخريف؟ أـ هف غير ذلؾ؟ فإذا لـ تحٌؿ الهدرسة ٌذي الصعكبات كاف هف البلـز إحالتً إلى 
ك هف ٌذي الصعكبات أيضا خكؼ التمهيذ هف االهتحاىات ك . الهرشد الىفسي إذ يحتهؿ أف تككف الهدرسة أهاـ سمكؾ عصابي شديد لدل التمهيذ

ك الهكقؼ ٌىا يجب أف يبحث هف جاىب الهدرسة، ك في ضكء إهكاىات التمهيذ الدراسية ك . ها يصاب بً هف تعقيد داخمي بسبب ٌذا الخكؼ
ك ٌىا البٌد هف أف ىذكر هسئكلية ىكع االهتحاىات ك طريقتٍا . األساليب التي اعتادٌا في هكاقؼ هحٌددة خارجيا تككف هف ىكع هكقؼ االهتحاف

أحياىا في إحداث اضطرابات اىفعالية هف ٌذا الىكع؛ فاالهتحاف الهرتبط بأشكاؿ قاسية هف العقاب يهكف أف يككف هبعث قمؽ لدل التمهيذ، ك 
ك هف ٌذي الصعكبات كذلؾ االضطرابات العاطفية التي يعاىيٍا التمهيذ بسبب هف عبلقاتً هع . بخاٌصة  حيف تككف حساسيتً االىفعالية شديدة

الهعٌمهيف؛ فكثيرا ها ىرل طفمة تحٌب الهعٌمهة حٌبا شديدا ك تهٌر بأزهات عاطفية حيف تككف الهعٌمهة غير عادلة في تكزيع هحٌبتٍا بيف التمهيذة ك 
ك هف ٌذي الصعكبات زيادة عمى ها سبؽ، الحياة االجتهاعية لمطفؿ في الهدرسة؛ فٍك اآلف هع عدد كبير هف األطفاؿ . تمهيذة أخرل هعٌيىة

ا قبكلً بيف أفراد ٌذي الفئة أك  بيىٍـ العدكاىي ك بيىٍـ الهسالـ، بيىٍـ الهتفٌكؽ ك بيىٍـ الهقٌصر، ك قد يعاىي أحد التبلهيذ هف صعكبات هصدٌر
ك ال . ك كثيرا ها عاىى التمهيذ صعكبات هختمفة بتأثير هف هكقؼ رفاؽ الهدرسة ك أساليب تكٌيفٍـ غير الىاجحة. في تكٌتؿ فئة أخرل ضٌدي

ىىسى في الىٍاية أف ىذكر تمؾ الصعكبات التي تىبعث هف هشكمة التكافؽ بيف التمهيذ ك ىظاـ الهدرسة؛ فالىظاـ الشديد الذم ال يستطيع تمهيذ 
رٌبي كحيدا في البيت أك تمهيذ رٌبي عمى أساليب هف الحٌرية في العهؿ ال تتىاسب هع قيكد الهدرسة التكٌيؼ هعً، كثيرا ها يكاجً التمهيذ ببعض 

ك ٌكذا ىبلحظ أٌىىا . الصعكبات في البدء ثـ تتعٌقد األهكر هع صراهة الهدرسة في العقاب ك تصٌمبٍا في الهكاقؼ هف شركط الىظاـ ك قكاعدي
ك لكٌف . أهاـ بيئة اجتهاعية في الهدرسة لٍا عدد هف األجكاء، ك أٌف عهمٌية تكٌيؼ التمهيذ هع كٌؿ ها تفرضً ٌذي األجكاء ليست عهمٌية سٍمة

الهدرسة االبتدائية هع ذلؾ تعهؿ باستهرار لتعديؿ هحتكيات ٌذي األجكاء ك تكجيٍٍا بحيث تؤٌدم الهدرسة هٌٍهتٍا األساسية في تربية الطفؿ، ك 
 .)408- 406: 3(في تكٌكف أساليب التكٌيؼ الهثهرة عىدي، ليىتقؿ سكٌيا ك قكٌيا إلى الهدرسة الثاىكية حيث تبدأ لديً عهميات تكٌيؼ جديدة

 المرحمة الثانكية- 2
ك لكٌىٍـ قد يكاجٍكف في دخكلٍـ بعض .     يدخؿ الهدرسة ها بعد االبتدائية عدد غير قميؿ هف التبلهيذ الذيف يىٍكف الهدرسة االبتدائية بىجاح

ك سىعرض فيها يمي بعض ٌذي الصعكبات، ك سىستعهؿ في ثىايا . الصعكبات، ك قد يكاجٍكف في حياتٍـ داخؿ ٌذي الهدرسة صعكبات كذلؾ
ك بٍذا الهعىى . ٌذا العرض، اسـ الهدرسة الثاىكية لتدٌؿ عمى تمؾ الهرحمة هف الدراسة التي تمي التعميـ االبتدائي، ك تسبؽ الدراسة الجاهعية

. )408: 3(تشهؿ الكمهة التعميـ الهتكٌسط ك التعميـ الثاىكم هعا
 تختمؼ الىظـ التي تتحٌكـ بدخكؿ التمهيذ إلى الهدرسة الثاىكية في ببلد العالـ الهختمفة، ك يهيؿ أغمبٍا اآلف إلى الدخكؿ إلى المدرسة الثانكية

فاالهتحاف بغية . كضع عدد هف الشركط التي تٍدؼ إلى حسف اختيار التمهيذ، ك حسف تكجيًٍ إلى ىكع الدراسة الثاىكية التي تىاسب هؤٌٌبلتً
ك ركز الذكاء شرط أحياىا هع ركز التحصيؿ أك . تكجيًٍ إلى ىكع الدراسة الثاىكية التي تىاسب هؤٌٌبلتً فاالهتحاف هف أجؿ الدخكؿ شرط أحياىا

ك يضاؼ إلى ذلؾ أٌف التعميـ الثاىكم قد يتطٌمب أحياىا هف الىفقات ها ال يتطٌمبً . ك قد يحتاج األهر إلى ركز بعض القدرات الخاٌصة. هف دكىً
ك هف ٌىا ىبلحظ أٌف ثٌهة صعكبات هتعٌددة تىتظر . التعميـ االبتدائي؛ ذلؾ أٌف أكثر الدكؿ تيسر أهكري ك تجعمً هٌجاىا في كثير هف الحاالت

تمهيذ االبتدائية في حاؿ اىتسابً إلى الهدرسة الثاىكية؛ فاالهتحاف الذم يطمب هىً لمدخكؿ إلى الهدرسة الثاىكية يكاجًٍ بضغط، ك يزيد في شٌدة 
فإذا . ك يزيد في شٌدتً كذلؾ هكقفً هف رفاؽ الصٌؼ ك هكقفٍـ هىً. ٌذا الضغط االىفعالي ها يعٌمقً ٌك ك كالداي هف آهاؿ عمى الهدرسة الثاىكية

ىجح في االهتحاف أك في أشكاؿ الركز الهطمكبة، فإٌىً يأتي إلى الهدرسة الثاىكية الجديدة حاهبل قٌكة الىجاح هف جٍة، ك آثار ها عاىاي في 
ك كثيرا ها تبقى لديً آثار هستكل ىجاحً بيف رفاقً، ك قد تضايقً . الهراحؿ السابقة هف صعكبات الدخكؿ إلى الجٌك الجديد هف جٍة ثاىية

ك هع ٌذا التراث، ك هع عدد هف أساليب التكٌيؼ القديهة، يأتي التمهيذ إلى الهدرسة . أحياىا، ك قد تحثًٌ عمى الهزيد هف الجٍد أحياىا أخرل
يخٌفؼ هف شٌدة ٌذي العىاصر كجكد عدد هف رفاؽ الهدرسة االبتدائية، ك . الثاىكية؛ حيث يجد ىفسً أهاـ بيئة فيٍا الكثير هف العىاصر الجديدة
ك ال تزكؿ ٌذي العىاصر بسٍكلة، ك قد تبقى كراء ىزكعً إلى ٌجر الهدرسة . يزيد هف شٌدتٍا كجكد جٌك غريب، ك تكٌتبلت ضٌدي ليس لً يد فيٍا

ك لكف الىزكع إلى ٌجر الهدرسة الثاىكية قد يأتي عف عكاهؿ أخرل؛ فقد يحهؿ التمهيذ هعً ضعفا تحصيميا ك ضعفا . في الكثير هف الحاالت
ك قد أٌكدت الكثير هف الدراسات كجكد ٌذا . في الذكاء يعهبلف لديً في دفعً أحياىا عف الهدرسة ك عف الهزيد هف الجٍد ك التعب في الدراسة

ك قد يتأٌثر بهكقؼ كالديف يىكراف الدراسة الثاىكية ك قيهتٍا، ك قد يتأٌثر بهكقؼ كالديف . الجاىب بيف عدد كبير هٌهف يترككف الهدرسة الثاىكية
ك قد يككف العاهؿ االقتصادم، أك عاهؿ جٌك األسرة، أك . يمٌحاف عمى الدراسة الثاىكية، ك يككف رٌد فعمً الىزكع إلى الفشؿ ليعاكس إلحاحٍها
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ك قد تأتمؼ . ك قد تأتمؼ عٌدة عكاهؿ لتحدث لديً رٌد فعؿ ضٌد الهدرسة. عاهؿ الهظٍر الفيزيكلكجي الخاٌص، كراء ىفكري هف الهدرسة الثاىكية
ك لٌها كاىت الدراسة الثاىكية هرحمة ٌاٌهة في حياة . عٌدة عكاهؿ في دفع عدد هف التبلهيذ إلى التكٌتؿ ضٌدي ثـٌ يىفر هف الهدرسة ىتيجة لذلؾ

. )410 - 408: 3(الىاشئ، فإٌف الهدرسة الثاىكية عادة ال تتخٌمى بسٍكلة عف القادـ الجديد إليٍا في بمد عظيـ العىاية بالطاقة البشرية فيً

سىة عادة، ك ذلؾ  )11(ك )10( يقضي التمهيذ في الدراسة بعد الهرحمة االبتدائية ك الهتكٌسطة هٌدة تتراكح بيفالتمميذ في المدرسة الثانكية
ك خبلؿ ٌذي الهٌدة يعاىي تمهيذ الهدرسة الثاىكية عددا هف األزهات تأتيً هف . حسب الىظاـ الذم يطٌبؽ في الهجتهع الذم تكجد فيً الهدرسة

ك قد يتغٌمب التمهيذ عمى كٌؿ أزهاتً، ك قد يبلقي صعكبات في هكاجٍة . ىهٌكي، ك دراستً، ك تفكيري بهستقبمً، ك هكقفً هف حياتً الحاضرة
ا ك لذلؾ ىجد بيف تبلهيذ الهدرسة الثاىكية الكثير هف القمؽ ك الصراعات، ك . ك ليس التغٌمب عمى األزهات باألهر السٍؿ. بعضٍا أك أكثٌر

ك سىعرض فيها يمي الجكاىب الرئيسية التي يعاىي التمهيذ فيٍا هف الصعكبات، ك ىشير فيٍا إلى هشكبلت . السمكؾ العدكاىي، ك الثكرة
 .)410: 3(التكٌيؼ

إٌىً يحهؿ عددا هف .  يهٌر التمهيذ في الهدرسة الثاىكية بهرحمة الىضج الجىسي التي تكاجًٍ بهشكبلت هختمفةالتمميذ ك مشكبلت الجنس
الركاسب هف الهاضي بدأت هعً هىذ فترات ها قبؿ الهدرسة، ثـٌ اكتسبت تدريجيا صيغا ك صبغات هختمفة خبلؿ السىكات السابقة لمهدرسة 

فالدافع الجىسي أشٌد قٌكة، ك الهظاٌر الخارجية التي ترافؽ ىضج ٌذا الدافع . ك لكف ذلؾ ال يهىع هف أف يكاجً التمهيذ ظرفا جديدا اآلف. الثاىكية
ك ٌىاؾ حادث فيزيكلكجي يقع فجأة أحياىا ك يكاجًٍ بعىاصر . تجعؿ إخفاءي غير ههكف ك رقابة الهجتهع شديدة، ك هثؿ ذلؾ شعكر التمهيذ بٍا

يحدث ذلؾ لدل الفتاة حيف ال يعٌدٌا األٌؿ األعداد الكافي لٍذي الفترة، كها يحدث ذلؾ لدل الفتى الذم لـ يألؼ هثؿ ٌذي األهكر . خكؼ ك قمؽ
ك يضاؼ إلى . يضاؼ إلى ذلؾ أٌف الحساسية العصبية التي ترافؽ عادة حدكث ٌذي الهظاٌر تصبح عاهبل جديدا بيف عكاهؿ القمؽ. لدل ىفسً

ك هع ٌذا الىضج الجىسي تبدأ الكثير هف الصعكبات . ذلؾ أيضا ها يبديً الهجتهع هف تٍديد أك تكبيخ أهاـ ىزعات يككف فيٍا دافع الجىس قكٌيا
ك قد يككف الهخرج . ك يقكدي االحباط أحياىا إلى البحث عف هخرج. لدل التمهيذ؛ إٌىً يشعر بالقدرة، ك الرغبة، ك لكٌىً هحرـك هف اإلهكاىات

ك يحتهؿ اٌتجاًٌ إلى اآلخريف هف الجىس . ك قد تككف الهقاكهة ضعيفة ك يصبح االستهىاء طريقة يمجأ إليٍا. الهقاكهة، ك التعٌقؿ، ك التبٌصر
ك تصؿ سهعً أقكاؿ الراشديف عف االستهىاء ك ها يقكد إليً هف هرض أك جىكف، فيزداد القمؽ لديً، ك يهيؿ إلى . اآلخر أك هف ىفس الجىس

. ك إذا كاف لديً ىقص في االعتهاد عمى الذات، ك كاف هف الذيف يسعكف كراء اآلخريف، فقد يجد صعكبة في االقتراب هف الجىس اآلخر. التعٌقد
ك كثيرا ها يزيد في ذلؾ إٌهاؿ الكالديف، أك لكهٍها . ك يككف هف ىتيجة ذلؾ إيحاد ذاتي بشأف الجىس ك إشباع الرغبة، ثـٌ خكؼ ك شعكر باإلثـ

ك قد يٌتجً إلى التسٌمط عمى اآلخريف هف أجؿ . ك تأىيبٍها لً، أك الشعكر بأٌىً ضعيؼ هف حيث ٌك شخص، ك يزداد الشعكر باإلثـ ىتيجة لذلؾ
ك كثيرا ها يبدك . ك تتأٌثر دراستً ىتيجة ذلؾ كٌمً، ك تتأٌثر عبلقتً برفاقً. رٌد اعتبار الذات، ك قد يقكدي ذلؾ إلى االىحراؼ باٌتجاي طريؽ الجىكح

 .)411 - 410: 3(التمهيذ كاضح القمؽ، ك في حاجة إلى الهساعدة، ك ليست الهساعدة سٍمة دائها

 تقؼ في كجً التمهيذ هجهكعة هف القيـ التي يمٌح عميٍا هجتهعً، ك يىدفع التمهيذ داخميا بعدد هف الدكافع التي التمميذ ك التكافؽ مع المجتمع
ك الهجتهع هكجكد لً قيهتً، ك ليس هف السٍؿ . تتصادـ هع قيـ الهجتهع، ك بعدد هف الهثؿ التي يحدث أال تىطبؽ هع ها يقٌري ذلؾ الهجتهع

ك هف ٌىا تبدأ هشكبلت الصراع؛ . ك ليس هف السٍؿ عميً كذلؾ أف يقبؿ بكٌؿ ها فيً. عمى التمهيذ، ك ٌك في ٌذا العهر، أف يخالؼ قكاعدي
ك هف . إٌىً هٌياؿ إلى الشعكر باألهف، ك ٌك يهٌر بفترة خصبة فيها يٌتصؿ بالهثؿ العميا، ك لكٌف عددا هف الدكافع لديً قكٌم في دعكتً إلى الثكرة

ٌىا يشتٌد الصراع، ك قد يصبح الهخرج لدل التمهيذ شبيٍا بها ىراي هف ثكرات غير هكزكىة لدل الهراٌقيف في عدد هف ببلد أكركبا ك أهريكا، ك 
: 3(يككف هشحكىا بعىاصر العدكاف ك الخركج عمى كٌؿ قاعدة أقٌرٌا ىظاـ الجهاعة لمهحافظة عمى استهرار ركابط األسرة ك األلفة بيف أفرادٌا

411(. 

 يٌتفؽ الباحثكف في ٌذي الفترة هف حياة التمهيذ عمى أٌىً يصبح خبللٍا تأٌهميا أكثر هٌها كاف هف قبؿ، ك لعٌؿ ذلؾ لديً راجع إلى التمميذ ك رفاقو
ك يدعكي التأٌهؿ أحياىا إلى الهقارىة؛ إٌىً يقارف جسدي هع جسد اآلخريف، ك يقارف قدراتً هع قدراتٍـ، . شعكري بالىهٌك الداخمي ك استغرابً ألشكالً

ك . ك قد تقكد الهقارىة إلى الشعكر بالىقص، ك قد تقكدي إلى التبٌجح، ك في الحالتيف ىجد لديً سعيا كراء الهٍرب. ك يقارف إهكاىاتً هع إهكاىاتٍـ
كثيرا ها ىجد لديً أىهاط سمكؾ ثابتة، أك ىجد لديً تهٌسكا بحركات هصطىعة جكفاء، ك لكٌىٍا ذات هعىى في ىظري، ك ٌي إٌىها تصٌكر 

ك في الحالتيف ىجدي . ك كثيرا ها ىجد لديً تسٌمطا عمى هف ٌك أضعؼ هىً، أك خىكعا لهف ٌك أقكل هىً. االضطراب الذم يعاىيً في طهأىيىتً
ك ليس اىتهاء بعضٍـ أحياىا إلى فئات هف الجاىحيف إال طريقا هف طرؽ الٍركب أهاـ صعكبات لـ . يبحث عف هخرج هف اضطراب اطهئىاىً
 .)412: 3(يستطع الكصكؿ هعٍا إلى تكٌيؼ حسف
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ك حيف .  يشعر التمهيذ في ٌذي الفترة بهيؿ إلى تأكيد ذاتً، ك قد يدعكي ذلؾ إلى الخركج عف األسرة ك ها ألفتًالتمميذ ك الخركج عف األسرة
إال أٌف هثؿ ٌذا السمكؾ يصٌكر في أكثر األحياف صعكبات تعاىيٍا األسرة في داخمٍا، أك . يشتٌد إلحاح األسرة يشتٌد الىزكع لديً إلى تحرير ذاتً

ك حيف تقكد الحكهة سمكؾ األسرة اٌتجاًٌ، فإٌىً سرعاف ها يعكد إليٍا هطهئٌىا؛ إذ أٌىً في أعهاؽ ذاتً . صعكبات عاىاٌا التمهيذ هف جاىب األسرة
 .)412: 3(يطمب التحٌرر هف جٍة ك يريد ىظاـ األسرة هف جٍة أخرل

 إٌف كٌؿ ها يقاؿ عف ىزكع التمهيذ إلى التحٌرر هف القيكد االجتهاعية الهختمفة يقاؿ كذلؾ عف هكقفً هف القيكد التمميذ ك النظاـ في المدرسة
ذا لـ تساعدي الهدرسة في ذلؾ عف طريؽ هركىة . إٌىً في حاجة إلى الكثير هف الحركة ك الىشاط ليبتعد عف تأٌهبلتً الكثيرة. داخؿ الهدرسة كا 

الىظاـ، ك الفعاليات الهختمفة خارج قاعة الدرس، فإٌىً قد يجد هجاالت أخرل لىشر ىشاطً في األفعاؿ العدكاىية عمى غيري كعمى هكجكدات 
ك حيف تكثر هشكبلت الىظاـ عىد التمهيذ، ك يصبح تكٌيفً هعٍا أهرا صعبا، فإٌىً يكاجً هدرستً ك هجتهعً ك أٌمً، بالكثير هف . الهدرسة

 .)413 – 412: 3(الهصاعب

تطمب الهدرسة الثاىكية هف التمهيذ جٍدا غير قميؿ هف أجؿ هتابعة الدراسة في عدد هف الهكاٌد الهدرسية بيىٍا اٌتصاؿ أحياىا، التمميذ ك الدراسة 
ك لكف يحدث أحياىا أف . ك يككف الجٍد ضركريا هف أجؿ الىجاح في الدراسة ك االىتقاؿ هف صٌؼ إلى آخر. ك بيىٍا تباعد كاضح أحياىا أخرل

ك يحدث أحياىا أف يقٌصر التمهيذ في الكصكؿ إلى الهستكل التحصيمي . يكاجً التمهيذ هقٌرر ها بصعكبة خاٌصة، ك قد تصبح الصعكبة هشكمة
الذم ترضى عىً الهدرسة في أكثر الهقٌررات، تتدٌخؿ في ذلؾ قدراتً أك كثرة اىقطاعً، أك عبلقتً هف رفاؽ الهدرسة، أك اىشغالً بأهكر بعيدة 

ك قد يضطٌر . ك ٌىا ىجدي أهاـ صعكبة قاسية؛ إٌىً قد يضطٌر إلى إعادة السىة في الصٌؼ ىفسً ك هكاجٍة هشكبلت اإلحباط. عف أهكر الدراسة
ك قد يضطٌر إلى تغيير ىكع الدراسة أك . إلى تغيير الهدرسة ك تحٌهؿ صعكبات اإلحباط هف جٍة ك التكٌيؼ هع بيئة جديدة هف جٍة أخرل

ك ٌذي ٌي هشكمة التخٌمؼ الدراسي التي يجب . الخركج هف الهدرسة ىٍائيا، ك في ذلؾ كٌمً صعكبات تكاجًٍ ك تكاجً األسرة ك الهجتهع هعا
: 3(التىبيً إلى أٌىٍا تكاجً بف الهدرسة الثاىكية بهشكبلت تكٌيؼ صعبة؛ إذ قد تككف كراء جىكحً أك كراء اضطرابات ىفسية أخرل شديدة لديً

413( . 

ك يعكد بعض ٌذي العكاهؿ .  تجتهع لدل تمهيذ الهدرسة الثاىكية عٌدة عكاهؿ تدفعً إلى التفكير في الهستقبؿ ك الهٍىةالتمميذ ك عمؿ المستقبؿ
ك شعكري . إلى ىزكعً ىحك الخركج عمى أسرتً ك االستقبلؿ أك االستغىاء عىٍا، ك إلى شعكري بىهٌكي الفيزيكلكجي ك ىهٌك قدراتً ك لغتً ك هعارفً،

ك يعكد بعضٍا اآلخر إلى عكاهؿ . بحاجة إلى الهحٌبة، ك إلى الهشاركة االجتهاعية، ك إلى بىاء هستقبؿ خاٌص بً ك هكاىة اجتهاعية خاٌصة
ك لكٌف الهيؿ قد يفتقد القدرات العقمية البلزهة . ك يبدأ ٌىا تكٌكف الهيكؿ ك االٌتجاٌات الهٍىية لديً. الهجتهع الهدرسي ك الهجتهع الخارجي حكلً

ثـٌ إٌىً قد يعاؽ بظركؼ خارجية تأتي هف األسرة أك الهجتهع أك هف الشركط الهالية، ك هف ٌىا تىطمؽ . ك هف ٌىا تىطمؽ بعض الصعكبات
لذلؾ ىجد الحاجة هاٌسة في ٌذي الهرحمة إلى التكجيً الهٍىي، ك ىجد أٌف ٌذا الىكع هف العكف قد أٌدل لمتمهيذ خدهات . بعض الصعكبات أيضا

 .)414 – 413: 3(كثيرة

الخبلصة 

    يتأٌكد هف خبلؿ كٌؿ ها سبؽ عرضً أٌىً يجب أف يراعى في جٌك الهدرسة االستهرار لركح جٌك البيت الصالح؛ ك عف طريؽ اٌتصاؿ اآلباء 
كها يجب أف يراعى . بالهدرسة، ك اٌتصاؿ الهعٌمهيف بالهىزؿ، يهكف إحداث التعديبلت البلزهة لحٌؿ الصعكبات البسيطة، التي تطرأ هف آف آلخر

في أف يككف جٌك الهدرسة أىهكذجا صالحا لجٌك الهجتهع؛ أم ال يهٌثؿ الهجتهع بصكرتً فحسب، ك إٌىها يهٌثمً أيضا بحيث يفضمً، حتى يٌٍيئ 
ف لـ ىراع ٌذا التدٌرج في حياة الطفؿ  بيف الهىزؿ ك الهدرسة ك الهجتهع كالسٌيها في إشباع الحاجات . هف يهٌركف فيً لمىٍكض بجٌك الهجتهع كا 

الىفسية األساسية كٌمٍا هف أهف، ك عطؼ، ك تقدير، ك حٌرية هضبكطة هكٌجٍة، ك ىجاح، فإٌف الطفؿ يشعر بصعكبة في هبلءهة ىفسً هبلءهة 
ك لعٌؿ كثير هف تمؾ الهشكبلت قد تظٍر في . )211: 7(هقبكلة، ك قد يىشأ حيىئذ كثير هف الهشكبلت الىفسية، ك هشكبلت السمكؾ الهعركفة

ا اىطبلقا هف االستئىاس بهطالب الهجتهع الخمقية ك الثقافية ك الهٍىية، ك هحاكلة  هراحؿ التعميـ الهختمفة، ك لكف يهكف هعالجتٍا أك هىع ظٍكٌر
ك اىطبلقا هف إرشاد التمهيذ إلى هسالؾ الحياة، ك فرصٍا، ك ظرفٍا، ك إرشادي حسب استعدادي الكراثي ك الهكتسب لها . تحقيقٍا في دكر التعميـ

 . )212: 7(ك قد قطعت هؤٌسسات التعميـ في الخارج أشكاطا بعيدة في ٌذا االٌتجاي. يصمح لً هىٍا
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دكر العبلقات االجتماعية المدرسية  في ظيكر بعض المشكبلت السمككية االنفعالية الداخمية لدل المتمدرسيف 

 2 جامعة الجزائر /ناصر الديف زبدم/ د .أ
 جامعة محمد خيضر بسكرة /كسيمة بف عامر/ د

: مقدمة إشكالية
     تسٍـ العبلقات االجتهاعية في تككيف سمكؾ الفرد كبىاء شخصيتً ، هف خبلؿ عهميتي التكاصؿ كالتفاعؿ ، كتعبر عف األدكات الهىاسبة 

التي تتـ بٍا عهمية اشباع الهطالب الهختمفة لمفرد هف اٌتهاـ كتقدير كرعاية ك هساعدة عمى االستقبلؿ كالىجاح كهف ثهة تحقيؽ التكافؽ كهطمب 
. رئيسي لمكصكؿ الى الصحة الىفسية 

    يعتبر التمهيذ في عبلقتً بالهدرسة هحكر العهمية التربكية كحجر الزاكية في بىاء الهجتهع ، كيككف البىاء االجتهاعي هتيىا إذا أحيط التمهيذ 
بكاهؿ الرعاية كاالٌتهاـ بً هف جهيع الىكاحي العقمية كالجسهية ك االىفعالية، كذلؾ هف خبلؿ هعرفة حاجاتً الىفسية كاالجتهاعية كالدراسية 
ا،  كهحاكلة فٍـ ٌذي الحاجات كتحقيقٍا بالطريقة التي تضهف لً التكافؽ كالصحة الىفسية ، اذ يهثؿ التكافؽ الجيد هؤشرا ايجابيا يدفع  كغيٌر
التبلهيذ إلى التحصيؿ هف ىاحية ، كيرغبٍـ في الهدرسة كيساعدٌـ عمى إقاهة عبلقات هتىاغهة هع زهبلئٍـ كهعمهيٍـ هف ىاحية أخرل ، 

. كيجعؿ العهمية التعميهية خبرة ههتعة كجذابة 
   كسمكؾ التمهيذ داخؿ الهدرسة  يتأثر بشبكة هف العبلقات الشخصية، كعبلقتً بزهبلئً كهعمهيً كبراهج كهكاد دراستً، كقد تؤثر ٌذي العبلقات 
إيجابا أك سمبا عمى شخصيتً، خاصة التمهيذ في هرحمة الهراٌقة،  كسكء العبلقة  قد يسبب العديد هف الهشكبلت، غير أف ٌذي الهشكبلت ليس 

ا الف التمهيذ يتأثر سمككً االجتهاعي بخبرات طفكلتً الهاضية أيضا      : 1983هحهد زيداف ، (بالضركرة أف تككف الهدرسة عاهبل  لظٍكٌر
 . )164ص 

 كاذا أثرت العبلقات الهدرسية  سمبا عمى التمهيذ  يصبح يعاىي هف التكتر الىفسي كبذلؾ يفقد ها يهكف أف يحقؽ التكازف في جاىب أك أكثر هف 
جكاىب شخصيتً، سكاء أدركٍا أك لـ يدركٍا ، حيث تظٍر ألسباب هادية أك هعىكية كتكلد لديً رغبة كطاقة إلشباعٍا كاستعادة التكازف 

)Hakins&Bailey, 1993 : P34-35 ( 
ي دالة عف شخصيتً  كالتي تشكؿ االىفعاالت سمككي تظٍريشكؿيعبر عف تكتراتً ب       ك  جاىبا هٍها هف جكاىب السمكؾ اإلىساىي، ٌك

ا سمككات تبىى عمى الهعرفة كالبىية الهعرفية لمفرد،  هؤثرة في قدرتً عمى إدارة العبلقات االجتهاعية ، كبالهقابؿ قد تتعرض تمؾ  باعتباٌر
االىفعاالت إلى هكاجٍة الظركؼ كالهكاقؼ التي ال تساعدٌا عمى أف تتهركز بشكؿ يتهيز بالضبط كالىضج كاالعتداؿ، هسببة في ذلؾ هشكبلت 

 يحتاج  إلى أف يتفاعؿ هع األسرة كالهدرسة كالهجتهع، ليحقؽ الىضج االىفعالي ، ك اذا تعرض إلى إعاقة ذلؾ التفاعؿ لذماتهدرس يقع فيٍا الـ
. بالشكؿ الذم  يىعكس سمبا عمى جاىب أك أكثر هف جكاىب شخصيتً ، قد يؤدم الى ظٍكر  هشكبلت سمككية اىفعالية

     كتتصؼ الهشكبلت السمككية كاالىفعالية بشكؿ عاـ، بأىٍا سمككات خارجية أك سمككات داخمية، حيث تككف السمككات الخارجية هكجٍة 
بيىها تككف السمككات الداخمية بصكرة اجتهاعية اىسحابية، هثؿ فقداف ... ىحك اآلخريف هثؿ العدكاف كالشتـ كالسرقة كالعىؼ كالتهرد كاالىحراؼ

.  ) 20- ص : 2000خكلة يحي ،  (الشٍية كالهخاكؼ الهرضية كالعزلة االجتهاعية كاالىسحاب كالصهت االىتقائي 
،  لها لٍا هف الهشكبلت السمككية كهف بيىٍا الداخمية بدراسة 20لذلؾ ازدادت اٌتهاهات الباحثيف خبلؿ الىصؼ الثاىي هف القرف 

 ، الثقافي ، تربكم في أم شكؿ هف أشكالً الذاتي ، االجتهاعي ، اؿلبلبتعادعد هحصمة ىٍائية تدالالت تعبر عف أزهة اإلىساف الهعاصر أيف 
ك يشير إلى درجات هف االضطرابات في الشخصية كفي عبلقاتٍا بالهكضكع بحيث يهكف أف يحيا  .الديىي  ف كاىت الهتهدرس ٌك حياة عادية كا 

ي كمٍا درجات تحدد هستكل الهشكمة ، تعبر عف االىزكاء كاالىسحاب كاالبتعاد كالعزلة كالصهت االىتقائي   في العبلقة التي تٍدؼ إلى ٌك
هكاىاتً .  هف جاىب كبيف الكاقع كأبعادي الهختمفة هف جاىب آخر التكفيؽ بيف هطالبً كحاجاتً كا 

 , ROSS    لقد أجريت عدة دراسات في ٌذا السياؽ لمكشؼ عف الهشكبلت السمككية االىفعالية هىٍا  دراسة ركس ، السي ، بارتكف 
LACEY,PARTON )1965) أجريت عمى عيىة هف األطفاؿ، ٌدفت إلى تقدير السمكؾ عىد األطفاؿ، باستخداـ قكائـ تقدير  التي 

ذا بالكاليات الهتحدة األهريكية ككشؼ التحميؿ العاهمي عمى خهسة عكاهؿ هف بيىٍا  الهشكبلت السمككية الداخمية  بدر األىصارم، (الهدرسيف ٌك
 التي أجريت عمى عيىة هف أطفاؿ كهراٌقيف تتككف AMAN & WERRY  (1989)كدراسة آهاف ككيرم . ) 419-418ص -ص : 2000
ـ بيف 268 طفبل كهراٌقا هتردديف عمى العيادات الىفسية ك266هف  سىة كاستخدها تقدير  )13– 5( طفبل هف األطفاؿ األسكياء تتراكح أعهاٌر

اآلباء لمهشكبلت الىفسية بٍدؼ هعرفة الهشكبلت السمككية التي يعاىي هىٍا ٌؤالء كتبيف أف  الهتردديف  عمى العيادات أكثر هعاىاة لمهشكبلت 
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السمككية ، كأف األطفاؿ الذككر في الهجهكعتيف حصمكا عمى درجات هرتفعة بالهقارىة باإلىاث في الهشكبلت السمككية، ك أف األكثر سىا ، 
ـ هف   .)08ص : 1993صبلح الديف أبك ىاٌية ،. (سىة يعاىكف هف هشكمة سمككية اىفعالية داخمية هىٍا القمؽ كاالىسحاب )13 - 8(تتراكح أعهاٌر

 االجتهاعية اتكضح طبيعة العبلؽت هظاٌر سكء التكافؽ الىفسي االجتهاعي، تعبر الهشكبلت السمككية االىفعالية الداخمية لمتمهيذ عمى     
عاقة التفاعؿ االجتهاعي، كتكاصمً هع أفراد بيئتً السيها الهدرسية، ككجكد هثؿ ٌذا الهشكؿ يؤثر عمى هظاٌر ىهك  الهختمفة ، قالهحدكدة كا 

األدكار الهعىكية كالهادية لمعبلقات ، كطرح لهختمؼ ا  لذلؾ ال بد هف هعرفة العكاهؿ التي تقؼ كراء ظٍكري، خاصة الىهك االجتهاعي كالدراسي
ا كها لـز عميٍا أف تسٍـ في التصدم لٍا   .االجتهاعية الهدرسية التي تسٍـ في ظٍكٌر

 : السمككية االنفعالية الداخميةلمشكبلتا: أكال

تكرار :        لتكضيح الهشكبلت السمككية االىفعالية الداخمية الهشار إليٍا في إشكالية الدراسة يجب األخذ بعيف االعتبار الهتغيرات التالية
ها لمحكـ عمى الفرد. السمكؾ كشدتً كهدتً قبؿ أف ىصىفً عمى أىً يعاىي أعراضا - طفبل أك هراٌقا- أف ثهة فعبل شرطاف هٍهاف يىبغي تكافٌر

التكرار كاالستهرار كثاىيٍها أف يؤدم ٌذا التكرار كاالستهرار إلى عدـ قدرة الفرد عمى التكافؽ الشخصي : تشير إلى هشكمة سمككية، كأكلٍها
ذا يؤثر . لها لذلؾ هف أثر عمى العبلقات االجتهاعية التي يقيهٍا الفرد هع غيري، كعمى هفٍكهً عف ذاتً كاتجاٌاتً ىحك ىفسً.  االجتهاعي ٌك

.  عمى هدل قدرتً عمى التكافؽ هع ىفسً كالتكافؽ هع غيري

 أىٍا Ross ركس       كتمؾ السمككات تظٍر بشكؿ هتكرر، تعبر عف أىهاط هىحرفة أك شاذة هف السمكؾ عها ٌك هألكؼ أك هتكقع ، كيرل
سمككات  تىحرؼ عف الهعيار االجتهاعي، بحيث أىً يحدث بتكرار كشدة، حتى أف الكبار الذيف يعيشكف في بيئة الطفؿ يستطيعكف الحكـ عمى 

ي األكثر استخداها  ، كتتهتع ٌذي الطريقة بالصدؽ الظاٌرم ، حيث كهف األساليب التي تثبت كجكدٌا الهبلحظة الطبيعية  . ٌذا السمكؾ ٌك
أىٍا تتضهف هبلحظة أىهاط تفاعؿ التمهيذ في الهكاقؼ الطبيعية بشكؿ هباشر ، كذلؾ فاف ٌذي الطريقة تهكف الباحثيف هف قياس سمككً بشكؿ 

هتكرر ، كدراسة الهثيرات القبمية كالهثيرات البعدية الهرتبطة بسمككً كلٍا أٌهية كبيرة في تحميؿ السمكؾ كبالتالي كضع الخطط العبلجية 
، تشهؿ تقدير األقراف لمسمكؾ االجتهاعي كالهكاىة  )ترشيح األقراف  (الهىاسبة ، كذلؾ الهقاييس السسيكهترية كتعرؼ ٌذي الطريقة باسـ 

تتضهف ٌذي الطريقة تكظيؼ قكائـ التقدير السمككية التي يقـك الهعمهكف  (teachers ratings) تقدير الهعمهيف االجتهاعية ، كذلؾ
باستخداهٍا لتقييـ ٌذي الهشكبلت عىد التبلهيذ ، كتشهؿ ٌذي القكائـ جهمة هف األىهاط السمككية االجتهاعية التي يطمب هف الهعمهيف تقدير هدل 

  ) 198ص : خكلة يحي ، هرجع سابؽ  (إظٍار التمهيذ لٍا 
      إضافة إلى تقدير الذات ك تعتبر تقديرات الذات هصدرا آخر لمحكـ عمى سمكؾ التمهيذ ، فهف خبلؿ تقدير التمهيذ لذاتً ، يهكف أف 

يساعد ذلؾ في التعرؼ إلى الهشكبلت التي عاىى هىٍا ، كقد أشارت الدراسات إلى أف تقديرات الهعمهيف أفضؿ عىدها يككف السمكؾ الهشكؿ 
هكجً ىحك الخارج كالعدكاف ، كلكف التقدير الذاتي يككف أفضؿ في حالة السمكؾ الهكجً ىحك الداخؿ كاالىسحاب كالذم يتطمب كصؼ الذات 

 ) 109ص : خكلة يحي ، هرجع سابؽ (. هف خبلؿ الهشاعر كاالتجاٌات 
 األصدقاء ، عدـ الثقة التي تصؿ إلى درجة  عفبتعاداالاالىطكاء كالتردد كالتشاـؤ كالحزف ك      هف هظاٌر الهشكبلت السمككية الداخمية 

 إلى الذات  صعكبة في تقديـ أيضاالشؾ كالسخرية هف دكافع اآلخريف، إدراؾ الهجتهع عمى أىً غير ثابت كفيً األشخاص غير الهكثكؽ بٍـ، 
اآلخريف، صعكبة في إجراء اتصاالت ٌاتفية،   تجىب الهشاركة في الهىاقشة الصفية، اتجاٌات سمبية ىحك أعضاء ٌيئة التدريس، كعدـ القدرة 

خكلة أحهد يحي ،الهرجع  (عمى تهثؿ األدكار االجتهاعية كعدـ الىضج االجتهاعي، كىقص في التعمـ كاإلدراؾ االجتهاعي كالىهك الهعرفي 
 .)194السابؽ، 

 

التمميذ ك العبلقات االجتماعية المدرسية  : ثانيا
تعد العكاهؿ الهدرسية هف بيف أٌـ العكاهؿ التي لٍا دكر أساسي في حياة التمهيذ الدراسية  ال يقؿ عف الدكر الذم تؤديً األسرة بؿ يهكف أف 

تككف هف العكاهؿ الرئيسة في تعديؿ السمكؾ كتٍذيبً كالعهؿ عمى تىهيتً في الجكاىب االيجابية، ك تؤثر الهدرسة عمى الىهك االجتهاعي لمتمهيذ، 
بحكـ أف لٍا عبلقة بىهك العبلقات االجتهاعية لمتمهيذ، كالعبلقات االجتهاعية الهقصكدة ٌي عبلقة التمهيذ بهعمهيً ، كعبلقتً برفاؽ الدراسة ، 

. كعبلقتً بهكاد دراستً كهكضكعاتٍا
  ك في الهدرسة يكاجً التمهيذ جاىبا هٍها هف الحياة االجتهاعية، عف طريؽ عبلقتً بهدرستً سكاء كاىت تمؾ العبلقة ايجابية أـ سمبية ، 

ىجد أف الهعمـ الذم يبىي عبلقتً هع التبلهيذ بالسيطرة كالعىؼ : كالحديث في ٌذا الهكضكع يدفعىا الى عرض العبلقة في شقٍا السمبي هثبل
 .كالىٍي، يبتعد تبلهيذي عف احتراهً كصداقتً
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     كالعبلقة بيف الهعمـ كالهتعمـ  تمعب دكرا أساسيا في بىاء شخصيتً، فالتمهيذ يتأثر بهثمً األعمى، الذم قد يككف هثمً األعمى األب أك الهعمـ 
قبؿ اآلخريف، فاف أظٍر الهثؿ األعمى سمككا هتزىا كايجابيا،  فاف التمهيذ يهيؿ إلى استيعابً كتهثمً، كاف سمؾ الهثؿ األعمى هسمؾ البلهباالة 

ا ، فاىً يقدـ عمى ٌذا السمكؾ كيأتيً دكف تردد كالهعمـ الذم اضطربت ىفسً، كاختؿ كجداىً كتصارعت  ٌر ا دكف جٌك في األهكر كالتعمؽ بهظٌٍر
اىفعاالتً، فاىً يقدـ لمهجتهع هف تبلهيذي شخصيات هضطربة كهىحرفة، كالهعمـ العدكاىي يتخرج عمى يدي تبلهيذ جبىاء يهيمكف الى االىسحاب 

 .  )257-256ص -، ص2005صالح الداٌرم ،(هف الهكاقؼ العاهة كيشعركف بالضيؽ في الحياة   
    كذلؾ القيادة التسمطية لمهعمـ كالقيادة غير الحكيهة، كتقمب قيادة الهعمـ كاىعداـ التخطيط، كحساسية الهعمـ الفردية كالشخصية كردكد فعمً 
عطاء الكعكد كالتٍديدات كاستعهاؿ العقاب بشكؿ خاطىء، أيضا صعكبة لغة الهعمـ  لمهحافظة عمى كراهتً، كعدـ الثبات في االستجابات كا 

الهستخدهة ككثرة الكظائؼ التي يحددٌا الهعمـ لتبلهيذي كاقتصار الىشاطات الصفية عمى الجكاىب المفظية كتكرار الىشاطات التعميهية كرتابتٍا، 
 )164- 163ص – ، ص 2000خكلة يحي، (كعدـ هبلئهة الىشاطات لهستكل التبلهيذ   

عهر ىصر ا ، (       كذلؾ العقكبة الهدرسية الهتهثمة في الضرب ، حيث يؤدم العقاب الهؤلـ إلى جعؿ القمؽ، كقكة دافعة لبلىسحاب  
الى جاىب الىظاـ الهدرسي الذم يجبر التبلهيذ عمى تعمـ هقررات، كدراسة هكاضيع هعيىة كهحددة ال تعىي لٍـ شيئا .  )468- ، ص2004

في كثير هف الحاالت، ربها قد تؤثر في سمكؾ التمهيذ داخؿ القسـ كأثىاء تفاعمً هع التبلهيذ كالهعمـ، ألف ها يتعمهً ال يثير لديً الرغبة في 
. التعمـ الجاد، ذلؾ أىً خاؿ هف الهثيرات كبعيد عف إهكاىية إشباع الحاجات الىفسية لمتمهيذ

، تعد طريقة )ضعاؼ هتكسطكف، هتفكقكف (     أيضا أسمكب كطريقة تقسيـ التبلهيذ في األقساـ كعهمية تصىيفٍـ حسب قدراتٍـ التحصيمية 
ايجابية كسمبية في الكقت ىفسً، ايجابية ألىٍا تعطي كؿ تمهيذ حقً هف إهكاىية التعمـ حسب قدراتً، كسمبية ألىٍا تضع كصهة اجتهاعية عمى 

.  هجهكعة الضعفاء بالذات 
عطائً االٌتهاـ الهىاسب الذم يجعمً يشعر بىكع هف الهكاىة       زيادة عدد التبلهيذ تؤدم إلى ىقص في فرص كصكؿ الهعمـ لكؿ تمهيذ، كا 

كالبيئة الهدرسية العاهة كها يحكهٍا هف قكاىيف كها يحدث بيف التبلهيذ أىفسٍـ كالتبلهيذ كالهعمهيف  كالبيئة الصفية، كها يدكر . كالثقة بالىفس
 ) 157-156ص –  ، ص 2004عهر ىصر ا ، (فيٍا هف تصرفات كسمكؾ هف جاىب التبلهيذ هع بعضٍـ البعض 

خكلة  (     ترؾ التمهيذ يىعزؿ كيىسحب هف الهكاقؼ الصفية ، يككف لديً بعض الهشاعر السمبية هها يؤثر عمى قدرتً كقابميتً لمتعمـ 
 .  ) 136 ، ص 2000يحي،

ك أهر قد يثير        أها عف عبلقة التمهيذ بزهبلئً، فقد يككف التمهيذ هكضع سخرية هف زهبلئً لفقري أك لعيب في خمقً أك عجز في جسدي ، ٌك
 .) 61هحهكد عكاشة كهحهد زكي ، ب س ، ص   (الحقد كالصراع كقد يككف الهخرج هىً االىسحاب 

    اف التمهيذ الذم يجد ىفسً بعيدا عف اآلخريف رغـ أىً هتكاجد هعٍـ كيهثؿ عضك هىتهي لمجهاعة في الهدرسة ، كلكىً هىسحب في تمؾ 
العضكية اجتهاعيا ، يشكؿ هشكمة تتطمب البحث عف الحمكؿ الهساعدة باعتباري أحد أفراد الهجتهع ، تعهؿ الهدرسة عمى إعدادي ليشارؾ في 

البىاء الحضارم كالتقدـ عمى كؿ هستكياي، كاذا تـ التعرؼ عف العكاهؿ الرئيسة التي شكمت هختمؼ السمككات التي كصؼ هف خبللٍا 
، يعد أحد الحمكؿ التي تسٍـ في تشخيص أعراضً كالتهكف هف الهساعدة كذلؾ يستدعي أٌؿ ... باالىسحاب أك العزلة أك التمهيذ الصاهت

.  اختصاص 
 

: دكر اإلرشاد المدرسي في تحقيؽ الذات كالتكافؽ النفسي ك الصحة النفسية: ثالثا
    ال بد  أف يتعاكف الهرشد الهدرسي في حؿ ٌذي الهشكبلت هع هشاركة الهعمـ كالهدير كاألسرة لمتكصؿ الى عبلج الهشكبلت السمككية 

ا هكجٍة لمذات كليس  الداخمية التي في األصؿ ال تسبب ام إزعاج لمهعمـ في ظؿ االكتظاظ الهكجكد قي األقساـ هف التبلهيذ باعتباٌر
. لآلخريف، كال يهكف برهجة الخدهات اإلرشادية دكف االعتهاد عمى االتجاٌات الىظرية في عمـ لىفس

اها في أساسيا هحكرا الذات       تعتبر ذاتً،  عف هفٍكهً هع تتفؽ التي بالطريقة يسمؾ الفرد أف إذ سمككً، كتفسير الفرد شخصية فٍـ ٌك
 الفرد ىحك اآلخريف، فعؿ كردكد خبلؿ استجابات تتككف أىٍا أم بً، الهحيطة االجتهاعية البيئة هع كتفاعمً الفرد احتكاؾ ىتيجة الذات كتتككف

 ثـ هتغيرات، كهف هف يتضهىً كها فيً يعيشكف الذم االجتهاعي،  السياؽ باختبلؼ األفراد ذكات كتختمؼ كالعقاب، الثكاب هبدأ خبلؿ هف أك
دراكً فٍهً في يغالي األفراد هف هتبايىة،  فالبعض صكر في تأتي بذكاتٍـ األفراد هعرفة أف ىجد  ذاتً شأف هف يقمؿ قد اآلخر كالبعض لذاتً،  كا 

ذا كمً هىٍا، كيحقر صحيحا  ذاتً فٍها فٍـ عمى الفرد هساعدة  الىفسي،  إلى عهمية اإلرشاد تسعى ٌىا كهف لٍا، إدراكً عمى سمبا يىعكس ٌك
هكاىات، كاستعدادات قدرات ، هف لديً ها عمى التعرؼ خبلؿ ، هف كتقبمٍا  ىقاط ككذلؾ الشخصية في اإليجابية عمى الىكاحي التعرؼ أم كا 
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 ىقاط هف لديً ها بشجاعة ليكاجً كالحيادية،  الهكضكعية هف ذاتً، بشيء عمى إدراؾ الفرد هعاكىة إلى الىفسي، اإلرشاد يٍدؼ كبذلؾ الضعؼ،
. )52 ، ص 2004طً عبد العظيـ حسيف، (الضعؼ    

      ك تحقيؽ الذات بالىسبة لمتمهيذ، يتـ هف خبلؿ هساعدتً في التحكـ بالعكاطؼ السمبية كالهخيبة لمذات، هثؿ القمؽ كالشعكر بالذىب، 
بدالٍا بكؿ ها هف شأىً العهؿ عمى تحقيؽ الهسترشد لذاتً ، 2003صالح احهد الخطيب،  (كاحتقار الذات كفقداف األهؿ كعدـ الشعكر باألهف كا 

.  )40ص 
   ك يشير هفٍـك التكافؽ إلى كجكد عبلقة هىسجهة بيف التمهيذ كبيئتً، تتضهف القدرة عمى إشباع  هعظـ حاجاتً، كتمبية هعظـ هطالبً 

. كأٌـ هجاالتً التكافؽ الشخصي، التربكم ، االجتهاعي ك الهٍىي  )59، ص2001،عبد الحهيد هحهد شاذلي(البيكلكجية كاالجتهاعية 
    كها تعبر الصحة الىفسية عمى حالة دائهة ىسبيا،  تتضهف التهتع بصحة العقؿ كالجسـ، كيككف هعٍا الفرد هتكافقا كهىسجها ىفسيا، كيشعر 

 (بالسعادة هع ىفسً كهع اآلخريف ، بحيث يككف قادرا عمى استغبلؿ قدراتً، كقادرا عمى التعاهؿ هع هطالب الحياة كهشكبلتٍا بسمكؾ سكم
كالفرد قد يككف هتكافقا هع بعض الظركؼ كفي بعض الهكاقؼ،  لكىً  قد ال يككف صحيحا ىفسيا، .  ) 42 ، ص 2003صالح أحهد الخطيب،

راف  (ألىً قد يساير البيئة خارجيا كيرفضٍا داخميا  كاالتجاي االيجابي لمصحة الىفسية في هجاؿ .  ) 42، ص 2002حاهد عبد السبلـ ٌز
التفاعؿ بيف الفرد كهحيطً، يظٍر ىكعيف هف العبلقات التفاعمية، تتهثؿ في عبلقة الفرد هع ىفسً، كعبلقة الفرد هع العالـ الذم حكلً  كعبلقة 

: الفرد هع ىفسً لٍا ثبلثة هظاٌر 
. فٍـ الفرد لىفسً كلدكافعً كرغباتً، كتقديري لذاتً كقبكلً هاٌك عميً- 1
.  ىهك الفرد كتطكري كىظرتً الى الهستقبؿ- 2
. كحدة الشخصية كتهاسكٍا تهاسكا يىطكم عمى التعبير الهىاسب هف جٍة،  كالثبات الكافي هف جٍة أخرل- 3

:         أها عف عبلقة الفرد هع العالـ الذم حكلً تتضهف الهظاٌر التالية
. تحكـ الشخص بذاتً في هكاجٍة الشركط الهحيطة بً،  يعىي قدرتً عمى اتخاذ كتىفيذ قراراتً بىفسً كالتي تتصؿ بظركؼ هحيطً- 
. إدراؾ الفرد لمعالـ كها ٌك كهكاجٍتً، كها يقتضي سيطرة الفرد عمى شركط هحيطً كتحكهً بٍا- 
– ، ص2003صالح حسف الداٌرم، ( الشعكر باألهف كالطهأىيىة، كالذم يتحقؽ ىتيجة لىجاح الفرد، في عبلقتً هع ىفسً كهع ها يحيط بً -

. ) 201-200ص 
 

 االستفادة مف  بعض النظريات النفسية في اإلرشاد المدرسي: رابعا
تعبر السمككات االىفعالية الهتطرفة عمى الصراع غير العهيؽ بيف دكافع الٍك كهتطمبات األىا : تطبيؽ نظرية التحميؿ النفسي في اإلرشاد-1

األعمى كدفاعات األىا يطكر حالة هف القمؽ كعىدها ال يستطيع األىا التحكـ بالقمؽ عف طريؽ كسائؿ عقبلىية هباشرة ، يمجأ إلى استخداـ 
كفي حالة سكء استخداـ كسائؿ الدفاع أك الهغاالة في استخداهٍا فقد تؤدم إلى .  )52- ص: 2002عبد الفتاح خكاجا، (الكسائؿ الدفاعية 

 ص 2001رهضاف القذافي ، (. اإلضرار بالفرد بسبب استحكاذٌا عمى هعظـ الطاقة الىفسية لديً ، هها يعيقً عمى تأدية كظائفً األخرل
172( 

      يٍدؼ اإلرشاد عف طريؽ التحميؿ الىفسي الى الهحافظة عمى الصحة الىفسية، كالتي تتهثؿ في تكافؽ التمهيذ الهسترشد هع بيئتً الداخمية 
رهضاف (كالخارجية كتقـك ٌذي األٌداؼ عمى  جعؿ الخبرات البلشعكرية شعكرية ، كتسعى الى زيادة تكعيتً بسمككً كبالدكافع الكاهىة كراءي 

 .)184ص    :2001القذافي ،

الذم ركز عمى الهحددات الداخمية لمسمكؾ هثؿ القيـ  ) Adler(كعف تطبيؽ ىظرية التحميؿ الىفسي الحديثة في اإلرشاد الهدرسي أهثاؿ أدلر 
دراؾ الفرد لمكاقع كيهكف لمهرشد الهدرسي االستفادة هف الهبادئ التالية في عهمً هع الطمبة : كاألفكار كاالتجاٌات كالهيكؿ كا 

. أٌهية الىظر إلى أٌداؼ الحياة لدل الطالب هع التركيز عمى االتجاي الذم تأخذي إليً تمؾ األٌداؼ- 1
 .التركيز عمى الخبرات األسرية الهبكرة لمهسترشد هع إعطاء أٌهية لتأثيراتٍا الحالية عميً -1
 .االستخداـ التحميمي لمذكريات الهبكرة -2
رية هع كضع خطة عهؿ لهساعدة الهسترشد في التغيير  -3  .الحاجة إلى فٍـ األخطاء الجٌك
 .التأكيد عمى العبلقة التىسيقية بيف الهرشد كالهسترشد لتحقيؽ األٌداؼ -4
 .)354ص : صالح الخطيب الهرجع السابؽ (.التأكيد عمى التشجيع الذم يجب أف يككف أثىاء العهمية اإلرشادية كمٍا -5
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 تفسر الىظرية السمككية الهشكبلت السمككية االىفعالية عمى أىٍا أىهاط هف االستجابات الخاطئة :تطبيؽ النظرية السمككية في اإلرشاد - 2

راف، (.أك غير السكية الهتعمهة بارتباطٍا بهثيرات هىفردة، كيحتفظ بٍا الفرد لفاعميتٍا في تجىب هكاقؼ أك خبرات غير هرغكبة  )2002حاهد ٌز
يٍدؼ اإلرشاد السمككي إلى تقكية السمكؾ الهتكافؽ الذم يحؿ هحؿ السمكؾ غير الهتكافؽ ، كيتحقؽ عف طريؽ تعمـ الهسترشد عادات     

  )379ص  :2003صالح الخطيب ، (. جديدة تعهؿ عمى تعديؿ سمككً
: كعف  تطبيقات الىظرية السمككية في اإلرشاد الهدرسي

راف ، (.)االىطفاء(كتدريب اإلغفاؿ )العقاب (كالتعزيز السالب  )الثكاب  (استخداـ أسمكب التعزيز الهكجب -  )108ص : 2002حاهد ٌز
صالح .( كيقـك عمى أساس تقديـ هكافأة لمسمكؾ االيجابي كتقديـ أشياء هادية لمتمهيذ  ) (reinforcement positiveالتدعيـ االيجابي- 

 ) 381ص  :2003الخطيب ،
كالتمقيف ٌك استخداـ هثيرات إضافية  : ) (prompting and fadingالتمقيف  ك االخفات  - 

تساعد عمى زيادة احتهاؿ أداء التمهيذ لكي يأتي بسمكؾ هعيف هع التمهيح أك اإليحاء بأف سمككً سيدعـ كقد يككف التمقيف لفظيا أك باإليهاءات 
ك هفيد في بداية التعمـ كعهمية كقؼ التمقيف تسهى االخفات، كالٍدؼ هف كقفً اعتهاد التمهيذ عمى ىفسً  ، ص 2003صالح الخطيب ،  (.ٌك

387( 
أف  الهشكمة التي يعاىي هىٍا التمهيذ هرتبطة بالكاقع كأكثر الذيف  )(Glasserيرل كيمياـ جبلسر : تطبيؽ النظرية الكاقعية في اإلرشاد- 3

ـ كتصرفكا بهسؤكلية  يعاىكف هشكبلت ىفسية ال يرتبطكف بعبلقات كدية هع أحد ، كيهكف لٍؤالء أف يصبحكا عادييف إذا اىدهجكا هع غيٌر
 .كدافعية  ك صكاب 

     يهكف لمهرشد الهدرسي استخداـ اإلرشاد بالكاقع في هعالجة هشكبلت التبلهيذ سكاء السمككية أك الهشكبلت الهدرسية كذلؾ بشكؿ فردم أك 
: جهاعي، خاصة في حاالت اضطراب العبلقات كالخجؿ كالقمؽ االجتهاعي ، كهف أٌـ ها استخدـ جبلسر بشكؿ كاسع في الهدارس ها يمي 

استخداـ المقاءات الصفية   -1
 كتعىي تعميـ التبلهيذ أصحاب الهعاىاة أف التخمص هف الهعاىاة هسؤكلية صاحب الهعاىاة كرفض قبكؿ األعذار هثؿ القاء :المسؤكلية -2

 .ٌك السبب في هعاىاتً المـك عمى اآلخريف كبياف أف سمكؾ الهسترشد ىفسً
 يهكف لمهرشد أف يعهؿ عمى صياغة بدائؿ لسمكؾ الهسترشد كيساعد في كضع خطة لمعهؿ كحصكؿ الهرشد عمى تعٍد هف :البدائؿ  - 3

ي ضركرة يتحهمٍا الطالب   .) 453ص :صالح الخطيب  (الطالب بااللتزاـ بتىفيذ الخطة ٌك

 يعد اإلرشاد الهعرفي السمككي أسمكبا لتعديؿ السمكؾ لدل الفرد، هف خبلؿ التأثير عمى :تطبيقات النظرية المعرفية السمككية في اإلرشاد-4
ذا يشير الى أف  عهمية التفكير،  حيث يؤدم تغيير األفكار إلى تغير السمكؾ،  كفي الكقت ىفسً يىتج عف تغيير السمكؾ تغيير في األفكار،  ٌك

العبلج الهعرفي، حيىها ركز عمى الدكر ألسببي لمتفكير في حدكث االىفعاالت كالسمكؾ، لـ يٍهؿ دكر تغيير السمكؾ في تغيير االىفعاالت 
 .كيدهج ٌذا االتجاي فىيات الىظرية الهعرفية،  كفىيات الىظرية السمككية في استيراتيجية كاحدة.  Green, A, 2005, p 3049) (كالتفكير 

ىا يرل أف الخبرات الهثيرة كالتي تسبب اإلحباط، ٌي  Ellisاستطاع البرت اليس  أف يهيز،  بيف الهشاعر السمبية الهبلئهة كغير الهبلئهة ، ٌك
ذا الشعكر السمبي الذم يجتاح الفرد شعكر صحي  هسألة حتهية في حياة الفرد، كهف األفضؿ أال يككف بميدا في هكاجٍة األحداث الهريرة،  ٌك

ىا تكهف هشكمة الهرشد في تحديد، أم هف الهشاعر السمبية صحية، كأيٍا غير صحي ككذلؾ السمككات، كها  كال يحتاج الى هساعدة ، ٌك
يرل اليس أىً قد تتاح لمفرد أف يتبىى هعتقداتً البلعقبلىية بىفسً، خبلؿ هرحمة الهراٌقة كحتى اذا .  الهعتقدات البلعقبلىية التي تصاحبٍا

ظٍرت ىتيجة لمخبرات الهبكرة، التي تعرض لٍا الفرد في حياتً،  فاف استبصاري كهعرفتً لٍا،  قد ال يساعد في تغيير الهعتقدات البلعقبلىية،  
 ،  يساعد عمى تعمـ كيفية هقاكهة تمؾ الهعتقدات،  ككضع هجهكعة بديمة هف الهعتقدات (ABCDEF)كيؤكد عمى أف استخداـ ىظريتً 

 )ELLIS,A , 1994,p 63-69(العقبلىية الصحية 
،  أف التدريب عمى الحكار الذاتي، يهكف أف يؤدم الى التغيير في السمكؾ، اذ )1977( في تعديؿ السمكؾMeichenboum      يرل هيكيىبـك 

أىً يؤدم الى ضبط السمكؾ كالتخفيؼ هف التكتر الىفسي، كيؤثر عمى الحالة االىفعالية لمفرد، كيشتهؿ عمى هبلحظة الذات كالسمكؾ كاألفكار 
. )66، ص1999عادؿ عبد ا هحهد،(الهتىافرة، كتطكير الجكاىب الهعرفية الهتصمة بالتغيير 
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بل تأٌيبل عمهيا  اف استخداـ الجاىب الىظرم في هيداف التطبيؽ كتفعيؿ االرشاد الهدرسي،  ال يهكف ىجاحً ها لـ يكف الهرشد الهدرسي هٌؤ
يسهح لً بتىفيذ الخطط العبلجية، بها تسهح بً أٌداؼ كؿ ىظرية هف حيث هراعاة الحدكد الفاصمة بيف الهشكمة كاالضطراب كالهرض هف 

.  جٍة، كبيف خصائص الهرحمة العهرية، كالتحكـ في تشخيص الحاالت كاالختيار الىظرم األىسب في تقديـ الهساعدة االرشادية
 

: خبلصة
     اف تعقد الحياة كتشابؾ العبلقات االجتهاعية، التي زادت هف ىسبة الهشكبلت الهدرسية هف بيىٍا الهشكبلت السمككية االىفعالية ، 
جعمت الحاجة هاسة إليجاد استراتيجيات لتىهية بعض الهٍارات، التي تساعد التمهيذ عمى تحقيؽ التكافؽ كالصحة الىفسية، ككها أف الهدرسة  
هسؤكلة عف ظٍكر بعض ٌذي الهشكبلت الهشار اليٍا فٍي أيضا هسؤكلة عف ايجاد الحمكؿ الهىاسبة لهساعدة التمهيذ في التغمب عميٍا بكؿ 
ا ألىٍا قد تككف بسبب عبلقات أسرية هثبل فٍي أيضا ال تخمك هف هسؤكلية هساعدة  الطرؽ العمهية الفعالة، كاف لـ تكف هسؤكلة عف ظٍكٌر

 . التمهيذ عمى أف يحقؽ الىهك السميـ في جهيع هراحؿ التعميـ
 

: المراجع
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أساليب تنمية المكارد البشرية بيف التصكر الغربي 
 كالتصكر اإلسبلمي 

حماش الحسيف /د.أ
ميمكني كفاء  /د

 2 جامعة الجزائر 

مقدمة 

 نظريات التنظيـ تسيطر عميٍا اتجاٌات ذات طابع إيديكلكجي تىطمؽ هف تنمية المكارد البشريةإىىا في عالـ اليـك ىجد أف طبيعة 
 كبالتالي تككف دكافع السمكؾ دكافع .التي استىدت إلى العقبلىية أك الرشد في التعاهؿ هع اإلىساف في إطار العبلقات اإلىتاجية السائدة آىذاؾ

تنمية كجاىب ذلؾ ٌىاؾ الكثير هف الىهاذج كاألفكار عف  .ٌك تحقيؽ أكبر قدر ههكف هف اإلىتاجيةالتنمية كطريؽ . هادية بغير كازع ديىي
 .المكارد البشرية 

أف الفكر الهتصؿ بٍا قد .تنمية المكارد البشريةكيهكف القكؿ هف خبلؿ شكاٌد الدراسات كاألبحاث الهختمفة التي تىاكلت هكضكع 
ذا ها أكدي كارؿ هاركس في  )اإلدارة العممية، التقسيمات اإلدارية، البيركقراطية( )الهادية(الىظريات التقميدية :تبمكر في ىهكذجيف رئيسيف ٌها ٌك

 )الرأسهالية(حركة العبلقات اإلىساىية، كهدخؿ الهكارد البشرية التي تتجسد في البىائية الكظيفية (كالهدرسة السمككية   )الهادية التاريخية(ىظريتً 
كها أف .كقد ارتبط االتجاي األكؿ أك الىهكذج األكؿ بأف يعهؿ األفراد بكفاءة حتى هع حرهاىٍـ فرصة خدهة هصمحتٍـ الخاصة، لذا فقد فشمت

. الىهكذج الثاىي كاىت هبادئً غير كاقعية حيف اقتضت أف الهصمحة الخاصة كالهصمحة االجتهاعية ستككىاف هىسجهيف دائها

 تنمية المكارد البشريةكبٍذا ىجد أف ٌذيف الهىظكريف كهع عجز االتجاٌات السكسيكلكجية عف  فٍـ  ك تفسير هقكالت كقضايا 
.  بطريقة هىعزلة عف الهكقؼ العالهيقضية تنمية المكارد البشريةبالدكؿ الىاهية كهىٍا الهجتهعات اإلسبلهية أدت أف تككف هعالجة 

 الهطمكبة لهجتهعاتىا العربية اإلسبلهية تخالؼ ها تذٌب إليً ٌذي االتجاٌات حيث تركز عمى ها تتطمبً البشرية فتنمية المكارد
. التنمية البشريةهجتهعاتىا هف إحداث تىهية هف الداخؿ، فأساس كهقكهات التىهية هكجكدة داخؿ الكياف ىفسً هكضكع 

سكؼ ىتطرؽ في ٌذي الكرقة البحثية إلى إشكالية القيادة كاإلدارة في كبل التصكريف كذلؾ هف خبلؿ ىقد هدخؿ التقسيـ  كعميو  
. كهقارىتً بالفكر اإلدارم في التصكر اإلسبلهي" لٍىرم فايكؿ"اإلدارم

 مفيـك اإلدارة.1

ذا .، ككها تعىي كذلؾ التكٍف، كالتىظيـ، كاإلشراؼ، كالتىسيؽ، كالهراقبةفف معاممة الناساإلدارة عمى أىٍا " فايكؿ" لقد عرؼ  ٌك
 كأيضا تربية كتعميـ كتكجيً كبٍذا تصبح خدمة الناسالتعريؼ يختمؼ عف التعريؼ اإلسبلهي لئلدارة فحسب الهىظكر اإلسبلهي فاإلدارة ٌي 

بالعمـ كااليماف عند أدائيـ اإلدارة في التصكر اإلسبلهي باىٍا تمؾ اإلدارة التي يتحمى أفرادٌا قيادة كأتباعا، كأفرادا كجهاعات، كرجاال كىساء 
 عمى اختبلؼ هستكياتٍـ كهسئكلياتٍـ في الدكلة اإلسبلهية، كهىٍا أيضا أىٍا اإلدارة التي يقـك أفرادٌا بتىفيذ الجكاىب ألعماليـ المككمة إلييـ
عمى جهيع الهستكيات كفقا لمسياسة الشرعية اإلسبلهية الهستهدة هف القرآف  )التخطيط، التىظيـ، كالتكجيً كالرقابة(الهختمفة لمعهمية اإلدارية

. الكريـ كالسىة الىبكية الصحيحة فيها يتعمؽ باألحكاـ كالعقائد كالعبادات كالهعاهبلت كذؾ لجمب الهصالح كدرء الهفاسد

:  عف الهفٍـك الغربي لٍا في اآلتيلئلدارة اختبلؼ المفيـك اإلسبلمي كيكهف بياف 

ىجد أف جهيع هدارس اإلدارة ببل استثىاء تركز عمى الهفٍـك الهادم الدىيكم البحت دكف أم ربط بالديف أك الحياة  الفكر كالمنيجهف حيث .أ
ا اجتٍاد العقؿ البشرم  لى كقتىا ٌذا، ألىٍا أفكار جزئية قاصرة هصدٌر ا كا  ا تدكر في حمقة هفرغة هىذ ظٍكٌر األخرل، هها جعؿ ىتائجٍا كآثاٌر

 .قل فً االجتهاد المشروعكحدي بعيدا عف ٌدم الكحي الذم ٌك الهصدر الرئيسي لمهىٍج أك الفكر اإلدارم اإلسبلهي هع عدـ إغفاؿ دكر الع

أها هف حيث الٍدؼ كالغاية ىجد أف اإلدارة اإلسبلهية تٍدؼ إلى تحقيؽ هعىى العبكدية  عز كجؿ، كعهارة الككف كفؽ هىٍج ا لقكلً . ب
ًً رىبِّ اٍلعىالىًهيفى  هىهىاًتي ًلٌم هىٍحيىامى كى ىيسيًكي كى بلىًتي كى ؿي اٍلهيٍسًمًهيفى  {162}تعالى﴿ قيٍؿ ًإفَّ صى ًبذىًلؾى أيًهٍرتي كىأىىىٍا أىكَّ ًي كى -163:سكرة األىعاـ]الى شىًريؾى لى
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بخبلؼ الغاية كالٍدؼ كالهفٍـك الغربي لئلدارة كالذم ال يتجاكز اإلطار الدىيكم فٍك يٍدؼ إلى إشباع الشٍكات كالغرائز ببل ضكابط هع  [162
 .التأثر بالشبٍات التي تخمخؿ العقيدة كتضعفٍا في ىفس الفرد الهسمـ فيىعكس ذلؾ عمى سمككً فيصبح هقمدا أك تابعا لغير الهسمهي

ىجد في اإلدارة الغربية أف الفكر الهكيافيمي ٌك السائد، فالغاية تبرر الكسيمة، كحيث أف الغايات فيٍا تحكهٍا أما مف حيث الكسيمة .ج
الشٍكات فإف الكسائؿ الهتبعة ال تحكهٍا ضكابط الديف بيىها ىجد األهر عمى الىقيض هف ذلؾ في اإلدارة اإلسبلهية حيث تخضع لمضكابط 

 .الشرعية، فالكسائؿ لٍا أحكاـ الهقاصد في الشريعة اإلسبلهية
، كالهكاصفات التي يىبغي أف تتكفر في الهشرؼ أك )ها يجب عؿ الهدير فعمً(بكصؼ كظائؼ  القائد أك الهدير " فايكؿ" كها اٌتـ 
ي : القائد ٌك

. أم أف تتكافر فيً الصفات القيادية الحسىة.صفات جسهية كالصحة كالقكة كالحيكية .1
دراؾ األهكر بشكؿ سميـ .2  .صفات عقمية كالقدرة عمى الفٍـ كالتقدير كالتعبير كا 
بلت كاإلعداد العمهي كالهعرفي البلـز لحسف أداء كظيفتً .3  .صفات فىية تتعمؽ بالهٌؤ
صفات ثقافية تتعمؽ بالهعرفة كالثقافة العاهة فيها تختص بىشاط هؤسستة كالهعمكهات الهتعمقة بطبيعة البيئة التي يعيش كيتعاهؿ  .4

هعٍا هف خبلؿ كظيفتً أم أف تككف لديً هعرفة كاهمة باألفراد هحؿ إشرافً كأف يككف عمى دراية كاهمة بىظـ العهؿ كاالتفاقات التي تربط العهؿ 
 .بالعاهميف
ي ها يكتسبً اإلدارم خبلؿ قياهً بكاجباتً بطريقة سميهة كىاجحة .5 . صفات تتعمؽ بالخبرة كالتجربة ٌك
. أف تككف لديً القدرة عمى استخداـ الهؤثرات الهىاسبة لتحقيؽ األٌداؼ .6

كبٍذا فقد حظيت القيادة باٌتهاـ الباحثيف الغربييف لها لٍا هف أثر في تقدـ األهـ كالتي تعىي في اإلسبلـ تحقيؽ الخبلفة  في األرض هف  أجؿ  
بة كالرغبة في االىجاز، كتحقيؽ األٌداؼ،  الصبلح ك اإلصبلح كها  سردت الدكريات الهختمفة الهئات هف صفات القائد الىاجح هىٍا الهٌك

ا هف الصفات  . كقكة اتخاذ القرار الهىاسب في الكقت الهىاسب، كالتفكير الهىظـ كالثقة بالىفس كغيٌر

ا القرآف الكريـ في هحكـ آياتً ففي سكرة القصص يقكؿ الهكلى عزكجؿ عمى لساف ابىة شعيب  أها القائد في الفكر اإلسبلهي فصفاتً أكجٌز
ا يىاعميً السبلـ  ﴾ ﴿ قىالىٍت ًإٍحدىاىيمى ٍرتى اٍلقىًكمُّ اأٍلىًميفي ٍيرى مىًف اٍستىٍأجى اتاف الصفتاف يىدرج  [26،اآلية:سكرة القصص] أىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى ، ٌك

تحتٍا الكثير هف الصفات األخرل فالقكة تشير إلى القكة البدىية كقكة التأثير في اآلخريف كالصبر كالهثابرة كاألهاىة التاريخية، كحفظ أهاىة 
ا . األهكاؿ كاألعراض كغيٌر

ًميـه﴾عميً السبلـ " يكسؼ"كذلؾ ىجد في سكرة سيدىا  ًفيظه عى ي ترجهة لؤلهاىة كهعرفة الىاس ككيفية التعاهؿ هعٍـ﴿ ًإنِّي حى ككذلؾ . ٌك
﴾  ﴿ كىالى تىٍأكيميكاٍ  لقكلً  ـٍ تىٍعمىميكفى كَّاـً ًلتىٍأكيميكٍا فىًريقان مٍِّف أىٍمكىاًؿ النَّاًس ًباإًلٍثـً كىأىنتي تيٍدليكٍا ًبيىا ًإلىى اٍلحي سكرة ]أىٍمكىالىكيـ بىٍينىكيـ ًباٍلبىاًطًؿ كى
.   فالهدير الهسمـ هسؤكؿ عف حفظ أهكاؿ الهؤسسة كصياىتٍا كالبعد عف الٍكل.[188،اآلية:البقرة

 ككذلؾ ىمتهس القكة في شخصية سيدىا أبك بكر رضي ا عىً، حيىها تكفي رسكؿ ا عميً الصبلة كالسبلـ، كبالرغـ هف أىً ىحيؼ 
ك قكم البىية إذ قاؿ عهر لمىاس أف رسكؿ ا لـ يهت، كلكىً  البىية إال أىً كاف أشجع هف سيدىا عهر بف الخطاب رضي ا عىً، عىً ٌك

عمى رسمؾ يا : ذٌب إلى ربً كها ذٌب هكسى بف عهراف كأىً صمى ا عميً كسمـ، ال يهكت حتى يفىى ا الهىافقكف، فأقبؿ أبك بكر يقكؿ لً
عهر، أىصت كلكىً استهر في كبلهً، فمها رآي أبك بكر ال يىصت أقبؿ عمى الىاس فأقبمك إليً كترككا عهر، فقاؿ أبك بكر أها بعد أيٍا الىاس، 

مَّده ًإالَّ هف كاف يعبد هحهدا ،صمى ا عميً كسمـ، فإف هحهدا قد هات، كهف كاف هىكـ يعبد ا فإف ا حي ال يهكت، لقكلً تعالى مىا ميحى  ﴿كى
مىٍت ًمف قىٍبًمًو الرُّسيؿي أىفىًإف ﴾  رىسيكؿه قىٍد خى سىيىٍجًزم الٌموي الشَّاًكًريفى رَّ الٌموى شىٍيئان كى ًقبىٍيًو فىمىف يىضي مىىى عى مىف يىنقىًمٍب عى ـٍ كى مىى أىٍعقىاًبكي مَّاتى أىٍك قيًتؿى انقىمىٍبتيـٍ عى

 .[144اآلية،:سكرة آؿ عمراف]

كبٍذا ىستخمص بأف القرآف الكريـ حكل كؿ ها يفيد الهسمـ في حياتً كفي جهيع الهجاالت، كها فتح لمهسمـ طريؽ الىجاة في 
كها عمى الهدير الهسمـ أف يضع ىظـ التقييـ ك هعايير الهساءلة بحيث يككف الجزاء سمبا ك ايجابا بقدر .اآلخرة كالفكز بالجىة

 .العهؿ ك جكدتً
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في هباشرة هسئكلياتً، هف  [كغير الهسمـ]كفي ضكء اإلشارات القرآىية ىحاكؿ إعطاء بعض الهبادئ التي يهكف أف يسترشد بٍا الهدير الهسمـ 
هىطمؽ أف أم هدير يحتاج في هباشرتً ألعهالً إلى هىٍاج أك إطار فكرم يعتهد عميً في تحديد تكجٍاتً األساسية ك يرشدي إلى ترتيب 

األكلكيات، ك يتخذي أساسا في الهفاضمة بيف البدائؿ حيف اتخاذ القرارات، ك يحتكـ إليً لمحكـ عمى األشياء ك تقييـ الىتائج ك االىجازات، ك 
. يستمٍهً كهعيار في تكجيً هعاهبلتً هع اآلخريف هف رؤساء ك زهبلء ك هرؤكسيف ك عهبلء

فٍذي الهبادئ لمهدير الهعاصر تشكمت هف الكتابات ك الدراسات ك البحكث ك التقارير الهىشكرة ك القصص ك الحاالت الهتكاترة عف كبار 
الهديريف، كهف تجاربً الشخصية ك الخبرات التي يستهدٌا هف الههارسة الفعمية لئلدارة ك يعتهد الهديركف في العالـ العربي ك اإلسبلهي عمى 
هصادر غريبة باألساس في تككيف األطر الفكرية ك استمٍاـ التقىيات اإلدارية التي يستخدهكىٍا، ك ال بأس هف التعرؼ عمى أفكار اآلخريف ك 
ا باختبلؼ الرؤل كالهكاقع ك الهصالح كها تتعرض تمؾ الهفاٌيـ اإلدارية الكضعية  اجتٍاداتٍـ ك التي قد تختمؼ اآلراء في تقييهٍا أك تفسيٌر
. الغريبة لمتبديؿ كالتعديؿ بحسب قبكؿ أك رفض الهتعاهميف لٍا، كها تتعرض لمتأكيؿ ك التحريؼ بحسب فٍـ الىاس لٍا ك تأثر هصالحٍـ بٍا

ك لكف الهدير الهسمـ يتهيز بهيزة كبرل حباي ا عزكجؿ بٍا، ك أىعـ عميً بىعهة غالية تكفر لً اإلطار الفكرم السميـ، ك تهكىً هف التفرؽ ك 
التهيز ك الفكز بالىجاح في الدىيا ك اآلخرة، ك هىٍا يستهد إطاري الفكرم ، لذا يىبغي أف يصكغ الهدير الهسمـ لىفسً إطارا فكريا يىطمؽ هف أطر 
فكرية  لمهديريف  الهسمهيف، ك لكف  تظؿ هرجعية  الهدير الهسمـ في األساس ٌي القرآف الكريـ ك السىة الىبكية الهشرفة عهبل بقكؿ الرسكؿ 

ركاي (  كتاب ا ك سنة رسكؿ ا صمى ا عميو ك سمـ: أمريف لف تضمكا ما تمسكتـ بيما  تركت فيكـ الكريـ ،صمى ا عميً كسمـ،
 :المدير المسمـكبىاءا عمى ها تقدـ يهكىىا أف ىقدـ بعض عىاصر هىاٌج   )اإلهاـ هالؾ

 ىقطة البدء في عهؿ الهدير الهسمـ إيهاىً الراسخ با سبحاىً كتعالى، ك تصديقً بأىً عزكجؿ، فاطر السهاكات ك اإليماف با تعالى. 1
األرض، عالـ الغيب ك الشٍادة، رب كؿ شيء ك هميكً، ال إلً إال ٌك، ك ال رب سكاي، ك يستهد الهدير الهسمـ هف ٌذا اإليهاف الثقة ك 

.   االطهئىاف إلى قدرة ا عزكجؿ ك يىطمؽ في عهمً هعتهدا عمى ا ك هتككبل عميً

 يدرؾ الهدير الهسمـ الىظاـ الدقيؽ لمسىف الككىية في الخمؽ ك التككيف، كالتىشئة كالتطكير لسائر الكائىات الحية في ٌذا إدراؾ عظمة الخالؽ.2
الكجكد هف إىساف ك حيكاف ك ىبات، ككمٍا تدؿ عمى عظهة الخالؽ ك ربكبيتً لكؿ شيء، تتكيؼ حياة الهدير الهسمـ ك يتشكؿ فٍهً لطبيعة 

. الهؤسسات ك كؿ ها يجرم فيٍا هف شؤكف بإدراكً أىً عىصر في هىظكهة تخضع لقدرة الخالؽ األعظـ

يؤهف الهدير الهسمـ أف ا عزكجؿ ٌك الخالؽ البارئ الهصكر هالؾ الهمؾ الهتفرد بهمكً كالهتصرؼ اإليماف بربكبية ا تعالى لكؿ شيء .3
 .الهطمؽ في كؿ شيء الهدبر لكؿ أهر، ٌك الرزاؽ بغير حساب، ك ٌك يٍدم هف يشاء ك يضؿ هف يشاء ك ٌك عمى كؿ شئ قدير

القرآف يحهؿ التشريع اإللٍي ك الٍداية ك الخير، ك يكفر لمهدير الهسمـ الهصدر الذم ال يىضب هف الحكهة ك اإليماف بالقرآف ك العمؿ بو  .4
 .التكجيً ك القكاعد الهىظهة لشؤكف البشر بها يسعدٌـ في الحياتيف الدىيا ك اآلخرة، ك التي إف تهسككا بٍا ال يضمكف بعدٌا أبدا

 ، ك لقد ك صؼ ا يأخذ الهدير الهسمـ بأخبلقيات اإلسبلـ ك يتحمى بخمؽ رسكؿ اإلسبلـ هحهد بف عبد ا التحمي بمكاـر األخبلؽ .5
ميؽو عىًظيـو ﴾رسكلىا العظيـ بقكلً   نَّؾى لىعىمى خي ـٍ ﴿: ، أف ىقتدم بً في طيب شهائمً فقاؿ  ك أهرىا ا ،،[4اآلية،:سكرة القمـ] ﴿كىاً   لىقىٍد كىافى لىكي

ذىكىرى المَّوى كىًثيران﴾  ك المَّوى كىاٍليىٍكـى اآٍلًخرى كى سىنىةه لِّمىف كىافى يىٍرجي . [21اآلية :سكرة األحزاب]"ًفي رىسيكًؿ المًَّو أيٍسكىةه حى

يؤهف الهدير الهسمـ بالقضاء ك القدر ك أف ا عزكجؿ عدؿ في قضائً، حكيـ في تصرفً ك تدبيري، رحيـ بعبادي، اإليماف بالقضاء ك القدر .6
يٍدم هف يشاء ك يضؿ هف يشاء ، بيدي الخير ك ٌك عمى كؿ شيء قدير، ك اإليهاف بالقضاء ك القدر يستمـز التفكير ك التعقؿ ك العهؿ بها 

 .يرضي ا سبحاىً 

يتكسؿ الهسمـ إلى ا تعالى ك يتقرب إليً بصالح األعهاؿ ك طيب األفعاؿ ك األقكاؿ، ك يتقرب الهسمـ إلى ا التكسؿ إلى ا تعالى .7
،سبحاىً كتعالى، بأداء فرائضً ك إتباع أكاهري ك اجتىاب ىكاٌيً، كبذلؾ يككف عهؿ الهدير الهسمـ هف أجؿ خير الهسمهيف ك التقرب  سبحاىً 

 .كتعالى
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كاجب الهدير الهسمـ أف يأهر بالهعركؼ ك أف يىٍى عف الهىكر سكاء كاف األهر أك التغيير باليد أك األمر بالمعركؼ ك النيي عف المنكر .8
 :بالمساف، ك في ذلؾ خير األهة ك فبلحٍا، ك لكي يباشر الهدير الهسمـ ٌذي الهٍهة الىبيمة يىبغي أف تتكفر فيً الصفات األساسية التالية 

 ًأف يككف عالها بحقيقة ها يأهر بً أك يىٍى عى .
 أف يككف ها يأهر بً هتركؾ فعبل ك ٌك صحيح في الشرع، ك أف ها ىٍى عىً هرتكب فعبل ك ٌك هذهـك في الشرع  .
  ً[فيككف قدكة لآلخريف]ال يأتي ها يىٍى عىً، ك ال يترؾ ها يأهر ب. 
 أف ال يتبع كسائؿ غير هشركعة لمتعرؼ عمى الهىكر. 
 أف يشرح ها يريد أف يأهر بً هف هعركؼ. 
  ،أف يأهر بالرفؽ، ك يىٍى بالميف، ثـ يغمظ القكؿ ك يكقع العقاب في حدكد صبلحياتً، فإف لـ يىفع ذلؾ يغير الهىكر بيدي

 .فإف عجز استظٍر عميً بصاحب األهر
. أليست تمؾ أفضؿ الصفات التي ىتكخاٌا في القيادات اإلدارية حتى تككف قادرة عمى التأثير اإليجابي في سمكؾ ك أداء العاهميف؟

 يككف بشكر ا عمى ىعهً ك الخكؼ هىً ك الخجؿ هف هعصيتً ، ك التككؿ عميً ك تفكيض األدب هع ا األدب مع ا عز ك جؿ . 9
 .األهر إليً سبحاىً، ك التكسؿ إليً سبحاىً كتعالى بصالح األعهاؿ ك طيب األقكاؿ، ك حسف الظف بً ك االطهئىاف إلى عدلً ك غفراىً

الهسمـ يؤهف بها ألخيً الهسمـ هف حقكؽ ك آداب تجب لً عميً، فيمتـز بٍا ك يؤديٍا لً، ك ٌك يعتقد أىٍا عبادة  تعالى األدب مع الناس .10
 :ك أداءٌا طاعة لً سبحاىً كتعالى، ك هف هظاٌر أداب الهدير الهسمـ في عبلقاتً باآلخر 

  ًأف يىصحً إذا استىصحً في أهر هف األهكر ،لقكل  فمينصح لو أخاه إذا استنصح أحدكـ  )ركاي البخارم( .
  ،ًأف يحب لً ها يحب لىفسً، ك يكري لً ها يكري لىفس يحب ألخيو ما يحب لنفسو، ك يكره لو ما يكره   ال يؤمف أحدكـ حتى

 .)هتفؽ عميً( لنفسو 
 أف يىصري ك ال يخذلً في أم هكطف يحتاج فيً إلى ىصري أك مظمكما   أنصر أخالؾ ظالما )ًهتفؽ عمي( 
  ًأف يتكاضع لً، ك ال يتكبر عميعمى أحد   إف ا أكحى إلي اف تكاضعكا حتى ال يفخر أحد ) ًأبك داكد ك ابف هاج(  
  أف ال يٍجري أكثر هف ثبلثة أياـفيعرض ىذا ك يعرض ىذا ك خيرىما الذم يبدأ   ال يحؿ لمسمـ أف ييجر أخاه فكؽ ثبلث يمتقياف

 .)هتفؽ عميً(  بالسبلـ
  ًـٍ كىالى أف ال يجعمً هكضعا لسخريتً ك تحقيري ك اإلساءة إلي ٍيران مٍِّنيي ٍر قىكـه مِّف قىٍكـو عىسىى أىف يىكيكنيكا خى ﴿يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى يىٍسخى

ـٍ يىتيٍب  مىف لَّ يمىاًف كى ـي اٍلفيسيكؽي بىٍعدى اإلًٍ كا ًباأٍلىٍلقىاًب ًبٍئسى ااًلٍس ـٍ كىالى تىنىابىزي كا أىنفيسىكي ٍيران مٍِّنييفَّ كىالى تىٍمًمزي ًنسىاء مِّف نِّسىاء عىسىى أىف يىكيفَّ خى
ـي الظَّاًلميكفى ﴾   .[11اآلية،:سكرة الحجرات]فىأيٍكلىًئؾى ىي

  أف يخالقً بخمؽ حسف فيبذؿ لً الهعركؼ ك يكؼ عىً األذل لقكلً عزكجؿ ، اتؽ ا حيثما كنت، ك اتبع السيئة الحسنة تمحيا 
 )ركاي الحاكـ ك الترهيذم( ك خالؽ الناس بخمؽ حسف

اإلنفاؽ مف اإلقتار، ك : يككف فيو ثبلث خصاؿ   ال يستكمؿ العبد اإليماف حتىأف يىصفً هف ىفسً ك يعاهمً بها يجب أف يعاهؿ بً 
. )ركاي البخارم(  اإلنصاؼ مف نفسو، ك بذؿ السبلـ

 هبدءا عالهيا، كهع أف (14) كالذم اقترح فيً(1916)الذم صدر عاـ" اإلدارة العاهة كالصىاعة"أفكاري في كتابً" فايكؿ" كها لخص 
إال أف كثيرا هىٍا تفتقر إلى العالهية، كالبعض هىٍا هستهد هف القرآف الكريـ كالسىة الىبكية .كثيرا هىٍا هازالت تدرس في الكميات كالجاهعات

: فكاىت هبادئً كالتالي
.  تقسيـ العهؿ1-
 . تكافؤ السمطة كالهسؤكلية2-
 .)االىضباط( التزاـ العاهؿ باألىشطة 3-
 . كحدة األهر4-
 . كحدة التكجي5ً-
  خضكع الهصمحة الشخصية لمهصمحة العاهة6-
.  تعكيض العاهميف بشكؿ عادؿ لقاء خدهتٍـ7-
 . الهركزية كذلؾ بتحقيؽ الدرجة الهثمى هف الهركزية لكؿ هكقؼ8-
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 . التسمسؿ الٍرهي الرئاسي9-
 . الترتيب كالىظاـ10-
 . العدالة11-
 . االستقرار الكظيفي12-
 . الهبادرة13-
.  ركح الفريؽ14-

كهبادئ اإلدارة في التصكر اإلسبلهي صكرا لتطبيؽ ٌذي الهبادئ التي " فايكؿ" كبيرا في هبادئ اإلدارة عىداختبلفاكبٍذا فإىىا ىجد 
: يهكف حصر بعض هىٍا

فقد .فهف الىاحية الفكرية حث اإلسبلـ عمى العهؿ كاالىتاج، كقيهً قيهة كبيرة، كربطً بً كراهة اإلىساف كشأىً عىد ا.  الحث عمى العمؿ1-
 .قاـك فكرة البطالة كحث عمى العهؿ، كذلؾ قاـك فكرة تعطيؿ الطبيعة، كتجهيد األهكاؿ، كسحبٍا عف هجاؿ اإلسىتفاع كاالستثهار

ك هبدأ أساسي في اإلدارة اإلسبلهية بهختمؼ هستكياتٍا مبدأ الشكرل 2- ـٍ﴾كقد ىص القرآف الكريـ عميٍا .ٌك ـٍ شيكرىل بىٍينىيي سكرة ] ﴿كىأىٍمريىي
إذا استشار أحدكـ  إف ربي تبارؾ كتعالى استشارني في أمتي كقد أكدت األحاديث الىبكية عمى ٌذا الهبدأ، فهف قكلً .[38اآلية،:الشكرل
ما رأيت أحد قط  كقد التـز الرسكؿ صمى ا عميً كسمـ في ههارساتً بهبدأ الشكرل، إذ قاؿ أبك ٌريرة رضي ا عىً فميستشر عميو أخاه

  .أكثر مشكرة ألصحابو مف رسكؿ ا
ذا ها أيدتً كقائع السيرة الىبكية، فقد شاكر صمى ا عميً كسمـ في بدر، كشاكر في أيحد، كرجع في اتفاقية كاد يبرهٍا يـك غزكة  ٌك

 هف بعدي فأسس أبك بكر الصدؽ رضي ا عىً الخىدؽ، بىاء عمى رأم جىد هف جىكد اإلسبلـ كقد سار عمى ٌذا الىٍج خمفاء رسكؿ ا 
 . )2(هجمسا لمشكرل كاف يعرض عميً أية هسألة ليس فيٍا ىص صريح هف القرآف الكريـ كالحديث الصحيح

ـ أىٍـ أعضاء الٍيئة  ككاف عهر بف الخطاب رضي ا عىً  يجهع الصحابة في الهديىة كيهىعٍـ هف الخركج كهف العهؿ، باعتباٌر
التشريعية، فكاف ىظاـ الشكرل الذم أقاهً عهر عمى أحسف ها يقاـ عميً في زهاىً،  فيجهع عىدي ىخبة الصحابة لمهشكرة، كاالستفتاء، كاىتفاعا 
برأيٍـ كاعتزازا بتأييدٌـ لً كهعاكىتٍـ إياي فيها تكالي هف ثكاب أك عقاب كجعؿ هكسـ الحج هكسها عاها لمهراجعة كالهحاسبة ك استطبلح اآلراء 

يفيد فيً الكالة كالعهاؿ لعرض حساب كأخبار كاليتٍـ، كيفد فيً أصحاب الهظالـ ك الشكايات .كاألخبار في أقطار الدكلة هف أقصاٌا إلى أقصاٌا
لبسط ها يشكيٍـ، كيفد فيً الرقباء الذيف كاف يبثٍـ في أىحاء الببلد لهراقبة الكالة كالعهاؿ، فٍي جهعية هثؿ الجهعيات العهكهية في عصر هف 

. العصكر
براء الذهة كالخمكص  فكاف عهر يستشير جهيع ٌؤالء كيشير عميٍـ، كيستهع لٍـ كيسهعٍـ، كيتكخى في جهيع ذلؾ بتهحيص الرأم كا 

ف أضعؼ الىاس رأيا لهف يستضعؼ فضؿ األهير في عهؿ تكالي، ألىً عهمً بهشاكرة غيري فإف باب الهشاكرة هفتكح لكؿ .إلى التبعة السميهة كا 
إىساف، كليس كؿ إىساف هع ذلؾ بالذم يريد أف يستشير أك بالذم يعرؼ كيؼ يستشير إذا أراد، أك بالذم يحسف الهكازىة بيف اآلراء إف عرؼ 

ـ كهف يقبؿ هشكرتٍـ في حالة كيرفضٍا في حالة  .)3(إف الهشاكرة إذف لفف عسير. هف يستشيٌر
ف الذم يتبع بهشكرة غيري ألقدر ههف يشير عميً كقد كاف عهر عبقرم ٌذا الفف الذم ال يجارل، ككاف هف بدعً الهمٍهة في ٌذا  كا 
الفف العسير أىً لـ يمتهس الرأم عىد أٌؿ الحىكة كالخبرة ، بؿ كاف يمتهسً كذلؾ عىد أٌؿ الحدة كالىشاط ههف يىاقضكف أكلئؾ في الشعكر 

 كأىً إللٍاـ في فف االستشارة ال إذا أعياه األمر المعضؿ دعا األحداث فاستشارىـ لحدة عقكليـ" يكسؼ الهاجشكف"كالتفكير فكاف كها ركل 
  .)4(فهف الرأم األصيؿ أف يخبر اإلىساف كيؼ يستعير أراء الهشيريف.يمٍهً إال صاحب رأم أصيؿ

اإلدارة  اإلسبلهية  ال تؤهف  بدكتاتكرية  اإلدارم أك القائد، فالقائد  ال يعتبر الهسؤكؿ األكحد بؿ الكؿ هسؤكؿ  مبدأ تشاركية المسؤكلية 3-
ك مسؤكؿ عف رعيتو كالرجؿ راع في أىؿ بيتو كمسؤكؿ عف رعيتو، كالمرأة في  اإلماـ راع كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتويقكؿ عزكجؿ 

. بيت زكجيا راعية ك مسؤكلة عف رعيتيا، كالخادـ راع في ماؿ سيده كمسؤكؿ عف رعيتو، ككمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو

الشؾ أف اإلدارم أك القائد هسؤكؿ، كلكف الهرؤكسيف يتحهمكف قسطٍـ هف الهسؤكلية أيضا فٍـ هسؤكلكف عف ىصحً كاسداء الهشكرة 
الخالصة لً، كالهسؤكؿ اليستطيع التجبر كالتحكـ بالىاس إال إذا أىس هىٍـ ليىا أك ضعؼ، كلقد عمؿ القرآف الكريـ تجبر فرعكف كتسمطً 

 .)استخؼ قكهً فأطاعكي(باستخفافً بشعبً
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ًً كىالرَّسيكًؿ ًإف كيىتيـٍ  4- ـٍ فىًإف تىىىازىٍعتيـٍ ًفي شىٍيءو فىريدُّكيي ًإلىى الٌم ًى كىأىًطيعيكٍا الرَّسيكؿى كىأيٍكًلي األىٍهًر ًهىكي ٍىا الًَّذيفى آهىىيكٍا أىًطيعيكٍا الٌم هبدأ تبلـز السمطة ﴿يىا أىيُّ
ٍيره كىأىٍحسىفي تىٍأًكيبلن﴾  ًً كىاٍليىٍكـً اآلًخًر ذىًلؾى خى   [59اآلية،: سكرة الىساء]تيٍؤًهىيكفى ًبالٌم

-5 ﴾ ـٍ الى ييٍظمىهيكفى ٌي ـٍ كى ٍي الى ـٍ أىٍعهى ٍي فِّيى ًلييكى اته هِّهَّا عىًهميكا كى ًلكيؿٍّ دىرىجى  [19اآلية،: سكرة األحقاؼ] هبدأ الحكافز﴿كى
 هبدأ الرقابة 6-

 . فقاؿ عهر بف الخطاب رضي ا عىً أطيعكىي ها أطعت ا فيكـ، فإف كجدتـ فيا اعكجاج فقكهكىي
مبدأ المساكاة  7-

 . الىاس هتساككف كأسىاف الهشط، كال فضؿ لعرب عمى أعجهي، كال أبيض عمى أسكد إال بالتقكل
 تفكيض السمطة كالصبلحيات 8-

ذا الهبدأ كاضح في ههارسات الرسكؿ صمى الً عميً كسمـ، إذ كاف يستعيف بأصحابً  في إدارة شؤكف الدكلة اإلسبلهية الىاشئة  ٌك
" عيبيدة" إلى كقد ترسخ ٌذا الهبدأ عبر ههارسات الخمفاء الراشيديف هف بعدي، فقد كتب عهر بف الخطاب .كيكزع عميٍـ الهسؤكليات كالهٍاـ

. أنو الشاىد كأنا الغائب، كالشاىد يرل ما ال يراه الغائبعىدها استشاري األخير في أهر هبلحقة الفرس في العهؽ، كتب لً يقكؿ 
إلى " ٌاركف الرشيد"كالىصكص التاريخية ال تدع هجاال لمشؾ في تطبيؽ ٌذا الهبدأ عبر عصكر الحكـ اإلسبلهي الهختمفة، فقد كتب 

 قمدتؾ أمر الرعية، كأخرجتو، مف عنقي إليؾ، فاحكـ في ذلؾ بما ترل مف الصكاب، كاستعمؿ مف رأيت، يحي بف خالد البرهكي"رئيس كزرائً 
 .كاعزؿ مف رأيت كامض األمكر عمى ما ترل

﴿يىا أىيُّيىا كقد ىٍى القرآف الكريـ عمى أكلئؾ الذم يتاجركف ببضاعة الكبلـ .رجؿ اإلدارة في اإلسبلـ قدكة لمعاهميف هعً مبدأ القدكة الحسنة 9-
 ﴾ ـى تىقيكليكفى مىا الى تىٍفعىميكفى .  [3اآلية،:سكرة الصؼ]الًَّذيفى آىمىنيكا ًل

فهف خبلؿ القدكة الصالحة ىجحت اإلدارة اإلسبلهية في كسب كالء أفرادٌا، فقد كاف الرسكؿ الكريـ صمكات ا كسبلهً عميً قدكة في 
. البذؿ كالتضحية، قدكة في التكاضع كالحمـ، قدكة في أدب الحديث، قدكة في الشجاعة كالصبر عمى هجالدة العدك

ـ عف  كهها يؤثر عف عهر بف الخطاب رضي ا عىً أىً كاف إذا أصدر أهر لمرعية، جهع أٌمً كأكالدي كأعمف عميٍـ األهر، كحذٌر
كال شؾ في أف التزاـ القادة بها يقكلكف، في أف يٍئ الهىاخ الصحي لمثقة بيف الهسؤكؿ كالرعية كيزيد هف .هخالفتً لئبل يككف لمىاس عميً حجة

ذا بحد ذاتً يشكؿ الشرارة التي تفجر طاقات الهجتهع كتزيد هف التفاٌـ حكؿ قادتٍـ كتعهؽ االلتفاؼ حكؿ تطمعات  فرص التفاٌـ بيىٍـ ٌك
 . )5(الهجتهع كأٌدافٍا

 إذا كاىت اإلدارة الحديثة تشكك هف تخمخؿ أىظهة التكاصؿ فيٍا كتعاىي هف تحكـ أهراض  البيركقراطية في   مبدأ سياسة الباب المفتكح10-
ا فإف  اإلدارة  اإلسبلهية عهمت  عمى تخطي  ٌذي العقبات عبر تيسير االتصاؿ بيف الرئيس كالرؤكس كايجاد السبؿ الههكىة .تسيير  أهكٌر

  ألحد كالتًكهف كصايا عهر .منو فاف رب مبمغ يبمغو أكعى.نضر ا امرئ سمع بنا حديثا كبمغو لتحقيؽ ذلؾ، لقكؿ الرسكؿ الكريـ 
افتح ليـ بابؾ، كباشر أمكرىـ بنفسؾ، فانما أت رجؿ منيـ، غير أف ا جعمؾ أثقميـ حمبل

(6).  
االتصاؿ كبخاصة اتصاؿ القاعدة بالقهة كلذلؾ بادر الحكاـ الهسمهكف باالتصاؿ  )هعيقات(ككاىت اإلدارة اإلسبلهية تتحسب هف  

ـ كقضاياٌـ، كهها يركل عف عهر  لئف عشت إف شاء ا ألسيرف في الرعية دكال، فإني أعمـ أف لمناس  قكلً بشعكبٍـ لتعرؼ عمى أهكٌر
حكائج تقتطع دكني، أما عماليـ فبل يرفعكنيا إلي، كأما ىـ فبل يصمكف إلي، ثـ أسير في الشاـ فأقيـ شيريف، ثـ أسير في الجزيرة فأقيـ 

شيريف، ثـ أسير إلى مصر فأقيـ شيريف، ثـ أسير إلى الككفة فأقيـ شيريف، ثـ أسير إلى البصرة فأقيـ شييف، كا لنعـ الحكؿ ىذا
)7( . 

كقصة القبطي كابف عهرك بف .كقد سرل ٌذا الكعي بيف جهٍرة الهسمهيف ككاىكا ال يتحرجكف هف السير بظمهاتٍـ إلى دار الخبلفة
ي هف القصص الهعركفة تعتبر هف شكاٌد ىاصعة عمى التكاصؿ السريع بيف " كاألعرابي"الغساىي جبمة هف األيٍـ "العاص، كقصة األهير  ٌك

حقاؽ الحؽ لمىظر في هظالـ الىاس كرد "  ديكاف الهظالـ"كقد استحدثت اإلدارة اإلسبلهية فيها بعد .الحاكـ كرعيتً ككسيمة سريعة لحسـ األهكر كا 
 .)8(الجكر كالظمـ عىٍـ
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خاتمة 

كعمى ضكء ها تقدـ ىستىتج أف هدخؿ التقسيـ اإلدارم ىظر إلى الهكظؼ عمى اعتبار أىً أداة ثابتة أك سمبية يقـك بأداء الهٍاـ بٍا 
ـ شيئا هحددا كهسمها بً كليس عاهبل هتغيرا في الىظاـ، في حيف أف اإلسبلـ ىظر إلى اإلىساف أك الهكظؼ عمى اعتبار أىً هخمكؽ  كاعتباٌر

إذ أف الهؤهف باإلسبلـ، ها يكاد يستقر اإليهاف في ضهيري حتى يحس أىً قكة فاعمة هؤثرة، فاعمة في ذات ىفسً كفي الككف هف .ايجابي
كلذلؾ فإىً ال يعرؼ القعكد كالسمبية كاىتظار الهعجزات، بؿ يحاكؿ التغيير الهستهر ليحقؽ ذاتً الهؤهىة حتى يككف أٌبل .عىاية ا ترعاي.حكلً

. لرضى ا تعالى كدخكلً جىتً كاالبتعاد عف عذابً
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 .34.،  ص2002، دار كائؿ
 .119.، ص2003 دار هدىي،  ، الجزائر،عبقرية عمر بف الخطاب رضي ا عنو: عباس هحهكد العقاد (3)
 .12.المرجع السابؽ، ص (4)
. 35.ص ،مرجع سبؽ ذكره:ٌاىي عبد الرحهاف صالح الطكيؿ )5(
 ..111.هرجع سبؽ ذكري، ص: عباس هحهكد العقاد )6(
 ، بيركت، دار إحياء التراث العربي، )اإلدارية التراكيب)الحككمة النبكية المسمى   نظاـ:)د س(الشيخ عبد الحي الكتاىي  )7(

. 267.ص
. 36.هرجع سبؽ ذكري، ص: ٌاىي عبد الرحهاف صالح الطكيؿ )8(
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 األمػػػػػػف النػػػػػػػػػػػػػفسي  لدل عماؿ الحماية المدنية  األمػػػػػػف النػػػػػػػػػػػػػفسي  لدل عماؿ الحماية المدنية 
دراسػػة ميدانيػة لدل عمػاؿ الحمايػة المدنيػة بمدينػػة كرقمػػة دراسػػة ميدانيػة لدل عمػاؿ الحمايػة المدنيػة بمدينػػة كرقمػػة 

د بكشبلؽ نادية  /ا
                                                                        مناع ىاجر  

جامعة قاصدم مرباح كرقمة )
 : ػ اإلشػػػػػػػػػػػكالػػػػػػػػػية1

كثر الحديث في السىكات األخيرة عف اإلىتاجية كطرؽ تحسيىٍا هف أجؿ هضاعفة اإلىتاج كدفع عجمة الىهك إلى األهاـ هعتهديف في 
ذلؾ عمى التصىيع في تحقيؽ ٌذي األٌداؼ، إذ أف كثيرا هف الهسؤكليف كالهسيريف أصبحكا يٍتهكف باآلالت الهتطكرة كالتكىكلكجيا العصرية 

كتغيير السياسات التىظيهية  كيعتبركىٍا ٌي األساس الكحيد لكؿ تقدـ كىهك هٍهميف بذلؾ الفرد العاهؿ في الهؤسسة ، إال أف ٌىاؾ هف 
 الهؤثرة في كفاءة كفعالية الهىظهة الحقيقيةالهختصيف في هجاؿ العهؿ ال يشاطركىٍـ ٌذا الرأم إذ يعتبركف العىصر البشرم هف أٌـ الهكارد 

ىظرا ألىً العىصر الحاكـ كالهؤثر في باقي العهمية اإلىتاجيػة ،حيث يجب االٌتهاـ بً كالتعرؼ عمى هشاعري كقدراتػً كحاجاتً ، إذ أف ٌىالؾ 
دكافع تحرؾ السمكؾ اإلىساىي كالتي تىتج عف حاجات هعيىة لديً قد تككف حاجات ىفسية اجتهاعية كالتي يىتج عف عدـ إشباعٍا تكتر كقمؽ 

كسكء لحالتً الىفسيػة التي قد تؤثر في هستكل أدائػً لعهمً  ،خاصة هع التغيرات الهتبلحقة في شتى الىكاحي االقتصادية كالتكىكلكجيػة في هجاؿ 
فقد أصبح العاهمكف في هعظـ الهىظهات يعيشكف أىكاعا كثيرة هف الضغكط هىٍا ها يرجع إلى ظركؼ العاهميف أىفسٍـ كهىٍا ها يعكد . العهؿ

إلى الهىظهات التي يعهمكف بٍا التي قد تترؾ أثارا سمبية عمى الفرد كعمى الهىظهة هها يؤدم إلى اىخفاض اإلىتاجية كتدىي هستكل األداء الذم 
ريا ألم هؤسسة ،حيث أشار عبد الفتاح خميفات في دراستً ضغكط العهؿ كعبلقتٍػا باألداء  أف العهؿ : ـ 2010يعد هطمبا ضركريا كجٌك

أصبح يشكؿ هصدرا لمضغكط التي يشعر بٍا العاهمكف عمى هختمؼ الهستكيات هها يؤدم إلى التأثير عمى حالتٍػـ الىفسية كبالتالي تىعكس 
عمى األداء، فالتغيرات الحاصمة في عالـ الشغؿ خبلؿ السىكات األخيرة أدت إلى كضع هفاٌيـ جديدة في العهؿ فأصبػح ٌذا األخير هصدرا 

لمتكتر كها أف في هفٍـك العهؿ كهعىاي بالىسبة لمفرد تسبب في خمؽ فجكة كبيرة بيف حاجات الفرد الىفسيػة هف جٍة كالحقيقػة التي يفرضٍا عالـ 
ـ هفادٌا أف اىعداـ كجكد سياسات كاضحػة في العهؿ 1997الشغؿ هف جٍة أخرل فتىعكس عمى صحػة الفرد الىفسية ،إذ أكدت دراسة أهريكيػة 

فالسهيرم أشار أف هف أكثر . يرفع هستكل الضغط خاصػة عىد اإلطارات حيث ترتفع ىسبػة األهراض الصحية كالتغيب كاىخفاض الهردكدية 
كالصراعات الداخمية،التي تدؿ في هجهمػٍا عمى اىخفاض هعدؿ اإلحساس باألهف لدل ,الضغكط شيكعا في هجاؿ العهؿ هظاٌر القمؽ كالتكتر 

ا عمى األهف الىفسي ذا ها بيىً فرـك إف لمتغيرات الحضارية كاالجتهاعية أثٌر كذا فاف  .  )2010هؤيد اسهاعيؿ ، ( أكلئؾ األشخاص ،ٌك ٌك
هشاعر اإلحساس بعدـ األهاف قد تؤثر عمى كالئٍـ لمهىظهة التي يىتهكف إليٍا كبالتالي تؤثر عمى ركحٍـ الهعىكية كدافعيتٍـ كحهاسٍـ كهىً 
عمى أدائٍـ الكظيفي ، فكالء العاهؿ لمهؤسسة يتهثؿ في رغبتً بتحقيؽ أٌدافٍا كشعكري بالفخر كاالعتزاز كاالىتهاء إليٍا كها اىً يعكس شعكرا 

 )104،ص2010  فايزة ركيـ ، .عاطفيا باالرتباط بالهىظهة 
تفيد أف الهشرؼ الذم سيككف حساسا لحاجة هرؤكسيً يكسب كالءٌـ لً " أٌايك"كجاهعة " هيشجف"فقد أشارت دراسة قاهت بٍا جاهعة 

ا فٍك ذك قيهة عظيهة بالىسبة لؤلفراد كها ٌك ذلؾ بالىسبة لمهجتهعات  كرضاٌـ عف عهمٍـ، إذ أف لمعهؿ دكر ٌاـ في استهرار الحياة كىهٌك
ذا شعر الفرد بأف ٌىالؾ ىقص في إشباعٍا فاف ذلؾ يؤثر  كلؤلهـ، فٍك لؤلفراد كسيمة إلشباع حاجاتٍـ كتحقيؽ تكافقٍـ الىفسي كاالجتهاعي ، كا 

إذ أثبتت الدراسات أف العهؿ .) 114ػ113، ص1999هحهكد فتحي عكاشة ،  (.  في رضا عهمً باعتباري كسيمة لئلشباع تمؾ الحاجات 
                                                .يىطكم عمى الكثير هف الحاجات األساسية لئلىساف كعف طريقً يشبعٍا كيحقؽ تكافقً الىفسي 

 )86، ص1996كاهؿ هحهد عكيضة ،  (
كهف بيف ٌذي الحاجات الحاجة إلى األهف كاالستقرار الىفسي ،حيث أشار عكيد سمطاف الهشعاف أف العاهؿ ال يجرم كراء األجر فقط 

ىها ٌىاؾ دكافع أخرل أٌـ بالىسبة لمعاهؿ هىٍا شعكري بالكراهة كاحتراـ إىساىيتً كتقدير جٍكدي كشعكري باالىتهاء لمهؤسسة كاألهف داخمٍا   (. كا 
 )36،ص1999عكيد سمطاف الهشعاف ،

فالحاجة إلى األهف تتضهف الحاجة إلى شعكر الفرد أىً يعيش في بيئة صديقة هشبعة بالحاجات كاىً هستقر في سكف هىاسب كلً 
ىها يتضهف األهف الىفسي كالهعىكم أيضا فاستقرار  هكرد رزؽ هستهر ،بحيث ال يقتصر الشعكر باألهف كاالطهئىاف عمى الكياف الهادم فقط كا 
الفرد في عهمً كاىتظاـ دخمً كتأهيف هستقبمً تهثؿ عكاهؿ اهف ىفسي لمفرد ، فاألهف الىفسي يعتبر هف الهطالب األساسية لجهيع األشخاص هف 

كؿ فئات الهجتهع حيث ال يهكف فٍـ حاجات الفرد بهعزؿ عف شعكري باألهف الىفسي كلعؿ ها يؤكد ٌذا أىٍا جاءت في الهرتبة الثاىية بعد 
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ك ها يؤكد أٌهية األهف الىفسي لؤلفراد كتأثيري عمى حياتٍـ  حيث يرل لكىدرفيؿ . إشباع الحاجات الفسيكلكجية في ىهكذج هاسمك لمحاجات ٌك
ك هف الحاجات البلزهة  لمىهك  ( . كالتكافؽ الىفسي كالصحيكهيف أف األهف الىفسي هف أٌـ الحاجات كهف أٌـ دكافع السمكؾ طكاؿ الحياة ٌك

    )، ص 2006جهيؿ حسيف الطٍراكم ، 
ك اتجاي هركب هف  ا هكفكالف ٌك رضاٌؤ إذ أف األهف حالة يحس فيٍا الفرد بالسبلهة كاألهف كعدـ التخكؼ كيككف فيٍا إشباع الحاجات كا 

                                                                            . تهمؾ الىفس بالثقة بالذات كالتيقف هف أف الهرء يىتهي إلى جهاعات إىساىية لٍا قيهة
                                                             )2010هؤيد  إسهاعيؿ ،(

ذا ها اخفؽ الهرء في  فالحاجة إلى األهف الىفسي ٌي أكؿ الدكافع الىفسية كاالجتهاعية التي تحرؾ السمكؾ اإلىساىي كتكجًٍ ىحك غاياتً ،كا 
جبر هحهد جبر، (  .تحقيؽ حاجتً لؤلهف فاف ذلؾ يؤدم لعدـ القدرة عمى التحرؾ، كالفشؿ في تحقيؽ الذات كها يرل أريكسكف يؤدم إلى اليأس

 ) 81، ص 1996
كيشعر اإلىساف باألهف هتى كاف هطهئىا عمى صحتً كعهمً كهستقبمً كأكالدي كهركزي االجتهاعي فاف حدث ها يٍدد تمؾ األهكر أك 

 ) 105،ص1997راجح ، ( .تكقع الفرد ٌذا التٍديد فقد األهف
حيث يرل هاسمك  أف الحاجات األهىية تشتهؿ عمى الضهاىات الكظيفية كاالستقرار كالتحرر هف الخكؼ كالحاجة إلى التىظيـ التي تحدد 

فالعهؿ ال يستهر بدكف .الهسؤكليات كالكاجبات ،فالعاهؿ إذا أحس بأف بيئتً ليست هكاىا أهىا فاف ذلؾ يؤثر عمى أدائً كاىخفاض ىسبة إىتاجيتً 
استقرار كبغير أهف كال أهاف ،إذ أف العاهؿ الهكظؼ ال يهكف أف يركز في عهمً كال يهكف أف يتقف ٌذا العهؿ إال إذا كاىت حاجتً األساسية 

.                                                                   هشبعة خاصة حاجة الفرد إلى األهف كالطهأىيىة ككمها كاىت هشبعة كمها سعى الفرد إلى هستكل أفضؿ هف األداء سعيا لتحقيؽ ذاتً 
فاإلىساف اآلهف يككف في حالة تكازف أك تكافؽ أهىي كفي حالة حرهاىً هف األهف يككف فريسة لمهخاكؼ هها يىعكس سمبا عمى شتى جكاىب 
حياتً ، فقد أشار عدس إلى أف األهف الىفسي يتضهف كجكد التكازف بيف الفرد كذاتً هف ىاحية كبيىً كبيف الهحيطيف هف ىاحية أخرل فإذا 

.     تكفرت ٌذي العبلقات في سمكؾ الفرد فاىً يهيؿ إلى االستقرار كبالتالي يصبح أكثر قابمية لمعهؿ كاإلىتاج بعيدا عف القمؽ كاالضطراب 
                                                                )40،ص1997عدس ،(

ك الشيء الذم تكصمت إليً في العديد هف  الدراسات أف عدـ إشباع الحاجات الىفسية يؤدم إلى إصابة الفرد بالقمؽ كاالضطراب كعدـ  ٌك
الشعكر بالسعادة في الحياة كسكء التكافؽ الىفسي فقد أشار هحهكد أبك الىيؿ في دراستً  إلى أف القمؽ لً أثر سيء عمى إىتاجية األفراد فٍـ 

اقا كبالتالي تقؿ كفاءتٍـ اإلىتاجية                                                              ) 13،ص 1999هحهكد فتحي عكاشة ، (   .أضعؼ اىتباٌا كأكثر إٌر
فالقمؽ الهرتفع ٌك العائؽ األساسي لكؿ اىجاز كأداء هف هىطمؽ أف األهف الىفسي ٌك حالة ىفسية داخمية تهثؿ هعظـ حاجاتً كشيكع 

السيد هحهد عبد  (. ركح الرضا عف الىفس كتقبؿ الفرد لىفسً كشعكري باالىجاز كهشاركتً في الحقيقة في أىشطة تحقؽ لديً ٌذا اإلحساس 
 )24،ص2004الهجيد،

                                                                   حيث أف حرهاف الفرد هف األهف يجعمً فريسة لمهخاكؼ هها يىعكس سمبا عمى شتى جكاىب حياتً الىفسية كاالجتهاعية
 )30،ص2003أحهد زكي ، (

ك ها يؤثر عمى  ذا ها يقكدىا إلى القكؿ بأف الشعكر باألهف الىفسي أك عدـ الشعكر بً يؤثر عمى سمكؾ العاهؿ كعمى أدائً لعهمً ٌك ٌك
إذ أف ىجاح  أم هؤسسة عاهة كاىت أـ خاصة يعتهد اعتهادا كميا عمى فعالية العىصر البشرم كهستكل أدائً لعهمً الهكمؼ .إىتاجية الهىظهة 

ك ها أشار إليً الدليـ  أف الصحة الىفسية االيجابية ٌي األساس في بىاء الطهأىيىة الىفسية التي ٌي هف هىطمؽ االىفتاح عمى الدىيا : بً ٌك
كالىاس كالثقة بالذات بعيدا عف االىعزالية كالكحدة ، فاألهف الىفسي الذم ٌك احد هظاٌر الصحة الىفسية كأكؿ هؤشراتٍا يعد هف العىاصر 

الحاسهة في استقرار حياة الهرء كبتحرري هف أشكاؿ الخكؼ كالقمؽ كالتكتر إذ ىجد أف أداء الهكظؼ بهٍاهً يرتبط بدرجة كبيرة بالحالة الىفسية 
التي يعيشٍا فتحسف حالة الهكظؼ الىفسية تىعكس إيجابا عمى أدائً لهٍاهً كأم ضعؼ في الحالة الىفسية لمهكظؼ يىعكس كبصكرة هباشرة 

 )101 ،ص2007هاجد المهيع حهكدالسٍمي ،(عمى األداء 
كهف خبلؿ ها سبؽ كىظرا لمتغيرات الحاصمة في الهجتهع الجزائرم خاصة في الجاىب االقتصادم كالتي أفرزت العديد هف الهشكبلت 
الىفسية عمى األفراد بشكؿ عاـ كبشكؿ خاص في عالـ الشغؿ، خاصة قطاع الهصالح العهكهية هىٍـ عهاؿ الحهاية الهدىية ،إذ اىً عمى ضكء 
يكمتٍا القاعدية إذ أرادت  التحكالت االقتصادية كجدت هؤسسة الحهاية الهدىية ىفسٍا هدفكعة كبقكة الى إدخاؿ تغيرات عمى أىظهتٍا التسييرية ٌك

أف تحقؽ قفزة ىكعية كتضهف االستهرارية كالفعالية  ، خاصة كاىً  يعتبر هف قطاعات األهىية الحيكية التي تضطمع بدكر كبير في تحقيؽ 
األهف كالهحافظة عمى سبلهة األشخاص ،بحيث تعتبر هؤسسة خدهاتية بالدرجة األكلى لٍا اتصاؿ هباشر بسبلهة الهكاطىيف في حياتٍـ 

ك ها  يضفى لٍا  طابع الخصكصية كالحساسية في ذات الكقت ، إذ أشارت الدراسات  أف عهاؿ الحهاية  اليكهية ككقايتٍـ هف الحكادث ،ٌك
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الهدىية يتعرضكف لهصادر عديدة هف اإلجٍاد التي تؤثر عمى حالتٍـ الىفسية بشكؿ هباشر كهف ٌذي العكاهؿ كاألكثر تأثيرا ٌي حكادث الهركر، 
الكفيات ، الحرائؽ الكاسعة ، كالحكادث التي تشهؿ أطفاؿ أك جرحى ، دكف إغفاؿ العكاهؿ اإلدارية أك البىيكية ، كهىً تأتي دراستىا الحالية 

لهعالجة هستكل األهف الىفسي لدل عهاؿ الحهاية الهدىية كيىدرج تحت اإلشكالية التساؤالت التالية  
 ها هستكل األهف الىفسي لدل عهاؿ الحهاية الهدىية ؟    .1
 ٌؿ تكجد فركؽ في األهف الىفسي بيف عهاؿ الحهاية الهدىية بيف الهتزكجيف كغير الهتزكجيف ؟   .2
 ؟ )سىكات03سىكات، أكثر هف 03/أقؿ هف (ٌؿ تكجد فركؽ في األهف الىفسي بيف عهاؿ الحهاية الهدىية بفارؽ االقدهية في العهؿ  .3

 
:  ػ الػػفػػرضػيات3
ػ ىتكقع هستكل هرتفع لؤلهف الىفسي  لدل عهاؿ الحهاية الهدىية    1
 . ػ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في األهف الىفسي بيف عهاؿ الحهاية الهدىية الهتزكجيف كغير الهتزكجيف2
سىكات،أكثر هف 03/أقؿ هف ( ػ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في األهف الىفسي بيف عهاؿ الحهاية الهدىية بفارؽ االقدهية في العهؿ 3

   )سىكات03
  
: تٍدؼ دراستىا الحالية إلى ها يمي:  ػ أىػػداؼ الػػدراسػة4
 هعرفة هستكل األهف الىفسي لدل عهاؿ الحهاية الهدىية  .
  أعزب/هتزكج ( هعرفة عها إذا كاىت ٌىالؾ فركؽ بيف األهف الىفسي تعزل إلى الحالة االجتهاعية(. 
  الكشؼ عها إذا كاف الختبلؼ االقدهية في العهؿ أثر في إحداث فركؽ في األهف الىفسي لدل عهاؿ الحهاية الهدىية  
 
:  ػ أىػػمػية الػػدراسػة 5

تكهف أٌهية دراستىا في ىكعية الهكضكع الذم ىسعى لتىاكلً كالهتهثؿ في هعرفة هستكل األهف الىفسي  لدل عهاؿ الحهاية الهدىية ، 
كذلؾ لها تحهمً هف هتغير هٍـ في عمـ الىفس بشكؿ عاـ كعمـ الىفس العهؿ كالتىظيـ بشكؿ خاص خاصة في هجاؿ الصحة الىفسية لمعهاؿ ، 

إذ يعد األهف الىفسي هف أٌـ الحاجات الىفسية كاالجتهاعية لمهكاطف ، إضافة إلى أىً يعد ضركرة هف ضركرات التىهية الشاهمة لمهكاطف 
ك هف الحاجات األساسية البلزهة لمىهك الىفسي السميـ  كالتكافؽ الهٍىي كالصحة الىفسية لمفرد                     .كالكطف ٌك

بحيث يعتبر األهف الىفسي هطمبا أساسيا لكؿ عاهؿ كيعد تكفيري في الهىظهة أهرا هٍها كذلؾ لتحقيؽ الفعالية في األداء كالكفاءة 
اإلىتاجية كهؤشرا داال عمى ىجاح الهىظهات إذ البد عمى الهسيريف أف يحرصكا عمى تحقيؽ األهف الىفسي كذلؾ لتحقيؽ االستقرار كخفض 
التكتر كأف يككىكا عمى دراية بً هف أجؿ الىٍكض باالقتصاد كتحسيف اإلىتاج ،فقد أصبح األهف الىفسي هف الهكضكعات التي  تٍتـ بٍا 

الهىظهات بشكؿ كبير كتشجع عمى دراستٍا في بيئة عهمٍا بٍدؼ التعرؼ عمى  هدل كجكد  ٌذي الظاٌرة بيف عاهميٍا لكضع الحمكؿ الهىاسبة 
 .لٍا خاصة كاف ٌذي الظاٌرة تؤثر كبشكؿ هباشر عمى األداء الكظيفي هها يىعكس عمى إىتاجية الهىظهة 

 
 : ػ المفاىيـ اإلجرائية لمتغيرات الدراسة 6
ٌك شعكر العاهؿ في الحهاية الهدىية باالستقرار كاالطهئىاف ك التحرر هف الخكؼ كالقمؽ ،هع إحساسً باالىتهاء إلى :  األهف الىفسي .1

جهاعة صديقة كدكدة غير هحبطة تحقؽ راحتً كتسد حاجاتً كتحقؽ هتطمباتً، تساعدي عمى إدراؾ قدراتً كجعمً أكثر تكيفا هع الذات كهع 
ك ها تحددي الدرجة الهتحصؿ عميٍا في أداة األهف الىفسي الهطبقة في الدراسة   .الهجتهع الذم يعيش فيً،ٌك

ٌـ األشخاص  التابعيف لقطاع الحهاية الهدىية  بهديىة كرقمة كالذيف يعهمكف في قسـ التدخبلت أك الكحدات  :     ػ عهاؿ الحهاية الهدىية2
    .2012/2013الخاصة أك ها يطمؽ  عميٍـ باألعكاف  ، كذلؾ لسىة 

 
:  ػ حػػػدكد الػػدراسػػة 7
الكحدة الرئيسية ،  (طبقت ٌذي الدراسة في الحهاية الهدىية لهديىة كرقمة كتحديدا بقسـ التدخبلت  كذلؾ بهديىة كرقمة :  ػ الحدكد الهكاىية 1

. )كحدة عيف البيضاء ، هركز القصر ، هركز بىي ثكر 
 2012/2013طبقت ٌذي الدراسة في هكسـ  :  ػ الحدكد الزهىية 2
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 .تتهثؿ الحدكد البشرية في عهاؿ الحهاية الهدىية العاهميف في قسـ التدخبلت أك ها يطمؽ عميٍـ باألعكاف :  ػ الحدكد البشرية 3

:  ػ اإلجراءات التطبيقية لمدراسة 8

إف طبيعة الهشكمة الهطركحة في الدراسة ٌي التي تحد ىكع الهىٍج الذم يتبع هف بيف الهىاٌج الهختمفة ، كبها أف دراستىا :  ػ الهىٍج الهتبع 1
تسعى إلى هعرفة هستكل  األهف الىفسي لدل عهاؿ الحهاية الهدىية، فقد اعتهدىا الهىٍج الكصفي الهقارف كالذم يٍتـ بكصؼ الظاٌرة الهدركسة 

. كذلؾ بالتحميؿ كالتفسير كالهقارىة  

أك ها يطمؽ عميٍـ باألعكاف كذلؾ  اشتهمت عيىة الدراسة عمى عهاؿ الحهاية الهدىية  كتـ تحديدٌا بقسـ التدخبلت :   ػ العيىة كهكاصفاتٍا2
 كذلؾ فيها يخص كحدات التدخؿ  ،كقد جاء اختيار العيىة بالطريقة العشكائية الحصصية 364بهديىة كرقمة ، إذ بمغ حجـ الهجتهع االصمي

ي تهثؿ ىسبة 200ألىٍا األىسب لدراستىا، حيث بمغ عدد أعكاف الحهاية الهدىية في الدراسة األساسية هف الهجتهع األصمي % 54.94 عكف ٌك
: لعيىة الدراسة، كالجدكؿ التالي يكضح تكزيع العيىة

: يكضح تكزيع حجـ العيىة  )1(الجدكؿ رقـ 

الىسبة  عدد العيىة  العدد اإلجهالي الهصالح  
% 31.59 115 211الكحدة الرئيسية 

% 6.86 25 45كحدة عيف البيضاء  
% 7.96 29 51هركز القصر  
% 8.51 31 57هركز بىي ثكر 

% 54.94 200 364الهجهكع  

  %7.96 في حيف بمغت ىسبة هركز القصر %6.86كىسبة عيف البيضاء   % 31.59فاف ىسبة الكحدة الرئيسية )1(كاىطبلقا هف الجدكؿ رقـ 
 % 54.94 لتصبح الىسبة الكمية % 8.51كىسبة هركز بىي ثكر

:   ػ أدكات جمع البيانات كخصائصيا السيككمترية 3

إف دراسة الظكاٌر تستمـز أدكات القياس تتىاسب كتمؾ الظكاٌر التي تتكفر عمى الشركط الهكضكعية حتى تككف الىتائج الهستخمصة 
هقياس األهف - )1: هف تطبيقٍا تحهؿ صفة الدقة كالهكضكعية، كهف ثـ اكتسابٍا لؤلٌهية العمهية ، كقد اعتهدىا في دراستىا عمى األداة التالية 

الىفسي  

يعد هقياس األهف الىفسي هف هقاييس الصحة الىفسية الهعركفة كالهجربة هسبقا ، كالهعد هف طرؼ العالـ :  ػ هقياس األهف الىفسي 1 ػ 3
ابراٌاـ هاسمك ، ىتيجة لمعديد هف البحكث اإلكميىيكية التي أجريت في هكضكع األهف الىفسي ، كقد قاـ بتعريبً كؿ هف فٍد الدليـ ، فاركؽ عبد 

ىاث، في 4156السبلـ ، يحي هحهد عبد العزيز ،كعبد الرحهاف الفتة ،كذلؾ بتطبيقً عمى البيئة السعكدية عمى عيىة قكاهٍا   فردا هف ذككر كا 
صدؽ الهحكهيف ، الصدؽ العاهمي ، الصدؽ الظاٌرم ،  (سبع كعشريف هديىة سعكدية حيث تـ حساب صدؽ ٌذا الهقياس أكثر هف طريقة 

.  باستخداـ هعاهؿ الثبات ألفا كركىباخ 0،94، كها كصؿ هعاهؿ ثباتً الى  )الصدؽ الذاتي 
ي العكاهؿ الهحددة لمصحة الىفسية ، يتككف الهقياس هف   عبارة تقيس 75يٍدؼ االختبار الى الكشؼ عف هشاعر األهاف الىفسي كقياسٍا ٌك

األهف الىفسي ،كيتـ تصحيح درجات الهقياس في اتجاي درجة األهف الىفسي، أم أف الدرجات العالية في ٌذا الهقياس تدؿ عمى السبلهة الىفسية 
 3: ، أحياىا 4:ػ دائها : تعطى استجابة الهفحكص عمى كؿ عبارة هف عبارات الهقياس . كالطهأىيىة الىفسية لدل الهفحكص كالعكس صحيح  

، 27،28 ،25،26، 20 ،2،،17 ،15 ،13 ،12 ،6 ،4 ،1،2 (:    ،كذلؾ باستثىاء البىكد التي تحهؿ األرقاـ التالية1:  ، أبدا 2: ، ىادرا 
فاف تصحيحٍا يتـ بالصكرة  )72، 71، 68، 67، 65، 62، 59، 58، 57، 56، 52، 49، 48، 45، 43، 40 ، 37، 34، 31 ،30

 . العكسية 



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
140 

أها في الدراسة الحالية فقد تـ التحقؽ هف خصائصٍا السيككهترية عمى هستكل البيئة الهحمية ، حيث كجدت قيهة الصدؽ الخاصة 
 ) 0,01(البىكد التي كاىت دالة إحصائيا عىد باالتساؽ الداخمي  كذلؾ هف خبلؿ حساب قكة ارتباط البىد أك الفقرة هف األداة كالدرجة الكمية أف 

( عددٌا  ) 0,05(باإلضافة إلى بىكد أخرل دالة إحصائيا عىد  ) 0,37 , 0,58( بىد بحيث تراكحت قيـ هعاهبلتٍا هابيف   )37(بمغ عددٌا 
ي التي 17كقد بمغ عددٌا  ) 0,05( اها البىكد التي لـ تكف دالة  عىد ,  ) 0,27 . 0,36( بىد كتراكحت قيـ هعاهبلتٍا هابيف  ) 21 بىد ٌك

كذا ثـ حذفٍا لتبقى األداة  )67 ،58 ، 56 ، 51 ،48،49 43 ، 42 ،33، 32، 26 ،23 ، 14 ،13 ، 8 ،1 ،4(تحهؿ األرقاـ التالية  ٌك
 كها اعتهدىا عمى عمى الصدؽ التهيزم  حيث . ) 0,27 , 0,58( بىد داؿ إحصائيا كقد تراكحت قيـ هعاهبلتٍا هابيف  ) 58(هككىة هف 

  . أف بىكد األداة ككؿ تهتع بالقدرة عمى التهييز بيف الهستكييف القكم كالضعيؼ ،هها يعىي أف األداة تتهتع بدرجة عالية هف الصدؽ ىاالحظ
 0.84، كطريقة  ألفا كركىباخ كالتي بمغت 0.88أها فيها يخص الثبات فقد تـ تقديري بطريقتيف ٌها طريقة التجزئة الىصفية ككاىت ىتيجتٍا 

ي قيـ  دالة عىد  ك ها يسهح لىا باالعتهاد عميٍها في دراستىا كالهتهثمة في  األهف الىفسي  لدل عيىة   كتدؿ عمى ثبات االختبار ،0.01ٌك ٌك
 .  باألعكافأك ها يطمؽ عميٍـ )قسـ التدخبلت  (هف عهاؿ الحهاية الهدىية بهدىية كرقمة 

 SPSS17.0   تهت هعالجة البياىات باستخداـ الرزىاهة اإلحصائية لمعمـك االجتهاعية : األساليب اإلحصائية المستخدمة - 4
 الهتكسط الحسابي كالىسب الهئكية 
  اختبار ػTلتقدير الفركؽ بيف الهتكسطات   ػ  

 
. سىحاكؿ في ٌذا العىصر عرض ىتائج الفرضيات   ثـ هىاقشتٍا بالترتيب  : عػػػػػػػرض النتائػػػػػػػػػػػػج كمػػػػػػػػػػػػػػناقشتيا

كلتحقؽ . ىتكقع هستكل هرتفع األهف الىفسي   لدل عهاؿ الحهاية الهدىية : كتتهثؿ فيها يمي :  عرض  ىتائج الفرضية األكلى كهىاقشتٍا1ػ
هف هدل صحة الفرضية ، تـ الحساب عف طريؽ التكرارات كالىسب الهئكية كالهتكسط الحسابي لتحديد هستكل االهف الىفسي، كالجدكؿ التالي 

: يكضح الىتائج الهتحصؿ عميٍا 

. مستكيات  األمف النفسي لدل عماؿ الحماية المدنية : (02)الجدكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

أف الهستكل األهف الىفسي لعهاؿ الحهاية الهدىية هرتفع إذ بمغت الىسبة الهئكية لمفئة الهرتفعة األكثر هف   )02(يتضح هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
ك ها يحقؽ 21.7بهتكسط حسابي لمهجهكعتيف  %22.5 الى 116،في حيف بمغت ىسبة الفئة الهىخفضة األقؿ هف %77.5 الى 116  ٌك

ك ها يتفؽ هع ها تكصمت إليً ىتائج الدراسات السابقة هثؿ   دراسة  السٍمي  الفرضية الهتكقعة لمهستكل الهرتفع لمعهاؿ الحهاية الهدىية ٌك
 )2001(إضافة الى دراسة حهكدة .الهعىكىة بعبلقة بيف األهف الىفسي كاألداء الكظيفي لدل أعضاء الهجمس الشكرم السعكدم   )2007(

. كالتي ٌدفت إلى هعرفة شعكر الفرد لؤلهاف الكظيفي كتأثيري عمى اتجاٌاتً ىحك العهؿ كعبلقتٍا بكؿ هف الرضا الكظيفي كااللتزاـ التىظيهي 
كيهكف تفسير تمؾ الىتائج  .1995كالتي تىاكلت القيادة اإلدارية كعبلقتٍا باألهف الىفسي لمعاهميف ،كدراسة التكيجرم )1993(إضافة دراسة جبر 

ك  أكؿ الدكافع الىفسية كاالجتهاعية التي تحرؾ السمكؾ اإلىساىي كتكجًٍ ىحك غاياتً : ب  أف األهف الىفسي يعتبر هف الحاجات الىفسية ٌك
ذا ها اخفؽ الهرء في تحقيؽ حاجتً لؤلهف فاف ذلؾ يؤدم لعدـ القدرة عمى التحرؾ، كالفشؿ في تحقيؽ الذات كها يرل أريكسكف يؤدم إلى  ،كا 

    )81، ص 1996جبر هحهد جبر ، (.  اليأس

هستكل االهف الىفسي 
 

الهجهكع  هستكل هىخفض 116اقؿ هف  هستكل هرتفع 116اكثر  هف 
التكرارت  155 45% 200
الىسبة الهئكية  77,5 22,5% 100
  االهتكسط  21.7
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إذ يعتبر هف الحاجات األساسية التي يسعى اإلىساف الى إشباعٍا هف اجؿ الحفاظ عمى حياتً ، كها يهكف القكؿ بأف درجة التقدـ اإلىساىي في 
البدىي كالىفسي : جهيع هجاالت الحياة  تتحدد بالقدرة عمى السعي إلشباع ٌذي الحاجة  فشعكر اإلىساف باألهف يعىي تهتعً بالصحة ببعديٍا 

هها يؤدم إلى زيادة الرضا لديً كبالتالي دافعيتً لمعهؿ كاالىجاز ، إذ أشارت الدراسات الى كجكد عبلقة بيف الصحة الىفسية الجيدة كالكفاءة 
اإلىتاجية العالية فالصحة الىفسية تتضهف التكافؽ الىفسي الذم بدكري يتضهف التكافؽ الهٍىي الذم يعد كاحدا هف الهؤشرات القكية لؤلداء الهرتفع 

كهف ٌذا كمً يتأكد لىا .لئلفراد ففي ظؿ األهف كالطهأىيىة يؤدم كؿ فرد كاجبً عمى أحسف كجً كتؤدم كؿ جهاعة هٍهتٍا بأفضؿ صكرة األداء 
ذا لضهاف الرضا كالدافعية ىحك العهؿ فقد أشار هاسمك في  ا في هكاف العهؿ  ٌك أٌهية اآلهف الىفسي لمعهاؿ إذ يعد هف الشركط الكاجب تكفٌر

ا لؤلفراد قبؿ التطمع الى هستكل أعمى هف الحاجات ، كها أف بركتر أيد هاسمك في  سمـ الحاجات الٍرهي إف األهف حاجة أساسية البد هف تكفٌر
التقاعد، التثبيت في الخدهة ، كالعدالة كالتقييـ الهكضكعي ,الدخؿ الهادم الهىاسب : ذلؾ  كرأل أف الحاجة الى األهف تشتهؿ عمى أهكر هثؿ  

ك . لمفرد  ك هساعدة الىاس ٌك كيهكف القكؿ بأىىا كصمىا إلى ىتيجة الهرتفعة لؤلهف الىفسي إلى طبيعة العهؿ اإلىساىي لعهاؿ الحهاية الهدىية ٌك
ها يكسبٍـ الثقة بالذات التي تعتبر بعدا هف أبعاد اآلهف الىفسي كجزءا هف تحقيؽ الصحة الىفسية ، إضافة إلى أف األهف الىفسي ال يرتبط 

ىها تهتد جذكري إلى البيئة الخارجية هف هجتهع كأسرة التي لٍا تأثير عمى األهف الىفسي فهفٍـك األهف الىفسي يتأثر بالعديد هف  بالعهؿ فقط كا 
ك ها أشارت إليً  العكاهؿ سمبا أك إيجابا فدرجة إحساس  كشعكر الفرد باألهف الىفسي ذات عبلقة ارتباطيً بذاتً كعبلقاتً كأسمكب حياتً، ٌك

كقد بيىت ىتائج ٌذي الدراسة كجكد عبلقة إرتباطية قكية بيف هفٍـك الذات كالطهأىيىة  التي تزداد عىد األفراد كمها كاىت  )1987(دراسة حسيف 
     . . الهفاٌيـ عف الذات أكثر إيجابية  كها أف كؿ هتغير يعتهد عمى اآلخر 

 :عرض  نتائج الفرضية الثانية  كمناقشتيا  2ػ 

. تشير الفرضية إلى اىً تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في األهف الىفسي بيف عهاؿ الحهاية الهدىية الهتزكجيف كغير الهتزكجيف
: لعيىتيف هستقمتيف لمكصكؿ إلى الىتائج )ت(كلمتحقؽ هف صحة الفرضية اعتهدىا عمى اختبار

: يكضح نتائج الفرضية الثانية كمناقشتيا: (03)الجدكؿ رقـ 

بقيهة اىحراؼ تبمغ  )22.21(:  بمغ ـ 86أف الهتكسط الحسابي لغير الهتزكجيف كالذيف يبمغ عددٌـ  )03(يبيف الجدكؿ رقـ 
: كيبمغ اىحرافً الهعيارم القيهة التالية ع  )22.45(:   فقد بمغ الهتكسط ـ 114، أها بالىسبة لمهتزكجيف الذيف بمغ عددٌـ  )3.11(:ع
 كجدىا أىٍا  دالة إحصائيا ، 198، كبالرجكع الى قيهة ت الهجدكلة عىد درجة الحرية )0.34: (، حيث بمغت قيهة ت الهحسكبة ت  )3.12(

هها يعىي اىً  تكجد فركؽ بيف الهتزكجيف كغير الهتزكجيف في درجاتٍـ لؤلهف الىفسي ، كبالتالي  تتحقؽ الفرضية التي تىص عمى كجكد فركؽ 
ذا ها يتفؽ هع دراسة باتؿ . في األهف الىفسي بيف عهاؿ الحهاية الهدىية الهتزكجيف كغير الهتزكجيف  كالتي ٌدفت الى الشعكر  )2008(ٌك

التي ٌدفت الى التعرؼ عمى العبلقة بيف االغتراب  )2004(باألهف كعدـ األهف لدل الطبلب الهٍىييف كغير الهٍىييف  ،هع دراسة العقيمي 
كاألهف الىفسي في عصر العكلهة لدل طبلب الجاهعة إذ بيىت الدراسة الى كجكد فركؽ في األهف الىفسي تبعا لهتغير الحالة االجتهاعية  ، 

بعىكاف بعض الهتغيرات الديهغرافية الهرتبطة باألهف الىفسي ،إذ تكصمت الى أف األهف الىفسي يختمؼ تبعا  )1996(إضافة الى دراسة جبر 
كيهكف تفسير ذلؾ أف الظركؼ االجتهاعية التي يخضع لٍا العهاؿ الهتزكجيف ليست ٌي ىفسٍا .لمحالة االجتهاعية  كذلؾ لصالح الهتزكجيف 

 45الى 31عمى اعتبار أف اغمب الهتزكجيف يقعكف في هرحمتي العهر هف  الظركؼ بالىسبة لمعزاب ، إذ أف األهف الىفسي يرتفع بالتقدـ بالعهر
شباع الحاجات األساسية ، فهرحمة العهر هف 60الى 46ك  تعتبر 55 أك 45 الى 25 سىة كيرجع ذلؾ الى االستقرار ككضكح األٌداؼ كالقيـ كا 

أغىى فترات الحياة ، يتزكج فيٍا الهرء كيىجب كيصبح قادرا عمى التغمب عمى العديد هف الهعكقات التي تكاجٍٍـ لبلستقرار كاختيار ىهط هستقر 
ذا ها اثبتً هاككليً الزهبلء . لمحياة   )88، ص1996جبر هحهد جبر ،("  إذ كجدكا أف األكبر سىا أكثر رغبة في االستقرار في حياتٍـ "ٌك

قيمة   مستكل الداللة
 المحسكبة

 االنحراؼ درجة الحرية
 

 المتكسط الحسابي
 

العدد 
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قد أشار جبر هحهد جبر  الى أف الهتزكجيف أكثر أهىا هف غير الهتزكجيف كارجع ذلؾ الى أف الهتزكجيف يككىكف أكثر إشباعا لدكافعٍـ 
ك ها يتفؽ هع دراسة جكلي جكردف كفيريرج أف الهتزكجيف أكثر أهىا هف العزاب  ك ٌك ها يؤكدي .األكلية كالثاىكية كأكثر استقرارا هف العزاب، ٌك

إف الزكاج كتككيف األسرة يىقؿ الفرد هف حالة االعتهاد عمى الغير  الى حالة االستقرار كاالعتهاد عمى الذات كبذلؾ يقمؿ هف " احهد خيرم 
"  حجـ الهخاكؼ  كالقدرة عمى هكاجٍتٍا ، إذ اىً عىدٌا يصبح الزكج أبا كالزكجة أها 

إال اىً ٌىالؾ هف يرل أف العزاب أكثر أهىا كاستقرارا ىتيجة لقمة األعباء الهمقاة عمى عاتقٍـ كاىخفاض ىسبة الهسؤكليات ، هىٍـ دراسة 
التي ٌدفت الى دراسة الشعكر باألهف كعدـ األهف بيف الطبلب الهٍىيف كغير الهٍىيف كبىت الىتائج أف غير الهتزكجيف )patail )2008باتؿ 

. أكثر أهف هف الهتزكجيف 
: عرض  ىتائج الفرضية الثالثة  كهىاقشتٍا 3  ػ 

 (تشير الفرضية الى اىً تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في األهف الىفسي بيف عهاؿ الحهاية الهدىية بفارؽ سىكات االقدهية في العهؿ 
: لعيىتيف هستقمتيف لمكصكؿ إلى الىتائج) ت(كلمتحقؽ هف صحة الفرضية اعتهدىا عمى اختبار   . )سىكات03سىكات،أكثر هف 03/أقؿ هف 

: يكضح نتائج الفرضية الثالثة كمناقشتيا: (04)الجدكؿ رقـ 

 

 

 

 

 )19.88(:  بمغ  ـ 42سىكات كالبالغ عددٌـ 03/أف الهتكسط الحسابي  لذكم سىكات االقدهية في العهؿ أقؿ هف  )15( يبيف الجدكؿ رقـ 
 فقد 158سىكات كالذيف بمغ عددٌـ 03، أها بالىسبة لعهاؿ الحهاية الهدىية الحاهميف لسىكات االقدهية أكثر هف  )3.78(:بقيهة اىحراؼ تبمغ ع

، كبالرجكع  )-0.23: (، حيث بمغت قيهة ت الهحسكبة ت  )3.54: (كيبمغ اىحرافً الهعيارم القيهة التالية ع  )22.26(: بمغ  الهتكسط ـ 
 كجدىا أىٍا غير  دالة إحصائيا  ، هها يعىي اىً التكجد فركؽ في األهف الىفسي بيف عهاؿ الحهاية 198الى قيهة ت الهجدكلة عىد درجة حرية

، كبالتالي لـ  تتحقؽ الفرضية التي تىص عمى كجكد  )سىكات03سىكات،أكثر هف 03/أقؿ هف  (الهدىية بفارؽ سىكات االقدهية في العهؿ 
بهعىى أف الخبرة لدل  . )سىكات03سىكات،أكثر هف 03/أقؿ هف  (فركؽ في األهف الىفسي  بيف عهاؿ الحهاية الهدىية بفارؽ سىكات االقدهية 

عاهؿ الحهاية الدىية ال تؤثر في أهىً الىفسي كبالتالي ليست ٌىالؾ فركؽ بيىٍـ بفارؽ سىكات االقدهية ،كقد اتفقت ٌذي الىتيجة هع ها تكصؿ 
في دراستً التي  )1995(في دراستً القائهة عمى هعرفة األهف الىفسي لمهعمـ كاثر ذلؾ عمى األداء لديً ،كالسمهاف  )1996(إليٍا كؿ الربيع 

الحككهية كالخاصة   : ٌدفت الى التعرؼ عمى هدل إشباع حاجة اإلحساس باألهف لدل أعضاء الٍيئة التدريسية في الجاهعات األردىية بىكعيٍا 

الحاجات اإلرشادية "كعمى الرغـ هف أف ٌذي الىتيجة جاءت هتعارضة هع الكثير هف الدراسات هثؿ دراسة ذكرل هحهد عمي تمٍا 
ـ باألهف الىفسي  كالتي تكصمت الى كجكد فركؽ دالة في هستكل الشعكر باألهف الىفسي حسب هتغير " لهدرسي الثاىكية العاهة كفؽ شعكٌر

 الى 6سىة أكثر شعكرا باألهف الىفسي هف الهدرسيف الحاهميف سىكات خبرة هف 11سىكات الخبرة ، فالهدرسكف الذيف  تتهثؿ سىكات الخبرة لديٍـ 
أف األحدث سىا أقؿ رضا عف العهؿ ألىٍـ هازالكا في حالة بحث عف العهؿ الذم يرضيٍـ  )1974(إضافة الى هاككليً كزهبلئً . سىكات 10

جبر هحهد جبر ، (. شخصيا ، كها كجدكا أقؿ رضا عف العهؿ بدرجة أكبر كاقؿ سعادة كرغبة كقدرة عمى تىهية هٍارتٍـ الخاصة بالعهؿ 
   )89، ص1996

دراسة ٌدفت الى الكشؼ عف العبلقة بيف إدراؾ الهعمهيف لدرجة ههارسة الهدير لهٍاهً اإلدارية كهستكل األهف  )1993( كها أجرت ديراىيً 
الىفسي لدل الهعمهيف كالهعمهات في الهدارس الخاصة في هحافظة عهاف  ، كقد تكصمت الى كجكد اختبلؼ في درجة األهف تعزل إلى 

ي لصالح الخبرة الطكيمة ،إذ أف العاهؿ في سىكاتً األكلى يككف اقؿ دراية بأهكر العهؿ كأكثر تحسسا  االختبلؼ في خبرة الهعمـ في التدريس ٌك
كلعمىا ىفسر ٌاتً . لها يحيط بً هها يعيؽ تكيفً يشكؿ جيد بالهىظهة عكس السىكات البلحقة أيف يككف أكثر تكافقا كأعمى ثقة كذك ىفكذ أقكل 

هكاىاتً  كهدل تكيفً هع الهٍىة العاهؿ  ىها لً عبلقة بقدرات الفرد كا  الىتيجة بأف األهف الىفسي لمفرد ال يرتبط بخبرة الفرد في هجاؿ العهؿ فقط كا 
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ك ها يؤثر عمى هردكديتً  بٍا كتكافقً هع أٌدافٍا كقيهٍا كارتياحً كرضاي عها تقدهً لً هف إشباع لحاجاتً كرغباتً هها يجعمً أكثر استقرارا ٌك
في العهؿ ، إضافة الى تأثير العكاهؿ التىظيهية الهرتبطة بالهىظهة كالحكافز كاالستقبللية في العهؿ ك ىكع العبلقات االجتهاعية بيف العهاؿ 

إذ لكحظ أف الكثير هف األفراد يحتفظكف بهستكل عالي هف األهف الىفسي كالصحة البدىية بالرغـ هف تعرضٍـ .كالظركؼ الفيزيقية الهتكفرة 
 )2008سالـ هحهد عبد ا الهفرجي ،  (. لؤلحداث الحياتية الضاغطة األهر الذم يجعمىا ىعطي دكرا ٌاها لشخصية الفرد بكؿ جكاىبٍا 

إضافة الى أف العاهؿ قد يككف هتخكفا هف الهٍىة لعدـ هعرفتً بٍا في األشٍر األكلى إال اىً بهجرد الههارسة فاف ذلؾ يذٌب عىً الخكؼ 
كاالرتباؾ ، إذ أف عاهؿ الحهاية الهدىية كقبؿ الىزكؿ الى هيداف التدخبلت لمهشاركة في حاالت الطكارئ فاىً يخضع الى تككيف ىظرم كتطبيقي  
ذا ها قد يذٌب عىً ٌاجسا هف الهٍىة، كيتـ التككيف في هدرسة الكقاية الهدىية ٌذي  كتهاريف شبً عسكرية لهدة سىة يكسبً الهٍارات البلزهة ٌك
الهدرسة تككف جهيع أطر الكقاية الهدىية في الهجاالت التقىية كالعمهية كاإلدارية ذات الصمة بالحكادث كالككارث كهكافحة الحرائؽ  ، كها أف 
عهؿ الحهاية الهدىية يكتسيً الطابع الجهاعي كاالشتراؾ في التدخؿ كبالتالي فاف اإلحساس بالخكؼ يخؼ ألىً هع فريؽ يعيىً أثىاء أخطائً 

ذا هف اجؿ تحقيؽ األٌداؼ العاهة  عمى الرغـ هف أف كؿ تدخؿ ال يشبً سابقً ،فمكؿ تدخؿ أخطاري كظركفً الخاصة  إضافة . كيصححً ٌك
الى أف حب الهٍىة  يىسي عاهؿ الحهاية الهدىية التعب كالخكؼ كيجعمً ال يفكر إال في الطريقة التي يتهكف فيٍا هف إىقاذ حياة اآلخريف  ، 

. فٍـ يرتاحكف كيطهئىكف عىدها يركف الرضا في أعيف اآلخريف 

ٌدفت دراستىا لمكشؼ عف هستكل بف األهف الىفسي  لدل عيىة هف عهاؿ الحهاية الهدىية بهديىة كرقمة، كهف خبلؿ الىتائج :  خبلصة
الهتحصؿ هف التحميؿ اإلحصائي تبيف لىا هدل صحة فرضيتىا األكلى حيث حصمىا عمى هستكل هرتفع لؤلهف الىفسي لدل عهاؿ الحهاية 

الهدىية، ذلؾ أف شعكر العاهؿ  بالصحة الىفسية الجيدة  كاىخفاض ىسبة الخكؼ كالقمؽ كاالىتهاء لمكظيفة العاهؿ بٍا  بشعري بالتكافؽ الىفسي 
ك ها يؤثر عمى أدائً  أها يخص الفرضية الثاىية التي تكقعىا فيٍا كجكد فركؽ في األهف الىفسي بيف عهاؿ الحهاية الهدىية . كالهٍىي ٌك

عمى كجكد فركؽ بيف الهجهكعتيف ، أم أف هستكل األهف الىفسي عىد   )ت(الهتزكجيف كغير الهتزكجيف   قد تحققت حيث دلت ىتائج اختبار 
أها فيها يخص ىتائج الفرضية الثالثة فقد دلت الىتائج عمى عدـ كجكد فركؽ بيف عهاؿ .الهتزكجيف يختمؼ عف ها ٌك عىد غير الهتزكجيف 

ك ها يدؿ عمى عدـ تأثر  الحهاية الهدىية ذكم أقدهية اقؿ هف أك يساكم ثبلث سىكات كأكثر هف ثبلث سىكات في هستكل األهف الىفسي ٌك
. األهف الىفسي بالتقدهية في العهؿ  
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" دراسة هسحية عمى هكظفي هجمس الشكرل السعكدم"األهف الىفسي كعبلقتً باألداء الكظيفي : ) 2007 (ػ السٍمي هاجد المهيع حهكد  )9

رسالة هاجستير غير هىشكرة ، قسـ العمـك االجتهاعية ، كمية الدراسات العميا ، جاهعة ىايؼ العربية لمعمـك األهىية 
إساءة الهعاهمة الهدرسية كعبلقتٍا باألهف الىفسي لدل عيىة هف تبلهيذ الهرحمة االبتدائية  : ) 2009 (الشٍرم عبد ا بف هحهد عمي  )10

. بهحافظة الطائؼ ، رسالة هاجستير غير هىشكرة كمية التربية ، جاهعة أـ القرل ، الههمكة العربية السعكدية 
دراسة هيداىية عمى عيىة هف طبلب جاهعة هحهد بف " االغتراب كعبلقتً باألهف الىفسي  : ) 2004 (العقيمي عادؿ بف هحهد بف هحهد  )11

رسالة هاجستير غير هىشكرة ، قسـ العمـك االجتهاعية ، كمية الدراسات العميا ، جاهعة ىايؼ العربية لمعمـك " سعكد اإلسبلهية بالرياض 
. األهىية

عبلقة اشتراؾ الطبلب في جهاعات الىشاط الطبلبي باألهف الىفسي كاالجتهاعي لدل طبلب  : )2004(العىزم جٍاد هىزؿ عسراف  )12
الهرحمة الثاىكية بهديىة الرياض ، رسالة هاجستير غير هىشكرة ، قسـ العمـك االجتهاعية ، كمية الدراسات العميا ، جاهعة ىايؼ العربية 

. لمعمـك األهىية 
، كمية التربية، جاهعة أـ القرل، )غير هىشكرة(، إساءة الهعاهمة الهدرسية كعبلقتٍا باألهف الىفسي، رسالة هاجستير )2009(بف هحهد عمي  )13

. السعكدية
إساءة الهعاهمة البدىية كاإلٌهاؿ الكالدم كالطهأىيىة الىفسية كاالكتئاب لدل عيىة هف تمهيذات الهرحمة االبتدائية  : )2009(بكقرم هي  )14

.  بهكة الهكرهة، رسالة هاجستير غير هىشكرة ،  قسـ عمـ الىفس ، كمية التربية ، جاهعة أـ القرل ، الههمكة العربية السعكدية
عمـ الىفس األهىي الطبعة األكلى  لدار العربية لمعمـك األهىية ،  : )2006(حسيف الحارث بف عبد الحهيد ك دايىي غساف حسيف سالـ  )15

  10بيركت ، لبىاف
. إدارة الهكارد البشرية ، الهكتب الجاهعي الحديث ، اإلسكىدرية ،هصر )1999(حسف راكية هحهد ، )16
.  ، د ط ،دار الىٍضة العربية القاٌرة   ) األهاف عدـ األهاف ( ، اختبار الصحة الىفسية ، )1987(عبد الرحهاف العيسكم ،  )17
. ، دار العمـ، الككيت2، الصحة الىفسية في ضكء عمـ الىفس كاإلسبلـ، ط )1995(هرسي كهاؿ،  )18
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 ، أسس عمـ الىفس الصىاعي كالتىظيهي ، ديكاف الهطبكعات الجاهعية ، الجزائر  )1992(هصطفى عشكم ،  )19
 .   ،لصحة الىفسية كالتكافؽ ،دار الهعرفة الجاهعية ،القاٌرة، هصر )2004(هىيرة هحهد عمي، )20
 1996،بيركت لبىاف ، 1كاهؿ هحهد هحهد عكيضة ، عمـ الىفس الصىاعي دار الكتاب العمهية ،ط )21
  ػ 390،806، بعض الهتغيرات الديهكغرافية الهرتبطة باألهف الىفسي ،هجمة عمـ الىفس،)1996(جبر هحهد جبر ،  )22
،األهف الىفسي بهراكز اإلسعاؼ بهحافظات غزة كعبلقتً ببعض سهات الشخصية كهتغيرات )2003(جٍاد عاشكر الخضرم ،  )23

أخرل، رسالة هاجستير هىشكرة ، جاهعة غزة 
. ،االلتزاـ الديىي كعبلقتً باألهف الىفسي لدل طمبة جاهعة صىعاء ،رسالة هاجستير كمية اآلداب ، صىعاء )2001(حكهت جهيؿ ،  )24
كعبلقتٍها ) الهطمقة كاألرهمة(األهف الىفسي ك الشعكر بالكحدة الىفسية لدل الهرأة الفمسطيىية  : )2010(خكيطر كفاء عمي حسف  )25

ببعض الهتغيرات ، رسالة هاجستير غير هىشكرة ، كمية التربية ، الجاهعة اإلسبلهية ، غزة ، فمسطيف  
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العنؼ الزكاجي ك السير النفسي لمضحية 
دراسة ميدانية مف خبلؿ اإلنتاج االسقاطي 

بف بردم  مميكة .بعمي خردكش زىية                       أ.د
 جامعة قاصدم مرباح كرقمة                   جامعة الكادم

  

:      مقدمة كطرح اإلشكالية
, ك السياسية,  سىة دكلية لمهرأة ك اعتبرت تمؾ السىة ىقطة تحكؿ في هسيرة الهرأة في الهجاالت االقتصادية 1970أعمىت األهـ الهتحدة سىة  

 .كحظي هكضكع العىؼ ضد الهرأة اعتبارا هف ذالؾ التاريخ بالكثير هف االٌتهاـ . ك االسرية, كالتعميهية
كيعتبر العىؼ الجسدم هف . تتعرض الهرأة ألشكاؿ هختمفة هف العىؼ تشهؿ العىؼ الجسدم ك المفظي ك االجتهاعي ك الىفسي ك الصحي 

. كيككف باستخداـ األيدم أك األرجؿ أك أداة قد تترؾ آثار عمى  جسد الهرأة الهعتدل عميٍا , اكثر اشكاؿ العىؼ كضكحا 
بؿ يقصد بً كافة أشكاؿ السمكؾ الفردم ك , كقد جاء في الدراسات الحديثة أف العىؼ ضد الهرأة ال يعىي فقط االعتداء الجسدم أك الهعىكم

ا  كيحجبٍا عف الهشاركة , كيحرهٍا هف ههارسة حقكقٍا الهقرر لٍا في القاىكف , كيكرس تبعيتٍا , الجهاعي الذم يىاؿ هف الهرأة كيحط هف قدٌر
كال , كيىتشر العىؼ ضد الهرأة بشكؿ كاسع في اىحاء العالـ . كيهىعٍا هف ههارسة كيىكىتٍا بشكؿ طبيعي ك حقيقي, السياسية االجتهاعية 

ك بالخصكص العىؼ الزكاجي حيث االزكاج يتصمكف بشكؿ غير فعاؿ   )13, 2013,هحهكد بىات(.يقتصر كجكدي عمى دكلة أك شعب هعيف 
كيفشمكف في االستهاع , هثؿ ٌؤالء األزكاج يككىكف غير قادريف عمى إدارة الصراع ك االتصاؿ بشكؿ فعاؿ. فًيؤدم ذلؾ الى الهعاىاة الزكاجية

ٌىا تبقى الهشكمة هعمقة , فقد يهيؿ الزكج لبلىسحاب هف الهكاف  , ال يهيمكف القتراح حمكؿ ههكىة لمهشكبلت التي تكاجٍٍـ , لبعضٍـ بعضا 
أك قد يهيؿ لمتعاهؿ هع الهشكبلت أك الصراعات الزكجية باستخداـ الضرب أك أشكاؿ هتعددة هف السمككات شديدة العىؼ ك بتكرار تمؾ ,

يىة األلـ كالكبت كاإلحباط  فهاٌي كسائمٍا التكيفية  هع ٌذي الهكاقؼ شديدة العىؼ أم دكر تتخذي ؟  .الهكاقؼ الضاغطة تصبح  الضحية ٌر
 الخ ....يختمؼ تعريؼ هصطمح العىؼ باختبلؼ العمهاء ك تخصصاتٍـ فممعىؼ طابع أخبلقي ك هرهى ىفسي ك غاية سياسية 

 
:  المقاربة األخبلقية الفمسفية 

أف اإلىساف عهيؿ دكها الى الصراع هع أقراىً  >>   هف هقكلة هفادٌا  Thomas Hobes اىطمؽ تكهاس ٌكبس :مقاربة تكماس ىكبس - 
  كترتبط ٌذي الحالة الطبيعية في ذٌف ٌكبس <<هف البشر هدفكعا في ذلؾ إها بالبحث عف الهىفعة اك دفاعا عف أهىية اك  طهعا في الهجد 

بغياب السمطة الهىظهة فطالها يعيش البشر ببل غطاء هف سمطة هشتركة يحترهكىٍا فإىٍـ يصبحكف في كضع شبيً بحالة حرب  ك في الحرب 
فالحرب ال تتهؿ في الهعارؾ ، كالقتاؿ العقمي فقط كلكىٍا تعىي أيضا ، إذا ها أخذىا عاهؿ الزهف في االعتبار .كؿ فرد في هكجٍة أم فرد آخر 

 .ك ثبكت ارادة  الهكاجٍة كخكض الهعارؾ 
ر الىظرية االجتهاعية عىد ابف خمدكف فالعصبية تتضهف صبلت الىسب خاصة :مقاربة ابف خمدكف حكؿ العنؼ –  إف هفٍـك العصبية ٌك جٌك

 .بالهجتهع البدكم حيث تكجد صمة الدـ ك عبلقات القرابة الىاشئة عف الىظاـ االجتهاعي 
فالعصبية إذف رابطة اجتهاعية سيككلكجية شعكرية كال شعكرية هعا ، تربط أفراد جهاعة ها قائهة عمى القرابة رابطا هستهرا ، يبرز كيشتد عىدها 

. يككف ٌىاؾ خطر يٍدد أكالئؾ األفراد كأفراد  أك كجهاعة 
التي ٌي  )صمة الدـ  (لقد ىظر ابف خمدكف إلى ٌذا الصراع باعتباري طبعا هف طابع الهراف ، فٍك في ىظري ىتيجة  طبيعية بشرية هتىاقضة 

. ىزعة طبيعية في البشر هىذ كاىكا هف جٍة  كالطابع العدكاىي الذم يشكؿ أٌـ هظاٌر هف هظاٌر آثار الحيكاىية فيٍـ هف جٍة أخرل 
فالعدكاف كفعؿ عىفي الذم يظٍر في  الصراع العصبي الذم  ٌك ليس صراعا بيف الدهاء كال راجعا إال هجرد االعتداء باألىساب بؿ ٌك صراع 

ىها يبدك في شكؿ صراع بيف  هف أجؿ البقاء ، صراع هف اجؿ العيش ، ك إذا كاف ٌذا الصراع ، ال يتخذ هظٍرا اقتصاديا كاضحا ، كا 
 .فها ذلؾ إال بطبيعة الظركؼ االجتهاعية  االقتصادية السائدة في العهراف البدكم . العصبيات اك الجهاعات  التي تىتسب إلى ىسب هعيف 

 
يطرح أصحاب ٌذا التيار أف التعطش لمعىؼ غريزة فطرية لمطبيعة البشرية ك الهىبع األساس لكؿ الىزاعات االجتهاعية :المقاربة البيكلكجية 
إف أصكؿ كؿ هظاٌر العىؼ في الحياة االجتهاعية بها فيٍا الحرب "  الى القكؿ  R. Ardrey اردم . كبدكري يذٌب ر .في الحياة الهعصرة 

هف أجؿ الدفاع عف الهمكية كعف  األرض اك هف أجؿ الحصكؿ عميٍا ٌي كاضحة في كراثة  الطبيعة البيكلكجية كيضيؼ أف اإلىساف هستعد 
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ك عاجز أهاـ غرائز طبيعية الخاصة التي تعكد بشكؿ غير قابؿ لمرد إلى الىزاعات االجتهاعية ك إلى الصراع أف  كراثيا لمقيـ بأعهاؿ عىيفة ٌك
 .الرجاؿ هٍها بمغت قكتٍـ ال يستطيعكف ههارسة رقابة هىطقية ك فعالة عمى هظاٌر عدكاىيتٍـ 

           : حيث يقكؿ << خمؿ في الحضارة>>  في كتابً Freudتقكؿ ٌذي الهقاربة القائهة عمى إسٍاهات ىظرية فركيد : المقاربة النفسية 
ليس اإلىساف قطعا ذلؾ الكائف الطيب كالذم يقاؿ عىً يدافع عف ىفسً عىدها يٍاجـ بؿ ٌك عمى العكس هف ذلؾ كائف يتحتـ عميً أف >> 

 .<<يضع في حسابات  هعطياتً الغريزية ىصيبا كبيرا هف العدكاىية كإحدل تجميات الههارسة العىيفة 
 أف هفٍـك العىؼ فركيد يىطبؽ عمى الشعكب ، ك األهـ بىفس الدرجة التي تىطبؽ عمى األفراد كيؤكد أىً تكجد في كؿ  Charma كيرل غارها 

. شعب غرائز الحيكية الهتقدهة 
إىها أقصد أىىا لكي ىفٍـ >> :  يتهيز العىؼ في عصرىا ىكعيا عف العىؼ في القركف الهاضية ، كيضيؼ قائبل welssonكيضيؼ كلسف 

  ) 95،97 ص 2006عمي سهكؾ ،  (،يجب أف ىأخذ بعيف االعتبار ىفسية إىساف القرف العشريف 
 

إذا كاف ليفي ستراكس أبرز آىثربكلكجيف الهعاصريف كأٌـ الهخصصيف بدراسة اإلىساف األكؿ كهىضكهاتً ك أكؿ :المقاربة األنثريكلكجية 
عمى هفاٌيـ التقدـ " البداٌة "هف اىتقد الىزعة الهركزية في هكقؼ الغربييف هف الثقافات األخرل ، حيث يرل بأف الفكر الغربي أضفر طابع 

 .كالتطكر ك الحداثة ، كال تزيد عف ككىٍا أفكار خاصة اك أىهاط خاصة تؤسس هف خبللٍا الهجتهعات الغربية الغريزية ذاتٍا 
         لذل أدل تطبيؽ ٌذي الهفاٌيـ إلى دراسة الهجتهعات البدائية بصكرة خاصة إلى ههاثمة الغير بالذات كبالتالي  إلى إىكار أك إلغاء 

 .  الههيزات الخاصة بالشعكب البدائية
      إف ليفي ستركس في هكقفً ٌذا يعيد اإلعتبار إلى الحضارات غير األكربية ك يؤكد عمى هعاكدة الىظر في  التصىيؼ الهألكؼ 

  ) 103 ، ص2006هرجع سابؽ ، (. لمهجتهعات إلى هتكحشة ك هتهدىة قديهة ك حديثة ، راكدة كهتحركة تاريخية كغير تاريخية 
 

 هف أٌـ الهفاٌيـ الهفسرة لؤلبعاد الثقافية لمعىؼ حيث يشغؿ ىسؽ الثقافة  Anomieيعتبر هفٍـك األىكهي : المقاربة السكسيكلكجية المعاصرة 
ك القيـ هكاىة هحكرية في بىاء الهجتهع باعتبار أف القيـ ك الهعايير الهشتقة هىٍا ، ٌي التي تىظـ التفاعؿ االجتهاعي ك تضبطً فقيـ الثقافة 

ي التي تشكؿ أساسا لمتكقعات الهتبادلة بيف الهجهكعات البشرية  تشكؿ هجهكعة هف التكجٍات الهشتركة   .بيف البشر ٌك
يبىي إهيؿ دكركايـ  ىظريتً عف اآلىكهي عمى أساس أف استقرار العبلقات االجتهاعية كحتى التكازف  الشخصي ألعضاء الجهاعية االجتهاعية 
يعتهد عمى كجكد بىاء هعايرم يرتبط بالسمكؾ ك أف يككف ٌىاؾ اتفاؽ      كقبكؿ عاـ لٍذا البىاء بحيث يكتسب سمطة أخبلقية بكاسطة أعضاء 
الجهاعة الهحمية الهىضهة ك يككف همزها بحيث تىظـ ٌذي الهعايير اختبار الفرد الكسائؿ التي تحقؽ بٍا أٌدافً كها تحدد إلى حد ها األٌداؼ ك 

. الرغبات ذاتٍا 
بة هعا ، حيث يجد في طاعتً  فالفرد السكم عىد دكركايـ ٌك الشخص األخبلقي الذم سيهىح العىاصر الهعيارية هف عىصر الرعية ك الٌر

  ) 114-111هرجع سابؽ ص (.  سعادتً في تحقيؽ ذاتً بٍذا يككف الىظاـ األخبلقي الهىضبط ٌك الحالة الهقابمة لمتفكؾ اآلىكهي 
الً اهف       حيث أشار إلى أىً   )الغير سكم  (     كقد كضع عمهاء االجتهاع سىكبكريت ك تريككؼ قائهة هف السهات التي تهيز اإلىساف 

: يتهيز بػ
ازدكاج الشخصية  -
 ازدكاج الهشاعر ك االتجاٌات -
 تقمب الهزاج ك الشعكر باإلحباط ، البلهباالة-
 االىطكاء ، االغتراب ، العىؼ -
 الهيؿ إلى االتجاٌات الرجعية -
 االستجابات السريعة لمهكاقؼ -
 .عدـ القدرة عمى تأجيؿ اإلشباع بالىسبة لمدكافع الفردية -

ذي الخصائص تؤدم باألفراد إلى القياـ بأفعاؿ عىيفة ىحك الهجتهع الذم يعيشكف فيً   .ٌك
 ) 123 ، ص 2006عمي سهكؾ ، (

إف كضع اإلىساف القائـ عمى الصراع ليس ذا طبيعة ىفسية أخبلقية ك حسب بؿ ٌك هف هقكهات كياىً بالذات فبيف تطمعات اإلىساف تمؾ التي 
. ال تعترؼ حدكدا ها يميً ٌذا البىاء االجتهاعي لً 
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إف ٌذا التىاقض بيف ها يشعر بً كؿ فرد هف حاجتً إلى الحياة االجتهاعية ك اإلحباط الذم يعتريً كفيؿ بتفسير الههارسة العىيفة إذا ها تكافرت 
ف اختمفت .ظركؼ بيئية خاصة  كها تبدك عميً ظاٌرة العىؼ ضد الهرأة كظاٌرة عالهية تعاىي هىٍا الهرأة في كؿ الهجتهعات ك أيىها كاىت كا  ٌك

 ) 31، ص 2007طً عبد العظيـ،  (.  أشكالٍا 
 

 : المرأة العنؼ في الجزائر
 سىة دكلية لمهرأة ، كاعتبر ىقطة تحكؿ في هسيرة الهرأة في الهجاالت االقتصادية ك السياسية ك التعميهية ك 1970أعمىت األهـ الهتحدة سىة 

 ) 13، ص 2008سٍيمة هحهكد بىات ، (. األسرية ك حظي هكضكع العىؼ ضد الهرأة اعتبارا هف ذلؾ التاريخ بالكثير هف االٌتهاـ 
 ) 2-1 48/104القرار( 1993يعرؼ اإلعبلف العالهي لمقضاء عمى العىؼ ضد الهرأة الصادر عف الجهعية العاهة لؤلهـ الهتحدة في سىة 

أم فعؿ عىيؼ تدفع إليً عصبية الجىس ك يترتب عىً أذل اك هعاىاة لمهرأة سكاء هف الىاحية الجسهاىية اك الجىسية اك " العىؼ عمى أىً 
 .أك الحرهاف التعسفي هف الحرية سكاء حدث ذلؾ في الحية العاهة أك الخاصة  ... الىفسية بها في ذلؾ التٍديد بأفعاؿ هف ٌذا القبيؿ أك 

 ( 3 ،ص2010الجازية اليمامي 
ففي الجزائر تـ تسميط الضكء عمى العىؼ األسرم هف خبلؿ دراستيف ٌاهتيف حكؿ العىؼ الهكجً ضد الىساء أىجزت الدراسة األكلى في سىة 

ا الهعٍد الكطىي 2001  هف طرؼ الفيدرالية الدكلية لرابطة حقكؽ اإلىساف حكؿ العىؼ الهكجً ضد الىساء ، أها الدراسة الثاىية فقد أىجٌز
 همؼ اهرأة هعىفة ههف ترددف عمى هراكز الصحة العهكهية ، كأقساـ الشرطة ك الهحاكـ ك 9033 كشهمت 2003لمصحة العهكهية في سىة 

هراكز اإلصغاء ك االستقباؿ ، رغـ اعتهادٌا لهىاٌج بحثية هختمفة إال أف الدراستيف خمصتا إلى ىتائج هتطابقة تهاها فيٍا يتعمؽ بالعىؼ األسرم 
 .، حيث تشير الدراسة األكلى حسب الهعطيات الهجهعة بالهستشفيات إلى أف الحاالت تعد باآلالؼ

هف االعتداءات حصمت في هحؿ سكىى الضحية ، ثمث ٌؤالء الىساء تقدهف أكثر هف هرة إلى األقساـ % 75كها أشارت الدراسة أف 
. االستشفائية بسبب تعرضٍف ألعهاؿ عىؼ هتكررة ، أها الهعتدم في أغمب الحاالت الزكج 

اها الدراسة الثاىية حكؿ العىؼ الهكجً ضد الىساء في الجزائر فقد بيىت أف حكالي   
هف الحاالت الهصرح بٍا في  % 61.8(هف الىساء يتعرضف لمعىؼ داخؿ الفضاء األسرم كأف الزكج ٌك الهعىؼ بدرجة أكلى  % 54

كيتراجع التصريح بالعىؼ الزكجي إلى الدرجة الثاىية ك الثالثة حسب الحاالت  الهصرح بٍا في أقساـ الشرطة ك في الهحاكـ  )الٍياكؿ الصحية 
ك ها يدؿ عمى أف الزكجة الهعىفة قد تمتجئ تمقائيا إلى الهراكز الصحية لتمقي اإلسعافات الضركرية ك لكىٍا تهتىع عف االلتجاء إلى أقساـ  ٌك

 .الشرطة  أك الهحاكـ لئلببلغ عف زكجٍا العىيؼ كرفع شككل ضدي
 

: العنؼ كالثقافة األبكية 
يتصؿ هكضكع العىؼ ضد الهرأة بالثقافة األبكية السائدة القائهة عمى سمطة الذككر عمى اإلىاث كأفضميتٍـ عميٍف في كؿ الهجاالت 
فيتـ الربط بيف العىؼ ك األخبلؽ كفي كؿ ٌذي األزكاج  الثىائيات تتحهؿ الهرأة كحدٌا كزر سمككٍا ، كسمكؾ الرجؿ ، ٌكذا يتـ تبرير العىؼ 

. الذم يرافقٍا هف الهٍد إلى المحد ك يتـ السككت عىً ك يصبح أهرا ليس هقبكال عىد الرجؿ فحسب بؿ عىد الهرأة ذاتٍا 
كيستىبطف ٌذا القبكؿ هجهكعة هف السمككيات العىيفة تثير تساؤالت حكؿ هغزاٌا ك هآلٍا فالتهييز بف األطفاؿ عمى أساس الجىس 
هف قبؿ الكالديف ال يطرح تساؤالت حتى لدل الفتيات كقد كجدتً الهرأة طبيعيا فهرة ألف أخاٌا كحيدا كهرات أخرل ألىً األصغر كقميبلت ٌف 

. المكاتي اعتبرف ذلؾ حالة غير طبيعية 
كيشير الباحثكف االجتهاعيكف في ٌذا الخصكص إلى أف ٌزيهة الجىس الىسائي ٌي هف القدـ بحيث تبدك ك كأىٍا كاقعة طبيعية 

 ) 16-15 ، ص2002فٍيهة شرؼ الديف ،  (. ككها أف الضرب هازاؿ هرتبطا بالتأديب 
 

: ما الممكف القياـ بو مف طرؼ الضحايا
 إف أكؿ عىؼ ٌك الصهت عف حاالت العىؼ التي يتىاهى غض الطرؼ عىٍا هف طرؼ السمطات العهكهية هع تقبؿ الهجتهع لً ، ك غالبا ها 
يؤدم عدـ  تجشيع الضحايا عمى التشكي ، إها بصفة غير هباشرة بسبب العراقيؿ البيركقراطية  أك بصفة هباشرة هف طرؼ الهحيط العائمي أك 
. الطبيب أك الشرطي أك الهحاهي ، ك الهؤسسات بصكرة عاهة إلى شعكر الهشتكية بالذىب هها يجعؿ الهعتدم يشعر بحقً في ارتكاب العىؼ 

     ) 83-75الكتاب األبيض ، ص ،  (
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إف عدـ تكفير الهاؿ ٌك العائؽ الرئيسي الذم يقؼ في كجً كؿ إجراء قاىكىي ، ك ٌك ها تشتكي هىً  الكثير هف الىساء المكاتي ال يستطعف 
 .المجكء إلى هحاـ بؿ  كحتى دفع الىفقات العادية الهتصمة برفع الدعكل 

 عىدها تقرر اهرأة كاىت ضحية العىؼ رفع شككل فإىٍا ، إها تجد أهاهٍا هف يثىيٍا عف عزيهتٍا أك تجد ىفسٍا هجبرة عمى إرفاؽ شككاٌا -
ا الرفض  . عمى هستكل هحافظة الشرطة بشٍادة هف طبيب شرعي ، ك إال كاف هصيٌر

 .بعض ضحايا العىؼ الغير الظاٌر ال يهكىً الحصكؿ عمى شٍادة طبية تثبت تعرضٍـ لمضرب هها يجعمٍـ عاجزيف عف رفع شككل -
زد عمى ذلؾ أف قاىكف األسرة الذم يسهح لمزكج بالطبلؽ هف دكف سبب ،كال يشترط هىً سكل تقديـ طمب عاد في ٌذا الشأف ، ضؼ إلى  -

ذلؾ أف الهرأة ك حرصٍا هىٍا عمى االحتفاظ بأكالدٌا ك عائمتٍا ك هسكف الزكجية ، ترفض رفع شككل كهع ذلؾ ىجد أف الهرأة في حالة 
 .الطبلؽ ك حتى إذ لـ يكف لمزكج هسكف آخر 

 
 : أسباب عنؼ الزكج عمى الزكجة 

 :قد تتعدد األسباب التي تسبب تصدع الحياة الزكجية ك تتبلشى اآلهاؿ فيدب اليأس كصكال بالههارسات العىيفة ك هىٍا 
ىشأة الفرد في أسرة يسكدي العىؼ ، فقد كجد الباحثكف أف ٌىاؾ عبلقة بيف ههارسة األب لمعىؼ عمى األـ أك عمى االبف ك إهكاىية أف - 1

.  يصبح االبف في الهستقبؿ ههارسا لمعىؼ عمى زكجتً 
ي ثقافة -  2 قد تمعب الثقافة دكرا في حصكؿ اإلساءة لمهرأة فالثقافة التي تجعؿ الرجؿ افضؿ هف الهرأة ك تهىحً  الحؽ في الرأم ك السمطة ٌك

تؤيد ههارسة اإلساءة ىحك الهرأة باعتباري ضربا هف ضركب الرجكلة كقد  تككف أرقى هف هستكل في العهؿ اك في هستكاٌا التعميهي فيشعر 
. بالدكىية ك الضعؼ 

إلخ  ... الغيرة ك الشؾ إف األزكاج العىيفي لديٍـ غيرة كشؾ في زكجاتٍـ ألتفً السمككيات كرقـ ٌاتؼ غريب -  3
. إف األزكاج الذيف يستخدهكف العىؼ ضد زكجاتٍـ يمجأكف لً  بقصد إظٍار الٍيهىة ك استغبلؿ القكة البدىية لمسيطرة عمى الهرأة - 4
اإلفتقار لهٍارات اإلتصاؿ ك حؿ الهشكبلت ك التعاهؿ هع الخبلفات ك الصراعات بطريقة تزيد هف حدتٍا  - 5
 .إلخ ... قد تمعب الضكاغط التي يهر بٍا األسرة دكرا في حصكؿ العىؼ ك خاصة الضغط الذم يتعرض لً الزكج في العهؿ أك ظركؼ اإلقتصادية - 6
عمى عيىة هؤلفة ٌىاؾ عبلقة خطية هكجبة بيف تعاطي الكحكؿ   )Kanfer& starus( 190تعاطي الكحكؿ في دراسة كاىفر ك ستركاس - 7

ك عىؼ الزكج ضد زكجتً  
الى جاىب العديد هف الظركؼ اإلتقائية التي تكاجً العىؼ ضد الزكجة هثؿ ازدياد عدد األكالد ك دكر كسائؿ اإلعبلـ الهرأة التي تزيد هف ألـ 

 ) 47-44, 2008,سٍيمة هحهكد بىات (.  الهرأة ك عذاباتٍا 
 

: النظريات المفسرة لبقاء ك استقرار المرأة في العبلقة المسيئة 
 أسرة هتزكجة الى 400 هف خبلؿ دراساتٍا التي أجريت عمى عدد هف الىساء الهضركبات كالتي بمغ عددٌف  Walker lenareلقد تكصمت 

 :كجكد ىظريات تفسر السبب في أف الهرأة الىساء هعاهمتٍا ال تترؾ العبلقة العىيفة هع الزكجة 
  نظرية دكرة العنؼ ك زممة األعراض لممرأة الضحية:  

بؿ تحدث عمى هتصؿ كعمى أساس هتكرر فالهرأة الهساء هعاهمتٍا , أف اإلساءة ضد الهرأة ال تشكؿ هف حادثة كاحدة  Walkerترل ك الكر 
ي تهر عبر ثبلث هراحؿ   :تتعرض لكثير هف ألكاف العىؼ ضد الهرأة يحدث في دكرة تصىؼ بدرجات هتبايىة في الشدة ٌك

ي هرحمة بىاء التكتر :المرحمة األكلى  كتعرؼ بذلؾ حيث أىً خبلؿ ٌذي الهرحمة يىشأ التكتر بيف الزكجيف ك يكثر  Tension buildy ٌك
ك الضحية  هرحمة الٍدكء قبؿ العاصفة   )الزكج(الجدؿ ك الىقاش بيف كؿ هف الهتعدم 

كيطمؽ عميٍا أيضا هرحمة اإلىفجار كفي ٌذي الهرحمة يصؿ التكتر  Acute Battering هرحمة الحدث العىيؼ اك ضرب :المرحمة الثانية 
عميٍا أيضا هرحمة اإلىفجار كفي الهرحمة يصؿ التكتر عمى ذركتً يتحكؿ عمى ٌياج كتكازف ال يهكف التحكـ فيً حيث يتـ اإليذاء ك الضرر 

 .الكاقع عمى الضحية 
 ك يطمؽ عميٍا هرحمة الكهكف ك الٍدكء ك يظٍر عطؼ الهتعدم ك الحب ىحك  Honey Noobstage هرحمة شٍر العسؿ :المرحمة الثالثة 

الضحية حيىٍا تهتص الهرأة الهعىفة غضبٍا ك تحكلً عمى ىفسٍا في صكر عدة هىٍا تعاطي الهخدرات ك العقاقير ك تعاىي القمؽ ك اإلكتئاب 
ك قد تعاىي هف زهمة اعراض ضغكط ها بعد الصدهة ك هف ٌىا يهكف تحديد الخصائص التي تتصؼ بٍا ٌذي الهرحمة في األسرة كمٍا  في 

 .صدهة ك يبرر الهسيء ك يمـك الضحية ك يقدـ ٌدايا ك يشعر بالىدـ 
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 :اها فيها يتعمؽ بزهمة أعراض الهرأة في كاآلتي 
الستشارة الزائدة ك اضطراب الىـك  : العرض األكؿ 
. ك يتضهف أف الضحية تسترجع حكادث اإلساءة الهخزىة في عقمٍا ,  يشير عمى الككابيس ك األحبلـ الهزعجة :العرض االثاني 
.  فٍك يشهؿ في الشعكر باالختىاؽ ك الضيؽ ك يرجع ذلؾ عمى طبيعة األعراض الهفرطة لمصدهة الىفسية:العرض الثالث 

ا بالعجز ك اإلحباط ك اإلكتئاب كيشجعٍا عمى البقاء في العبلقة حيث  تصبح الضحية غير هبالية باإلساءة هف جديد التي تكرس  شعكٌر
  )131,121ص  , 2007, طً عبد العظيـ (.  الهسيئة دكف التحرر ك الردع 

 
  نظرية العجز المتعمـ   :

فىهكذج العجز الهتعمـ يشير إلى اإلعتقاد هف جاىب الفرد بأىً يفقد السيطرة عمى األحداث هف حكلً ك ٌذا االعتقاد ىابع هف إدراؾ الشخص 
يحدث , بأف االكقائع ك األحداث التي يهر بٍا تككف هىفصمة عف جٍكدي ك تصرفاتً ك بعبارة أخرل يحدث  ألىً يككف عاجزا عف التأثير فيٍا 

. لً عمى هختمؼ الهستكيات 
حيث أشار إلى أف الحيكاىات إذا , ك ذلؾ هف خبلؿ تجاربً عمى الحيكاىات  seligman ك يرجع هفٍـك العجز التعمـ ألكؿ هرة إلى سيمجهاف 

, ىفس الهرجع (. ها تعرضت اثىاء تعمهٍا ألداء هٍهة هعيىة لصدهات كٍربائية هؤلهة ال يهكف أف تتفادٌا فيها بعد في تعمـ أداء هٍهة أخرل 
. ) 140ص 

 
 - نظرية الرباط الصدمي :

  تفسيرا آخر  عف السبب بقاء الهرأة الضحية في العبلقة الهسيئة هع الزكج  العىيؼ ك  dutton & painterك تعىي ٌذي الىظرية التي أعدٌا 
قد استخدـ أصحاب ٌذي الىظرية هصطمح هع الرباط الصدهي ليصؼ التعمؽ االىفعالي القكم بيف الضحية ك الهعتدم ك أف عدـ تكازف القكة 

بيىٍها يهكف أف تؤدم إلى االرتباط االىفعالي ك تشير ٌذي الىظرية إلى أف الهرأة الهضركبة عىدها تترؾ الزكج الهسيء يقؿ خكفٍا ك يبدأ تعمقٍا 
. الكاهف بً في الظٍكر ك هف ثـ تزداد الحاجة إلى ٌذا الزكج  الهسيء لٍا  لتقرر اف تعطيً فرصة اخرل 

  الصدمة النفسية عند ضحية العنؼ الزكاجي :
تظٍر عمى الضحية أعراض هىٍا القمؽ ك الضيؽ ك الككابيس الهتكررة ك الخكؼ ك االىطكاء عف الذات ك إٌهالٍا ك عدـ االٌتهاـ بالحضكر 

ا بعدـ األهف ك االستقرار في الحياة الزكجية  , كذلؾ كها يصؼ حب ا أف الصدهة تأتي دائها عمى أثر قطع . لمهىاسبات االجتهاعية لشعكٌر
  ) 15ص  , 2006, عدىاف حب ا  (.    قطعً عف صكرة هطهئىة ك عف هشركع هثالي, قطع اإلىساف عف كسطً الطبيعي 

:  في تعريفً لٍذي الشخصية أىٍا تتهيز بتعطيؿ الكظائؼ الثبلث لؤلىا ٌي  Fenichelك يضيؼ فيىشؿ 
 .كظيفة تىقية الهثيرات  -
 .كظيفة الحضكر ك الىشاط في العالـ  -
كذلؾ بسبب تكجً ٌذي الكظيفة ىحك ترهيـ هحبة الذات التي , الكظيفة الميبدية ك فيٍا كؿ إهكاىيات الحب الهكجً لمهكاضيع ك لآلخر  -

 )47ص  , 1991, أحهد الىابمسي (.فقدت الدعـ في لحظات الكارثة 
 سيككلكجية الزكجة المعنفة: 

 : لقد  أسفرت العديد هف الدراسات  أف طبيعة سيككلكجية الزكجة الهعىفة تشهؿ هايمي 
لديٍا تقدير ذات  هتدف  -
 تخشى الطبلؽ ، كتفتقد لؤلهف االجتهاعي -
 تعاىي هف اكتئاب كقمؽ ، كتىازعٍا أفكار اىتحارية  -
 لديٍا هعتقدات تقميدية بخصكص األدكار  الذكرية  ك األىثكية التقميدية -
  سٍؿ االىقياد  الخضكع ،الطاعة كاالستسبلـ لمرجؿ ، القبكؿ بخرافة تفكؽ الرجؿ  -
 شخصيتٍا سمبية ك لديٍا شككؾ حكؿ سبلهة عقمٍا   -
 "كاقعة العىؼ " تعتقد أف زكجٍا يضربٍا لكي تصبح أفضؿ كأىً يحبٍا لذلؾ تقبؿ كاقع الرجؿ  العىيؼ كالهيؿ لمتقميؿ هف أٌهية الهشكمة  -
 تىازعٍا  قيـ الشعكر بالذىب كهشاعر هختمفة هف تأىيب الضهير  -
 رغبتٍا بهساعدة الزكج لمرج هف أزهتً كتقبمٍا لظركفً ،ك الرغبة في لعب دكر كبش الفداء لحهاية أسرتٍا  -
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 الشعكر بهستكيات هرتفعة هف القمؽ كاالكتئاب  العزلة  -
كها كتبيف الدراسات أف الهرأة التي تتعرض لمعىؼ ، تعاىي هف ضغكطات ىفسية ٌائمة تؤدم إلى ظٍكر أعراض اضطرابات ىفسية هثؿ 

اب االجتهاعي ،الٍكس القٍرم  كبعضٍف يعاىيف هف اضطرابات  حيث يصبحف دائهي اإلحساس بالتعب كالخكؼ "  هشقة ها بعد الصدهة "الٌر
،األرؽ ،اضطرابات الىـك ،كقد يمجأف إلى تعاطي بعض العقاقير كالهكاد الكحكلية بٍدؼ خفض حدة التكتر  ، قد تزداد هيكلٍف اإلىسحابية ، 
كتزداد هشاعر لـك كتقريع الذات  ، ك تأىيب الضهير لديٍف  كها تزداد هشاعر اليأس كاإلحباط ك ال تىحصر اآلثار عمى الجاىب الىفسي فقط 

 بؿ تتعداٌا إلى الجاىب الجسدم 
 بحيث تظٍر إىعكاساتً عمى شكؿ  هظاٌر  هرضية جسدية  هختمفة كآثار عضكية هثؿ هشكبلت في الحيض ك إرتفاع القابمية لئلصابً 

 .بأهراض خطيرة كهزهىة 
 

دراسة حالة  
: تقدهت حكيهة لؤلخصائية تطمب الهساعدة الىفسية  :  الزكجة المعنفة  حكيمة

أكلى ثاىكم  : الهستكل الدراسي        سىكات 4:سىكات الزكاج          2:عدد األكالد      سىة 25:العهر 
ف  كالقمؽ الشديد  هع إىعداـ الهبادرة في: الشككل الرئيسية  القياـ بأم سمكؾ إيجابي لتغيير كضعٍا  جاءت الحالة تشتكي هف الضغط كالٌك

.   تدٌكر حالتٍا الصحية ، فقداف الشٍية ، اضطرابات في الىـك طيمة  ثهاىية أشٍر. الراٌف كاإلحساس بالفشؿ في الحياة كاإلحباط 
. العىؼ الجىسي ك الجسدم : طبيعة العىؼ الههارس ضد الزكجة ٌك 

 .الصبر لكي تستطيع أف تربي أبىاءٌا فبل يكجد لديٍا عائؿ آخر تعتهد عميً : هكقؼ الحالة هف العىؼ 
   15/4/2014تاريخ اجراء اختبار الركرشاخ 

 التنقيط التحقيؽ اإلجابة  البطاقة

 
I 

 

V 03 ″ 
تخكؼ أم حاجة؟ ....بشعة 

كأنيا عبد ىاجـ عميؾ باش يضربؾ ىاذم اديو  
40″     

 
الجزء األكسط  

كجو خيالي بشع  
البطاقة الكؿ  

GF+Hd 

 
GKH   clob 

II 
 
 

 

ᴠ06 ″ 
زكز عباد مقابميف بعضاىـ دايريف ادييـ في ايد بعض  

كىاذا لحمر يدؿ عف كشك؟ 
37″ 

 
 

البطاقة كاممة  
 مش عارفة ؟ 

 
 

GKH Ban  

III ᴠ28  ″ 
... مش مفيكمة 

كأنيا ىيكؿ عظمي مقطكؼ  
مش كامؿ  
منظر بشع  

57″   

 
Toute la partie noire inferieure 

médiane  
 كجو بشع كمو  كجو حيكاف معزاة 

 
D F +anat 

 
 

G F + Ad 
 

IV    ᴠ18″ 
كأنو كجو خنزير مش بايف  
 ″53ىاىك األنؼ     أذنيو كعنيو 

  البطاقة كاممة 
G F - Ad 

 
V ᴠ20    6″ 

ىاذم طيكر الخفاش  
42″ 

 
 البطاقة كاممة 

 
G F+A Ban 

VI ᴠ50″ 
مابانتشيكشك 

مافيمتياشيكشك 
30″ 

 عمكد فقرم انتاع حاجة
الجزء األكسط  

Ligne mediane et parte noires 
adjacentes  

DF+-Ad  
 
 

 
 

Refus          

VII ᴠ30″     
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نص كجو عباد  
نص كجو مرل كنص كجو راجؿ  

تكصفت كجو عباد  
زكز ركس الصقة في بعضيا  

               ″ 56 

Grande lacune centrale 
 
 

3Tier entier 

DblF+-Hd 
 
 
 

DF+-Hd 
 

VIII    ᴠ30 ″ 
حيكانات  

البرتقالي حيكانات كاقفة   ال ال يمشك 
اتخيمتيـ حيكانات أخرل تخزر  

كجكه اعباد لخضر  
30″   1′ 

 
 

rouge et orange en bas  
 

les deux parties roses latérales 
 

tiers bleu  

 
DF-A 

 
D Kan A Ban 

 
 

DF+-Hd 
 

IX     ᴠ″35  
كجو قط  

البرتقالي كذنيو 
عينيو لكحؿ  
ىاذـ لخدكد  

لحمر مفيمتياشي 
50″   1′ 

       
البطاقة كاممة  

 

D F -Ad  
 
 
 

 

X 
 
 

ᴠ55″ 
كجو حيكاف بشع لكحؿ  

الطيكر البشعة االياتجي في االشرطة لزرؽ  
كميا كجو حيكاف مش مفيـك  

              40″       

 
 

gris latéral en haut  
 

bleu latéral 
 
 

 البطاقة كاممة 
Add:  لخضر كجو أرنب 

DF- A  

 
 
 

D F +clob Ad 
 

D F – A 
 

G F - A  
 

 
البطاقتيف المرغكبتيف 

اديٍـ هع بعض كايف األهف هع بعضاٌـ  : 2
طائر الخفاش هفٍـك  : 5

 : البطاقتيف المرفكضتيف
عبد في طريقً لمٍجـك  : 1
الهىاظر بشعة هقصكصة  : 7

Psychogramme « HAKIMA 25ans » :  

R : 15   G : 06  G% : 40%↑             F : 11     A : 09   F% : 73% 

T.T : 13’36’’  D : 08  D% : 53%↓  F+ : 03     H: 05   F% élargie : 100% 

T.L.M:  26’’  Dd: 00  Dd%: 00  F- : 08     Anat:01  F+%: 27% 

T.R: 54’’  Dbl : 01        Dbl% : 07%  F± : 00                  sex: 00   F+% élargie : 46% 

Refus : 01 à la PLVI   G ͞   D ͟   K :   02    pays : 00 

Kan :01     elemt : 00  A%: 60% 

Kob: 00    abstr :  00  H%: 33% 
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C :    00 

FC :  00       Ban: 03          Ban%: 20% 

CF :  00       Choc : 

E :    00 

        Clob : 01     PL II 

TRI:  02  K /   00 C      Fclob : 01    (+) 

F.C : 01 k /  00  E            PL V 

RC% : 47%             PL I  

I.A:  27%            (-) 

P
L VII   

 :قائمة المراجع 
. األردف  , 1ط, الهعتز لمىشر ك التكزيع , العىؼ ضد الهرأة : )2008(سٍيمة هحهكد بىات - )1
. جاهعة جىكب الكادم , كمية اآلداب بقىا ,  جرائـ العىؼ األسرم : )2004(السيد عكضي - )2
. دار الجاهعة الجديدة , سيككلكجية العىؼ العائمي ك الهدرسي : )2007(طً عبد العظيـ حسيف - )3
. الجزائر , دار الفارابي , الصدهة الىفسية : )2006(عدىاف ب ا - )4
. هختبر التربية , الجزائر , إشكالية العىؼ في الهجتهع الجزائرم : )2006(عمى سهكؾ - )5
 .1ط, دار الفارابي , ثقافة العىؼ ضد الهرأة في لبىاف , أصؿ كاحد ك صكر كثيرة : )2002(فٍيهة شرؼ الديف - )6
. شبكة كسيمة , العىؼ ضد الىساء  األطفاؿ  : الكتاب األبيض - )7
. ب ط , الجزائر , هىشكرات الحبر , االستقرار الزكاجي  : )2006(كمثـك بمهيٍكب - )8
.  ب ط , بيركت , دار الىٍضة العربي  , الصدـ الىفسية : )1991(هحهد أهد الىابمسي - )9

 
: الرسائؿ 

ية - )10 جاهعة , رسالة دكتكراي في عمـ الىفس االجتهاعي , العبلقة بيف األبعاد الشخصية  ك استراتيجيات الهكاجٍة ك التكافؽ الزكاجي : هسعكدم ٌز
. 2008-2007, الجزائر 
: المعاجـ

.  ديكاف الهطبكعات الجاهعية , هصطفى حجارم : تر, بكىتاليس . جاف الببلىش كب , هعجـ التحميؿ الىفسي - )11
 

: المراجع بالمغة األجنبية 
 

12)- Grand dictionnaire de la Psychologie , Larousse ,2007. 
13)- L'enquête nationale du violence à l'encotre femmes  , Algérie ; 2005 . 
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األداء ألساتذة التعميـ الجامعي   عبلقة المناخ التنظيمي بالرضا الكظيفي ك
 : دراسة ميدانية عمى عينة مف أساتذة كميات العمـك اإلنسانية كاالجتماعية لجامعات 

 .قسنطينة – كرقمة – كىراف – بكزريعة 
 مزياني الكناس/  د

 جامع قاصدل مرباح كرقمة
: المقدمة- 1

ا هف البمداف تحديات كبرل في هجاؿ اقتصاديات تىهية الهكارد البشرية، بشكؿ عاـ  كفي هجاؿ التعميـ بشكؿ ،   تكاجً الجزائر كغيٌر
ازدياد حجـ اإلىفاؽ عمى التعميـ بهجاالتً كهستكياتً كهراحمً الهختمفة، إ ارتفاع كمفة الخدهات التعميهية كالتربكية كإخاص، كلعؿ في هقدهتٍا 

بسبب الىهك الكهي الٍائؿ كالتطكر الىكعي لٍذي الخدهات، األهر الذم يحتـ عمى الهسيريف كالقائهيف عمى شؤكف الهؤسسات التربكية تبىى 
 هف أجؿ عالتراج استهرارية الهصادر التهكيمية، كتحافظ عمى الهسيرة التربكية كتحهيٍا هف التعثر كإسياسة تراعي البدائؿ كالحمكؿ التي تضهف 

تأهيف تعمـ أفضؿ ألعداد  أكبر هف  الهكاطىيف كبىتائج أفضؿ جكدة كفاعمية لضهاف عىصر الهكاءهة كالتكافؽ بيف ىكاتج ىضاـ التعميـ 
 إذ لـ يعد يجدم ىفعا أف  ىرفد لسكؽ العهؿ الخرجيف الذيف يفتقركف إلى الهٍارات الهطمكبة ،كالهتطمبات التىهكية كحاجات هجاالت العهؿ

.  ألداء الهقبكؿ اك
 إف قدرات الدكؿ كهستقبمٍا في عصر العكلهة ال يقاس بها لديٍا هف ثركات طبيعية بؿ بها تهمكً هف ثركة بشرية ككفاءات كخيرات كعقكؿ 

هبدعة، قادرة عمى االبتكار كاإلبداع، فالتقدـ الكبير كالسريع في اإلبتكارات كالصىاعات التكىكلكجية الرفيعة يتجاكز بكثير هستكيات التعميـ في 
:  تخرجً هف الجاهعة إها لىقص التككيف أك لتغير الكظائؼ ىفسٍا ىحك عىدبمدىا، إذا أصبح هف الهألكؼ أف يغير الفرد عهمً هرات عديدة 

هؤسسات اؿير الهعارؼ األساسية لمهٍف كأسمكب أدائٍا السيها هع التعديبلت السارية في هختمؼ غاألدكات الهستعهمة كالكهبيكتر هثبل أك إلى ت
. ىتاجية اإلتربكية أك كاؿاقتصادية، اإل كعهكهية اؿ

ستطاعتٍا الهساٌهة في تسيير شؤكف العهؿ بىجاح بإ ففي هختمؼ القطاعات ىجد الحاجة همحة لتكفير عدد هف الككادر الفىية العميا التي 
كتكفيؽ، بيد أف الجاهعة الجزائرية اليـك تسعى لمتهاثؿ هع التركيب الهٍىي كتغيراتً الهستهرة، خاصة هف التغيرات الهحيطة بٍا كالتراكـ الٍائؿ 

عداد القيادات بؿ إلمهعارؼ كسرعة  اىتقالٍا ككذا التغير في إدارة كتىظيـ شؤكف األفراد فيٍا إذ لـ تعد الجاهعة تقتصر كظيفتٍا عمى تربية كا 
كالهشاركة في تجديد الثقافات كرفع هستكل الكفايات، كيىبغي أف تككف الدراسات الجاهعية في عالهىا الهعاصر دراسات لٍا هستكل هعيف هف 

 .  12 ص 1987 إسهاعيؿ عمي دالعهؽ، سكاء أكاىت ىظرية أـ تطبيقية أك تكىكلكجية عمى حد قكؿ سعي
 أغمبية أفراد األطراؼ الفاعمة في العهمية البيداغكجية هف ءراأ إف اإلشكاؿ الهطركح حاليا يتعمؽ بالدرجة األكلى بىكعية التعميـ العالي إذ أف 

حباط لكؿ هف األساتذة كالطمبة  كسىة بهحهكد " هسئكليف إدارييف بيداغكجييف كأساتذة تشير إلى تدىي الهستكل، كقد تككف هصدرا لتذهر كا 
 األهر الذم يستكجب التكقؼ في ،كأسباب اىخفاض هستكل الهتخرجيف هف التعميـ العالي يعكد إلى عكاهؿ كأسباب هتشعبة " 131 ص 2004

. عهمية إعادة الىظر في سياسة التعميـ العالي هف أجؿ جعؿ الجاهعة حاهمة لمكاء الهعرفة كالتقدـ
 كهف الهشاكؿ التي تعاىي هىٍا الجاهعات يذٌب العديد هف الباحثيف الهٍتهيف بقضايا التعميـ العالي في تفسير أسباب اىخفاض هستكل الطمبة 

رتفاع عدد الطمبة، ضعؼ التعميـ الثاىكم هتجاٌميف إإلى التركيز عمى جهمة هف العكاهؿ الخارجة عف عكاهؿ العهمية التعميهية كقمة الكسائؿ، 
... " الديداكتيكي لؤلستاذة  في ذلؾ عدـ ىجاعة فعالية الىشاطات البيداغكجية الهسطرة في ٌذي الهؤسسات، كالىقص في التككيف البيداغكجي ك

 " .  140 ص 2004هحهكد بكسىة 
 بيف األستاذ كالطالب كعميً هف الكاجب أف يمتـز كؿ هىٍها بقكاعدي في إطار تحهؿ ا إف أم تىظيـ جاهعي فعاؿ يقتضي كجكد عقدا بيداغكجي

 إذ يجب الشركع في ،كؿ الكاجبات ككذا لهجهكعة هف اإلجراءات التقكيهية تككف شاهمة كهتكاهمة تهس كبل هف األساتذة كالطمبة كهحتكل التعميـ
استخداـ أساليب التقكيـ الهكضكعية كالهحمية، كلعؿ الحاجة همحة لتكفير أك إىشاء هراكز تربكية بالجاهعات تعٍد إلعداد األستاذ الجاهعي 

طرؽ التعمـ عمى كيفية التعاهؿ هع الطمبة، ككذا كيفية بىاء البراهج التعميهية كربطٍا بأٌداؼ التككيف، استخداـ "  بيداغكجيا هف هحتكاي اإعداد
  .132 ص 1988" لحسف أبك عبد ا كهحهد هقداد. " أساليب التقكيـ الهتىكعة
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: اإلشكالية - 2
  إف هجاؿ تحقيؽ األٌداؼ التربكية ال يقتصر عمى الطمبة أك األسرة أك الهجتهع فقط بؿ كعمى األستاذ أيضا، إذ ٌك الهىكط بً 

إدارة الجاهعة ة ليـالسعي هعٍـ لتحقيقٍا كعمى ذلؾ فهٍهتً صعبة كهتعددة الجكاىب، كعميً فٍي في هقدكر البعض كليست في هقدكر الكؿ، فع
ىها تستهد هكصفاتٍا كطبيعتٍا كقكتٍا   الجك العاـ الذم تكجد فيً، كعمى قدر استجابتٍا يككف هدل ىجاحٍا في تحقيؽ هفال تدكر في فراغ  كا 

ك هركز الدائرة كالطاقة الهحركة لمجاهعة إذا أىً . 1987سعيد إسهاعيؿ عمي " أٌدافٍا داريا ٌك بهعىى أف أستاذ الجاهعة يعهؿ هعمها كباحثا كا 
يصىع التخصص الدقيؽ في سياؽ العمـك كالهعارؼ األخرل التي يتغذل هىٍا كيغذيٍا بتكاهؿ هعرفي هتىاـ كهتجدد يىفع بً هجتهعً حاضرا 

ير بدءا باألخذ كالعطاء هع طمبتً عف طريؽ الهحاضرات ،الهؤلفات،الهشاركة في غكهستقببل، كيهمؾ قدرة التكاصؿ الىاجح كالهستهر هع اؿ
إلعبلهية ، الكتابات الصحفية، زيادة عمى أىً الهثؿ كالقدكة في إتقاف العهؿ كفي الهشاركة في حؿ الهشكبلت العمهية االىدكات، المقاءات 

. 131-130 ص 2001حسف شحاتً "اءة في داخؿ كخارج الجاهعة فكاالجتهاعية كالهساٌهة بآرائً الب
إدارة ال تعتريٍا  )إدارييف، أساتذة أك طمبة (  غير أف ٌذا اإلىجاز ال يكتهؿ ها لـ تكف إدارة سميهة عمهية كرشيدة لمهكارد البشرية 

ا السميـ قكل الشد كالجذب السمبية في الهجتهع، كتككف الهؤسسة الجاهعة هستقبمية التكجً،  شكائب التراخي كالفساد ، كال تحرفٍا عف هساٌر
ديهقراطية الهىحى أم تضهف الهشاركة ك التفاعؿ اإليجابي هع جهيع الفئات ذات العبلقة بتىهية الهكارد البشرية داخؿ الىظاـ التعميهي كخارجً 

.   أم التفتح عمى سكؽ العهؿ كضركرة ربط الجاهعة بالهؤسسات العهكهية كاالقتصادية، الخدهاتية كاإلىتاجية 
  كتكصؿ الباحثيف إلى أف سمكؾ فعاليات العهؿ بالىسبة لمعاهميف تعتهد بالدرجة األكلى عمى درجة الدعـ التي يقدهٍا الهىاخ التىظيهي 

 " 306 ص 2001زياد يكسؼ الهعشر :"في هىظهاتٍـ ، حيث يؤثر الهىاخ السائد عمى هكاقؼ العاهميف اتجاي العبلقات السائدة داخؿ التىظيـ 
 إلى أف ألبعاد الهىاخ التىظيهي تأثير كاضح عمى الدافعية في العهؿ كاألداء 1977 كستيرز 1968ليتكيف ، كستريىجر :"كها تكصؿ كؿ هف 
 . Litwin,Stringer1969 p :66-67كالرضا عىد العاهميف 

كها تؤكد العديد هف الدراسات كالبحكث أٌهية التعرؼ عمى هاٌية الهىاخ التىظيهي لها لً هف أٌهية في تبىي سياسات هف شأىٍا تعزيز الىكاحي 
اإليجابية كتصكيب الىكاحي السمبية كاالرتقاء بالصحة الىفسية لمعاهميف في الهىظهة ، بركحٍـ الهعىكية بها يىعكس إيجابان عمى تحقيؽ أٌدافٍا ، 

شباع الحاجات كالرغبات الفردية كالجهاعية  فالهىاخ التىظيهي إها أف يككف هحفزان هدعهان لمسمكؾ الكظيفي ، يدفع . 66 ص 1998" الكبيسي"كا 
ها أف يككف هقيدان أك هثبطان لؤلفراد يضعؼ دافعيتٍـ لمعهؿ كيقمؿ هساٌهتٍـ لرسالة  العاهميف لبذؿ أقصي جٍد لتحقيؽ رسالة الهىظهة ، كا 

". 203- 20 ص 2003شاٌيف "الهىظهة 
ك الهحدد الرئيسي لئلىتاج كبعد   كلها كاف تحسيف األجكاء التىظيهية هؤشرا لتحسيف األداء كأف الثركة الحقيقية التي ال تزكؿ ٌك اإلىساف ٌك

اإلطبلع عمى العديد هف الدراسات الهرتبطة بالهىاخ التىظيهي، الرضا الكظيفي كاألداء كهتغيرات هستقمة أك كتغيرات كسيطية أك كهتغيرات 
تابعة فقد تبيف أف القميؿ هىٍا بحث في هجاؿ التىظيهات ذات الطابع الخدهاتي، غير أف الدراسات العبلئقية بيف ٌذي الهتغيرات السيها في 
التىظيهات ذات الطابع الخدهاتي ىحك الجاهعة قميمة جدا إف لـ ىقؿ بأىٍا ىادرة، كىظرا ألٌهية الهىاخ التىظيهي السائد في الهؤسسة كتأثيراتً 

 .  300 ص 2005بياف حرب " الهمهكسة في هظاٌر السمكؾ الكظيفي الهتصمة باألفراد داخؿ التىظيـ 
  ككذا الجدؿ القائـ في تحديد أبعادي كهدل تأثيراتً في الهجاالت الهرتبطة بالتىظيهات بهختمؼ أىكاعٍا كهكاقعٍا، كككف الجاهعة تهد 

ا، كهف خبلؿ تدىي هستكيات الطمبة كدافعيتٍـ ألداء ىشاطاتٍـ البيداغكجية في  ٌذي التىظيهات باإلطارات الكفئة كالككادر التي تخدهٍا كتطكٌر
التأخر في إىطبلؽ السىة الدراسية، : العديد هف الجاهعات، ككذا الىقائص الهبلحظة في عهمية التسيير البيداغكجي في العديد هف الجكاىب ىحك

، التىسيؽ ها بيف الهحاضرات كالتطبيقات، تكزيع القاعات ها بيف األقساـ كالكميات، عدد ) الهتربصيف كالدائهيف(تكزيع الهقاييس عمى األساتذة 
الطمبة في القسـ الكاحد باإلضافة إلى ىسبة التأطير لكؿ أستاذ، تزايد عدد البطاليف هف الخرجيف في هختمؼ التخصصات كتراجع قيهة 

الشٍادات الجاهعية في عبلقتٍا بسكؽ العهؿ كالغياب الكمي لمتحفيزات فيها يخص الىشاطات البيداغكجية الجيدة، أراد الباحث أف يبحث عف 
أبعاد الهىاخ التىظيهي السائد في الجاهعة كفيها إذا كاىت لٍذي األبعاد لمهىاخ التىظيهي عبلقة بالرضا الكظيفي كاألداء لؤلستاذ الجاهعي لئلجابة 

:  عف التساؤالت التالية
 كالرضا الكظيفي ألساتذة التعميـ الجاهعي في كميات العمـك االجتهاعية كاإلىساىية ؟ مٌؿ ٌىاؾ عبلقة بيف الهىاخ التىظيـ- 1
 كاألداء ألساتذة التعميـ الجاهعي في كميات العمـك االجتهاعية كاإلىساىية ؟ مٌؿ ٌىاؾ عبلقة بيف الهىاخ التىظيـ- 2
الهىاخ ، الرضا ، األداء ؟ " تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة باختبلؼ الكميات في جهيع أبعاد الدراسة ٌؿ - 3
ؿ العمهي ، سىكات الخبرة ؟ ٌؿ - 4 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة تبعان لبلختبلؼ في هتغيرم الهٌؤ
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ٌؿ ٌىاؾ عبلقة بيف الهىاخ التىظيهي كالرضا الكظيفي كاألداء ألساتذة التعميـ العالي في كميات العمـك االجتهاعية ك اإلىساىية ؟ - 5

 :صياغة الفرضيات - 3

. ٌىاؾ عبلقة بيف الهىاخ التىظيهي كالرضا الكظيفي ألساتذة التعميـ الجاهعي في كميات العمـك االجتهاعية كاإلىساىية قيد الدراسة - 1
. ٌىاؾ عبلقة بيف الهىاخ التىظيهي كاألداء ألساتذة التعميـ الجاهعي في كميات العمـك االجتهاعية كاإلىساىية- 2
" الهىاخ ، الرضا ، األداء "تكجد فركقان ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة باختبلؼ الكميات في جهيع أبعاد الدراسة - 3
ؿ العمهي ، سىكات الخبرة - 4 " تكجد فركقان ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة تبعان لبلختبلؼ في هتغيرم الهٌؤ
 .ٌىاؾ عبلقة بيف الهىاخ التىظيهي كالرضا الكظيفي ك األداء ألساتذة التعميـ الجاهعي في كميات العمـك االجتهاعية كاإلىساىية- 5
 
: أىمية الدراسة كأىدافيا -  4

غير أف :   يعتبر هكضكع الهىاخ التىظيهي  هف الهكضكعات الحديثة كالتي اىتشرت هؤخرا في الدراسات اإلدارية السيها السمككية هىٍا
تعدد البحكث فيً لـ يحؿ الخبلؼ كالجدؿ بيف الباحثيف في تحديد هقصكدي كأبعادي، ذلؾ عمى اعتبار أف لكؿ هؤسسة سهات ههيزة كفريدة، 

 .  27 ص 1987هؤيد سميهاف " ٌدافٍا أبحيث لٍا ثقافتٍا كتقاليدٌا كطرقٍا الخاصة في تحقيؽ 
  كزيادة عمى ٌذا ىجد أف الدراسات التي تىاكلت هكضكع الهىاخ التىظيهي في هجاؿ الهؤسسات الخدهاتية قميؿ جدا، في حيف أف ٌذي 

براز  الباحثالهؤسسات ال تقؿ أٌهية عف الهؤسسات اإلىتاجية كعمى ٌذا أراد  أف يبحث في ٌذا الهكضكع قصد الهساٌهة في تكضيح كا 
هستكل األداء ككذا تحديد بعض الجكاىب السمبية التي قد تحكؿ دكف األداء الجيد لؤلستاذ كالتي تسهح هف رفع لؿالجكاىب اإليجابية كتدعيهٍا 

. االستهرار في العهؿ بركح هعىكية عالية لؤلستاذ الجاهعي  لئلدارة الجاهعية بهعالجتٍا لمرفع هف الفعالية ك
:  كتٍدؼ ٌذي الدراسة إلى تحقيؽ األٌداؼ التالية 

هحاكلة التعرؼ عمى طبيعة الهىاخ التىظيهي السائد في الجاهعة كعمى عبلقتً بالرضا الكظيفي لؤلستاذ الجاهعي في ظؿ بعض الهتغيرات - 
. الشخصية

هحاكلة التحكـ في سمكؾ األفراد كتكجيًٍ بتحسيف أك بتعديؿ الهىاخ التىظيهي ككف ٌذا األخير هف بيف الهسببات التي تؤدم إلى الكصكؿ - 
 .  123 ص 1967دراسة ليكرت . اإلىتاج – إلى األٌداؼ التي تىشدٌا الهىظهة كالكفاءة 

. زيادة الدافعية لمعهؿ كهف ثـ الهساٌهة في هكاكبة التكىكلكجية أك التطكر كالتغير ىحك األفضؿ - 
. تحقيؽ التقارب الكاجب إحداثً بيف أٌداؼ الجاهعة كأٌداؼ األساتذة الذيف يعهمكف فيٍا- 
. هحاكلة الهساٌهة في الرفع هف هستكل الرضا الكظيفي كالكالء كالشعكر باالىتهاء لؤلساتذة- 
. تىهية االتجاٌات اإليجابية ىحك الجاهعة- 
. إتاحة الفرص لؤلساتذة لتىهية كاستغبلؿ طاقاتٍـ الكاهىة ألقصى حد داخؿ الجاهعة- 
هحاكلة التعرؼ عمى كاقع الهىاخ التىظيهي داخؿ الجاهعة كهقارىتً بكاقع هىاخ تىظيهي أخر في جاهعة أخرل  - 
ا-  قتراح سبؿ لهعالجتٍا أك تعزيٌز . استقصاء العكاهؿ ذات الصمة باألداء كظركؼ العهؿ، الحكافز، هستكل  التأٌيؿ كا 
. لً أك تحسيىً كتحاشي جكاىب الٍدر فيًمالتعرؼ عمى كاقع أداء األساتذة كهستكل جكدتً قصد تعد- 
. االعتهاد عمى براهج اإلعداد قبؿ الخدهة كتقديـ التغذية الرجعية لتحسيىٍا- 
. ترقية كهكافئة األستاذ كفقا لىتائج تقكيـ أدائً- 
 . ) الطمبة(تحسيف هستكل الهتخرجيف كالباحثيف في سمؾ التعميـ أك غيري- 
. السمككات عىد الهتخرجيف لتساعدٌـ عمى القياـ بالكاجبات كالهٍاـ الهستقبمية الهككمة إليٍـ تىهية الهٍارات كالهعارؼ كالقدرات ك- 

دارة الحكافز كالجزاءات في سمؾ التعميـ العالي عهمية صعبة لمغاية، ىظرا لها لٍا    كلها كاىت قضية تىهية السمككات الهٍىية كتىظيـ كا 
هف تأثير في جٍد األساتذة كفي دافعيتٍـ سىسعى في ٌذا البحث لمهساٌهة كلك بالقميؿ في هعاجمة ٌذا الهشكؿ أك التحسيس بأٌهية دعـ 

استقبلؿ الجاهعة هف األخذ بفكرة التقكيـ الذاتي، كتكسيع قاعدة الهشاركة في صىع القرارات  التكجً ىحك تكسيع قاعدة الحرية األكاديهية ك
ىشاء هراكز لتطكير التعميـ الجاهعي يككف هف  ككضع هعايير الختيار القيادات الجاهعية عمى هستكياتٍا الهختمفة استىادا إلى أساليب عمهية، كا 
بيف هٍاهٍا تدريب الهرشحيف لقيادة العهؿ الجاهعي كالتىهية الهٍىية لؤلساتذة السيها الهتربصيف كالهؤقتيف كدفع هستكل العبلقات اإلىساىية في 
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العهؿ اإلدارم أك التعميهي ىحك الهستقبؿ عكض الهاضي بالحرص هف طرؼ اإلدارة عمى تشجيع األساتذة عمى التعبير عف ردكد أفعالٍـ كعمى 
. هشاركتٍـ في إصبلحٍا كاالعتهاد في ذلؾ عمى سياسة اإلصغاء كالتأىي في اتخاذ القرارات 

:  تحديد المفاىيـ اإلجرائية-  5

ا، كرغـ تىاكلً : المناخ التنظيمي- 5-1 يعتبر هكضكع الهىاخ التىظيهي هف الهكضكعات الحديثة التي اىتشرت في الدراسات السمككية كغيٌر
في هختمؼ الهؤلفات كالكتب كالدراسات التىظيهية فإىً ال يزاؿ هكضع خبلؼ كجدؿ، حيث ال يكجد إتفاؽ تاـ عمى تحديد الهقصكد بالهىاخ 

التىظيهي، إذ أف كؿ الهىظهات تهتمؾ كبشكؿ خاص سهات فريدة كههيزة كلكؿ هىٍا تقاليدٌا كثقافتٍا الخاصة في تحقيؽ أٌدافٍا، األهر الذم 
 .  27 ص 1987هؤيد سميهاف "  يتعاهؿ هعٍا فيشكؿ هىاخٍا الخاص لـ

زياد يكسؼ الهعشر كآخركف " ك "بايف " ، "ريتشارد ستيرز" ، " عبد البارم درة"، " هؤيد سميهاف"  فهف خبلؿ تعريؼ كؿ هف الباحثيف 
:  لمهىاخ التىظيهي يهكف تعريفً إجرائيا بها يمي 

 الهىاخ التىظيهي عمى أىً هجهكعة هف الخصائص تصؼ التىظيـ كتعهؿ عمى تهيزي عف  الباحثيعرؼ: التعريؼ اإلجرائي لممناخ التنظيمي
ي .  االتصاؿ، اتخاذ القرارات، العقد الىفسي بيف الفرد كالتىظيـ، االلتزاـ الكظيفي : غيري، كذات ثبات ىسبي كتؤثر عمى سمككيات األفراد ٌك

ا   أبعادا تحدد طبيعة الهىاخ التىظيهي السائد في الجاهعة حسب استجابات األساتذة لؤلداة الهصههة هف طرؼ الباحث كيهكف الباحث كيعتبٌر
:  تعريفٍا كها يمي

فٍك عهمية ىقؿ الهعمكهات كاألفكار بالكبلـ أك الكتابة أك اإلشارة هف شخص إلى آخر أم ٌك العهمية التي يتفاعؿ كيتبادؿ هف : االتصاؿ- أ
:   إجرائيا هف خبلؿ الباحثخبللٍا الهرسؿ كالهستقبؿ الرسالة في ىسؽ اجتهاعي هعيف داخؿ التىظيـ، كحددي 

. كيفية ىقؿ الهعمكهات- 1 
.  هدل تبادؿ الهعمكهات بيف األساتذة- 2  
. هدل سٍكلة كسرعة ىقؿ الهعمكهات بيف األساتذة - 3  
. العبلقة بيف األساتذة - 4  
 إجرائيا بها يمي  الباحثٌك الهفاضمة كالخيار بيف عدة بدائؿ هطركحة، كحددي : اتخاذ القرارات- ب

. القدرة عمى اتخاذ القرار الهىاسب   - 
. اتخاذ القرارات الهشاركة في صىع ك  - 
. السرعة البلزهة في اتخاذ القرارات  - 
. تكفر الهعمكهات الكافية التخاذ القرارات  - 
ك عقد يبىى عمى أساس التفاعؿ بيف أىساؽ ثبلث ٌي :كالتنظيـلعقد النفسي بيف الفرد ا- جػ ىسؽ الهحيط -ىسؽ الهىظهة– ىسؽ الفرد :  ٌك

:   إجرائيا بػ الباحثكحددي 
. درجة شعكر الفرد باالىتهاء كهفٍـك الذات- 1  
. الكالء لمهىظهة غير الهشركط- 2  
. االستقرار كاإلخبلص في العهؿ- 3  
. الثقة الهتبادلة بيف الفرد كالتىظيـ-  4  
:   إجرائيا بػ الباحثم بقيـ كأٌداؼ الهىظهة دكف قيد أك شرط، كحددي ف ك ٌك ارتباط كجدا:اإللتزاـ الكظيفي-د
تقاف العهؿ- 1   . الرغبة الصادقة كالقكية في بذؿ الجٍد كا 
. اإليهاف بأٌهية التىظيـ كبأٌدافً كقيهً- 2  
. الحرص عمى الحفاظ عمى العضكية في التىظيـ- 3  
:  الرضا الكظيفي- 5-2

، 123 ص Hoy-Hoppock miskel 2000الغهرم إبراٌيـ ك " أدلر" ، " هصطفى عشكم ، ٌميغيجؿ"ريؼ كؿ هف ع  هف خبلؿ ت
حالة كجداىية ىابعة عف الفرؽ بيف ها يقدهً األستاذ لمطالب "بأىً الباحث إجرائيا لمرضا الكظيفي يعرفً " عبد الرحهف صالح األزرؽ" ك

الهؤسسة هف عهؿ، أجر، اعتراؼ، لً  كبيف الطهكحات كالحاجات التي يريد تحقيقٍا كالكصكؿ إليٍا كها تهىحً ) الجاهعة(كالهؤسسة 
:  الخ ، كيشهؿ الرضا الكظيفي لؤلستاذ الجاهعي هف خبلؿ األداة التي صههٍا الباحث أربعة أبعاد ٌي ...إشراؼ
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. الرضا عف الهرتبات كالهزايا الهادية- 1  
. الرضا عف طبيعة العهؿ كظركفً- 2  

 .الرضا عف الزهبلء في العهؿ -3
  .) اإلدارة (لرضا عف الهسئكليف في العهؿ  -4

 

:  األداء - 5-3
  يؤدم األستاذ الجاهعي كاإلداريكف كالهكظفيف في سمؾ التعميـ العالي هٍهات هعيىة يفترض أف تشهؿ عميٍا الكظيفة الهككمة إليٍـ 

 األداء الكظيفي لؤلستاذ الجاهعي الباحثؤدكىٍا بصكرة تخالفٍا كميا أك جزئيا كعمى ٌذا يعرؼ مكالهذككرة في الكصؼ الهٍىي لمكظيفة أك قد 
إجرائيا عمى أىً حصيمة الجٍد الذم يبذلً األستاذ داخؿ جاهعتً هف أجؿ تحقيؽ أٌدافً كذلؾ بهبلحظة أدائً هبلحظة هىظهة، كجهع أك 

استقصاء الهعمكهات عىً ثـ كضع تقديرات رقهية ككصفية لكؿ هٍهة يقـك بٍا األستاذ تعبر عف هستكاي بالىسبة لمهعيار الىهكذجي ألداء الهٍهة 
جهع ٌذي التقديرات حكؿ الكفايات، الىشاط التعميهي، الىشاط البحثي تتحصؿ عمى التقدير العاـ لهستكل أداء األستاذ الجاهعي الذم يتحدد بك

 .هف خبلؿ األداة الهصههة هف الباحث
 
: منيجية البحث-6
ٌىاؾ هىاٌج هختمفة في البحث العمهي كتعرؼ بأىٍا تمؾ الهجهكعة هف القكاعد كاألىظهة العاهة التي يتـ كضعٍا قصد :المنيج - 6-1

. الكصكؿ إلى الحقائؽ حكؿ ظكاٌر هكضكع االٌتهاـ هف قبؿ الباحثيف في هجاالت الهعرفة اإلىساىية 
براز فيها إذا كاف ٌىاؾ تأثير أك عبلقة بيف الهىاخ التىظيهي كالرضا  كلها كاف بحثىا ٌذا يٍدؼ إلى كصؼ الظاٌرة الهدركسة كالكشؼ كا 

الكظيفي كاألداء ألساتذة التعميـ الجاهعي اعتهادىا كهىٍج عمهي لٍذي الدراسة عمى الهىٍج الهسحي الهقارف ككىً يتهاشى كطبيعة الهكضكع ، 
ٌك طريقة لمتجريب تعتهد عمى األسمكب العمهي في أجكائً ، يقيس هتغيرات هعيىة لكىً  " 1983هحهد زياف عهر " فالهسح الهتخذة كها يراي 

يختمؼ عف التجريب الذم يخضع فيً الباحث الهتغير الذم يتحكـ فيً كفقان لخطة يحددٌا ، كها أف الهسح كطريقة لمتجريب يدرس الهتغيرات 
في كضعٍا الطبيعي دكف تدخؿ الباحث ، كعميً تككف الظاٌرة تحت ظركؼ طبيعية كليست هخبرية كها ٌي عميً في التجريب ، كلمهسح بعد 
ك البعد الزهىي إذ أىً عبارة عف دراسة عاهة لظاٌرة هكجكدة في جهاعة هعيىة في هكاف هعيف كفي الكقت الحاضر ، كسىعهؿ في ٌذا  أخر ٌك

. البحث عمى هقارىة طبيعة الهىاخ السائد في هختمؼ الكميات 
 هجتهع الدراسة بأىً جهيع هفردات الظاٌرة التي يدرسٍا الباحث ، كبذلؾ 2001"يعرؼ ذكقاف عبيدات كآخركف :مكاف إجراء البحث - 6-2

 . 131 ص 2001ذكقاف عبيدات كآخركف " فإف هجتهع الدراسة ٌك جهيع األفراد الذيف يككىكف هكضكع هشكمة الدراسة 
كيشهؿ هجتهع دراستىا أساتذة جاهعييف هتربصيف أك دائهيف هف الجاهعات الجزائرية ، ككهكاف إلجراء البحث ارتأيت اختيار أربعة كميات هف 
أربعة جاهعات كبرل عبر الكطف تهثؿ الشهاؿ ، الجىكب ، الشرؽ ، الغرب الجزائرم كبالتحديد ٌـ كمية العمـك االجتهاعية كاإلىساىية بجاهعة 

راف كقسىطيىة  . كرقمة كالجزائر ، ٌك
 ككأدكات لجهع البياىات تـ تصهيـ ثبلثة استبياىات ، استبياف الهىاخ التىظيهي ، استبياف لمرضا الكظيفي ، ك:أداة جمع البيانات - 6-3

. استبياف لؤلداء 
الصدؽ ، الثبات بعدة طرؽ تـ التأكد هف أىٍـ جهيعان يقيسكف ها كضعكا لقياسً، " كبعد اختبار الخصائص السيككهترية لكؿ استبياف عمى حدل 

. فعهدىا إلى تطبيقٍـ عمى عيىة دراستىا 
راف ،  :عينة الدراسة - 6-4 تتككف عيىة دراستىا هف أساتذة كميات العمـك االجتهاعية كاإلىساىية لجاهعات كرقمة ، الجزائر ، قسىطيىة ، ٌك

ىاث "هتربصيف أك دائهيف كهف الجىسيف  ـ بطريقة عشكائية ، كبعد تكزيع ها يريك عف " ذككر كا   320 استبياىا تـ استرجاع 600كتـ اختياٌر
 : فردان إحصائيان يهثمكف الكميات األربعة كها يمي 309 استبياىا هىٍـ غير صالحة تـ االستغىاء عىٍـ ليبقى لديىا 11استبياىا ، 

.  أستاذان يهثمكف كمية العمـك االجتهاعية كاإلىساىية لجاهعة كرقمة 29
.  أستاذان يهثمكف كمية العمـك االجتهاعية كاإلىساىية لجاهعة الجزائر 90
راف 90 .  أستاذان يهثمكف كمية العمـك االجتهاعية كاإلىساىية لجاهعة ٌك
.  أستاذان يهثمكف كمية العمـك االجتهاعية كاإلىساىية لجاهعة قسىطيىة 90
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 :بعد تفريغ الهعطيات في جداكؿ إحصائية تـ االعتهاد قصد قياس فرضيات البحث عمى كؿ هف  :أداة تحميؿ البيانات - 6-5
2الهتكسط الحسابي ، االىحراؼ الهعيارم ، الىسبة الهئكية ، إختبار

α 
 SPSSهعاهؿ التصحيح ياتس ، االرتباط الهتعدد بتطبيؽ ىظاـ 

 
. عرض ك مناقشة النتائج

 . ٌىاؾ عبلقة بيف الهىاخ التىظيهي كالرضا الكظيفي ألساتذة التعميـ الجاهعي في كميات العمـك االجتهاعية كاإلىساىية:الفرضية األكلى
 ىبلحظ هف خبلؿ الىتائج الهتكٌصؿ اليٍا أف قيهة هعاهبلت االرتباط الهحسكبة لتحديد عبلقة الهىاخ التىظيهي بالرضا الكظيفي كاىت كمٍا أقؿ 

 كفي كؿ الكميات، كعىد اختبار داللة العبلقة بيف هتغيرم الهىاخ التىظيهي α=0.05هف قيهة هعاهؿ االرتباط الهجدكلة في هستكل الداللة 
 α=0.05كالرضا الكظيفي لدل عيىة الدراسة ككؿ تبيف كذلؾ أف قيهة هعاهؿ االرتباط الهحسكبة أقؿ هف القيهة الهجدكلة في هستكل الداللة 

كعمى ذلؾ ىرفض فرضية بحثىا كىقبؿ الفرضية الصفرية كىقكؿ بأىً ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الهىاخ التىظيهي كالرضا الكظيفي 
ألساتذة التعميـ الجاهعي في كميات العمـك االجتهاعية كاإلىساىية قيد الدراسة ، األهر الذم يعكس أف الهىاخ التىظيهي لـ يمعب دكرا أساسيا عمى 

هستكل الرضا الكظيفي لعدة عكاهؿ قد تككف هرتبطة بخصائص عيىة البحث ىحك الجىس، السف، الخبرة في الهىصب، الحالة االجتهاعية، 
ي ىفس الىتيجة التي تكصؿ إليٍا ...القيهة االجتهاعية لمكظيفة، الهستكل التعميهي، هستكل دخؿ الفرد في دراستً الهيداىية " بكتي كسىغ"الخ، ٌك

الختبار كجكد العبلقة بيف هتغير أبعاد الرضا الكظيفي كهتغير الهىاخ التىظيهي كتكصؿ إلى إيجاد اىطباع إيجابي لدل جهيع أفراد عيىة دراستً 
الهكسكهة عبلقة " عكاشة"ىحك الهسؤكلية كالهعايير الشخصية كعف عدـ كجكد رضا لدل أفراد العيىة اتجاي الترقية كالركاتب ، كها كصمت دراسة 

الهىاخ التىظيهي في كميات الهجتهع في األردف إلى ىفس ىتيجة بحثىا إذ خمص إلى إيجاد فركقا ذات داللة إحصائية هعىكية في هستكل الرضا 
ـ بشكؿ  الكظيفي تعزل لىهط الهىاخ التىظيهي السائد في الكمية، كأف العاهمكف في الكميات ذات الهىاخ التىظيهي الهفتكح أكثر رضا هف غيٌر

الخ ...شٍاب، هحهد القريكتي، الصباغ، هحهد حسف رسهي،: عاـ، ٌذا كىشير إلى أف ىتيجة بحثىا جاءت عكس ها تكصمت إليً دراسة كؿ هف
كالتي تكصمت إلى إيجاد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الهىاخ التىظيهي كالرضا الكظيفي لعيىات دراساتٍـ األهر الذم قد يرجع إلى اختبلؼ 
البيئات أك إلى السياسات الهتبعة في التككيف كاإلصبلح أك إلى الهتغيرات الشخصية السالفة الذكر أك إلى اختبلؼ التركيبة البشرية كالجغرافية 

 .لمكميات قيد الدراسة
 

 . ٌىاؾ عبلقة بيف الهىاخ التىظيهي كاألداء ألساتذة التعميـ الجاهعي في كميات العمـك االجتهاعية كاإلىساىية قيد الدراسة:الفرضية الثانية
 بعد الهعالجة اإلحصائية لمهعطيات تبيف لىا بأف قيهة هعاهؿ االرتباط بيف هتغيرم الهىاخ التىظيهي كاألداء كاىت أقؿ هف القيهة الهجدكلة في 

ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الهىاخ :  كعمى ٌذا ىرفض فرضية بحثىا كىقبؿ الفرضية الصفرية التي هفادٌاα=0.05 هستكل الداللة
ف دؿ ٌذا عمى شيء إىها يدؿ عمى أف الهىاخ التىظيهي  التىظيهي كاألداء ألساتذة التعميـ الجاهعي في كميات العمـك االجتهاعية ك اإلىساىية، كا 

الهتغيرات الشخصية لعيىة : السائد في الكميات قيد الدراسة لـ يكف فعاال في دفع األداء بالصكرة الهرجكة كقد يككف ذلؾ بسبب عدة عكاهؿ ىحك
الخ إضافة إلى سياسة اإلعداد الهعتهدة ...عدد األفراد تحت الكفالة،-الحالة االجتهاعية-الهستكل التعميهي-الجىس-الهىصب- الخبرة-الدراسة

ٌهاؿ التركيبة البشرية في ها يتعمؽ باتخاذ القرارات، االتصاؿ  لعضك ٌيئة التدريس، ككذا قصكر جكاىب اإلصبلح عمى الىكاحي الٍيكمية كا 
ك ىفس ها...االلتزاـ الكظيفي، الدعـ الهادم كالهعىكم كخمصا في دراستٍها إلى ىتيجة هفادٌا أف " أراد"ك " إيريز"ذٌب إليً الباحثاف  الخ ٌك

الهشاركة في كضع األٌداؼ كالهىاقشات الجهاعية تؤثر تأثيرا ذا داللة إحصائية عمى كؿ هف األداء كاتجاٌات األفراد ، كأف درجة االلتزاـ 
الجهاعي كقبكؿ األفراد أك إقىاعٍـ باألٌداؼ الهحققة كهستكل رضاٌـ تزداد كمها رادات درجة الهشاركة في الهىاقشات الجهاعية التي يهثؿ 

. عىصر الهشاركة في كضع األٌداؼ فيٍا العاهؿ األكثر تأثيرا عمى األداء هف حيث الكـ كالجكدة
فريد الىدر "، "الفكلتيً"، " ديٍرست"خالد الٍيتي كطارؽ يكىس، كالباحث "  كجاءت ىتيجة دراستىا عكس ها تكصؿ إليً الباحثكف

الخ األهر الذم يجعمىا ىحرص عمى ضركرة هراجعة سياسة الدعـ الهىتٍجة لتفعيؿ الهكارد البشرية السيها في " ...بمك"ك " سككت"، " كجريىيرغ
.  القطاعات الحساسة كقطاع التعميـ العالي هثبل باالعتهاد عمى الخبراء في القطاع الذم ىريد إصبلحً

 .تكجد فركقا ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة باختبلؼ الكميات في الهىاخ التىظيهي، الرضا الكظيفي كاألداء :الفرضية الثالثة
 الهجدكلة α² الهحصمة في تقدير استجابات أفردا  عيىة الدراسة باختبلؼ الكميات أصغر هف قيهة α²لقد الحظىا هف خبلؿ الىتائج أف قيهة  -

ك ها يعىي أف فرضية بحثىا لـ تتحقؽ كبالتالي ىحتفظ 3 كبدرجات حرية α=0.05في هستكل الداللة  ، كذلؾ في جهيع أبعاد الدراسة، ٌك
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بالفرضية الصفرية كىقكؿ ال تكجد فركقا ذات داللة إحصائية في استجابات أفرد عيىة الدراسة باختبلؼ الكميات في الهىاخ التىظيهي أك في 
دارة الهكارد البشرية في كؿ الكميات عمى اعتبار أف  الرضا الكظيفي أك في األداء الكظيفي األهر الذم يعكس تكحد سياسات كأىظهة التسيير كا 
كؿ الكميات جزائرية كىظاهٍا هكحد، فبالرغـ هف االختبلؼ الكاضح  في عدد األقساـ كعدد األساتذة الهؤطريف ككذا عدد الطمبة الهقدر باآلالؼ 
في بعض الكميات إال أف ٌذا لـ يهىع عدـ كجكد االختبلؼ في تقديرات أفراد عيىة الدراسة لمهىاخ التىظيهي في كمياتٍـ ككذا لرضاٌـ كأدائٍـ 

الكظيفي األهر الذم قد يعكس السياسة اإلصبلحية اإليجابية التي تىتٍجٍا الدكلة في الجاهعة الجزائرية؛ صؼ إلى ذلؾ العكاهؿ الٍاهة 
اعتهاد عهمية اإلعداد عمى اإلحساس باألهف الذم يحسً عضك ٌيئة التدريس، : كالضركرية التي تتكفر في هرحمة إعداد األستاذ الجاهعي ىحك

ك ىفس ها ذٌب إليً - التأكيد عمى الجاىب القيهي في تأكيدي لضركرة تكفر " أرثر ككهز"ككذا التركيز عمى التأثيرات الذاتية هف الهعمكهات، ٌك
أف التىاسؽ الخاص " ريىاتك تاجيكرم"، كها يرل 258ص1981الىجيجي. "العىاصر السالفة الذكر في عهمية إعداد األستاذ الجاهعي

لمخصائص الهحتهمة لمبيئة كالكسط كالىظـ االجتهاعية كالثقافية تككف الهىاخ بهثؿ ها أف التىاسؽ الخاص لمخصائص الشخصية تككف شخصية 
 بجاهعة الهىصكرة حكؿ 1986صبلح الديف هعكض "، كها تتفؽ ىتيجة بحثىا هع ىتيجة دراسة 126، ص2000أحهد إسهاعيؿ حجي "الفرد 

ىهط الهىاخ الهؤسسي السائد في إدارة التعميـ الجاهعي كهدل االختبلؼ بيف الكميات كتكصؿ إلى اف الركح الهعىكية ألعضاء ٌيئة التدريس 
عالية خاصة في بعد االىتهاء بيد أف األساتذة ال يهيمكف إلى العهؿ سكيا ىظرا الرتفاع درجة التباعد كفي ىفس الكقت تكجد بيىٍـ عبلقات 

اجتهاعية ضعيفة كها اتضح لً أف أعضاء ٌيئة التدريس يشككف هف األعهاؿ اإلدارية التي تعكؽ تحقيؽ أٌدافٍـ، غير أف ىتيجة بحثىا جاءت 
في دراستٍها لهعرفة ىهط الهىاخ الهؤسسي السائد في الهدارس لئلجابة عف " فكزم زاٌر"، ك " سميهاف الخضرم"عكس ها تكصؿ إليً الباحثاف 

التساؤالت التي تتعمؽ بالفركؽ بيف هدارس البىيف كهدارس البىات، كهدارس اإلعدادية كالهدارس الثاىكية كبيف الهدارس الصغيرة كالهدارس 
:   هعمها كهعمهة هف دكلة قطر، كهف ىتائج دراست218ًالكبيرة عمى عيىة تتككف هف 

أف ٌىاؾ فركؽ بيف هدارس البىيف كالبىات فيها يخص خصائص سمكؾ الهعمهيف فدرجات هدارس البىات أعمى في ابعاد التباعد كاإلعاقة -
.  كاأللفة في حيف تفكقت هدارس البىيف في بعد االىتهاء، أها في خصائص سمكؾ الهدير فميس ٌىاؾ فركؽ

. ٌىاؾ فركقا بيف الهدارس اإلعدادية كالثاىكية في أبعاد الشكمية في العهؿ كالتركيز عمى اإلىتاج كالىزعة اإلىساىية- 
حجـ الهدرسة لً عبلقة ببعض األبعاد حيث ترتفع درجة اإلعاقة في الهدارس الكبيرة عف الهدارس الصغيرة في حيف ترتفع األبعاد الهتعمقة -

.  223، ص1986: صبلح الديف هعكض"بخصائص سمكؾ الهدير في الهدارس الصغيرة 
 في دراستٍا لهعرفة تصكرات العاهميف في 1985هىى هؤتهف عهاد الديف سىة "  كخبلفا لها تكصمىا إليً في بحثىا كاىت ىتيجة الباحثة 

: كزارة التربية كالتعميـ في األردف لمهىاخ التىظيهي السائد كها يمي
.  أف االتجاي العاـ لدل أفراد العيىة لمهىاخ التىظيهي السائد بشكؿ عاـ سمبي-
. تكجد فركقا ذات داللة إحصائية بيف تصكرات فئتي الذككر كاإلىاث لمهىاخ التىظيهي كلصالح الذككر- 
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تصكرات كؿ هف فئتي الهديريف كرؤساء األقساـ كبيف تصكرات فئة الهكظفيف ككاىت الفركؽ لصالح - 

. فئة الهديريف كرؤساء األقساـ
لمهىاخ التىظيهي بشكؿ عاـ )الطكيمة، الهتكسطة، القصيرة(تكجد فركقا ذات داللة إحصائية بيف تصكرات فئات الخبرة الكظيفية الثبلث -

.  15، ص1985هىى هؤتهف عهاد الديف، . "كلصالح فئة الخبرة الطكيمة ثـ الهتكسطة ثـ القصيرة
باإلضافة إلى األسباب التي قد تككف ساٌهت في الكصكؿ إلى ٌذي الىتيجة في بحثىا ىجد الخصائص الفردية لعيىة الدراسة بحيث أف هعظـ - 

سىة باإلضافة إلى أف أغمبٍـ هتزكجيف كلديٍـ سكف خاص كيعهمكف في ظركؼ جيدة هثؿ ها 37أفراد عيىة الدراسة سف الكاحد هىٍـ ال يتجاكز 
ي ىفس الىتيجة التي تكصؿ إليٍا "  1974كيؿ باتريؾ" ك 1986حساف كالصياد "تكضحً تقديراتٍـ لمهىاخ التىظيهي كالرضا الكظيفي كاألداء، ٌك

في دراستيٍها، إذ تكصؿ األكؿ إلى أف الهىاخ التىظيهي الديهقراطي ٌك الكفيؿ بالرفع هف درجة رضا العاهميف كأف ٌىاؾ ارتباط كثيؽ الصمة 
إلى أف ٌىاؾ عبلقة بيف الرضا " كيؿ باتريؾ"بيف هستكل الرضا لدل الهعمهيف كىكع القيادة التربكية الهكجكدة بالهؤسسة، كخمص الباحث الثاىي 

أها عف عدـ كجكد الفرؽ في . الهٍىي كالهستكل التعميهي إذ يرل أىً كمها ارتفع هستكل التعميـ كمها إزداد الرضا عف العهؿ عىد الهعمهيف 
 عف عبلقة اإلىتاجية بالهعىكية تتفؽ هع ىتيجة بحثىا إذ 1948األداء حسب الكميات قيد الدراسة فىجد أف ىتيجة دراسة هركز البحكث الهسحية

تكصمت إلى إيجاد شعكرا أكبر باالعتزاز كالفخر لدل جهاعة العهؿ بشركات التأهيف كتكحدا أكبر هع ذاتٍا كحب أفضؿ لرئيسٍا كلـ تجد 
فيها بيىٍا " فاىزلت"الدراسة اختبلفا بيف أفراد الجهاعة بالىسبة لرضاٌـ عف العهؿ أك اتجاٌٍـ ىحك الشركة كاتفقت ٌذي الدراسة كذلؾ هع دراسة 

. عمى أف اإلىتاج يكحد الشعكر باالعتزاز بجهاعة العهؿ كبالرضا الكظيفي
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، زياد يكسؼ الهعشر، بكجاردس، " ٌارتىت"، هىتظر حهزة حكيـ 1984هكتاز:   كها اتفقت ىتيجة بحثىا هع ها تكصؿ إليً كؿ هف 
، كعمى ٌذا ىخمص إلى القكؿ إف طبيعة الهىاخ 1985، لكفبلىد1985جاٌاف شاي"جاؾ كآخركف، ديفيز، عبد الحفيظ لهفكف، فكزية أبا الخيؿ، 

التىظيهي السائد تمعب دكرا هٍها جدا في تحقيؽ الرضا الكظيفي كاألداء ألساتذة التعميـ الجاهعي، كأف الهىاخ التىظيهي الهقبكؿ في كمية هعيىة 
.  قد ال يككف كذلؾ في كمية أخرل لٍا هكاصفات أك خصائص هختمفة

تكجد فركقا ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عيىة الدراسة لمهىاخ التىظيهي، الرضا الكظيفي كاألداء تبعا لهتغيرم  :الفرضية الرابعة
ؿ العمهي كسىكات الخبرة  . الهٌؤ

 كجدىا α² هف خبلؿ الىتائج التي تجٌصمىا عميٍا تبيف لىا بأف فرضية بحثىا تحققت بحيث بعد الهعالجة اإلحصائية لمهعطيات كبتطبيؽ اختبار 
، كعمى ٌذا ىرفض الفرضية الصفرية 15 كبدرجات حرية α=0.05 الهجدكلة في هستكل الداللة α² الهسحكبة أكبر هف قيهة α²بأف قيهة 

تكجد فركقا ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عيىة الدراسة لمهىاخ التىظيهي، الرضا الكظيفي كاألداء -كىقبؿ الفرضية البديمة التي هفادٌا
ؿ العمهي كسىكات الخبرة كلصالح األقؿ شٍادة  ك ها )أكثر هف خهس سىكات(كاألكثر هدة في الخدهة  )الهاجستير(تبعا لهتغيرم الهٌؤ ، ٌك

ي ىفس الىتيجة التي تكصمت إليٍا  يعكس أف لمخصائص الشخصية دكر هٍـ في تقديرات األساتذة لمهىاخ التىظيهي كالرضا الكظيفي كألدائٍـ ٌك
، " هىى هؤتهف عهاد الديف"، " سكسير كيكرؾ"، " فاىزلت"، " فكزية أبا الخيؿ"، " عبد الحفيظ لهفكف"، " زياد يكسؼ الهعشر: "دراسات كؿ هف

عبلقة بالهىاخ  )الخبرة(، كالتي تؤكد كمٍا عمى أف لمسف ، الهستكل التعميهي، كهدة الخدهة في الهىصب " كيؿ باتريؾ" ، " حساف زكالصياد"
التىظيهي كالرضا الكظيفي كاألداء، بحيث أىً كمها إزداد األستاذ في السف إزداد رضاي كتعكد عمى الهىاخ كتحسف أدائً، إضافة إلى ذلؾ أىً 

.  كمها ارتفع الهستكل التعميهي لمفرد إزداد رضاي عف العهؿ
  كلعؿ الفرؽ ها بيف ذكم الهستكل هاجستير كذكم هستكل الدكتكراي في تقديراتٍـ لمهىاخ التىظيهي كالرضا الكظيفي كاألداء لصالح 

ا ىحك الظفر بهىصب أستاذ بالجاهعة في ظؿ الكـ الٍائؿ هف : ذكم هستكل الهاجستير قد يرجع إلى جهمة هف العكاهؿ كها سبؽ ذكٌر
يئت لً الظركؼ ،  الهترشحيف يعد بدكري إىجاز يفرح لً الشاب كثيرا كيرغب في الحفاظ عميً كتأكيد ذاتً السيها إذا تهتع بهسكف خاص ٌك
ك أهر طبيعي عىد البشر، إضافة إلى الفرص الهتاحة لٍذي الفئة إلبراز  إضافة إلى عاهؿ الطهكح الذم يبلزهً في الظفر بهستكل أعمى ٌك

 . قدراتٍـ جراء اإلصبلحات التي تعرفٍا الجاهعة اليـك
 
كهف خبلؿ الىتائج الهتكٌصؿ اليٍا كذلؾ أف قيهة هعاهبلت االرتباط بيف الهىاخ التىظيهي كالرضا الكظيفي كاألداء كاىت : الفرضية الخامسة- 

 ألف القيـ الهحصمة أصغر هف قيـ هعاهؿ االرتباط الهجدكلة كعمى ذلؾ α=0.05كمٍا ضعيفة، غير أىٍا غير دالة إحصائيا في هستكل الداللة 
تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الهىاخ التىظيهي كالرضا الكظيفي كاألداء  ىرفض فرضية بحثىا كىقبؿ الفرضية الصفرية التي هفادٌا ال

ك ها قد يرجع إلى جهمة هف العكاهؿ قد تككف هتغيرات شخصية  ألساتذة التعميـ الجاهعي في الكميات قيد الدراسة، كفي كؿ كمية عمى حدل، ٌك
أفراد العيىة، كالسف، الجىس، الحالة االجتهاعية، الهستكل التعميهي، أك هتغيرات تىظيهية كهكاف العهؿ، طبيعة الكظيفة، طبيعة الهىاخ 

 . التي يشٍدٌا العالـ التىظيهي السائد، األىظهة كالمكائح التي لـ تعد تتهاشى هع التغيرات الهتسارعة
 Law of، المذاف ىبٍا إلى اف سمكؾ العاهميف يخضع لقاىكف األثر "كرككيت كبرايفيمد"  كتتفؽ ىتيجة دراستىا هع ها تكصمت إليً دراسة 

effect ،ًكعمى ذلؾ فالعبلقة بيف الرضا كاألداء ال يهكف أف تككف إال إذا كاف أداء الفرد هحققا لحصكلً عمى حكافز ذات قيهة بالىسبة ل 
.  فالعبلقة بيف الرضا كاألداء إف كجدت فٍي شرطية أم تكجد فقط في حالة ها إذا أعطيت حكافز كعكائد لمعهؿ بىاءا عمى األداء الفعمي لمفرد

في ىتائجٍا ىتيجة بحثىا إذ تكصؿ الباحث إلى أف ٌىاؾ فركقا ذات داللة إحصائية بيف الهىاخ التىظيهي " زياد يكسؼ الهعشر" كها أيدت دراسة 
ؿ العمهي، سىكات الخبرة(كبعض الهتغيرات الشخصية كالهستكل التعميهي  ، كىبً إلى ضركرة االٌتهاـ بالعبلقات االجتهاعية بيف  )الهٌؤ

لى ضركرة تخصيص جزء هف براهج التعميـ الهستهر  العاهميف لمرفع هف هستكل الرضا الكظيفي، كحب العهؿ كزيادة االىتهاء لمجاهعة، كا 
ك ها تفتقر إليً جاهعاتىا. كضهف خطة هدركسة لمعاهميف في الجاهعات، كبها يطكر هٍاراتٍـ اإلدارية كالسمككية كيحسف هستكل أدائٍـ .  ٌك

كاالٌتهاـ بتىهية  )األساتذة (هف خبلؿ ىتائجٍا عمى ضركرة تقرب اإلدارة هف الهرؤكسيف " عبد الحفيظ لهفكف" ضؼ إلى ذلؾ تؤكد دراسة 
ـ هاديا كهعىكيا كالتقميؿ هف الرقابة الهباشرة عمى أعهالٍـ كهراعاة البيئة الخارجية كاالٌتهاـ بهشاركتٍـ في اتخاذ القرارات السيها  قدراتٍـ كتحفيٌز

ـ الطرؼ األساسي الهككؿ إليً هٍهة إعداد كتككيف إطارات الهجتهع، كذٌبت دراسة الباحثة  هف خبلؿ الىتيجة " عكاشة"التي تخصٍـ، باعتباٌر
التي تكصمت إليٍا إلى ىفس أطار بحثىا إذ تكصمت إلى أىً تكجد فركقا ذات داللة إحصائية هعىكية في هستكل الرضا الكظيفي تعزل لىهط 

ـ بشكؿ عاـ . الهىاخ التىظيهي السائد في الكمية، فالعاهمكف في الكميات ذات الهىاخ التىظيهي الهفتكح أكثر رضا هف غيٌر
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كبيف هستكيات الرضا كرأل  )الهحتكل كالظركؼ(، إلى كجكد عبلقة هكجبة بيف الهتغيرات الكظيفية "فريد الىدر"  كها تكصؿ الباحث 
ي البيئة االجتهاعية كالكظيفية، تحقيؽ الذات، التقدير الهتهثؿ في الترقية، كعمى  أف ٌىاؾ ثبلثة عىاصر تؤثر  في تحديد هستكيات الرضا ٌك

. ذلؾ فطبيعة الهىاخ التىظيهي السائد لٍا دكر فعاؿ في تحقيؽ الرضا كاألداء ألساتذة التعميـ الجاهعي
شٍاب، هحهد حسف رسهي، هارش كسايهكف، األهر الذم يرجع " هكسى المكزم: " كجاءت ىتيجة بحثىا عكس ها تكصمت إليً دراسات كؿ هف

عدـ اإللهاـ الكاهؿ بطبيعة : إلى جهمة هف العكاهؿ هىٍا االختبلفات البيئية، الهتغيرات الشخصية ألفراد عيىة الدراسة، العكاهؿ التىظيهية ىحك
.  العهؿ لعضك ٌيئة التدريس ككاجبات كهٍاـ كصبلحيات الكظيفة

. التضخـ الكظيفي كها يترتب عميً هف زيادة اإلشراؼ، الرقابة، صعكبة التىسيؽ- 
.  التهسؾ بالقكاىيف كاألىظهة كالقرارات كالتحايؿ في تطبيقٍا- 
.  الهحاباة في التعييف كالترقيات- 
. عدـ االلتزاـ بالكاجبات جراء الكثير هف الضغكطات الىاجهة عف األسباب السالفة الذكر- 
ٌهالٍا لمتركيبة البشرية كها يتعمؽ بهستمزهات الدعـ لئلعداد الجيد لئلطارات قبؿ الخدهة -  اعتهاد سياسة اإلصبلح عمى الجكاىب الٍيكمية كا 

.  كأثىائٍا بإشراؾ الفاعميف في اتخاذ القرارات التي تخص القطاع الهعىي
ضؼ إلى ها سبؽ طبيعة الهىاخ التىظيهي السائد في كؿ كمية عمى حدل، فالهىاخ التىظيهي الديهقراطي الذم قد يصمح في الكميات الفتية - 

األقساـ كالهدرجات "ككذا ىقص الٍياكؿ  )أساتذة، كطمبة(أك الصغيرة قد ال يككف كذلؾ في الكميات العريقة ذات الكـ الٍائؿ هف الهكارد البشرية 
راف، قسىيطيىة: ىحك .  كمية بكزريعة، ٌك

   ككذا الهسؤكليات الهمقاة عمى عاتؽ األساتذة هف اإلشراؼ عمى عدد كبيرة هف الطمبة ككذا هتابعة الكـ الٍائؿ هف الطمبة في 
. االهتحاىات كالهحاضرات، بحيث يكاد الطالب ال يظفر بهكاف يجمس فيً

: االستنتاج العاـ-7
بعد تحميمىا لمىتائج تبيف لىا جميا بأىً ال تكجد عبلقة بيف الهىاخ التىظيهي السائد في كميات العمـك االجتهاعية كاإلىساىية كالرضا الكظيفي 
ف دؿ ٌذا عمى شيء إىها يدؿ عمى أف الهىاخ التىظيهي السائد في الكميات لـ يمعب دكري في  كاألداء ألساتذة التعميـ الجاهعي بٍذي الكميات كا 

ك ها يعكس أف األداء هرتبط بهتغيرات أخرل غير الهىاخ التىظيهي  التأثير عمى الرضا الكظيفي كاألداء ألساتذة الكميات قيد الدراسة ، ٌك
ؿ العمهي ، سىكات الخبرة ، الحالة االجتهاعية ، السف ، هكاف العهؿ كطبيعة الكظيفة ، : كالرضا الكظيفي ىحك  الهتغيرات الشخصية كالهٌؤ

. الهكقؼ 
كها أكدت العديد هف الدراسات التي أجريت في العديد هف الهؤسسات أف فعالية األداء كالرضا الكظيفي غير هتبلزهيف بالضركرة هثؿ ها ذٌب 

المذاف تكصبل إلى أف فعالية األداء قد تحقؽ الرضا الكظيفي كأف الهتغيريف ": بريتشارد ، ككارازيؾ"كأكدتً دراسة الباحثاف " بكرتر كلكلر"إليً 
غير هتبلزهيف بالضركرة ، كتأتي ٌذي الدراسة كذلؾ لتكضح أف الهىاخ التىظيهي الهساعد في كمية هعيىة قد ال يككف هساعدان في كمية أخرل ، 

اٌتهاـ كقيـ يعد هحددا في تحديد هستكل األداء ، كها قد  كأف األداء الكظيفي قد يتأثر بالهكقؼ فاألستاذ كها يهتمكً هف هعرفة كهٍارة كرغبة ك
يتأثر كذلؾ بطبيعة الكظيفة كها تتطمبً هف هٍاـ ككاجبات كها تفرضً هف تحديات كها تقدهً هف فرص لىهكي الكظيفي السيها كأف عيىً دراسة 

ك ها تكصؿ إليً الباحثاف 42بحثىا ال يتعدل سف الكاحد هىٍا  :  إضافة إلى أىهاط القيادة كؿ ٌذا قد يككف لً عبلقة بهستكل األداء ، ٌك
" 8 ، ص 1982الصباغ كآخركف ،"

فبالرغـ هف أف هستكل الرضا الكظيفي هرتفع كهستكل الهىاخ التىظيهي هقبكؿ كهستكل األداء هرتفع حسب تقديرات أفراد عيىة الدراسة إال أف 
ك ها يحفزىا عمى االعتقاد بأف األداء الكظيفي ٌك  العبلقة بيف الهتغيرات كردت غير دالة إحصائيان هثؿ ها تكضحً الجداكؿ اإلحصائية ٌك

الهتغير الهستقؿ األكؿ هف حيث التأثير عمى الرضا الكظيفي كالهىاخ التىظيهي ، كأف ٌذا األخير قد يككف هتغيران كسيطيان بيف الرضا الكظيفي 
: كاألداء لتصبح الهعادلة 

: كهف الحمكؿ لتفعيؿ هٍاـ األساتذة ىقترح . الهتغيرات الشخصية x الرضا الكظيفي xالهىاخ التىظيهي = األداء 
. ، كاستقصاء الركح الهعىكية لؤلساتذة)االتصاؿ(حؿ الصراعات بكاسطة الهكاجٍة –1 
ـ بالتحفيز عمى غير الهككىيف – 2 . إستراتيجية دعـ عهمية التككيف لؤلساتذة قبؿ الخدهة ك أثىائٍا السيها عىد الهتربصيف ك تهييٌز
. الهادة الدراسية– الطالب – إستراتيجية تقكيـ كؿ عىاصر العهمية التعميهية األستاذ  – 3
. إلزاهية إقرار هبدأ الهشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بالتككيف في الجاهعة  لؤلساتذة ذكم الخبرة – 4
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. فسح الهجاؿ لمطمبة في عهمية التقكيـ ك البحث ك تذليؿ الصعكبات التي تكاجٍٍـ،ك تجسيد هبدا الهرافقة الهيداىية – 5
. ترسيـ هدكىة ألخبلقيات هٍىة األستاذ الجاهعي تصكف حقكقً ك تحدد كاجباتً ، هع إعطاء قيهة لمبحث ك االستفادة هف ىتائجً – 6

كيتهىى الباحث أف تتكاصؿ الدراسات كالبحكث في ٌذا الهكضكع لها لً هف أٌهية في سبيؿ بمكغ جكدة التعميـ العالي ، بالتركيز عمى أساليب 
أخرل في طريقة تقكيـ أداء األستاذ الجاهعي هف جٍة كهحاكلة البحث عف إهكاىية كجكد عبلقة ذات داللة ها بيف هتغيرات الشخصية كالرضا 
الكظيفي كالهىاخ التىظيهي كاألداء لدل أساتذة التعميـ الجاهعي قصد تفعيؿ ٌذي الهتغيرات لتعكد بالفائدة عمى جاهعتىا كطبلبىا هستقببلن كتعبد 

 .الطريؽ أهاهٍـ 
كبإهكاف الباحثيف كذلؾ االٌتهاـ بهقارىة الكميات الهختمفة هف حيث الهىاخ السائد فيٍا ككذا هستكيات الرضا كاألداء لدل أساتذتٍا بغية تعهيـ 
الفائدة عمى الجاهعات ، ككذا تحسيس أصحاب القرار بأٌهية لفت اإلىتباي إلى ٌذي الهتغيرات لها لٍا هف إىعكسات إيجابية عمى سمككيات 

. األفراد داخؿ التىظيهات 
هف خبلؿ " ، كارازيؾ" كيرؾ"، " ٌكؿ"، "كاكزام"كلها كاىت العبلقة بيف الهىاخ التىظيهي كاألداء كالرضا الكظيفي ال تفٍـ بسٍكلة هثؿ ها يرل 

دراسات هتعددة كجب االٌتهاـ بدراسة ٌذي الهتغيرات في كؿ جاهعة عمى حدل ، ذلؾ كهثؿ ها سبؽ ذكري أف لكؿ جاهعة هىاخٍا الخاص بحكـ 
الخ ، كعمى ٌذا كلتفعيؿ ٌذي الهتغيرات في الجاهعة كجب تبىي إستراتيجية عمهية جديدة ....تركيبتٍا البشرية ، بيئتٍا ، سياستٍا في التسيير 

كشاهمة ترتكز عمى هفٍـك اإلىساف باعتباري الفاعؿ كالهحرؾ االجتهاعي القادر عمى تحقيؽ األٌداؼ كالكصكؿ بالتىظيـ إلى أرقى هستكيات 
إرغاهاتً الداخمية كالخارجية ، فالبيئة التي يعهؿ فيٍا األستاذ في كمية الجزائر  االىسجاـ كالتكافؽ الهادم كالهعىكم هع هتطمبات الهحيط ك

ا كذلؾ تختمؼ كعميً فإدراؾ كدافعية " بكزريعة" راف أك قسىطيىة ، كالظركؼ بدكٌر تختمؼ عف البيئة التي يعهؿ فيٍا األستاذ في كمية كرقمة أك ٌك
ركرة حتهية يفرضٍا التطكر ضاألساتذة لؤلداء تختمؼ األهر الذم يجعؿ هف إلزاهية تغيير سياسة تسيير شؤكف األفراد داخؿ الجاهعة 

. التكىكلكجي كالعكلهة 
كيرل بعض العمهاء كالدارسيف أف اعتهاد التىظيـ البيركقراطي عمى العبلقات الرسهية في العهؿ غالبان ها يتعارض هع حاجة العهاؿ إلى عقد 

يجاد هىاخ يشبع حاجياتٍـ الهختمفة  كعمى ذلؾ يسعى األفراد إلى البحث عف األعهاؿ التي تحقؽ لٍـ " هحهد عمي هحهد " صبلت اجتهاعية كا 
. راحتٍـ كحرياتٍـ
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: المراجع بالمغة العربية مف المراجع المعتمدة في ىذا البحث ما يمي 

.  اإلدارة التعميهية كاإلدارة الهدرسية دار الفكر العربي القاٌرة 200أحهد إسهاعيؿ حجي  -1
  اإلدارة التعميهية بيف الىظرية كالتطبيؽ ، دار الٍىا لمطباعة اإلسكىدرية 200أحهد إبراٌيـ أحهد  -2
 . السمكؾ اإلىساىي في الهىظهات ، الدار الجاهعية بيركت1989أحهد صقر عاشكر  -3
 . إدارة الهكارد البشرية ، الدار الجاهعية اإلسكىدرية 2004أحهد هاٌر  -4
 . السمكؾ التىظيهي ، هدخؿ بىاء الهٍارات ، الطبعة السابعة ، دار جاهعات اإلسكىدرية 2002أحهد هاٌر  -5
 . اإلدارة التعميهية في الكطف العربي ، الطبعة األكلى ، هكتبة الىٍضة الهصرية ، القاٌرة 2003إبراٌيـ عصهت هطاكع  -6
 . ، اإلدارة الهدرسية ، دار الجاهعة الجديدة لمىشر2001إسهاعيؿ هحهد دياب  -7
 ، هستكل الرضا الكظيفي لهديرم الهدارس في األردف كعبلقتً ببعض خصائصٍـ الشخصية كالكظيفية هؤتة لمبحكث كالدراسات ، 1992الغهرم خالد  -8

 . ، جاهعة اليرهكؾ ، هؤتة األردف 7هجمد 
 .دراسات الجاهعة األردىية. ، الرضا عف الهىاخ التىظيهي لدل األفراد العاهميف في هستشفيات القطاع العاـ في األردف 1994هكسى المكزم  -9

 . ، السمكؾ التىظيهي في هىظهات األعهاؿ ، الطبعة الثاىية ، دار كائؿ لمىشر ، عهاف2004هحهكد سمهاف العهياف  -10
 . ، التطكير التىظيهي ، أساسيات كهفاٌيـ حديثة ، الطبعة األكلى ،دار كائؿ لمىشر، عهاف1999هكسى المكزم  -11
 . ، تقكيـ العهمية التككيىية في الجاهعة ، ديكاف الهطبكعات الجاهعية ، الجزائر 1998هحهد هقداد ، لحسف بكعبد ا  -12
 . ، السمكؾ اإلىساىي في اإلدارة التربكية ، دار هجد الكم عهاف ، األردف 1993هحهد الحاج خميؿ ، طً الحاج الياس  -13
 . ، إدارة األفراد ، إدارة الهكارد البشرية كالسمكؾ التىظيهي ، هىشكرات جاهعة دهشؽ 1995هحهد عدىاف الىجار  -14
 . ، البحث العمهي ، هىاٌجً كتقىياتً ، الطبعة الرابعة ديكاف الهطبكعات الجاهعية ، الجزائر 1993هحهد زياف عهر  -15
راف ، الجزائر 1 ، هبادئ في البحث الىفسي ك التربكم ط1999هحهد هزياف  -16  .، دار الغرب لمىشر كالتكزيع ، ٌك
 . ، دار كائؿ لمطباعة كالىشر األردف 2 ، هىٍجية البحث العمهي ، القكاعد كالهراحؿ كالتطبيقات ،ط1999هحهد عبيدات كآخركف  -17
 ، السمكؾ التىظيهي في اإلدارة التربكية ،الطبعة األكلى ، دار الكفاء لدىيا الطباعة كالىشر ، اإلسكىدرية ، جهٍكرية 2003هحهد حسف رسهي  -18

 .هصرية العربية 
 . ، أساسيات اإلدارة التربكية ، الطبعة األكلى ، دار الكفاء لدىيا الطباعة كالىشر اإلسكىدرية 2003هحهد حسف رسهي  -19
ر ، القاٌرة2003هحهد هصطفى الديب  -20  . عمـ الىفس االجتهاعي التربكم ، أساليب تعمـ هعاصرة ، الطبعة األكلى ، جاهعة األٌز
 . ، اإلدارة العاهة80 ، تطبيؽ ىظرية ٌيرز برغ لقياس الرضا عف العهؿ في التعميـ الثاىكم بهىطقة اإلحساء ، العدد 1993هحهد عبد ا آؿ ىاجي  -21

:  المػػػجبلت 

 الهىظهة 11 ، الهىاخ التىظيهي ، هفٍـك حديث في الفكر اإلدارم الهعاصر الهجمة العربية لئلدارة ، العدد األكؿ ، الهجمد 1987هؤيد سعيد سميهاف  -1
. لمعمـك اإلدارية عهاف 

 ، اإلدارة العاهة لمشرطة الشارقة ، 12 ، العكاهؿ األساسية لىجاح إدارة الشرطة في تحقيؽ أٌدافٍا هجمة الفكر الشرطي ج2003هحهد خضكر صبلح  -2
 .الشارقة

 .1 ، العدد 18 ، الهىاخ التىظيهي في الجاهعات األردىية ، هجمة جاهعة دهشؽ الهجمد 2001زياد يكسؼ الهعشر  -3
 . ، هعٍد اإلدارة العاهة الرياض 49ٌػ بىاء كتطكير التىظيـ اإلدارم ، رسالة هعٍد اإلدارة ، العدد 1424عبد الهحسف فاتح المحيد  -4
 2 الرضا الكظيفي ألعضاء ٌيئة التدريس في جاهعة الهمؾ عبد العزيز ، العمـك التربكية ، الهجمد 1989هىتظر حهزة حكيـ  -5
 الرضا عف العهؿ لدل الهشرفيف اإلدارييف في جاهعة اليرهكؾ ، هجمة أبحاث اليرهكؾ ، سمسمة العمـك اإلىساىية 1995ياسر العدكاف ، رفعت الفاعكرم  -6
 .4 العدد 11االجتهاعية الهجمد  ك
  .65 ، الهىاخ التىظيهي في الفكر اإلدارم ، هعٍد اإلدارة العاهة هجمة اإلدارم العدد 1996تاهر هحهد هحارهة  -7
 . العدد األكؿ 17هجمة جاهعة دهشؽ لمعمـك االقتصادية كالقاىكىية ، هجمة عمهية هحكهة دكرية الهجمد  -8
 . هسقط 65 العدد 1997" اإلدارم"هجمة هعٍد اإلدارة العاهة  -9

 ، العبلقة بيف الهىاخ التىظيهي كالهخرجات التىظيهية ، دراسة هقارىة بيف الهىشأة العاهة 1987خالد عبد الرحيـ الٍيتي ، طارؽ شريؼ يكىس  -10
 .4 العدد 11لمهطاحف العراقية كشركة هطاحف أهريكية ، الهجمة العربية لئلدارة ، هجمد 

االقتصاد كالعمـك السياسية بجاهعة الككيت ، هجمة العمـك االجتهاعية   ، الرضا الكظيفي ألعضاء ٌيئة التدريس بكمية التجارة ك1983حاهد يدر  -11
 .3،العدد 

.  ، هعٍد اإلدارة العاهة 65 ، الهىاخ التىظيهي في الفكر اإلدارم ، الهجمة اإلدارية العدد 1982ىاصر هحهد العديمي  -12
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 " ىيرسي ك ببلنشارد " فاعمية القيادة التربكية حسب نظرية العبلقات اإلنسانية ك النضج الكظيفي لػ 
. الجزائر– مف كجية نظر معممي المدارس التربكية بمدينة كرقمة 

محمد الساسي الشايب  . د . أ
 شافية بف حفيظ . أ

 جامعة قاصدم مرباح كرقمة     
 

 :اشكالية 
تكاجً الهجتهعات في الكقت الحاضر تحكالت سريعة ك تحديات كبيرة ىتيجة التطكر السريع   كالهتزايد في كؿ لحظة في جهيع الهجاالت بدكف 
استثىاء ، لذلؾ كاف ك البد عمى الدكؿ إف تٍيئ االستراتيجيات الهىاسبة لمتكيؼ هع ٌذي الهستجدات ك هكاجٍة الهشكبلت الهترتبة عىٍا ، كها 

ا .  يجب عمى ٌذي الدكؿ أف تسعى لهكاكبة الركب الحضارم كالتطكر العمهي بها يسهح لٍا  هف تحقيؽ استقبلليتٍا ك سيادتٍا ك ازدٌاٌر
ك تعتبر أٌـ ركيزة تعتهد عميٍا الدكؿ لمتطكر ك الرقي ٌي الهىظكهة التربكية ىظرا لمدكر الذم تمعبً في حياة الشعكب هف خبلؿ إىشاء األفراد 

، ص 2005غىاـ ،(الذيف يحهمكف عمى عاتقٍـ هسؤكلية الىٍكض بأهتٍـ ك تحقيؽ أٌدافٍا في قضايا التىهية عاهة ك التىهية التربكية خاصة 
01( . 

ا ك يتابع أعهالٍا، ك يكجً العاهميف فيٍا ك يشرؼ عميٍـ  اف الهؤسسة التربكية ككىٍا تمعب دكرا رياديا في الهجتهع ، فإىٍا تحتاج الى هف يديٌر
. )02 ، ص 1998أحهد، (، ك يىسؽ جٍكدٌـ، ك يعهؿ عمى تحسيف أدائٍـ هف أجؿ تحقيؽ األٌداؼ الهرسكهة لٍذي الهؤسسة 

اف الهدير ٌك الهسئكؿ الهباشر عمى إدارة الهؤسسة ك تكفير البيئة التعميهية الهىاسبة فيٍا ، لضهاف حسف سير العهمية التربكية ك تىسيؽ جٍكد 
. )08 ، ص 2009أىشكا ، (العاهميف ك تكجيٍٍـ ك تقكيـ أعهالٍـ هف أجؿ تحقيؽ األٌداؼ الهدرسية ك أٌداؼ العهمية التعميهية بشكؿ عاـ 

كها اف اٌتهاـ الباحثيف بالقيادة جاء ىتيجة قىاعتٍـ الىظرية ك . عاليا بدراسة السمكؾ القيادم لمهدير باعتباري قائدا تربكيا ك هف ٌىا جاء االٌتهاـ
 . ) 249 ، ص 2009راتب ، (دراستٍـ التطبيقية بأف ها يحدث الفرؽ في هجاؿ فاعمية الهىظهات ٌي قياداتٍا 

اف القيادة حظيت باٌتهاـ الهجتهعات البشرية هىذ قدـ العصكر إدراكا ألٌهيتٍا في تحقيؽ آهاؿ ك تطمعات الجهاعة ، ك ٌذا ال يتـ اال عمى يد 
. قيادة كاعية تتهتع بدرجة عالية هف الكفاءة ك الفاعمية حتى تساعد في تحقيؽ األٌداؼ بالشكؿ الهطمكب

فغالبا ها يعزل ىجاح اك فشؿ التىظيـ في تحقيؽ األٌداؼ الى كفاءة قيادتً ك فعاليتً اك عدـ كفاءتً ، إف الىهط القيادم الفعاؿ غالبا ها يؤثر 
، 2003عكرتاىي، (ك رضاٌـ عف العهؿ ك كالئٍـ ك اىتهائٍـ  عمى العاهميف ك سمككٍـ ك أدائٍـ بشكؿ فعاؿ، كها يىعكس عمى ركحٍـ الهعىكية

  ) 04ص
فالقائد الفعاؿ ٌك الذم يحدث ىهط قيادتً تأثيرا ايجابيا في الهىاخ التربكم بكجً عاـ ، ك في الركح الهعىكية لمهعمهيف بشكؿ خاص إذا القادة 

 . ) 250 ، ص 2009السعكد ، (الفاعميف ٌـ الطاقة الهبدعة التي تدفع العاهميف  ك تحكلٍـ لمقياـ بهبادرات تؤدم إلى بمكغ أٌداؼ الهدرسة 
 . )03،ص 2008عبد الكريـ،( كها يهثؿ دكر القائد التربكم الفعاؿ في تطبيؽ ىظريات القيادة بهٍارة ك ذكاء

ك لقد حاكؿ الباحثكف تطكير ىظريات ك ىهاذج لمقيادة لتفسير ٌذي الظاٌرة ، اال اف ٌذي الىظريات جاءت في الغالب هتىاقضة ك هتداخمة هع 
بعضٍا البعض، ك ركزت اٌتهاهاتٍا حكؿ تحديد ىكعية األىهاط القيادية الههكىة في كؿ ىهكذج ، ثـ تحديد الىهط القيادم األهثؿ الذم يجب 

. عمى القائد اختياري لترشيد عهمية القيادة في الهىظهات الهختمفة
ك ذلؾ بالتركيز  ، ك المذاف قاها بتطكير ىهكذج لتحديد األسمكب القيادم الفعاؿ" ٌيرسي ك ببلىشارد " ك هف بيف الىظريات الحديثة ، ىظرية 

عمى عاهؿ الىضج الكظيفي لمهرؤكسيف ، فالىهط القيادم حسب ٌذي الىظرية يختمؼ باختبلؼ هستكل الىضج الكظيفي لمهرؤكسيف ، ك 
استعدادٌـ لمعهؿ في الهىظهة اك الهؤسسة ، كها اف القائد الىاجح ٌك الذم يستطيع اف يكفؽ بيف أسمكبً ك أسمكب هرؤكسيً ، ك احتياجاتٍـ 

. )101 ، ص 2008الصميبي،(لمتكجيً ك اإلشراؼ ك كذلؾ احتياجاتٍـ الهعىكية 
ـ القيادم ٌي حجر الزاكية ،  ك لكف بغض الىظر عف الىهط القيادم الذم يسمكً هدير الهؤسسة فإىً تبقى أٌهية إدراؾ الهرؤكسيف لىهط هديٌر

فميس الهٍـ ها يهارسً الهدير بؿ ها يدركً الهرؤكسكف الف ٌذا اإلدراؾ لً األثر األكبر في سمكؾ الفرد في العهؿ ك في جكدة العهؿ الذم 
 . ) 250 ، ص 2009السعكد ، (يؤديً 



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
166 

فرغـ أٌهية الىهط القيادم الذم يتبعً الهدير في الهدرسة ك تأثير ذلؾ عمى الهىاخ الهدرسي بصفة عاهة ك عمى سمككيات الهرؤكسيف بصفة 
خاصة إال أف طريقة تأكيؿ الهعمـ لٍذا الىهط   ك هستكل الىضج الذم يتهتع بً ك تأثير ذلؾ عمى سمككياتً ك اىعكاسً عمى أدائً ك التزاهً 

.    بالعهؿ ٌك ها يٍهىا بالدرجة األكلى 
ك ىظرا ألٌهية الهكضكع ك الهتهثؿ في الىهط القيادم هف كجٍة ىظر الهعمهيف جاءت ٌذي الدراسة لتستكشؼ هدل فاعمية القائد التربكم حسب 

هف كجٍة ىظر الهعمهيف ، خاصة بعد تفشي الهشاكؿ التي أصبحت تتخبط فيٍا الهىظكهة التربكية في الجزائر " ٌيرسي ك ببلىشارد " ىظرية 
: بصفة عاهة ك في الهىاطؽ الجىكبية عمى كجً الخصكص، ك ٌذا ها دفع الباحث لطرح التساؤالت التالية

 ؟"ٌيرسي ك ببلىشارد " ها ٌي األىهاط القيادية السائدة في الهدارس االبتدائية بهديىة كرقمة هف كجٍة ىظر الهعمهيف حسب ىظرية  -1
 ؟ " ٌيرسيك ببلىشارد " ها ٌي درجة فاعمية القيادة التربكية في الهدارس التربكية بهديىة كرقمة هف كجٍة ىظر الهعمهيف حسب ىظرية  -2
هف كجٍة ىظر الهعمهيف " ٌيرسي ك ببلىشارد " ٌؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة فاعمية القيادة التربكية حسب ىظرية  -3

ؿ العمهي ك األقدهية في التدريس ك التفاعؿ بيىٍها؟  باختبلؼ الهٌؤ
 
: أىمية الدراسة

ا قهة الٍـر التىظيهي لٍا دكر   تستهد ٌذي الدراسة أٌهيتٍا هف أٌهية الهكضكع ك ٌك القيادة، حيث أف القيادة في أم هىظهة باعتباٌر
فعاؿ في تكجيً الهىظهة  ك ىجاحٍا حيث أكدت العديد هف الدراسات الحديثة دكر ىهط القيادة الهىاسب في هكاجٍة الهشكبلت التي تعاىي هىٍا 

الهىظهات ك لٍا القدرة عمى االستجابة ك التكيؼ هع التغيرات ك التحديات الهعاصرة ، ك ىتيجة الهشاكؿ الكثيرة التي تعاىي هىٍا الهىظكهة 
ٌيرسي ك "التربكية في جهيع أىحاء الجزائر عاهة ك في هىاطؽ الجىكب خاصة ، دفع الباحثة لدراسة هكضكع أىهاط القيادة حسب ىظرية 

هف كجٍة ىظر هعمهي الهدارس االبتدائية سعيا لمكصكؿ إلى ىتائج تساعد عمى إعادة الىظر في األساليب القيادية التي  يتبىاٌا " ببلىشارد 
الهديركف ك المجكء إلى أخرل تتبلءـ هع األٌداؼ الساهية ك الراقية لمهىظكهة التربكية هف جٍة ك تمبية حاجات ك تحقيؽ رغبات العاهميف فيٍا 

 .هف جٍة أخرل هها يحقؽ فعالية الهىظهة ك التىهية العاهة 
 

: حدكد الدراسة المكانية ك البشرية ك الزمنية 
الركيسات ك اىقكسة ك  (تجرم الدراسة الحالية في الهدارس االبتدائية بهديىة كرقمة كىعىي بذلؾ الهدارس التي تىتهي إلى بمديات 

، عمى عيىة هف هعمهي الهدارس االبتدائية بهديىة كرقمة، خبلؿ السىة الجاهعية  )سيدم خكيمد ك عيف البيضاء ك حاسي بف عبد ا ك كرقمة 
.  ـ 2011/2012

ك ٌك األسمكب القيادم الذم يهارسً الهدير لمتأثير في هرؤكسيً هف اجؿ تحقيؽ أٌداؼ الهؤسسة هف كجٍة :التعريؼ اإلجرائي لمنمط القيادم 
 .ك الهعبر عىً بالدرجة التي يحصؿ عميٍا عمى هقياس فاعمية القائد ك تكيفً لٍيرسي ك ببلىشارد ك الهكيؼ هف طرؼ الباحثة ىظر الهعمـ

لقد تىكعت تعاريؼ القيادة بتىكع الهحكات الهعتهدة ، حيث ال ىجد تعريفا شاهبل ك همها ، فهفٍـك القيادة هف الهفاٌيـ الهركبة : تعريؼ القيادة
التي تتضهف العديد هف الهتغيرات الهتداخمة ك التي تؤثر كؿ هىٍا في األخرل ك تتأثر بٍا ك بالرغـ هف ذلؾ يكجد اعتراؼ عاـ بالجكاىب 

 :الرئيسية التي تسٍـ في تعريؼ القيادة ، ك هف بيف التعاريؼ
ٌي عهمية يحرؾ فيٍا القائد الذم يتهتع بالكفاءة ك بالكالء ك ثقة األتباع أك الىاس ىحك تحقيؽ الٍدؼ الجهاعي  :2007تعريؼ أحمد قكراية 

 :بطريقة ىاجحة ك فعالة ك تتطمب ٌذي القيادة أربع عىاصر ٌي 
 . كجكد جهاعة هف األفراد1 
 . كجكد قائد يتهيز الكفاءة ك القدرة ك الفاعمية2 
 . كجكد ٌدؼ جهاعي3 
  ) 35 ، ص 2007قكراية ،( كجكد الثقة ك الكالء الهتبادؿ  4 

يظٍر هف خبلؿ ٌذا التعريؼ اىً ال يهكف لشخص أف يهارس القيادة ها لـ يتكاجد هجهكعة هف التابعيف يقكدٌـ ، يؤثر فيٍـ ك يتأثر بٍـ 
ك ٌذا الشخص يجب أف تتكفر فيً بعض الخصائص كالكفاءة ك القدرة ك الفاعمية ك هٍارة التأثير في سمككيات التابعيف حتى يستطيع تكجيٍٍـ 

. ك دفعٍـ لتحقيؽ أٌداؼ هشتركة 
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إف القيادة عبارة عف عبلقة تسهح لمقائد بالتأثير في تابعيً ك في رضاٌـ بصفة دائهة في إطار   : Christine et Gedneyتعريؼ 
 . ) Christine et Gedney , 1999 , p 40(هعيف

 فعرفا القيادة بأىٍا عهمية التأثير في أىشطة الفرد أك الجهاعة في سعيٍـ ىحك تحقيؽ األٌداؼ في هكقؼ 1988أها ٌيرسي ك ببلىشارد 
 . ) 18 ، ص 2008الهخبلفي ، (هعيف 

أف كؿ هف التعريفيف السابقيف ركزا عمى أف القيادة عبارة عف تفاعؿ اجتهاعي في هكقؼ هعيف بيف طرفيف احدٌها القائد ك آخر إها أف 
  أضفى عمى Christine et Gedneyيككف فردا أك جهاعة ك ىتيجة ٌذا التفاعؿ ٌك التأثير فيٍـ  بٍدؼ تحقيؽ غاية ها ، لكف تعريؼ 

. عهمية التأثير صفة الديهكهة هع التأكيد عمى رضا التابعيف ك يككف ٌذا في إطار هعيف أم لتحقيؽ أغراض هحددة 
تعريفا يشهؿ هجهؿ  ) 1993ظريؼ شكقي  (ىبلحظ أف كؿ تعريؼ هف التعاريؼ السابقة هىفردا ال يهثؿ ظاٌرة القيادة لذلؾ اقترح  

هجهكعة هف السمككيات التي يهارسٍا القائد في الجهاعة ك التي تعد هحصمة لمتفاعؿ بيف : العىاصر السابقة الذكر،حيث يعرؼ القيادة بأىٍا 
خصاؿ شخصية القائد  ك األتباع، كخصائص الهٍهة كالىسؽ التىظيهي، ك السياؽ الثقافي الهحيط ، ك تستٍدؼ حث األفراد عمى تحقيؽ 

األٌداؼ الهىكطة بالجهاعة بأكبر قدر هف الفعالية التي تتهثؿ في كفاءة عالية في أداء األفراد ، هع تكافر درجة هف الرضا ك قدرا عاؿ هف 
. ) 51، ص2007الشايب، (تهاسؾ الجهاعة 

 لقد تعددت اآلراء حكؿ تعريؼ الىهط القيادم ىتيجة لتعدد الباحثيف كتعدد تكجٍاتٍـ الفكرية كسىدرج هجهكعة هف ٌذي : تعريؼ النمط القيادم 
: التعاريؼ ك هىٍا 

قرقش ،  (أف الىهط القيادم ٌك جهمة السمكؾ ك اإلجراءات التي يهارسٍا الهدير لمتأثير في ىشاطات العاهميف : تعريؼ ىيرسي ك ببلنشارد 
 . ) 5، ص 2002

 .)23 ، ص 2004الصغير،(ٌك عبارة عف سمكؾ هتكرر ك ههيز لشخص ها : 1982تعريؼ اليكارم سيد 
 :هف خبلؿ دراسة التعاريؼ السابقة يهكف استىتاج تعريؼ يشهؿ العكاهؿ الهشتركة بيىٍـ ك ٌك 

الىهط القيادم ٌك ىهكذج هف السمككيات الهىظهة التي يهارسٍا القائد في الهؤسسة التي يعهؿ بٍا لمتأثير في الهكارد البشرية بٍدؼ استثهار 
.  طاقاتٍا الكاهمة ك دفعٍا ك تكجيٍٍا ىحك تحقيؽ األٌداؼ الهسطرة

: تعريؼ الفاعمية
 .ٌي القدرة عمى تىفيذ ك تحقيؽ األٌداؼ الهرجكة /  1
ك درجة تحقيؽ الٍدؼ اضافة الى هراعات هتغيرات أخرل هثؿ . ٌي هدل القدرة عمى تحقيؽ األٌداؼ في ظؿ الهكارد الهحدكدة الهتاحة/  2

. ) 14، ص 2008عبد الكريـ، (اإلىتاجية ك التكيؼ ك الهعىكيات الهرتفعة كاالىسجاـ 
 

: نظريات القيادة 
لقد تطكرت ىظريات القيادة بتطكر البحث فيٍا حيث قدـ الهفكركف العديد هف الىظريات التي حاكلت دراسة القيادة ك فاعميتٍا ك 

العكاهؿ الهحددة لٍا، ك يظٍر ذلؾ هف خبلؿ البحكث كالدراسات التي أجريت بٍدؼ الكقكؼ عمى طبيعتٍا ك إبعادٌا  ك العكاهؿ الهتعمقة بٍا ك 
: ك سىحاكؿ التركيز عمى أٌـ األسس التي بىيت عمى أساسٍا  "ٌيرسي ك ببلىشارد " هف بيف الىظريات الهستحدثة ىظرية

  : Hersey,P and Blanchard,K : 1972نظرية ىيرسي ك ببلنشارد
ايك الحككهية عاـ " ٌيرسي ك ببلىشارد " لقد طكر كؿ هف   الىظرية الهكقفية ذات 1972هف خبلؿ هركز األبحاث التابع لجاهعة كالية أٌك
:  األبعاد الثبلثة ك ٌي 

.  ) 102 ، ص 2000األغبرم، ( الىضج الكظيفي3. االٌتهاـ بالعبلقات اإلىساىية 2. االٌتهاـ بالعاهميف  -1
ك قد أكد كؿ هف ٌيرسي ك ببلىشارد عمى هتغير كاحد ك ٌك هستكل الىضج الكظيفي لمهرؤكسيف، فباختبلؼ ٌذا الهتغير يختمؼ أسمكب القيادة 

" كها يطمؽ عميٍا اسـ  ". Maturity of Followersىظرية الىضج الكظيفي لمعاهميف" الذم يجب اعتهادي، لذلؾ أطمؽ عمى ٌذي الىظرية اسـ 
". دكرة الحياة لمقيادة " أك ىهكذج " ىظرية الجاٌزية الكظيفية لمعاهميف
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ك يشير كؿ هف ٌيرسي ك ببلىشارد إلى أف الىهط القيادم الفعاؿ يختمؼ باختبلؼ هستكل الىضج الكظيفي لمهرؤكسيف ك استعدادٌـ لمعهؿ 
في الهىظهة أك الهؤسسة ، كها أف القائد الىاجح ٌك الذم يستطيع أف يكفؽ بيف أسمكبً ك أسمكب هرؤكسيً ، ك احتياجاتٍـ لمتكجيً ك اإلشراؼ 

. ك كذلؾ احتياجاتٍـ الهعىكية 
: ك ال يقصد بالىضج الكظيفي سف العاهميف أك االستقرار العاطفي ك لكىً هحدد بالعىاصر التالية

 .رغبة الهكظؼ في العهؿ ك االستعداد لتحهؿ الهسؤكلية  -1
 .قدرة الهكظؼ إلىجاز الهٍاـ الهككمة إليً  -2
 .خبرة الهكظؼ في هجاؿ عهمً  -3
بلت الهكظؼ العمهية ك العهمية  -4 . ) 101، ص 2008الصميبي، (هٌؤ

لدل الفرد  )ىضج ىفسي (ك االستعداد  )ىضج هتعمؽ بالعهؿ (هحصمة كؿ هف القدرة " ك قد عرؼ ٌيرسي ك ببلىشارد الىضج بأىً 
ا ك  ليتحهؿ هسؤكلية سمككً في أداء العهؿ ، فقد يككف لدل الفرد أك الجهاعة ىضجا ألداء هٍاـ هعيىة ، ك قصكرا في الىضج ألداء غيٌر

أبك ىدل ، (" تتطمب القيادة الفاعمة تغيير سمككيات القائد الهرتبطة بالعهؿ ، ك سمككيات في عبلقاتً الشخصية ، لهقابمة درجة ىضج جهاعتً 
. )98، ص 2007

: ك يهيز ٌيرسي ك ببلىشارد بيف ىكعيف هف الىضج ك ٌها 
 ك يقصد بً قدرة الجهاعة عمى تحديد أٌداؼ هعيىة لتحقيقٍا ، ك رغبتٍـ ك قدرتٍـ عمى  :( Job Maturity ) (الكفاءة )نضج في العمؿ -

 .تحهؿ الهسؤكلية ك هدل خبرتٍـ  ك هستكل تعميهٍـ ، ك ٌذا يعىي هدل كفاءتٍـ في اىجاز العهؿ 
 ك يقصد بً هستكل الثقة بالىفس ك تقدير الذات بالىسبة ألداء العهؿ الهطمكب ، حيث  :( PsychologicalMaturity )النضج النفسي -

أف تهييز التابعيف بدرجة عالية هف الىضج يعىي قدرتٍـ عمى العهؿ ك لديٍـ ثقة في اىجازي ، كها أف تهيز التابعيف بدرجة هىخفضة هف الىضج 
.  ) 275 ، ص 2007أحهد قكراية ،(يعىي أىٍـ يفتقركف إلى القدرة عمى العهؿ ك إلى الخبرة ك كذلؾ اىعداـ الثقة في أداء العهؿ الهطمكب

:  ك يهر الىضج الكظيفي لمهرؤكسيف عبر أربعة هراحؿ أساسية تسهى هراحؿ الىضج الكظيفيك ٌي عمى الىحك التالي
 ك يككف الهكظؼ في ٌذي الهرحمة هكظفا جديدا في عهمً ك في عبلقاتً بحيث ال يمـ ك ال يعرؼ عهمً الذم سكؼ :مرحمة النضج األكلى-

يقـك بً ، ك كذلؾ ال يعرؼ هف ٌـ رؤسائً ك ال زهبلءي في العهؿ ، ك ال يعرؼ األٌداؼ التىظيهية أك رسالة التىظيـ ك يككف الهكظؼ غير 
قادر عمى القياـ باألعهاؿ الهطمكبة هىً ك تككف درجة استعدادي لتحهؿ الهسؤكلية هحددة، ك هف ثـ فاف القائد اإلدارم في ٌذي الهرحمة لديً 

 .اٌتهاـ عالي باإلىجاز ك اٌتهاـ هىخفض باألفراد ك يىاسب ذلؾ هع ىهط اإلببلغ
 هع هركر الكقت ، ك ىتيجة الكتساب الهكظؼ الخبرة ك الهٍارة هف عهمً الجديد ، ك ىتيجة الحتكاكً هع رؤساء :مرحمة النضج الثانية -

العهؿ ك زهبلئً ، ىجد أف الهكظؼ قد يىتقؿ إلى ٌذي الهرحمة ، ك بذلؾ تككف لديً القدرة عمى القياـ باألعهاؿ الهىاطة بً ك لكىٍا تككف هتدىية 
إال أف لديً بعض االستعداد لتحهؿ الهسؤكلية ، ك في ٌذي الهرحمة فاف القائد اإلدارم يككف لديً اٌتهاـ عالي بكؿ هف األفراد ك اإلىجاز ك 

 .يىاسب ذلؾ ىهط اإلقىاع 
 ك هع هركر الكقت يصبح الهكظؼ في ٌذي الهرحمة قادرا عمى القياـ بالعهؿ بشكؿ جيد، ك قادرا عمى تككيف عبلقات :مرحة النضج الثالثة -

إىساىية هع العاهميف ك هع ذلؾ قد يفتقر إلى بعض الشيء هف الثقة بالذات ك عدـ األهاف ىتيجة الزدياد الهسؤكلية الهمقاة عميً ك في ٌذي 
 .الهرحمة يككف القائد اإلدارم لديً اٌتهاـ عالي باألفراد ك اٌتهاـ قميؿ باإلىجاز   ك ذلؾ يتىاسب هع ىهط الهشارؾ

 يصبح الهكظؼ في ٌذي الهرحمة قد اكتهمت قدراتً بشكؿ كبير، بهعىى تككف هعمكهاتً ك هٍاراتً ك استعدادي لمقياـ :مرحمة النضج الرابعة -
بالعهؿ في أحسف صكرة ، ك يككف تكاقا لتحهؿ هسؤكلياتً ىتيجة إلزدياد ثقتً بذاتً ك كالئً ىحك التىظيـ الذم يعهؿ فيً ،  ك في ٌذي الهرحمة 

، 2002قرقش ، (" ٌارسيك ببلىشارد " يككف القائد اإلدارم لديً اٌتهاـ هىخفض باإلىجاز ك األفراد ك ذلؾ يىاسب ىهط التفكيض حسب ىظرية  
  .) 27 ص26ص 
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":  ىيرسي ك ببلنشارد " األساليب القيادية في نظرية 
 ك ٌك سمكؾ عاؿ في التكجً ىحك اإلىجاز ك هىخفض في العبلقات اإلىساىية ، ك يهارس ٌذا الىهط عىدها يككف  :( Telling)نمط اإلببلغ 

هستكل ىضج الهرؤكسيف هىخفضا ، إذ ىجد أف القائد يٍتـ بالعهؿ ك ذلؾ بسبب أف العاهميف في التىظيـ هكظفكف جدد ، حيث يركز القائد عمى 
 .إعطاء التعميهات ك ال يٍتـ بالعبلقات اإلىساىية 

 ك ٌك سمكؾ عاؿ في التكجً ىحك اإلىجاز ك عاؿ في التكجً ىحك العبلقات اإلىساىية ، ك يهارس ٌذا الىهط عىدها  :( Selling)نمط اإلقناع 
يككف هستكل الىضج لمهرؤكسيف بيف الهىخفض ك الهتكسط ، ك يبلحظ في ٌذا الىهط أف القائد يٍتـ بالعهؿ كها يٍتـ بالعاهميف ففي ٌذي 
الهرحمة هازالكا غير هستعديف لتحهؿ هسؤكلية العهؿ كحدٌـ ك هع ذلؾ ىجد أف القائد يشجع العاهميف ك يدعهٍـ ، إذ أف العاهميف أصبحكا 

 .قريبيف هف القائد بحكـ عبلقات العهؿ 
 ك ٌك أسمكب عاؿ في التكجيً ىحك العبلقات اإلىساىية ك هىخفض في التكجً ىحك اإلىجاز ، ك يهارس  :(  Participation )نمط المشارؾ 

ٌذا الىهط عىدها يككف هستكل الىضج لمهرؤكسيف بيف هتكسط ك عاؿ ، ك يبلحظ أف القائد في ٌذا الىهط ال يٍتـ كثيرا بالعهؿ إذ أف التكجيً 
الذاتي لمحد هف الهقرر قد يكاجً بالهقاكهة هف قبؿ الهرؤكسيف لذلؾ ىجد أف الهديرأك القائد يٍتـ بالعبلقات اإلىساىية بٍدؼ تشجيع الهرؤكسيف 

 .لحؿ هشاكمٍـ ك تحهؿ هسؤكلية العهؿ 
ك أسمكب هىخفض في بىاء العبلقات اإلىساىية  ككذلؾ هىخفض ىحك اإلىجاز، ك يهارس ٌذا الىهط  :( Delegation)النمط المفكض   ٌك

عىدها يككف هستكل الىضج لمهرؤكسيف عاليا ، إذ يصبح أكثر ثقة بذاتٍـ ك أكثر قدرة عمى تكجيً أعهالٍـ ك أكثر خبرة ك أكثر قبكال لتحهؿ 
. ) 29-28 ، ص 2002قرقش ، (الهسؤكلية  

أداة كصؼ فاعمية القائد " ك اىطبلقا هف ٌذي الىظرية اعد ٌيرسي ك ببلىشارد أداة لقياس العبلقة بيف القائد ك هرؤكسيً أطمؽ عميٍا 
  إجابات كؿ إجابة تهثؿ أسمكبا قياديا هف األساليب سالفة الذكر4 عبارة ، لكؿ كاحدة 12ك تتككف ٌذي األداة هف  "  LEAD" "ك تكيفً 

  
.  اف الهىٍج الهىاسب لمدراسة الحالية ٌك الهىٍج اإلستكشافي:المنيج المتبع 
 في الدراسة الحالية تـ اختيار العيىة بطريقة عشكائية بسيطة : عينة الدراسة 

 
 :أدكات الدراسة 

لقد تـ اعتهاد ٌذي األداة هف أجؿ قياس هتغير الىهط القيادم ك قاهت الطالبة بتكييؼ  :( L.E.A.D)أداة كصؼ فاعمية القائد ك تكيفو -
ا كؿ هف  عبد " ك اعتهدٌا في البيئة العربية " ٌيرسي ك ببلىشارد " األداة حتى تتىاسب بىكدٌا هع أٌداؼ ك عيىة الدراسة ، ك ٌي أداة طكٌر

ك قاـ بترجهتٍا هف المغة اإلىجميزية الى المغة العربية ثـ قاـ بقياس " ٌيرسي ك ببلىشارد " حيث حصؿ عميٍا هف كتاب  " 2002الكريـ قرقش 
صدقٍا عف طريؽ عرضٍا عمى هجهكعة هف خبراء المغة العربية ك اإلىجميزية ثـ تطبيقٍا عمى الهجتهع األردىي ، كها قاـ الباحث باستخراج 

ذا يدؿ عمى أف قيهة هعاهؿ الثبات عالية  ) 0,75(ك كاىت قيهتً "  ألفا كركهباخ " ثباتٍا باالستعاىة بهعاهؿ الثبات  " كها اعتهدٌا .ٌك
 " . 2007شايب الساسي " ، كها اعتهدٌا في البيئة الجزائرية  " 2008الصميبي " ك " 1999حسيف " ك " 1999الهغيدم   ك آؿ ىاجي 

: هف خبلؿ ٌذي األداة أربعة أساليب قيادية يهكف التعرؼ عميٍا هف خبلؿ عبلقة القائد هع هرؤكسيً ك ٌي " ٌيرسي ك ببلىشارد " ك قد حدد 
 هكقفا تعكس هستكل الىضج الكظيفي 12ك تشهؿ األداة عمى .أسمكب اإلببلغ ، أسمكب اإلقىاع، أسمكب الهشاركة ك أسمكب التفكيض 

:   لمهرؤكسيف ك ٌي هكزعة كاآلتي 

 .ثبلث هكاقؼ خاصة تعكس هستكل الىضج الكظيفي الهىخفض -

 .ثبلث هكاقؼ خاصة تعكس هستكل الىضج الكظيفي الهىخفض إلى الهعتدؿ -

 .ثبلث هكاقؼ خاصة تعكس هستكل الىضج الكظيفي الهعتدؿ إلى الهرتفع -

 . ثبلث هكاقؼ خاصة تعكس هستكل الىضج الكظيفي الهرتفع -
. )د(أك  )ج(أك   )ب(أك  )أ(ك يختار الهفحكص في كؿ هكقؼ إجابة كاحدة هف بيف أربع إجابات هعطاة أها 

. فقد تعكس اإلجابة االٌتهاـ بالعهؿ بصكرة أكبر هف العبلقات اإلىساىية ك ٌك ىهط اإلببلغ
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. أك تعكس االٌتهاـ بالعبلقات اإلىساىية بصكر ة عالية ، ك ٌك ىهط اإلقىاع 
. أك تعكس االٌتهاـ بالعهؿ ك العبلقات اإلىساىية بصكرة أقؿ ، ك ٌك ىهط التفكيض 

كقد تـ اعتهاد ٌذي األداة في الدراسة الحالية ككىٍا تتىاسب هع أٌداؼ الدراسة حيث ال يٍهىا بالدرجة األكلى الىهط القيادم الذم يهارسً 
الهدير ك لكف ها يٍهىا ٌك هستكل ىضج الهعمـ  ك كيفية تفسيري لؤلسمكب القيادم الذم يهارس عميً  ك اىعكاس ذلؾ عمى هستكل كالئً 

. التىظيهي
 يعتهد عمى البىكد التي تصىؼ كؿ أسمكب عمى حدل ، فعىد حصكؿ الهدير عمى أعمى 01هفتاح تصحيح جدكؿ رقـ :مفتاح تصحيح األداة-

درجة في ىهط هف األىهاط األربعة يعد ذلؾ الىهط ٌك الىهط األكثر استخداها لديً ك الذم يعبر عف أسمكبً القيادم، ك تتـ هعرفة الفاعمية هف 
تحديد اإلجابات لمحاالت أالثىي عشرة الهكجكدة باالستباىة ، ك القيهة الهكازية لكؿ إجابة في قائهة هفتاح اإلجابات كها ٌك في الجدكؿ  :خبلؿ
، ثـ جهع القيهة الهكازية لئلجابات لكؿ عهكد هف األعهدة األربعة ، ك حاصؿ جهع قيـ ٌذي األعهدة يهثؿ درجة الفاعمية ، ك يىبغي 01رقـ 

: هبلحظة اآلتي 
  .)2+(اىً كمها كاف القرار الهتهثؿ في الفقرة الهختارة عمى درجة عالية هف الىجاح ك التكفيؽ، فاف كزف الفقرة الهختارة -
 .)1+(ك كمها كاف القرار الهتهثؿ في الفقرة الهختارة أقؿ ىجاحا ك تكفيقا فاف كزف الفقرة الهختارة -
،  لذلؾ فاف درجة الفاعمية )2-(ك كمها كاف القرار الهتهثؿ في الفقرة الهختارة غير ىاجح لمغاية ك غير هكفؽ لمغاية كاف كزف الفقرة الهختارة -

. ) 24- الى 1(-، ك فاعمية سمبية تهتد هف )24+ الى 1(+، كالفاعمية ىكعاف ايجابية تهتد هف )1+ الى24+(تهتد هف 
ك هع ذلؾ فاف هف الصعكبة بها كاف اف تككف  )24+( ففي كؿ هرة يككف القرار عمى درجة عالية هف الىجاح ك التكفيؽ، فاف درجة الفاعمية تقترب هف -

. ألف ذلؾ يهثؿ الهثالية  )24+(فاعمية الىهط القيادم ٌي 
بكثير جدا فاف سمكؾ ٌذا الشخص ك تصرفاتً هفتكحة جدا ك فاعميتً هتدىية  )24+(فاذا كاىت فاعمية هدير ها ٌي اقؿ هف -

  قائمة مفتاح تصحيح األداة01جدكؿ رقـ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د ج ب أ رقـ العبارة 

1 +2 -1 +1 -2 

2 +2 -2 +1 -1 

3 +1 -1 -2 +2 

4 +1 -2 +2 -1 

5 -2 +1 +2 -1 

6 -1 +1 -2 +2 

7 -2 +2 -1 +1 

8 +2 -1 -2 -1 

9 -2 +1 +2 -1 

10 +1 -2 -1 +2 

11 -2 +2 -1 +1 

12 -1 +2 -1 +1 
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حتى تتىاسب األداة هع أٌداؼ ك عيىة الدراسة ، حاكلت الطالبة تكييؼ األداة هف حيث البىكد  ك األجكبة، :تكييؼ أداة فاعمية القائد ك تكيفو 
فاألداة في األساس هكجٍة لمقادة كي يستجيبكا لٍا ، ك ككف عيىة الدراسة الحالية تتهثؿ في هعمهي الهرحمة اإلبتدائية تـ تعديؿ صياغة البىكد ك 

األجكبة لكي يستطيع اإلجابة عىٍا الهعمهكف كها تـ تغيير بعض الهفردات ك العبارات ك تبسيط البعض اآلخر ك ٌذا لكي تتبلءـ هع 
 .خصائص العيىة

 

يقصد بالخصائص السيككهيترية تقىيف األداة عف طريؽ حساب صدقٍا ك ثباتٍا ك ذلؾ بٍدؼ التحقؽ هف :الخصائص السيككميترية لؤلداة -
 .صبلحيتٍا لئلستخداـ في الدراسة الحالية 

 
:  صدؽ األداة 

ك  بعد تكييؼ األداة تـ عرضٍا عمى هجهكعة هف األساتذة هف داخؿ ك خارج جاهعة كرقمة ك ذلؾ بٍدؼ هعرفة رأيٍـ: صدؽ المحكميف 
اقتراحاتٍـ حكؿ هدل هبلئهة البىكد ك األجكبة ك سبلهتٍا المغكية هقارىة باألداة األصمية ، ك هدل هىاسبتٍا لعيىات الدراسة ك ٌؿ تخدـ أغراض 

. البحث 
االستعاىة ببرىاهج الرـز اإلحصائية لمعمـك   لمتأكد هف صدؽ األداة عف طريؽ صدؽ الهقارىة الطرفية تهت:  صدؽ المقارنة الطرفية

: يبيف ىتائج صدؽ الهقارىة الطرفية ألداة فاعمية القائد ك تكيفً  )02(ك الجدكؿ رقـ  ) SPSS(االجتهاعية 
. يبيف نتائج صدؽ المقارنة الطرفية ألداة فاعمية القائد ك تكيفو(02)الجدكؿ رقـ 

األدكات 

المتغيرات 

المتكسط 
 Xالحسابي 

ت  S اإلنحراؼ المعيارم

المحسكبة 

ت 

المجدكلة 

درجة 
الحرية 

مستكل 
الداللة 

% 33العميا  الدرجات

 

20 ,35 0,93  

16 ,63 

 

2,75 

 

32 

 

0,01 

     0,79 15,41 % 33الدرجات الدنيا

الهحسكبة لداللة الفركؽ بيف القيـ العميا ك القيـ الدىيا ألداة فاعمية القائد ك ) ت(أف قيهة  )02(يتضح لىا هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
 ، أم أىٍا تكجد فركؽ ذات داللة  0,01ك ٌذا عىد هستكل الداللة  ) 2,75(الهجدكلة ك ٌي ) ت(أكبر هف قيهة  )  16,63(تكيفً ك ٌي 

إحصائية بيف الهجهكعة العميا ك الهجهكعة الدىيا ك عميً فاف األداة تتهتع بالقدرة عمى التهييز بيف هجهكعة العميا ك الدىيا ك بالتالي األداة 
. صادقة 

لزيادة الثقة في األداة ك التأكد هف صبلحيتٍا لبلستخداـ في الدراسة تـ حساب الصدؽ الذاتي، عمها أف ثبات االختبار عف :  الصدؽ الذاتي
.  ك ٌي قيهة عالية ك عميً ىستىتج أف األداة صادقة 0,86=   ك بالتالي الجذر التربيعي 0,74طريؽ التجزئة الىصفية يساكم 

 
:  ثبات األداة

فتحصمىا عمى  ) SPSS( بعد تفريغ الىتائج في جدكؿ إحصائي تـ االستعاىة ببرىاهج الرـز اإلحصائية لمعمـك االجتهاعية :التجزئة النصفية
  :)03(الىتائج كها هكضح في الجدكؿ رقـ 

. يكضح نتائج ثبات التجزئة النصفية ألداة فاعمية القائد ك تكيفو (03)جدكؿ رقـ 
معامؿ الثبات بركاف  معامؿ اإلرتباط بيرسكف   

 74, 0 59, 0مقياس فاعمية القائد ك تكيفو 

 ــــ
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ك بعد تعديمٍا ك استخداـ هعادلة سبيرهاف بركاف  ) 0,59(أف قيهة هعاهؿ االرتباط بيرسكف ٌي  )03(ىبلحظ هف خبلؿ جدكؿ رقـ 
 "ر "  الهحسكبة أكبر هف قيهة "ر " حيث أف قيهة  ) 01, 0(ك ٌي قيهة عالية ، ك ٌي دالة عىد هستكل الداللة  ) 0,74(تحصمىا عمى قيهة 

  .) 49(عىد درجة حرية  ) 0,35(الهجدكلة  ك التي تساكم 
 

: عرض ك مناقشة النتائج
هف كجٍة "ٌارسي ك ببلىشارد "  ىتكقع أف يككف الىهط القيادم السائد في هقاطعة كرقمة الكبرل حسب ىظرية :عرض نتائج الفرضية األكلى

 .ىظر الهعمهيف ٌك اإلقىاع يميً التفكيض
 :)04(لئلجابة عف ٌذي الفرضية فقد تـ حساب التكرارات ك الىسب ك ٌي لكؿ ىهط هف األىهاط القيادية، كها ٌك هكضح في الجدكؿ رقـ 

 
". ىيرسي ك ببلنشارد " يبيف التكرارات ك النسب المئكية لؤلنماط القيادية المعتمدة في الميداف حسب أداة  (04)جدكؿ رقـ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
هف  ) %41.48(بىسبة هئكية تقدر بػ  ) تكرار 112(أف أسمكب التفكيض ٌك األسمكب الذم حصؿ عمى أكبر تكرار  )04(يبيف الجدكؿ رقـ 

 ) تكرار49(، في حيف كاف أسمكب الهشاركة ) % 29.63( ك بىسبة هئكية تقدر بػ ) تكرار 80 (هجهكع التكرارات، ثـ يميً أسمكب اإلقىاع بػ   
فكاف في الهرتبة األخيرة ، هها يعىي أسمكب  ) % 10.74( ك بىسبة هئكية  ) تكرار 29( ، ك أها أسمكب اإلببلغ  ) % 18.15(بىسبة هئكية 

. التفكيض يميً أسمكب اإلقىاع ٌها األسمكباف السائداف في هقاطعة كرقمة الكبرل هف كجٍة ىظر هعمهي الهرحمة االبتدائية 
 (  هع دراسة – سيادة استخداـ أسمكب اإلقىاع – ك عميً يهكف القكؿ أف فرضية البحث لـ تتحقؽ ، ك تتفؽ ٌذي الىتيجة في جزئٍا األكؿ 

 ك دراسة  ) 2002قرقش (هع دراسة – سيادة أسمكب التفكيض – ك تختمؼ ىتيجة الدراسة   ) 2004الصغير ( ك دراسة  ) 2009الحراحشة 
 . ) 2008الصميبي ( ك دراسة  ) 2007أبك ىدا  (   

اف ىهط التفكيض ٌك أسمكب هىخفض في بىاء العبلقات اإلىساىية ك كذلؾ هىخفض ىحك اإلىجاز، ك يهارس ٌذا الىهط عىدها يككف هستكل 
ك يهكف . الىضج لمهرؤكسيف عاليا، اذ يصبح أكثر ثقة بذاتٍـ ك أكثر قدرة عمى تكجيً أعهالٍـ ك أكثر خبرة ك أكثر قبكال لتحهؿ الهسؤكلية

استخبلص أف شيكع استخداـ أسمكب التفكيض هف كجٍة ىظر الهعمهيف  يعكس التطكر الذم حدث في الهجتهع في جهيع الهجاالت ال سيها 
ا ، كها اف التطكر  في هجاؿ تسيير الهكارد البشرية ، حيث أصبح القادة يهىحكف فرصا أكثر لمتابعيف في الهىظهات لمهشاركة في تسييٌر

 .الحاصؿ في الهستكل التعميهي لمهعمهيف ك الهديريف عمى حد سكاء، أثر في هستكل الىضج الكظيفي لديٍـ
 

 .ٌىاؾ هستكل ايجابي هرتفع  هف درجة فاعمية القيادة التربكية لدل هعمهي الهرحمة االبتدائية بهقاطعة كرقمة الكبرل: عرض نتائج الفرضية الثانية
ك الىسبة الهئكية ك الهتكسط الحسابي الذم  بعد جهع البياىات التي تساعد في اختبار ٌذي الفرضية تـ تفريغٍا ثـ تحميمٍا عف طريؽ التكرارات

 : تـ اعتباري في ٌذي الدراسة هحكا في تحديد درجة فاعمية القيادة التربكية ك الجدكؿ الهكالي يكضح ىتائج الفرضية الثاىية
 
 

النسبة المئكية التكرار النمط القيادم 

% 10.74 29أسمكب اإلببلغ 

 % 29.63 80أسمكب اإلقناع 

 % 18.15 49أسمكب المشاركة 

 % 41.48 112أسمكب التفكيض 

 % 100 270المجمكع 
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. لمعممي المرحمة االبتدائية يبيف مستكيات درجة فاعمية القيادة التربكية (05)جدكؿ رقـ 
درجة الفاعمية 

 44أقؿ مف  
مستكل مرتفع 

 60 إلى 45مف 
مستكل متكسط 

 60أكثر مف 
مستكل مرتفع 

المجمكع 

 270 52 158 60التكرارات 
 % 100 % 19.25 % 58.51 % 22.24النسبة المئكية 
 06.28 المتكسط الحسابي 

، ك يميٍا درجة % 58.51أف ىسبة درجة فاعمية القيادة التربكية الهتكسطة ٌي بأعمى الىسب فقد كصمت إلى  )05(تشير ىتائج الجدكؿ رقـ 
، ك قدر % 19.25، ك بىسبة هىخفضة درجة فاعمية القيادة التربكية الهىخفض ك قدرت بػ % 22.24فاعمية القيادة التربكية الهرتفع بىسبة 
 ك عىد هقارىة ٌذي القيهة هع التقسيـ الهحدد هسبقا فاعمية القيادة التربكية يتضح أف هستكل درجة 06.28الهتكسط الحسابي لعيىة البحث بػ 

فاعمية القيادة التربكية لدل عيىة البحث ٌك هستكل ايجابي هتدىيك ٌذا يعىي أف الفرضية الهقترحة  غير هحققة ك تتفؽ ٌذي الىتيجة هع ها 
. )2002(تكصمت اليً دراسة قرقش 

ك قد تعكس ٌذي الىتيجة الهشاكؿ التي تتخبط فيٍا الهىظكهة التربكية ال سيها في الفترة األخيرة ، حيث تعيش حالة ألبلستقرار، كها 
.  اف الهعمهيف غالبا ها يظٍركف هظاٌر عدـ الرضى ك التذهر ك الغياب ك كمٍا عكاهؿ قد تككف سببا في تدىي فاعمية القيادة التربكية 

 : تىص ٌذي الفرضية عمى اآلتي :عرض نتائج الفرضية الثالثة 
ؿ العمهي ك األقدهية في التدريس هف كجٍة ىظر هعمهي  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة فاعمية القيادة التربكية باختبلؼ الهٌؤ

 .الهرحمة االبتدائية بهديىة كرقمة ك التفاعؿ بيىٍها
ؿ العمهي ك األقدهية في التدريس، كها  لئلجابة عف ٌذي الفرضية تـ حساب الهتكسط الحسابي ك اإلىحراؼ الهعيارم لدرجة الفاعمية حسب الهٌؤ

 :)06(ٌك هكضح في الجدكؿ رقـ 
 يبيف درجة فاعمية القيادة باختبلؼ األقدمية في التدريس ك المؤىؿ العممي ك التفاعؿ بينيما (6)جدكؿ رقـ 

متكسط العينة مجمكع المربعات المتغيرات 
المربعات 

الداللة ت المجدكلة ت المحسكبة 

 82 8,250المؤىؿ 
187 
147 
112 

8,250 0,327  
2,69 
 
 

 
غير دالة   0,104 2,613 2,613األقدمية 

 3,530 3,530التفاعؿ 
 

0,140 

 
ؿ العمهي ك األقدهية في التدريس ك التفاعؿ بيىٍها  أقؿ هف قيهة ) ت(أف قيهة  )06(يبيف الجدكؿ رقـ  ) ت(الهحسكبة لكؿ هف الهٌؤ

ؿ العمهي ك  الهجدكلة ، هها يعىي عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الهعمهيف في عيىة الدراسة في درجة الفاعمية باختبلؼ الهٌؤ
. )1993(األقدهية في التدريس ك التفاعؿ بيىٍها ك تتفؽ ٌذي الىتيجة هع ها تكصمت اليً دراسة شعباف ، كاصؼ 

 ك يهكف تفسير ٌذي الىتيجة بالرجكع الى خصائص العيىة ك اإلطبلع عميٍا حيث يتضح لىا اف غالبية الهعمهيف يحهمكف شٍادات 
"  سىكات، ك ٌي هرحمة تتىاسب هع هرحمة الىضج الرابعة حسب ىظرية 5باكالكريا فها فكؽ كها اف غالبيتٍـ لديٍـ أقدهية في التدريس تفكؽ 

حيىٍا يصبح الهكظؼ قد اكتهمت قدراتً بشكؿ كبير، أم تككف هعمكهاتً ك هٍاراتً ك استعدادي لمقياـ بالعهؿ في أحسف " ٌيرسي ك ببلىشارد 
صكرة، ك يككف تكاقا لتحهؿ هسؤكلياتً ىتيجة إلزدياد ثقتً بذاتً، ك في ٌذي الهرحمة يككف القائد لديً اٌتهاـ هىخفض باإلىجاز ك في بىاء 

. العبلقات اإلىساىية ك ذلؾ يىاسب ىهط التفكيض ك بالتالي ىتائج الفرضية الثالثة تتكافؽ هع الفرضية األكلى
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المراجع 
تحميؿ عبلقة بعض الهتغيرات الشخصية ك أىهاط القيادة باإللتزاـ التىظيهي ك الشعكر بالعدالة ، دراسة هيداىية  ) 2007(ابكىدا ، ساهية خهيس  -1

 .عمى الكزارات الفمسطيىية في قطاع غزة ، رسالة هكهمة لىيؿ درجة هاجستير في إدارة األعهاؿ ، الجاهعة اإلسبلهية ، غزة ، فمسطيف 
 . ، دار الىٍضة العربية ، بيركت ، لبىاف 1اإلدارة الهدرسية ، البعد التخطيطي ك التىظيهي الهعاصر، ط  ) 2000 (األغبرم، عبد الصهد -2
ك عبلقتٍا بهستكل " ك تىس ليكر " أىهاط السمكؾ اإلدارم لهديرم الهدارس الثاىكية العاهة في األردف كفؽ لىظرية  ) 2009(السعكد ، راتب  -3

 . الكالء التىظيهي لهعمهي الهدارس ، الهجمة األردىية لمعمـك اإلدارية ، األردف 
بكفايات الهعمهيف التدريسيةك باتجاٌاتٍـ ىحك هٍىة ) التفتيش ( عبلقة أساليب اإلشراؼ التربكم ) 2007 ، 2006 (الشايب ، هحهد الساسي  -4

راف ، الجزائر   . التدريس ، دراسة هيداىية بكاليات كرقمة ، غرداية ، الكادم ، رسالة هقدهة لىيؿ الدكتكراي في عمـ الىفس التربكم ، جاهعة ٌك
درجة العدالة التىظيهية لدل رؤساء األقساـ األكادهية في الجاهعات األردىية الرسهية ك عبلقتٍا بالكالء  ) 2009(السعكد ، راتب ، سكزاف سمطاف  -5

 .، جاهعة عهاف ، األردف  ) 2+1 ( العدد 25التىظيهي ألعضاء الٍيئات التدريسية فيٍا ، هجمة جاهعة دهشؽ ، الهجمة 
، دراسة تطبيقية " ٌيرسيك ببلىشارد " هدل استخداـ ضباط الكميات العسكرية لؤلساليب القيادية لىهكذج  ) 2004 (الصغير ، هحهد بف عبد ا  -6

عمى ضباط كمية الهمؾ عبد العزيز الحربية ، بحث هكهؿ لىيؿ درجة هاجستير في قسـ العمـك اإلدارية ، جاهعة ىايؼ العربية العمـك األهىية ، 
 .الرياض ، السعكدية 

ك عبلقتٍا بهستكل الرضا "ٌيرسيك ببلىشارد " الجكدة الشاهمة ك أىهاط القيادة التربكية كفؽ ىظرية  ) 2008 (الصميبي ، هحهكد عبد الهسمـ  -7
 . ، دار الحاهد لمىشر ك التكزيع ، عهاف ، األردف 1الكظيفي لهعمهيٍـ ك إدارتٍـ ، ط 

العبلقة بيف الكالء الهٍىي  ك الىهط القيادم لدل اإلدارييف في كزارات السمطة الكطىية الفمسطيىية  ) 2003 (العكرتاىي ، هأهكف عبد القادر أهير  -8
 ، دراسة هكهمة لىيؿ شٍادة هاجستير في اإلدارة التربكية ، كمية الدراسات العميا في جاهعة الىجاح الكطىية ، ىابمس ، فمسطيف 

األىهاط القيادية لدل هديرم الهدارس الثاىكية الحككهية ك الخاصة في هديىة صىعاء هف كجٍة ىظر  ) 2008 (الهخبلفي ، أهؿ هحهد سرحاف  -9
الهعمهيف  ك عبلقتٍها برضاٌـ الكظيفي ، رسالة هكهمة لىيؿ درجة الهاجستير في اإلدارة التربكية ، كمية العمـك التربكية ، جاهعة الشرؽ األكسط 

 .لمدراسات العميا
 .األىهاط اإلشرافية التي يهارسٍا هديرك الهدارس األساسية ك الثاىكية الحككهية هف كجٍة ىظر الهعمهيف  )2001(أىشكا أحهد عمي أحهد  -10
العبلقة بيف الحرية األكاديهية ك الكالء التىظيهي لدل أعضاء الٍيئة التدريسية في الجاهعات الفمسطيىية ، هذكرة  ) 2008 (حهداف ، داىا لطفي  -11

 .هكهمة لىيؿ شٍادة الهاجستير في اإلدارة التربكية ، جاهعة الىجاح الكطىية في ىابمس ، فمسطيف 
السهات الشخصية ك الكالء التىظيهي لدل هعمهات الهرحمة األساسية في الهدارس الحككهية في هحافظة  ) 2005 (غاىـ ، خاتـ عبد ا عمي  -12

 .ىابمس ، دراسة هكهمة لىيؿ درجة هاجستير في اإلدارة التربكية
فاعمية القيادة اإلدارية التربكية في الهدارس الثاىكية الحككهية في هحافظة عهاف هف كجٍة ىظر الهديريف ك  ) 2002 (قرقش ، عبد الكريـ قرقش  -13

، رسالة هكهمة لىيؿ درجة هاجستير في جاهعة عهاف العربية لمدراسات العميا ، جاهعة عهاف ، " ٌيرسي ك ببلىشارد " الهديرات كفقا لىظرية 
 .األردف 

 .فف القيادة الهرتكزة عمى هىظكر الىفسي ك اإلجتهاعي ك الثقافي ، ب ط ، ديكاف الهطبكعات الجاهعية ، الجزائر ) 2007 (قكراية، أحهد  -14
15- Labelle ,Cristaine , Thierry Wih et Gilles Guérin ( 1997 ) loyautés organisationnelle et professionnelle et 
choix de carriere , le cas des professionnels en ressources humaines au Quebec Article de réudit , Relations induct , 
Vol N° 4 . 
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الصراع التنظيمي كعبلقتو بالركح المعنكية لدل المكارد البشرية في الجامعة 

فتيحة بف زركاؿ . د/ سميماف براجي. أ
 جامعة العربي بف مييدم أـ البكاقي

مشكمة الدراسة 
تعتبر الجاهعات هف أٌـ الهؤسسات التربكية في العصر الحاضر، كتستىد ٌذي األٌهية إلى الدكر الذم يمعبً التعميـ الجاهعي في حياة 

أف الجاهعات تعتبر ضهير األهة؛ ألىٍا تقـك  )ديرؾ(الشعكب الهتقدهة كالىاهية عمى السكاء،فهسؤكلياتٍا تككف أعظـ في كؿ الدكؿ،حيث يرل 
ا في التأثير عمى الهجتهع هحكريا،  بإعداد العقكؿ كالكفايات العمهية، كالقيادييف في هختمؼ الهجاالت، كبتكجيً الهجتهع قيهيان، هها يجعؿ دكٌر

. (16ص: 1986الجرباكم، )كعمى جاىب كبير هف األٌهية 
كتستهد الجاهعة أٌهيتٍا هف أٌهية الهكارد البشرية التي تشكؿ البىاء التىظيهي لٍذي الهىظهة كعهكدٌا الفقرم؛ فأٌدافٍا ال تتحقؽ بالهكارد 

مة، كالقادرة عمى إدارة تكظيؼ هختمؼ الهكارد الهتكفرة بشكؿ  )اإلدارية، كالتعميهية، كالهٍىية(الهادية فحسب، إىها تتحقؽ بالهكارد البشرية  الهٌؤ
. يحقؽ األٌداؼ الهىشكدة، حيىها تعهؿ كفقا ألساليب كسياسات كخطط هعيىة لتحقيؽ أٌداؼ كغايات هعيىة

كيعتهد ىجاح ٌذي الهىظهة بشكؿ أساسي عمى هدل فاعمية أداء هكاردٌا البشرية عهكها كعمى أداء هكظفيٍا بشكؿ خاص؛ إذ تشكؿ فئتا 
.  األساتذة، كاإلدارييف غالبية الفئات التىظيهية بالجاهعة، كيقع عمى عاتقٍا ضهاف تحقيؽ الجاهعة ألٌدافٍا كخططٍا

كبها أف اإلدارة الحديثة تكلي اٌتهاها رئيسيان لدكر كعبلقة الهكرد البشرم باإلىتاج كاإلىتاجية، فإىٍا تعتهد عمى البحث عف هختمؼ العكاهؿ 
كحسب هدرسة العبلقات اإلىساىية فإف ٌذا األخير قد يتأثر كثيران بهستكل الركح الهعىكية . الهؤثرة في إىتاجية ككفاءة العاهميف إيجابا كسمبان 

لمهكظؼ؛ ألىً هف الطبيعي جدان أف يختمؼ أداء فرد يشعر براحة ىفسية كرضا في عهمً، عف فرد ال يشعر بٍها، كال يمهس أف الهىظهة التي 
. هها يؤكد أٌهية الركح الهعىكية في حياة الهىظهة، (120ص: 1999العمر، )يىتهي إليٍا تٍتـ بحالة الركح الهعىكية لديً كهتطمباتً 

أف الركح الهعىكية  )Mc Nelly(كقد ىالت ظاٌرة الركح الهعىكية اٌتهاـ الفكر اإلدارم كالفكر االجتهاعي عمى السكاء، حيث يرل هاكىيمي
 : 1988)تكفر لمفرد تدريبات هىتظهة عمى الهستكل الجسدم، كحكافز إدراكية عمى الهستكل العقمي، كهكاىة هرهكقة عمى الهستكل االجتهاعي

p163-168) . لذلؾ بدأ الىظر إلى الركح الهعىكية لمهكظؼ عمى أىٍا عىصرا أساسيان هف عىاصر التحفيز، كأصبحت الهىظهات هٍتهة
ىجازاتٍـ في العهؿ . بالعكاهؿ التي ترفع هف ٌذي الركح الهعىكية، ًلها لذلؾ هف عبلقة إيجابية في تحسيف أداء هكظفيٍا كا 

ذا ها دفع الباحثيف كالهختصيف إلى  كتتعدد هفاٌيـ الركح الهعىكية كهتغيراتٍا، كتأثيراتٍا عمى اإلىتاجية، كاألداء، كااللتزاـ الكظيفي، ٌك
تىاكؿ ٌذي الظاٌرة بالدراسة هف هىطمقات هختمفة، بعضٍا يرتبط بالعكاهؿ الفردية الهسببة لمركح الهعىكية، كبعضٍا اآلخر يرتبط بكيفية إشباع 

شباع الحاجات اإلىساىية كاالجتهاعية  : 1996كامؿ عكيضة،)الحاجات اإلىساىية الهرتبطة بهىظكهة العهؿ، كالعبلقة بيف بيئة العهؿ كا 
. (154ص

العكاهؿ الهؤثرة في الركح الهعىكية في كؿ هف األجر، كظركؼ العهؿ،  )2004؛ السمهي2003البمبيسي(كقد أجهمت العديد هف الدراسات 
. كالحكافز كالترقيات، إضافة إلى الىهط اإلدارم السائد بالتىظيـ، دكف إٌهاؿ عبلقات الهكظؼ بزهبلئً

كباعتبار الجاهعة هىظهة تعميهية تربكية، فٍي جزء هف الهىظهات اإلىساىية، كال تعدك أف تككف تكتبلن بشريان يجتهع فيً األفراد كالجهاعات، 
كتتجهع هعٍـ هختمؼ الدكافع كالحاجات كالهصالح كالىكازع، هها يجعؿ كجكد الصراع فيٍا هف األهكر الهتكقعة، خاصة كأف االختصاصات فيٍا 

 .(13، ص 2009الشريؼ، )تتىكع، كهراكز القرار كالسمطة تتعدد، كليست بهىأل عف هكاجٍة تحديات التغيير
كتيعد الصراعات التىظيهية هف الهشكبلت التىظيهية التي تكاجً الهكظفيف في أعهالٍـ اليكهية، كتستٍمؾ جزءا هٍها هف كقتٍـ كطاقتٍـ، 

بالكاليات الهتحدة األهريكية أف الهكظفيف بهختمؼ  )هكرقف تاكف(فقد كشفت إحدل الدراسات التي قاهت بٍا جاهعة كيست فرجيىا في هديىة 
هف كقتٍـ في التعاهؿ هع الصراعات التىظيهية، كلكف ٌؿ يدؿ كجكد صراع تىظيهي داخؿ  )%24(الهستكيات التىظيهية يقضكف ها يقارب 

الهىظهة عمى أف ٌىاؾ خمبل في ٌذي الهىظهة؟ 
ك أهر غير هرغكب فيً، قد يعرقؿ تحقيؽ  ترل الهدرسة التقميدية في ٌذا الصدد أف كجكد الصراع التىظيهي يدؿ عمى خمؿ في التىظيـ ٌك

كلكف هع . أٌداؼ الهىظهة هف خبلؿ ظٍكري عمى شكؿ هشكمة جدية في الهىظهة، تجعؿ هف الصعب عمى الهكظفيف العهؿ هع بعضٍـ البعض
ظٍكر الهدرسة السمككية تغيرت الىظرة كأصبح يهىظر لً عمى أىً حقيقة كاقعة في كؿ الىظـ، كلكف ليس بالضركرة هصطمحان سمبيان، بؿ ٌك 

كتشجع الىظرية الحديثة لمصراع التىظيـ يكجكد حد هرغكب فيً هف الصراع .(2002العمياف،)ظاٌرة طبيعية يجب أف تككف بدرجة هعقكلة
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التىظيهي بها يضهف لمجهاعة حيكيتٍا كزيادة قدرتٍا االبتكارية، كرفع هعىكيات أفرادٌا، فالصراع ظاٌرة هطمكبة داخؿ الهىظهة ألىٍا تشجع 
. عمى تبىي األفكار اإلبداعية، كها أىٍا تثرم الىفس بركح التحدم كتبعدٌا عف الخهكؿ، شريطة أال  يزيد عف الحد الهرغكب فيً

إف االختبلفات الهؤدية إلى الصراع ٌي صفة ههيزة لسمكؾ األفراد ككذلؾ السمكؾ اإلدارم في كثير هف التىظيهات، فإهكاف ٌذي 
االختبلفات أف تتطكر إيجابا لتككف صحية يتهخض عىٍا التعرؼ عمى اآلراء كاألفكار، كقد ييساء فٍهٍا أك التعاهؿ هعٍا فتككف ضارة عمى 

أىً غالبا ها تتطكر ٌذي االختبلفات إلى  )2004(كقد أكد الهغربي . الفرد كالجهاعة، فتصيب الفرد باإلحباط كتجعمً ال يرغب في العهؿ
بلتٍـ، كها يهكف أف يىشأ الصراع ألسباب تىظيهية . صراعات بسبب الخمفيات الثقافية الهتداخمة لؤلفراد، إضافة إلى االختبلفات في قيهٍـ كهٌؤ
كبتعدد أسباب الصراع التىظيهي تتعدد أشكالً؛فهىٍا صراع الفرد هع ىفسً أك صراع بيف األفراد أك صراع بيف الجهاعات، كىظرا لككف 

طبيعة األفراد كالهىظهات تستدعي التطكر كالتغيير ألف االستقرار كالثبات حالة غير طبيعية، فإف الصراعات غالبا ها ترافؽ التغيرات الحاصمة 
في هجهؿ العبلقات السائدة، لذا يىبغي أف تسعى اإلدارة الٍادفة دكها لئلبقاء عمى الصراع في هستكل صحي هرغكب، فإذا زاد عف ٌذا 

أها إذا اىخفض هستكل الصراع التىظيهي عف الهستكل . الهستكل كجب أف تتدخؿ اإلدارة لتقميص آثاري كتخفيض هستكاي إلى الحد الصحي
. الهطمكب،فإف عمى اإلدارة أف تطكر هستكاي عمى أف يبقي تحت السيطرة، كيغذم باستهرار في إطار تحقيؽ األٌداؼ الهعيىة

كهف خبلؿ عهؿ أحد الباحثيف بقسـ العمـك االجتهاعية، بكمية اآلداب كالمغات كالعمـك االجتهاعية كاإلىساىية التابعة لجاهعة تبسة، 
كهشاركتً لهكظفي ٌذي األخيرة الحياة التىظيهية ىفسٍا هىذ أزيد هف سىة، لهس بعض الهؤشرات لصراعات تىظيهية بيف هكظفي ٌذي الكمية، 

هصمحة الشؤكف القاىكىية تقارير كشكاكل الهكظفيف باختبلؼ هستكياتٍـ التىظيهية لدل أكدٌا عبر إجراء هقاببلت غير الرسهية كالرجكع إلى 
: باإلدارة العاهة لمجاهعة؛ حيث كجد حاالت كثيرة هف الصراعات التي حدثت كتحدث في كميات هختمفة كهتعددة هف جاهعة تبسة هىٍا

 .صراعات أعضاء ٌيئة التدريس هع بعضٍـ بعض، صراعٍـ هع عهداء الكميات، صراع الطبلب هع أعضاء ٌيئة التدريس
كعميً يٍدؼ الباحثاف هف خبلؿ ٌذا البحث لمكشؼ عف هستكل الصراع التىظيهي بكمية اآلداب كالمغات كالعمـك االجتهاعية كاإلىساىية 

بجاهعة تبسة، كهستكل الركح الهعىكية لهكظفيٍا، كهف ثـ الكقكؼ عمى طبيعة العبلقة بيف هتغيرم الصراع التىظيهي كالركح الهعىكية كذلؾ هف 
. كجٍة ىظر هكظفي ٌذي الهىظهة التربكية

 
: تساؤالت البحث
ٌؿ تكجد عبلقة بيف الصراع التىظيهي كالركح الهعىكية لهكظفي كمية اآلداب كالمغات كالعمـك االجتهاعية كاإلىساىية بجاهعة : التساؤؿ الرئيسي

ـ؟  تبسة هف كجٍة ىظٌر
 :التساؤالت الفرعية

 ها هستكل الصراع التىظيهي في كمية اآلداب كالمغات كالعمـك االجتهاعية كاإلىساىية بجاهعة تبسة هف كجٍة ىظر الهكظفيف فيٍا؟ .1
ـ؟ .2  ها هستكل الركح الهعىكية لدل هكظفي كمية اآلداب كالمغات كالعمـك االجتهاعية كاإلىساىية بجاهعة تبسة هف كجٍة ىظٌر
لدل هكظفي كمية اآلداب كالمغات كالعمـك االجتهاعية ٌؿ تكجد عبلقة دالة بيف هستكل الصراع التىظيهي كهستكل الركح الهعىكية  .3

ـ  ؟كاإلىساىية بجاهعة تبسة هف كجٍة ىظٌر
 

: أىداؼ البحث
: يسعى ٌذا البحث إلى تحقيؽ األٌداؼ التالية

 .قياس هستكل الصراع التىظيهي بكمية اآلداب كالمغات كالعمـك االجتهاعية كاإلىساىية بجاهعة تبسةهف كجٍة ىظر الهكظفيف فيٍا -
ـ -  .قياس هستكل الركح الهعىكية لدل الهكظفيف بكمية اآلداب كالمغات كالعمـك االجتهاعية كاإلىساىية بجاهعة تبسة هف كجٍة ىظٌر
تبياف داللة العبلقة بيف هستكل الصراع التىظيهي كهستكل الركح الهعىكية لدل الهكظفيف بكمية اآلداب كالمغات كالعمـك االجتهاعية  -

ـ  .كاإلىساىية بجاهعة تبسة هف كجٍة ىظٌر
 

: منيج البحث
ك الكصكؿ إلى هعرفة دقيقة كهفصمة حكؿ الصراعات التىظيهية كعبلقتٍا بالركح الهعىكية هف كجٍة ىظر       اىطبلقا هف ٌدؼ البحث، ٌك

دكف إحداث أم تغيير عمى هتغيرات الهشكمة، فإف الهىٍج - الجزائر–هكظفي كمية اآلداب كالمغات كالعمـك االجتهاعية كاإلىساىية بجاهعة تبسة 
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ا  الكصفي التحميمي ٌك أىسب الهىاٌج لهثؿ ٌذي األغراض؛ حيث يٍدؼ إلى تكفير البياىات كالحقائؽ عف الهشكمة هكضكع البحث لتفسيٌر
. كالكقكؼ عمى دالالتٍا

 
:  عينة البحث

هف الهجتهع الكمي، يبيف  )%40(كمية اآلداب كالمغات كالعمـك االجتهاعية كاإلىساىية، تهثؿ ىسبة بهكظفا  )106(تككىت ٌذي األخيرة هف 
ا بطريقة عشكائية هف خبلؿ طريقة السحب هف الصىدكؽ، كركعي فيٍا تهثيؿ هختمؼ طبقات الهجتهع الكمي  الجدكؿ التالي تكزعٍا، كتـ اختياٌر

 .)األقساـ، كفئتي األساتذة كاإلدارييف(
 حجـ عينة الدراسة كتكزيعيا كنسبة تمثيميا: (01)جدكؿ رقـ 

 %المجمكع  %إداريكف  %أساتذة حجـ العينة مكاف العمؿ 
 23.58 25 71.42 25/ /  25.2إدارة الكميػة 

 30.18 32 11.42 04 43. 39 28 32.4قسـ المغة العربية 
 32. 11 12 5.71 02 14.08 10 11.6قسـ المغة الفرنسية 

 16.98 18 5.71 02 22.53 16 17.6قسـ العمـك االجتماعية 
 17.92 19 5.71 02 23.94 17 19.2قسـ العمـك اإلنسانية 
 100 106 100 35 100 71 106المجمػػػكع  

 
 :أدكات جمع البيانات
. استبياف الصراع التىظيهي، كاستباف الركح الهعىكية: تـ تصهيـ أداتيف ٌها

ي) عمى شاكمة طريقة ليكرت(فقرات تيقدـ لمهبحكث هرفقة بخهسة اختيارات  )06(الذم يتككف هف إستبياف الصراع التنظيمي  دائها، غالبا، : ٌك
. أحياىا، ىادرا، أبدا

العبلقات هع الزهبلء، ظركؼ العهؿ الحكافز كاألجكر كالترقيات :  أبعاد ٌي5فقرة هكزعة عمى  )52(الذم يتككف هف استبياف الركح المعنكية 
 .الىهط  اإلدارم كالقيادة األىظهة كالتعميهات

. كتـ التأكد هف صدقٍها الظاٌرم، كاتساقٍها الداخمي، كهف ثباتٍها بطريقة التطبيؽ لهرة كاحدة
 

: عرض كمناقشة نتائج البحث
لمبدائؿ، كباالعتهاد عمى الهتكسط الحسابي،  )5 – 1( لتصىيؼ هستكيات كؿ هف الصراع التىظيهي كالركح الهعىكية تـ إعطاء درجات 

. تـ تصىيؼ هستكيات الصراع التىظيهي كها ٌك هكضح في الجدكؿ التالي
مستكيات الصراع التنظيمي :(02)جدكؿ رقـ 

المستكل  المتكسط الحسابي 
هىعػػدـ  1.80أقػؿ هف 

هىخفػض  2.59 – 1.80
هتكسػػط  3.39 – 2.60
هرتفػػع  4.19 – 3.40

هرتفع جدا  فػػأكثر 4.20
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مستكل الصراع التنظيمي 
الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية، إضافة إلى الىسب الهئكية لكؿ فقرة هف فقرات استبياف الصراع  )03(يكضح الجدكؿ 

، هها يدؿ عمى تكسط تشتت )0.93(، باىحراؼ هعيارم قدري )3.30(التىظيهي؛ حيث يبلحظ أف هتكسط الدرجات الكمية لٍذا الهحكر قد بمغ 
، فإف ذلؾ يعىي )3.39– 2.60(أراء أفراد العيىة، كعمى التقارب في اآلراء، كبها إف قيهة هتكسط الدرجات الكمية لمهحكر هحصكرة في الهجاؿ 

.  هيبلن لدل عيىة الدراسة العتبار هستكل الصراع التىظيهي هتكسطا
كهف خبلؿ الىسب الهئكية كالهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية لمفقرات ىبلحظ أف ٌىاؾ كبدرجة هتكسطة عدـ تكافؽ بيف 
الرؤساء كالهرؤكسيف داخؿ اإلدارات، كها يكجد اختبلؼ بيف الهكظفيف حكؿ كيفية أداء الهٍاـ الكظيفية، ككذا اختبلؼ بيف اإلدارات حكؿ 
العهؿ، كها يىشأ تكتر بيف الهكظفيف بسبب خبلفاتٍـ بخصكص العهؿ، كتتأـز العبلقات الشخصية بيف الهكظفيف بسبب خبلفات العهؿ، 

. باإلضافة إلى أف الهكظفيف يخفكف عدـ ارتياحٍـ لبعضٍـ البعض بسبب العهؿ
اإلحصاءات الكصفية لفقرات استبياف الصراع التنظيمي :(03)جدكؿ رقـ 

الفقرة الرقـ 
المتكسط درجػة المكافقة تكرار 

 الحسابي
االنحراؼ 
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائماالنسبة  المعيارم

1 
 

يكجد عدـ تكافؽ بيف الرؤساء 
كالمرؤكسيف داخؿ اإلدارات 

 08 24 37 19 18ت 
3.14 1.17 

 %17 17.9 34.9 22.6 7.5 
2 

 
يكجد اختبلؼ بيف المكظفيف حكؿ 

 كيفية أداء المياـ الكظيفية
 09 24 36 16 21ت 

3.15 1.22 
 %19.8 15.1 34.0 22.6 8.5 

يكجد اختبلؼ بيف اإلدارات حكؿ العمؿ  3
 11 17 34 22 22ت 

3.25 1.25 
 %20,8 20,8 32,1 16,0 10,4 

4 
ينشأ تكتر بيف المكظفيف بسبب 
خبلفاتيـ بخصكص العمؿ 

 05 21 30 26 24ت 
3.34 1.17 

 %22,6 24,5 28,3 19,8 4,7 

5 
تتأـز العبلقات الشخصية بيف 
المكظفيف بسبب خبلفات العمؿ 

 07 16 34 30 19ت 
3.36 1.14 

 %17,9 28,3 32,1 15,1 6,6 

6 
يخفي المكظفكف عدـ ارتياحيـ 
 لبعضيـ البعض بسبب العمؿ

 08 13 28 34 23ت 
3.38 1.18 

 %21,7 32,1 26,4 12,3 7,5 
 0.93 3.30 7.53 18.06 31.3 23.1 9. 19% الدرجػػػة الكػػػميػػة 

. كعميً فإف أف هستكل الصراع التىظيهي بكمية اآلداب كالمغات كالعمـك االجتهاعية كاإلىساىية بجاهعة تبسة يهيؿ ألف يككف هتكسطان 
، كالتي تكصمت إلى أف هستكل الصراع التىظيهي كاف هتكسطان في )هحهد فراس(كتتفؽ ٌذي الىتيجة إلى حد بعيد هع ها تكصمت إليً دراسة 

كها تتسؽ هع ها تشير التراث العمهي هف أىً . )3.10(هديريات التربية كالتعميـ بهحافظة الخميؿ حيث بمغ هتكسطً الحسابي في ٌذي الدراسة 
ال تخمك أم هىظهة هف كجكد الصراع التىظيهي، فٍك ظاٌرة إىساىية طبيعية الحدكث، كال يهكف تجىبٍا، عمى أف ال يككف بهستكل عاؿ حتى ال 

.  يعيؽ تحقيؽ األٌداؼ، كال بهستكل هعدـك حتى ال تصاب الهىظهة بالجهكد

 مستكل الركح المعنكية 
، يتبيف كجكد تفاكت في هستكل أبعاد الركح الهعىكية؛ إذ تراكحت ٌذي األخيرة هف عالية كها ٌك الحاؿ )04(هف خبلؿ هبلحظة الجدكؿ 

، )3.36(، كهتكسطة بالىسبة لبعدم الىهط اإلدارم كالقيادة )3.40(كبعد األىظهة كالتعميهات  )3.85(بالىسبة لبعد العبلقات هع الزهبلء 
التي  )3.21(كعهكهان ككفقان لقيهة الهتكسط الحسابي لكؿ األبعاد. )2.52(، كهىخفضة بالىسبة لبعد الحكافز كاألجكر )2.95(كظركؼ العهؿ 

؛ فإف هستكل الركح الهعىكية لدل عيىة الدراسة يهيؿ )3.39 - 2.60(تقع في الهجاؿ الثالث هف هجاالت هعيار التصىيؼ الهتبع في الدراسة 
 .ألف يككف هتكسطان 
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. المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألبعاد الركح المعنكية:(04)جدكؿ رقـ 

 

 
 
 
 
 
 
 

كيتضح هف الىتائج أف ٌىاؾ تفاكتان في تقدير هستكل الركح الهعىكية هف طرؼ عيىة البحث؛ إذ تراكحت بيف االرتفاع في بعض الهؤشرات، 
. كالتكسط في هؤشرات أخرل

      لقد أظٍرت ىتائج الدراسة أف تقدير العيىة لهؤشر العبلقات هع الزهبلء عاؿ، كربها يعزل ذلؾ إلى خاصية االٌتهاـ بالعبلقات اإلىساىية 
لدل الهجتهع الجزائرم، أك إلى اشتراؾ زهبلء العهؿ في ىفس الهشكبلت، ككقكعٍـ تحت تأثير ىفس الظركؼ، يجعمٍـ أكثر كحدة كتهاسكان، كها 

. يرل الطالب الباحث أف هستكل التعميـ كالكعي بيف الهكظفيف في الكمية يىعكس إيجابان بعبلقات أكثر احتراها
     كها أظٍرت الىتائج تقديران عاؿ لهؤشر األىظهة كالتعميهات، األهر الذم يهكف تفسيري بأف األىظهة كالتعميهات الهطبقة عمى الهكظفيف هبىية 

عمى الهكضكعية كالعدالة، كربها يعكد السبب إلى كضكح خطكط الهسؤكلية الهمقاة عمى عاتؽ الهكظؼ كعدـ تضارب ٌذي الهسؤكليات هع 
. بعضٍا أحياىان 

    في حيف يهيؿ تقدير العيىة لهؤشر اإلدارة كالقيادة إلى التكسط، األهر الذم قد يفسر بىهط اإلدارة السائد في كمية اآلداب كالمغات كالعمـك 
االجتهاعية كاإلىساىية هحؿ الدراسة الذم يقـك عمى أساس الهشاركة بيف جهيع الهكظفيف في اتخاذ القرارات، إضافة إلى تقدير الهسؤكليف في 
ك ها يجعمٍـ هقبكليف اجتهاعيا لدل الهكظفيف؛ كتجدر اإلشارة  الكمية لمهكظفيف في عهمٍـ، إلدراكٍـ ربها ألٌهية الركح الهعىكية في العهؿ، ٌك

ميف في هجاؿ القيادة كاإلشراؼ الهٍىي ىظران لمخبرة التي يتهتعكف بٍا في هجاؿ اإلدارة، هها قد  ٌىا إلى أف الكثير هف ٌؤالء الهسؤكليف هٌؤ
. يساعدٌـ في إىتاج ههارسات إدارية هكضكعية

   كيهكف أف يعزل تقدير الهتكسط إلى هىخفض لهؤشر ظركؼ العهؿ إلى أف أبىية كمية اآلداب كالمغات كالعمـك االجتهاعية كاإلىساىية بصفة 
عاهة كقسهي العمـك االجتهاعية كالعمـك اإلىساىية بصفة خاصة ال تىاسب احتياجات الهكظفيف، فإلى جاىب سكء تصهيـ القاعات كالهكاتب 

. الخاصة بالهكظفيف، كضيؽ الهساحات الهخصصة لههارسة األىشطة الهختمفة، ٌىاؾ ىقص لمخدهات العاهة كهكاقؼ السيارات، الٍكاتؼ
أها تقدير هؤشر الحكافز كاألجكر كالترقيات الهىخفض؛ فيهكف أف يرجع إلى شعكر أفراد العيىة بأف األجكر التي يتقاضكىٍا هقارىة هع أصحاب 

. كظائؼ أخرل ال تتىاسب كهكاىتٍـ االجتهاعية، ككذا الجٍكد الهبذكلة في العهؿ، كال تمبي طهكحاتٍـ كظركفٍـ الهعيشية
كبٍذا تؤكد ٌذي الىتائج ها ذٌبت إلى األدبيات العمهية التي تىاكلت الركح الهعىكية، هف حيث ككىٍا  ظاٌرة ىفسية ال تخضع لمهبلحظة 

ا، باإلضافة إلى أف الركح الهعىكية ظاٌرة هعقدة تتأثر في ارتفاعٍا أك  ىها عف طريؽ ىتائجٍا كآثاٌر الهباشرة، كبالتالي ال ييهكف قياسٍا هباشرة، كا 
اىخفاضٍا بالعديد هف العكاهؿ التي ترتبط بجك العهؿ كظركفً الهادية كاالجتهاعية كالىفسية، كها لٍا عدة هعايير ييهكف الحكـ في ضكئٍا عمى 

. أف الركح الهعىكية السائدة بيف أفراد الجهاعة هرتفعة أك هىخفضة
؛ المتاف أشارتا إلى أف أعمى درجة )1991؛ الخطيب كآخركف 1998ىدل (    كتتفؽ ىتائج ٌذي الدراسة هع الىتائج التي تكصمت إليٍا دراسة 

التي أشارت إلى  )1992؛ عكدة 1994أبك السهف (كها تتفؽ هع دراسة كؿ هف. لمركح الهعىكية كاىت هف خبلؿ هؤشر العبلقات هع الزهبلء
 .أف هستكل الركح الهعىكية كاف هتكسطان 

المتكسط عدد الفقرات البعػػػد 
 الحسابي

االنحراؼ 
المستكل  المعيارم

عالػي  1.00 3.85 08العبلقات مع الزمبلء 
 عالػي 1.25 3.40 07 األنظمة كالتعميمات

 متكسط 1.15 3.36 08 النمط اإلدارم كالقيادة
 متكسط 1.26 2.95 07 ظركؼ العمؿ

 منخفض 1.23 2.52 06 الحكافز كاألجكر كالترقيات
متكسط  1.17 3.21 36مستكل العاـ لمركح المعنكية 
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 العبلقة بيف مستكل الصراع التنظيمي كمستكل الركح المعنكية
أف قيهة هعاهؿ ارتباط سبيرهاف بيف هتغيرم هستكل الصراع التىظيهي كبيف هستكل الركح الهعىكية قدرت بػ  )05(يتبيف هف الجدكؿ 

ي قيهة ذات داللة إحصائية عىد هستكل الداللة )0.559( ، هها يدؿ عمى كجكد ارتباط هكجب كداؿ بيف هستكل الصراع )0.01(، ٌك
 .التىظيهي كهستكل الركح الهعىكية

 معامؿ االرتباط بيف مستكل الصراع التنظيمي كمستكل الركح المعنكية:(05)جدكؿ 

مستكل الداللة معامؿ االرتباط 

0.559 0.01 

    إف ارتباط هستكل الصراع التىظيهي بالكمية هيداف البحث الذم أظٍرت الىتائج أىً يهيؿ إلى التكسط ارتباطا داال هكجبا بهستكل هتكسط 
أيضا لمركح الهعىكية لدل الهكظفيف بٍذي الكمية؛ يهكف أف يدؿ عمى أف هستكل الصراع التىظيهي قد كصؿ بٍذي الكمية إلى الهستكل الصحي 

كىتساءؿ ها إذا كاف ٌذا االرتباط سيبقى بٍذا االتجاي . الهرغكب فيً، هها اىعكس عمى الهستكل العاـ لمركح الهعىكية لؤلساتذة كاإلدارييف
لك ارتفع هستكل الصراعات التىظيهية أك اىخفض؟ كها إذا كاف األهر في الصراع التىظيهي لً عبلقة بطبيعة استراتيجيات الهعتهدة  )الهكجب(

في هيداف البحث إلدارة الصراعات التىظيهية؟ 
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 أىمية التفاعؿ الصفي الفعاؿ في تعزيز الصحة النفسية لدل التبلميذ
باكية نبيمة .بمعسمة فتيحة                                        د.د

 كرقمة/بكزريعة                   جامعة قاصدم مرباح /المدرسة العميا لؤلساتذة 
 

: مقدمة
فقد أصبح هف أٌـ أغراض البرىاهج التعميهي في الهدرسة ، تتطمب الهجتهعات الحديثة هف الهدرسة االٌتهاـ بالىهك الهتزف لشخصية التبلهيذ 

الحديثة ىهك الشخصية السكية الصحيحة ، كالهعمـ هسئكؿ عف تحقيؽ ذلؾ الغرض الٍاـ عف طريؽ تىظيـ الهكاقؼ الهختمفة التي يشترؾ فيٍا 
ذا يتطمب عىاية الهعمـ بإيجاد السهبؿ الهثمى لخمؽ عبلقة , التمهيذ بحيث تتكافر فيٍا الفرص الكثيرة لمىجاح ك تخمك هف الضغكط الخارجية ٌك

. إىساىية هع التمهيذ كالتي تتأتى عادة عف طريؽ التفاعؿ الصفي الفعاؿ 
تؤثر البيئة الىفسية كاالجتهاعية في غرفة الصؼ تأثيران كبيران عمى تهاسؾ أفراد الصؼ كتعاكىٍـ بعضٍـ هع بعض هف ىاحية كتقبمٍـ 
لمهعمـ كتعمـ ها يقكلً هف ىاحية أخرل، حيث إف لٍذا الجك أثران فاعبلن في عهؿ الهعمـ كالطالب عمى حد سكاء يفكؽ غيري هف األجكاء األخرل، 
فالجك الىفسي الهريح لمطالب يساعد عمى تككيف شخصيتً كبمكرة سمككً كأساليب تفكيري كيقكل هف تفاعمً، ألف ٌذا الجك يبلئـ عهمية التعميـ 
كالتعمـ كال يىفصؿ عىٍا، لذا عمى الهعمـ أف يكفر لمطالب ٌذا الجك الذم يككف فيً راضيان عىً كعف ىفسً، كاثقان بٍا بعيدان عف كؿ ها يثير ها 

بىفسً هف التكتر أك الصراع الداخمي، كذلؾ بإشباع دكافع الطالب الهختمفة بصكرة ترضي الطالب كالهجتهع في آف كاحد كلف يتأتى ذلؾ إال هف 
. الطرفاف خبلؿ تفاعؿ صفي فعاؿ يمتقي ضهىً 

ـ عمى التعاكف كاإليجابية، كتبعد   كها يجب عمى الهعمـ أف يساعد طمبتً عمى عقد صبلت اجتهاعية حسىة قكية فيها بيىٍـ، تحفٌز
عىٍـ السيطرة كالعدكاف، كهف األساليب التي يهكف لمهعمـ تكظيفٍا ألجؿ ذلؾ تشجيع الطمبة عمى االشتراؾ في األعهاؿ كاأللعاب التعميهية أك 

.  الهشاريع التعميهية الجهاعية، فٍذا يساعد عمى الىهك االجتهاعي لمطبلب بشكؿ سميـ
كها هف كاجب إدارة الهدرسة أف تقيـ عبلقات اجتهاعية كحسىة هع أكلياء األهكر كالبيئة الهحيطة بالهدرسة، ٌذا باإلضافة إلى 

: 1983داكسكف، (العبلقة هع الهعمهيف أىفسٍـ هع بعضٍـ البعض فكؿ ذلؾ يعهؿ عمى تىهية العبلقات االجتهاعية لمطالب بشكؿ سميـ 
 .خاصة هف خبلؿ عهمية التفاعؿ الصفي الفعاؿ  )32-26ص

 
 : إشكالية الدراسة

 يعد االٌتهاـ بالصحة الىفسية ،في الهدرسة ، ٌدفان تربكيان بحد ذاتً ألٌهيتً في تحقيؽ هختمؼ األٌداؼ التربكية ، كقد يأخذ ٌذا االٌتهاـ 
. التفاعؿ الصفي خاصة اإليجابي هىً الهعمـ بتمهيذي كالتي تظٍر هف خبلؿ أشكاال هختمفة في الهدرسة هىٍا عبلقة 

 تبرز أٌهية االتصاؿ كالتفاعؿ الصفي في خمؽ جك هف التكافؽ الىفسي كاالستقرار لدل التمهيذ هف خبلؿ هساعدة الهعمـ في تطكير طريقة   
تىهية قدرة الهعمـ عمى االبتكار كاإلبداع، كهكاكبة الهستحدثات التربكية ، تشجيع ،  تدريسً، بحيث تجعمً أقؿ خضكعان لمصدفة كالركتيف كالتقميد

الهعمـ عمى الربط بيف الدراسات الىظرية كالتطبيؽ العهمي في الصؼ، كتصىيؼ ههارساتً بطريقة هكضكعية هع تدعيـ التفاعؿ اإليجابي بيف 
. الهعمـ كالطبلب، كتعزيز العبلقات اإلىساىية بيىٍـ بٍدؼ إكساب الدرس الحيكية كالىشاط كالفعالية البلزهة ىتيجة الهستحدثات كالتقىيات التربكية

 )82 – 81ص: 2000شفشؽ، (
 كها أف العبلقات االجتهاعية في الىظاـ التعميهي تسٍـ بشخصية الهتعمهيف ككائىات إىساىية تتهتع بحاجات جسهية كركحية كىفسية 
كاجتهاعية كهعرفية هعيىة، كتؤكد عمى ضركرة إشباعٍا لهساعدتٍا عمى تحقيؽ إىجاز تحصيمي أفضؿ، كتحقيؽ ذكاتٍـ عمى الىحك الهرغكب 
فيً، كها أصبح االٌتهاـ بتطكير العبلقات في غرفة الصؼ أحد الهقكهات األساسية لىجاح العهمية التعميهية، ألف ذلؾ يسٍؿ عمى الطمبة 

الكصكؿ إلى األٌداؼ التعميهية الهرجكة، هف خبلؿ تعزيز قدراتٍـ عمى أداء الىشاطات التعميهية التعمهية، كعبر إتاحة الفرص الهتىكعة أهاهٍـ 
لتطكير شخصياتٍـ كتقدهٍـ في االتجاي الهرغكب، فالهعمـ الهاٌر ٌك الذم يشبع حاجات تبلهيذي كيمبي رغباتٍـ كتطمعاتٍـ لتحقيؽ أٌداؼ 

كالكصكؿ بطمبتً إلى الراحة كالتكافؽ الىفسي المذاف يؤدياف إلى تهتعً بالصحة الىفسية كبالتالي تطكير الهؤسسة  )27: 1990ديفيز، (التربية 
. التربكية هف حيث جر عجمة التطكر إلى األهاـ في ظؿ كجكد تفاٌـ ككئاـ كعبلقات إىساىية سميهة 

التكافؽ التاـ أك التكاهؿ بيف الكظائؼ الىفسية الهختمفة هع القدرة عمى هكاجٍة األزهات العادية التي تطرأ : الصحة الىفسية بأىٍا تهعرؼ 
كبككىٍا  كذلؾ قدرة الفرد عمى التكافؽ هع  )11: 1998عبد العزيز القكصي،(. عادة عمى اإلىساف هع اإلحساس اإليجابي بالسعادة كالكفاية

ىفسً كهع الهجتهع الذم يعيش فيً، أف يرضي الفرد عف ىفسً، كأف يتقبؿ ذاتً كها يتقبؿ اآلخريف، كيككف قادرا عمى تحقيؽ ذاتً كاستغبلؿ 
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هكاىياتً إلى أقصى حد ههكف، كيككف قادرا عمى هكاجٍة هطالب الحياة، اإلحساس اإليجابي بالسعادة كالكفاية، التكازف كالتكاهؿ بيف  قدراتً كا 
. الكظائؼ الىفسية لمفرد

حالة هف الراحة الجسهية كالىفسية كاالجتهاعية، كليست هجرد :  ،هف جٍتٍا ،الصحة الىفسية بأىٍاWHO   ك تعرؼ هىظهة الصحة العالهية 
راف،  (.عدـ كجكد الهرض   )9: 1994ىقبل عف حاهد ٌز

حالة هف التكازف كالتكاهؿ بيف الكظائؼ الىفسية لمفرد، تؤدم بً أف يسمؾ بطريقة تجعمً يتقبؿ : بأىٍا )8: 1990عبلء الديف كفافي، (كيعرفٍا 
. ذاتً، كيقبمً الهجتهع، بحيث يشعر هف جراء ذلؾ بدرجة هف الرضا كالكفاية

راف كفيكليت إبراٌيـ، (تهعرؼ الباحثتاف الصحة الىفسية كها أشار إليٍا كؿ هف  –بأىٍا حالة دائهة ىسبيا، يككف فيٍا الفرد  )1991حاهد ٌز
كيشعر فيٍا بالسعادة هع ىفسً، كهع اآلخريف، كيككف قادرا عمى  )شخصيا كاىفعاليا كاجتهاعيا أم هع ىفسً كهع بيئتً(هتكافقا ىفسيا -التمهيذ 

هكاىياتً إلى أقصى حد ههكف، كيككف قادرا عمى هكاجٍة هطالب الحياة، كتككف شخصيتً هتكاهمة سكية، كيككف  تحقيؽ ذاتً كاستغبلؿ قدراتً كا 
سمككً عاديا، بحيث يعيش في راحة كاستقرار  

      ىبلحظ هها سبؽ أف الصحة الىفسية بصفة عاهة ٌي الكصكؿ إلى ىكع هف الراحة الجسدية كالىفسية كالشعكر بٍا كالتي تهساعد عمى 
استغبلؿ هختمؼ القدرات كاإلهكاىيات لدل الفرد ،أها بالىسبة لمتمهيذ فٍي الشعكر بالراحة كاألهاف في القسـ ، هع زهبلئً كهعمهيً هها يهحفزي 

ذا ال يتأتى إال هف خبلؿ كجكد جك هف التفاعؿ اإليجابي  في القسـ   .عمى العهؿ ، اإلٌتهاـ بالدراسة ،الهشاركة ٌك
     فٍي تيعتبر هٍهة جدان لمفرد ، بحيث تؤدم إلى تحقيؽ التكافؽ كاالىسجاـ كالتكاهؿ بيف خصائص شخصية الفرد في جكاىبٍا العقمية 

كاالىفعالية ، ككذلؾ تسٍـ في استثهار طاقاتً الهختمفة عمى أفضؿ شكؿ ههكف بها يحقؽ أٌدافً في الحياة كيجعمً يشعر بكياىً ككجكدي ، فٍي 
ـ ال يهكف لكؿ هىٍـ أداء دكري كفقان لها ٌك هطمكب هىً ها لـ  إذا أساس لههارسة اإلىساف لدكري في الحياة ، فالطالب كالهعمـ كالعاهؿ كغيٌر

. يتهتع بالصحة الىفسية 
 كها تأتي أٌهية الصحة الىفسية هف التأثير الذم تتركً في الصحة الجسهية لمفرد إذ إف التعرض لبلزهات كالضغكط الىفسية قد يترتب عىً 

ا  . اإلصابة بالعديد هف األهراض ذات الهىشأ الىفسي كالقرحة كالربك كالضغط كالسكرم كتصمب الشراييف كغيٌر
كهف ٌىا كاف الزهان عمى الهعىييف كالهٍتهيف بشؤكف التربية كالتعميـ ىشر هفاٌيـ الصحة الىفسية كترسيخٍا في ىفكس الطمبة كالهدرسيف كاآلباء 

بها يساعد في تحقيؽ التكافؽ كاالىسجاـ التاـ عمى الهستكييف الشخصي كاالجتهاعي كترسيخ كؿ هالً عبلقة بتعزيز الصحة الىفسية لدل 
التبلهيذ ،  فالهدرسة ٌي الهؤسسة الرسهية  التي تقـك بعهمية التربية كالتعميـ كىقؿ الثقافة الهتطكرة كتكفير الظركؼ الهىاسبة لىهك التبلهيذ 
جسهيان كعقميان كىفسيان كاىفعاليان ، فهف هسؤكليات الهدرسة بالىسبة لتحقيؽ لمىهك الىفسي كالتكافؽ الىفسي كاالجتهاعي كالصحة الىفسية لمتمهيذ  
شباع دكافعً إلى طفؿ  تقديـ الرعاية الىفسية إلى كؿ تمهيذ كهساعدتً في حؿ هشكبلتً كاالىتقاؿ بً هف شخص يعتهد عمى غيري في تمبية كا 

يعتهد عمى ذاتً كهتكازىان ىفسيان كاىفعاليان ك هراعاة قدراتً في كؿ ها يتعمؽ بعهمية التربية كالتعميـ  ك هراعاة كؿ ها هف شأىً ضهاف ىهك التمهيذ 
   )2011ٌاشـ راضي جثير،  (ىهكان ىفسيان سميهان 

:  هف خبلؿ ٌذي الهداخمة ستحاكؿ الباحثتاف التطرؽ إلى الىقاط البحثية التالية
 

:  مفيـك التفاعؿ الصفي
يهشير هفٍـك التفاعؿ الصفي في غرفة الصؼ إلى هجهؿ الكبلـ كاألقكاؿ الههتتابعة التي يتبادلٍا الهعمـ كالطمبة فيها بيىٍـ في غرفة الصؼ ، 
يهاءات كتمهيحات كاستجابات ترتبط بالعهمية التعميهية كتككف جهيع ٌذي األفعاؿ كها يرافقٍا هف أقكاؿ  كالى ها يهرافؽ ٌذا الكبلـ هف أفعاؿ كا 

التعمهي بيف األطراؼ - فٍك  عبارة عف عهمية تحدث في الهكقؼ التعميهي ) 209 :2003أبك جادك صالح،(عادة قابمة لمهبلحظة كالتقكيـ 
قاهة عبلقة اجتهاعية   )1980عدىاف هصمح كآخركف ،(كفي ىفس السياؽ ، يهعرؼ  )2001هىسي حسف ،(كالعىاصر جهيعٍا لتىظيـ التعمـ كا 

التفاعؿ الصفي بأىً حالة داخمية في الفرد تدفعً إلى االىتباي لمكقؼ التعميهي كالقياـ بىشاط هع االستهرار فيً حتى يتحقؽ التفاعؿ كيككف ذلؾ 
بتمبية الهادة الدراسية الحتياجات الطالب كاٌتهاهاتً الفعمية ،األهر الذم يدفعً لئلقباؿ عمى التعمـ برغبة كقكة كتكفر لً الحافز لمتغمب عمى ها 

. قد يعترضً هف صعكبات كتكفير الظركؼ الهشجعة عمى اإلسٍاـ في الىشاطات الهختمفة كتعزيز ٌذا الىشاط
ادفة لهساعدة الطمبة عمى تطكير رغبة حقيقية  كيهعتبر التفاعؿ الصفي كؿ ها يسكد الصؼ هف هىافسة كحكار كتبادؿ لآلراء بطريقة هىظهة ٌك

  )69 :2005الكسكاىي هصطفى كآخركف ، (في التعمـ كدافعية حقيقية ىحكي 
كيعتبر تفاعؿ الهعمـ هع طبلبً ذا أٌهية في عهمية التعميـ كالتعمـ، لذلؾ فإف ىهط كىكعية ٌذا التفاعؿ تحدد بفاعميتة الهكقؼ التعميهي 

كاالتجاٌات كاالٌتهاهات، كبعض سهات كخصائص البيئة التعميهية، فتىظيـ التعمـ الصفي ال يتضهف القكاعد كاألىظهة، كترتيب البيئة التعميهية 
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الصفية، بؿ هف أٌـ ها يتضهف التفاعبلت الفعالة بيف الهعمـ كالطبلب، كتمؾ التي تعتهد عمى تقبؿ األفكار، كاستقباؿ تعميهات الدركس 
 )227، ص1989: قطاهي(كالخبرات 

  
 : أنكاع التفاعؿ الصفي 

: يىقسـ التفاعؿ الصفي إلى ىكعيف
كيعتهد ٌذا التفاعؿ الهغمؽ عمى سيطرة الهعمـ سيطرة تاهة بحيث ال يفسح الهجاؿ أهاـ الطالب لمتعبير عف رأيً :التفاعؿ الهغمؽ-     أ

. كهشاعري بحرية كاىطبلؽ
ك عكس التفاعؿ الهغمؽ، حيث يتقبؿ الهعمـ أفكار الطمبة، كيشجعٍـ عمى األسئمة، كيحتـر آراءٌـ كال يٍزأ بٍا هٍها : التفاعؿ الهفتكح-   ب ٌك
 ) 135 :2007فؤاد عمي العاجز كآخركف ، (. كاىت

     كىجد أف لكؿ ىكع هىٍها تأثيراتً عمى ىفسية الهتعمـ فالتفاعؿ الهفتكح سكؼ يهسٍؿ عهمية التكاصؿ بيف الهعمـ كتبلهيذي كعادة ها يمقى 
ترحيبا هف طرؼ التبلهيذ ألىً يسهح لٍـ بالتفاعؿ اإليجابي ،البىاء في إطار االحتراـ الهتبادؿ هها يهشجع التمهيذ عمى الهثابرة كهف ثـ خمؽ 
راحة ىفسية لديً ، في حيف ىجد أف التفاعؿ الههغمؽ قد يهضيؽ الخىاؽ عمى التمهيذ كيخمؽ عىدي الشعكر بعدـ الراحة كقد يدفعً إلى كراٌية 

. التعميـ ككؿ أك قد يجعمً يكاصؿ التعميـ ههجبرا هها يىعكس سمبا عمى الىتائج الدراسية فيها بعد 
 

: أنماط التفاعؿ الصفي 
إلى عدة أىهاط هىٍا " فبلىدرز "يىتقؿ الهعمـ هىذ بداية درسً حتى ىٍايتً بأىهاط هختمفة هف التفاعؿ الصفي كقد صىفت ٌذي األىهاط حسب 

عمى " فبلىدرز"كهف أىهاط التفاعؿ الصفي ،يهؤكد  )65: 1983أبك ٌبلؿ، (. إثارة التفكير الهستقؿ لدل الطبلب كالتأكيد عمى شعكر الطبلب
أٌهية األخذ بعيف االعتبار شعكر الطبلب ضهف عهمية التفاعؿ الصفي كتظٍر أٌهية ٌذا العىصر هف حيث األثر اإليجابي الذم يىعكس 

ك يتفاعؿ هع هعمهً   .الحقا عمى ىفسية التمهيذ ٌك
 

: كظائؼ التفاعؿ الصفي كأدكاره 
إف استخداـ التفاعؿ الصفي استخداها فاعبل في غرفة الصؼ يهكف أف يؤدم كظائؼ تعميهية  تربكية فاعمة هختمفة كاإلعبلـ هف خبلؿ إعطاء 

الهعمكهات كاألفكار عف طريؽ الهحاضرة  كالتكجيً كاإلرشاد هف خبلؿ إصدار التعميهات كالتكجيٍات ، التٍذيب هف خبلؿ رفض أك تقبؿ 
 )2001أبك ىهرة ،(السمكؾ كها ىجد التحفيز كاستثارة دافعية الطبلب لمتعميـ باإلضافة الى التقكيـ ك التخطيط  

تتضح هها سبؽ أٌهية التفاعؿ الصفي باعتباري عهمية هتبادلة بيف الهعمـ كالهتعمـ في جك يهتيح التعاكف كالهشاركة بيىٍها بٍدؼ تحسيف هستكل 
: الصفي الفعاؿ هف خبلؿ الىقاط التالية التفاعؿ كتبرز كظائؼ . التعمهية-كهخرجات العهمية التعميهية

ثارتٍـ لهجريات الدرس -1 . جذب اىتباي الهتعمهيف كا 
. جعؿ العهمية التعميهية عهمية تفاعمية بيف الهعمـ كالهتعمـ -2
. تحقيؽ هشاركة فاعمة لمطبلب في ألكاف الىشاط الهدرسي كتحقيؽ أٌداؼ التعميـ -3
إيضاح هحتكل الهكقؼ التعميهي هها يساعد الهتعمهيف في تىظيـ خبراتٍـ  -4
. تككيف عبلقات حسىة بيف الهعمـ كالطبلب كبيف الطبلب أىفسٍـ -5
. تىهية ركح العهؿ الجهاعي كالهىاقشة كالتشاكر كتبادؿ األفكار كاآلراء في الجك الصفي -6
. هساعدة الهعمـ في الكشؼ عف احتياجات الطبلب -7
. تعزيز الهتعمـ كأىهاط السمكؾ الهرغكب فيً -8
. قياس كتقكيـ تعمـ الطبلب كالتغييرات التي طرأت في سمككٍـ -9
. تىهية اتجاٌات إيجابية لدل الهتعمهيف ىحك الهدرسة كالهعمـ كالصؼ كالطبلب، هها يكلد اىضباطان ذاتيان لديٍـ هع احتراـ الىظاـ -10
تربية الهتعمهيف تربية فعمية عمى كيفية التخاطب كالحديث كاإلصغاء أك االستهاع كعدـ الهقاطعة،كتقدير هكاقؼ كآراء ككجٍات ىظر  -11

 ) 123 :2007فؤاد عمي العاجز كآخركف ، (.اآلخريف كخبراتٍـ كهشاركتٍـ
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ثارتٍـ إلى تعزيز سمككياتٍـ  يتضح هها سبؽ أف لمتفاعؿ الصفي أدكار ر تربكية كىفسية كاجتهاعية هٍهة جدا تتركاح ها بيف جذب اىتباٌٍـ كا 
هع ضركرة تككيف عبلقات حسىة بيىٍـ ككؿ ٌذي الىقاط ىجدٌا تصب في خاىة االٌتهاـ كخمؽ جك ىفسي يتسـ بالراحة ،يهحيط بالتمهيذ في كىؼ 

.  عبلقات إىساىية تهعزز صحتً الىفسية
 

: العكامؿ المؤثرة في التفاعؿ الصفي
ىجد هف العكاهؿ الهؤثرة في التفاعؿ الصفي  عكاهؿ هثيرة لٍذا التفاعؿ الصفي هثؿ تكفير الجك اآلهف الهتحرر هف الخكؼ كالقمؽ لمطبلب، 
ـ هع إدخاؿ الهعمـ بيف الحيف كاآلخر تغييرات في البيئة الهادية كاالجتهاعية لمصؼ  كالسهاح لٍـ بالتعبير عف آراءٌـ، كاالىطبلؽ في أفكاٌر
تاحة الفرصة أهاـ الطبلب إلحراز الىجاح في الهٍاـ التعميهية الهتعددة كذلؾ لتحقيؽ أٌداؼ التعمـ هع المجكء إلى تكظيؼ التعزيز كالثىاء  كا 

  )136 :2007فؤاد عمي العاجز كآخركف ، (كاإلعجاب كالتقدير، كاالهتىاع عف إجراء العقاب البدىي 
ىاؾ عكاهؿ هثبطة لٍذا التفاعؿ الصفي هثؿ اىقطاع األىشطة الصفية الههتعة بسبب اىتٍاء الحصة عدـ إتاحة الفرصة  ٌك
لمطالب لمتعبير عف أفكاري هع تعرضً لهكاقؼ عديدة هف الصراع كالتىاقض كالصكت الهرتفع كالصراخ هف قبؿ الهعمـ أك 

الطبلب كهطالبة الهعمـ الهمحة لمطبلب باالىضباط ،كمٍا أهكر هف شأىٍا أف تبعث الهمؿ كالضجر كالىفكر هف الدراسة كبالتالي 
. القمؽ الىفسي لدل التبلهيذ

كهف هبلحظة العكاهؿ الهؤثرة في التفاعؿ الصفي ىجد أىً هف شأف التفاعؿ الصفي  أف يكفر الشعكر بالراحة كبالتالي يدفع التمهيذ إلى هتابعة 
دركسً في ظركؼ حسىة هع الكثير هف الدافعية هها يهحقؽ أٌداؼ تربكية كىفسية غاية في األٌهية لتجتهع فتعطي صحة ىفسية لً كها أىً  

. بإهكاىً أف ييسبب لمتمهيذ ىفكر هف الدراسة 
 

: التفاعؿ الصفي الفعاؿ  كأثرىا في تعزيز  الصحة النفسية لمتبلميذأسس كأشكاؿ 
هعرفة طبيعة الهتعمـ أم يهراعى هف خبللٍا أف يقـك عمى أسس ىفسية     لكي يقـك التفاعؿ الصفي بتعزيز الصحة الىفسية لدل التبلهيذ يجب 

أف يتخذ عدة أشكاؿ لمتكاصؿ هع التمهيذ ،األشكاؿ ذات هعرفة الهتعمـ كسهاتً كقدراتً كهيكلً كاستعداداتً كدكافعً لمتعمـ كحاجاتً الىفسية، ك
:  كها يمي الدالالت الىفسية الهختمفة

ي تقـك عمى ضركرة احتراـ هختمؼ : األسس الىفسية لمتفاعؿ الصفي الفعاؿ-8-1   لمتفاعؿ الصفي الفعاؿ أسس ىفسية البد هف احتراهٍا ٌك
.    الحاجات الىفسية لمهتعمـ

كتهعرؼ الحاجة بككىٍا حالة هف الىقص كالعكز كاالفتقار كاختبلؿ التكازف ، تقترف بىكع هف التكتر كالضيؽ ال يمبث أف يزكؿ هتى قضيت 
. الحاجة كزاؿ الىقص ، سكاء كاف ٌذا الىقص هاديان أك هعىكيان ، داخميان أك خارجيان 

 :  ٌي لتعزيز الصحة الىفسيةكالحاجات التي يجب عمى الهعمـ أف يهمبيٍا في تعاهمً كتفاعمً هع التمهيذ
إف العهمية التعميهية التعمهية التي تتـ في غرفة الصؼ عهمية تفاعمية بيف الهعمـ كالهتعمـ ، كإلىجاح ٌذي العهمية ال :الحاجة إلى الطمأنينة -أ

دخاؿ الطهأىيىة إلى ىفسً .بد أف يككف هىاخ الصؼ كبيئتً هىاسبان لطرفي االتصاؿ فإذا كاىت البيئة بيئة قسر  ، كخاصة الهتعمـ لتشجيعً كا 
اب كسيطرة هطمقة كاف الهتعمـ هضطران إلى كبت رغباتً كهيكلً، ٌر هها يؤدم إلى ىفكري هف التعمـ كربها تدٌكرت صحتً الىفسية كيسعى  .كا 

 .لمتعبير عف ذاتً بسمكؾ غير هقبكؿ
تىطكم ٌذي الحاجة إلى رغبة الفرد في إقاهة عبلقات عاطفية هع اآلخريف عهكهان ، كهع األفراد أك :الحاجة إلى الحب المتبادؿ كاالنتماء-ب

ف هف أسباب حاالت الشغب في غرفة الصؼ عدـ إشباع هثؿ ٌذي الحاجة .الهجهكعات الٍاهة في حياة الفرد بشكؿ خاص  .كا 
تشير ٌذي الحاجة إلى رغبة الفرد في تحقيؽ قيهتً الشخصية كفرد هتهيز كيؤدم إشباع ٌذي الحاجة إلى :الحاجة إلى تقدير اآلخريف -ج

 . في حيف يؤدم عدـ إشباعٍا إلى الضعؼ كالعجز . الشعكر بالقكة كالثقة كالجدارة كالكفاءة كالفائدة
كهف الجدير بالذكر أف تقدير الطالب هف قبؿ الهعمـ كاآلخريف يؤدم إلى اإلحساس باحتراـ الذات الهرتبط عمى ىحك كثيؽ بىجاح الطالب في 

 . أعهالً الهدرسية كىشاطاتً الهختمفة ، فالطالب الهقدَّر ٌك أكثر قدرة عمى التحصيؿ الدراسي كالىجاح هف الطالب غير الهقدَّر
كلكف بهستكيات هختمفة كالىجاح يهكف التمهيذ  هف الثقة بىفسً كقدراتً  إف حاجة التمهيذ لمىجاح هتكافرة لدل الجهيع: الحاجة إلى النجاح -د

 . كيجىبً حاالت القمؽ الىاجهة عف الخكؼ هف الفشؿ كيعزز ىشاطاتً األكاديهية الهستقبمية فالىجاح يؤدم إلى ىجاح
 تشير ٌذي الحاجة إلى هساعدة الطالب بتبىي القيـ كالهعايير التي تساعدي في إيجاد هجتهع حر هىظـ ، :الحاجة إلى سمطة ضابطة هكجٍة -ٌ

كترتبط ٌذي الحاجة بالهراحؿ التطكرية كالىهائية التي يهر بٍا الطالب ، فالطالب في الهرحمة األساسية األكلى حاجتً إلى الضبط غير هرحمة 
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 .الهراٌقة
تشير ٌذي الحاجة إلى السهاح لمفرد بأف يختار الطريؽ الذم يسمكً ، كاحتراـ رغبتً في تأكيد ذاتً في حدكد : الحاجة إلى الحرية -ك

. كها تشير إلى رغبة الفرد في تحقيؽ إهكاىاتً كقدراتً عمى ىحك فعمي ، بحيث يغدك الشخص الذم يهكف أف يككف عميً . هعيىة
إف هحاكلة الهعمـ تمبية ٌذي الحاجات عىد الهتعمـ في إطار تفاعؿ صفي فعاؿ سكؼ يجعمً يهحقؽ ىتائج ايجابية بالىسبة لمهتعمـ ككذا بالىسبة 

.  التعميهية–لمعهمية التعمهية 
 
:  أشكاؿ التفاعؿ الصفي الفعاؿ - 2- 8 

تككف عهمية االتصاؿ لفظية أك غير لفظية، كعمى الهعمـ أال يقتصر عهمية التفاعؿ هع الطبلب عمى التكاصؿ المفظي، بؿ عميً أف يستخدـ ها 
يستطيع هف أشكاؿ التكاصؿ غير المفظي كيتهثؿ في كافة الرسائؿ أك الهعاىي التي يتـ ىقمٍا كتبادلٍا دكف استخداـ األلفاظ  

هف الرسائؿ الهكجٍة إلى الطبلب أثىاء عهمية التفاعؿ داخؿ الصؼ ٌي رسائؿ غير  % 80تشير بعض األدبيات التربكية إلى أف أكثر هف 
لفظية، كلذلؾ البد أف تىقؿ ٌذي الرسائؿ بصدؽ كأهاىة ككضكح هشاعر الهعمـ كاتجاٌاتً، كها أف لٍا أثران في التأثير عمى أداء الطبلب 

. )2001زيتكف، (كفاعميتٍـ 
كهف الكسائؿ الهستخدهة في ٌذا التكاصؿ تعابير الكجً كاالبتساهات كحركات الرأس كاليديف كىظرات العيىيف، كغيري هها يسٍـ في عهمية 

، كتكهف أٌهية التكاصؿ غير المفظي أىً في عهمية التكاصؿ يقـك الهرسؿ بىقؿ )123، ص2001: أبكىهرة(التكاصؿ الصفي إلى حد كبير 
رسالتيف في آف كاحد، أحداٌها لفظية يستخدـ فيٍا الكمهات، كاألخرل غير لفظية، كعىدها تتعارض الرسالتاف، فغالبان ها تككف الرسالة غير 

. المفظية أكثر تعبيران كصدقان، أم تقـك الرسالة غير المفظية بها تعجز الكمهة عف القياـ بً
كهف أٌـ كسائؿ االتصاؿ غير المفظي تعبيرات الكجً، يصؼ التربكيكف أف الكجً يأتي في الهرحمة الثاىية بعد الكمهات لىقؿ 

اإلحساس الداخمي لمشخص، كيؤكد ٌذا الهعىى أف تعبيرات الكجً كمٍا تعبيرات هقصكدة كيستخدـ الكجً لىقؿ رسائؿ هعيىة، ك 
ي . السعادة كالحزف كالدٌشة كالتعجب كالضيؽ كالغضب: تعبيرات الكجً تعكس ستة أىهاط رئيسية هف االىفعاالت ٌك

كتعتبر تعبيرات الكجً التي تدؿ عمى االبتٍاج كالسركر كاإلعجاب كالتقدير ذات أثر إيجابي كبير عمى أداء الطبلب، لكضكحٍا كسٍكلة تغيير 
 1988: السيد كآخركف (أها تعبيرات الكجً التي تحهؿ هعىى الضيؽ كعدـ الرضا كالغضب يككف لٍا أثر عكسي عمى الطبلب .داللتٍا

،156( .
ي لغة تعبيرية  ي أكثر المغات شيكعان كاستخداهان كفاعمية في غرفة الصؼ، ٌك ككذلؾ ىجد هف أٌـ كسائؿ االتصاؿ غير المفظي لغة األيدم ٌك
تٍدؼ إليصاؿ أفكار هعيىة يعبر عىٍا الهرسؿ بحركات هدركسة لميديف، لمحصكؿ عمى استجابات هفيدة كصحيحة كهف ٌذي الحركات الربت 
عمى الكتؼ تعبيران عف الرضا كالحىاف، كتشجيع الطالب كتعزيزي تحريؾ اليد عمى شكؿ دائرم، لتشجيع الطالب عمى االستهرار هع رفع اليديف 

. إلى أعمى، تعبيران عف االستحساف 
ي هف أكثر المغات تأثيران في  كهف كسائؿ االتصاؿ ذات البعد الىفسي كالتي قد تدخؿ في ىطاؽ تفاعؿ الهعمـ هع الهتعمـ ٌىاؾ لغة العيكف ٌك

عهمية التكاصؿ بيف األفراد، ألف أم تكاصؿ يبدأ عادة بعد التقاء العيكف، ليعمف الطرفاف استعدادٌها لمتكاصؿ، كيستطيع الهعمـ هف خبلؿ الىظر 
في عيكف الطبلب قراءة اىطباعٍـ حكؿ الدرس، كها أىٍـ يستطيعكف هف خبلؿ عبلقتٍـ بالهعمـ أف يفٍهكا ها يريد بكاسطة ىظرات العيف خاصة 

. فيها يتعمؽ بضبط الىظاـ
كتؤدم العيكف كظائؼ ٌاهة ذات اثر ايجابي أـ سمبي عمى ىفسية التمهيذ كالتي تؤدم إلى استهرارية التكاصؿ أك إيقافً كهف ٌذي الكظائؼ 
أىٍا تحهؿ العكاطؼ كالهشاعر، فاألفراد يتجىبكف الىظر إلى بعضٍـ بعضان عىد هىاقشة أخبار غير سارة كقد يرتبط التحديؽ بىكع العبلقة بيف 
طرفي التكاصؿ كاإلعجاب كاالٌتهاـ بحديث بعضٍها كالتفاعؿ كالهشاعر كيساعد ذلؾ في جعؿ الهعمـ يىقؿ رسائؿ هختمفة لمطبلب هف خبلؿ 

العيكف هثؿ االٌتهاـ كالهكافقة عمى ها يطرح هف أفكار كآراء ،كها أف لمعيكف كظيفة ىقؿ الهشاعر السمبية هثؿ تجىب اتصاؿ العيىيف هع 
الطالب إلشعاري بعدـ االٌتهاـ أك عدـ االىتباي  كها أف العبكس كالتقطيب كالىظر ىحكي يهشعري بغضب الهعمـ كعدـ الرضا أك الىظر ىحكي 

. باستٍزاء لمتعبير عف السخرية كالىقد
    باإلضافة إلى ها سبؽ ىجد  لغة التكاصؿ الهكاىي كالتي قد تحهؿ الكثير هف الرسائؿ التي تعهؿ عمى تعزيز الصحة الىفسية لمتمهيذ في 
إطار التفاعؿ الصفي كتعىي اقتراب الهرسؿ هف الهستقبؿ لمتكاصؿ هعً، هع الهحافظة عمى ىطاؽ كاسع  لهسافة التكاصؿ، ألف أم اختراؽ 

ا  لىطاؽ التكاصؿ قد يعيؽ التكاصؿ الفعاؿ بيف األطراؼ الهتكاصمة، كعمى ذلؾ فالهسافة بيف الهعمـ كالطالب تعطي إشارة هعيىة يهكف أف يفسٌر
الطالب في ضكء الهكقؼ فتؤثر عمى سمكؾ الطالب بطريقة إيجابية أك سمبية، ككمها اقترب الهعمـ هف الطالب فإف ذلؾ يدؿ عمى تقدير الهعمـ 
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لمطالب كتكفر عبلقة اجتهاعية بيىٍها، كيهكف لمهعمـ استخداـ ٌذي المغة هف خبلؿ االقتراب هف الطالب الهىتبً كالهشارؾ في التفاعؿ الصفي 
، كتعزيز العهؿ الذم يقـك بً أك هف خبلؿ االقتراب هف .لحثً عمى االستهرار ككذلؾ  أثىاء تأديتً لبعض الهٍاـ كاألىشطة إلشعاري بالهؤازرة

الطالب غير الهىتبً كغير الهشارؾ في التفاعؿ الصفي لحثً عمى االىتباي، كتعديؿ بعض أىكاع السمكؾ أك االبتعاد عىً أثىاء حديثً أك إجابتً 
. هع القياـ بحركة تشير إلى البلهباالة لتشعري بالتكقؼ عف الحديث لعدـ الهكافقة عمى ها يقكؿ

ضؼ إلى ذلؾ  لغة الشفاي كتحهؿ هعاىي كثيرة كدالالت هتعددة، كهىٍا ها يشير إلى الغضب كعدـ الرضا أك إلى الدؼء كالسعادة كالصداقة، 
: كيهكف لمهعمـ تكظيؼ ٌذي المغة في الحاالت التالية

. االبتساهة تشير إلى السعادة كالصداقة كالقبكؿ -
. العبكس كتقطيب الشفتيف يشير إلى الغضب كعدـ الهكافقة -
. إصدار ٌهٍهات كقد تككف ٌذي الٍهٍهات تشجيعية أك تككف تحذيرية -
. العض عمى الشفتيف تعبيران عف القمؽ كالشـؤ كالغضب -
 .ضـ الشفتيف تعبيران عف التعجب كاالستغراب -
: هقترحات لتفعيؿ التكاصؿ غير المفظي لتعزيز الصحة الىفسية لمتمهيذ  -

:    هف أجؿ تحسيف كتفعيؿ التكاصؿ غير المفظي يىبغي أف يٍتـ الهعمـ باألهكر التالية 
تكظيؼ أشكاؿ التكاصؿ غير المفظي بها يخدـ الهكقؼ التعميهي هع الحذر بأف يؤدم أم هف تمؾ األشكاؿ بدكف قصد إلى اىقطاع التكاصؿ -

. بيف الهعمـ كطبلبً
. هبلحظة أف الحركات الزائدة في بعض اإلرشادات كاإليهاءات كاأليدم قد تعيؽ االتصاؿ، كتعهؿ عمى تشتت اىتباي الهتعمـ-
. إتقاف الهعمـ لهٍارة التكاصؿ غير المفظي، ألف ذلؾ يؤدم إلى تفعيؿ التكاصؿ الصفي-
. استخداـ أشكاؿ التكاصؿ غير المفظي بحيث تككف هفٍكهة لدل كؿ هف الهرسؿ كالهستقبؿ-
: 2001أبك ىهرة، (استخداـ الرسائؿ غير المفظية هع الرسائؿ المفظية ألف ذلؾ يعهؿ عمى زيادة تركيز اىتباي الطبلب كزيادة كضكح الرسالة -

 )130 – 129ص
كهف أساليب التفاعؿ الصفي ذات الفعالية استعهاؿ الهعمـ التكاصؿ المفظي الذم سكؼ يىعكس عمى ىفسية التمهيذ كذلؾ حسب ىكعية ٌذا 
التكاصؿ المفظي،  فتفاعؿ الهعمـ هع طبلبً ذا أٌهية في عهمية التعميـ كالتعمـ، لذلؾ فإف ىهط كىكعية ٌذا التفاعؿ تحدد بفاعمية الهكقؼ 

التعميهي كاالتجاٌات كاالٌتهاهات، كبعض سهات كخصائص البيئة التعميهية، فتىظيـ التعمـ الصفي ال يتضهف القكاعد كاألىظهة، كترتيب البيئة 
التعميهية الصفية فقط ، بؿ هف أٌـ ها يتضهف التفاعبلت الفعالة بيف الهعمـ كالطبلب، كتمؾ التي تعتهد عمى تقبؿ األفكار، كاستقباؿ تعميهات 

ذا )227، ص1989: قطاهي(الدركس كالخبرات  ، هها يشكؿ تفاعبلت إيجابية يككف فيٍا كبلن هف الهعمـ كالطالب ىشيطيف بشكؿ هستهر، ٌك
كف بها يسكد هف عبلقة بيف الهعمـ كالهتعمـ، كها يسكد الجك الصفي هف عبلقات اجتهاعية تفاعمية يقـك بٍا الهعمـ بدكر الهىظـ لمىشاطات،  هٌر

. كيساعد الطبلب في اتخاذ القرارات
كفي ٌذا الهجاؿ أكدت ىتائج العديد هف الدراسات أٌهية التفاعؿ الصفي كدكري في تككيف بيئة تعميهية صحية فعالة كبالتالي تكفير جك هف 

ـ كيساعد في  االستقرار كالراحة لمتمهيذ كذلؾ هف خبلؿ هساعدة التبلهيذ عمى التكاصؿ كتبادؿ األفكار فيها بيىٍـ هها يهساعد عمى ىهك تفكيٌر
ـ هجدم عزيز كآخركف (.تٍيئة الهىاخ االجتهاعي االىفعالي الفعاؿ ، كالضبط الذاتي كها يهتيح فرصا أهاـ التبلهيذ لمتعبير كعرض أفكاٌر

ا كتشخيص . )95-96 :2002، باإلضافة إلى تشجيع الهعمـ لمتبلهيذ ليككىكا أكثر استقبلالن كاعتهادان عمى أىفسٍـ في طرح األفكار كابتكاٌر
هدل فعاليتٍـ كاستجاباتٍـ كهبادأتٍـ كهف ثـ هردكد ذلؾ عمى تحصيمٍـ الدراسي هع المجكء إلى تعكيد التبلهيذ عمى هٍارات االستهاع 

كاالستجابة لمهعمـ كعمى احتراـ رأم زهبلئٍـ هع اإلٌتهاـ بتىهية العبلقات اإلىساىية الصفية اإليجابية بيف الطبلب أىفسٍـ ك زيادة حيكية الطالب 
 )82 – 81ص: 2000شفشؽ، (حيث أف ٌذا األسمكب يحكلً هف إىساف سمبي إلى إىساف ىشط كفعاؿ 

 
: اإلستراتيجيات المناسبة لمتفاعؿ الصفي الفعاؿ 

 : تقـك عمى ها يميكالفعاؿ عمى الهعمـ كضع إستراتيجية هىاسبة لمتعميـ في ظؿ التكاصؿ كالتفاعؿ الصفي اإليجابي
. إثارة دافعية الطبلب هع تكفير التغذية الراجعة، كتفعيؿ ىظاـ الحكافز -1
. تحديد أٌداؼ التعميـ، كهساعدة الطبلب في تبىيٍا كأٌداؼ لتعمهٍـ -2
. اعتهاد األساليب التي يظٍر فيٍا دكر الطالب في العهمية التعميهية التعمهية إلى جاىب دكر الهعمـ كالحكار كالهىاقشة -3
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. إثراء البيئة الصفية بها يبعث عمى إثارة دافعية الطبلب لبلستطبلع كالىشاط اإليجابي -4
. )االبتكارم كاإلبداعي(، كالتفكير التحميمي، كالىاقد كالتباعدم )قياسي كاستقرائي(زيادة فرص التفكير االستداللي  -5
. دعـ الهبادرات الفردية، كتٍيئة الفرص لبلستطبلع كاالكتشاؼ -6
. هراعاة التىكع في هيكؿ كرغبات الطبلب، ككذلؾ التبايف في االستعدادات كالقدرات -7
 )248، ص2001:عريفج(. اعتهاد خطط عمهية في تعديؿ السمكؾ، بدالن هف االستىاد إلى هصادر السمطة الهستهدة هف الهركز الكظيفي -8

 
  :خاتمة 

اجتهاعية هتىكعة كعديدة تشجع الطبلب عمى اإلسٍاـ فيٍا كاإلفادة هىٍا كتؤدم         إف هف كاجب الهدرسة أف تعهؿ عمى خمؽ أكضاع
ذا ها ىراي هف خبلؿ عهمية التعميـ التي  بالتالي  عهمية تكاصؿ كتفاعؿ دائـ تهثؿ إلى خمؽ عبلقات شخصية كأكضاع اجتهاعية هرغكب فيٍا ٌك

كهتبادؿ بيف الهعمـ كطمبتً كبيف الطمبة  أىفسٍـ ،كىظرا ألٌهية التفاعؿ الصفي في عهمية التعميـ ،فقد احتؿ ٌذا  الهكضكع هركزا هٍها في 
هجاالت الدراسة كالبحث التربكم ، كقد أكدت الكثير هف الدراسات ضركرة إتقاف الهعمـ هٍارات التكاصؿ كالتفاعؿ الصفي لتأثيراتً اإليجابية  
عمى ىفسية التمهيذ كعمى ها قد تتركً هف أثر إيجابي بىاء عمى شخصية التمهيذ كىفسيتً  بحيث يشكؿ التفاعؿ الصفي بيف الهعمـ كالتمهيذ 

الركيزة األساسية في الهكقؼ التعميهي ألىً ال يؤدم فقط إلى تحقيؽ األٌداؼ التعميهية الخاصة بالدرس ،بؿ يؤدم أيضا إلى اكتساب التمهيذ 
ألىهاط ثقافية كاجتهاعية هختمفة ،سكاء هف الهعمـ أك التبلهيذ اآلخريف بحيث تعتبر الههارسات التي تتـ في غرفة الصؼ بيف الهعمـ كالهتعمـ 
ذا يبيف أٌهية الهىاخ الىفسي كاالجتهاعي عمى تهاسؾ أفراد الصؼ  هف أفضؿ الههارسات التي تهر هف خبلؿ الجاىب الىفسي كاالجتهاعي ٌك

قبالٍـ عمى الىشاط كالتعمـ برغبة كههارسة  .كتعاكىٍـ كا 
     يهعتبر تفاعؿ الهعمـ هع تبلهيذي هٍها في عهمية التعمـ كالتعميـ،لٍذا فاف ىكعية ٌذا التفاعؿ كىهطً هرتبطاف بفاعمية الهكقؼ التعميهي ،كها 

أف تىظيـ التعمـ الصفي ال يتضهف القكاعد كاألىظهة كتىظيـ البيئة التعميهية الصفية فقط ،بؿ ها يتضهىً هف التفاعبلت الفعالة بيف الهعمـ 
كالتمهيذ ،تمؾ التي تعتهد عمى تفاعؿ األفكار كالهعمكهات كالخبرات ،كخاصة التخطيط إلحداث تفاعبلت إيجابية يككف فيٍا كؿ هف الهعمـ 

زاع فتحية،(كالتمهيذ في حالة فعالة   ) 2001أبٌك
 

   
: قائمة المراجع 

. عمـ الىفس التربكم ، دار الهسيرة لمىشر كالتكزيع ، عهاف :) 2003(أبك جادك صالح  )1
. إدارة الصفكؼ كتىظيهٍا ،دار يافا لمىشر كالتكزيع ،عهاف  :)2001(أبك ىهرة هحهد  )2
. بيركت.أىهاط التفاعؿ المفظي في بعض هدارس التعميـ الثاىكم العاـ في دكلة البحريف :)2001(أبك ٌزاع فتحية  )3
. تحميؿ عهمية التدريس، هكتبة الىٍضة اإلسبلهية ، عهاف: )1983(أبك ٌبلؿ أحهد  )4
راف  )5  الصحة الىفسية كالعبلج الىفسي، هكتبة عالـ الكتب، القاٌرة : )1994(حاهد ٌز
راف كفيكليت إبراٌيـ  )6 هقياس الصحة الىفسية لمشباب، كراسة التعميهات، هكتبة عالـ الكتب، القاٌرة : )1991(حاهد ٌز
. 1هٍارات التدريس رؤية في تىفيذ التدريس ،عالـ الكتب ، القاٌرة ، هصر، ط: )2001(حسف زيتكف  )7
 .إدارة الصؼ الهدرسي دار الفكر العربي : )2000(شفشؽ؛عبد الرزاؽ ك أخركف  )8
. اإلدارة التربكية الهعاصرة، دار الفكر لمطباعة كالىشر كالتكزيع، عهاف. )2001(عريفج، ساهي سمطي  )9

. ٌجر لمطباعة كالىشر: ، القاٌرة)3(الصحة الىفسية، الطبعة : )1990(عبلء الديف كفافي  )10
 .اإلدارة الصفية بيف الىظرية كالتطبيؽ ،غزة ،الطبعة الثالثة : )2007(فؤاد عمي العاجز ك هحهد البىا  )11
 .سيككلكجية التعمـ كالتعميـ الصفي، دار الشركؽ لمىشر كالتكزيع، عهاف، األردف: )1989(قطاهي، يكسؼ  )12
 )3(أسس الصحة الىفسية، القاٌرة، هكتبة الىٍضة الهصرية، الطبعة  : )1998(القكصي، عبد العزيز )13
. إدارة التعمـ الصفي ،دار صفاء ،عهاف ،الطبعة األكلى :)2005(الكسكاىي هصطفى كآخركف  )14
. إدارة الصؼ كالصفكؼ الهجهعة، عهاف، األردف: )1980(هصمح، عدىاف كعدس هحهد  )15
. جاهعة بابؿ –هحاضرات في الصحة الىفسية  :)20112011(ٌاشـ راضي جثير (ٌاشـ راضي جثير   ))6161 . جاهعة بابؿ –هحاضرات في الصحة الىفسية  :)
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 الصبلبة النفسية كمؤشر مف مؤشرات الصحة النفسية

طاكس كازم . د  
سميمة حمكدة  . د

كرقمة-جامعة قاصدم مرباح  
: مقدمة

الحياة  (فالهرض يشير الى الداللة عف خرؽ ك تجاكز لمهعايير. الصحة ك الهرض ثىائية أزليً، اقترف كجكدٌا بكجكد االىساف         
، أم ٌك حالة غير طبيعية تشير الى ) Gorgre (Abraham,1979، يككف هصحكبا بهعاىاة كآالـ هها يٍدد كجكدي كاستقراري )الطبيعية

. تغيرات ال ىهطية في البىية ك الكظيفة هعا تؤدم الى اختبلؿ في التكازف بيف قكل االىساف ككذا عبلقاتً هع الهحيط الذم يعيش فيً
’ هها أثر سمبا عمى حياتً الىفسية’ أف كؿ كاحد فيىا قد أصيب ال هحالة بهرض هعيف خبلؿ حياتً )Aurélie Untas )2012كتؤكد        

. االجتهاعية ك الهٍىية’ العائمية
 ربها يعكد ذلؾ الى كثرة هجاالت استعهاالتً كالطب ،الصحة ) Lemercier Caroline, 2013(أها هفٍـك الصحة فهف الصعب تحديدي   

.......  الهدرسية، االعبلـ ك التكعية الصحية،الصحة العهكهية
’   في الكاليات الهتحدة األهريكية1985 سىة La psychologie de la santé ففي عمـ الىفس هثبل، ظٍر هايسهى بعمـ الىفس الصحة     

 هكضكع عمـ الىفس الصحة ٌك دراسة االضطرابات الىفس  اف  )Bruchon -Schweitzer  )1994ك يرل ’   ليهتد  بعد سىة الى أكربا
ٌذا التعريؼ يٍتـ أكثر باألسباب أكثر هف الىتائج الهترتبة . )M.Koleck et al,2003(اجتهاعية التي لٍا دكر في ظٍكر االهراض الهختمفة

السمكؾ (.عف تمؾ األهراض كبالتالي فعمـ الىفس الصحة يقترح طرؽ ك حمكؿ كقائية ك عبلجية ترتكز عمى تغيرات السمكؾ الهتعمقة بالصحة
. )الصحي

 
.  أف الصحة  تشير الى الحالة الطبيعية لكؿ كظائؼ الجسـ في غياب الهرض Larousse (1984 ) قاهكس ذكر في: مفيـك الصحة-1

 لمكائف الحي أيف يقـك الجسسـ بكظائفً بطريقة هىظهة ك K  فيعرؼ الصحة  عمى أىٍا حالة فيزيكلكجية جيدة Robert(1995 )بيىها قاهكس 
 . بصفة دائهة ك طكيمة

. كليست هجرد الخمك هف الهرض’ الىفسية ك االجتهاعية’  أها الهىظهة العالهية لمصحة فترل باف الصحة ٌي حالة هف الراحة الجسهية
 
ك اختزاؿ لمعكاهؿ . الشؾ اف هف بيف الهحددات الرئيسية لمصحة ٌي تمؾ الهتعمقة بالحياة االجتهاعية لمفرد:  محددات الصحة- 2 ٌك

 Marmotاالجتهاعية ك السياسية ك الثقافية ك االقتصادية ك البيئية التي لٍا اثر بالغ عمى الحالة الصحية لمفرد ك ٌذا ها اشار اليً 
Mechael,Wilkinson( 1999)  )ك التي تتجسد  )رئيس المجىة الهعىية بالهحددات االجتهاعية لمصحة عمى هستكل هىظهة الصحة العالهية

.  في طبيعة الظركؼ الهعيشية الهسؤكلة عف التبايىات الصحية بيف البمداف أك بيف االفراد
ظركؼ العهؿ ك الترفيً ك هستكل التعميـ ككؿ ها يتعمؽ -هدل تكفير خدهات الرعاية الصحية-كتكهف ٌذي الهحددات في هستكل الدخؿ

 .s     (o.m(طبيعة البيئة ك ىكعية السكف- بالظركؼ الهحيطة بالهدارس
التي لٍا دكرا ٌاها في تحديد هستكل ك  )السياسية الثقافية البيئية ك االقتصادية( اف ٌذي الهحددات كها ذكرىا سالفا، تشير الى العكاهؿ الهختمفة

ي تمؾ الهتعمقة بالفرد في حد ذاتً’ لكف ٌىالؾ عكاهؿ أخرل ال تقؿ أٌهية عف الهحددات االجتهاعية. ىكعية الصحة لدل االفراد أم ها .ٌك
. يرتبط بالصحة الىفسية لؤلفراد

ك تشير الصحة الىفسية هف هىظكر الهىظهة العالهية لمصحة الى  حالة هف العافية التي يحقؽ فيٍا الفرد قدراتً الخاصة، ك يهكف يتغمب  هف 
هىظهة الصحة (ك يستطيع الهساٌهة في هجتهعً’ خبللٍا عمى االجٍادات العادية في الحياة، ك يهكف أف يعهؿ بإىتاجية هثهرة

. )2005العالهية،
كقد تعددت كاختمفت الصحة الىفسية بتعدد ك اختبلؼ الهىاحي الىظرية التي اىطمقت هىٍا تمؾ التعاريؼ، لكف تكاد تتفؽ في الهؤشرات   

: الهحددة لٍا ك التي تختمؼ هف فرد الخر كهىٍا
. استهتاع الفرد بعبلقاتً االجتهاعية-

. تقبؿ الفرد لحدكد اهكاىاتً-  
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فبها أىىا هعرضكف بصفة دائهة ك .  بالصبلبة الىفسيةKobazaكفاءة الفرد في هكاجٍة احباطات الحياة اليكهية، ك التي أطمقت عميٍا كبازا -
. هستهرة لهكاقؼ ضاغطة، كجب عميىا هكاجٍتٍا ك هعرفة كيفية التعاهؿ هعٍا، الف إتباع السمكؾ االىسحابي ك الٍركب هىٍا ليس بالحؿ السميـ
فالصبلبة الىفسية اذف ،ٌي هصدر الكقاية ك الهقاكهة الىفسية لكؿ هظاٌر التكتر ك االحباطات كهشاعر القمؽ حيث تكصمت ككبازا الى اف 

.  االفراد االكثر صبلبة،ٌـ أكثر صهكدا ك هقاكهة كضبطا داخميا 
 
 : مفيـك الصبلبة النفسية - 3

 بالمغة االجىيبة  هف العمـك الفيزيائية حيث يشير الهصطمح الى   Resilienceاشتؽ هصطمح 
. ىتيجة تمقسٍا صدهات عالية كقدرتٍا عمى اهتصاص الطاقة الحركية دكف كسر قكة الهكاد 

قدرة الىظاـ ا عمى هكاصمة العهؿ عمى الرغـ هف الشذكذ الهتعمقة الىاتجة عف عيكب في  :أها في االعبلـ اآللي فيشير الهصطمح الى أىً 
. هككىاتً البراهجية

هف :   بأىً   La resilienceأها في العمـك الىفسية فيشير هصطمح الهركىة الىفسية حسب اتفاؽ هعظـ الباحثيف لترجهة هصطمح      
 (Marie Anaut,2005,p4).الخصائص الىفسية الهٍهة لمفرد كي يكاجً ضغكط الحياة الهتعددة كالصدهات الىاتجة عف االحداث

ي هف الخصائص الىفسية الهٍهة لمفرد كي يكاجً ضغكط الحياة الهتعددة      ك  يعد هفٍـك الصبلبة الىفسية هف الهفاٌيـ الحديثة ىسبيا ،ٌك
كالهتتالية بىجاح كلقد بدأت الدراسات في السىكات القميمة الهاضية تتجاكز هجرد دراسة العبلقة بيف إدراؾ األحداث الضاغطة كأشكاؿ الهعاىاة 
الىفسية إلى االٌتهاـ كالتركيز عمى الهتغيرات الهدعهة لقدرة الفرد عمى الهكاجٍة الفاعمة أك عكاهؿ الهقاكهة أم الهتغيرات الىفسية أك البيئية 

  .الهرتبطة باستهرار السبلهة الىفسية حتى في هكاجٍة الظركؼ الصادهة كالتي هف شأىٍا دعـ قدرة الفرد عمى هكاجٍة الهشكبلت كالتغمب عميٍا
(Natacha Joubert ,Jhon Raeburn 1996,p16) .

 هف أكائؿ هف اٌتـ بهصطمح الصبلبة الىفسية كلقد صاغت ككبازا الهفٍـك هف خبلؿ الدراسات التي أجرتٍا في  ''  kobazaككبازا''  ككاىت 
كالتي حاكلت هف خبللٍا عمى الكشؼ عمى الهتغيرات الىفسية التي تكهف كراء احتفاظ بعض االشخاص بصحتٍـ ,1979-1982-1983

. الىفسية رغـ تعرضٍـ الحداث ك هكاقؼ ضاغطة هقارىة أشخاص أخريف
هكاىاتٍـ حيث الحظت أف بعض الىاس يستطيعكف تحقيؽ ذكا  الكاهىة برغـ تعرضٍـ لمكثير هف اإلحباطات كالضغكط ، لذلؾ فقد كاىت تٍـ كا 

 ''kobazaككبازا ''كقد اشتقت . ترل أىً يجب التركيز عمى األشخاص األسكياء الذيف يشعركف بقيهتٍـ كيحققكف ذكاتٍـ كليس عمى الهرضى 
هصطمح الصبلبة الىفسية هتأثرة بالفكر الفمسفي الكجكدم الذم يرل أف اإلىساف في حالة صيركرة هستهرة، كالذم يركز في تفسيري لسمكؾ 
 تىٍيد (.اإلىساف عمى الهستقبؿ ال عمى الهاضي ، كيرل أف دافعية الفرد تىبع أساسنا هف البحث الهستهر الىاهي عف الهعىى كالٍدؼ هف الحياة 

. )12 ، ص 2010البيرقادر ، 
 الذم الهكقؼ كالكقت عمى اىخفاضً أك ذلؾ ارتفاع كيعتهد ، الصبلبة هف الهستكيات بعض يظٍر فرد  باف كؿ  langالنج           كيرل 

 يىعكس كها خبراتٍـ شكؿ كؿ عمى تؤثر كالتي ، الفرد تعمهٍا كالههارسة التي الطريقة إلى راجع االختبلؼ ذلؾ يككف أف كيهكف الفرد، بً يهر
. الفرد  لدل شخصية كليس سهة شخصي هصدر الصبلبة أف أم تتغير، أف يهكف هتعمهة قدرة الصبلبة فإف كبذلؾ صحتٍـ ، عمى الىٍاية في

 أف الصبلبة الىفسية هفيدة لهقاكهة الضغكط كاإلىٍاؾ الىفسي ؛ حيث أىٍا تعدؿ هف إدراؾ الفرد لؤلحداث كتجعمٍا  "ككباز"            كتؤكد 
أقؿ أثرا ، فتكسب الفرد قدرا هف الهركىة، كلٍذا فالصبلبة الىفسية تزيد هف قدرات الفرد لهكاجٍة الضغكط الهختمفة ، ككذلؾ الكقاية هف اإلىٍاؾ 

ي(3cs)كتحكم الصبلبة الىفسية ثبلث أبعاد أك هككىات تعرؼ بػ . الىفسي .  االلتزاـ كالتحكـ كالتحدم :  ٌك
كالبيئية الهتاحة، كي يدرؾ كيفسر كيكاجً  اعتقاد عاـ لدل الفرد في فاعميتً كقدرتً عمى استخداـ كؿ الهصادر الىفسية" عمى أىٍا      كتعرفٍا

. ) 155 ص2003عمي عسكر، (.بفاعمية أحداث الحياة الضاغطة
ا  رضاء الحاجات اآلجمة كالصهكد أهاـ األزهات اآلىية هف دكف أف يختؿ تكازىً  ) 1965راجح ،(   كيعتبٌر قدرة  لدل الفرد عمى تأجيؿ كا 

، 2011لطيؼ غازم هكي، براء هحهد حسف، (. االىفعالي كتفكيري، فضبل عف قدرة الفرد عمى إىتاج هعقكؿ في حدكد ذكائً كحيكيتً كاستعدادي
بأىٍا ىهط هف التعاقد الىفسي يمتـز بً الفرد تجاي ىفسً كأٌدافً كقيهً كاآلخريف هف حكلً ، كاعتقاد الفرد  ) 1996(عرفٍا هخيهر   ) 358ص 

أف بإهكاىً أف يككف لً تحكـ فيها يكاجًٍ هف أحداث بتحهؿ الهسؤكلية عىٍا ، كأف ها يطرأ عمى جكاىب حياتً هف تغيير ٌك أهر هثير 
 .   )285-284 ، ص ص 1996هخيهر ، (. أك إعاقة لًتٍديداكضركرم لمىهك أكثر هف ككىً 

كتشير الصبلبة الىفسية إلى الفرد الذم يهمؾ هجهكعة هف السهات التي تساعدي عمى تكقع األزهات كالتغمب عميٍا حيث أكدت الدراسات       
ي : كجكد ثبلثة سهات ههيزة لهف يعتقد أىٍـ يتهتعكف بالصبلبة الىفسية ٌك
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 درجة عالية هف االلتزاـ كاعتقاد قكم بها يقكهكف بً هع غياب شعكر االغتراب أثىاء تأدية الهٍاـ الهطمكبة هىٍـ. 
  ـ الحياتية هع إدراؾ شخصي لقدرتٍـ عمى التحكـ في هسرات كهضرات الحياة  .درجة عالية هف التحكـ في أهكٌر
. كبالتالي تمعب الصبلبة الىفسية دكرا في تخفيؼ آثار الضغط فتجعؿ هىً هصدر إثارة كدافعا لبلىجاز    

    كهف خبلؿ ٌذي التعاريؼ ىستىتج أف الصبلبة الىفسية ٌي هصدر هف هصادر الشخصية الذاتية، كالتي تكظؼ كدرع لهقاكهة الصدهات ، 
كالتصدم لمصعاب ، كلمتأٌب لكؿ ها قد يٍدد الصحة الىفسية، كالجسهية لمفرد ، فتتحكؿ ىظري الفرد تجاي ٌذي الضغكط هف ككىٍا تٍديدا قد 

يعيؽ حياتً إلى ككىٍا تحدم يساعدي عمى اكتشاؼ ها خفي هف قكاي الىفسية ، كبٍذا يجد الفرد ىفسً يسعى تجاي ابتكار حمكؿ جديدة لمتصدم 
. لها قد يكاجًٍ هف ضغكط ، كلهقاكهة شدة الصدهات ، كلمتعايش هع الحياة بكؿ ها فيٍا هف أهكر ٌيىة أك صعبة

 
: بعض المفاىيـ ذات العبلقة بمفيـك الصبلبة النفسية -4

ىاؾ هف أشار الى أف الهصطمح االقرب لمصحة الىفسية ٌك   Natacha) (كيشترؾ الهصطمح في الهعىى حسب"  الصبلبة الىفسية"ٌك
Joubert ,Jhon Raeburn (1996 هع  :

  (Bandura,1977)الفعالية الذاتية  (1.4
إلى أف فاعمية الذات تساعد عمى الهثابرة في أداء العهؿ حتى يتحقؽ الىجاح بيىها يؤدم عدـ الفاعمية إلى عدـ  ) Bandura ,1977(كيشير 

الهثابرة، كأضاؼ أف هفٍـك فاعمية الذات ذك طبيعة تىبؤية اىتقائية فهف الهفترض أف الفاعمية تؤثر في اختيار السمكؾ الفعاؿ كالهجٍكد الهبذكؿ 
 ) 71، ص 2009غالب بف هحهد عمي الهشيخي، (. كاالستهرار في هكاجٍة العقبات كأداء العهؿ

 ٌي كفاية األىا بالىسبة لها تؤديً هف كظائؼ في الشخصية؛ هتضهنىا كذلؾ كفاية الكظائؼ الجسهية، ككفاية الكظائؼ :قكة األنا -(2.4
أبك (.العقمية، ككفاية الكظائؼ االىفعالية، ككفاية الكظائؼ االجتهاعية، ككفاية الكظائؼ الخمقية، ككفاية االستجابة لمهثيرات الداخمية 

. )33،ص 2007الىدل،
هرادفا لهصطمح الصبلبة الشخصية كيهثؿ ضركرة داخمية لمتكجً ىحك  ) 1999عبد الٍادم، (فقد عد هصطمح قكة األىا حسب 

الحياة لككىٍا حافزا قكيا ك جذريا لحؿ الهشاكؿ ك األزهات التي يصادفٍا الفرد في حياتً اليكهية كالتي تحدد كيفية هكاجٍتً ك تعاهمً هع تمؾ 
. الهشاكؿ

الشخص القكم الصمب بأىً يحاكؿ أف يتطكر كيتكسع كيتغير ىحك األفضؿ أها الشخص العاجز فٍك  ) كارؿ جكستاؼ يكنغ (كهيز 
إف ها يزيد الفرد صبلبة كيجعمً أكثر قدرة . الشخص الذم يتحرؾ إلى الكراء كيبقى حبيس الهاضي كيتكقؼ عف الحركة  كالتكسع ىحك الهستقبؿ

. عمى تغيير األكضاع ٌك بهكاجٍتٍا هف خبلؿ التكجً ىحك الهستقبؿ كالهساىدة كالهشاركة كالتعاكف كااللتزاـ كتحهؿ الهسؤكلية
 يرل أف األفراد يستهركف في التحسف ىحك الهستقبؿ ليس لؤلهاـ فحسب بؿ فيكنغإلى ذات الفكرة،   ) 1983شمتز، (كقد أشار 

ذا ها أسهاي بالتحقيؽ األسهى، كالذم هف شأىً أف يجعؿ الفرد يتعايش هع تجارب األحداث كيتكقع حدكثٍا، ألف ىظرة الفرد لمهستقبؿ  لؤلعمى ٌك
. كحالتً الىفسية ٌي التي تحدد تحركاتً في تحقيؽ كجكدي الذاتي

ي  ) Erikson (أها  ( كالصبلبة   )Will(كاإلرادة    )Hope(األهؿ : فقد أكد عمى عدة خصائص لمشخصية في تخطي األزهات ٌك
Hardiness (  كالٍدؼ )Purpose (  كالحب )Love (   كاالٌتهاـ)Care (  كالحكهة)Wisdom( التي تساعد الفرد كتخمصً هف هشاعر ،

ا إلى أقصى حد  اليأس كالعجز كتدفعً إلى اتخاذ دكري في هكاجٍة الظركؼ الصعبة كتحرري هف الصراع، كالتي تدعـ قدراتً كطاقاتً الستثهاٌر
ههكف عمى أف يتقف عهمً ببراعة كتهيز، كأف يهتمؾ ىظرة أك فمسفة كاضحة عف الحياة ك أف يخطط لهستقبمً كيجعؿ لحياتً ٌدفا 

 )362- 361، ص ص 2011لطيؼ غازم هكي، براء هحهد حسف (.كهعىى
اىطبلقا هف دراساتً  )Sense of coherence( حاسة التماسؾأقاـ ىظريتً عف :   (Aaron Antonovsky,1987) التماسؾ لػ  (3.4

أخدا بعيف االعتبار هصطمحيف هتداكليف ٌها الصبلبة الىفسية كفاعمية الذات، كيذٌب إلى القكؿ بأف  ) the Holocaust(حكؿ الهحرقة 
األشخاص يعبئكف هصادر الجمد الهعههة لديٍـ إلدارة الضغكط كالتغمب عمى اآلثار الهسببة لمهرض كالىاجهة عف هىغصات الحياة اليكهية 

اإلحساس بٍكية األىا، الذكاء أك الهعرفة، العبلقات االجتهاعية الشعكر بالسيطرة أك التحكـ  : بهتطمباتٍا الهتزايدة، كتتضهف ٌذي الهصادر
 )AstierM.Almedom , 2005 , p-p : 256-257 (.الهكارد الهادية، االستقرار الثقافي كاإلحساس بالتهاسؾ 

هكاصمة التكجً البىاء  ىحك الهستقبؿ عمى الرغـ هف   قدرة شخص أك الجهاعة  عمى التطكر االيجابي  كٌي  :الرجكعية النفسية - 4-3
ك يتجً الهسار الرجكعي في الشخص  بفعؿ التفاعؿ بيف الفرد ىفسً كهحيطً، بيف بصهات كاقعً الداخمي الهعاش . كجكد الجرح الصدهي 

ال  تكتسب دفعة كاحدة  ك ال تعىي " الرجكعية الىفسية " ك كها أف . كسياؽ المحظة عمى الصعيد السياسي كاالقتصادم كاالجتهاعي كاإلىساىي
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.  هف اجؿ الصهكد الىفسي.بقدر ها ٌي الصبلبة التي يكتسبٍا الفرد بفضؿ ٌذا الهيكاىيـز..غياب الخطر أك الحهاية التاهة  ضد الصدهات 
)37p. (Anaut Marie.2003 
ظٍر هصطمح الجمد أك الرجكعية  ٌك هفٍـك فيزيائي تـ استعارتً في العمـك اإلىساىية حيث يأخذ هعىى أكثر اتساعا ، : الجمد النفسي - 4-4

هف خبلؿ دراستٍا عمى هجهكعة هف أطفاؿ ٌاكام بأحد األحياء الفقيرة، حيث ىشأ ٌؤالء  " Emmy Werner"  عمى يد 1970أكؿ هرة عاـ 
األطفاؿ في كىؼ أسر عاىى فيٍا اآلباء البطالة كاإلدهاف زيادة عمى االضطرابات الىفسية، كقد الحظت أف ثمثي العيىة أبدكا سمككيات هدهرة 

" "Werner أطمقت. خبلؿ هراٌقتٍـ كتعاطي الهخدرات كاإلىجاب خارج العبلقة الزكجية، هقابؿ الثمث كالذم لـ يظٍر أفرادي سمككيات هشابٍة
ـ، كأف تطكير تمؾ السهات  عميٍـ الهجهكعة الهقاكهة، كاكتشفت أف لدل أطفاؿ ٌذي الهجهكعة كلعائبلتٍـ سهات تجعمٍـ هختمفيف عف غيٌر
يحقؽ أفضؿ الىتائج عمى الهدل الطكيؿ، كذلؾ بزيادة فرص األطفاؿ في التكيؼ اإليجابي هستقببل حتى في غياب الظركؼ البيئية الهثمى 

. لمىهك
القدرة عمى التعاهؿ الفعاؿ هع الضغكط ككذا إظٍار درجة غير هعتادة هف القكة الىفسية هقارىة بسف الفرد ك " بأىٍا  )1984(كقد عرفت الجمد  

 )124،ص2014هرياهة حىصالي،(.بهجهكعة الظركؼ التي يكاجٍٍا
. sarafino,1994))االتحكـ في الذات لػ  (5.4
 
 :أىمية الصبلبة النفسية . 5

 العديد ههف التفسيرات تكضح فيٍا السبب الذم يجعؿ الصبلبة الىفسية تخفؼ هف حدة الضغكط التي تكاجً ''kobazaككبازا''  لقد قدهت 
 :الفرد كهف بيىٍا 

 أف الصبلبة الىفسية تعدؿ هف إدراؾ األحداث كتجعمٍا تبدك اقؿ كطأة. 
 أىٍا تؤدم إلى أساليب هكاجً ىشطة كتساعد عمى االىتقاؿ هف حاؿ إلى حاؿ. 
 ا عمى الدعـ االجتهاعي  .تؤثر عمى أسمكب الهكاجٍة بطريقة غير هباشرة هف خبلؿ تأثيٌر
  تقكد الى التغيير في الههارسات الصحية هثؿ إتباع ىظاـ غذائي صحي كههارسة الرياضة. 

ذا ها يساعد عمى التقميؿ هف اإلصابة باألهراض الجسهية   )278،276،ص ص1996هخيهر،(.ٌك
 في أف الخصائص الىفسية كالصبلبة هثبل تؤثر في تقييـ الفرد الهعرفي لمحدث ''الزاركس '' ك''فكلكماف'' هع ''kobazaككبازا'' كتتفؽ 

الضاغط ذاتً كها يىطكم عميً هف تٍديد آلهىً كصحتً الىفسية كتقديري لذاتً ، كها تؤثر أيضا في تقييـ الفرد ألساليب الهكاجٍة في حاؿ كجكد 
.  حدث ضاغط 
 العديد هف األبحاث التي أثبتت أف الصبلبة ''اجريت'' ك ''ككبازا''اىً هىذ الدراسة األكلى التي قاهت بٍا '' تايمكر''ك'' شيمي''  كقد أكدت 

 أف الصبلبة الىفسية كهككىاتٍا تعهؿ ''kobazaككبازا''الىفسية ترتبط بكؿ هف الصحة الىفسية الجيدة كالصحة الجسهية الجيدة فقد أشارت 
كهتغير سيككلكجي يخفؼ هف كقع األحداث الضاغطة عمى الصحة الجسهية كالىفسية  لمفرد فاألفراد األكثر صبلبة يتعرضكف لمضغط كال 

. )51 ، ص 2008زيىب ىكفؿ احهد راضي ،  (.  يهرضكف 
 
:  أبعاد الصبلبة النفسية - 6

  الى تحديد أبعاد الصبلبة الىفسية هف خبلؿ دراستٍا التي تكصمت الى اف االفراد الذيف لديٍـ صبلبة ىفسية ''kobazaككبازا ''تكصمت 
ك تتحدد الصبلبة الىفسية في ثبلثة أبعاد ’يحاكلكف التأثير في طبيعة الحدث الضاغط كاستثهاري بصكرة ايجابية  أم اعطاء هعىى ايجابي لٍا 

. التحكـ ، االلتزاـ ، ك التحدم : ٌي 
  إف هككف الصبلبة الىفسية هف أكثر هككىات الصبلبة الىفسية ارتباطا بالدكر الكقائي ، كها اف غياب ٌذا الهككف يكشؼ عف :اإللتزاـ- (1.6

 إهكاىية اإلصابة ببعض االضطرابات الىفسية كالقمؽ كاالكتئاب
االلتزاـ بأىً ىكع هف التعاقد الىفسي يمتـز بً الفرد تجاي ىفسً كأٌدافً كقيهً كاآلخريف هف حكلً )1997('' هخيهر''كيعرؼ 

 )14،ص1997هخيهر،(.
أىً اعتقاد الفرد في حقيقة كقيهة ذاتً كفيها يفعؿ، كيهكف أف يتضح ذلؾ هف خبلؿ قيهة الحياة التي تكهف في كالء الفرد  )2001(كيعرفً عثهاف

 )210،ص 2001فاركؽ السيد عثهاف، (.لبعض الهبادئ كالقيـ كاعتقادي أف لحياتً ٌدفا كهعىى يعيش هف أجمً
: االلتزاـ الشخصي أك الىفسي بالدراسة كرأت أىً يـز كؿ هف  )1985(      كتىاكلت ككبازا كأخركف
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اتجاي الفرد ىحك هعرفة ذاتً كتحديدي ألٌدافً كقيهً الخاصة في الحياي، كتحديدي التجاٌاتً االيجابية عمى "  كعرفتً أىً :االلتزاـ تجاه الذات 
". ىحك تهيزي عف اآلخريف 

اعتقاد الفرد بقيهة العهؿ كأٌهيتً سكاءا لً أك لآلخريف، كاعتقادي بضركرة االىدهاج في هحيط العهؿ بكفاءتً " كعرفتً بأىً:االلتزاـ تجاه العمؿ
 )24،ص 2008زيىب الراضي،(" في اىجاز عهمً، كضركرة تحهمً هسؤكليات العهؿ كاالتزاـ بىظهً 

: أىكاع االلتزاـ كها يمي )2007أبك ىدل،( كقد صىؼ 
التزاـ الهسمـ بعقيدة االيهاف الصحيح كظٍكر ذلؾ عمى سمككً بههارسة ها أهر ا بً كاالىتٍاء عف اتياف هاىٍى عىً  "بأىً : االلتزاـ الديني
ك اعتقاد الفرد بضركرة االستهرار في عبلقتً الشخصية كاالجتهاعية : االتزاـ االخبلقي "  ٌك
ك اعتقاد الفرد بضركرة االىصياع لهجهكعة هف القكاعد كاالحكاـ العاهة كتقبؿ تىفيذٌا جبرا بكاسطة السمطة الهختصة في : االتزاـ القانكني ٌك

 .حالة الخركج عىٍا
بكصفً اىً اتقاد الفرد باف هكاقؼ كظركؼ الحياة الهتغيرة التي يتعرض لٍا  (1983)'' بكسيتي'' ك''ككبازا ''   أشارت إليً :التحكـ - (2.6

 .ٌي أهكر هتكقعة الحدكث ، كيهكف التىبؤ بٍا كالسيطرة عميٍا 
،ص 2001فاركؽ السيد عثهاف،(اىً يعىي االستقبللية كالقدرة عمى اتخاذ القرارات كهكاجٍة األزهات  )2001(''فاركؽ السيد عثهاف''   كيصفً 

210( .
بأىً  هدل اعتقاد الفرد أف بإهكاىً التحكـ في ها قد يمقاي هف أحداث ، كتحهؿ الهسؤكلية الشخصية ، هف حيث القدرة  )1997(''هخيهر''كيعرفً 

. عمى اتخاذ القرارات ، ك تفسير األحداث الضاغطة ، كالقدرة عمى التحدم 
:     كيتضهف التحكـ ها يمي 

. القدرة عمى اتخاذ القرار كاالختيار هف بيف بدائؿ هتعددة - 
. القدرة عمى التفسير كالتقدير لؤلحداث الضاغطة - 
 )15،ص1997هخيهر،(. القدرة عمى الهكاجٍة الفعالة كبذؿ الجٍد هع دافعية كبيرة لئلىجاز كالتحدم - 
:  التحدم - (3.6

 اىً اعتقاد الفرد باف التغيير الهتجدد في أحداث الحياة ٌك أهر طبيعي بؿ حتهي (1983)'' بكسيتي'' ك ''kobazaككبازا''         تعرفً 
. البد هىً الرتقائً أكثر هف ككىً تٍديدا ألهىً كثقتً بىفسً ، كسبلهتً الىفسية 

بأىً اعتقاد الشخص باف ها يطرأ هف تغيير عمى حياتً ٌك أهر هثير كضركرم لمىهك أكثر هف ككىً تٍديدا ،  )1997(''هخيهر''بيىها يعرفً 
فاركؽ  (. هها يساعدي عمى الهبادأة كاستكشاؼ البيئة كهعرفة الهصادر الىفسية كاالجتهاعية التي تساعد الفرد عمى هكاجً الضغكط بفعالية 

. )210 - 209، ص ص 2001السيد عثهاف،
 
: محددات الصبلبة النفسية - 7

:  أىً اليهكف الحديث عف الصبلبة الىفسية دكف التطرؽ الى هحددات أك عكاهؿ تتهثؿ في كؿ هف  (marie Annaut,2005)ذكرت 
ىتيجة لدراسات تتبعية ألفراد يتهيزكف بصبلبة ىفسية هرتقعة ، كجد أف ٌؤالء يتهيزكف : عكامؿ الصبلبة النفسية الشخصية أك النفسية 

ي : بخصائص ىفسية ٌك
   لديٍـ القدرة عمى حؿ الهشكبلت
  يعتهدكف عمى أىفسٍـ
  القدرة  عمى اتخاذ القرارات في جك هضطرب
  قدرات اجتهاعية
  التعاطؼ هع الغير
  االيثار
  االجتهاعية،الشعبية
 ادراؾ ايحابي لمعبلقات هع الراشديف 

: هف بيف الخصائص ىذكر: عكامؿ الصبلبة النفسية األسرية
  جكدة االتصاؿ االسرم
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  التفاعؿ الدافئ كاالجابي
  الدعـ العاطفي

: كتتهيز بػ : عكامؿ الصبلبة النفسية االجتماعية ك المؤسساتية
  األهصدقاء
 الهدرسة ، الحي: الهؤسسات االجتهاعية ....
 الهؤسسة الديىية أك االيديكلكجية 
  الهجتهع ك الثقافة السائدة

: هف بيف أشكاؿ الصبلبة الىفسية االجتهاعية ، ىجد
  التضاهف
  تكقعات ايجابية
   الهشاركة الفعالة
 دعـ اجتهاعي Annaut,2005 ,p7)  (Marie 

 : الهفٍـك هف خبلؿ الىهكذج التاليNatacha Joubert ,Jhon Raeburn (1996)كلقد لخص لىا كؿ هف    
 

 
 

 
يكضح دعائـ الصبلبة النفسية  (1)النمكذج رقـ

    

الى أف الفرد خبلؿ هراحؿ حياتة هف الهيبلد الى الكفاة ،فاف الصحة الىفسية تعكس الصبلبة الىفسية بهساعدة الدعـ  )1(   يشير الىهكذج رقـ 
 .االجتهاعي، كها ٌك كاضح هف الشكؿ فاىً يتـ تعزيز الصبلبة الىفسية  هف خبلؿ تكفر كؿ هف الخصائص الىفسية لمفرد كالبيئة االجتهاعية

(Natacha Joubert ,Jhon Raeburn (1996),P16) 
في الصبلبة النفسية '' kobazaككبازا ''نمكذج . 8 

أف عدـ تؤثر بعض األشخاص بالضغكط ٌي العكاهؿ الكسيطة بيف الضغكط كىكاتجٍا ، كقدهت '' kobazaككبازا''           رأت
ذا الىهكذج كها يمي )1997( ىهكذجٍا األكؿ عف العبلقة بيف الضغكط كاألهراض سىة ''kobazaككبازا''  ٌك
 
 

 
 
 

 
 .عبلقة ادراؾ الضغكط ك نتائجو :(2)شكؿ رقـ 

الصحة الىفسية ، كالهرض الىفسي ،  ( كجكد عبلقة هباشرة بيف إدراؾ الضغكط كالتعرض لٍا كبيف ىكاتجٍا ''kobazaككباز ''  يكضح ىهكذج 
 ''kobazaككبازا''ككجد عبلقة غير هباشرة بيف إدراؾ الضغكط كالتعرض لٍا كبيف ىكاتجٍا  ، حيث اف الهتغيرات الكسيطة ، هف كجٍة ىظر 

.  تركز عمى الهتغيرات الكسيطة ''kobazaككبازا''تؤثر في إدراؾ الضغكط كفي ىكاتج الضغكط ، كهف ثـ بدأت 
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 فاف الصبلبة الىفسية تعهؿ كهتغير هقاكهة كقائي يقمؿ هف اإلصابة باإلجٍاد الىاتج عف ''kobazaككبازا ''        كحسب ها أفادت بً 
التعرض لمضغكط ، كتزيد هف استخداـ الفرد ألساليب الهكاجٍة الفعالة، كتزيد أيضا هف العهؿ عمى استخداـ الفرد لهصادري الشخصية 

 )2008زيىب راضي،(.كاالجتهاعية الهىاسبة تجاي الظركؼ الضاغطة 
: أف االفراد المذيف يتهعكف بصبلبة ىفسية عالية كثيرا ها يتهيزكف بجهمة هف الخصائص هىٍا

. القدرة عمى الصهكد ك الهقاكهة أهاـ كؿ أشكاؿ أحداث الحياة الضاغطة-
. ذكم كجٍة داخمية لمضبط-
. يتهتعكف باىجاز أفضؿ-
. يهيمكف لمقيادة ك السيطرة-
. أكثر ىشاطا ك دافعية أقكل ىحك تحقيؽ االىجازات ك الهشاريع-

عمى االفراد التي يتهيزكف بدرجة عالية هف الصبلبة الىفسية أىٍـ ’ )1996( ككريستكتر  )1991( ك ككزم )1990  (كها أسفرت ىتائج ديبلىد
كها يتهعكف باالىجاز الشخصي كداعية قكية ىحك االىجاز كلديٍـ ىزعة تفاؤلية ’ ال يعاىكف هف أعراض جسهية أك ىفسية ك اف كاىت فٍي قميمة

ك تمؾ ٌي هؤشرات الصحة الىفسية كها اتفؽ عميٍا هعظـ الباحثيف . )2007أبك الىدل عبد الرحهف، (كأكثر هكاجٍة لضغكطات الحياة’لمحياة
. الهٍتهيف بٍذا الهجاؿ

 
 

: خبلصة
يهكف لىا أف ىستىتج  أف هكضكع الصبلبة الىفسية  القى اٌتاها الكثير هف الباحثيف في هيداف الصحة الىفسية ، حيث تكصؿ ٌؤالء الى أف 

 الصبلبة الىفسية تعد هصدر هف 
هصادر الشخصية الذاتية ،كالتي تكظؼ كدرع لهقاكهة الصدهات ، كالتصدم لمصعاب ، كلمتأٌب لكؿ ها قد يٍدد الصحة الىفسية  ، كالجسهية 
لمفرد ، فتتحكؿ ىظري الفرد تجاي ٌذي الضغكط هف ككىٍا تٍديدا قد يعيؽ حياتً إلى ككىٍا تحدم يساعدي عمى اكتشاؼ ها خفي هف قكاي الىفسية، 
كبٍذا يجد الفرد ىفسً يسعى تجاي ابتكار حمكؿ جديدة لمتصدم لها قد يكاجًٍ هف ضغكط ، كلهقاكهة شدة الصدهات ، كلمتعايش هع الحياة بكؿ 

ها فيٍا هف أهكر ٌيىة أك صعب 
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 نحك نمكذج إنساني في التدريس الجامعي
 

أحمد قندكز /  د
نكرة بكعيشة /                                                                   د

كرقمة -                                                        جامعة قاصدم مرباح
:          مقدمة

تكاجً الجاهعات اليـك تحديات كبرل في هكاجٍة الهىافسة في ظؿ االىفتاح ك العالهية ك ٌذا ها يمـز الجاهعة بتبىي استراتيجيات تطكير التعميـ 
تقاىً . العالي كفؽ هعايير الجكدة هف اجؿ تحقيؽ األداء الهتهيز كا 

كعميً فبلبد هف التركيز عمى االستراتيجيات كاألساليب الههكىة لتطكير التعميـ الجاهعي،خاصة أساليب تدريس الطبلب إذ يقاس تطكر 
الجاهعات بهخرجاتٍا التعميهية ،فالجاهعة هىكط بٍا غرس القيـ كالهبادئ كاالتجاٌات السمككية االيجابية في طبلبٍا عمى اعتبار أف فمسفة 

. التعميـ الجاهعي تقـك عمى إيجاد الهتعمـ الىشط الباحث عف الهعرفة كالهشكؾ فيٍا كالهتفحص لٍا
    ك لقد ركزت العديد هف الدراسات كاألبحاث عمى أٌهية استخداـ أساليب التدريس الهتهركزة حكؿ الهتعمـ ،كذلؾ باعتبار الهعرفة كسيمة 

،إلى " باكلك فيررم" يستخدهٍا لمهتعمـ ألجؿ البحث كاإلىتاج الفكرم الذم يساٌـ في تطكير الهعرفة ال االحتفاظ بٍا ،كفي ٌذا الصدد أشار
ذا ها يقمؿ اإلبداع لدل الطبلب ،ك ىادل بضركرة  التعميـ البىكي الذم يتحكؿ فيً الطبلب إلى هصارؼ  يقـك األساتذة بتخزيف هعارفٍـ فيٍا ،ٌك

ٌىاء (.تىهية الكعي الىاقد لدل الطبلب ألىً يسمـ باف عقؿ اإلىساف قادر عمى كشؼ الحقيقة فٍك يىادم بالتعميـ التهكيىي ال التعميـ التمقيىي
 )2012رقيب ،

،كعميً فاف )WIEL VEUGELERS,2011 (   إف التعميـ هف هىظكر إىساىي يركز عمى تطكير العقبلىية كالحكـ الذاتي، كالتهكيف، كاإلبداع،
التفكير في ههارسات تدريسية قائهة عمى االتجاي اإلىساىي في التعميـ أصبح اليـك هف هتطمبات التدريس الجاهعي الذم يٍدؼ إلى تطكير ذكات 

براز قدراتً بها  مً الف يجرم الهحاكهات العقمية كا  الطبلب كتىهية الكعي كالتفكير الىقدم لديٍـ ،ذلؾ أف الطالب الجاهعي يتهتع بإهكاىات تٌؤ
يتبلءـ كالهٍهات الهطمكبة هىً ،إذا ها كجد الهساعدة هف أستاذي ،كلكف هها يبلحظ أف كثير هف الههارسات التدريسية في التعميـ الجاهعي تركز 

إف الههارسات الىهطية التي ترتكز عمى سرد الهعارؼ كتمقيىٍا )1992ىكفؿ،(عمى إيصاؿ الهعرفة لمطبلب هف قبؿ األستاذ ،حيث يذكر 
فاطهة (لمطبلب تؤدم إلى تشكيؿ عقؿ أصـ هخزف لمهعمكهات عاجزا عف تكليد طاقة التفكير كالتعاهؿ هع الهتغيرات الجديدة 

. )2010الهطيرم،
   ك اىطبلقا هها سبؽ فاف تفعيؿ دكر الجاهعة  يكهف في  خمؽ الهىاخ الذم يستطيع فيً طمبة الهىاقشة  كالىقد كالحكار فيها بيىٍـ ،ك هع 

عبد  (األساتذة في جك ديهقراطي يسهح بههارسة الحرية التعميهية ، كالجاهعة ال يهكف أف تككف هؤسسة عمهية ها لـ تكف هؤسسة ديهقراطية
 ) 2008الكاحد الكبيسي،

  ك يعد تطبيؽ الهبادئ اإلىساىية في هجاؿ التدريس الجاهعي هف االستراتيجيات التدريسية التي أكدت الدراسات أٌهيتٍا في تحقيؽ التعمـ 
: اإلبداعي كتعزيز االبتكار كالتفكير الىاقد لدل الطبلب خاصة في التعميـ العالي ك هف بيف ٌذي الدراسات

)Valeeva&Rybakova ,2014(،)، 2009ثائر غبارم كآخركف،(،)2009اليكسفي( 
)Anita & All ,2002( ك ٌذي الدراسات ٌي دراسات هىفصمة، لكف ٌىاؾ دراسات هف ىكع التحميؿ البعدم ،meta-analysis)(  ضٌهت

 تىاكلت التربية الهفتكحة   ك اشارت الى أٌف الهقاربة sa'adi (2014)أكردٌا )(Giaconia& Hedges 1982 دراسة أىٍيت هف طرؼ 150
تىهية االتجاٌات االيجابية ىحك األستاذ كىحك الهدرسة ك التكيؼ ك -2.تحسيف ركح التعاكف، االبداع  ك االستقبللية- 1:االىساىية ترتبط ب
ك اعتهادا عمى ها كصمت إليً الدراسات السابقة حكؿ أٌهية تطبيؽ الىهكذج اإلىساىي في التعميـ الجاهعي ،فاف الدراسة . القدرة العقمية العاهة

ما صكرة نمكذج تدريسي مقترح لمتدريس الجامعي : الحالية تقترح ىهكذجا تدريسيا قائها عمى التعميـ اإلىساىي، ك بذلؾ تطرح اإلشكالية التالية 
 في ضكء االتجاه اإلنساني في التعميـ ؟

 
: تساؤالت الدراسة- 1  

 ها الهبادئ كالهفاٌيـ التي يبىى عميٍا ىهكذج التعميـ اإلىساىي؟ -
 ها األسس التي يقـك عميٍا الىهكذج التدريسي الهقترح ؟ -
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 ها أٌداؼ الىهكذج التدريسي الهقترح؟ -
 ها الههارسات التدريسية الهقترحة في الىهكذج التدريسي الهقترح كها آليات تطبيقٍا ؟ -

 :أىداؼ الدراسة -2
 ٌدفت الدراسة الحالية إلى تقديـ ىهكذج تدريسي قائـ عمى االتجاي اإلىساىي في التعميـ كها ٌدفت إلى التعرؼ عمى هبادئ التعميـ اإلىساىي، ك 

 .أسس الىهكذج ك أٌدافً،ك الههارسات التدريسية الهقترحة كاليات تطبيقٍا
 

:  أىمية الدراسة  –3
 تستهد الدراسة الحالية أٌهيتٍا هف الهكضكع الهتىاكؿ ،إذ يعد التعميـ اإلىساىي هف الهكضكعات الهٍهة في هجاؿ تطكير العهمية التدريسية،   

كربط التعميـ األكاديهي بالحياة االجتهاعية لمطالب ،هف خبلؿ إبراز هكاىتً في الجاهعة كالتي تعطي هؤشرا عمى دكري الهستقبمي في الهجتهع، 
ذلؾ أف ٌىاؾ أٌدافا تبدك في كجكد الطالب في الجاهعة باعتباري طالبا، ك أٌدافا تتجٌمى فيً كهكاطف في هجتهع، ييؤثِّر في كاقعً ك في الهجتهع 
ك ذلؾ غير ههكف دكف شخصية هستقمة ىاقدة، إضافة إلى أف الدراسة الحالية تقدـ ىهكذجا تدريسيا يهكف أف يساٌـ في تطكير أساليب التدريس 

 .الجاهعي
 

: منيج الدراسة-4
   تستخدـ الدراسة الحالية الهىٍج الكصفي هف خبلؿ االطبلع عمى الهصادر الهتعمقة بالهكضكع لجهع البياىات كتحميمٍا لمتعرؼ عمى هبادئ 

 الىهكذج اإلىساىي في التعميـ     ك تحديد الىهكذج التدريسي الهقترح هف خبلؿ تحديد أسسً كأٌدافً كهحتكاي كاليات تطبيؽ
 
: اإلجابة عف أسئمة الدراسة- 5

: لئلجابة عف أسئمة الدراسة قاـ الباحثاف بشرح كتحميؿ العىاصر التالية
. هبادئ الىهكذج اإلىساىي في التعميـ- أكال
. أسس الىهكذج التدريسي الهقترح-ثاىيا
. أٌداؼ الىهكذج الهقترح- ثالثا
 . الههارسات التدريسية كاليات تطبيقٍا-رابعا

 
: مبادئ النمكذج اإلنساني في التعميـ- أكال

تؤكد الحرية الشخصية  ك االختيار ك تقرير الهصير ك االصرار عمى الىهك  يستىد ٌذا الىهكذج الى الهقاربة االىساىية، ك ٌي هقاربة
. الشخصي

حيث قسـ هاسمك الحاجات الى . Carl Rogers"كارؿ ركجرز"ك . DeCI" ديسي" ك MASLOW" هاسمك"ٌذي الهقاربة     ك هف زعهاء
ك , ك عىدها تتحقؽ ٌذي الحاجات تقؿ دافعية تحقيقٍا, الحاجات هف الهستكل االدىى ك ٌي البقاء ك االهاف ك تقدير الذات, ىكعيف اك هستكييف

ي التحصيؿ العقمي ي الحاجات هف الهستكل االعمى ٌك ي , الحاجات هف الىكع الثاىي ٌك ثـ التذكؽ الجهالي ك أعبلٌا التحقيؽ الكاهؿ لمذات ٌك
ذا التقسيـ يشبً التقسيـ الذم ذكري, حاجات ال تتكقؼ بتحققٍا بؿ تزداد هف أجؿ هزيد هف التحكـ ألىٍا ال تكتهؿ هف اف  )Richelle,1997(ٌك

الحاجات هتىكعة بعضٍا ذك طابع فيزيكلكجي كالحاجة الى الهاء ك الغذاء ك الحاجة الجىسية ك ٌىاؾ حاجات أخرل كالحاجة الى االىٍاء اك 
هف اىً  Herzbergٌيرزبيرغ:  ك يتفؽ ذلؾ هع ىظرية العاهميف ؿ(Richelle,50:1977(االتهاـ اذا كىا ىريد تحقيؽ اىتاج اك اىجاز شخصي

ك الحاجة الثاىية , الحاجة الى تجىب االلـ ك تتصؿ بالسبلهة ك الصحة الفيزيقية الهادية: ك ٌها, يكجد لدل االفراد ىكعاف أساسياف هف الحاجات
ا ك هبلءهتٍا, ٌي حاجة الىهاء الىفسي ك تحقيؽ الذات عكاهؿ , ك يعتبر جكاىب العهؿ التي تشيع حاجات الىهاء الىفسي في حاؿ تكافٌر

 .(85:2008الشرايدة(دافعة
الشرارة التي  )49:1981زيداف( ك ٌيرزبيرغ ترتبط بالطهكح الذم يرل فيً Richelleالتي كردت عىد هاسمك اك , اف الحاجات هف الىكع الثاىي

ا ك تدفعٍا ىحك االىتاج . تشعؿ الكقكد في اآللة البشرية فتديٌر
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 الى اىىا ىحتاج الى الشعكر بالكفاءة    ك اف يككف لديىا اختيارات ك حسف التحكـ في حياتىا ك Self determinationك يشير تقرير الهصير 
رغباتىا الخاصة ك تقرير تصرفاتىا بعيدا عف العكاهؿ الخارجية  امتبلكنا ك تتضهف Autonomyاالستقبللية: هف هتطمبات تقرير الهصير

 Mcceland:  ؿAchievementعىد تىاكلً ىظرية الحاجة الى االىجاز  (2008,الشرايدة(بالهكافأة اك بالضغط ك يتسؽ ٌذا هع ها ذٌب اليً
ك , ك االٌتهاـ بتحقيؽ االىجاز عمى الهستكل الشخصي, حيث تشهؿ الحاجة الى االىجاز التعاهؿ هع التحديات ك اىجاز الهٍهة بطريقة أكفأ

مٍـ لتحهؿ الهسؤكلية في خؿ الهشكبلت ك اتخاذ القرارات . )86:2008, الشرايدة(اختيار هٍاـ تٌؤ
اف الىاس يبذلكف اقصى جٍدٌـ كي يتحهمكا هسؤكلية سمككٍـ    ك يقاكهكف باستهرار الضغكط الىاجهة عف التحكهات  ),Decharms (كيرل

بحيث , ك احياىا يرفض العكف, هثؿ االكاهر ك جداكؿ االعهاؿ ك الهكاعيد الىٍائية الىجاز عهؿ هعيىك الحدكد الهفركضة هف االخريف, الخارجية
  .)817:2010,أىيتا ككلفكلؾ(يهكف لمفرد اف يظؿ هتحكها في هصيري

.   أٌف تعزيز االىساىية ك االستقبللية ٌي جزء هف الىهك االجتهاعي ك الثقافي ك السياسي)WIEL VEUGELERS,2011 (ك يرل،
  كها تركز ٌذي الىظرية عمى أٌهية الخبرة الذاتية لمفرد،ك حريتً كفاعميتً في اتخاذ القرارات لحؿ هشكبلتً ،فٍي تركز بشكؿ عاـ عمى تكيؼ 

،كها تعىى ٌذي الىظرية بتأثير الجكاىب الكجداىية أك العاطفية عمى التعمـ، ك بذلؾ فٍي )الغاهدم ، (الفرد هع بيئتً كتحقيؽ  أقصى فاعمية لذاتً
.  تركز عمى الهتعة في التعمـ ك هراعاة عكاطؼ ك إهكاىات الهتعمهيف

إلى أف البراهج اإلىساىية في التعميـ حاكلت الربط بيف الهىٍج كالهعىى الشخصي فركزت عمى ىهك هفٍـك الذات ك )1986(   ك قد أشار هيمر
 .)2002صالح الىصار، (تقديري، كها ركزت عمى تىهية هٍارات االتصاؿ باآلخريف 

  :كهف االفتراضات التي يقـك عميٍا االتجاي اإلىساىي
.  اإلىساف خير بطبيعتً ك حر في حدكد هعيىة- 
ـ لذاتٍـ، ك استقبللٍـ الذاتي، ك تحقيقٍـ لذاتٍـ-  .التحفيز يعىي تشجيع الهصادر الداخمية لمىاس هف خبلؿ حسٍـ بكفاءتٍـ، تقديٌر
ك في ىشاط هستهر-    .اإلىساف كائف حي ٌك
  .ضركرة دراسة الخبرة الحاضرة لمفرد كها يدركٍا ك ليس كها يدركٍا اآلخركف - 
  .يضبط األفراد كثيرا هف سمككٍـ- 
  .يمعب الكالداف كالهعمهكف دكرا ٌاها في هساعدة األطفاؿ في اتخاذ خيارات عقميً عف طريؽ إشباع حاجاتٍـ- 
 .تتغير الذات ك تىهك ىتيجة الىضج كالتعمـ كتىهك هف خبلؿ التفاعؿ بيف الفرد كالبيئة الهحيطة- 

   ك استىادا الى الهبادئ األساسية لمىظرية اإلىساىية، فإف التدريس سيتهحكر حكؿ الهتعمـ االٌتهاـ بهيكلً كرغباتً كهساعدتً عمى اكتشاؼ 
أف التدريس في ضكء االتجاي اإلىساىي يٍدؼ إلى تعزيز التكجيً الذاتي لمطبلب  )1991("غيج كبرليىر"ذاتً، ك في ٌذا اإلطار يرل كؿ هف 

كتطكير قدرتٍـ عمى تحهؿ هسؤكلية تعمهٍـ ،كها يٍدؼ إلى تطكير اإلبداع هف خبلؿ التشجيع عمى التفكير التباعدم، ك تىهية الفضكؿ لدل 
. الطبلب ،كتشجيعٍـ عمى ههارسة السمكؾ االستكشافي ،إضافة إلى االٌتهاـ بتدريس الفىكف لتطكير الىظاـ العاطفي لديٍـ

: كهها سبؽ تتحدد هبادئ التعمـ اإلىساىي فيها يمي
 .الطبلب يتعمهكف أفضؿ ها يريدكىً كها يحتاجكف لهعرفتً  -
 .التقكيـ الذاتي ٌك التقكيـ الٍادؼ لعهؿ الطبلب -
 .الهشاعر ال تقؿ أٌهية عف الحقائؽ -
 )Gage & Berliner,1991(.الطبلب يتعمهكف بشكؿ أفضؿ في بيئة أهىة -
ـ عمى يساعدٌـ كؿ هف الكالداف كالهعٌمهكف  - ـ كتطكٌر  .األفراد هسؤكلكف عمى تبىي خيارات ىهٌك
 .تتغير الذات كتىهك ىتيجة الىضج كالتعمـ، ك هف خبلؿ تفاعؿ الفرد هع بيئتً -
 .االٌتهاـ بالجكاىب الىفسية كها االٌتهاـ بالجكاىب الهعرفية لمفرد الكتشافٍا كتىهيتٍا -
 .عمى الهعمـ إظٍار إىساىيتً في الهكاقؼ ك األىشطة التعميهية -
 ) 1998يكسؼ، قطاهي ك ىايفة، قطاهي ،(.الكشؼ عف هشاعر الطبلب ك اىفعاالتٍـ ضركرم لمتعمـ -
 

: أسس النمكذج التدريسي المقترح - ثانيا
: اىطبلقا هها سبؽ ذكري حكؿ هبادئ التعمـ اإلىساىي فاف الىهكذج التدريسي الهقترح في ٌذي الدراسة يقـك عمى األسس التالية

 .تركيز التعميـ عمى ها يحتاجً الطبلب هف هعارؼ كهٍارات -
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 .هساعدة الطبلب عمى تطكير ذكاتٍـ بإشراكٍـ في كضع أٌداؼ التدريس كاختيار األىشطة التدريسية -
 .تدعيـ األستاذ لمعبلقات اإلىساىية هع طمبتً  -
 .التركيز عمى التفاعبلت االيجابية  بيف األستاذ كالطمبة كبيف الطمبة أىفسٍـ -
 .ههارسة ديهقراطية التعميـ -
 .التعمـ الجهاعي أساس األىشطة التدريسية  -
 .اعتهاد أساليب التدريس الهشجعة عمى اإلبداع كاالبتكار -
 .االعتهاد عمى أساليب تقكيـ يشعر الطبلب هف خبللٍا بعدالة التقييـ -
 .تبىي أسمكب التقكيـ الذاتي كتشجيع الطبلب عمى ههارستً -
 .التىكيع في هكاقؼ التعمـ  -
هكاىاتٍـ -  .تشجيع الطبلب عمى رسـ تكجٍاتٍـ الهستقبمية بها يتبلءـ كا 
 

: ثالثا أىداؼ النمكذج المقترح

: يٍدؼ الىهكذج التدريسي الهقترح في ٌذي الدراسة إلى ها يمي 
 .كتطكير إهكاىات الطبلب  ألجؿ البحث كاكتشاؼ الهعرفة -
 .تعزيز ثقة الطبلب بأىفسٍـ -
 .تىهية اتجاٌات ايجابية لدل الطبلب ىحك الدراسة  -
 .إشراؾ الطبلب في تطكير الجاهعة كتحقيؽ الجكدة  -
ـ - ـ كهشاعٌر  .تشجيع الطبلب عمى ههارسة الحكار لتبميغ عف أفكاٌر
 .خمؽ فضاءات يعبر فيٍا الطالب الجاهعي عف اىفعاالتً كاٌتهاهاتً الكجداىية -
 .تيسير العهؿ التدريسي بالىسبة لؤلستاذ، بتحهؿ الطبلب هسؤكلية تعمهٍـ  -

 
: الممارسات التدريسية كاليات تطبيقيا-رابعا 

يقترح الىهكذج التدريسي هجهكعة هف الههارسات التدريسية التي يقـك بٍا األستاذ الجاهعي لتحقيؽ إىساىية التعميـ ، هف خبلؿ هختمؼ 
ا األستاذ ك يككف الطالب هستٍدفا هىٍا، ك ٌي عديدة الهحاضرات، األعهاؿ الهكجٍة، األشراؼ عمى  (الىشاطات البيداغكجية التي ييؤطٌر

: تتهثؿ ٌذي الههارسات في  )هذكرات ك أطركحات التخرج، الهرافقة، التداريب
 .التخطيط لمهكقؼ التعميهي بها يعزز الىهك االجتهاعي لمطبلب -
 .تىظيـ حمقات ىقاش هفتكحة حكؿ الهٍاـ األكاديهية التي يؤديٍا الطبلب -
 . استخداـ ك سائؿ اتصاؿ هتىكعة لتعزيز العبلقات اإلىساىية هع الطمبة -
ـ كاالتجاي السمبي ىحك الهادة الدراسية التي يدرسٍا، فيحاكؿ  - االستهاع الىشط هف خبلؿ تشجيع الطمبة عمى التعبير عف هشاعٌر

 .األستاذ هىاقشة ذلؾ هع طبلبً
 .خمؽ هىاخ اسرم في قاعة الهحاضرات، كتكضيح القيـ كتعزيز االحتراـ -
طرح أسئمة تستدعي  هف الطالب استخداـ القدرات الهعرفية العميا، ك ال تككف األسئمة حكؿ استدعاء الهفاٌيـ ك الحقائؽ، بؿ حكؿ  -

 .فٍهٍا كتكظيفٍا
 .استخداـ التقكيـ التكاهمي الذم يهس الجكاىب الهعرفية ك الكجداىية، ك الهٍارية  -
 .التىكيع في أدكات التقكيـ ،كتقكيـ األداء ،االطبلع عمى همفات الطمبة ك استخداـ الهقاببلت الشخصية ،كقكائـ التقدير الذاتي -
 .احتراـ أراء الطمبة كتشجيعٍـ عمى إبدائٍا -
 . تىهية هفٍـك الذات االيجابي هف خبلؿ تىظيـ هكاقؼ اإللقاء ك العرض -
 .أف يتعاهؿ هع طبلبً بعدالة فبل يحابي طالبا عمى أخر هٍها كاىت إهكاىاتً -
 .يشجع الطبلب عمى االتصاؿ بهصادر الهعرفة بطرؽ هختمفة -
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 .هىاقشة القضايا ذات صمة بالكاقع -
 .تشجيع الطمبة عمى احتراـ الثقافات الهختمفة  -
 .تشجيعٍـ عمى تكظيؼ الهعرفة في هكاقؼ كاقعية هف خبلؿ تقديـ الىهاذج الهختمفة  -
 .إعداد الهحاضرات عمى شكؿ أىشطة هبىية عمى االكتشاؼ، كههارسة الىشاط البحثي ك الحكار حكؿ سؤاؿ هفتكح الىٍاية -
 .الحٌد هف رسائؿ التحكـ التي يقدهٍا األساتذة لمطبلب -
 .الهعمكهات التي يقدهكىٍا تمقي الضكء عمى الكفاءة الىاهية -
 .السهاح لمطبلب ك تشجيعٍـ عمى اجراء اختيارات -
 .هعاكىة الطبلب عمى تخطيط أفعاؿ لتحقيؽ ذكاتٍـ -
ـ -  .تحهيؿ الطبلب هسئكلية عكاقب اختياٌر
 .استخداـ التغذية الراجعة االيجابية دكف تحكـٌ  -

 

 :خبلصة

   إف تأصيؿ كعي الطبلب  بالقيـ االيجابية ، كتغيير ىظرتٍـ لمتعميـ الجاهعي عمى اىً هجرد هرحمة تعميهية تٍدؼ لمحصكؿ عمى الشٍادة 
ـ يتعمهكف،كتصبح  التي تؤهف لً هٍىة يحيا هىٍا  يحتاج إلى البحث في أساليب التدريس الهبلئهة لجعؿ الطبلب الجاهعييف يستهتعكف ٌك

هكاىاتٍـ بها يسهح لٍـ فيها بعد بخمؽ فرص الحياة السعيدة التي  الجاهعة بالىسبة لٍـ هرحمة يبىكف هف خبللٍـ شخصياتٍـ كيطكركف هٍاراتٍـ كا 
. يتهىكىٍا 

   كلعؿ ها تقدـ عرضً سابقا يعتبر هحاكلة لمفت األىظار إلهكاىية العهؿ عمى تطكير أداء الجاهعة ، هف خبلؿ طرح االقتراحات حكؿ تحسيف 
العهؿ التعميهي في ٌذي الهؤسسة التعميهية ،كيبقى الىهكذج الذم تـ طرحً في ٌذي دراسة هقترحا سيخضع الحقا الختباري عمى الكاقع كتقدير 
فاعميتً، ك البد هف ربط ذلؾ بٍيئة التدريس في الجاهعة إذ هف غير الههكف حدكث ذلؾ دكف كجكد تككيف بيداغكجي ك اكاديهي ألف االهر 

ليس عهمية تقىية تتعمؽ بتدريس هضاهيف دراسية فحسب فٍىاؾ أٌداؼ لرسـ همهح لمطالب الجاهعي يؤٌِّمً لبلستقبللية ك الىهك ك تحهؿ 
.  الهسئؤلية، ك احداث التغيير االجتهاعي
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" تقييـ الصحة النفسية في المؤسسات التربكية"

دراسة تحميمية إحصائية لدل المدرسيف في المرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة 

 جناد عبدالكىاب . د
  بكريشة جميمة.                أ

مقدمة 

 يحتؿ الهعمـ هركزا أساسيا في الىظاـ التعميهي، كيعد ركيزة هٍهة ألم تطكر تربكم، لذا أصبح هف الضركرم إعداد الهعمهيف قبؿ        
الخدهة، ثـ هتابعة تدريبٍـ باستهرار أثىاء الخدهة، كال يهكف ألم هعمـ اف يقـك بدكري عمى الكجً االكهؿ إال إذا كاف عمى كعي بالفمسفة التربكية 
التي تكجً الىظاـ التربكم الذم يعهؿ داخمً، كاف يككف كاعيا بأٌداؼ الهؤسسة التعميهية التي يعد عضكا هٍها فيٍا كالتي تجعمً يٍتـ بالىشاط 
الهدرسي الهصاحب لمهكاد التعميهية؛ ألٌهيتً في تشكيؿ شخصيات التبلهيذ في سمككٍـ كقيهٍـ كاتجاٌاتٍـ، كها عميً أف يشارؾ في إدارة 

ككها جاء في هجمة هىظهة الصحة العالهية أف . )19 - 18: 1996عمياف، (الهدرسة كفي تىظيـ براهجٍا التربكية داخؿ الهدرسة كخارجٍا 
الصحة الىفسية تمقى أكلكية هتدىية في هعظـ بمداف العالـ، فعمى الهستكل الكطىي يتـ استثهار أقؿ قدر هف البحكث كالهكارد في الصحة "

الىفسية، هها حدا بهىظهة الصحة العالهية إلى إعداد أدة لتقييـ الىظـ الهعىية بالصحة الىفسية بغية تشجيع البمداف عمى تجهيع الهعطيات، 
عادة تقييـ سياساتٍا الكطىية الخاصة بالصحة الىفسية . )496 - 417: 2008حهادة حهيد كآخركف، (" كا 

فعىدها ىشير . كها يهكف الىظر إلى الصحة الىفسية كالصحة الجسهية عمى أىٍا ٌدؼ يسعى إليً الفرد هف خبلؿ سمككً كتفاعمً هع اآلخريف
إلى فرد كىقكؿ عىً بأىً يتهتع بالصحة الجسهية أك البدىية فإىىا ىستىد عمى هؤشرات تتعدل خمك ٌذا الفرد هف اهراض عضكية إلى قدرتً عمى 
ك يكاجً هتطمبات الحياة . تكظيؼ جسهً بصكرة إيجابية في الحياة هف أجؿ بقائً كاستهتاعً، كهدل الىشاط كالحيكية التي يتهتع بٍا جسهً ٌك

كبها اف ذلؾ يستمـز هساٌهة األعضاء الحيكية الهختمفة في جسـ اإلىساف بدرجات هتفاكتة، فغىً يهكف القكؿ بأف الصحة الجسهية ٌي التكافؽ 
. )275: 2005عمي عسكر، (التاـ بيف الكظائؼ الحيكية الهختمفة 

ف كاىت ٌذي األٌهية، هطمكبة في جهيع الهؤسسات االجتهاعية كهؤسسات العهؿ  كال شؾ أف لمصحة الىفسية أٌهية كبيرة في الهدرسة، كا 
كاإلىتاج كالخدهات، حيث يتكاجد أعداد كبيرة هف الىاس كيتفاعمكف هع بعضعٍـ بعضا، كذلؾ بغية تكفير ظركؼ الصحة الىفسية الجيدة، 
كتحقيؽ التكيؼ الىفسي كاالجتهاعي كالصحي كالطبي بيف جهيع العاهميف في الهؤسسة، كخاصة الهؤسسة التربكية، ألىً يىاط بٍا تككيف 

تاحة الفرصة أهاهٍـ لمتعمـ كالىهك كاالكتساب  . )317: 2009عبد الرحهف هحهد العيسكم، (الشخصية السكية، كتحقيؽ تكيؼ الطبلب كا 
كها ٌك هعركؼ أف هٍىة التدريس تحتاج إلى أعمى قدر هف التهتع بالصحة الىفسية، فإذا كاف الهعمـ هريضا ىفسيا أك قمقا فإىً يىقؿ ذلؾ إلى 
عدادي كتدريبً، كرعايتً رعاية ىفسية هتعهقة، حتى ال يسقط آالهً عمى الطبلب، أك  طبلبً، كلذلؾ كجب االٌتهاـ بالصحة الىفسية لمهعمـ، كا 

ـ بالقسكة كالشدة كالتسمط أك بالخكؼ كالتردد، فالهعمـ السادم يؤثر في طبلبً، كالهعمـ الحديث ليست هٍهتً فقط ىقؿ  يتسـ سمككً ىحٌك
ىها يقـك بدكر األب كالهعمـ الهرشد كالىاصح كالقائد كالخبير كالهكجً كالباحث كالهستشار الصديؽ  عبد (الهعمكهات كحسب ألذٌاف التبلهيذ كا 

 .)326: الرحهف هحهد العيسكم، ىفس الهرجع السابؽ
 

: الجانب النظرم لمدراسة
: مفاىيـ كتعاريؼ الصحة النفسية: أكال

، كقد استخدـ ٌذا الهصطمح ليشير إلى ىهك السمكؾ )أكدلؼ هاير(إف أكؿ هف استخدـ هصطمح الصحة الىفسية العالـ : تعريؼ الصحة النفسية
الشخصي كاالجتهاعي ىحك السكية كعمى الكقاية هف االضطرابات الىفسية؛ فالصحة الىفسية تعىى تكيؼ الشخص هع العالـ الخارجي الهحيط 

كها أشار البعض إلى أف تعريفات الصحة الىفسية . بً بطريقة تكفؿ لً الشعكر بالرضا كها تجعؿ الفرد قادرا عمى هكاجٍة الهشكبلت الهختمفة
صالح حسف (تعهؿ عمى تحديد هجاالتٍا كأٌدافٍا ككسائمٍا كها يرتبط بٍا هف عهميات داخمية كخارجية فقالكا أف الصحة الىفسية ٌي السكاء 

. )26 - 25: 2005الداٌرم، 
الصحة الىفسية ٌي التكافؽ التاـ أك التكاهؿ بيف الكظائؼ الىفسية الهختمفة، هع القدرة عمى هكاجٍة األزهات الىفسية العادية التي تطرأ عادة 

. عمى اإلىساف كهع اإلحساس اإليجابي بالسعادة كالكفاية
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كهعىى التكافؽ التاـ بيف الكظائؼ الىفسية الهختمفة ٌك خمك الهرء هف الىزاع الداخمي ككقكعً بيف اتجاٌيف هختمفيف، كأف يتردد بيف تحقيؽ 
فخمك الهرء هف الىزاع كها يترتب عميً هف تكتر ىفسي كتردد، كقدرتً عمى حسـ الىزاع . كراهتً في ىظر ىفسً، كاشباع جكعً عف طريؽ السرقة

حاؿ كقكعً ٌك الشرط األكؿ لمصحة الىفسية؛ كيهكف الكصكؿ إليً عف طريؽ فمسفة ديىية أك اجتهاعية أك خمقية اك غير ذلؾ هف االتجاٌات 
. )6: 1952عبد العزيز العكضي، (الهحدكدة 

كها يهكف تعريؼ الصحة الىفسية بأىٍا التكافؽ التاـ بيف الكظائؼ الهختمفة، أم خمكي هف الىزاعات أك الصراعات الداخمية، كعيً بدكافع سمككً، 
كيعرفٍا البعض بأىٍا حالة هف السعادة أك الراحة الذاتية يدرؾ فيٍا الفرد إهكاىاتً كيككف . كالقدرة عمى التكافؽ اك التكيؼ هع البيئة الهحيطة بً

. )275: عسكر عمي، ىفس الهرجع السابؽ(قادرا عمى الهساٌهة في هحيطً االجتهاعي 
". أف الصحة الىفسية ٌي حالة هف الراحة الجسهية كالىفسية كاالجتهاعية كليست الخمك هف الهرض"كأشار تعريؼ هىظهة الصحة العالهية إلى 

كجاء في تعريؼ الجهعية الكطىية األهريكية لمصحة الىفسية إلى أف تعريؼ الصحة الىفسية يشير إلى هجهكعة هف هظاٌر السمكؾ التي يتحمى 
صالح (بٍا الهتهتع بالصحة الىفسية كتشهؿ الشعكر بالرضا عف الىفس، القدرة عمى تقدير اآلخريف، كأخيرا القدرة عمى هقابمة هتطمبات الحياة 

 .)26: حسف الداٌرم، ىفس الهرجع السابؽ
 

: أعراض سكء التكافؽ كأضرار الصحة النفسية في المدرسة: ثانيا

ا، كغرس أشكاؿ السمكؾ السميـ كذلؾ بها يتكفر فيٍا هف  األصؿ أف تككف الهدرسة الهكاف الهىاسب لتىهية الصحة كاالتجاٌات اإليجابية ىحٌك
كالهدرسة التي تعجز عف تىهية ٌذي الجكاىب لدل الغالبية العظهى هىالطبلب، عميٍا إعادة الىظر . إهكاىات لمتفتح كالىهك السكم لؤلطفاؿ

.  ببراهجٍا كأسمكب إدارتٍا كعبلقتٍا هع الطبلب كالهعمهيف، كعبلقة ٌؤالء هع بعضٍـ
فقد يككف ها تطرحً الهدرسة هف هتطمبات كهٍهات ال يتىاسب هع الهرحمة الىهائية أك هع اٌتهاهاتٍـ، كقد تككف القيـ التي تغرسٍا الهدرسة 
هتىاقضة هع هىظكهة القيـ االجتهاعية السائدة، كقد تسكد ركح التىافس غير الشريؼ، كال يككف هبدأ تكافؤ الفرص ٌك الهبدأ السائد في تقييـ 

الطبلب إلى جاىب هجهكعة اخرل هف العكاهؿ، األهر الذم يؤدم إلى إعراض التبلهيذ عف الهدرسة كعف ىظاهٍا القيهي، كفصؿ الهدرسة عف 
الهجتهع كالتطكرات كالتغيرات الطارئة عميً فتتحكؿ إلى جزيرة جدباء، ال حياة فيٍا، كتصبح كباءا عمى الهجتهع كاالفراد بدال هف أف تككف 

. عاهؿ حياة كتقدـ
:  عف الهدرسة في هجهكعات ثبلثةتحديد أنماط سكء التكيؼ كاإلعراضكيهكف 

كيهكف هبلحظة أعراض ٌذا الشكؿ هف ردكد فعؿ االحتجاج هف خبلؿ الشغب كالعصياف كالسمبية حياؿ : ردكد فعؿ االحتجاج البسيطة -1
 .الزهبلء كالشجار كالعدكاىية

كتتهثؿ في سمبية التبلهيذ في الصؼ كعدـ االٌتهاـ كالهشاركة في الحصة الدراسية كالبلهباالة كالهيؿ : ردكد فعؿ االحتجاج السمبي -2
 .كيقـك التبلهيذ ٌىا بتىفيذ ها يطمب هىٍـ دكف هشاركة فاعمة هىٍـ. لمعزلة كالقمؽ كاالكتئاب

الدراسية، كفي حاؿ عدـ اإلجابة عف  كهف أعراض ٌذا الشكؿ الخهكؿ أثىاء الحصة: ردكد فعؿ هشاعر االضطراب كعدـ الثقة بالىفس -3
األسئمة التي يطرحٍا الهعمـ يبلحظ التكتر كالعزلة كالشعكر بالقمؽ كسٍكلة البكاء كاحهرار الكجً كالحيرة كضعؼ الثقة بالىفس كتقدير القيهة 

.  )560 - 559: 2009ساهر جهيؿ رضكاف، (كها يهكف هبلحظة أعراض كالمجمجة كاألعراض الىفسية الجسدية . الذاتية

ي:مظاىر الصحة النفسية: ثالثا :  استىادا عمى هدارس عمـ الىفس الهختمفة تتعدد هظاٌر الصحة الىفسية ىذكر بعضا هىٍا ٌك
 .القدرة عمى هكاجٍة الدكافع البيكلكجية كالغريزية كالسيطرة عميٍا في ضكء هتطمبات الكاقع ( أ
 .شعكر هظطرد بتحقيؽ الذات ( ب
 .القدرة عمى هكاجٍة الهكاقؼ الهختمفة ( ت
 .القدرة عمى الهشاركة في الحياة االجتهاعية ( ث
 .القدرة عمى التكيؼ هع السمكؾ الشائع في البيئة ( ج
 .االتزاف االىفعالي ( ح
 .اىعداها لصراع الىفسي ( خ
 .تقدير الحياة ( د
 .)276: عسكر عمى، ىفس الهرجع السابؽ(تحهؿ هسؤكلية االعهاؿ كالهشاعر كاألفكار  ( ذ
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:  الصحة النفسية كالمدرسيف: رابعا

عف الهعمـ يهثؿ الهرحمة الثاىية في االٌهية بعد أفراد في ىظاـ العبلقات الشخصية التي يتعمـ األطفاؿ في ىظاهٍا كهف دكاعي الدٌشة البالغة 
إف التمهيذ الكاحد قد يتمقى تعميهً . أال ىجد اٌتهاها كبيرا بالبحكث التي تىصب عمى دراسة تأثير شخصيات الهعمهيف كسمككٍـ عمى التبلهيذ

 هعمها كها أف هف الهعتاد أف عبلقات 20 أك 10أثىاء السىكات التسع االكلى هف حياتً الهدرسية عمى يد عدد هف الهعمهيف قد يصؿ إلى 
.  صغار التبلهيذ بهعمهٍـ أكثر استهرارا كتركيزا

كيختمؼ هقدار تأثير الهعمـ هف الىاحية الكهية حسب هستكل تطكر الىهك الكجداىي لمطفؿ فالهعمـ في ىظر الطفؿ قبؿ دخكؿ الهدرسة أك في 
السىكات األكلى هف الدراسة بديؿ هباشر لؤلب كاف الدكر الذم يقـك بً الهعمـ في الهجتهع الذم يعيش فيً كتأثيري عمى التبلهيذ بصكرة هباشرة 

. بالتقدير االجتهاعي لهٍىة التدريس دائها
كيعتبر الهعمـ هف الىهاذج اإلىساىية الٍاهة التي يقابمٍا الطبلب في حياتٍـ كيتأثركف بٍا، ككثيرا ها يتقهص بعض الطبلب شخصية هعمهٍـ 

. كعف طريؽ ٌذا التقهص يهتصكف الكثير هف قيهً كاتجاٌاتً كأساليب تفكيري كأىهاطً
كالهعمـ إذا كاىت تسكدي اتجاٌات هكجبة ىحك الحياة كىحك الىاس ىقؿ ٌذي االتجاٌات إلى الطبلب كأثر ذلؾ عمى سمككٍـ كعمى صحتٍـ 

الىفسية كالهعمـ الهستقر كالهطهئٌف ىفسيا عادة ها يىقؿ ٌذا اإلحساس إلى طبلبً بعكس الهعمـ القمؽ كالهتشائـ كالهضطرب فإف عادة ها يكصؿ 
ٌذي الهشاعر الىفسية السيئة إلى طبلبً هها يؤثر تأثيرا سيئا عمى صحتٍـ الىفسية لذلؾ فإىىا ىقكؿ أىً إذا أردىا أف ىٍتـ بالصحة الىفسية 

فهف البلـز االٌتهاـ أكال بالصحة الىفسية لمهعمـ كخمؽ الظركؼ الهىاسبة الهحيطة بٍذا الهعمـ التي تهكىً هف الٍدكء الىفسي كاالستقرار  لمطبلب
. )476: 2009هحهد جاسـ العبيدم،  (كتهكىً هف اإلحساس بالطهأىيىة كاألهف الىفسي 

دراسة هقارىة بيف عضكات ٌيئة التدريس – جكدة الصحة الىفسية كعبلقتٍا بعهميات تحهؿ الضغكط "بعىكاف  )دركيش(ففي دراسة قاـ بٍا 
التبلـؤ كالرضا كالتفاعؿ (حيث استٍدفت الدراسة إلى كشؼ العبلقة بيف جكدة الصحة الىفسية كأبعادٌا ". الهعارات خارج الكطف كغير الهعارات

هعارات كهقيهات بهصر، كتككىت كؿ هجهكعة هف : كعهميات تحهؿ الضغكط لدل هجهكعتيف هف عضكات ٌيئة التدريس بالجاهعة )كالفاعمية
اكضحت  عضك ٌيئة تدريس هصريات،كطبؽ عمى كمتا الهجهكعتيف هقياس جكدة الصحة الىفسية كهقياس عهميات تحهؿ الضغكط، ك )40(

الىتائج كجكد ارتباط داؿ إحصائيا بيف جكدة الصحة الىفسية كعهميات تحهؿ الضغكط لدل هجهكعة الهعارات، بيىها لـ تكف هعاهبلت االرتباط 
 .)87: 2013جهعة فاركؽ حمهى فرغمي، (دالة بيف الهتغيريف بالىسبة لهجهكعة غير الهعارات 

 
: المدٌرس كالصحة النفسية لمتبلميذ: خامسا

إف الهدرس أٌـ شخصية في حياة التمهيذ بعد أبكيً، كترجع ٌذي األٌهية إلى ها يترؾ في ىفكس تبلهيذي هف أثر يبمغ الحد الذم يهكف هعً أف 
يقاؿ إىً ال يهكف أف يككف سمبيا فقط، كحتى لك ظؿ في بعض الهكاقؼ ساكىا ال يقـك في الظاٌر بعهؿ شيء هف الكجٍة السيككلكجية في 

. الكاقع يككف قد فعؿ شيئا
كعميً يعتبر الهدرس سمطة قكية األثر في ىفكس الصغار، كقد يقؼ ٌذا األثر عىد ٌذي العبلقة الهباشرة بيىً كبيف تبلهيذي أك قد يهتد لحيف 

.  قصير أك طكيؿ، كلهدل سطحي أك عهيؽ، كبطريقة شعكرية أك ال شعكرية في حياتٍـ
لكؿ شيء يقـك بدكر األب، ثـ  فٍك اكال كقب. كلمهدرس عدة أدكار يهكف أف يقـك بٍا، بؿ الكاقع أىً ال حصر لؤلدكار التي يهكىً القياـ بٍا

كتختمؼ اٌهية الدكر الذم يقـك بً الهدرس . يقـك بدكر الهشرؼ، كدكر الرئيس، كدكر الخبير، كدكر العالـ، كدكر الصديؽ، كالهكجً كالهعالج
. في ىفكس تبلهيذي كفقا لشخصيتً هف ىاحية كلسف التبلهيذ الذيف يشرؼ عميٍـ هف ىاحية أخرل

: 1998كمير فٍيـ، (كأيا كاف الدكر الذم يقـك بً الهدرس، فإف هٍهتً األكلى هعاكىة التبلهيذ عمى الىضج االىفعالي عمى أهبر قدر هستطاع 
26(. 
 

: مشكمة البحث
 يكاجً التعميـ في هؤسساتىا التعميهية كثير هف التغيرات كالتحديات التي تفرضٍا كثير هف التغيرات التكىكلكجية كالسياسية كاالجتهاعية 
فبجاىب . كاالقتصادية، هها جعؿ ٌذي الهؤسسات التربكية يشكبٍا كثير هف الضغكط خاصة عمى الهقيهيف بٍا هدراء، عهاؿ كخاصة الهدرسيف



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
205 

ٌذي التغيرات، فإف ٌىاؾ هجهكعة هف العكاهؿ التىظيهية التي تتكلد داخؿ بيئة الهدرسة، كتعٌد بهثابة تكترات كضغكط تؤثر عمى الهعمـ كعمى 
اؽ هها يفقدي الحهاس كالرغبة في العهؿ  عزة (هستكل إىجازي األكاديهي، كها أىٍا تستىزؼ الهزيد هف القدرات العقمية كالبدىية لً كتشعري باإلٌر

كهف العاهميف السابقيف ىستطيع الحديث عف الصحة الىفسية لمهدرسيف داخؿ الهؤسسات التربكية كالتي . )233: 2013جبلؿ هصطفى ىصر، 
: تتأثر بالعاليف السابقيف كالمذاف ىتطرؽ إليٍها في ٌذي العىاصر األساسية

اىتقاؿ الهدرسيف خبلؿ فترات تدريسٍـ بهقاربات كهىاٌج تدريسية هختمفة، فهف الهقاربة بالهضاهيف إلى الهقاربة باألٌداؼ ليىتقمكا خبلؿ  -
ي الهقاربة بالكفاءات  .    ظرؼ ليس ببعيد عمى هقاربة حديثة في الهىظكهة التربكية الجزائرية ٌك

ىكعية البراهج التي يشتكي هىٍا يكهيا هدرسيىا عمى هستكل الهؤسسات التربكية خاصة االبتدائية كاألساسية، كالكـ الكبير لٍذي الهىاٌج  -
تارة كصعكبة تىاكلٍا هف طرؼ الهتعمهيف اكال كالهدرسيف ثاىيا تارة اخرل باإلضافة إلى االىشطة الهكجكدة في ٌذي الهىاٌج كالتي ٌي هفركضة 

ذا لىقص اإلهكاىات كالكسائؿ التعميهية  .    داخؿ الصؼ إال أىً يحكؿ عمى الهدرس تطبيقٍا ٌك
ذا  )تكىكلكجيا التعميـ(إدهاج الٍيئات الكصية عمى التربية كالتعميـ بضركرة تطبيؽ الكسائؿ التكىكلكجيا  - خبلؿ الدركس كتطبيؽ األىشطة، ٌك

ذا ها أصاب هدٌرسيىا باإلحباط كالشعكر  لـ يعٌد لً هسبقا بتككيف الهدرسيف في كيفية استعهاؿ كتطبيؽ ٌذي التكىكلكجيا الحديثة في التدريس؛ ٌك
 .بالدكىية
في احتكاكىا كهعايشتىا لمهدرسيف في الهؤسسات التربكية، تبادر إليىا عمى اف الهدرس اليـك أصبح يعاىي ضغكط إدارية كثيرة  -

كفي  )البيداغكجيا كاإلدارية(فالتحضيرات هف جٍة كأىكاع التقييـ التي يقـك بٍا ككثرتٍا جعمت هف الهدرس إدارم ٌك اآلخر؛ فكيؼ تمتقي 
 .ظركؼ لـ تكضع لٍا األرضية الهبلئهة

 . ساعة أسبكعيا22 ساعة أسبكعيا كهدرس الهرحمة األساسية تقريبا إلى 28الحجـ الساعي لهعمـ الهرحمة االبتدائية الذم يصؿ تقريبا إلى  -
ك هكضكع  فهف ٌذي العكاهؿ الهذككرة كالتي أصبحت تؤثر كهف قريب جدا عمى الهعمـ كعمى ادائً كعمى صحتً البدىية كالىفسية خاصة ٌك

. بحثىا الذم ىكد التقصي فيً بهعرفة كاقع كتقييـ الصحة الىفسية في بعض الهؤسسات التربكية
ما كاقع تقييـ الصحة النفسية في المؤسسات التربكية مف خبلؿ دراسة لدل المدرسيف في : كعمى ٌذا األساس ىطرح السؤاؿ رئيسي التالي

 المرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة؟
 

: فرضيات البحث
 .تكجد ٌىاؾ هشكبلت في الصحة الىفسية لدل الهدٌرسيف )1
 .عمى الصحة الىفسية لمهدٌرسيف لصالح الهدرسيف الحضرٌييف )ريؼ، حضر(يكجد أثر الهىطقة الجغرافية  )2
 .عمى الصحة الىفسية لمهدٌرسيف لصالح الخبرة الهٍىية العالية )عالية، هتكسطة كهتدىية(يكجد أثر الخبرة الهٍىية  )3
 .ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلىاث في الصحة الىفسية )4

 
:  أىداؼ البحث

       يسعى البحث الحالي إلى هعرفة كاقع حالة الصحة الىفسية لدل الهدرسيف داخؿ الهؤسسات التربكية هف خبلؿ دراسة تقييهية لٍذا الكاقع 
. لدل هجهكعة هف الهدرسيف هتهثميف في تكاجدٌـ بهؤسسات تربكية ابتدائية كهدرسيف هتكاجديف بهؤسسات تربكية هتكسطة

: أىمية البحث 
 .تىبثؽ أٌهية البحث في هعالجة هكضكع هف الهكاضيع الٍاهة كالحديثة في هجالي التربية كالتعميـ ( أ
 .خمك سجبلتىا البحثية التربكية هف هثؿ ٌذي االبحاث كالتي تتىاكؿ الصحة الىفسية لدل الهدرسيف داخؿ الهؤسسات التربكية ( ب
 .سىحاكؿ هعرفة كاقع الصحة الىفسية في الهؤسسات التربكية لدل الهدرسيف ( ت

 
: تحديد مصطمحات البحث 

 .ٌي قدرة الهدرس عمى التكيؼ هع ظركؼ الحياة، كخمكي هف االضطرابات كاألعراض الهرضية: الصحة الىفسية -
 .هؤسسة عهكهية تقع تحت كصاية كزارة التربية الكطىية كبٍا يمتحؽ التبلهيذ لتمقي التربية كالتعميـ: الهؤسسات التربكية -
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اهة في حياة التمهيذ : هدرس الهرحمة االبتدائية - ي هرحمة حاسهة ٌك ٌك هعمـ أقساـ السىكات الخهس األكلى هف الهرحمة االبتدائية، ٌك
 .الهدرسية

 .ٌك أستاذ يقـك بهٍاـ تعميهية لمسىكات األربع في هرحمة التعميـ الهتكسط: درس الهرحمة الهتكسطة -
 

جراءات البحث :  الطريقة كا 
 :منيج البحث (1

 يىدرج بحث دراستىا ضهف تصىيفات الدراسات الكصفية، كالذم يتبلءـ هع طبيعة هشكمة ٌذي الدراسة في تحديد خصائص الظاٌرة ككصؼ 
. طبيعتٍا كتحديد العبلقة كهدل أثر هتغيراتٍا هع بعضٍا البعض

: أدكات الدراسة (2
 ,Leonard, R. Derogatis, Ronald. ليهاف ، ليىك ككفي. ديركجيتس ، س.  ليكىارد، رالهقياس  قاـ بكضع: مقياس الصحة النفسية

S.Lipman and Linocovi. تحت عىكاف   :R-SCL-90  )Symptoms Check List( .  ًثـ قاـ أبك ٌيف بتعريب الهقياس، كتقىيى
. )1992أبك ٌيف، (عمي البيئة الفمسطيىية، كذلؾ بحساب صدؽ الهقياس 

ي هكزعة كاآلتي90كيتككف الهقياس هف  :   عبارة تىدرج تحت تسعة أبعاد ٌك
–  الذٌاىية – بارا ىكيا – قمؽ الخكاؼ – العداكة – القمؽ – االكتئاب – الحساسية التفاعمية – الكسكاس القٍرم –األعراض الجسهاىية  (

. )http://www.up-sy.com/files/SCL-90-REVISED2.pdf(، )اضطرابات الىـك 
كتـ اختيار ىكع . تككىت عيىة الدراسة هف هعمهي كأساتذة بعض الهتكسطات التي يىتهكف إلى هديرية التربية بكالية هستغاىـ: عينة البحث  (3
التي تتبلءـ كهكضكع الدراسة لمكصكؿ إلى الىتائج السميهة كي يتسىى في األخير تعهيـ الىتائج عمى الهجتهع األصؿ؛ كهف ثـ " العيىة العىقكدية"

. )ة(كأستاذ  )ة( هعمـ 125تـٌ اختيار 
 :الخصائص السيككمترية لبلستبياف  (4

تـ استخداـ صدؽ التىاسؽ الداخمي لحساب صدؽ الهقياس، كطريقة " الصحة الىفسية"لغرض التحقؽ هف الخصائص السيككهيتيرية لهقياس 
 .الهطبؽ عمى الهدٌرسيف" الصحة الىفسية"التجزئة الىصفية كهعاهؿ ألفا كركهباخ لحساب الثبات، كدلت الىتائج عمى صدؽ كثبات هقياس 

 
: عرض النتائج كتفسيرىا  (5
". تكجد ٌىاؾ هشكبلت في الصحة الىفسية لدل الهدٌرسيف: "كالتي كاف ىصٍا: عرض كتفسير الفرضية األكلى ) أ

لكصؼ كهعرفة حالة الصحة  )هقاييس الىزعة الهركزية كهقاييس التشتت(كلتحميؿ ٌذي الفرضية تـ استخداـ األساليب اإلحصائية الكصفية هف 
. الىفسية لمهدٌرسيف

". الصحة النفسية"يكضح النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحراؼ معيارم ألبعاد مقياس  (1)جدكؿ رقـ 
          اإلحصاءالكصفي 

األبعاد 
النسب المئكية االنحراؼ المعيارم الكسيط الحسابي المتكسط الحسابي 

 % 26 6,72 31,00 30,50األعراض الجسمانية 
 % 26 4,93 29,00 28,93الكسكاس القيرم 
 % 18 4,99 22,00 21,85الحساسية التفاعمية 

 % 27 6,01 31,00 30,72اإلكتئاب 
 % 19,50 5,45 23,00 22,95القمؽ 
 % 10,00 3,41 13,00 12,84العداكة 
 % 12 3,72 14,00 14,36 (الفكبيا)قمؽ الخكاؼ 

 % 13 3,92 15,00 14,70البارانكيا 
 % 15 5,45 18,00 18,80الذىانية 

 % 21 5,14 25,00 24,45اضطرابات النكـ 
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كبكسيط حسابي  )30,50(كاف الهتكسط الحسابي ألفراد العيىة يبمغ  )األعراض الجسهاىية(  هف ٌذا الجدكؿ ىبلحظ أف البعد األكؿ 
تحصؿ فيً ) الكسكاس القٍرم(، بيىها البعد الثاىي )% 26(، كقد بمغت الىسبة الهئكية لٍذا البعد )6,72(، كباىحراؼ هعيارم قدري )31,00(

ككاىت الىسبة الهئكية  )4,93(، كباىحراؼ هعيارم قدري )29,00(كبكسيط حسابي يساكم  )28,93(أفراد العيىة عمى هتكسط حسابي 
فقد ) الحساسية التفاعمية(أها البعد الثالث كالذم ٌك تحت عىكاف . )% 26(تساكم  )الكسكاس القٍرم(الهتحصؿ عميٍا لمهدرسيف في بعد 

اها بالىسبة الهئكية كالتي  )4,99(، كباىحراؼ هعيارم قدري )22,00(كبكسيط حسابي  )21,85(حصؿ فيٍا الهدٌرسيف عمى هتكسط حسابي 
أها الكسيط الحسابي فكاف  )30,72(فقد كاف الهتكسط الحسابي يساكم ) اإلكتئاب(أها البعد الرابع . )% 18(كاىت تصؼ ٌذا البعد فكاىت 

كبكسيط  )22,95(أها القمؽ فكاف الهتكسط الحسابي فيً . )% 27(كبىسبة هئكية  )6,01(، كأها االىحراؼ الهعيارم فكاف قدري )31,00(
كاف هقدار ) العداكة(كالبعد السادس . )% 19,50(، كقد كصمت الىسبة الهئكية لٍذا البعد )5,45(كباىحراؼ هعيارم  )23,00(حسابي قدري 

). العداكة(لبعد  )% 10,00(كبىسبة هئكية  )3,41(كباىحراؼ هعيارم بمغ  )13,00(بكسيط حسابي قدري  )12,84(الهتكسط الحسابي يساكم 
كباىحراؼ هعيارم  )14,00(بكسيط حسابي  )14,36(فكاف هتكسطً الحسابي  )"الفكبيا"قمؽ الخكاؼ (أها البعد السابع كالذم كاف يقيس سهة 

كبكسيط  )14,70(فكاف هتكسطً الحسابي ) الباراىكيا(كالبعد الثاهف الذم كاف يقيس . )% 12(كبىسبة هئكية كاىت تصؿ إلى  )3,72(قدري 
أها البعد التاسع . )% 13(كقد كاىت الىسبة الهئكية لٍذا البعد عىد الهدٌرسيف تساكم  )3,92(كباىحراؼ هعيارم قدري  )15,00(حسابي 

، أها الىسبة الهئكية لٍذا )5,45(كباىحراؼ هعيارم يساكم  )18,00(بكسيط حسابي  )18,80(فقد كاف الهتكسط الحسابي قدري  )الذٌاىية(
 )24,45(فقد حصؿ الهدٌرسيف عمى هتكسط حسابي ) اضطرابات الىـك(أها البعد العاشر كاألخير كالذم كاف عىكاىً . )% 15(البعد فكاىت 

. )% 21(، كالىسبة الهئكية فقد كاىت )5,14(كباىحراؼ هعيارم بمغ  )25,00(أها الكسيط الحسابي فكاف 
ٌي ىسبة تحت الهتكسط، كعميً فالهدٌرسيف ال يعاىكف بالصداع  )% 26,00(" األعراض الجسهاىية"كفي تفسير ٌذي الىتائج ىرل بأف ىسبة 

ذا هؤشر إيجابي لمصحة الىفسية . الهستهر أك الدكخاف أك اضطرابات في الهعدة أك صعكبات في التىفس، إال القميؿ هف أفراد عيىة البحث ٌك
ي االخرل ىسبة دكف الهتكسط ههف لٍـ كسكاس قٍرم، فهف الهدرسيف هف لٍـ  )% 26,00(فىسبة الهدٌرسيف كاىت " الكسكاس القٍرم"أها  ٌك

فكاىت ىسبة األساتذة هف يعاىكف هف ٌذا االضطراب  )الحساسية التفاعمية(أها . افكار هسيطرة عمى أذٌاىٍـ كال يقككف عمى التخمص هىٍا
ي ىسبة هعتبرة بالىسبة لمهارسي هٍىة التدريس حيث يعٌد أصحاب الحساسية  )% 18,00( ي ىسبة تساكم خهس الهدٌرسيف عيىة البحث ٌك ٌك

 27(فىسبة الهدرسيف الذيف يعاىكف هىً  )االكتئاب(أها . التفاعمية هدٌرسيف يعاىكف هف تدىي في تقدير الذات كال يعطكف االحتراـ كالتقدير لٍا
ي ىسبة هرتفعة ىكعا ها فاألعراض اإلكميىيكية الهيصاحبة لبلكتئاب سكاء عمى الهستكل العضكم أك الىفسي كالتي تشهؿ الٍبكط في  )% ٌك

األداء الكظيفي لمهدرس كالتي تتفرع هىٍا حاالت الٍبكط الهزاجي كاليأس كاالىسحاب هف الكاقع كعدـ االٌتهاـ باألىشطة كىقص الٍهة كالدافعية 
أها القمؽ فكاىت ىسبة الهدرسيف الذيف يعاىكف هىً . كاإلحساس بفقداف الطاقة الحيكية فٍذا كمً هف شأىً أف يؤثر عمى الىشاط التدريسي لمهدرس

ي ىسبة تؤثر عمى الصحة الىفسية العاهة لمهدرسيف باعتبار أف في كؿ  )% 19,50(  هدٌرس تقريبا يعاىكف القمؽ كالذم 25 هدٌرس فػػ 125(ٌك
 )ٌك التكتر كالعصبية كاألعراض السمككية التي تظٍر كتعبير عف حاالت القمؽ هف آالـ في الصدر كالقمب كزيادة ضرباتً كالشعكر بالتكتر

ـ الهٍىي قد تعٌطمهف هٍاهً التدريسية كالتي قد تؤثر عمى الهتعمـ في تحصيمً الهعرفي  ذي االعراض التي يعاىي هىٍا الهدٌرسيف في هساٌر ٌك
كالذم ييقصد بً سمكؾ االعتداء إها عمى هستكل  )% 10,00(فىسبة األساتذة الذم لديٍـ أعراض في ٌذا البعد  )العداكة(أها . كاألكاديهي

األفكار أك الهشاعر أك األفعاؿ، كعدـ القدرة عمى التحكـ في الغضب، كها أف أصحاب ٌذي السهة يهتازكف بالرغبة في إيذاء اآلخريف كتكسير 
أها . كتحطيـ األشياء ككثرة الدخكؿ في الجدؿ كالىقاش الحاد، كعميً فخمك الهدٌرس هف ٌذي األعراض ضركرة ٌاهة لمصحة الىفسية لمهدٌرس

فهف الهدٌرسيىهف يهتاز ببعض أعراض الفكبيا التي تعٌد هف هظاٌر الخكؼ الغير طبيعية التي  )% 12(فكاىت الىسبة  )الفكبيا(الخكاؼ أك
تىتاب بعض األفراد كهىٍا الخكؼ هف األهاكف العاهة كاألهاكف التي يتكاجد بٍا التجهعات البشرية كلكف الهدرسيف الذيف لديٍـ ٌذي األعراض قد 
يؤثر عمى هٍاهٍـ التدريسية فالهدرس ها يقضيً هف كقت في الهؤسسة التربكية هع تبلهيذي أكثر هها يقضيً في بيتً، فاالجتهاعية هطمكبة لدل 

كالتي ييسقط الهدٌرس هشكبلتً عمى غيري  )% 13( )الباراىكيا(أها ىسبة األساتذة الذيف لديٍـ أعراض . التعميهي/الهدٌرسيف إلىجاح العهؿ التربكم
ـ عميً، كها يقابؿ ذلؾ أف الهدرس يرل  ىفسً تارة أخرل في حالة هف الهرح كاالىشراح، كاإلحساس  هف الىاس، كها يرل ىفسً ضحية لتآهٌر

فهف الهدرسيف هف لٍـ الٍبلكس في االعتقاد باف  )% 15(أها الذٌاىية فكاىت الىسبة . بالرضى عف الذات كلكف في حقيقة األهر عكس ذلؾ
ـ ككجكد افكار غريبة في أذٌاىٍـ، كالشعكر بالكحدة كالبعد هف اآلخريف كالذم كاىت  )اضطرابات الىـك(كأخيرا . اآلخريف يسيطركف عمى أفكاٌر

ي ىسبة هرتفعة هف الهدٌرسيف الذيف يعاىكف هف ٌذي االضطرابات، كتفسير ذلؾ أف هٍىة التدريس كباتفاؽ هعظـ أفراد عيىة  )% 21(ىسبتً  ٌك
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البحث ككجكد دراسات تدعـ ٌذي الفكرة بأف هٍىة التدريس تعٌد هف الهٍف التي أصبحت فيٍا هشقة في العصر الحالي كالتي تؤثر عمى ىـك 
 .الهدٌرس

 
عمى الصحة الىفسية لمهدٌرسيف لصالح  )ريؼ، حضر(يكجد أثر الهىطقة الجغرافية : " ككاف ىصٍا:عرض كتفسير الفرضية الثانية ) ب

 ".الهدرسيف الحضرٌييف
 

: لعينة البحث باستخداـ اإلحصاء الكصفي( المنطقة الجغرافية)يكضح كصؼ متغير  (2)جدكؿ رقـ 
عدد األفراد  

N 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

الحد األعمى الحد األدنى الخطأ المعيارم 

المدٌرسيف الريؼ 
المدٌرسيف الحضر 

المجمكع 

41 
84 
125 

211,65 
224,27 
220,13 

37,69 
39,08 
38,94 

5,88 
4,26 
3,48 

122,00 
120,00 
120,00 

291,00 
342,00 
342,00 

 
كباىحراؼ هعيارم  )211,65(بهتكسط حسابي لهتغير الصحة الىفسية قدري  )41(ىبلحظ هف الجدكؿ السابؽ أف عدد الهدٌرسيف الريؼ 

. )39,08(في الصحة الىفسية كباىحراؼ هعيارم قدري  )224,27(كهتكسطٍـ الحسابي  )84(؛ كأف عدد الهدٌرسيف الحضر )37,69(
يجاد هدل تأثير ) هدرسيف ريؼ كهدرسيف حضر(لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف الهجهكعتيف  )F(أها فيها يخص استخراج الىسبة الفائية  كا 

 .الهىطقة الجغرافية عمى الصحة الىفسية لمهدٌرسيف، قهىا بتطبيؽ اختبار تحميؿ التبايف في اتجاي كاحد
 

متكسط مجمكع درجات الحرية مجمكع المربعات مصدر التبايف 
المربعات 

القيمة  Fالنسبة الفائية 
االحتمالية 

بيف المجمكعات 
داخؿ المجمكعات 

المجمكع 

4384,76 
183651,92 
188036,68 

1 
123 
124 

4384,76 
1493,10 

2,937 0,08 

  
ي قيهة أكبر هف هستكل الداللة  )0,08(= ها ىبلحظً هف خبلؿ ىتائج ٌذا الجدكؿ أف القيهة االحتهالية  لذا سكؼ ىرفض  )0,05α = (ٌك

، كىقبؿ "عمى الصحة الىفسية لمهدٌرسيف لصالح الهدرسيف الحضرٌييف )ريؼ، حضر(بأىً يكجد أثر الهىطقة الجغرافية : "فرض البحث القائؿ
. الفرض الصفرم الذم هفادي أىً ال تكجد فركؽ بيف الهدٌرسيف الريؼ كالهدٌرسيف الحضر في الصحة الىفسية تيعزل لهتغير الهىطقة الجغرافية

كهرد ٌذي الىتائج أف كؿ هف األساتذة الذيف يدٌرسكف بالهىاطؽ الريفية كالذيف يدٌرسكف بالهىاطؽ الحضرية لٍـ ىفس الهشاكؿ في الصحة الىفسية، 
ذي الضغكط قد تتعمؽ ببيئة العهؿ الهادية  كحسب الباحث أف ضغكط هٍىة التدريس تتأثر بٍا الصحة الىفسية لمهدٌرسيف بالدرجة األكلى، ٌك

األقساـ كعدـ هبلئهتٍا لهعايير األرغكىكهيا التصهيهية، عدـ تكفر كسائؿ التدريس في كثير هف األحياف هها يتىافى كهىٍجية التدريس الحديثة (
ىاؾ ضغكط فردية كتتهثؿ في صراع الدكر كغهكضً كالعبء الزائد في العهؿ كطبيعة الهٍىة؛ فاألستاذ )الهعتهدة في الهىظكهة التربكية ، ٌك

الريفي كالحضرم كبلٌها أصبحت هٍهتٍها بالجاىب إلى التدريسية أصبحت إدارية فكثرة كاجبات التمهيذ الهىزلية كالصفية كالهكتبية كالفركض 
كحسب الباحث كذلؾ كاحتكاكً الهستهر كالدائـ هع الهعمهيف كاألساتذة فالضغكط االجتهاعية . الهستهرة كمً زاد هف هعاىاة الهٍىة لدل الهدرسيف

 .الهتهثمة في ضعؼ العبلقة هع الزهبلء في العهؿ كالهدير أصبحت تشكب هؤسساتىا التربكية
 
عمى الصحة الىفسية لمهدٌرسيف لصالح  )عالية، هتكسطة كهتدىية(يكجد أثر الخبرة الهٍىية : "ككاف ىصٍا: عرض كتفسير الفرضية الثالثة (جػ

". الخبرة الهٍىية العالية
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: لعينة البحث باستخداـ اإلحصاء الكصفي( الخبرة المينية)يكضح كصؼ متغير  (3)جدكؿ رقـ 
الحد األعمى الحد األدنى الخطأ المعيارم االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي  Nعدد األفراد  

الخبرة المينية العالية 
الخبرة المينية المتكسطة 
الخبرة المينية المتدنية 

المجمكع 

00 
37 
88 
125 

00 
260,35 
203,22 
220,13 

00 
21,98 
31,37 
38,94 

00 
3,61 
3,34 
3,48 
 

00 
242,00 
120,00 
120,00 

00 
342,00 
317,00 
342,00 

 ) أستاذ37(، كأف الهدٌرسيف ذكك الخبرة الهٍىية الهتكسطة )00(ىبلحظ هف الجدكؿ السابؽ أف عدد الهدٌرسيف ذكك الخبرة الهٍىية العالية 
 )88(، كأف األساتذة ذكك الخبرة الهٍىية الهتدىية عددٌـ )21,98(باىحراؼ هعيارم قدري  )260(كهتكسطٍـ الحسابي في الصحة الىفسية 

. )31,37= (كباىحراؼ هعيارم  )203,22(بهتكسط حسابي 
) أساتذة ذكك خبرة هٍىية عالية، هتكسطة كهتدىية(لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف الهجهكعات الثبلث  )F(أها فيها يخص استخراج الىسبة الفائية 

يجاد هدل تأثير الخبرة الهٍىية عمى الصحة الىفسية لمهدٌرسيف، قهىا بتطبيؽ اختبار تحميؿ التبايف في اتجاي كاحد  .كا 
 

أساتذة ذكك خبرة هٍىية عالية، هتكسطة كهتدىي (داللة الفركؽ بيف الهجهكعات الثبلث  يكضح (4)جدكؿ رقـ 
القيمة  Fالنسبة الفائية متكسط مجمكع المربعات درجات الحرية مجمكع المربعات مصدر التبايف 

االحتمالية 
بيف المجمكعات 
داخؿ المجمكعات 

المجمكع 

84998,80 
103037,88 
188036,68 

1 
123 
124 

84998,801 
837,706 

101,406 0,00 

ي قيهة أصغر هف هستكل الداللة  )0,00(= هف الىتائج السابقة ىبلحظ أف القيهة االحتهالية  لذا سكؼ ىقبؿ فرض البحث  )0,01α = (ٌك
كلصالح الخبرة الهٍىية " عمى الصحة الىفسية لمهدٌرسيف لصالح الخبرة الهٍىية العالية )عالية، هتكسطة كهتدىية(يكجد أثر الخبرة الهٍىية : "القائؿ

.  الهتكسطة
حيث لـ تبدأ تظٍر لٍـ األعراض الجسهاىية الهتهثمة في الصداع الهستهر كالشعكر بعدـ القدرة عمى التفكير، ككذا أصحاب الخبرة الهتكسطة ال 

ذي الفئة  تخطكا عقبة السىكات  )أصحاب الخبرة الهتكسطة(تكجد لديٍـ أفكار سيئة عف هٍىة التدريس كأثىاء كجكدٌـ بالهؤسسة التربكية، ٌك
األكلى هف التدريس التي تعتبر شاٌقة بكجكد أفكار هخيفة كهتعبة عف التدريس بالىسبة لؤلساتذة،كاف الخبرة التدريسية الهتكسطة هف خبللٍا تزكد 

الهدرسيف باألساليب كاالستراتيجيات الهبلئهة لمتكيؼ هع هٍىة التدريس هها يؤثر عمى الصحة الىفسية لٍـ باإليجاب أها بالىسبة لمهدٌرسيف 
 سىة 20(فإف جؿ الهدرسيف الذيف تفكؽ خبرتٍـ الهٍىية  )الصحة الىفسية(أصحاب الخبرة العالية كحسب الباحث كها رأيىاي أثىاء تطبيؽ هقياس 

ذا ها دلت  )فها فكؽ فإف لٍـ هشاكؿ في الصحة الىفسية تكهف في األعراض الجسهاىية كفي االكتئاب أحياىا كفي اإلعياء هف هٍىة التدريس ٌك
 .)الصحة الىفسية العالية(عميً ىتائج التحميؿ اإلحصائي فبل أستاذ كاحد كصؿ إلى هستكل 

 
". ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلىاث في الصحة الىفسية: "ككاف ىصٍا: عرض كتفسير الفرضية الرابعة (د

: لعينة البحث باستخداـ اإلحصاء الكصفي( الجنس)يكضح كصؼ متغير  (5)جدكؿ رقـ 
الخطأ المعيارم االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي  Nعدد األفراد  

 (ذككر)عدد األساتذة 
 (إناث)عدد األساتذة 
المجمكع 

54 
71 
125 

216,42 
222,95 
220,13 

43,83 
34,82 

38,94 

5,96 
4,13 

3,48 

كأف االىحراؼ  )216,42(كاف الهتكسط الحسابي لمصحة الىفسية  ) هدرس54(أف عدد الهدٌرسيف الذككر  )00(ييبلحظ هف الجدكؿ رقـ 
 )222,95= (كاف هتكسطٌٍف الحسابي في الصحة الىفسية  ) هدٌرسة71(بيىها عدد الهدٌرسات اإلىاث . )43,83(= الهعيارم لمصحة الىفسية 
. )38,94(كباىحراؼ هعيارم  )220,13(كهتكسطٍـ الحسابي  ) هدٌرس كهدٌرسة125(؛ كهجهكع الهدرسيف )34,82(كباىحراؼ هعيارم هقداري 
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" ت"عمى الصحة الىفسية فقد استخدهىا اختبار  )الجىس(كلهعرفة داللة الفركؽ بيف الهدٌرسيف الذككر كالهدٌرسات اإلىاث كهدل كجكد أثر لهتغير 
، كالجدكؿ الهكالي يكضح ىتائج الفركؽ بيف الهدٌرسيف الذككر كاإلىاث في الصحة )Independent Samples Test(لمعيىات الهستقمة 

 .الىفسية
 . يكضح ىتائج الفركؽ بيف الهدٌرسيف الذككر كاإلىاث في الصحة الىفسية6جدكؿ 

  T.Testحجـ العينة  (النكع)الجنس المتغير 
المحسكبة 

قيمة الداللة القيمة االحتمالية 

ذككر الصحة النفسية 
إناث 

54 
71 

0,928 
 

غير دالة  0,355

يظٍر هف الجدكؿ أىً ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا في هتكسط درجات هستكل الصحة الىفسية بيف كؿ هف الهدٌرسيف الذككر كالهدٌرسات اإلىاث 
ي قيهة أكبر هف هستكل الداللة  )Spss() = 0,355(حيث كاىت ىتيجة القيهة االحتهالية الهحسكبة باعتهاد برىاهج  كعميً فٍي  )0,05(ٌك

. غير دالة إحصائيا هها يدؿ عمى صحة فرض البحث بأىً ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف الهدٌرسيف الذككر كالهدٌرسات اإلىاث
كيأتي تفسيرىا لٍذي الىتائج لعدـ اختبلؼ الدكر الذم يقـك بً كؿ هف الهدٌرس كالهدٌرسة عمى هستكل الهؤسسة التربكية؛ كها يفسر عدـ كجكد 

، فكبلٌها )هٍىة التدريس(فرؽ بيف الذككر كاإلىاث فيها يخص الصحة الىفسية ٌك التشابً بيف الهجهكعتيف هف حيث ههارستٍـ لىفس الهٍىة 
 صباحا إلى الساعة 8(ابتداءا هف الساعة  ) ساعت كىصؼ يكهيا5(لديً ىفس أعباء الهٍىة فساعات العهؿ اليكهية بالىسبة لمهعمـ كالهعمهة 

كيقٌسـ ٌذا الكقت إلى التحضير اليكهي  ) ساعة أسبكعيا30(بهعدؿ   )15:30(كحتى الساعة  )13:00(كهساءا ابتداءا هف الساعة  )11:15
ضافة حصص احتياطية كاإلشراؼ عمى األعهاؿ اليكهية الهقٌدهة إلى الهتعمهيف، ككذا إعداد الكسائؿ  كالهستهر لمدركس، كهتابعة الهتعمهيف كا 

ا هف االعهاؿ التي تتشابً في تطبيقٍا هف طرؼ الهدٌرسيف كالهدٌرسات . التعميهية، تحضير االهتحاىات كتصحيحٍا كغيٌر
 

: استنتاج عاـ
ا الثركة البشرية التي تؤدم إلى استهرار التقدـ كالبىاء لمهجتهع، إال أىٍا كفي ىظر أفراد عيىة البحث      بالرغـ هف أٌهية هٍىة التعميـ كاعتباٌر

كحسب خبرة الباحث كها يؤٌثر عمى الصحة الىفسية لمهدرسيف بالسمب الجٍد الكبير الذم يبذلً الهدرس هها يؤثر عمى صحة جسدي ككذا 
فكثير هف الهٍاـ تعتبر إضافية ٌي هف  )كهرض الرؤية كالسهع(صحتً الىفسية حيث يتعرض الهدرس في كثير هف األحياف إلى األهراض 

كتحديد الهٍاـ الهىكطة لمهدرس، فهع اتباع  )بطاقة التكصيؼ الكظيفي لمهدٌرس(هٍاـ اإلدارة الهدرسية، كعميً أصبح هف الضركرم تحديث 
لمهىظكهة التربكية الهىاٌج الحديثة في التدريس فكثير هف الهٍهات التي تدخؿ ضهف هٍهات الهشرؼ أك هستشار التربية أك هدير الهؤسسة 

ك هطالب بتىفيذٌا التعميهية كأٌـ /كهف جاىب آخر فالهدٌرس ٌك حجر الزاكية في العهمية التربكية. التربكية أصبحت هف تكاليؼ الهدٌرس ٌك
ىا اىطمقىا هف الحديث عف الصحة الىفسية  شخصية في حياة الهتعمـ، كعميً يقع العبء الكبير في تحقيؽ الصحة الىفسية لمهتعمهيف، ٌك

لمهدٌرسيف إلى الصحة الىفسية لمهتعمهيف باعتبار ٌذا األخير طرؼ اك شريؾ رئيسي في ىجاح أم ىظاـ تربكم كبمكغ أٌدافً؛ ألف الحديث عف 
 .الصحة الىفسية في أم هؤسسة تربكية تشهؿ كؿ األطراؼ الهتكجديف فيٍا هف هدرسيف، هتعمهيف، هدراء،عهاؿ كهكظفيف

 
: تكصيات البحث

 .ضركرة عمى تحسيف الظركؼ الهٍىية لمهدٌرسيف كتحسيف هستكاٌـ الهعيشي هف جٍة أخرل )1
ذا عبر إدراج دكرات  )2 يجب الكصكؿ أك الرفع هف تقدير الذات لمهدٌرسيف لها لٍذا الهتغير هف تأثير كبير عمى الصحة الىفسية لٍـ، ٌك

تدريبية تيقاـ هف طرؼ هتخٌصصيف لمرفع هف تقدير الذات لمهعمهيف، أك عبر كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ الهختمفة لتحسيف صكرة 
 .الهدرسيف

ضركرة إعادة الىظر في الهىاٌج الهدرسية لغرض هسايرتٍا حاجات الهدرسيف هف جاىب كاٌتهاهات كهيكؿ كرغبات الهتعمهيف هف جاىب  )3
 .آخر

ستراتيجية التعمـ التعاكىي كالجهاعي لمخركج  )4 ا استراتيجية التعمـ الىشط كا  ضركرة هعرفة الهدرس بتطبيؽ استراتيجيات التعمـ الهختمفة أبرٌز
هف الركتيف في التدريس كزيادة الضغط الهٍىي عمى الهدرس بطريقة التمقيف التقميدية؛ ففي ٌذي االستراتيجيات الحديثة حركية كىشاط فعاؿ 

 .داخؿ حجرات الدراسة هف طرؼ الهتعمهيف هها يؤثر باإليجاب عمى الصحة الىفسية لمهدٌرسيف كالهتعمهيف
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العبلقػات اإلنسانيػة في الميف الخدماتية كدكرىا في إدارة االحتػراؽ النفسػي لػػػػدل المكظفيػػػػف كاقػػػع 

 بشيػر لعريػط      .د
 ىنػاء بكحػارة.    أ

 جامعة باجي مختار عنابة          

: ةػمقػدـ

     تشٍد الهجتهعات الحديثة عمى اختبلؼ أىكاعٍا تزايدا هضطردا في عدد كحجـ الهؤسسات التي تكفر الخدهات الضركرية لهجهكع 
الهكاطىيف كالتعميـ كالعبلج كالهساعدة في التكصؿ إلى حمكؿ هىاسبة لمهشكبلت االجتهاعية، كتعتهد ٌذي الهؤسسات عمى هختصيف أك عاهميف 
ا العهؿ الجهاعي كالتفاعؿ إضافة إلى العبلقات اإلىساىية خاصة إذا  يفترض فيٍـ القياـ بعهمٍـ بطرؽ تتسـ بالفاعمية كاالٌتهاـ، كأغمب ها يهيٌز

كاىت ايجابية قائهة عمى الصداقة، الهحبة، التقدير كالتي تضهف تفاٌها كتعاكىا كاىسجاها، فٍذا الجك هف العهؿ يدخؿ السركر كالرضا في 
ىفسية الفرد كبركحً الهعىكية العالية فإىً سيؤدم عهمً أك الهٍاـ الهكمؼ بٍا بإتقاف كعمى أحسف كجً، فقياـ كؿ فرد في الجهاعة بكاجبً ٌي 
هف العكاهؿ التي تزيد هف ارتفاع الركح الهعىكية لمفرد، شعكري بأىً هقبكؿ هف طرؼ جهاعة العهؿ الذيف يعهؿ هعٍـ، كأىً قد ىجح في تككيف 

كبذلؾ السعي لتحقيؽ الصحة الىفسية ٌذي األخيرة تبرز هؤشراتٍا في اإلحساس بالرضا، التكافؽ الىفسي كالهٍىي، . عبلقات ايجابية بيىً كبيىٍـ
األهف كالطهأىيىة الىفسية، ارتفاع الركح الهعىكية الدالة غالبا عمى العبلقات اإلىساىية الطيبة في هجاؿ العهؿ إذ أىٍا تتفؽ تهاها هع هبادئ 

فكؿ ٌذي األهكر يجب أف ..كأسس تىهية الهجتهع هف حيث تغيير االتجاٌات كالهشاركة كالتعاكف كاإلشراؼ الفعاؿ، كىجاح العهؿ الجهاعي
كاألسس الهعمىة في العبلقات اإلىساىية تتفؽ هع أسس اإلدارة في هشاركة األفراد في األعهاؿ الهىكطة . تراعي في هياديف العهؿ تىهية الهجتهع

ذي الهشاركة تتيح الفرصة لكي يىهك الفرد فكريا كاجتهاعيا في عهمً كيساعد عمى تىظيـ سير العهؿ، كهف ٌىا يبدأ شعكري بالىهك جزءا  بٍـ، ٌك
. ال يتجزأ هف العهؿ فيعهؿ جاٌدا إلىجاحً كلك تطمب هىً جٍدا أكبر

فاإلىساف في ...     هف جٍة أخرل يتعرض الكثير هف األفراد ألزهات حياتية هختمفة في هياديف الحياة االجتهاعية كاالقتصادية أك الهٍىية
ا لصالحً هف خبلؿ هضاعفة ىشاطً اليكهي،  بحثً عف االستقرار كاألهاف كتمبية هتطمبات الحياة يسعى دائها لمتكيؼ هع هتغيراتٍا كاستثهاٌر
غير أىً في حالة عجزي عف  تأهيف احتياجاتً اليكهية قد تبدأ الصراعات التي هف الهفترض أف تخمؽ ضغكطا شديدة، كلعؿ أف ٌذي األخيرة 
تهثؿ أبرز التأثيرات عميً خاصة في عصرىا الحالي فٍي ىتاج التقدـ الحضارم حيث تستٍدؼ الىفس البشرية فتحهمٍا أعباء فكؽ طاقتٍا قد 

ا الضغكط الىفسية كالهٍىية. تترجـ في شكؿ أعراض كاضطرابات ىفسية كجسهية هختمفة ا هخمفة آثار أبرٌز ، تكهف خطكرتٍا في حالة استهراٌر
ا حالة االحتراؽ الىفسي التي تتهثؿ في حاالت التشاـؤ كالبلهباالة، قمة الدافعية، فقداف القدرة عمى االبتكار، كالقياـ بالكاجبات بصكرة  سمبية أبرٌز
آلية تفتقر إلى االىدهاج الكجداىي، في هقابؿ ٌذا فإىً هف الهحتهؿ أف يتسع تأثير االحتراؽ الىفسي هها قد يؤدم إلى سكء التكافؽ الفردم، إال 
أىً قد ال يحدث ذلؾ عىد كؿ األفراد، األهر الذم قد يجعمىا ىعطي دكرا ٌاها لشخصية الفرد الكجداىية، االىفعالية كالصحية كالشخصية كتكافقً 

كىظرا لٍذي التأثيرات السمبية التي قد تخمفٍا ٌذي الظاٌرة فإىً قد تزايد بٍا االٌتهاـ في السىكات . الىفسي في التغمب عمى الضغكط الىفسية
إدراؾ األفراد كالهجتهعات كالهىظهات خاصة هىٍا الخدهاتية ألٌهية ٌذي الظاٌرة كجدكل دراستٍا كتحميمٍا ككضع : األخيرة ألسباب عديدة أٌهٍا

االستراتيجيات الهبلئهة الحتكائٍا كالسيطرة عميٍا، فقد اعتبر العديد هف الباحثيف كالدارسيف االحتراؽ الىفسي هف بيف الظكاٌر السيككلكجية التي 
تعاىي هىٍا الهىظهات كالهؤسسات خاصة الهؤسسات التي تقدـ خدهات إىساىية كاجتهاعية كهصمحة البريد، الشرطة، الهستشفى، هؤسسات 

ا...الرعاية، . كغيٌر
      فقد عد غالبية الباحثيف ظاٌرة االحتراؽ الىفسي كاستجابة رئيسية لمتكتر الىاتج عف أكضاع العهؿ كشدة الضغكط الىفسية كالهٍىية الهزهىة 

كعميً ٌذي األخيرة تؤدم إلى حدكث اختبلؿ في الصحة الىفسية كالجسهية لمفرد إضافة إلى تكتر العبلقات اإلىساىية التفاعمية بيف العاهميف، 
سببا هٍها في تحهيؿ الهىظهات تكاليؼ ضخهة كاىت في غىى عىٍا عمى الهستكييف البشرم كالهادم،  (Burnout)أصبح االحتراؽ الىفسي 

ككعيا هف الهىظهة بالىتائج السمبية التي يمحقٍا االحتراؽ الىفسي الذم يكاجًٍ العهاؿ كجب عميٍا الهساٌهة في القضاء عميً أك عمى األقؿ 
ا . التخفيؼ هف حدتً لبمكغ هستكيات هرضية هف األداء كالرضا الكظيفي كبذلؾ حظيت ٌذي الظاٌرة باٌتهاـ العديد هف الباحثيف ىظرا آلثاٌر

كعميً فقد تعددت كاختمفت البحكث التي تىاكلتً باختبلؼ هجاؿ كؿ باحث، . السمبية عمى األفراد في هجاؿ العهؿ كاالىجاز عمى السكاء
فباعتبار أىً ظاٌرة تعبر عف عرض استجابي لمضغكط الهٍىية الهزهىة فإىً هف الههكف أف يمقي بظبللً عمى الفرد العاهؿ كهف ثـ عمى 
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الهىظهة ككؿ خاصة كأىٍا تكثر بىسب كبيرة في األكساط الهٍىية التي تسعى إلى تقديـ الخدهات بىكعيٍا اإلىساىية كاالجتهاعية كالتي يككف 
. الفرد العاهؿ فيٍا ذك كاريزها خاصة تتطمب هىً التعاهؿ فيٍا هع الجهٍكر بشكؿ هباشر، كهكاجٍة أك استعابا دقيقا آلراء كاتجاٌات الىاس

 
: العبلقات اإلنسانية كأىميتيا في مؤسسات العمؿ

       لقد زاد االٌتهاـ بالعبلقات اإلىساىية كخصائصٍا كأٌهيتٍا هىذ أكاسط هف الثبلثيىات هف القرف الهاضي عمى الهستكل العمهي خاصة 
هجاؿ هف "بعد كبر الهؤسسات حجـ الهؤسسات كهف ٌذا الهىطمؽ تعددت التعاريؼ بحسب تعدد الهٍتهيف فىجد هىٍـ هف يعرفٍا عمى أىٍا 

شباع حاجاتٍـ  ـ إلى العهؿ هعا بأكبر إىتاجية هع تحقيؽ التعاكف بيىٍـ كا  هجاالت اإلدارة يعىى بإدهاج األفراد في هكقؼ العهؿ بطريقة تحفٌز
.  )24:، ص2004سبلطىية بمقاسـ، (".االقتصادية كالىفسية كاالجتهاعية

هكاىاتع كخبراتً، كاعتباري قيهة عميا في حد ذاتً، "كذلؾ  ٌي السمكؾ اإلدارم الذم يقـك عمى تقدير كؿ فرد هف أفراد الهؤسسة، كتقدير هكاٌبً كا 
كالذم يقـك أيضا عمى االحتراـ الهتبادؿ بيف الهديريف كالهىفذيف كبيف العاهميف بعضٍـ البعض، كالذم يعتهد عمى حسف الىية في التصرفات 

. كالشعكر الطيب ىحك اآلخريف كىحك العهؿ
ٌي تمؾ الجٍكد كاألىشطة التي تبذؿ هف أجؿ بىاء إطار يساعد عمى تىهية الثقة كالفٍـ كاالحتراـ الهتبادؿ بيف اإلدارة كأفراد القكة العاهمة بٍدؼ "

. )660:، ص2013خالد بف حهدم الحهيدم الحربي، ("تحقيؽ األٌداؼ بكفاءة كفعالية كاقتصاد
ـ عمى األداء هتعاكىيف في سبيؿ الحصكؿ عمى "زكي حنكش يعرفٍا أيضا  بأىٍا ذلؾ التىسيؽ بيف جٍكد األفراد الهختمفيف كخمؽ جك عهؿ يحفٌز

. )10:، ص2009عيريش يسهيىة، (".ىتائج أفضؿ، هها يترتب عميً إشباع رغباتٍـ االقتصادية كالىفسية كاالجتهاعية
فالعبلقات اإلىساىية ٌي إشباع لمحاجات الىفسية لمفرد في ىطاؽ الجهاٌة أك تكفير الفرص أهاـ الفرد في الجهاعة إلشباع حاجات ليحدث 

. )04:، ص1433بدرية حهد العهيسي، (.التطكير كالتغيير لمجهاعة لتحقيؽ ٌدفٍا بشكؿ أفضؿ
     كعميً كهف خبلؿ التعاريؼ السابقة يهكىىا القكؿ أف العبلقات اإلىساىية في العهؿ ٌي بهثابة العصب الحيكم في أم هؤسسة، كعمى 

أساسٍا يتـ تحقيؽ أٌداؼ الفرد كالهىظهة في أحسف الظركؼ، إضافة إلى أف لٍا دكر كبير في تىهية هشاعر األخكة كالزهالة ، التعاكف، األهف 
. كغيري بيف العهاؿ..الىفسي

  
في حياة الفرد بشكؿ عاـ كالعاهؿ بشكؿ خاص هف ضركرات الحياة تعتبر أىمية العبلقات اإلنسانية في الميف الخدماتية كبيئة العمؿ 

االيجابية في هختمؼ الهؤسسات االجتهاعية، كذلؾ هف هىطمؽ أف العبلقات اإلىساىية الجيدة بيف األفراد كالجهاعة تؤدم إلى تحقيؽ أٌداؼ 
 .الهؤسسات ككافة الىشاطات االجتهاعية في هختمؼ هجاالت الحياة

    كاىطبلقا هف ذلؾ اعتبرت العبلقات اإلىساىية في الفكر اإلدارم إحدل هقكهات الجكدة الشاهمة في األداء، أها في الهجاؿ الخدهاتي فتصبح 
لذلؾ فهجاالت . حجر الزاكية في بمكغ أعمى هستكيات الجكدة في العهؿ اإلدارم كالفىي ك العبلئقي خاصة إذا كاف التعاهؿ هع الجهٍكر

كذا . العبلقات اإلىساىية في العهؿ اإلدارم كاسعة كشاهمة كهتعددة الهبلهح فهىٍا العبلقات في القيادة، االتصاؿ كالتعاهؿ الهباشر ٌك
   كتأتي أٌهية العبلقات اإلىساىية في الكقت الحاضر الرتباطٍا بتصرفات كسمكؾ المذيف يقـك عميٍـ العهؿ كاإلىتاج، فالعاهؿ لـ يعد سمعة كها 

ٌك الحاؿ في اآللة، بؿ ٌك إىساف لً عكاطفً كتفكيري كهيكلً كىزعاتً كتىحصر رغباتً في أف يككف هكضع احتراـ كتقدير، كأف يجد هجاال 
ا هف جاىب اإلدارة يشعري  ذي الهطالب اإلىساىية في حياة الفرد كتكفيٌر هفتكحا لمعهؿ، كبعض الضهاىات في الهستقبؿ كحياة اجتهاعية سميهة، ٌك
ها عىصراف ٌاهاف لتبادؿ الثقة بيف الطرفيف لمكصكؿ إلى الٍدؼ الهشترؾ، كها يجب أف يشعر العاهؿ بالتقدير لمجٍكد  باالحتراـ كالتقدير، ٌك

سميـ (.التي يبذلٍا فيتحسف سمككً كترتفع هعىكياتً، كيتـ ٌذا عف طريؽ االتصاؿ كالهشاركة كالعهؿ الجهاعي ضهف إطار العبلقات اإلىساىية
. )660:الزبكف كآخركف، هرجع سابؽ، ص

 
ـ يعهمكف  يتعمؽ بأىداؼ العبلقات اإلنسانية كفيها فإىً كهها ال شؾ أف أم جهاعة هف البشر تجهعٍـ أٌداؼ كتحكهٍـ قكاعد كقكاىيف، ٌك

لتحقيؽ عدة أٌداؼ في إطار القكاعد كالقكاىيف السائدة بيىٍـ كيرتبطكف ببعضٍـ بهشاعر تتغير كتتبدؿ حسب الظركؼ كاألحكاؿ التي تهر 
حيث يٍدؼ العىصر األساسي في العبلقات اإلىساىية إلى إشباع حاجات الفرد، السيها الحاجات الثاىكية الهتهثمة في تفاعؿ الفرد هع . عميٍـ

بيئتً كالتي تشهؿ الحاجة إلى االىتهاء كالتعبير عف الذات، الحاجة إلى التقدير كاألهف كالحرية، كالهكاىة االجتهاعية كالسمطة الضابطة، كلعؿ 
 :هف أبرز أٌدافٍا ىذكر ها يمي
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 زيادة تحصيؿ كفاءة *خمؽ الجك الىفسي كاالجتهاعي الهىاسب داخؿ الهؤسسة   *إقاهة عبلقات جيدة داخؿ هؤسسة العهؿ كخارجٍا  * 
ـ بأىٍـ  أعضاء في *االرتفاع بهستكل الكفاية اإلىتاجية هف خبلؿ تىهية التعاكف  *العهاؿ   الشعكر باالىتهاء إلى الهؤسسة عف طريؽ إشعاٌر

ها ىتيجة حتهية لمبقاء كاالستهرارية في *الجهاعة، يشارككف في عهمٍا كفي تحهؿ هسؤكلياتٍا  الىجاح كالتقدير إضافة إلى األهف كالطهأىيىة ٌك
 .الهؤسسة

كالتي يتـ التعاهؿ فيٍا هع الجهٍكر كالهكاطىيف بشكؿ   )اإلىساىية كاالجتهاعية(     هف جاىب آخر كاىطبلقا هف خصكصية الهٍف الخدهاتية 
هباشر فإف كؿ ذلؾ كغيري قد أفرز جهمة هف الهشكبلت الىفسية ها أدل إلى كصؼ العصر الحالي بأىً عصر األزهات كالتكترات كالضغكطات 
كذلؾ لكثرة الهشكبلت الحياتية، كتشابؾ الحاجات اإلىساىية هها فرض ازديادا همحكظا كهتكاليا في عدد كحجـ الهؤسسات التي تقدـ الخدهات 
الضركرية لمهكاطىيف، حيث أصبح عمى ٌذي الهؤسسات كالهصالح إشباع ٌذي الحاجيات، كحؿ ٌذي الهشكبلت هف خبلؿ الهختصيف العاهميف 
فيٍا، كالذيف يفترض فيٍـ أف يقكهكا بكاجباتٍـ تجاي حاجات كهشكبلت الهكاطىيف، هها أدل إلى زيادة األعباء الهمقاة عمى عاتقٍـ، ٌذي األعباء 

التي تهثؿ ضغكطات تكاجً األفراد العاهميف في الهؤسسات االجتهاعية تؤدم هع تقدـ الزهف إلى التكتر كالقمؽ هها يىتج عىً اىطفاء شعمة 
 إحدل ظاىرة االحتراؽ النفسيالحهاس تدريجيا إلى أف تصؿ إلى درجة إعاقة العاهميف عف تأديتٍـ لكاجبٍـ بالشكؿ الهطمكب كيهكف أف تككف 

 .ٌذي الظكاٌر
 (Burnout) هف الهفاٌيـ الحديثة ىسبيا، حيث حظي ٌذا الهفٍـك Concept de burnoutمفيـك االحتراؽ النفسي يعتبر       حيث

كذلؾ آلثاري السمبية كظاٌرة سيككلكجية هزهىة عمى  باٌتهاـ العديد هف الباحثيف خبلؿ السىكات األخيرة كتىاكلٍا الكثير هىٍـ بالبحث كالدراسة،
العىصر البشرم في هجاؿ العهؿ، ٌذي الظاٌرة الخطيرة تشكؿ هعكقا كبيرا يحكؿ دكف قياـ العاهؿ بدكري بشكؿ كاهؿ هٍها كاىت كظيفتً سكاء 

 كاسع االىتشار "االحتراؽ النفسي"إلخ، كؿ ٌذا هف شأىً أف يؤثر عمى إىجاز العهؿ، حيث أصبح هصطمح ...أكاف ههرضا أـ طبيبا أـ هعمها
حيث يعد العالـ . كسهة هف سهات الهجتهع الهعاصرة، كيبدك أف ٌذي الظاٌرة في تطكر هستهر هىذ سىكات التسعيىات

إفراط الفرد في " هف أكؿ الباحثيف الذيف خصصكا قسطا كبيرا لمحديث عف ٌذي الظاٌرة إذ يعرفً عمى أىً (Freudenberger)"فركيدنبرجر"
، إذ تمعب الضغكط الهٍىية الهختمفة الدكر األساسي في حدكث ٌذي الظاٌرة، "استخداـ طاقتو، حتى يستطيع تمبية متطمبات العمؿ الزائدة

فالفرد في هكاجٍتً لمهتطمبات البيئية يستخدـ قدراتً لمتعاهؿ هعٍا، ٌذا األهر قد يخرج عف صكرتً الطبيعية إذا ها زادت عمى الهتطمبات أك 
كضهف ٌذا اإلطار فقد حددت عدة تعاريؼ لبلحتراؽ . )Pierre Canonui &Aine Mauraanges, 2008 ,p : 06(القدرات الذاتية 

:  يهكف أف ىمخصٍا فيها يمي(Burnout(الىفسي
 .أىً يحدث عمى هستكل الفرد- 
 .عبارة عف خبرة ىفسية سمبية داخمية تتضهف الهشاعر كاالتجاٌات كالدكافع كالتكقعات- 
 .يشهؿ التعبير السمبي في االستجابة لآلخريف، حيث يهثؿ استجابات سمبية أك غير هبلئهة ىحك الغير- 
 ).120: ، ص2003 فكزية عبد الحهيد الجهالي كعبد الحهيد سعيد حسف، (.يشهؿ استجابات سمبية ىحك الذات كهفٍكهٍا- 
: الفػرؽ بيف االحتػراؽ النفسػي كالضغػطكيهكىىا فيها يمي تكضيح  *

. جدكؿ يكضػح ممخػص الفرؽ بيف الضغػط النفػسي ك االحتػػراؽ

االحتراؽ النفسي الضغط النفسي 
 .الضغط عبارة عف حالة مف عدـ التكازف العقمي كاالنفعالي كالجسدم* 
(Christina Guillevic, 2003 , p : 179 .) 

 .أما االحتراؽ فيك ظاىرة تنتج عف تطكر خيبات  األمؿ* 

. يتكلد الضغط عف إدراؾ الفرد لمكضع القائـ* 
 

بينما ينبعث االحتراؽ النفسي مف شعكر الفرد بعدـ تمبية احتياجاتو كعدـ * 
. تحقيؽ تكقعاتو

. بينما يتطكر االحتراؽ النفسي تدريجيا مع مركر الزمف* . يمكف أف يبقى الضغط لفترات مؤقتة أك طكيمة* 

. بينما االحتراؽ يككف سمبيا دائما* . يمكف أف يككف الضغط سمبيا أك ايجابيا* 

. يمكف أف يحدث الضغط ألم شخص* 
 

بينما االحتراؽ يحدث عند األشخاص الذيف بدأكا حياتيـ بمثؿ عميا كدافعية * 
 (  .15 :، ص2008جمعة سيد يكسؼ، ).شديدة

. بينما يحدث االحتراؽ لعدد أقؿ مف األفراد* . يحدث الضغط لعدد أكبر مف األفراد* 

 :، ص2008 ، جمعة سيد يكسؼ).يحدث الضغط في جميع أنكاع الميف* 
15.  ) 

بينما يحدث االحتراؽ النفسي غالبا في الميف التي تتضمف التعامؿ مع * 
. الناس
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 :، فيهكف حصر أسباب حدكثً في اآلتي العكامؿ ك أسباب المحفزة عمى حدكث االحتراؽ النفسيأها عف أٌـ* 
 . العطاء بشكؿ كبير كعدـ الحصكؿ عمى الكثير هف التقدير كالتعزيز*
 .الىقص في اإلحساس باإلىجاز كالهعىى في العهؿ* 
 .)Sascha Nicolas 2009, p : 26 (.القياـ بىفس األعهاؿ هع قميؿ هف التغير خصكصا إذا كاىت ٌذي األعهاؿ ليست ذات هعىى* 
 ىادر فٍهي (. الكجكد تحت ضغكط ٌائمة لتقديـ الهساعدة كالكصكؿ إلى األٌداؼ الهىشكدة كالتي تككف في هعظهٍا غير كاقعية* 

 ).203: ، ص2002الزيكد، 
العهؿ هع العديد هف الىاس كخصكصا هف الىكعيات التي تككف ذات هقاكهة عالية أك الذيف قدهكا بشكؿ غير طكعي، أك الذيف يظٍركف * 

 .تقدها بطيئا
 .الصراع كالتكتر هع الزهبلء كبالتالي غياب الدعـ في أجكاء العهؿ* 
ىا يجعمٍـ يتخذكف هكقفا ضد بعضٍـ البعض، بدال هف العهؿ عمى كضع أٌداؼ ذات هعىى كقيهة*  . ىقص الثقة بيف الهشرفيف، ٌك
عدـ الحصكؿ عمى فرص لمتجربة الشخصية أك لتجريب اتجاٌات جديدة، أك أكضاع يهكف هف خبللٍا اختبار التغير، كاإلبداع ال يكافأ * 

 )Beverly A.potter , 2005, p : 16(.فقط، بؿ ال يشجع أيضا
 .الشعكر بالعزلة في العهؿ، كضعؼ العبلقات الهٍىية* 
 ).64:  ، ص2007 ىشكة كـر أبك بكر دردير، (.الخصائص الشخصية لمفرد* 
  .)99: ، ص2001خكلة يحي كآخركف، ) .العهؿ لفترات طكيمة دكف الحصكؿ عمى قسط هف الراحة *
فإف التكاصؿ كالتفاعؿ هع الىاس، كعكاهؿ ٌذا التفاعؿ الذم يسبب صعكبات كضغكط عالية،  مصػػادر االحتراؽ النفسػي، أها عف *

باإلضافة إلى ضغكطات العهؿ كخصائص ىظاـ الهؤسسة، كالدكافع كالسهات الشخصية الهختمفة، كالحاجة إلى التفكؽ، كمٍا هصادر 
لبلحتراؽ تتىكع بيف هصادر اجتهاعية، كهصادر كظيفية، كهصادر شخصية، إضافة إلى هصادر تتعمؽ بعبلقة العاهؿ هع زهبلئً في 

 ).Michel Delbrouch(ed), 2004, p : 35 ( .العهؿ كهدل تفٍهٍـ كدعهٍـ، كؿ ٌذي تدخؿ ضهف الهصادر الهسببة لبلحتراؽ الىفسي
ابتدءا بكجكد الضغكط، إذ أىٍا تحدث حالة هف عدـ التكازف لدل الفرد، كعىدها تزداد شدة ٌذي االحتراؽ النفسي عبر عدة مراحؿ  كقد يتطكر *

 :الضغكط بدكف القدرة عمى التكيؼ هعٍا تحدث الهراحؿ اآلتية

كتهتد لعدة أسابيع، كتتهيز باالستجابة االىفعالية قصيرة الهدة كالهباشرة لعدـ التكازف السابؽ، كتظٍر عدة هظاٌر عمى : المرحمة األكلى - 
ذا بقي عمى ٌذا الكضع : الفرد هىٍا اؽ، اإلىٍاؾ، شعكر بعدـ الراحة، االضطراب، اكتئاب بسيط، همؿ، قمؽ، كعدـ الرغبة في العهؿ، كا  اإلٌر

.. فإىً تزداد لديً درجة االحتراؽ الىفسي، كتحدث الهرحمة الثاىية

كالتي تعكس هظاٌر عدـ الهركىة، هحدكدية العبلقات االجتهاعية، االىسحاب عف الىاس كالزهبلء كاألىشطة، تضاؤؿ فعالية : المرحمة الثانية- 
الفرد في العهؿ، عدـ حضكر االجتهاعات، البقاء فترات طكيمة في العهؿ أك العكدة هبكرا، العهؿ لفترات طكيمة هع إىجاز قميؿ كهقاكهة شديدة 

 ).162-161:فكزية عبد الحهيد الجهالي، هرجع سابؽ ، ص ص (.لمتغيير

ىا تتهيز باستهرار هتكاصؿ لمعكاهؿ الهسببة لبلحتراؽ الىفسي، حيث تظٍر هظاٌر أكثر خطكرة عمى الفرد، هثؿ اإلفراط : المرحمة الثالثة- ٌك
في التدخيف، اإلدهاف عمى الكحكؿ أك الهخدرات، التغيب عف العهؿ، صراعات أسرية، اكتئاب شديد، تغيرات شديدة في االتجاي كالسمكؾ هثؿ 
الهيؿ إلى التعاهؿ هع الىاس بشكؿ آلي كيىتٍي األهر باستجابة الفرد بشكؿ دفاعي عف طريؽ االىفصاؿ ىفسيا عف العهؿ، كالبلهباالة كالتٍكـ 

 Wilmar Schaufeli (.كالجهكد، حيىئذ يفقد الفرد اٌتهاهً باآلخريف، كها يزداد شعكري بخيبة األهؿ، كيقترب هف هرحمة االستسبلـ
&Christina Maslach, 1993, p: 19.( 

:  بحسب تصىيؼ الباحثيف لٍا كىجد هىٍااألعراضكها يهكىىا رصد هجهكعة هف 
 كتشهؿ اإلعياء األرؽ، ارتفاع ضغط الدـ، كاأللـ في الظٍر، فقداف الفرد لحهاسً كىشاطً، المجكء :األعراض الفيسيكلكجية الجسمية- 

، اإلحساس بالتعب هها يؤدم إلى صداع هستهر كشديد  )66:ىشكة أبك بكر دردير، هرجع سابؽ، ص (.لمتدخيف، اإلحساس باإلىٍاؾ طكاؿ اليـك
كتتهثؿ هجهؿ ٌذي األعراض في الهمؿ، كعدـ الثقة بالىفس، كالتكتر، كفقداف الحهاس كفتكر الٍهة، اإلحساس : األعراض النفسية االنفعالية- 

 (.بالعجز كاليأس، باإلضافة إلى الشعكر بالخكؼ كالقمؽ، االىعزاؿ كالتذهر، حدة الشعكر باإلحباط، كاالستياء كعدـ الرغبة في الذٌاب لمعهؿ
 ).52 :، ص2003هٍىد عبد سميـ عبد العمي، 



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
216 

ذي األعراض تبدأ بالشككل هف العهؿ كالبطء في األداء، كعدـ الرضا ككذا اإلىجاز الهتدىي، التغيب عف العهؿ، ترؾ : األعراض السمككية-  ٌك
ا...الهٍىة، االتجاٌات السمبية ىحك العهؿ كالزهبلء، االىسحاب هف حياة األشخاص الذيف يتعاهؿ هعٍـ  .كغيٌر

كذلؾ يتحكؿ الفرد هف - أم تكرار الىهط الكاحد-  كتشهؿ عدـ القدرة عمى التركيز، الهزاج الساخر، القكلبة :األعراض المعرفية اإلدراكية- 
 ).66: ىشكة أبك بكر دردير، هرجع سابؽ، ص(.ككىً شخصا هتساٌبل كهتفاٌها إلى شخص عىيد ذم تفكير هتصمب كهتشدد

 كلها كاف اختبلؼ كتىكع الهٍاـ كالكاجبات في كؿ هٍىة يهيز الكظائؼ كالهٍف عف بعضٍا البعض، فهىٍا الهٍف السٍمة التىفيذ كهىٍا الهعقدة *
كهىٍا ذات الطابع اإلىتاجي االقتصادم أك العهكهي الخدهاتي ٌذي األخيرة قد تككف ذات خصكصية في تقديـ هٍاهٍا باعتبار أف العاهميف بٍا 

. في هكاجٍة هباشرة هع األطراؼ الهتعاهميف هعٍـ
: (االجتماعية كاإلنسانية)الخدماتية ظاىػػرة االحتػراؽ النفسػي في الميػف  كعمى ٌذا األساس حاكلىا تسميط الضكء عمى سيركرة 

أف الهكظؼ الخدهاتي ٌك هكظؼ كاجٍة الهؤسسة التي يعهؿ فيٍا، فٍك الذم يقابؿ العهبلء كيعطيٍـ - إف صح التعبير–     يهكىىا القكؿ 
االىطباع العاـ الذم تككف عميً هؤسستً، فإذا كاف هكظفا جيدا كههيزا كيخدـ الجهٍكر كها تفرض عميً كظيفتً ككاجباتً، خرج الهتعاهمكف هعً 
يٍاـ بالسيطرة، أك عدـ االٌتهاـ كالبلهباالة، كاعتقد أىً يهمؾ تمؾ الهؤسسة  باىطباع جيد عف هؤسستً، أها إذا تصرؼ هعٍـ برعكىة كخشكىة كا 
ك صاحب القرار الىٍائي فيٍا، فسيترؾ لدل العهبلء اىطباعا سيئا عىً كعف الجٍة التي يعهؿ فيٍا، كلعؿ هف بيف أبرز األسباب التي تؤدم  ٌك

باالحتراؽ "بالهكظؼ الخدهاتي إلى المجكء إلى التصرؼ السيئ كعدـ االكتراث بهف يتعاهؿ هعً ٌك الضغط كالتكتر الهزهف أك ها يعرؼ 
، ٌذا األخير الذم يهثؿ في ىظر الكثير هف الباحثيف هشكمة كبيرة في هجاؿ تقديـ الخدهات، كذلؾ عمى اعتبار أىٍا هف الهٍف التي "الىفسي

ك ها أكدتً  في دراساتٍا التي قاهت بٍا، بأف أغمب هسبباتً " ماسبلش"يعمك هستكل تكقعات الهجتهع فيٍا أكثر هف أم هٍىة أخرل، ٌك
  ) Christina Maslash,op.cit ,p :173(.كأعراضً تكثر في هجاؿ الرعاية الصحية، كالهٍف الخدهاتية التي تقدـ خدهات إىساىية كصحية

     فعمى الهستكل الهٍىي ىجد غالبا أف األشخاص الذيف يتعرضكف لبلحتراؽ الىفسي في الهجاؿ الخدهاتي ٌـ هف األشخاص الذيف يضعكف  
تكقعات كأٌداؼ عالية ال يهكف التكصؿ إليٍا بسٍكلة في هٍىتٍـ، أيضا ٌـ هف يكظفكف ك يضعكف كؿ هسؤكليتٍـ في رعاية األشخاص 

فضبل عف أكلئؾ الذيف يعهمكف في ظركؼ عدـ التكازف بيف الهٍاـ التي يىبغي . الخ...الهسىيف، هدهىي الهخدرات، الهعكقيف،: اآلخريف هف هثؿ
ا ك الكسائؿ الهكجكدة في العهؿ أك أكلئؾ الذيف يعيشكف في غهكض أك صراع األدكار ... إىجاٌز

    أها عمى الهستكل الشخصي، فإف االحتراؽ الىفسي في الهٍف الخدهاتية اإلىساىية يؤثر عمى األفراد ذكم الهثؿ العميا في األداء كالذيف 
كعمى ٌذا األساس فإف هفٍـك االحتراؽ الىفسي يرتبط ارتباطا كثيقا . يطهحكف لمتهيز كالىجاح دكها، فتجدٌـ دائهي التسرع كالتطمع إلى األعمى

. ٌذي الهٍف كاىت هكضكعا هتهيزا لمدراسة كالبحث، "المسؤكلية تجاه اآلخر"  أك "المعاكنة أكالرعاية/ عبلقة المساعدة" ببعض الهٍف هف ىكع 
كضهف ٌذا اإلطار يهكىىا ذكر بعض الهٍف الخدهاتية كاإلىساىية كالتي يكثر في أكساطٍا اىتشار ظاٌرة االحتراؽ الىفسي، كالتي أيضا أخذت 

: قسطا كافرا هف الدراسات
 عف (Greenglass(غرينغبلش ك )Burke( بكرؾ     فىجد هثبل هٍىة التعميـ، كفي اىجمترا بالتحديد، كهف خبلؿ التحقيقات التي أجرتٍا

عدـ كجكد أك تكفر (الهعمهيف كهديرم الهدارس، أشارت إلى كجكد األسباب الهساٌهة في ذلؾ، ك ٌي بعض العكاهؿ الخارجية الهتهثمة في
الىظرة السمبية عىد (ككذا االىفعالية الهتهثمة في )كسائؿ تىظيهية كبيداغكجية فعالة تسٍؿ عهمية التدريس إضافة إلى ظركؼ العهؿ السيئة

إلى أف الهعمهيف يعاىكف بدرجة هتكسطة هف االحتراؽ  )1995الطحاينة،)أها في العالـ العربي فقد أشارت أيضا دراسة . )التبلهيذ لمهدرسة
 التي أجريت عمى (1992الرحماف، عبد) التي أجريت عمى الهرشديف الىفسييف، كدراسة (1991الحرتاكم،)ككذلؾ في دراسة . الىفسي

.  التي أجريت عمى هديرم الهدارس الثاىكية(1994العقرباكم،(الهشرفيف التربكييف، كدراسة
 التي أجريت عمى الههرضيف في هستشفيات (2000البدكم،)      أها هٍف الرعاية الصحية، كباألخص هٍىة التهريض، فقد تكصمت دراسة 

عهاف الكبرل إلى أىٍـ يعاىكف هف تكرار حدكث الشعكر باإلجٍاد االىفعالي بدرجة عالية، كهف شدة حدكثً بدرجة هتكسطة، كيعاىكف هف تكرار 
 حكؿ الههرضيف العاهميف بالهصالح (2008بف عطية ياسيف،)كشدة ىقص الشعكر باالىجاز بدرجة عالية، كها تكصمت أيضا دراسة 

 هىٍـ يعاىكف هف اإلحساس %50 هف ٌؤالء الههرضيف لديٍـ احتراؽ اىفعالي هٍـ، ك%33,56االستعجالية بهديىة قسىطيىة، إلى كجكد 
ـ هف العهؿ% 35,86 يحسكف بفراغ داخمي، %30,80بالعجز،  . يعبركف عف اشهئزاٌز

ذا ىظرا لمتعرض الهستهر      إضافة إلى هٍىة اإلطفاء، ٌذي الفئة هف الهٍف ٌي األخرل تتعرض بدرجة كبيرة لخطر االحتراؽ الىفسي، ٌك
هف  (Ouchen,2005(لمهعدالت العالية هف التكتر بسبب طبيعة كاجبات الهٍىة التي تترجهً هف خبلؿ التدخؿ إلىقاذ األشخاص، ففي دراسة

 عمى عىاصر رجاؿ اإلطفاء في كالية قسىطيىة، كشفت عمى كجكد ظاٌرة االحتراؽ هع هستكل (MASLACH)MBI خبلؿ تطبيقٍا لهقياس 
 في االىجاز الشخصي، كأخيرا العبلقة هع اآلخريف %32,97 في هسح كاهؿ لمعيىة، كسجمت اىخفاض بػ %49,08هف اإلجٍاد االىفعالي بػ 
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كها لـ تسمـ أيضا هٍف أخرل هثؿ الشرطة كالهعالجيف الىفسييف أك االجتهاعييف هف تأثير االحتراؽ الىفسي، كربها . %12,48كذلؾ بىسبة 
كعكاهؿ كثيرة أخرل لٍا الدكر الكبير في ظٍكر اإلجٍاد  )...كالتٍديد، كعدـ التقدير، كفقداف الهثؿ األعمى(يككف لمظركؼ الىفسية كاالجتهاعية 

ذا ها أبرزي التحقيؽ الذم أجراي كؿ هف (ك االحتراؽ،  .  (Chernissلػ   M.B.Iكذلؾ باستخداـ هقياس  )Deszca) (1986(ك )Burk(ٌك
:  ك يهكىىا أف ىهيز أيضا هجهكعتيف هف الهٍف قد يتعرض العاهؿ فيٍا لبلحتراؽ الىفسي، كالتالي

صرار : المجمكعة األكلى*  ي الهٍف التي تتكاجد في هكضع تبعية كخضكع يككف ىتيجة إلحاح كا  ، كىجد عمى سبيؿ "تككف غاهضة كقاٌرة" ٌك
إلى أف العاهميف في كزارات السمطة الفمسطيىية يعاىكف بدرجة هعتدلة  )1999رمضاف، (الهثاؿ ٌىا الهٍف الحككهية، فكها أشارت ىتائج دراسة 

إضافة إلى أىً  في ٌذي . هف االحتراؽ الىفسي عمى بعدم اإلجٍاد االىفعالي كتبمد الهشاعر، بيىها كاف عاليا عمى بعد ىقص الشعكر باالىجاز
العهاؿ الهتخصصيف أك الهٍرة، الهشتغميف : همؿ هثؿ / الهجهكعة هف الهٍف غالبا ها يتصرؼ العهاؿ في أدائٍـ لهٍاهٍـ بكؿ تكرارية كرتابة

. بالٍاتؼ، الهكظفيف العاهميف في اإلدارات الكبرل أك الهسؤكليف
، أك الهٍف التي )أم العهؿ عف طريؽ الىكبات الميمية  (كتتعمؽ بالهٍف التي ال تأخذ بعيف االعتبار اإليقاعات البيكلكجية : المجمكعة الثانية* 

، إال أىً يبقى هكضكع اٌتهاـ في هجاؿ "باالحتراؽ الىفسي" تفرز أضرار، غير أف ٌذا الىكع هف العهؿ ال يثير اٌتهاـ خاص هف قبؿ الهٍتهيف 
. األرغكىكهيا كطب العهؿ

     كها يهكف قكلً هها سبؽ، كهف خبلؿ الىتائج التي تعبر عمى هدل اىتشار االحتراؽ الىفسي في أكساط الهٍف الخدهاتية، أىً ها عمى 
الجٍات الهختصة إال أف تبذؿ قصارل جٍدٌا هف أجؿ كقاية العهاؿ في هختمؼ الهٍف هف ٌذي الظاٌرة السمبية ك الهزهىة، كالتي قد تؤدم في 

. حاؿ عدـ التصدم لٍا إلى ىتائج ال يحهد عقباٌا
فإىً كاىطبلقا هف خصكصية ٌذي  أىمية العبلقات اإلنسانية كدكرىا في إدارة االحتراؽ النفسي لدل المكظفيف في الميف الخدماتية، أها عف *

التي تتهيز بالطابع اإلىساىي االجتهاعي ٌذا هف جٍة كهف جٍة أخرل كها تقري العديد هف الدراسات أف العبلقات " الهٍف الخدهاتية"األخيرة 
 بحيث تضهف السير الحسف لهٍاهٍا إضافة إلى اإلىساىية الجيدة سكاء بيف الهكظفيف أك العهبلء تعتبر هف أٌـ ىقاط القكة في أم هؤسسة 

ارتفاع الركح الهعىكية لمعاهميف هع خمؽ الدافعية كركح التىافس االيجابية كهحاكلة التهيز لبمكغ أرقى درجات الجكدة، زد عمى ذلؾ التخمص هف 
بعض هظاٌر اإلحباط، القمؽ، كضغكط العهؿ ككذا االحتراؽ الىفسي ٌذا األخير الذم يكثر بشكؿ كاضح في الهٍف الخدهاتية، كهف جاىب 
آخر يتـ التعاهؿ فيٍا أكثر بالعبلقات اإلىساىية كاعتبارا هف ذلؾ فإىً إذا فقد الهكظؼ التعاهؿ بأسمكب إىساىي كأصيب بتبمد هشاعري أك ها 

يسهى بالتجرد هف الخكاص اإلىساىية فإف ذلؾ كغيري قد يعكد بالسمب عميً كعاهؿ كعمى الهىظهة كاىخفاض األداء الكظيفي كبركز هظاٌر هف 
اإلجٍاد االىفعالي هها قد يىتج عىٍا اإلحساس باالستىزاؼ االىفعالي أك االحتراؽ الىفسي كلذلؾ فالعبلقات اإلىساىية الجيدة كالتهتع باستجابة 

الهشاعر االيجابية قد يؤدم في أحياف كثيرة إلى التخفيؼ هف هختمؼ االضطرابات الىفسية السمبية التي غالبا ها تىٍؾ الصحة الىفسية لمعاهؿ 
 (Maslach¸Jackson)سكزاف جاكسكف دراسة كريستينا ماسبلش كفالعديد هف الدراسات كالبحكث هثؿ . كهف ثـ الصحة التىظيهية ككؿ

الهحاهاة، الشرطة، التهريض، الطب الىفسي، اإلرشاد ك التعميـ، اإلدارة، ك : ، التي أجريت عمى عيىات كبيرة هف العاهميف في هٍف1982سىة 
بٍدؼ التعرؼ عمى هستكل االحتراؽ الىفسي خمصت إلى ىتيجة هفادٌا كجكد فركؽ هٍهة بيف الذككر ك اإلىاث في هختمؼ . العهؿ االجتهاعي

أبعاد االحتراؽ الىفسي، إذ أظٍر الذككر شعكرا باإلىجاز بدرجة أعمى هف اإلىاث عمى هستكل التكرار ك الشدة، كها أشارت الدراسة إلى كجكد 
فركؽ هٍهة بيف هستكيات العهر كاالحتراؽ الىفسي، حيث أظٍر أفراد العيىة هف فئة صغار السف شعكرا سمبيا تجاي العهبلء بدرجة أعمى هف 

، التي ٌدفت 1998سىة  )Rita(دراسة ريتا  كفي .)256:، ص1989كهاؿ دكاىي كآخركف، (فئة كبار السف هف حيث شدة اإلجٍاد االىفعالي 
 كقد طبؽ البحث هقياس .فيً العزلة عف الزهبلء هؤشرا لبلحتراؽ الىفسي لدل هعمهي الهدارس الحككهيةإلى التعرؼ عمى الهدل الذم تشكؿ 

 كهقياس العزلة عف الزهبلء، حيث أشارت الىتائج إلى أف التأثير الهشترؾ لؤلبعاد الثبلثة هف العزلة هاسبلش لبلحتراؽ الىفسي كهسح الهربيف،

اؽ العاطفي الذم يسبب االحتراؽ الىفسي، باإلضافة إلى ذلؾ كاىت 25عمى الزهبلء كالهتغيرات الشخصية قد فسرت   هف التبايف لئلٌر
اؽ العاطفي كالجىس، كاالىجاز الشخصي، كسىكات التعميـ كالسىكات الهتكقعة قبؿ  االرتباطات ٌاهة في تحديد صراع الدكر كالعهر كاإلٌر

اؽ العاطفي لبلحتراؽ الىفسي . )79: ، ص2003هٍىد عبد سميـ عبد العمي،  (.الهغادرة كاألبعاد الثبلثة هف العزلة عف الزهبلء عمى بعد اإلٌر
، حكؿ العبلقة بيف االحتراؽ الىفسي كالضغط الىفسي كاستراتيجيات هعالجتٍا لدل هديرم 1999سىة  )Shemate)دراسة شكميت   أها

 يشكمكف هجتهع الدارسة (273( هديرا كهديرة في الهدارس الثاىكية بالكالية هف أصؿ (211(الهدارس الثاىكية في كالية كاشىطف، أجريت عمى 
كقد كشفت ىتائج البحث عمى أف الهديريف هف عيىة الدراسة يعاىكف هف االحتراؽ الىفسي بدرجة هتكسطة، عمى بعدم اإلجٍاد االىفعالي كتبمد 
الهشاعر، كبدرجة هىخفضة عمى بعد ىقص الشعكر باالىجاز، كأف أفضؿ طريقة لديٍـ التعاهؿ هع الضغط الىفسي لتجىب اإلصابة باالحتراؽ 
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، بعىكاف هدل تعرض هعمهي الثاىكية بدكلة الككيت 1986كدارسة عمي عسكر كآخركف سىة . الىفسي ٌي االىشغاؿ كتىاسي أم أهر أخر
، كاىطبلقا هف أف ٌىاؾ اٌتهاـ هتزايد بظاٌرة تعرؼ باسـ االحتراؽ الىفسي في هٍىة الخدهات فقد )دراسة هيداىية(لظاٌرة االحتراؽ الىفسي 

بيف هعمهي الهرحمة الثاىكية بدكلة الككيت، حيث قاـ الباحثكف بتعهيـ « االحتراؽ الىفسي»سعت ٌذي الدراسة إلى التحقؽ هف كجكد ٌذي الظاٌرة 
ذي الهصادر ٌي28استباىة تحتكم عمى  سمكؾ التبلهيذ، عبلقة الهعمهيف ببعضٍـ :  فقرة تىاكلت هصادر الضغط في هٍىة التدريس، ٌك

البعض، عبلقة الهعمـ باإلدارة، عبلقة الهعمـ بالهكجً الفىي، الصراعات الذاتية، األعراض الىفسية لمضغكط، كلئلجابة عمى تساؤالت البحث 
تهت الهقارىة عمى أساس الجىس كالجىسية كالخبرة التدريسية، كقد أخذ في االعتبار هتغير الجىسية لكثرة الهعمهيف غير الككيتييف في الهرحمة 

 (. سىكات في جهيع هصادر االستباىة9-5الثاىكية، كقد أكضحت الىتائج أف درجة االحتراؽ الىفسي هىخفضة ىسبيا بيف هجتهع الدراسة هابيف 
 ٌدفت لمكشؼ عف هستكيات ك هصادر االحتراؽ 1997سىة دراسة زيداف السرطاكم أيضا . )10: ، ص1986عمي عسكر كآخركف، 

الىفسي في ضكء بعض الهتغيرات الديهغرافية، عمى عيىة هف الهعمهيف في هعاٌد ك هراكز التربية الخاصة التابعة لكزارة الهعارؼ السعكدية 
لبلحتراؽ الىفسي تبيف أف هستكل االحتراؽ الىفسي كاف هعتدال عمى بعدم الشعكر باالىجاز ك اإلجٍاد " هاسبلش"بالرياض، كباستخداـ هقياس 

كها أظٍرت الىتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف استجابات الهتخصصيف .  في حيف كاف المستكل متدنيا بخصكص تبمد المشاعراالىفعالي،
كلـ تكشؼ الدراسة عف كجكد أية دالة في التربية الخاصة عمى بعد اإلجٍاد االىفعالي ك ذلؾ لصالح الهتخصصيف في التربية الخاصة،  

 في حيف كشفت الىتائج عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا كفؽ ىفس إحصائيا كفؽ متغيرم التخصص كنمط الخدمة كذلؾ عمى بعد تبمد المشاعر،
الهتغيريف عمى بعد ىقص الشعكر باالىجاز ك ذلؾ لصالح الهتخصصيف في التربية الخاصة الذيف يعاىكف هف هشاعر ىقص الشعكر باالىجاز 

، 2000 سىة دارسة البدكمباإلضافة . )168-167:فكزية عبدا لحهيد الجهالي كآخركف،هرجع سابؽ،ص ص(. أكثر هف غير الهتخصصيف
التي ٌدفت إلى استقصاء درجة االحتراؽ الىفسي كهصادري لدل الههرضيف العاهميف في الهستشفيات الحككهية كالخاصة في هحافظة عهاف، 

 ههرضا كههرضة يعهمكف في هستشفيات هحافظة عهاف، أها عيىة (3308(كأثر بعض الهتغيرات في ذلؾ، ك قد تككف هجتهع الدراسة هف 
ـ بطريقة عشكائية طبقية حسب هتغيرات الدراسة(566(الدراسة فقد تككىت هف كقد أشارت الىتائج إلى أف .  ههرضا كههرضة، تـ اختياٌر

الههرضيف العاهميف في هستشفيات هحافظة عهاف يعاىكف هف تكرار حدكث الشعكر باإلجٍاد االىفعالي بدرجة عالية، ك هف شدة حدكثً بدرجة 
 ك أىٍـ يعاىكف هف تكرار كشدة ىقص الشعكر باالىجاز كأنيـ يعانكف مف تكرار كشدة الشعكر بتبمد المشاعر بدرجة متكسطة،هتكسطة، 

 بعىكاف تىاذر االحتراؽ الىفسي لدل أساتذة التعميـ العالي، فقد 2008سىة  )Boulkroune Nora( دراسة بكلقركف نكرةأها . بدرجة عالية
تساءلت الدراسة عف هدل تأثير بعض ظركؼ العهؿ الضاغطة عمى ظٍكر تىاذر االحتراؽ الىفسي لدل أساتذة التعميـ العالي، ك قد تـ طرح 

اجتهاعي لمتأكد هف صحتٍا، كقد اعتهدت الدراسة في - هجهكعة هف الفرضيات لئلجابة عمى ٌذا التساؤؿ عف طريؽ القياـ ببحث هيداىي ىفسك
، ك استهارة تتضهف أسئمة حكؿ ظركؼ العهؿ بصفة عاهة، كقد تعمؽ التحقيؽ الهيداىي )1981(سمـ هاسبلش لبلحتراؽ : ذلؾ عمى كسيمتيف 

، الهكزعيف عمى جهيع الفركع، كسهحت الهعالجة اإلحصائية لمهعطيات هف جٍة بتسجيؿ -قسىطيىة–  أستاذ دائـ بجاهعة هىتكرم (322(بػ 
" اىخفاض االىجاز الذاتي"، كمف األساتذة% 18لدل " فقداف الحس اإلنساني"كهف األساتذة قيد البحث، ، %40لدل " إعياء اىفعالي"

. هف جٍة أخرل عكست الىتائج التأثير السمبي لعدـ الرضا الهٍىي لدل األساتذة بالىسبة لظركؼ عهمٍـ بصفة عاهة، %47لدل
(Boulkroune Nora¸2008).  

   إذف هف خبلؿ ها سبؽ عرضً ألٌهية تكفر العبلقات اإلىساىية في هيداف العهؿ، كعبلقتٍا باالحتراؽ الىفسي كظاٌرة سيككلكجية تكثر 
أىً إذا ها كاىت الهشاعر هتبمدة لدل الفرد أك : أعراضٍا في الهٍف التي تقدـ الخدهات كذات الطابع االجتهاعي كاإلىساىي، فإىً يهكىىا القكؿ

أم اىعداـ الهشاعر كفقداف االىسجاـ كالتفاعؿ - كها تـ التعبير عىً في هختمؼ الدراسات – فقداف الحس اإلىساىي أك العزلة عف الزهبلء 
الكجداىي هع اآلخريف في الهٍىة فإف ذلؾ كغيري قد يؤدم ال هحاؿ إلى بركز عبلهات كهؤشرات لبلستىزاؼ االىفعالي لدل الهكظؼ كبهستكيات 

ك ها أكدتً العديد هف الدراسات كالبحكث غير أىً ها إذا ثبت العكس أم كجكد هستكيات هتدىية هف تبمد الهشاعر فإف اإلحساس . هرتفعة ٌك
كلذلؾ كاف لزاها عمى كؿ الفاعميف في الهٍف الخدهاتية تفعيؿ دكر العبلقات اإلىساىية . باالحتراؽ الىفسي أك االستىزاؼ االىفعالي يككف هىخفض

كالعهؿ الجهاعي كالتشاكر كالهشاركة لمتصدم لهختمؼ الظكاٌر السمبية الىاتجة سكاء عف ظركؼ العهؿ أك طبيعتً بٍدؼ بمكغ أعمى درجات 
 .التكافؽ كالصحة الىفسية لمفرد الهكظؼ ككذا الصحة التىظيهية بشكؿ عاـ

 

: خبلصػة عػامػة
     كلذلؾ فغالبا ها يعكس تبمد الهشاعر أك التجرد هف الخصائص اإلىساىية لمهكظفيف في الهٍف الخدهاتية ضعؼ العبلقات اإلىساىية هع 

ا االحتراؽ  اىخفاض اإلىجاز كاإلحساس باإلجٍاد االىفعالي ها قد يؤدم إلى الهعاىاة هف هختمؼ السمككات السيئة كاالضطرابات الىفسية أبرٌز
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الىفسي الذم يهثؿ حالة هف االستىزاؼ البدىي كالذٌىي لمعاهؿ ىتيجة لكثرة األعباء الكظيفية كغياب الجاىب العبلئقي في العهؿ، غير أف تكفر 
ٌذا الجاىب األخير بشكؿ كافي قد يحدث فارقا كبيرا في التخفيؼ هف الضغكط الىفسية كاإلحباط كأعراض االحتراؽ الىفسي، فىبلحظ هظاٌر 

الخ ، كهف ٌذا الهىطمؽ فالعبلقات اإلىساىية تعد هف أٌـ العكاهؿ الهٍهة لمسير ...الرتفاع الركح الهعىكية، األخكة، التعاكف، الكالء لمهىظهة
الحسف لهٍاـ الكظيفة فالقدرة عمى العهؿ هع اآلخريف، كالتفاٌـ هعٍـ بأسمكب ٌادئ كطريقة سميهة ٌي هف السهات الههيزة لمشخصية اإلدارية 
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أثر البيئة االجتماعية كالنفسية عمى الصحة النفسية لمعامؿ 
 دراسة تحميمية لسبؿ تعزيز الصحة النفسية في أماكف العمؿ كتكصيات عممية

 
محمد بكفاتح  . د                                                                                               

          عبد الباقي بف بكقريف.  أ 
 جاهعة االغكاط                                                                                                   

 
المقدمة 

ا كتحقيؽ أٌدافٍاهف الجكاىب كالهقكهات الهٍهة لىجاح كتعتبر الصحة الىفسية في أم هىظهة  ، ك تحظى حاليا باٌتهاـ هتزايد، ضهاف استهراٌر
هف دكف بيئة عهؿ صحية داخؿ الهىظهة . عمى اعتبار أف رضا العاهميف في بيئة العهؿ، يىعكس عمى كفاءتٍـ كأدائٍـ كصحتٍـ الىفسية

ىاؾ عبلقة كاضحة بيف الصحة الىفسية كبيئة العهؿ الشؾ أف الفشؿ . ستفشؿ إدارة الهىظهة في تحقيؽ أٌدافٍا عمى الهدل القريب أك البعيد، ٌك
أك اإلحباط في العهؿ قد يؤدم إلى اضطراب االتزاف الىفسي لدل األفراد الذيف يككىكف قبؿ تأثير بيئة العهؿ عميٍـ، لديٍـ هستكل هقبكؿ هف 

.  )1995فٍهي، (الرضا عف أىفسٍـ 
لقد أدت الزيادة في التكاليؼ الهباشرة كغير الهباشرة الهرتبطة بهشاكؿ الصحة الىفسية إلى تىبيً الكثير هف الهسؤكليف في الهىظهات عمى 

كها بيىت العديد هف الدراسات أٌف العهاؿ الذيف يعيشكف تكازىا عمى هستكل صحتٍـ الىفسية ٌـ . التحرؾ بسرعة اتجاي حؿ ٌذي الهشاكؿ
ـ األكثر استقبللية في العهؿ حسب العديد هف الباحثيف أهثاؿ   .Harter et al؛ كدراسات أخرل حسب )Staw et al )1994األحسف أداءا ٌك

بيىت هدل التأثير اإليجابي لمصحة الىفسية الجيدة لمعاهميف عمى اىخفاض هعدالت ترؾ الخدهة كارتفاع الرضا الكظيفي ككالء العهبلء  )2002(
.  )Dagenais et Privé, 2010, p.69(كاألهف داخؿ العهؿ كارتفاع اإلىتاجية 

في . كعمى الىقيض هف ذلؾ، يؤدم تدٌكر الصحة الىفسية لدل العاهميف إلى ىتائج كخيهة عمى األداء كالرضا الكظيفي كالصحة العضكية كذلؾ
 يبيف فيً أف هٍىة التهريض the national institute for occupationnal safetyأحد تقارير الهعٍد الكطىي األهريكي لؤلهف الكظيفي 

في ىفس اإلطار هكظفك .  كظيفة يتعرض فيٍا الهكظفكف إلى اضطرابات ىفسية عالية بسبب الضغكط الهصاحبة لٍذي الكظيفة40هثبل هف بيف 
ـ هف ظاٌرة االىتحار كاإلىٍاؾ الكظيفي كهف هعدالت كبيرة في استٍبلؾ الكحكؿ  الصحة خصكصا الههرضيف هىٍـ يعاىكف أكثر هف غيٌر

في . )Bordonnais et al., 1997, p. 1(كالهخدرات كيعاىكف كذلؾ هف هعدالت هرتفعة هف االستشفاء بسبب االضطرابات الىفسية 
.   )Ndjaboué et al., 2012, p. 23(دراسات أخرل، إتضح أيضا أف بيئة العهؿ لديٍا هيزات تؤدم إلى تآكؿ الصحة الىفسية 

عبء العهؿ، كهطالب (تشكؿ عكاهؿ البيئة الىفسية االجتهاعية هف بيف جهمة األبعاد الهٍهة في التأثير عمى الصحة الىفسية لدل العاهميف 
.  )...أك رؤسائً، التعاكف في العهؿ،/ هعرفية، كضيؽ الكقت، تىهية الهٍارات، كسمطة اتخاذ القرار، الهساعدة الهقدهة هف زهبلء العهؿ ك 

تىطمؽ أٌهية ٌذي الدراسة هف ككف الدراسات السابقة لدل البيئات الغربية ٌي الهرجعية الرئيسة لمقياـ بدراسات في البيئات العربية لعدة أسباب 
الخمفيات الىظرية الهطكرة في ٌذي البيئات كالىهاذج الهستخدهة كها كأيضا لطبيعة البيئة التىظيهية التي تتهيز : ىذكر هىٍا عمى سبيؿ الهثاؿ

في ٌذي . اإلدارية الهساعدة عمى رفع جكدة بيئة العهؿ كاىعكاسٍا عمى الصحة الىفسيةبهستكل عاؿ هف الظركؼ الهادية كالهعىكية كاألساليب 
الدراسة التحميمية سىعتهد عمى أسمكب هراجعة أدبية لدراسات سابقة في هجاؿ الصحة الىفسية في البيئات الغربية كالبيئات العربية، كسىعتهد 

عمى بعض العكاهؿ الىفسية كاالجتهاعية الهؤثرة في جكدة الصحة الىفسية كالهدل الذم يهكف فيً الحكـ عمى تأثير ٌذي العكاهؿ في الرفع هف 
 جكدة 

 
 مفيـك الصحة النفسية .1

باتت الصحة الىفسية في السىكات األخيرة في هكاف العهؿ هصدر قمؽ كبير بالىسبة ألرباب العهؿ كالىقابات كالجهعيات الهٍىية، كبالىظر إلى 
تىشأ االضطرابات الىفسية ليس هف خبلؿ . عدد األفراد الهتزايد سكؼ يككف التكقؼ عف العهؿ ألسباب تتعمؽ بالصحة العقمية عمى ىحك هتزايد

التصرفات الشخصية أك هف سكء الظركؼ الهعيشية فقط، كلكف أيضا هف أكضاع العهؿ الضارة كعدـ كجكد أخبلقيات العهؿ، كالسمككيات 
ىٍاؾ هرتبط بزيادة عبء العهؿ أك عبء العهؿ غير الهىاسب، كعدـ االعتراؼ، كالظمـ في هكاف العهؿ أك سكء العبلقات الهٍىية   (الضارة كا 

.(Estelle, 2010, p. 13 



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
221 

الصحة ٌي حالة هف اكتهاؿ السبلهة بدىيان كعقميان كاجتهاعيان، ال هجٌرد اىعداـ : "تعرؼ الصحة الىفسية كفؽ هىظهة الصحة العالهية عمى أٌىٍا
كهف أٌـٌ آثار ٌذا التعريؼ أٌف شرح الصحة الىفسية يتجاكز هفٍـك اىعداـ االضطرابات أك حاالت العجز الىفسية، كالجدير ". الهرض أك العجز

 .*بالذكر أٌف الصحة الىفسية جزء أساسي ال يتجٌزأ هف الصحة
ٌي التكافؽ التاـ أك التكاهؿ بيف الكظائؼ الىفسية الهختمفة، هع القدرة عمى هكاجٍة األزهات : " "كفؽ تعريؼ لمقكصي، الصحة الىفسية ٌي

حسب ٌذا التعريؼ، . )6، ص 1952القكصي، (بالسعادة كالكفاية  الىفسية العادية التي تطرأ عادة عمى اإلىساف، كهع اإلحساس االيجابي
. الصحة الىفسية عبارة عف حالة هف العافية يهكف فيٍا لمفرد تكريس قدراتً الخاصة كالتكٌيؼ هع أىكاع اإلجٍاد العادية كالعهؿ بإتقاف كفعالية

تكيؼ الشخص هع العالـ الخارجي الهحيط بً بطريقة تكفؿ لً الشعكر بالرضا، كها تجعؿ الفرد قادرا عمى هكاجٍة " كها يعرفٍا أدكلؼ هايك 
. )25، ص2005الداٌػرم، (الهشكبلت الهختمفة 

لذا يهكف أف ىخمص إلى أٌف الفرد يتهتع بصحة ىفسية جيدة عىدها يتهكف هف بىاء عبلقاتً االجتهاعية بشكؿ فعاؿ، كيتهكف هف التكافؽ 
كاالىدهاج هع أفراد هجتهعً، كعىدها يستطيع تكييؼ حياتً الخاصة هع الظركؼ الهعقدة كالهتىكعة لمهحيط، كعىدها يتهكف فضبلن عف ذلؾ هف 

تقرير هصيري كتحقيؽ التكازف بيف إهكاىياتً البيكلكجية الكراثية كالىفسية كالجسدية كهتطمبات البيئة التي يىشأ فيٍا أك يكجد فيٍا عبلقات 
. )22. ، ص2002رضكاف،  (اجتهاعية كبيئة العهؿ هثبل 

: هف ٌذي التعاريؼ يهكف أف ىستىتج بعض الىقاط اآلتية
 الصحة الىفسية جزء ال يتجٌزأ هف الصحة؛ كبالفعؿ، ال تكتهؿ الصحة بدكف الصحة الىفسية . 
 الصحة الىفسية ليست هجٌرد اىعداـ االضطرابات الىفسية  .
 الصحة الىفسية تتأٌثر بالعكاهؿ الىفسية كاالجتهاعية كالبيئية. 

 
  عكامؿ بيئة العمؿ النفسية كاالجتماعية كعبلقتيا بالصحة النفسية .2

 لػ DLSأغمب الدراسات التي جاءت عمى بحث الصحة الىفسية كالعكاهؿ التي تؤثر فيٍا، تفضؿ استخداـ ىهكذجيف هعركفيف ٌها ىهكذج 
Karasek )1979( اها الىهكذج الثاىي . السىد اك الدعـ-الهكقؼ القرارم-الهعتهد عمى الهتطمب الىفسيDER فٍك لػ Seigrist )1996( 

. )Ndjaboué et al., 2012, p. 23 ; Bourbonnais et al., 2004, p. 28(االعتراؼ -الجٍد-الهعتهد عمى عدـ التكازف
يتىاكؿ الهتطمب الىفسي . الهتطمب الىفسي كالهكقؼ القرارم:  كيحتكم عمى هركبتيف ٌهاJob strain model ىهكذج DLSيدعى الىهكذج 

يىطمؽ ٌذا الىهكذج . عبء العهؿ كالهتطمبات الذٌىية كقيكد الزهف؛ بيىها يتىاكؿ الهكقؼ القرارم جزئيف ٌها تطكر الكفاءات كسمطة اتخاذ القرار
بيىها يشكؿ . هف افتراض أٌف الهتطمب الىفسي الهرتفع كالهكقؼ القرارم الضعيؼ ٌك الذم يشكؿ عاهؿ خطر عمى الصحة الىفسية لمعاهؿ
 .Johnson et alالدعـ ههثبل في الهساعدة التي يقدهٍا الزهبلء كالرؤساء كالتعاكف في هكاف العهؿ الهركبة الثالثة لٍذا الىهكذج كالتي أدخمٍا 

يقيس ٌذا الىهكذج خصائص بيئة العهؿ هثؿ بيئة تىظيـ العهؿ كعميً يككف ٌذا الىهكذج ٌك األهثؿ لقياس الهظاٌر الهتغيرة كالثابتة . )1989(
.  )Ndjaboué et al., 2012, p. 24(في بيئة العهؿ كاألفراد 

 هف طرؼ DER لـ يستكؼ كؿ عكاهؿ البيئة كعميً تـ استحداث ىهكذج DLS أٌف ىهكذج DERفي الهقابؿ، يرل هطكركا الىهكذج الثاىي 
Seigrist )1996( الهعاهمة االجتهاعية بالهثؿ"يىطمؽ الىهكذج هف هفٍـك . االعتراؼ- كالهركب هف هفٍـك عدـ التكازف بيف الجٍد "

)réciprocité sociale(  كالتي تعىي تكقع إهكاىية الحصكؿ عمى هزايا شرعية هف خبللٍا يتهكف الفرد هف الحصكؿ عمى هقابؿ لمجٍد
يتهثؿ ٌذا االعتراؼ في ثبلث . إذا كاف ٌذا التكقع غير هيرضي يحدث في ٌذي المحظة اختبلال بيف الجٍد الهبذكؿ كاالعتراؼ الهتكقع. الهبذكؿ

حسب ٌذا الىهكذج، . )ككضعيتً الهٍىية ههثمة في آفاؽ الترقية كاألهف الكظيفي )التقدير كاالحتراـ(األجر، التعاطؼ االجتهاعي : هركبات ٌي
عىدها يعكس العهؿ حالة هف االعتراؼ الضعيؼ كالجٍد الهبذكؿ الهرتفع يحدث ٌذا الكاقع ردكد فعؿ هىرضية عمى الهستكل العاطفي كالهستكل 

فهثبل تـ التكصؿ في ثبلث دراسات اعتهد عميٍا الىهكذج إلى كقكع أهراض القمب كالضغط الدهكم كعمى ارتفاع هعدالت التغيب لدل . الىفسي
. )Bourbonnais et al., 2004, p. 28(عيىات الدراسات الهعتهدة 

 
كاقع الصحة النفسية في بعض الدراسات الغربية  .3

أخذىا كعيىة هف الدراسات الغربية تقريرا حكؿ تأثير الهحيط الىفسي االجتهاعي في العهؿ عمى الصحة الىفسية لمههرضات في هركز استشفائي 
كدراسة أخرل حكؿ ترقية الصحة الىفسية هف خبلؿ هفٍـك العهؿ لدل العاهميف في هجهكعة هف التحقيقات . Quebecبهقاطعة الكبيؾ الكىدية 

 .التي قاهت بٍا كزارة الصحة الكىدية في ٌذا القطاع
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 الدراسة األكلى. 1. 3
 تحاكؿ ٌذي الدراسة الكقكؼ عمى العبلقة بيف خصائص البيئة الىفسية االجتهاعية كالصحة الىفسية لعيىة هف الههرضات في ستة هستشفيات .أ

الضيؽ : تهت الدراسة عمى هرحمتيف باستعهاؿ استبياف تضهف في أبعادي لقياس الصحة الىفسية ثبلث أبعاد ٌي. بهقاطعة الكبيؾ في كىدا
خصص حيز في الدراسة يتىاكؿ قيكد البيئة الىفسية االجتهاعية كارتباطٍا بهعدالت الغياب . الىفسي، اإلىٍاؾ الكظيفي، كتىاكؿ أدكية ىفسية

 ).Bourbonnais, R.et al. (1997).  شٍرا20الهرضية الهبلحظة في هدة 
 هف %28.3: كاىت ىتائج ٌذي الدراسة عمى الىحك اآلتي. هفردة )1891( %62في الهرحمة األكلى، كاىت ىسبة الهشاركة في الدراسة تقدر بػ 

 هىٍف لـ تظٍر لديٍف أم عبلهات اإلىٍاؾ الكظيفي، بيىها البقية أظٍرف استجابة قكية %35الههرضات يعاىيف هف ارتفاع الهعاىاة الىفسية، 
 هىٍف أىٍف تىاكلف األدكية في اليكهيف %4.4أها بعد تىاكؿ األدكية الىفسية فقد أجابت ىسبة . لكؿ أك ألحد هككىات بعد اإلىٍاؾ الكظيفي

لكف في ىفس الكقت تبيف .  هف الهستجكبات قبؿ شٍر هف الدراسة%9.6السابقيف قبؿ اإلجابة عف االستبياف؛ بيىها تىاكلت ٌاتً األدكية ىسبة 
.   أٌىً ال عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تىاكؿ األدكية الىفسية كالهتطمبات الىفسية الهرتفعة كالهكقؼ القرارام الضعيؼ

 استبياىا، تبيف هف خبلؿ تحميمٍا أٌف ٌىاؾ ارتفع طفيؼ في تأثير قيكد البيئة الىفسية االجتهاعية بأبعادٌا 1378في الهرحمة الثاىية، تـ استرجاع 
تبيف كذلؾ أٌف السىد االجتهاعي كالهعاىاة الىفسية هرتبطاف لكف السىد االجتهاعي ال يغير هف العبلقة بيف ضغكط . الثبلث عمى الصحة الىفسية

. العهؿ كاالضطرابات الىفسية؛ كها تؤثر الضغكط عمى ارتفاع هعدالت التغيب القصيرة، بيىها ال تؤثر في الهعدالت الطكيمة
:  ككاىت الىتائج عمى الىحك اآلتي.ب

ىتائج البحث تدعـ العبلقة بيف اإلىٍاؾ الكظيفي كالضغكطات الىفسية كاإلجٍاد الىفسي بيف الههرضات، حتى بعد األخذ في االعتبار العكاهؿ 
كيرتبط الدعـ االجتهاعي في العهؿ هع الضغكطات الىفسية كاإلجٍاد الىفسي، لكىً ال يغير هف العبلقة بيف اإلىٍاؾ . التي يحتهؿ تدخمٍا

ذي االضطرابات الىفسية بيف الههرضات في الهستشفى في كيبيؾ يرتبط ضغط العهؿ هع حاالت الغياب الهرضية عمى الهدل . الكظيفي ٌك
كأكد التحميؿ الكيفي لٍذي الدراسة كجكد هطالب . القصير كلكف ال يرتبط هع اإلصابة الهبررة بشٍادة غياب هرضية أك استخداـ األدكية الىفسية
ي عدـ الهشاركة في القرارات التي تؤثر في العهؿ ككيفية اىجاز الهٍاـ فضبل عف ذلؾ، ضعؼ الدعـ االجتهاعي، ال . ىفسية غير هحققة، ٌك

.  سيها أٌف ٌذي العىاصر تسٍـ بشكؿ كبير في تحسيف الحالة الىفسية حسب شٍادات الههرضات الهستجكبات
تـ التكصؿ كذلؾ إلى أٌف القيكد الهحددة لبيئة العهؿ الىفسية كاالجتهاعية تؤثر عمى الصحة الىفسية كدعهت التعميقات كاالقتراحات التي 

كها أكصيف أيضا بضركرة التفكير بتدخبلت لتغيير الجكاىب الهسببة لؤلهراض في . ضهىتٍا الههرضات في االستبياىات تحسيف ظركؼ العهؿ
 . العهؿ في كحدات الرعاية الصحية في الهستشفيات

الدراسة الثانية .  2. 3
 582 بعهمية هسح بكزارة الصحة الكىدية عمى عيىة بمغت Estelle M. Morin et Jacques Forest بىاء عمى ستة استطبلعات، قاـ .أ

 )Estelle , M. et Jacques, F. (2007/2). إطارا
تكشؼ التحاليؿ أيضا أف الخصائص التي تحدد حالة هف . افترض الباحثاف أف خصائص العهؿ قد يككف لٍا تأثير عمى الصحة الىفسية

تكشؼ ٌذي الدراسة عف بعض اآلثار الهترتبة عمى اإلدارة السميهة لمعهؿ في . الضيؽ الىفسي ليست ٌي ىفسٍا التي تحدد الرفاي الىفسي
 : ككشفت ىتائج الدراسة ها يأتيلهىع ظٍكر أعراض الضيؽ الىفسي. الهىظهات

إذا اشتهؿ عهؿ هكظؼ أعباء تتىاسب هع قدرتً، كيتيح لً الشعكر باالعتراؼ كيجمب لً الدعـ هف رئيسً، كالىتيجة اىً يتحصؿ عمى هؤشر 
ذا يعىي أف خطر الهعاىاة الىفسية هىخفض ٌذي الهبلحظة تؤكد ىتائج هكجكدة هف قبؿ . يهيؿ إلى االىخفاض في هقياس الضيؽ الىفسي، ٌك

عمى العكس هف ذلؾ،  إذا كاف الهكظؼ يشعر بالهتعة في القياـ بعهمً، كيجد . Theorell )(1990 كKarasekباحثيف آخريف، بها في ذلؾ 
فرص لمتعمـ كالىهك، كيشعر باالستقبللية لمقياـ بذلؾ، كلً عبلقات جيدة هع اآلخريف، فإىً يحصؿ عمى الهؤشر يهيؿ إلى أف يككف هرتفعا في 

ذا يعىي أف فرص تقدـ حالة الرفاي الىفسي لديً هرتفعة ٌذي الىتيجة هثيرة لبلٌتهاـ، بحيث يتطمب تعزيز الرفاي الىفسي . هقياس الرفاي الىفسي، ٌك
.  في العهؿ تدخبلت هختمفة بشأف إثراء الكظيفة كالعهؿ

تكصيات الدراسة الثاىية . ب
: يتعيف عمى الهديريف أف

 يعطكا تكجيٍات كاضحة لمهكظفيف كأٌداؼ هحفزة كهتسقة فيها يتعمؽ بإستراتيجية الهىظهة؛ 
 االعتراؼ بجٍكد كىتائج عهؿ األفراد؛ 
  التعرؼ عمى هٍارات ككفاءات الهكظفيف؛
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  ضبط قدرات األفراد كعبء العهؿ كهكارد كؿ هىٍها؛
 تقديـ الدعـ لمعاهميف كلفريؽ العهؿ بشكؿ همهكس  .

لمقياـ . يهكف لٍذي الههارسات أف تخفض الضغكط الىفسية التي يعاىي هىٍا الهكظفكف إلى هستكل هقبكؿ، لكىٍا ال تحفز هشاركتٍـ في العهؿ
:  بذلؾ ييعهؿ عمى تعزيز الرفاي الىفسي لمهكظفيف كيتعيف أيضا عمى الهديريف

  التأكد هف أف كؿ فرد لديً فرص لمتعمـ كالىهك في أداء عهمً، هها يتيح لً الهتعة في العهؿ؛
  إعطاء فريقٍـ الهركىة الكافية لتهكيىٍـ هف تىظيـ العهؿ بالطريقة التي يبدك لٍـ فيٍا العهؿ أكثر سٍكلة؛
   تهكيف الهكظفيف هف اتخاذ هزيد هف القرارات بخصكص تىظيـ عهمٍـ؛
  تسٍيؿ إقاهة عبلقات هٍىية إيجابية كفعالة؛
 ـ الهٍىي  .تحديد الهسؤكليات لمهكظفيف كتسٍيؿ تطكٌر
كاقع الصحة النفسية في بعض الدراسات العربية . 4

ا عمى هستكل أدائٍـ بهحافظة غزة أخذىا كعيىة هف الدراسات العربية تقريرا حكؿ كاقع الصحة الىفسية لدل العا هميف في هجاؿ التهريض كتأثيٌر
بهستكل االلتزاـ الكظيفي ك هستكل  )العبلقة بيف الزهبلء ك العبلقة هع الرؤساء(عبلقة جكدة عبلقات العهؿ االجتهاعية كدراسة أخرل حكؿ 

 .شعكر الهكظؼ بالرفاي الىفسي في العهؿ
 الدراسة األكلى. 1.4

ٌدفت .  هفردة220في هحافظات غزة عمى عيىة هف ". عبلقة الضغكط الكظيفية باآلثار الىفسية كالجسدية لدل العاهميف " في دراسة بعىكاف 
صراع الدكر، غهكض الدكر، العبء الكظيفي، كبيئة العهؿ الكظيفي، (الدراسة إلى تحديد أٌـ هصادر الضغكط الكظيفية في بيئة العهؿ 

، كالبحث عف أٌـ اآلثار الىفسية ههثمة في الرضا، القمؽ، االكتئاب، اإلحباط، البلهباالة كالضيؽ الىفسي؛ كالجسدية ههثمة في صداع )العبلقات
 )2010عبد عابديف، إبراٌيـ (. الرأس، ارتفاع ضغط الدـ، القرحة الهعدية، أزهات القمب، هرض السكرم عمى هستكل صحة العاهميف

: ككاىت أٌـ الىتائج كها يمي
تكجد عبلقة بيف الضغكط الكظيفية كاآلثار الىفسية كالجسدية لدل العاهميف؛ - 
أدت الضغكط الكظيفة إلى أثار ىفسية سمبية عمى هستكل الفرد هثؿ اىخفاض الرضا الكظيفي، القمؽ، االكتئاب، اإلحباط، كالبلهباالة؛ - 
أدت الضغكط الكظيفية إلى أثار جسهية سمبية عمى هستكل الفرد هثؿ صداع الرأس، ارتفاع ضغط الدـ، القرحة الهعدية، أزهات القمب، - 

. هرض السكرم
ا ٌي : كقد تـ تقديـ هجهكعة هف التكصيات في ضكء هعطيات الجاىب التطبيقي لمبحث، أٌـ ٌذي التكصيات كأبرٌز

عمى اإلدارة العمية لمهىظهة تحسيف بيئة العهؿ بطرؽ عمهية هدركسة لتخفيؼ هف ضغكط العهؿ؛ - 
قاهة الرحبلت كالحفبلت الترفيٍية، ٌذا هف شأىً أف يحسف عبلقات العهؿ كيخفؼ هف ضغكط العهؿ- . االٌتهاـ بالىشاطات الرياضية، كا 
الدراسة الثانية .  2. 4

إلى بحث عبلقة جكدة عبلقات العهؿ  )ٌذي الدراسة كاىت جزءان هف هشركع أكبر ٌدؼ إلى تحسيف ظركؼ العهؿ (ٌدفت ٌذي الدراسة 
 تـ قياس لهستكل االلتزاـ الكظيفي ك هستكل شعكر الهكظؼ بالرفاي الىفسي في العهؿ )العبلقة بيف الزهبلء ك العبلقة هع الرؤساء(االجتهاعية 

ا ٌذا البعد هف خبلؿ  :  فردا، افترض الباحث ها يمي159عمى عيىة تتككف هف . )Warr )2002أحد الهقاييس التي طكٌر
. (Job related wellbeing)ترتبط جكدة العبلقة بيف زهبلء العهؿ ايجابيا بهستكل شعكر العاهميف بالرفاي الىفسي داخؿ العهؿ - 
. ترتبط جكدة العبلقة بيف الهشرفيف كالعاهميف ايجابيا بهستكل شعكر العاهميف بالرفاي الىفسي في العهؿ- 

: أٌـ الىتائج ٌي
أشار تحميؿ االىحدار إلى كجكد عبلقة ايجابية بيف الهستكل الهرتفع لمعبلقات االجتهاعية في العهؿ كالشعكر بالرفاي الىفسي في العهؿ عمى - 

 : هستكل العبلقة هع الرؤساء كالعبلقة هع الزهبلء عمى الىحك اآلتي
 يكجد ارتباط إيجابي بيف هستكل العبلقة هع الرؤساء في العهؿ، بحيث ترتبط بهستكل شعكر العاهميف بالرفاي الىفسي سكء العبلقة هع الرؤساء -

 كمها كاىت العبلقة جيدة هع الرؤساء شعر الهكظؼ بالحهاس بشكؿ أعمى كاىخفض ،بكمهات أخرلكالحهاس؛ - االكتئاببكهستكل الشعكر 
 )2009الزعبي، هركاف طاٌر ( .عىدي الشعكر باالكتئاب كالخهكؿ
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 لمهكظفيفالرفاي الىفسي كعية العبلقات بيف الزهبلء كهستكل فابية بيف ج ال تكجد عبلقة إم،عمى خبلؼ الهتكقع أها عبلقة الهكظؼ بزهبلءي ك-
 التفسير الهحتهؿ لٍذي الىتيجة يكهف في طريقة قياس العبلقات االجتهاعية .الدراسات السابقة أشارت إلى كجكد عبلقة إيجابيةإف  بالرغـ هف
.  هتكسطة الجكدةإيجابية زهالة  عاـ يدكر حكؿ كجكد عبلقة  الهستخدـ في ٌذي الدراسة هقياسهقياسكاف اؿ. بيف الزهبلء

 
 . العامة مف تحميؿ الدراسات األربعالنتائج. 5

: هف خبلؿ تحميؿ الدراسات األربع السابقة في البيئتيف الغربية كالعربية، تـ التكصؿ إلى استىتاج ها يأتي
 ؛األشخاص الذيف يعيشكف ضهف عبلقات إيجابية يشعركف بالسعادة بشكؿ أكبر، كلديٍـ هستكيات أقؿ باإلصابة باالكتئاب كالتكتر 
  ا عمى جكدة الصحة الجسدية، إصابة بأهراض عضكية أقؿ ك ذي األخيرة تؤثر بدكٌر تىعكس العبلقات الجيدة عمى الصحة الىفسية ٌك

 هراجعة أقؿ لؤلطباء؛
  م أحد األسباب الرئيسة التي تجعؿ الهىظهة تعهؿ بشكؿ صحيحقالعبلقات الجيدة في بيئة العهؿ. 
 اىخراط أعمى في هٍهاتٍـ اليكهية، يزيد كالءٌـ لمهىظهة كالتزاهٍـ الكظيفي؛  عىدٌـ إضافة إلى ها سبؽ، فإف الهكظفيف يتككف  
  ىتائج البحث تدعـ العبلقة بيف اإلىٍاؾ الكظيفي كالضغكطات الىفسية كالضيؽ الىفسي في العهؿ؛ 
 يخفض الدعـ االجتهاعي في العهؿ هف هستكل الضغكطات الىفسية هها يؤدم إلى خفض هستكل الضيؽ الىفسي؛ 
  يرتبط ضغط العهؿ هع حاالت الغياب الهرضية عمى الهدل القصير لكىً ال يرتبط هع هعدالت التغيب الهرضية الطكيمة كهع تىاكؿ

 .األدكية الىفسية
  تحقيؽ الهطالب الىفسية بالهشاركة في القرارات التي تؤثر في العهؿ ككيفية اىجاز الهٍاـ يساعد عمى رفع هستكل الدعـ االجتهاعي

 هها يىعكس عمى الصحة الىفسية؛ 
 يكجد إختبلؼ بيف إستراتجية التدخؿ لخفض الضيؽ الىفسي كالهعاىاة كاألخرل التى تيعىى برفع هستكل الرفاي الىفسي. 

 
 تكصيات كاقتراحات. 6

هها سبؽ يهكف استىتاج بعض التكصيات الهقترحة عمى الهديريف في الهىظهات خصكصان تمؾ التي تعاىي هف هستكيات عالية هف هعدالت 
 :أداء كركح هعىكية هىخفضة عمى الىحك اآلتي أك ترؾ العهؿ

 أف يعطكا تكجيٍات كاضحة لمهكظفيف كأٌداؼ هحفزة كهتسقة فيها يتعمؽ بإستراتيجية الهىظهة؛ 
 االعتراؼ بجٍكد كىتائج عهؿ األفراد؛ 
  التعرؼ عمى هٍارات ككفاءات الهكظفيف؛
  ضبط قدرات األفراد كعبء العهؿ كهكارد كؿ هىٍها؛
 تقديـ الدعـ لمعاهميف كلفريؽ العهؿ بشكؿ همهكس  .

لمقياـ . يهكف لٍذي الههارسات أف تخفض الضغكط الىفسية التي يعاىي هىٍا الهكظفكف إلى هستكل هقبكؿ، لكىً ال يحفز هشاركتٍـ في العهؿ
:  بذلؾ ييعهؿ عمى تعزيز الرفاي الىفسي لمهكظفيف كيتعيف أيضا عمى الهديريف

  التأكد هف أف كؿ فرد لديً فرص لمتعمـ كالىهك في أداء عهمً، هها يتيح لً الهتعة في العهؿ؛
  إعطاء فريقٍـ الهركىة الكافية لتهكيىٍـ هف تىظيـ العهؿ بالطريقة التي يبدك لٍـ فيٍا العهؿ أكثر سٍكلة؛
  تهكيف الهكظفيف هف اتخاذ هزيد هف القرارات بخصكص تىظيـ عهمٍـ؛ 
 ـ الهٍىي؛  تحديد الهسؤكليات لمهكظفيف كتسٍيؿ تطكٌر
 تسٍيؿ إقاهة عبلقات هٍىية إيجابية كفعالة؛ 
 ؛تحسيف العبلقات االجتهاعية في الهىظهة خصكصان العبلقة بيف الرؤساء كالهكظفيف 
 أبحاث ىظريات القيادة   تشير. تحسيف هستكل العبلقة هع الرؤساء، كتعتهد بشكؿ أكبر عمى هٍارة الرئيس هف الهرؤكسعمى الهىظهة

 ٌك شخص يقـك بهجهكعة هف السمككيات التي (People-oriented leadership) يف إلى أف القائد الهتكجً ىحك اآلخربشكؿ قاطع
 ؛كقريبان هف هكظفيً تجعمً شخصان هحبكبان 

 عدـ الخكؼ هف إظٍار األخطاء، كاىخراط أعمى في الهٍهات هها ، تبادؿ الهعمكهات،تحسيف العبلقات يؤدم حتهان إلى تحسيف التكاصؿ 
 اىخفاض رغبتً في ترؾ العهؿ؛  عمى هستكل أداء الهكظؼ ك إيجابايعكد
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 ٌىاؾ عدة كسائؿ يهكف فيٍا لمهختصيف هف تحسيف هستكل العبلقات في الهىظهة هثبل، عمى هستكل العبلقة بيف الزهبلء، أشارت بعض ك
هف هثؿ، بعض العكاهؿ  إلى سياس ك كاٌيمي  أشار كؿ هف .الدراسات إلى بعض كسائؿ زيادة التكافؽ كالتهاسؾ بيف زهبلء العهؿ

  بيف الهكظفيف أك العهاؿ؛ جغرافيالتقارب الهكاىي بحيث ال يككف ٌىاؾ تباعد
  ا كالعهؿ في فرؽ؛هف الىكع الذم مهٍهات كجكد  تطمب تعاكف هع زهبلء آخريف الىجاٌز
 إلى صراع يؤثر عمى العبلقات بيف يتحكؿ حتى ال عاهميف ٌىاؾ عاهؿ هٍـ ٌك تخفيض هستكل التىافس بيف اؿ،إضافة إلى ها سبؽ 

  .الزهبلء
  بػتكاهؿ الهٍهات أك ها يعرؼ(Task interdependency) عاهميف ٌك هف العكاهؿ الهٍهة التي تزيد هف هستكل التآلؼ بيف اؿ. 
  أف التدخبلت لمحد هف التكتر أقؿ فعالية عىدها كاىت هعدة فقط لتعديؿ عمى التكيؼ العهاؿ، بدال هف هعالجة اإلجٍاد كرفع هستكم الرفاي

ذي إستراتيجية هف شأىٍا أف تسفر عف ىتائج أكثر استداهة  .الىفسي، ٌك
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بناء شبكة العبلقات اإلجتماعية كفعاليتيا  داخؿ المؤسسة 
 (دراسة تطبيقية بالمؤسسة الكطنية لمجمكد جيجؿ)

 ابرىيـ فمفاؿؿبك.د
 جامعة جيجؿ

إشكالية الدراسة  :أكال

ا هف     إف التفكير حكؿ التىظيـ ليس تفكيرا هىطقيا هسبقا حكؿ الكصكؿ إلى أكثر الطرؽ عقبلىية لتىظيـ العهؿ كتىسيؽ الهكارد، ك غيٌر
األٌداؼ التي يسعى أم تىظيـ لتحقيقٍا، ك لكىً تفكير يعطي أٌهية أكبر لمقدرات ك اإلهكاىيات التي تتكفر عىد الجهاعات اإلىساىية في هجاؿ 

التعاكف ضهف أىساؽ أكثر تعقيدا ، ك كذا حكؿ أحسف الكسائؿ ك الطرؽ التي تساٌـ ك تساعد عمى تحسيف أداء ٌذي القدرة، ك تطكير 
.  استعهالٍا هف أجؿ الكصكؿ إلى الغايات الهرجكة لمتىظيـ 

     إٌف الفرد كهف خبلؿ تفاعمً هع باقي األفراد الذيف يككىكف هحيطً، سكاء تعمؽ األهر بعائمتً، أك هديىتً، أك التىظيـ الذم يعهؿ 
بً، يهيؿ إلى تبادؿ االتصاالت، ك تككيف العبلقات هع هف تجهعً بٍـ خصائص هشتركة ، أك أٌداؼ كاحدة، أك بهعىى آخر يهيؿ إلى الذيف 
يتشابٍكف هعً، ك يتساككف هعً في بعض الخصائص ك الههيزات ، كىفس الجٍة ك ىفس الحي ك ىفس الهكاىة اإلجتهاعية، أك ىفس الهستكل 

ا هف العكاهؿ التي تدفع بالشخص إلى عقد عبلقة هع ٌذا ك ليس هع ذاؾ . الدراسي، كغيٌر
    ك بصفة عاهة، فإٌف الدراسات الهختمفة قد بيىت، أف تكرار التفاعبلت ككثافة العبلقات يككف أكثر قكة بيف الفاعميف الذيف لٍـ 

ك تتبمكر هعالـ إشكاليتىا في هحاكلة تقصي ك رصد شبكة العبلقات اإلجتهاعية  كطبيعة تفاعبلتٍا الداخمية، ك .الكثير هف الخصائص الهشتركة
. تككيىٍا ك فعاليتٍا التىظيهية

ي  هاهدل اعتهاد األفراد عمى الخصائص الهشتركة في :      كهف ٌىا ىخمص إلى التساؤالت التي قاهت عميٍا إشكالية بحثىا ٌك
تشكيؿ  شبكة عبلقاتٍـ االجتهاعية ؟كها هدل اهتدادٌا داخؿ كخارج التىظيـ ؟ كها هدل فعاليتٍا التىظيهية؟ 

فرضية الدراسة   : ثانيا

الشٍادة  ، الهستكل اإلجتهاعي، اإلقاهة، }يهيؿ األفراد  الى عقد عبلقات اجتهاعية هع هف يقاسهكىٍـ ههيزات كخصائص هشتركة كا
. {الفئة الهٍىية، السف

تحديد المفاىيـ  :ثالثا 

 يعىي هجهكع الهكارد اإلجتهاعية الداخمة في تككيف شبكة العبلقات اإلجتهاعية كالذم يهكف :تعريؼ إجرائي لمرأسماؿ االجتماعي.1
. الكصكؿ إليً بكاسطة العبلقات التي يىسجٍا األفراد طكاؿ حياتٍـ 

 التىظيـ ٌك تسخير هختمؼ الطاقات البشرية ك الهادية ك التي يتـ جهعٍا في هكاف العهؿ ، حيث يقـك :تعريؼ إجرائي لمتنظيـ.2
. كؿ كاحد بهٍاهً الهىكطة بٍـ  حسب اختصاصً ك رغبتً  ككذا تقسيـ العهؿ فيهؿ بيىٍـ ك التىسيؽ بيف جٍكدٌـ

 ٌي هجهكعة هف األفراد، تتشكؿ بطريقة عفكية تمقائية، ك تربطٍا عبلقات إجتهاعية تبىى :تعريؼ إجرائي لمجماعة غير الرسمية.3
. عمى أساس التفاعؿ الهباشر ك الثقة الهتبادلة ، بغرض تحقيؽ أٌداؼ هعيىة، قد ال تتكافؽ بالضركرة هع أٌداؼ التىظيـ الذم تىتهي إليً

  )(liens هترابطة فيها بيىٍا بكاسطةعبلقات(nœuds)ٌي هجهكعة هف العقد :تعريؼ إجرائي لمشبكة.4
هرتبطيف فيها بيىٍـ بتفاعبلت  ) األفراد ، الجهاعات ، التىظيهات( ٌي هجهكعة هف الفاعميف:تعريؼ إجرائي لمشبكة اإلجتماعية .5

 .إجتهاعية هتىكعة يهكف أف تعقد باالتصاؿ الهباشر أك عف طريؽ الكسائط التكىكلكجية 
 

البعد النظرم لمدراسة :رابعا
     إف هفٍـك الرأسهاؿ االجتهاعي يعىي هجهكع الهكارد االجتهاعية الداخمة في تككيف الشبكات االجتهاعية، ك الذم يهكف الكصكؿ إليً 

. بكاسطة العبلقات التي يىسجٍا األفراد طكاؿ حياتٍـ
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الهردكد غير الهتساكم لرأسهاؿ اقتصادم أك ثقافي تقريبا هتساكم  (  لقد كاف بيار بكرديك هف األكائؿ الديف استعهمكي هف أجؿ اإلشارة إلى 
ك حسب بكرديك يرتبط . ، ك اعتهادا عمى هفٍـك هاركس لمرأسهاؿ يستخدـ ٌذا األخير لتفسير إىتاج ك إعادة إىتاج البلهساكاة االجتهاعية )1(

حجـ الرأسهاؿ االجتهاعي لفرد ها باهتداد ك اتساع شبكة اتصاالتً القابمة لمتعبئة فعميا، باإلضافة إلى حجـ رأسهالً االقتصادم، الثقافي ك 
ٌذا ال يعىي تعمقً بعبلقات أداتيً صرفة ألف التىزي أك الترفع ضركرم هف أجؿ خمؽ الثقة ك (الرهزم ، باختصار ٌك ىتاج لعدد العبلقات الىافعة

. )بالتالي خمؽ رأسهاؿ اجتهاعي 
   إف الشبكة ٌي بطريقة كاعية أك غير كاعية هكضكع استراتيجيات لبلستثهار في الكقت ، في الطاقة ك الهاؿ بغرض تحقيؽ أرباح هادية أك 

يجمب جيهس ككلهاف الٌتهاـ إلى البعد البىيكم لمرأسهاؿ االجتهاعي  بالرغـ هف االىتقاد الهكجً لمطابع الغاهض لتعريفً، ك الذم  .رهزية 
لمتىظيـ االجتهاعي ،كالتي ٌي قادرة عمى إىتاج هكارد بالىسبة إلى عضك أك عدد هف  )الهعايير أك الثقة هثبل(يتضهف كؿ خاصية غير رسهية 

فاذا كاف الرأسهاؿ االجتهاعي . األعضاء، هف كجٍة الىظر ٌذي تعتبر هساٌهة ككلهاف حاسهة، فحسبً يعرؼ الرأسهاؿ االجتهاعي بكظائفً 
،  كهف جٍة أخرل يركز تعريفً عمى الخاصية العرضية  )2(يهيز بىية اجتهاعية، فاف كظيفتً ٌي تسٍيؿ بعض أفعاؿ أعضاء ٌدي البىية

. ) 3(لمرأسهاؿ االجتهاعي، بالهعىى الذم يجعؿ هف شكؿ هف أشكالً هربحا بالىسبة لفاعؿ هعيف ك قد يككف هضرا بالىسبة ألخر
     ترتبط ىكعية الرأسهاؿ االجتهاعي بصفة عاهة بهدل اىغبلؽ الشبكة العبلئقية، فالشبكات الهغمقة تحفز إىتاج الهعايير التي تسهح 

. ألعضائٍا بالتفاعؿ بفعالية ، كتردع السمككيات االىتٍازية ، ك بٍذي الطريقة يزيد هستكل الثقة ك التعاكف بيف أعضائٍا
فاىً يحدد بدقة دكر العبلقات الضعيفة فيها يخص االىتشار، الحراؾ االجتهاعي ك التهاسؾ  )Granoveter(    بالىسبة إلى هارؾ غراىكفيثر

ىكعية الكقت الذم قضي هعا، الكثافة العاطفية، كحهيهية العبلقة : إف قكة عبلقة أك رابطة اجتهاعية تتضهف عدة أبعاد.)4(االجتهاعي 
.  باإلضافة إلى الخدهات الهتبادلة

    إف العبلقات الضعيفة تتعمؽ بالهعارؼ السطحية، عكس العبلقات هع األقارب هثؿ األصدقاء ك العائمة ، فعىد البحث عف ك كظيفة ، 
تسهح العبلقات الضعيفة تحت ظركؼ هعيىة بالكصكؿ إلى فرص أحسف هها تهكىىا هىً العبلقات القكية ، ففي حيف تكجد ٌدي األخيرة ضهف 
ىفس الحمقة االجتهاعية ، فاف العبلقات الضعيفة تعتبر جسكر تربط بيف عكالـ اجتهاعية هتهايزة ، بٍذا الهعىى فإىٍا تكفر بصفة أكبر فرص 

. جديدة هقارىة بها تكفري العبلقات القكية ك بالتالي فٍي تمعب دكرا هٍها في زيادة االىتشار
ك غياب العبلقة بيف عضكيف هتصؿ بٍها يكجداف في     كيدعـ ركىالد بكرت فكرة قكة العبلقات الضعيفة بالمجكء إلى هفٍـك الفراغ البىيكم، ٌك

كها يضيؼ فكرة الرقابة إلى ايجابيات العبلقات الضعيفة، حيث أف الفرد الذم يهتمؾ فراغات بىيكية ضهف شبكتً .حمقتيف اجتهاعيتيف هىفصمتيف
يهكىً ههارسة رقابة أكبر عمى األشخاص الديف تربطً بٍـ عبلقة هىٍا في الشبكات الهغمقة، ك التي تغيب فيٍا هثؿ ٌذي الفراغات البىيكية ، 

 .)5(هايقمؿ هف ٌاهش البليقيف الذم يهكف أف يستخدـ هف طرؼ العضك الهستأثر بالهعمكهة لصالحً عمى حساب باقي األعضاء 
 

اإلجراءات المنيجية لمدراسة :خامسا
اعتهدىا في دراستىا ٌدي عؿ هىٍج  الكصفي التحميمي ، حيث يعتبرهىاسبا في هثؿ هكضكعىا ٌذا ، اذ أىً يسهح بدراسة :منيج الدراسة-1

  )6(ك فٍـ عبلقات الىفكذ ك االتصاالت بيف التىظيهات ك داخمٍا  . )األفراد، الجهاعات ك التىظيهات (الركابط أك العبلقات الهكجكدة بيف كحدات هعيىة هثؿ 
 .تـ االعتهاد في ٌدي الدراسة عمى تقىية االستهارة :تقنية جمع المعطيات.2
ـ عمى أساس68كاىت العيىة هقصكدة كتضهىت :العينة.3 طار تـ اختياٌر العهؿ في هكاف هتقارب -2العهؿ في فترة زهىية كاحدة -1: عاهؿ كا 
 القياـ بعهؿ هتشابً-3
 

 تحميؿ كتفسير بيانات الدراسة: سادسا
ي أٌـ هرحمة حيث تتـ  فيٍا عهمية التحميؿ  كتفسير البياىات الهتحصؿ عميٍا باالعتهاد عمى جداكؿ بسيطة كارتباطيً  هع استعهاؿ االختبارات  ٌك

 .اإلحصائية هف  أجؿ الكشؼ عف أكجً التبايف ك التهايز الذم ىرل فيً ضركرة ك أٌهية تخدـ الفرضية الهطركحة
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I مناقشة كتحميؿ  معطيات الدراسة -  ػ :
I-1 -كيفية الحصكؿ عمى إعبلف التكظيؼ :

: يبيف كيفية التحصيؿ عمى إعبلف التكظيؼ (01)جدكؿ رقـ
العينة 

 االحتماالت
 النسب المئوية التكرارات

   
 45.58 31 صديق أو أحد أفراد العائلة

 13.23 9 تقدمت شخصيا إلى المؤسسة
 7.35 05 الجريدة

 5.88 04 مكتب اليد العاملة
 %100 68 المجموع

:      هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ كالخاص بكيفية الحصكؿ عمى إعبلف التكظيؼ  يتبيف لىا ها يمي
.  أقركا بأىٍـ تحصمكا عمى إعبلف التكظيؼ عف طريؽ صديؽ أك أحد أفراد العائمة%45.58أف أكبر ىسبة هف أفراد العيىة كالهقدرة بػ 

، في حيف أىىا ىجد %27.94كتأتي في الهرتبة الثاىية الفئة التي بيىت أىٍا تحصمت عمى إعبلف التكظيؼ عف طريؽ طمب هكتكب بىسبة 
  هف إجهالي  %13.23ىسبة البأس بٍا قد أعمىت أىٍا تحصمت عمى إعبلف التكظيؼ عف طريؽ تقدهٍا شخصيا إلى الهؤسسة كذلؾ بىسبة 

هع اإلشارة ٌىا إلى أف التقدـ شخصيا لمهؤسسة يعطي فرصة أكبر في هعرفة أشخاص يعهمكف بٍا هها يساعد عمى استعهاؿ (أفراد العيىة
 )الشبكة العبلئقية لمشخص الهعىي

 %7.35بػ: كفي األخير ىجد أضعؼ ىسبتيف لمذيف تحصمكا عمى إعبلف التكظيؼ عف طريؽ الجريدة كهكتب اليد العاهمة إذ تقدراف عمى التكالي
 هها يدؿ عمى ضعؼ األٌهية الهعطاة لٍاتيف الكسيمتيف في الحصكؿ عمى إعبلىات التكظيؼ كالمتاف تعتبراف طريقاف رسهياف 5.88%  

. لمكصكؿ إلى هصدر الهعمكهات الخاص بكجكد هىصب شاغر بالهؤسسة
 كقد اقتصر استعهالٍا عمى العهاؿ األكائؿ في الهؤسسة حيث كاىت ىسبة البطالة هىخفضة كحتى الهؤسسة ىفسٍا لـ تكف تستٍكم 

. الكثيريف لمعهؿ بٍا لصعكبة ظركؼ العهؿ بٍا كخاصة في أقساـ اإلىتاج
– إف كجكد أعمى ىسبة هف الهتحصميف عمى إعبلف التكظيؼ عف طريؽ صديؽ أك أحد األقارب يؤكد الفرضية القائمة بأف الرأسهاؿ االجتهاعي 

يمعب دكرا هٍها في الحصكؿ عمى الكظيفة، كها الحظىاي ٌك أف استعهاؿ األصدقاء أك – كالهتهثؿ في الشبكة االجتهاعية التي يهتمكٍا الفرد 
أحد األقارب ٌك الغالب هف أجؿ الكصكؿ إلى الهعمكهة، فٍىا شبكة العبلقات الشخصية لمفرد لٍا قيهة استعهالية، إذ أىٍا سٍمت لمباحث عف 
ذا ال يتكفر هعرفتً إال  العهؿ الحصكؿ عمى هعمكهات خاصة بكجكد هىاصب عهؿ شاغرة، كاف ٌىاؾ طمب عف العهؿ هف طرؼ الهؤسسة، ٌك

ذا يتكافؽ هع ها تكصؿ إليً لهف يهمؾ كسيط يعهؿ بالهؤسسة أك لً عبلقة بأحد هستخدهيٍا يهكىً أف يزكدي بٍذي الهعمكهات،   )NOM LIN(ٌك
 )7(" هف أف ٌىاؾ عبلقة طردية بيف ىجاح الفعؿ األداتي كالهصادر االجتهاعية التي يهتمكٍا الفرد الهتصؿ بً ألجؿ تقديـ خدهة ها"

 فإىً ال يهكف حصر الرأسهاؿ االجتهاعي في عبلقة هباشرة هع فرد آخر، فممحصكؿ عمى كظيفة قد  )M.ForséكA.Degenne(   فحسب 
ىمجأ إلى صديؽ ليس بٍدؼ الهعمكهات الهباشرة التي يهتمكٍا كلكف ألىً ٌك ىفسً يتكفر في شبكتً الشخصية عمى عبلقات تهكىً هف الكصكؿ 

ذا ها يفسر كجكد ىسبة البأس بٍا هف أفراد العيىة، يفضمكف التقدـ شخصيا لمهؤسسة ،هها يتيح لٍـ الفرصة أكثر .)8(إلى ٌذي الهعمكهات ٌك
كها أىىا ىهيؿ .لمحصكؿ عمى الهعمكهات ، كذلؾ اعتهادا عمى اهكاىية كجكد أصدقاء أك أقارب غير هىتظر كجكدٌـ داخؿ الهؤسسة الهقصكدة

أيضا إلى االتصاالت الهباشرة كالشفٍية كالقىكات غير الرسهية، أكثر هف االتصاالت الكتابية كالرسهية ىظرا لثقؿ البيركقراطية كعدـ ثقتىا في 
ا قىكات جاهدة كغير فعالة في غالب األحياف، إذا ها قارىاٌا بالهباشرة كغير الرسهية  . العبلقات الرسهية باعتباٌر

 
: كيفية التكظيؼ)2.1

: يبيف كيفية التكظيؼ (02)جدكؿ رقـ 
العينة 

 االحتماالت
 النسب المئكية التكرارات

 49 33 انتقاء عمى أساس شيادة مينية
 34 23تكسط أحد المعارؼ 

 17 12 انتقاء عمى أساس شيادة عممية
 %100 68 المجمكع
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 هف أفراد العيىة قد أعمىك أىً تـ تكظيفٍـ عف طريؽ االىتقاء عمى أساس شٍادة هٍىية ،هقابؿ %49يتبيف لىا أف  )02(هف خبلؿ الجدكؿ رقـ
 هىٍـ أقركا بأىٍـ تكظفكا عف طريؽ تكسط أحد الهعارؼ، في حيف ىجد أخفض ىسبة تهثؿ أكلئؾ الذيف تـ تكظيفٍـ عف طريؽ اىتقاء عمى 34%

. أساس شٍادة عمهية
هف خبلؿ عرضىا لمهعطيات اإلحصائية التي جاء بٍا ٌذا الجدكؿ ، ىبلحظ أف الفئة األكثر تكظيفا ٌي التي تحهؿ شٍادة هٍىية كالتي تهثؿ 

مة أف ٌىاؾ تكافؽ بيف ىتائجً كلك ىسبيا هع ىتائج الجدكؿ السابؽ .في أغمبٍا عهاؿ الهستكيات الهٍىية الدىيا . كها تبدكا كاألكؿ ٌك
فبالرغـ هف أف أكبر ىسبة تـ تكظيفٍا عف طريؽ االىتقاء عمى أساس شٍادة هٍىية أك عمهية، فإف كاقع الهؤسسة هيداف البحث يبيف أف ٌذي 

الطريقة تترؾ ٌاهشا أكبر الستعهاؿ طرؽ أخرل ليست هكضكعية بالضركرة ، هف اجؿ الكصكؿ إلى هىصب العهؿ الهعركض، حيث الىتقاء 
 شٍرا، كبعد هركر فترة التجربة يعطي الهسؤكؿ 12إلى 6الهترشح ، يتـ إخضاعً لفترة تجريبية تدـك حسب ىكع الكظيفة الهراد شغمٍا هف 

الهباشر رأيً سمبيا كاف لك ايجابيا،كلكف بالىظر لمعبلقات التي تىشأ بيف الهترشح  كزهبلئً في العهؿ هف جٍة، ك الهسؤكؿ الهباشر هف جٍة 
أخرل، فإف ٌذا األخير غالبا ها يهيؿ إلى االحتفاظ بً، حتى كلك كاىت ٌىاؾ ثغرات أك ىقائص ، باعتبار أىٍا سكؼ تعالج هع الكقت خاصة 
في ٌذي الهرحمة التي تهر بٍا الببلد ، أيف الحصكؿ عمى هىصب عهؿ يعد هف أصعب الهٍاـ، فتسريح الهترشح بعد بزكغ األهؿ عىدي في 

. الحصكؿ عمى عهؿ سكؼ يترؾ أثري العهيؽ عميً سكاء كاف ذلؾ هف الىاحية الىفسية أك االجتهاعية
 هف أفراد العيىة ، قد تحصمكا عمى هىصب العهؿ الحالي عف طريؽ تكسط أحد الهعارؼ ،أم %34     كها يؤكد افتراضىا ٌذا ٌك أف ىسبة 

هع العمـ أىً ك باستعهاؿ  التحميؿ عف طريؽ . باستعهاؿ الرأسهاؿ االجتهاعي ،كالهتهثؿ في شبكة العبلقات االجتهاعية  التي يهتمكٍا كؿ فرد
صديؽ أك إحدل افراد (، فإف الباحثيف عف العهؿ ٌىا قد لجئكا إلى العبلقات القكية )Cranovetter() 9(العبلقات القكية كالضعيفة حسب 

ك السف، حيث أىً كمها كاىت «   simon Langlois» هف اجؿ الكصكؿ إلى ٌدفٍـ الهىشكد، كيرجع ٌذا كحسب )العائمة إلى عاهؿ آخر ٌك
السف صغيرة كمها لجأ الباحث عف العهؿ إلى العبلقات الهكركثة أك العائمية ككمها زاد السف كمها ككف عبلقات أخرل كلجأ أكثر لمعبلقات 

 شخصا هف عيىتً كالذم كاف 1589 أف السف عاهؿ هٍـ، حيث كجد أىٍـ هف بيف 1997الهبىية أك الضعيفة، حيث بيف في دراسة لً سىة 
لٍـ عهؿ قبؿ الدخكؿ إلى الكزارة التي تهت فيٍا دراستً، فاف ىسبة أكلئؾ الذيف تحصمكا عمى ٌذي الكظيفة عف طريؽ عبلقتٍـ االجتهاعية هرت 

إف شبكات العبلقات الهٍىية تغتىي هع هركر الحياة العهمية  .)10( سىة36 عىد فئة أكثر هف %54 سىة إلى 20-16 عىد فئة %35هف 
 .كتعتبر هصدرا يعبأ كيستعهؿ كمها تطكر سف الشخص 

لكف في دراستىا ٌذي تعاهمىا هع عاهؿ السف كعبلقتً بكيفية التحصؿ عمى الكظيفة، كلكف بطريقة هغايرة ، إذ لـ ىحاكؿ هعرفة كيفية التحصؿ   
األكلى ٌي فترة تكظيؼ : عمى أكؿ كظيفة ، كلكف كيفية التحصؿ عمى الكظيفة الحالية ، كبالتالي سهح لىا ذلؾ كبالهقارىة بيف فترتيف زهىيتيف

كالتي تهتد هف ىشأة الهؤسسة إلى ىٍاية الثهاىيىات أها الثاىية، فٍي فترة تكظيؼ أصحاب الفئة  ) سىة قها فكؽ36هف  (أصحاب الفئة العهرية
 .كالههتدة هف بداية التسعيىات إلى كقتىا الحالي ) سىة35 سىة إلى 25أقؿ هف (العهرية هف 

كذلؾ لها يهيز ٌاتيف الفترتيف هف اختبلؼ جدرم كتحكالت عهيقة هر بٍها االقتصاد الكطىي كالهؤسسة االقتصادية الجزائرية بهركرىا هف   
االقتصاد الهخطط إلى االقتصاد الحر كها طبع ذلؾ هف أزهات اجتهاعية بسبب تسريح العهاؿ كزيادة ىسبة البطالة، هها جعؿ هف الحصكؿ 

. إف لـ يكف هستحيبل في غالب األحياف ، كالجدكؿ اآلتي يبف ذلؾ.عمى كظيفة بطريقة عادية أكهف دكف كاسطة أهرا صعبا
يبيف عبلقة السف بكيفية التكظيؼ  (03)جدكؿ رقـ

السف                                      
كيفية التكظيؼ 

 

  سنة فما فكؽ36 سنة35سنة إلى 25مف اقؿ مف 

 ف ت ف ت

 59 28 23.83 5 انتقاء عمى أساس شيادة مينية
 27.66 13 47.61 10 تكسط أحد المعارؼ

 12.75 6 28.57 6 انتقاء عمى أساس شيادة تعميمية
 100% 47 %100 21 المجمكع

 67.97=15.89+8.29+22.80+7.10+3.70+10.19= 2كا
 2يجب عمى كا )2( كفؽ درجات الحرية رقـ%95 أم بدرجة تقة %5 فإىً كفي احتهاؿ خطأ 2كبالرجكع إلى الجدكؿ اإلحصائي الخاص بكا

.  لكي تككف العبلقة ذات داللة إحصائية هعبرة5.99أف يككف أكبر هف
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  √ 68/67.97 =0.99إذف كاستىادا لىتيجتىا فإىىا ىؤكد كجكد عبلقة بيف كيفية التكظيؼ كالسف، كلىتأكد هف قكة العبلقة ىقـك بحساب 
2كا/ف=

√ =Ø 
 [1-0.75]كبالتالي فإف العبلقة قكية جدا ألىٍا تقع في الهجاؿ 

 80.95سىكات بىسبة )10 سىكات إلى 5أقؿ هف (ٌـ ذكم األقدهية هف  ) سىة35 إلى 25اقؿ (هع العمـ كذلؾ أف أصحاب الفئة العهرية هف 
 . % 91.83  سىة فها فكؽ بىسبة تقدر ب 11، ٌـ ذكم  أقدهيً هف ) فأكثر51 إلى 36(كأف الهىتهيف إلى الفئة العهرية هف 

قد تـ تكظيفٍـ في في  ) سىة35 سىة إلى 25اقؿ هف (كبالتالي ىستطيع أف ىتأكد هف أف أغمب العهاؿ الهتكزعيف عمى الفئة العهرية هف 
ذا ها يتيح لىا  ) سىة فها فكؽ36 (التسعيىات، في حيف أف العهاؿ الهىتهيف إلى الفئة العهرية فقد تـ تكظيؼ غالبيتٍـ في فترات سابقة، ٌك

. الهقارىة بيف فترتيف زهىيتيف هختمفتيف جذريا ،كاثر ٌذا االختبلؼ عمى كيفية تحصؿ العاهؿ عمى الكظيفة الحالية
أقركا بأىٍـ تحصمكا عمى الكظيفة  ) فها فكؽ 36( هف العهاؿ الهتكزعيف عمى الفئة العهرية هف %59.57إذ تبيف لىا هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ أف 

أقركا ) سىة 35 إلى 25أقؿ هف (هف العهاؿ الهىتهيف لمفئة العهرية هف %23.28الحالية عف طريؽ اىتقاء عمى أساس شٍادة هٍىية، هقابؿ 
. بذلؾ

أىً تـ تكظيفٍـ بتكسط أحد الهعارؼ، هقابؿ  ) سىة35 سىة إلى 25أقؿ هف ( هف العهاؿ الهىتهيف لمفئة العهرية هف %47.61في حيف رأل 
. رأكا ذلؾ ) سىة فها فكؽ36 (هف العهاؿ الهىتهيف إلى الفئة العهرية هف 27.65%
صرحكا بأىً تـ تكظيفٍـ عف طريؽ اىتقاء عمى  ) سىة35 سىة إلى 25أقؿ هف ( هف العهاؿ الهىتهيف إلى الفئة العهرية هف %28.57بيد أف 

. أقركا بذلؾ ) سىة فها فكؽ36( هف العهاؿ الهىتهيف إلى الفئة العهرية %12.76أساس شٍادة تعميهية هقابؿ 
في الفترة األكلى كالتي تـ فيٍا تكظيؼ أصحاب السف الكبيرة ، كالتي تهتد هف إىشاء الهؤسسة إلى فترة :    كيهكف تفسير ٌذي الىتائج كالتالي

ي  ىٍاية الثهاىيىات، ىرل أف أغمبٍـ تـ تكظيفٍـ عف طريؽ اىتقاء عمى أساس شٍادة هٍىية، في حيف تقؿ ٌذي الىسبة في فترة التسعيىيات ٌك
الفترة التي تـ فيٍا تكظيؼ أصحاب السف الصغيرة ،كعمى العكس هف ذلؾ ىجد أف التكظيؼ عف طريؽ اىتقاء عمى أساس شٍادة تعميهية قد 

. ازداد هع الكقت
    إف ٌذي الىتيجة تعكد إلى الظركؼ االقتصادية  كاالجتهاعية التي كاىت سائدة في الفترة السابقة إذ كاف يطبعٍا ىكعا هف الرخاء، كتكفر 

ككف الهؤسسة : فرص إيجاد عهؿ هقارىة هع فترة إجراء الدراسة، حيث كاف التكظيؼ يقتصر تقريبا عمى ذكم التأٌيؿ الهىخفض لسببيف ٌها
هيداف البحث لـ تكف تجمب إليٍا  اال العهاؿ الريفييف كاألهييف خاصة في قسـ اإلىتاج ،كذلؾ لصعكبة ظركؼ العهؿ الىاتجة عف الرائحة 

الكريٍة التي تىبعث هف الجمد في هراحؿ تصىيعً األكلى ، باإلضافة الى عزكؼ شباب الهديىة عف العهؿ بٍا كتفضيمٍـ  العهؿ في قطاع 
كها أف الفترة الحالية هقارىة بالسابقة تتهيز بارتفاع هستكل التعميـ هف جٍة كزيادة ىسبة البطالة هف جٍة أخرل، هها دفع . الصيد البحرم

. بأصحاب الشٍادات التعميهية كفي ظؿ صعكبة الظركؼ الهعيشية إلى التكجً إلى ٌذي الهؤسسة كالتي كاىت هف قبؿ ال تستٍكم ٌذي الفئة
 كها أف الزيادة الهمحكظة في ىسبة الهتحصميف عمى الكظيفة الحالية بتكسط أحد الهعارؼ في الفترة الحالية تعكد إلى طبيعة الهرحمة التي تهر 
بٍا الببلد، حيث قمت فرص إيجاد عهؿ دكف المجكء إلى الكساطة، عكس ها كاىت عميً في الفترة السابقة حيث كاف البحث عف عهؿ كخاصة 
بالهؤسسة هيداف البحث ال يحتاج إلى كساطة أحد الهعارؼ هف أجؿ الحصكؿ عمى هىصب عهؿ بٍا، كها ٌك الحاؿ في فترة إجراء الدراسة ، 

 سىكات، أم أىٍـ تـ تكظيفٍـ في فترة التسعيىيات فإف غالبيتٍـ 10كالتي تـ فيٍا تكظيؼ أصحاب السف الصغيرة كالتي ال تزيد أقدهيتٍـ عف 
بالهعىى العاهي لمكمهة  هها يبيف أىً كبهركر الكقت فإف المجكء إلى العبلقات الهكركثة أك القكية يزداد )الهعارؼ(أقركا بأف تكظيفٍـ تـ بكاسطة 

كذلؾ لصعكبة الظركؼ االقتصادية كالهعيشية كزيادة ىسبة البطالة، كها تعتبر الكظيفة الحالية بالىسبة لذكم السف الصغيرة أكؿ كظيفة بالىسبة 
لٍـ هها يحتـ عميٍـ البحث عف كساطة أحد الهعارؼ لهساعدتً في الحصكؿ عميٍا ، ذلؾ أف صغار السف ال يتهتعكف بشبكة عبلئقية كاسعة 
بلت الشخصية، كالكفاءة أك  كغىية، هها يدفعٍـ إلى االعتهاد عمى الرأسهاؿ االجتهاعي لؤلب أك أحد الهعارؼ أكثر هف اعتهادٌـ عمى الهٌؤ

فٍىا ىبلحظ تغيب عاهؿ الكفاءة ك تعكيضً . الشٍادة ،أك ها يسهى بالرأسهاؿ اإلىساىي ،خاصة بالىسبة ألصحاب الهستكل التعميهي الهىخفض
. بعاهؿ آخر ٌك القدرة عمى ىسج العبلقات االجتهاعية كىكعيتٍا كهدل فعاليتٍا األداتية

هع اإلشارة إلى أف ٌىاؾ ىسبة ال بأس بٍا هف ذكم السف الصغيرة، أقركا بأىٍـ  تحصمكا عمى الكظيفة الحالية عف طريؽ الشٍادة ، هقابؿ ىسبة 
صغيرة هف أصحاب السف الكبيرة أقركا بذلؾ، كيهكف إرجاع ذلؾ لزيادة أصحاب الشٍادات في فترة إجراء الدراسة عف الفترة السابقة كتطكر 

التعميـ ىسبيا، باإلضافة إلى أف ذكم الشٍادات في الفترة السابقة كاىت لٍـ ظركفا أحسف كفرصا أكبر هف أجؿ الحصكؿ عمى كظيفة أحسف، 
في حيف تغيرت ٌذي الظركؼ إلى أسكأ ، كىقصت ٌذي الفرص بالىسبة لذكم الشٍادات في كقتىا الحالي،  هع العمـ أف أصحاب الشٍادات 

. الهتعادلة  اليهمككف ىفس الحظكظ في الحصكؿ عمى كظيفة، بالىظر إلى هدل غىى الشبكة االجتهاعية لكؿ فرد كهدل فعاليتٍا
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كيهكف تفسير ذلؾ عف طريؽ المجكء إلى ىظرية الرأسهاؿ االجتهاعي، حيث يرل أصحابٍا أف الرأسهاؿ اإلىساىي هتهثبل في الشٍادة أك التأٌيؿ 
بلت الفردية يعتبر هٍها، لكىً غير كافي لمحصكؿ عمى هىصب عهؿ كغيري هف هصادر الىفكد، بؿ البد هف  أك هجهكع الخصائص كالهٌؤ

رأسهاؿ اجتهاعي هتهثبل في شبكة العبلقات الشخصية التي يهتمكٍا الفرد كىكعية العبلقات باإلضافة إلى رأسهالً اإلىساىي كالذم تحكهً ٌك 
الخ ......أيضا عكاهؿ كىكع الشٍادة كالٍيئة الهتخرج هىٍا

ها يهكف هبلحظاتً هف خبلؿ هعطيات الجداكؿ  السابقة، ٌك أف ٌىاؾ استهرار كاهتداد لشبكة العبلقات الشخصية لمفرد داخؿ التىظيـ ،حيث 
أىً كبداية هف طريقة حصكلً عمى الهعمكهة البلزهة كالخاصة بكجكد هىصب عهؿ شاغر، إلى غاية حصكلً عميً، فإىً يبدأ بتفعيؿ كاستعهاؿ 
شبكة عبلقاتً االجتهاعية أك رأسهالً االجتهاعي بصفة كاضحة كأكيدة ، هها يجعمً قاببل ألف يستهر في ىفس اإلستراتيجية داخؿ هكاف العهؿ 

حيث يبدأ في بىاء شبكة عبلقاتً داخؿ الهؤسسة ، كبالتالي الدخكؿ في جهاعات غير – خاصة إذا أثبتت فعاليتٍا في الهرحمتيف السابقتيف – 
رسهية، أك عصب أكلية ، قد يستطيع هف خبللٍا خرؽ الحدكد التىظيهية الرسهية أفقيا أك عهكديا، ك الكصكؿ إلى هختمؼ الهستكيات الٍرهية، 
ذا طبعا يتكقؼ عمى قكة كضعيتً االجتهاعية األكلية كالهتهثمة في األصؿ االجتهاعي لؤلب أك هكاىً العائمة التي يىتهي إليٍا، كها يهمكً هف  ٌك

في دراستً لمتفاكت " هاكس فيبر" كيهكف اإلشارة إلى ها تكصؿ إليً. عبلقات خارج هكاف العهؿ ،كىكعيتٍا ، كها يهمكً هف ىفكذ كذلؾ
اقتصادية ، رهزية، كسياسية، : االجتهاعي حيث يبيف أف الهصادر التي يهتمكٍا أم فرد لتحسيف ظركؼ هعيشتً يهكف تقسيهٍا إلى ثبلث

، كاألخيرة )Prestige(فاألكلى تبيف حظكظ الكصكؿ إلى الكسائؿ كالخدهات كالثاىية تكضح حظكظ الكصكؿ إلى الشرؼ االجتهاعي أك الٍيبة
ذا ها يهثؿ الهكاىة االجتهاعية لمفرد، كبالتالي هكاىتً في السمـ الٍرهي لمهجتهع  )11(. تحدد حظكظ الكصكؿ إلى الىفكذ كالقكة، ٌك

 : مناقشة نتائج الدراسة: ثانيا

 هف خبلؿ  تحميؿ الهعطيات الهيداىية تكصمىا إلى أف عاهؿ التجاىس لً دكر هٍـ في تشكيؿ الشبكات اإلجتهاعية داخؿ التىظيـ، 
:  فاألفراد يهيمكف إلى التكتؿ في جهاعات، كربط العبلقات هع هف يتساككف هعٍـ كيشترككف هعٍـ في كؿ أك أغمب الخصائص، كذلؾ كالتالي

ـ أك أبىاء جٍتٍـ - 1 يبدأ األفراد في تفعيؿ شبكة عبلقاتٍـ الشخصية اىطبلقا هف بدايتٍـ البحث عف العهؿ، هستعهميف بذلؾ هعارفٍـ كأصدقاٌؤ
. هف أجؿ الكصكؿ إلى هصدر الهعمكهة كبعدٌا الكصكؿ إلى هىصب العهؿ

هتتالية (يعتبر السف عاهبل هٍها في إغىاء شبكة العبلقات الشخصية لمفرد، إذ تزيد كتتكسع عبلقتً كتتىكع عبر الزهف بطريقة تضاعفية- 2
بلتً تتراكـ بطريقة تجهيعية )ٌىدسية ). هتتالية حسابية(في حيف أف قدراتً الشخصية كهٌؤ

يعتبر الرأسهاؿ اإلىساىي ضركريا كلكىً غير كافي لمحصكؿ عمى كظيفة، بؿ ال بد لذلؾ هف استعهاؿ الرأسهاؿ االجتهاعي كالذم يعرفً - 3
(Coleman) « الرأسهاؿ االجتهاعي الهىتٌج، يجعؿ تحقيؽ بعض األٌداؼ  )....(بعض خصائص البىي االجتهاعية التي تسٍؿ بعض األفعاؿ

فالرأسهاؿ االجتهاعي هتعمؽ بالىتائج، فٍك هجهكعة هف العىاصر االجتهاعية التي تحقؽ  )12(" ههكىا، بعدها كاف ذلؾ هستحيبل في غيابً
". ككليهاف"ىتائج فإذا لـ تحققٍا فٍي ال تشكؿ رأسهاؿ اجتهاعي كلكف تعتبر غير ىافعة بؿ هتعبة، كضارة حسب 

تدٌعـ المجكء إلى تكسط أحد الهعارؼ كاستعهاؿ العبلقات الشخصية لمفرد في الكصكؿ إلى هىصب عهؿ، بهركر الكقت، باىتقالىا هف - 4
كضعية اقتصادية إلى أخرل، فاالىتقاؿ إلى االقتصاد الحر كتخمي الهؤسسات االقتصادية عف السياسة االجتهاعية التي كاىت هتبعة هف قبؿ ، 

يعىي االعتهاد أكثر عمى الكفاءات كالقدرات الشخصية بدال هف العبلقات الشخصية، لكف ها تكصمىا إليً ٌك العكس هف ذلؾ لصعكبة 
الحصكؿ عمى هىصب عهؿ ، هها دعـ عهمية التكسط كأصبحت ال غىى عىٍا لهف أراد أف يزيد هف فرص ىجاحً في طمبً ،كهف قدرتً 

بلت هتساكية هعً   .التىافسية هع هف يهمككف هٌؤ
يعتبر االىسجاـ في الصفات كالخصائص هف بيف أٌـ العكاهؿ في تككيف العبلقات غير الرسهية كبىاء شبكة العبلقات الشخصية، فالفرد - 5

 .يهيؿ إلى التجهع كالتكحد هع هف تجهعٍـ بً خصائص كههيزات هشتركة أكثر
ا بقيـ البيئة الخارجية كالتي - 6 لقد تـ استبداؿ بعض قيـ الهؤسسة التي تتهيز بالتسيير الفردم ، الكفاءة كالرسهية القكية، كالعقبلىية كغيٌر

 .، كالعبلقات الشفكية الهباشرة، كالعكاطؼ كاإلحساسات)communautarisme (تتهيز بالجهعكية 
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. محاكلة لتحميؿ محددات الضغط النفسي كسط مؤسسة الشرطة

حساف سخسكخ . د
 2جامعة سطيؼ

: تمييد

ا كتفسد راحتٍا، هف ٌذي الظكاٌر التي اىتشرت بشكؿ يدعك عمي القمؽ  ها أكثر الظكاٌر الهزعجة التي تهؤل حياتىا اليكهية فتعكر صفٌك
في الهؤسسات الهٍىية عاهة كفي الشرطة بكجً خاص، ىجد ظاٌرة الضغط الىفسي، كها يتبعٍا هف آثار سيئة عمي الفرد ىفسً أك عمي هحيطً 

األسرم كاالجتهاعي أك عمي الهؤسسة التي يشتغؿ بٍا، هف حيث التعب الىفسي كتراجع الهردكدية كركح الهبادرة كهختمؼ األعراض الىفسية 
. األخرل، التي قد تصؿ في بعض الحاالت إلي االىٍيار العصبي كاالكتئاب كربها حتي االىتحار

لذلؾ بات لزاها أف ىحاكؿ االقتراب هف ٌذي الظاٌرة بٍدؼ فٍهٍا كتحميمٍا بكؿ صدؽ كهكضكعية كهحاكلة دراسة الكاقع ككشؼ 
األسباب كالهحددات، كهف ثهة كضع التشخيص الصحيح كبالتالي كصؼ العبلج الىاجع كالهىاسب، ألف ترؾ الهرض عمي حالً هف دكف 

عبلج لف يؤدم إال إلي تطكري كاستفحالً، كها أف التشخيصات الخاطئة تؤدم في هعظـ األحياف إلي كصفات عبلجية هف شأىٍا أف تزيد هف 
. تعقيد الحالة الهرضية

هف أجؿ ذلؾ تأتي ٌذي الكرقة التي ٌي ليست بحثا هيداىيا بقدر ها ٌي قراءة تحميمية جادة كصادقة لمكاقع في هقاربة لفٍـ الضغط 
. الىفسي لدم رجؿ األهف خمفياتً كأبعادي

 

:  محددات الضغط النفسي في العمؿ الشرطي
 كبداية يحؽ لىا أف ىسأؿ هف أيف يأتي الضغط الىفسي داخؿ الشرطة؟ كها ٌي عكاهمً كهسبباتً؟ 

ا هف الهٍف كيكفي أف ىمقي ىظرة فاحصة فال شؾ أ ا عف غيٌر  هٍىة الشرطة هف أكثر الهٍف صعكبة كتعقيدا لها لٍا هف خصكصيات تهيٌز
عمي عهؿ الفرؽ الهتىقمة، لىبلحظ أف تدخؿ الشرطة يأتي دائها تبعا لكضعيات ال يهكف كصفٍا إال اضطراب أك فقداف التكازف االجتهاعي 

كاألسرم كحتى الشخصي، حيث يتعذر حؿ الهشكبلت بكيفيات ككسائؿ سميهة، كألف هجرد الكبلـ كالحكار ال يكفي لمتحكـ باالىفعاالت كضبط 
. )1(الىفس في هثؿ ٌذي الكضعيات الصعبة، فإىً يتـ المجكء إلي الصراخ كالعدكاىية كالعىؼ 

ك عمي صمة كثيقة بقكة القاىكف هها يتيح لً فرصة اإلطبلع عمي أسرار األشخاص كحهيهياتٍـ، هها  يهثؿ الشرطي سمطة أخبلقية، ٌك
إف هكاجٍة هثؿ ٌذي الكضعيات الهعقدة كالهتعبة أك حتى هكاجٍة الهكت . قد يعرضً إلي كضعيات هحرجة، كصعبة يتحتـ عميٍـ هجابٍتٍا

تهثؿ ألفراد الشرطة اهتحاىا حقيقيا، فكؿ فرد هىٍـ يحاكؿ أف يتخطى الصعكبات بالرجكع إلي قدرات دفاعية اكتسبٍا هف خبلؿ تجاربً الهٍىية 
الكثيرة كالهريرة، كالتي تؤدم في هعظـ األحياف إلي إضعاؼ الحس العبلئقي، كبعض االضطرابات الىفسية، هثؿ فكرة التٍديد كالخكؼ هف 

هي . اإلصابة بجركح أك القتؿ أثىاء أداء العهؿ سكاء بشكؿ حقيقي أك تٌك
 فأفراد الشرطة هعرضكف لخطر العىؼ بصكرة إرادية أك الإرادية، إضافة إلي عدـ القدرة عمي تكقع هكضكع أك عكاقب هختمؼ 
ـ التحكـ في جهيع الحكادث الهختمفة . الكضعيات التي تكاجٍٍـ، إىٍـ قادركف عمي ضهاف العهؿ الركتيىي كاإلدارم، لكىٍـ ليس بهقدكٌر

 فتىقؿ فرقة إليقاؼ إزعاج ليمي هثبل عمي غرار حفمة هعيىة قد يأخذ أبعادا هعقدة بسبب تٍكر كاىدفاع أحد الهدعكيف الذم قد يمجأ إلي العىؼ 
في تعاهمً هع أفراد الشرطة، كعدـ التكقع ٌذا قد يظٍر جميا في هٍاـ شرطة الهركر هثبل، فهجرد هراقبة عادية لمسيارات قد تثير ردكد فعؿ 

. هفاجئة
ىجد أيضا تقمبات ىظاـ العهؿ فبعد فترات طكيمة هف االىتظار أك العهؿ اإلدارم، يتـ التحكؿ إلي التدخبلت السريعة كالعىيفة الهتسهة 
ك ها  بالقمؽ كالتكتر الىفسي ىاٌيؾ عف هىظكهة الشرطة ىفسٍا كطبيعة العهؿ فيٍا، فالشرطة شديدة التىظيـ هف حيث الترتيب التسمسمي، ٌك

يؤدم إلي القياـ بدكر الرقابة أكثر هف دكر التأطير الحقيقي، فالهحافظ أك الضابط ال يتدخؿ إال إذا كاف الحادث هعقدا، كفي أغمب الحاالت 
. فإف أفراد القاعدة ٌـ الذيف يكاجٍكف الكضعيات الصعبة، حيث يتكلد لديٍـ إحساس بالكحدة في أرض الهيداف كالهسؤكلية الفردية
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يضاؼ إلي ذلؾ ىظاـ القيـ الشرطي الذم يفرضً ىظاـ العهؿ هف حيث الهتطمبات السمككية كاألخبلقية كضركرة إعطاء الهثؿ لآلخريف 
ي أهكر تثقؿ كاٌؿ أفراد الهؤسسة، كتعزز لديٍـ الفارؽ بيف ها يىبغي فعمً  ا، ٌك هف خبلؿ االتصاؼ بالهثالية كاألهاىة كالشجاعة كالىزاٌة كغيٌر

. كبيف ها يهكف فعمً، كقد يشعركف بالعجز عف االتصاؼ بهزايا ليس هف الٍيف اكتسابٍا
ثـ إف بعض الهصالح تجهع هٍاها كبيرة ككثيرة في ذات الكقت، األهر الذم يفرض عمي األفراد ىشاطا زائدا كتعبئة كبيرة، فقد ىجد فرقة 
هف فرؽ التدخؿ هطالبة بحفظ الىظاـ العاـ في هىطقة هعيىة، كفي األثىاء تستدعي إلي هىطقة أخرم هجاكرة الستعادة الىظاـ أك لتدعيـ قكات 

كذا، كرغـ أىً يتـ تعكيض أفراد ٌذي الفرؽ هاليا إال أف االستهرار لهدة طكيمة عمي ٌذا الهىكاؿ، قد يؤدم إلي اإلجٍاد  أخرل في الهطار هثبل ٌك
ك ربها ها يفسر بعض طمبات التحكيؿ إلي كحدات أك هصالح أخرل، كعمي إثر ذلؾ فإف العبلقات السرية تتأثر بشكؿ  اؽ الىفسي، ٌك كاإلٌر
عهيؽ، كيهكف هبلحظة لدل ٌؤالء كثرة حاالت االىفصاؿ كالطبلؽ، فحياتٍـ االجتهاعية كالعاطفية تصبح هركزة داخؿ هجهكعة العهؿ عمي 

إف هٍىة الشرطة هٍىة هثيرة كأىا أستهتع في أدائٍا، كلكىىي بعد سىكات : "حساب األسرة، كهها جاء عمي لساف أحد هفتشي هكافحة الجريهة
ـ يكبركف . )2(". طكيمة هف الخدهة اكتشفت أىىي لـ أكف إلي جاىب أبىائي ٌك

ٌىاؾ أيضا العبلقة هع الجهٍكر التي ٌي هصدر هف هصادر الضغط الىفسي كاالحباط، حيث قد تككف صكرة الشرطي سمبية لدل فئة 
هف الىاس، األهر الذم قد يخمؽ ىكعا هف التىاقض الىفسي في تعاهؿ الهكاطف هع الشرطي، حيث تتصؼ الهعاهمة ببعض االىسحاب كالتحفظ، 

. كقد يجد الشرطي ىفسً أثىاء الخدهة أك خارجٍا في هكاجٍة سمككيات تتراكح بيف العدكاىية كاالحتقار ككجكد حاجز ىفسي بيىً كبيف اآلخريف
ذا ها قد  إف الكثير هف الهكاجٍات اليكهية في الكاقع الهٍىي يجد الشرطي فيٍا ىفسً غير قادر كعاجز عف هعالجة كافة الهشاكؿ، ٌك

يفسر االستعهاؿ السيئ لسمطة القاىكف في بعض األحياف، فٍك يحاكؿ بهعىي آخر أف يقىع ىفسً كاآلخريف بأىً قادر عمي أف يككف فاعبل 
كفعاال، هع أف الشرطي ليس هطالبا بحؿ جهيع الهشاكؿ ألىٍا قد تتجاكزي في كثير هف األحياف، هثؿ تعاطي الهخدرات عمي سبيؿ الهثاؿ، 

فالشرطي ٌىا هٍهتً تكهف في هكافحة االتجار بالهخدرات كليس في هعالجة الهدهىيف، كفي حالة اىتحار هثبل عمي إثر إلقاء شخص ىفسً هف 
أعمي عهارة، تىتقؿ الشرطة إلي عيف الهكاف كلكىٍا ال تقدر عمي فعؿ ام شيء المٍـ إال بعض اإلجراءات اإلدارية، ألىً يىبغي اىتظار الحهاية 

. الهدىية لكي تتكفؿ بىقؿ الجثة، غير أف ذلؾ يترؾ اىطباعا لدل الىاس في عدـ جدكل حضكر الشرطة
. قد تككف أعراض الضغط الىفسي كاحدة، لكف أسبابٍا تختمؼ كتتعدد، كيككف أٌهٍا فقداف دافع االستهرار في العهؿ

إف تىاكؿ الكحكؿ يعتبر هشكبل حقيقيا لدل بعض أفراد الشرطة كفي هثؿ ٌذي الحالة يتـ ىزع السبلح هف الفرد كلكف بعد ارتكابً لخطأ هعيف في 
حيف اىً كاف يىبغي أخذ ٌذا اإلجراء قبؿ ذلؾ، كذلؾ ىجد حاالت االكتئاب كالقمؽ كاالضطرابات السيككسكهاتية، كهحاكالت االىتحار التي تىجح 
في هعظـ األحياف ألف أفراد الشرطة يستعهمكف في الغالب سبلح الخدهة، كالهطمكب ٌىا ٌك ضركرة سعي االدارة إلي الهعرفة الجيدة بهكظفيٍا 
كظركؼ عهمٍـ ليس فقط هف الىاحية الهٍىية، كلكف هف الىاحية الىفسية أيضا هثمها سبؽ التطرؽ إليً فإف الخطر هف خصائص الهٍىة، كيهكف 

القكؿ أىً العاهؿ الرئيسي الذم يسٍـ في الرفع هف قيهة الهٍىة في الهجتهع كيهىحٍا تهثيبل قكيا، كهقابؿ ذلؾ فغف الخكؼ يعتبر هكضكعا 
ال يهكف قبكلً كاالعتراؼ بً في أية حاؿ هف األحكاؿ، كها يفترض في الخطر أال يثير أم تأثر أك اىفعاؿ كيقـك رفض الخكؼ  )هحرها(طابك 

 عمي سببيف إثىيف؛ 
ك األهر الذم يثقؿ كاٌؿ األفراد الهكظفيف كأ، التمثؿ المثالي لمشرطياألكؿ ٌك -  الذم يجب أف يتصؼ بالقكة كبعدـ الضعؼ ٌك

ىة عمي الجرأة كاإلقداـ كالشجاعة . الهسألة تتعمؽ بهٍىة رجالية، حيث ال هكاف فيٍا لبلىفعاالت، بؿ يجب البٌر
 كضركرة الحفاظ عمي حد أدىي هف الترابط بيف أفراد هجهكعة العهؿ، بحيث لك أف أحدٌـ أظٍر شيئا هف الخكؼ  الثقةالثاىي ٌك-

 عىد كضعية هعيىة فإىً يعرض ىفسً لتحفظ اآلخريف هىً، إذا كاجٍكا كضعيات صعبة
ال فإىً العزؿ عف الهٍاـ الصعبة، خطر آخر قد  الثقةكألىً يىبغي عميٍـ االعتهاد عمي بعضٍـ فإف عاهؿ رية كا   يعتبر قضية جٌك

يتعرض لً ٌؤالء األفراد ٌك اإلصابة بالعدكل الهرضية أثىاء دكرياتٍـ العادية بسبب إقترابٍـ هف األهراض كاألهاكف غير الىظيفة كالدعارة هثبل، 
يجعمٍـ يفكركف بهرض السيدا كالخكؼ هف اإلصابة بً كها لك كاف التعرض لً شبيً باإلصابة بهرض الزكاـ كها أف عبلقاتٍـ بالهتشرديف قد 

ا هف الهكاضيع التي تثير الىفكر كاالشهئزاز كؿ ذلؾ هف . تثير لديٍـ هخاكؼ هف بعض الحشرات الضارة كالطفيميات إف الدـ كاألكساخ كغيٌر
شأىً أف يجعؿ الشرطي يهر بهرحمة هف تثبط العزيهة، كفقداف الحهاس أهاـ إحتكاكً الهستهر بظكاٌر هجتهعً العهيؽ الهتهثمة في الجىكف 

 .الفقر الهعاىاة كالعدكاىية
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 مصادر الضغط النفسي
األهر الذم هف شأىً أف يجعؿ الفرد يضطرب كيتكتر ألىً   هصادر الضغط الىفسيإزدكاجية الخطاب كالكضعيات المتناقضة رتعتب

 كفي كاقع األهر هكاضيع عديدة قد تقـك عمي أساس هزدكج كهتعارض في .يجد ىفسً أهاـ كضعيات ال يهكىً فيٍا التهييز بيف الخطأ كالصكاب
 إف التعارض القائـ بيف األهف كالهخاطر هسالة تهس عهؽ كصهيـ الهٍىة فالحفاظ عمي اهف الكطف غالبا ها يككف الدافع إلختيار .ذات الكقت

 كها قد يككف الدافع ٌك حب الهخاطر كالهغاهرة، فممهٍىة إذف تهثيميف هتىاقضيف كقد يكجد تعارض أيضا بيف العهؿ .ٌذي الهٍىة هف قبؿ األفراد
الهعتاد كبيف الكضعيات الطارئة أثىاء الىشاط الهٍىي، إف االىضباط كالهشاغؿ اإلدارية كالهساعدات اإلضافية كأياـ الراحة كالعطؿ كالعهميات 

ا، ٌي ىشاطات يعيشٍا الشرطي بكصفٍا ركتيىا  .الهعقدة لمتحكيؿ أك الترقية كهراقبة السيارات كاألشخاص كالهركر كغيٌر
ذا ها قد يجعمً يعيش  لكف أثىاء ههارسة الهٍىة يجب تكقع الطكارئ ألف هعظـ تدخبلت الشرطي تككف في حاالت غير إعتيادية ٌك

التىاقض الىفسي، ألىً هكظؼ كالهفركض في الكظيفة أىٍا عبارة عف ساعات هحددة هف العهؿ، غير أف خصكصية الهٍىة تجعمٍا تقـك عمي 
. الحدث الطارئ الصدفة كالهفاجأة، األهر الذم يؤدم إلي حدكث تىاقضيف؛ األكؿ شخصي كالثاىي هؤسساتي

فيتعمؽ بإحتراـ األكقات التعكيضية كالحرص عمي الهحاسبة الدقيقة لساعات العهؿ، أها الهؤسساتي  فيخص ترشيد إستخداـ الشخصي 
. العاهميف، كيظٍر ٌىا هف جديد التىاقض بيف رغبة الفرد في التهٍف ضهف إختصاص هعيف كبيف إلزاهية التعدد في الىشاطات

يضاؼ إلي ذلؾ عبء البيركقراطية التي تعطؿ في بعض الحياف السير الحسف لعهؿ الشرطة ألف كؿ عهمية إدارية طكيمة كهعقدة، 
فالسيرات هثبل تصاب بعطؿ بشكؿ هستهر كيىبغي عىدٌا كتابة كصؿ لكؿ عهمية تصميح كاىتظار الدكر، كليس بالضركرة أف تكجد سيارة أخرل 

. تعكض السيارة الهعطمة
ي ىاتجة ال شؾ هف ىظاـ كظيفي ثقيؿ كهتصمب ال بالبلعدالة المؤسساتيةإف هثؿ ٌذي األكضاع هف شأىٍا أف تخمؽ ها يسهي  ، ٌك

ي أهكر في كثير هف األحياف هعطمة بسبب  يتصؼ بالهركىة البلزهة، في حيف أف الفعالية في العهؿ تتطمب السرعة كالحيكية كركح الهبادرة، ٌك
آلة اإلدارة، ىجد عمي سبيؿ الهثاؿ أىً يطمب هف الشرطي أف يحتـر كبشكؿ كبير السمـ التصاعدم كالخضكع لهؤطريً كفي ذات الكقت يطالب 

.  باف يككف قادرا عمي أخذ زهاـ األهكر كالهبادرة كقد يجازل الشرطي أكيعاقب ألىً أقدـ عمي أداء عهؿ هعيف أكترؾ آخر
كهف ٌذا الهىطمؽ فإف سمـ التىقيط يصبح جد غاهض، كذلؾ ألىً يقـك عمي هدل األٌهية التي يكليٍا رئيس الهصمحة لطاعة األكاهر 

ي هسالة ىسبية لمغاية، كالسؤاؿ الذم يحؽ طرحً ٌىا ٌك؛  كركح الهبادرة، حيث أف تقدير الفرد قد يقـك عمي درجة الثقة الههىكحة لً ٌك
 )3(ٌؿ تقييـ األفراد ٌك عبارة عف تطبيؽ صاـر لها تىص عميً التعميهات أـ ٌك هجرد تقدير ذاتي هف قبؿ الهسؤكؿ؟ 

كفي األخير ىقكؿ أف اإلحباط كالهكاقؼ الصعبة الهختمفة كالتىاقضات الىفسية كالقصكر الكظيفي هف شأىً أف يعهؿ شيئا فشيئا عمي 
إىٍاؾ الهكظفيف كتحسيسٍـ بالعجز أهاـ آلة اإلدارة، كها يخمؽ لديٍـ هيبل لمسمبية كاالىٍزاهية كالعزلة كاالىغبلؽ كالركتيف، كيصبح ٌهٍـ 

. الرئيسي ٌك التحكيؿ إلي العهؿ بالهىاطؽ القريبة هف سكىاٌـ كها لك كاىكا يىتظركف تقاعدا هسبقا
 

: خبلصة
ىها ٌي ظكاٌر كاقعية  كيبقي أف ىؤكد أف الضغكطات كاإلحباطات الىاتجة عف ههارسة ٌذي الهٍىة ليست كاقعا حتهيا يستحيؿ تغييري، كا 
ا السمبية،  جراءات هعيىة، يهكىٍا عمي اضعؼ تقدير التخفيؼ كالتخفيض هف حدة آثاٌر يهكف هكاجٍتٍا كاصبلتحٍا هف خبلؿ إتخاذ إحترازات كا 

ذا اىطمقىا هف ككف الفراد يككىكف في العادة غير هٍيئيف لهكاجٍة ٌذي األعباء فإىً يهكف البدء بالتككيف األكلي لٍـ، ثـ بالتربصات كتبىي  كا 
طرؽ كأساليب تٍيئتٍـ ىفسيا كعهميا لتحهؿ هصاعب الهٍىة كالتصدم لٍا، كهف بيف ٌذي األساليب ىذكر عمي سبيؿ الهثاؿ ال الحصر 

تخصيص كأكقات هعيىة لمتحدث عف ٌهكهٍـ كهشاغمٍـ كربها تقاسهٍا هع آخريف، كرغـ عمهىا بأف ٌذا لف يحؿ كافة الهشاكؿ إال أىىا عمي 
 . يقيف هف أىً سيسهح ال شؾ بالتقرب هف الشرطي كالتعرؼ عميً أكثر، ليس بكصفً عكىا كغىها باعتباري شخصا هستقبل بذاتً
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 القرآف كمنيج كقائي لتحقيؽ الصحة النفسية كتحسيف العبلقات اإلنسانية

 خبلدم يمينة.د
 فاطمة عميرات   .أ

 جامعة قاصدم مرباح كرقمة
تعريؼ الصحة النفسية   - 1

كهذاٌبٍـ الفكرية  فهىٍـ هف ربطٍها بجاىب الطبي , إلختبلؼ تكجٍاتٍـ الىظرية " أختمؼ الباحثكف في تحديد هفٍـك الصحة الىفسية كذلؾ كفقا
:  كلعؿ هف ابرز التعريفات ىذكر ها يمي , أك الىفسي أك االجتهاعي أك الديىي 
بؿ ٌي حالة هف العافية يستطيع فيٍا كؿ فرد , الصحة الىفسية ليست هجرد غياب االضطرابات الىفسية : فقد عرفتٍا هىطقة الصحة العالهية 

 : 2010, هحهد هصباح العرعير  (.                 إدراؾ إهكاىاتً الخاصة ك التكيؼ هع حاالت التكتر العادية كالعهؿ بشكؿ هىتج كهفيد 
10 (  

هع القدرة عمى هكاجٍة األزهات الىفسية العادية , عمى أىٍا التكافؽ التاـ أك التكاهؿ بيف الكظائؼ الىفسية الهختمفة : كيشير عبد العزيز القكصي 
ا حتى يتـ التكيؼ بيف , التي تطرأ عادة عمى اإلىساف  ي شرط أك هجهكعة الشركط البلـز تكافٌر هع اإلحساس اإليجابي بالسعادة ك الكفاية ٌك

تكيؼ يؤدم إلى أقصى ها يهكف هف الكفاية كالسعادة لكؿ هف الفرد كالهجتهع الذم يىتهي إليً       , الهرء ىفسً ككذلؾ بيىً كبيف العالـ الخارجي 
. ) 7 .6 : 1952عبد العزيز قكصي  (

ذا يؤدم إلى التهتع بحياة خالية هف التأـز " كيتفؽ سٍير كاهؿ  عمى أىٍا قدرة الفرد عمى التكافؽ هع ىفسً كهع الهجتهع الذم يعيش فيً ٌك
  ) 7: سٍير كاهؿ  (.                  كاالضطراب  

كتكازف القكل , تعبر عف تكاهؿ طاقات الفرد ككظائفً الهختمفة , " هستقرة ىسبيا, أها القريضي فيعرفٍا عمى أىٍا حالة عقمية اىفعالية إيجابية 
هع تهتعً بالعافية الىفسية كالفاعمية االجتهاعية فٍي حالة هف , الداخمية ك الخارجية الهكجٍة لسمككً في هجتهع ككقت ها كهرحمة ىهك هعيىة 

بحيث يشعر هف جراء ذلؾ بدرجة هف الرضا , التكازف كالتكاهؿ بيف الكظائؼ الىفسية لمفرد تؤدم ب ٌاف يسمؾ بطريقة تجعمً يتقبؿ ذاتً 
 )7 :2010. هحهد هصباح حسيف العرعير  (. كالكفاية 

ىها عبارة عف حالة تكازف بيف الهكارد الفيزيكلكجية كالىفسية ك , أف الصحة الىفسية عمى أىٍا ليست حالة ثابتة  )1992(أها اكدس كآخركف  كا 
االجتهاعية كآليات   كالدفاع لمعضكية هف جٍة 

هف خبلؿ ها سبؽ ىجد أف هعظـ الباحثيف اتفقكا عمى أف الصحة الىفسية حالة الخمك هف االضطرابات الىفسية فٍي حالة عقمية اىفعالية ايجابية 
ؿ صاحبً إلى حياة أفضؿ كها تشير الصحة  هع إدراؾ اإلهكاىيات كها أىٍا تشير إلى التهتع بالسعادة كالكفاية كاإلحساس اإليجابي الذم يٌؤ

الىفسية إلى التكافؽ التاـ كخمك الفرد هف الهشاعر السمبية حكؿ ذاتً هع القدرة عمى التكافؽ التاـ هع الىفس هف خبلؿ تقبؿ الذات كتقبؿ اآلخريف 
.  كالتعايش هع هختمؼ هكاقؼ الحياة 

كهف خبلؿ ها تـ ذكري يهكف أف ىعرؼ الصحة الىفسية بأىٍا حالة هف التكازف العقمي ك االىفعالي يتهتع خبللٍا الفرد بطاقات إيجابية تضهف لً 
ؿ لهكاجٍة هختمؼ العقبات بثبات ككؿ ٌذا يضهف لً التكافؽ ك االىسجاـ , حياة سعيدة كرضا هف خبلؿ إدراكً كقد رأتً  ٌذا اإلدراؾ الذم يٌؤ

 .الداخمي هع ىفسً كالخارجي هع الهجتهع 
 
: الصحة النفسية في القرآف الكريـ - 2

كليست القيهة التي تككف هف خبلؿ الهظٍر الخارجي , أف الصحة الىفسية في أساسٍا ٌي قيهة الشخص هف خبلؿ أفعالً كسمككً كتصرفاتً 
ر اإلىساف الذم يرتبط بالديف إم االتجاي إلى الخير الذم يككف هف خبلؿ سمكؾ اإلىساف الهرتبط برضا ا  فا ا قد ارتضى , إىها ٌي جٌك

فغاية ا تتجمى هف خبلؿ ها يتـ هف أعهاؿ هف قبؿ اإلىساف , , لئلىساف الخير الذم يكصمً إلى التكافؽ هع ذاتً هها يعكس تكافقً هع الىاس 
" كفعبل" كقد حدد القرآف الكريـ الصحة الىفسية لئلىساف هف خبلؿ آياتً الكريهة سمككا, بشرط أف تككف ٌذي األعهاؿ ابتغاء كجً ا تعالى , 

. لمكصكؿ باإلىساف إلى الراحة الىفسية إلى تضهف لً الصحة " كذكرا
أذا أف الصراع , يشير الىجاتي فيذكر أف هفٍـك الصحة الىفسية في اإلسبلـ يعىي التكازف الىفسي البيكلكجي كالثقافي ك االجتهاعي كالركحي 

الىفسي عىد اإلىساف ها ٌك إال تعارض بيف هطالب البدف كهطالب الركح كعميً فإف عمى اإلىساف حتى يتهتع بصحة ىفسية أف يكازف بيف 
باىية تقاـك اشباع الحاجات البدىية , هطالب بدقة كهطالب الركح لديً بتكسط كاعتداؿ كدكف إسراؼ  كها اىً ليس في , إذ ليس في اإلسبلـ ٌر
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تباع , اإلسبلـ إباحية هطمقة تسهح باإلتباع الهطمؽ دكف ضبط أك تحكـ  كاىها يىادم اإلسبلـ بالتكفيؽ بيف حاجات كؿ هف البدف كالركح كا 
ي كتابً الهىزؿ عمى رسكلً الكريـ  طريؽ كسط يحقؽ التكازف بيف الجاىب الهادم كالركحي لئلىساف ككؿ ٌذا يحتاج إلى شريعة تحفظً كتىهيً ٌك
فالجاىب الركحي يقكل هف خبلؿ اإليهاف با كعبادتً كتهسؾ بالتقكل كتجىب الهعاصي كهقاكهة أٌكاؿ الىفسي كشٍكاتٍا لتحقيؽ التكازف الهادم 

ك ها تحقؽ في شخصية الرسكؿ إذ هدحً  نؾ لعمي خمؽ عظيـ"ربو فقاؿ كالركحي ٌك كهثاؿ كىهكذج لمىفس الهطهئىة التي  )4(القمـ  ". كا 
الى أف الصحة الىفسية هف الهىظكر الديىي عمى إىٍا سبلهة العقيدة  كسبلهة " سرم "كتضيؼ ,  تحققت فيٍا جهيع هؤشرات الصحة الىفسية 

, هحهد هصباح حسيف العرعير  (.   كسبلهة العبلقات االجتهاعية بيف األفراد كالجهاعة , الىفس كالجسد هف األهراض كاالىحرافات كاألٌكاء 
2010 : 51 (  

اتقكا ا الذم خمقكـ مف نفس كاحدة كخمؽ  يا أييا الناس" قكلوكقد ذكر ا  تعالى في كتابً الكريـ إف ا خمؽ الىاس هف ىفس كاحدة في 
:  كقد تـ تصىيؼ الىفس البشرية إلى  )1(  سكرة الىساء إيً "كنساءا" كثيرا" منيا زكجيا كبث منيـ رجاال

كتككف الىفس األهارة .53يكسؼ "كما أبرئ نفسي إف النفس ألمارة بالسكء إال ما رحـ ربي  " لقكلو تعالى: النفس األمارة بالسكء  -1
, كالغفمة  عف الطاعة كالعبادة , كيطمؽ عميٍا الىفس األهارة بالسكء لككىٍا تهيؿ إلى السكء كحب العصياف , حيف تتغمب الهعصية عمى الىفس 

ي التي تأهر صاحبٍا بالهعصية كالتمذذ بٍا كتدعك إلى الهعصية  ذي الىفس قد استحكذ عميٍا الشيطاف , كالخطيئة هفتخرة بفعمٍا , ٌك كقد , ٌك
" أىٍا ال تعهى األبصار كلكف تعهى القمكب التي في الصدكر " كصؼ ا أصحاب تمؾ القمكب كالىفكس الضالة عف الحؽ كالٍدل حيث قاؿ 

 46"الحج 
ذا أصابٍـ هكري قد , ٌي السعادة , كيعتقدكف أف الهعصية كالتمذذ بٍا , كالغريب أف أصحاب ٌذي الىفس ال يركف حياة أفضؿ هف حياتٍـ  كا 

ا في  هتاٌات الضبللة , فإذا ابتميت الىفس بهثؿ ٌذي الحاالت الهريضة , هف الفشؿ " يىتحر بعضٍـ ٌركبا فإىٍا تؤثر عمى الركح كتجٌر
عبد  (              40.العىكبكت " كها كاف ا ليظمهٍـ كلكف كاىكا ىفسٍـ يظمهكف " كقد جحدكا اىعـ ا في قكلً تعالى , كاالىحطاط 

د أالحساف  اب الٌز  ) 41: الٌك
ي الىفس التي أقسـ بٍا ا تعالى في :النفس المكامة -2   "كال أقسـ بنفس المكامة  "قكلو ٌك

ثـ ’  )التىشئة  (كحسب الباحثيف فإف ٌذي الىفس تىشأ ىتيجة اهتصاص الهعايير كالهثؿ العميا التي يتمقاٌا الطفؿ أكؿ األهر هف العالـ الخارجي 
ا في ىفسً  الذم , كيهكف تشبيً ذلؾ الجزء بالرقيب الداخمي , لتصبح بهثابة سمطة داخمية ههثمة في الغرائز كالهشتٍيات كالهحرهات , يبمكٌر

كبيف هجهؿ  )الضهير  (ها يىشأ الصراع بيف الىفس المكاهة " دكف اىدفاع تمؾ الرغبات كالهيكؿ الغير هٍذبة إلى الخارج ككثيرا" يقؼ حائبل
كىحب أف ىشير , الرغبات كاألٌكاء كالهحرهات التي تحرؾ السمكؾ تحت ظركؼ كهؤثرات هعيىة فيىشأ عف ٌذا الصراع شعكر اإلىساف بالقمؽ 

كاىً قد , في تصرؼ اإلىساف " أك ضحت بجبلء اىً أذا ها الحظت ٌذي الىفس شذكذا )الىفس المكاهة  (كذلؾ أف الدراسات الىفسية في هجاؿ 
ها تكقفً عىد حدي قبؿ أف يرتكب ٌفكتً فتحكؿ بيىً " كتصب عميً التقريع كالمـك ككثيرا,اتى بها يىافي االخبلؽ ك االدب فإىٍا تىزؿ بً العقاب

 ) 340 : 1990هصطفى فقى  (. كتصرفً عىٍا , كبيىٍا 
اب الزاٌد أف الىفس المكاهة ٌي التي تككف كسطا فٍي تفعؿ الخير كتحبً كتعهؿ الهعصية , بيف أهريف بيف الخير كالشر " كها يشير عبد الٌك

ٍا  كهف الفطرة أف , كتجدٌا أذا فعمت الهعصية شعرت بالىدـ كالحسرة , بؿ تهيؿ إلى فعمٍا لتأثير عكاهؿ اجتهاعية أك بيئية عميٍا , كتكٌر
ي أيضا, اإلىساف حيف يرتكب خطأ يشعر في داخمً بشئ يؤىبً كيمكهً عمى فعمً  تمـك صاحبٍا عمى فعؿ " كقد سهاٌا ا بالىفس المكاهة ٌك

, كقد ذكر ا الىفس المكاهة في القرآف الكريـ لها لٍا هف تأثير طيب عمى صاحبٍا في تبديؿ حالً هف الشر إلى الخير , الخير إذا فاتٍا فعمً 
ذي الىفس تىشطر إلى خٌيرة ك شريرة  كتدفع صاحبٍا إلى الخير ٌي يقظة , فالىفس المكاهة الهؤهىة التي تراقب ا في تصرفاتٍا  كأفعالٍا ,ٌك

ذي الىفس يغمب عميً العكدة إلى رشدٌا  . كيككف ىٍايتٍا الرقي كالكهاؿ , تشعر بالخجؿ هف فعؿ القبيح أهاـ ا ك أهاـ الىاس ٌك
حتى " كتضعؼ فيٍا الفطرة السميهة كتهكت تمؾ الهراقبة فيٍا تدريجيا, يغيب فيٍا الهؤىب كالهحاسب , كاف كاىت كافرة راقبت الىاس في ذلؾ 

ذا فعمكا فاحشة قالكا كجدنا عمييا آباءنا"لقكلو تعالى تؤدم بصاحبٍا إلى الفساد   فٍـ يىسكف الهعصية إلى آباءٌـ 28"األعراؼ  " كا 
 36ص , كهجتهعاتٍـ 
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ذا ضعفت الىفس البلكاهة الهؤىبة تدريجيا يتىقؿ صاحبٍا إلى هرحمة الهيؿ إلى الهعصية ك استحساىٍا كتصبح الهعصية أليفة ىفسً كهيزاف " كا 
كفي صراع اإلىساف بيف الىفس األهارة كالمكاهة فإف حدث كغمبت جاىب الخير فيٍا يصؿ , أفعالً كفي ٌذي تتىقؿ ىفسً إلى ىفس األهارة بالسكء

. الفرد إلى درجة هف االطهئىاف الىفسي  يؤكدٌا إيهاىً با كقضائً كقدري كبٍذا يطمؽ عميٍا الىفس الهطهئىة 
كهف , كيكاد يككف صكرة لمكاقع الذم تقري البيئة ,  ٌي عبارة عف الجاىب الىفسي الذم يكاجً العالـ الخارجي كيتأثر بً : النفس المطمئنة -3

ا هطهئىة رزيىة في تصرفاتٍا أحكاهٍا  إلى ٌزات هف الىفس األهارة بالسكء  )الىفس الهطهئىة  (ها تتعرض ٌذي " ككثيرا, ثـ يصبح لىا أف ىعتبٌر
إال إذا كاىت , كال تستطيع الىفس الهطهئىة أف تقـك بٍذا الدكر , إال أىً في الكثير هف األحياف تعهؿ ٌذي الىفس عمى كبح جهاحٍا كتعديمٍا 

يثار الىفس كالتضحية  341 : 1990, هصطفى فٍي  (. لديٍا القكة الكافية لمتحكـ في رغبات الىفس األهارة بالسكء كتستهد قكتٍا هف اإليهاف كا 
فإذا تحققت , كاف أعمى هرتبٍا ٌي هرتبة االطهئىاف كالرضي , إذا تحققت في طاعة خالقٍا , كالىفس في اإلسبلـ في غاية الراحة كاالطهئىاف 

ي الىفس التي  راضية مرضية فادخمي في عبادم كادخمي  يأٌيتيا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربؾ" قاؿ ا تعالى عنيا الىفس بٍذي الهىزلة ٌك
ي الكرع 27سكرة الفجر  "جنتي أآل , الذيف أهىكا كتطهئف قمكبٍـ بذكر ا " كقاؿ ا تعالى , كاإلخبلص ,   كلٍذي الىفس صفات تتحمى بٍا ٌك

فٍي ىفس تعالت عف كؿ هعصية كخطيئة كحصىت هف األهراض الىفسية كاالضطرابات بحسف  , 28سكرة الرعد " بذكر ا تطهئف القمكب 
اب الزاٌد  (. الظف با ك بإيهاىٍا بقضائً كقدري   ) 41: عبد الٌك

  فهف خبلؿ ها تـ ذكري ىستخمص أف الىفس المكاهة ٌي هف تحدد هصير ذاتىا فإذا استسمهىا لمرذيمة كالفتف كضعفت لهمذات الدىيا فقد دىت 
ىحك الىفس األهارة بالسكء التي تجر صاحبٍا ىحك كؿ قبيح دكف رقيب أك عتيد تذلؿ اإلثـ كالفكاحش كال تعير هكاىة ال لذاتٍا كال لؤلفراد 

أها إذا عمت ٌذي الىفس كاحتقرت اإلثـ الهت ذاتٍا , عمى ىفسٍا كعمى الهجتهع " الهحيطيف بٍا فٍي ىفس سعت ىحك الفساد ك بٍذا تشكؿ خطرا
تباع ىٍج ىبيً صمى ا عميً كسمـ  فرضت بها قسـ ا لٍا , عمى فعمً كسعت جاٌدة إلى إستدراؾ أخطائٍا هف خبلؿ تكثيؽ صمتٍا بربٍا كا 

ت عف كؿ  بٍا ا فحهدت ا كاستقاهت عمى ىٍجً فٍي الىفس الهطهئىة التي إرتقت إلى درجة الرفعة كتىٌز هف قدر كهكتكب كأثىت عمى هاٌك
ي , عف هختمؼ األهراض ك االضطرابات " خطأ كسعت إلى التقرب إلى ا بالطاعات فقد ىالت درجة الصحة الىفسية بالحياة الدىيا بعيدا ٌك

هع ذاتٍا كاآلخريف تسعى لهصمحة الهجتهع ك " هتفاعؿ ايجابيا, هتأهمة بالخير الكفير هف ا في اآلخرة فٍي ىفس اهتازت بالصفاء كالىقاء 
. ازدٌاري 

: منيج االسبلـ في تحقيؽ الصحة النفسية - 3
بً ا االستعداد لمتمقي كالستجابة كالهعرفة  الهتأهؿ لآليات الكريهة سكؼ يجد ا ف ا تعالى خمؽ اإلىساف بقدرتً العظيهة في أحسف صكري كٌك

ىا يىبغي لئلىساف أف يشعر بجدية األهر كدقتً , ثـ زكدي إلى جاىب الهعرفة بالقدرة عمى اختيار الطريؽ ,كاالختيار  كيدرؾ أىً هخمكؽ , ٌك
ىا , فهف التزاـ بها شرع ا كخالؼ ىكاٌيًٍ فقد ضهف الصحة الىفسية , لغاية كاىً هشدكد إلى هحكر كاىً هزكد بالهعرفة كهحاسب عميٍا  ٌك

كالرغبة في عهؿ الخير ابتغاء كجً ا كالتجرد , فٍي تتهثؿ في حساسية القمكب كحيكية العاطفة , تتجمى الشخصية السكية في أعظـ هعاىيٍا 
الذم يجعؿ اإلىساف في كضع أىاىي يفقد إىساىية كيبلحظ أف القرآف الكريـ قد حدد , هف كؿ الهحسكسات كاالبتعاد عف سمكؾ الهصمحة 

:  جكاىب الصحة الىفسية فيها يمي 
اإليهاف با كالقبكؿ , كالهقصكد بالجاىب الركحي ٌك صمة العبد بربً ك التي يحفظ بٍا سهكي ككهالً كتتضهف : الجاىب الركحي  -1

جتىاب ىكاٌيً كصدؽ , بقضائً كقدري  فتحقيؽ التكازف الركحي عف طريؽ إيهاىىا با عز كجؿ كالسعي لهرضاتً كالحرص عمى إتباع أكاهري كا 
في عبلقاتىا هع السهيع البصير ك تقكية العبلقة هع رب العزة ك الجبلؿ فكؿ ذلؾ يؤدم الى راحة الباؿ ك التخمص هف الخكؼ كالقمؽ كيهدىا  

  ) 104: أرىكلد كاركؿ  (. بالقكة كالشجاعة كالقدرة عمى هقاكهة ضغكط كهصاعب الحياة كالتغمب عميٍا 
قؿ بفضؿ ا كبرحهتً , يا أيٍا الىاس قد جاءكـ هكعظة هف ربكـ كشفاء لها في الصدكر كرحهة لمهؤهىيف " كيقكؿ ا عز كجؿ في ٌذا 

 ) 29-28يكىس  ("  فبذلؾ فميفرحكا ٌك خير هها يجهعكف 
 أف تحقيؽ الغاية هف الكجكد بطاعة ا كعبادة كالدعكة إليً تحتاج إلى : الجاىب الجسهي  -2

ذا يعىي كقاية الفرد , لذا  حث اإلسبلـ عمى االعتىاء بالبدف كصحتً كقكتً كالهقصكد ٌك سبلهة الجسـ هف األهراض , جٍد كطاقة جسدية  ٌك
شباع الحاجات الجسهاىية الفطرية باعتداؿ  يا "كها كجً ا تعالى بقكلً , لىفسً بإتباع العادات الغذائية الجيدة كههارسة الرياضات كالىشاط كا 

  . ) 42األعراؼ  (" بىي أدـ خذكا ك زيىتكـ عىد كؿ هسجد ككمكا كاشربكا كال تسرفكا اىً ال يحب الهسرفيف 
. فالصحة كىز هف كىكز الحياة هف الضركرم الهحافظة عميٍا كذلؾ هف خبلؿ اٌتهاـ بأكؿ كالهشرب كالمياقة البدىية كالتغذية الصحية الهبلئهة 
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 يتهثؿ ٌذا الجاىب بالعبلقات االجتهاعية لمشخص في األسرة كالهجتهع  : الجانب االجتماعي -3
يأيٍا "  هف حكلً كهدل التزاهً بالهعايير ك االتجاٌات االجتهاعية التي تحكـ هجتهعً بها ال يتعارض هع شريعة االسبلهية  لقكلً تعالى 

  24سكرة الحجرات " الىاس أىا خمقىاكـ هف ذكر كأىثى كجعمىا شعكباكقبائؿ لتعارفكا إف أكرهكـ عىد ا أتاكـ إف ا عميـ خبير 
  ) 56 : 2010, هحهد هصباح حسيف العرعيرة  (
الشؾ أف الكقاية استباؽ حدكث الهرض أك تفاقهً تعد هف أساسيات : الكقاية بالقرآف مف أمراض النفسية لضماف  الصحة النفسية - 4

كهثؿ ٌذا الهىٍج ىجدي أكثر جدية في الهىٍج القرآىي لكقاية األفراد هف الكقكع في الصراعات الىفسية , الصحة الىفسية في الكقت الحاضر 
فقد اىزؿ ا كتابً شفاء لها في الصدكر كها يصيب , " كىىزؿ هف القرآف ها ٌك شفاء كرحهة لمهؤهىيف " لقكلً تعالى, كاىحرافات الشخصية 

فالقرآف الكريـ , كلكي تتٍيأ الشخصية لتككف هستعدة لهكاجٍة الصعاب فتتحمى بالطهأىيىة كالراحة الىفسية , الهؤهف في الدىيا هف الهصائب 
دية  كترتاح , كطهأىيىة لمقمب كسكيىة لمفؤاد فقراءتً تعطي الىفس البشرية ذلؾ كمً فتطهئف هف ٌهـك الدىيا , كبلـ ا تعالى الذم ٌك ىكر ٌك

هف حكادث الدٌر كقد أرشدىا ا هف خبللً إلى قكاعد كأسس تجىب األهراض كتعهؿ كحاجز دفاعي ضد الصراعات التي تكاجً سكاء هف 
ك كؿ ها تعمؽ بها يحيط بً كتتهثؿ ٌذي القكاعد في  :  داخمً أم هها تحدثً بً ىفسً أك هف الخارج ٌك

بالجسهية كذلؾ هف خبلؿ الهحافظة عمى " حث القرآف عمى اٌتهاـ اإلىساف بالجكاىب الشخصية بدءا: النضرة الشمكلية لئلنساف -1
سكرة ("ككمكا كاشربكا كال تسرفكا اىً ال يحب الهسرفيف" البدف هف خبلؿ الكضكء كالغسؿ ككذا التغذية السميهة دكف إفراط لقكلً تعالى  ىظافة
   )31أعراؼ

ياأيٍا الذيف ءاهىكا إىها "كهف باب الكقاية هف األهراض فقد حـر اإلسبلـ شرب الخهر لها لٍا هف أضرار عمى  العقؿ فقاؿ في كتابً الكريـ 
هف , ككذلؾ تغذية الركح باألهف الىفسي   ) 90الهائدة (" الخهر كالهيسر كاالىصاب كاالزالـ رجس هف عهؿ الشيطاف فاجتىبكي لعمكـ تفمحكف

خبلؿ تكثيؽ الصمة با كحسف الظف بً فكمها كاىت العبلقة هتهاسكة بالطاعات كمها ازداد الفرد طاقات ايجابية تشبع في   قمبً تزكدي بالقكة 
ا"لقكلً تعالى  كهاجعمً إال "ك كذالؾ في قكلً تعالى.39التكبة "إذ يقكؿ لصاحبً التحزف إف ا هعىا فأىزؿ ا سكيىتً عميً كأيدي بجىكد لـ ترٌك

 )110التكبة ("  بشرل كلتطهئف بً قمكبكـ ك ها الىصر إال هف عىد ا إف ا عزير حكيـ
ذا يقية: الثبات كاالتزاف االنفعالي -2  ٌك هحصمة اإليهاف فالهؤهف هف يتسـ بالثبات كاالتزاف ٌك

ٌك الذم اىزؿ السكيىة في قمكب الهؤهىيف ليزدادكا هع إيهاىٍـ ك جىكد " هف عكاهؿ القمؽ كاإلحباطات كهختمؼ اإلضطربات لقكلً تعمى 
ذا اإليهاف أيضا ) 5سكرة الفتح ("حكيها" السهكات كاألرض ككاف ا عميها يعمهى اإلىساف قكة الصبر عمى الشدائد كالصراعات ككها يقكؿ " ٌك

ف إصابتً ضراء فصبر " رسكلىا الكريـ  عجباألهر الهؤهف إف أهري كمً خير كليس ذلؾ ألحد إال لمهؤهف إف إصابتً سراء شكر ككاف خيرالً كا 
" كذلؾ فإف تفعيؿ الحالة اإلدراكية هف خبلؿ فٍـ العبلقة بيف التككؿ عمى ا كاإليهاف بالقضاء كالقدرة فٍك يعطيً حافزا" . فكاف خير لً 

فبٍذا يعهؿ اإلىساف دكف الخكؼ كالقمؽ عمى ىتيجة ٌذا العهؿ فٍك عمى قىاعتً تاهة بأف , قكم لمعهؿ كالعطاء بإخبلص " كهكجٍا" كدافعا
ىتائج إم عهؿ كجٍد في عمـ الغيب هها يترتب ٌذا العهؿ فٍك عمى ٌذا إحساس الهؤهف بالسعادة عىدها تككف ىتائج العهؿ ايجابية كالشعكر 

  ) 125ارىكلد كاركؿ ، (.  بالرضي عف الىفس كعدـ السخط عىد االبتبلء 
 ذلؾ الٍدؼ األسهى الذم يتركز في إصبلح : مف القيـ كالعادات التطمع إلى المثؿ األعمى -3

ا هف الىفكس , الىفس كالسهك بٍا  كاىؾ لعمى " بتحميٍا بهكاـر األخبلؽ فقد هدح ا تعالى رسكلىا كقاؿ , لكي يىسىا لٍا التعاهؿ السميـ هع غيٌر
 .فإىىا ىقتدم برسكلىا الكريـ كأخبلقً الراقية كأصحابً كتابعيٍـ كالعمهاء كالقادة الذيف كاف لٍـ اثر كبير في تاريخ األهـ , "خمؽ عظيـ 

ذا سألؾ  عبادم عىي فإىي قريب أجيب "كيطهئف تعالى عبادي " ال يطرؽ اليأس لً بابا" فالهؤهف هتفائؿ دائها : التفاؤؿ كعدـ اليأس -4 كا 
ذي قهة األهف الىفسي لئلىساف  ) 297سكر البقرة آية ("دعكة الداع إذا دعاف فميستجيبكا لي كليؤهىكا بي لعمٍـ يرشدكف  . ٌك

ذا هف خبلؿ تقبؿ الذات كاحترهٍا كهف ىعـ ا  : تكافؽ المسمـ مع نفسو كمع اآلخريف -5  ٌك
لذلؾ يأهرىا القرءاف بهراقبة الىفس كهبلحظتٍا لتعزيز , كالقدرة عمى فٍهٍا في الهكضع البلئؽ بٍا , عمى العبد أف يٍبً القدرة عمى هعرفة ذاتً 

, كىبذٌا كتقكيهٍا إلى ها فيً أفضؿ لئلىساف بحد ذاتً كلؤلفراد الهحيطيف بً , سمككاتىا اإليجابية ك لئلكثار هىٍا كهحاسبة السمككات السمبية 
في تحسيف الصحة الىفسية إذ يحتاج الفرد " ككذا حثىا القرآف عمى التكافؽ هع اآلخريف فبل يهكىىا أف  ىغفؿ عمى أف لمعبلقات االجتهاعية أثرا

أكهؿ الهؤهف إيهاىا أحسىٍـ أخبلقا الهكاطؤكف " إلى القبكؿ كاالحتراـ االجتهاعي فكها يقاؿ فكف خمكقا تىؿ ذكرا جهيبل كيقكؿ رسكلىا الكريـ 
كتعاكف عمى البر كالتقكل " كقد حث ديىىا عمى اإليثار كالتعاكف لقكلً تعالى " .كال خير فيهف ال يألؼ كال يؤلؼ , أكتافا الذيف يألفكف  كيؤلفكف 

أحسف الىاس تستعبد قمكبٍـ فطالها استعبد اإلىساف إحساف، اضافة الى التحمي " فكمها أحسىت إلى الىاس استعبدتٍـ كها يقكؿ الشاعر " 
 .بالتكاضع ك التفاءؿ ك االبتساهة
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:  األساليب الخاطئة لمعبلج بالقرآف - 5
فإف القرآف بها , كلكي تتٍيأ الشخصية لتككف هتهعة بالصحة الىفسية , أىزؿ ا كتابً شفاء لٍا في الصدكر كها يصيب الهؤهف هف هصائب 

ليفرح الفرد عف " هىاسبا" حيث يربط الهسمـ هف العبادات القمبية كالجسدية كالعقمية كذلؾ العبادات تكفر جكا" كاهبل" فيً هف تعاليـ يعتبر هىٍجا
كذلؾ هها جاء عف رسكؿ الهحهدم في بياف أف بعض اآليات كالسكر تقي اإلىساف بقراءتٍا هف , ىفسً هها يخفؼ هف حدة التكتر الىفسي 

ك ها يتجمى عىد , إصابتً بشئ هف األسقاـ أك الببلء  كلكف قد يستخدـ بعض الجاٌميف القرآف بأساليب خاطئة غير هحببة كال هرغكبة ٌك
:   الدجاليف في  بعض الهجتهعات فيىسبكف الخرافات كالدجؿ إلى الرقية الشرعية كيهكف أف ىذكر أٌـ ٌذي األساليب فيها يمي 

 ضعؼ الكفاءة العمهية كعدـ الرسكخ في العمـك الشرعية كعدـ الدراية الكافية بالطرؽ الشرعية في العبلج التي جاءت في كؿ هف الكتاب كالسىة  -1
 .كذلؾ هف خبلؿ إتباع طرؽ هحرهة تجر إلى الشرؾ كالخركج عف الهمة : البعض يستخدـ القرآف بأسمكب خاطئ  -2
 , كجكد حاالت تجاكز كثيرة كقعت كها تزاؿ تحدث في كاقع الههارسة هف بعض ٌؤالء الدعاة  -3

كحدكد االستشفاء بالقرآف الكريـ كالضكابط الهىظهة لذلؾ هها ىتج عىً السقكط في , حيث تـ الخمط بيف العبلج الهشركع كالعبلج الغير هشركع 
 . حبائؿ الشيطاف كتمبيساتً

اآليات بالدخكؿ بٍا إلى الحهاـ كتعريض  تجكيز تعميؽ آيات هف القرآف عمى صدر الهريض هها يفضي إلى الكقكع في الشرؾ كتدىيسي -4
  ) 33 : 2007بتيىة الصابكىي  (.  آيات القرآف لمىجاسة هثؿ كتابتٍا بهادة غير طاٌرة أك رهي بٍا في أهاكف ىجسسً 

 
 : ثانيا العبلقات اإلنسانية 

ك يتفاعؿ هع غيري هف األفراد هف خبلؿ التكاصؿ , أف اإلىساف كائف اجتهاعي يؤثرك يتأثر بالهجتهع الهحيط بً  ٌذا التكاصؿ الذم يككف , ٌك
كلها لٍذي العبلقات هف أٌهية بالغة في حياة .ىتيجة عبلقاتً بٍـ فالعبلقات اإلىساىية تشير إلى التفاعؿ بيف األفراد في هختمؼ هجاالت الحياة 

فٍي حسب فف التعاهؿ الفاضؿ بيف الفرد كجهاعتً الهىشأ بطريقة كالىفسية كاالجتهاعي لتحقيؽ , اإلىساف أكلت الشعكب لٍا اٌتهاـ بالغ 
أف العبلقات اإلىساىية تعىي دفع الىاس لمعهؿ بركح هعىكية عالية هع إشباع حاجاتٍـ " يقكؿ  )كيب ديفرد  (كيعرفٍا . األٌداؼ الهىشكدة 

أها كبلرىسى ىيكؿ فيرل اف العبلقات اإلىساىية   ) 55 : 2006عمي بف فايز الجحىي (كرعايتٍـ هها يىهى العهؿ الجهاعي كتحقيؽ األٌداؼ  
فالعبلقات اإلىساىية تستىد إلى الحياة كها ٌي ال عمى رؤيا هثالية عف أىاس ,  )الىاس كاألشياء كها ٌي  (الجيدة تعترؼ بأٌهية الحقيقة 

. فعمى الرغـ هف أف فيالعالـ جهاال كطيبة كهتعة إال أف فيً عكس ذلؾ , " طيبيف دكها
هكاىاتً كخدهاتً  باعتباري قيهة عميا في حد ذاتً كالذم يقـك , فالعبلقة اإلىساىية ٌي السمكؾ الذم يقـك عمى تقدير كؿ فرد كتقدير هكاٌبً كا 

 ) 14 : 2005هحهد الدكسرم  (. عمى االحتراـ الهتبادؿ كشعكر ك اإليهاف العهيؽ باىتهاء الفرد إلى الجهاعة 
كهف خبلؿ التعاريؼ ىستخمص أف العبلقات اإلىساىية ليست هجرد عبارات هجاهمة اك كمهات إىها ٌي احتراـ األفراد كتقدير إهكاىاتٍـ كقدراتٍـ 

تباع الحاجات كتككف ىكعية ٌذي العبلقات حسب أٌداؼ  ي أيضا الحيز الذم يهكف هف خبللً التكاصؿ كتقديـ العكف كا  كاتجاٌاتٍـ ٌك
. الهجهكعة لكف يطبع عميٍا جهيعا قالب الهحبة كالتعاكف كالتفاٌـ لضهاف استهرارية كالتطكير هع احتراـ كؿ فرد لحقكؽ اآلخر

:  عبلقات إنسانية في القرآف الكريـ - 2
فقد أكلى ديف اإلسبلـ , تعتبر العبلقة اإلىساىية في اإلسبلـ الهجاؿ التطبيقي لعمـ األخبلؽ كالسمكؾ كالدعكة في هيداف التفاعؿ هع اآلخريف 

كيظٍر ذلؾ في الدعكة الهحهدية ،كها أثهرت عىً هف ايجابيات عمى هستكل , لئلىساف هكاىة ٌاهة فكرهً كحدد لً هجهكعة الهبادئ كاألسس
ك إلى البر , إلى التأىي كالعدؿ كالصدؽ كاإلخبلص في العهؿ , فقد ىظـ اإلسبلـ عبلقات الىاس كحدد أىهاط السمكؾ السكم فدعا . الشعكب 

لى كؿ ها فضيمة  . كالرحهة كاإلحساف كا 
كهف , لعدـ الحياة " ىضرا, اإل أىٍا كاىت بسيطة غير هعقدة , عمى الرغـ هف أف العبلقات اإلىساىية كجدت هىذ كجً اإلىساف " كيقكؿ الشبللدة 

بؿ اف التطبيؽ العهمي لمعبلقات , الخطأ الفادح القكؿ بأف تطبيؽ عىاصر العبلقات اإلىساىية كهبادئٍا كأٌدافٍا كاف ىتيجة الثكرة الفرىسية 
فاإلسبلـ بهبادئً كتعاليهً طٍر ىفكس , تحقؽ بهجئ رسالة اإلسبلـ , سكاء فيها يتعمؽ بإعداد الفرد أك الهجتهع , اإلىساىية بهعىاٌا الشاهؿ 

 . ) 10 : 2005, هحهد الدكسرم  (كأقاـ هف أفرادي بىاء شاهخا راسخا لهجتهع هتىاسؽ   , البشر 
ي كالتالي  :  كقد شهمت العبلقات في اإلسبلـ عدة هجاالت ٌك

ي أقكل العبلقات فٍي , كذلؾ باعتقاد كجكدي كاىً ال الً إال ا كال هعبكد سكاي , تعتهد تمؾ العبلقة عمى اإليهاف با : عبلقة العبد بربً -1 ٌك
الذيف اهىكا كتطهئف قمكبٍـ بذكر ا أؿ بذكر ا تطهئف " تهىح لمفرد أهف الىفس كاالطهئىاف كاالستقرار في الحياة كها جاء في قكلً تعالى 

  .28الرعد " القمكب 



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
241 

أها , الهسمـ يؤهف اف سعادتً كفبلحً هكقكؼ عمى هدل التزاهً بالديف  فااليهاف كالعهؿ الصالح يطٍراف الىفس : عبلقة الفرد هع ىفسً -2
كفؽ شرع ا فبل يحؽ لصاحبٍا أف يكردٌا الهٍالؾ , فالىفس في اإلسبلـ البد أف تعيش آهىة هطهئىة , الفساد كاالىحراؼ فيؤدياف إلى شقاكتٍا 

. أك يحهمٍا فكؽ طاقتٍا 
كألكا األرحاـ بعضٍـ أكلى " .. شرع اإلسبلـ الترابط األسرم بيف األفراد كالهكدة ك الرحهة في قكلً تعالى  : العبلقة مع األسرة كاألقارب-3

أف عبلقة " ٌريدم"كيقكؿ , كقد حث اإلسبلـ عمى ضركرة اٌتهاـ بٍذي العبلقات بيف األرحاـ " يبعض في كتاب ا اف ا بكؿ شئي عميـ 
اإلىساف باألقارب كها يتصؿ بٍـ هف رحـ كقرابة إذا حسىت فإىٍا تؤدم إلى تكاهؿ األسرم كصياىتٍا كالقرآف الكريـ في بعض آياتً الكريهة 

 .اإلسراء كحذر اإلسبلـ هف قطع األرحاـ كعقكبة  قاطعٍا .." كآت ذا القربى حقً " تحدث عف ذلؾ في قكلً 
 اٌتـ اإلسبلـ بتربية العىصر األخبلقي اإلىساىي في الفرد الهسمـ   : عبلقة الفرد مع المجتمع -4

حيث يساٌـ صبلحً كتقكاي في صبلح الهجتهع كها دعا اإلسبلـ إلى التهاسؾ كالتعاكف كالتآخي , بصفتً فردا هف أفراد األهة اإلسبلهية 
هثؿ الهؤهىيف في تكادٌـ كتراحهٍـ كتعاطفٍـ هثؿ الجسد الكاحد أذا أشتكى هىً عضك تداعى لً سائر " كالكحدة ككها يقكؿ رسكلىا الكريـ 

 ".الجسد بالسٍر كالحهى 
كهف خبلؿ كؿ هاتـ ذكري ىستطيع القكؿ أف اإلسبلـ لً هبادئ كقكاعد في العبلقات اإلىساىية فٍىاؾ عبلقات كدية ك إىساىية كأخكية هبىية عمى 

فالعبلقات اإلىساىية في اإلسبلـ تختمؼ عف , دعائـ العدؿ كالهحبة كالهساكاة كالصدؽ كالتفاعؿ الهستهر بيف األفراد في جهيع  أكجً ىشاطات 
ا في األدياف األخرل  ألف غاية اإلسبلـ ٌك تشكيؿ  اهة كاحدة كحهاية أفرادٌا هف , فاإلسبلـ يحث عمى الهحبة كالصدؽ ك اإليثار , غيٌر

الىزعات كالصراعات كالدفاع عف أفرادٌا هف خبلؿ إقاهة ىظاـ السمـ كالعدؿ كالهساكاة، فٍي ال تعتبر اإلىساف هادة فقط أىها ٌك كتمة هف 
 . الهشاعر كاألحاسيس ككياف عقمي جسهي لً ههيزات كخصاؿ كرهً ا بٍا 

أف أٌـ تعاليـ اإلسبلـ كأكضحٍا كأعبلٌا ها يتكجً إلى الشعكر " يقكؿ حقيؿ : كيؼ يساىـ القرآف في تحسيف عبلقات إنسانية -  -3
, فذلؾ الشعكر يجعؿ هىً عىصرا همتحها هع الكياف العاـ لؤلهة اإلسبلهية , ليتجاكب هع الجهاعة كيحس بإحساسٍا , الجهاعي في الهسمـ 

ك أشبً بالعضك في الجسد يسمـ بسبلهتً  ا هف , فقد غرس اإلسبلـ قيـ الحب كاإلخاء كاإليثار كالكفاء في تقكل الهسمهيف , ٌك كبٍذي القيـ كغيٌر
  ) 11 : 2005هحهد الدكسرم  (.  القيـ الساهية تألفت قمكب الهسمهيف كتهازج  الحب في ىفكسٍـ كأحب الهسمـ ألخيً ها أحب لىفسً 

كقد ساٌـ القرآف الكريـ في تعزيز العبلقات اإلىساىية هف خبلؿ عدة هجاالت كأسىس تعتبر أساس الهعاهبلت بيف األفراد دعائهٍا األخبلؽ كقد 
:  تجسدت فيها يمي 

شكمت الرابط األساسي بيف جهٍكر الهسمهيف كألغت التحالفات كالعصبيات الهبىية عمى القكة كالتسمط هف قبؿ : عبلقات األخكة اإلسبلهية )1
كعمى أساس األخكة بيف الهسمهيف جاء القرآف فيها يكجب تآلؼ  القمكب كاجتهاعٍا كىٍاٌـ بها يكجب تىافر القمكب ك اختبلفٍا في , البعض 

كاعتصهكا بحبؿ ا جهيعا كال تفرقكا ك اذكركا ىعهة ا عميكـ إذ كىتـ أعداء فألؼ بيف قمكبكـ                                                           " قكلً تعالى  
يـ  (   ) 14 : 2006حىاف ابٌر
ا العىصر الهكهؿ لسمكؾ اإلىساف كشخصية ككظائفً : عبلقة الرحـ القرابة )2 كبها أىٍا الكعاء األكؿ الذم يتخذ , لؤلسرة أٌهية خاصة باعتباٌر

هىً الفرد قيهً كسمككاتً فقد أكلى لٍا اإلسبلـ هكاىة بارزة كحث عمى ضهاف تهاسؾ كضركرة االٌتهاـ بتىشئة األطفاؿ التىشئة السميهة القكهية 
 .التي تككف عمى أسس القرآف كاألخبلؽ الحهيدة 

فبها  رحهة هف ا لىا " فاإلسبلـ ديف رحهة لمعالهيف كيقـك عمى  الهعاهمة الحسىة كالعبلقات اإلىساىية الطيبة لقكلً تعالى : الرحهة كالميف  )3
 . آؿ عهراف  ) 109(لٍـ كلك كىت فظا غميظ القمب ال تفضكا هف حكلؾ    

ا ألف :احتراـ كراهة اإلىساف)4 ارسى االسبلـ هبدا احتراـ كراهت االىساف كجعؿ ذلؾ حقا هف حقكقً فبل يجكز  ألحد االىتقاص هىٍا أك إٌداٌر
كلقد كرهىا بىي آدـ كحهمىاٌـ في البر كالبحر كرزقىاٌـ هف الطيبات كفضمىاٌـ " ا كـر ٌذا اإلىساف كفضمً عمى كثير هها خمؽ لقكلً تعالى 

  سكرة إسراء 80آية " عمى كثير ههف خمقىا تفضيبل 
: كحث اإلسبلـ عمى العديد هف الخصاؿ التي تكجب الهحبة كتكثؽ العبلقات هىٍا )5
  فإذا دخمتـ بيكتا " .... فإفشائً تحصؿ الهحبة كاأللفة بيف الىاس لقكلً تعالى : إفشاء السبلـ 

  سكرة الىكر 21آية " فسمهكا عمى أىفسكـ تحية هف عىد ا هباركة طيبة كذلؾ يبيف ا لكـ اآليات لعمكـ تعقمكف 
  كقد , كتحسف عشرتٍـ, فٍك الترجهاف عف هستكدعات الضهائر كهكىكىات السرائر بً تستجمب هحبة الىاس كتىاؿ هكدتٍـ : طيب الكبلـ

يـ " ألـ تر كيؼ ضرب ا هثبل كمهة كشجرة طيبة أصمٍا ثابت كقرعٍا في السهاء" جعؿ ا لمكمهة الطيبة جزاء لقكلً تعالى   .سكرة ابٌر
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  ـ أك : التكاضع فٍك دليؿ عمى رفعة ىفسي صاحبً كسٍكلة التعاهؿ، فالقرآف يحث عمى تكاضع اإلىساف لغيري هف األفراد كعدـ احتقاٌر
 . سكرة الشعراء 215آية " كاخفض جىاحؾ لهف أتبعؾ هف الهؤهىيف " إذاللٍـ بؿ خفض جىاح كعدـ التعالي لقكلً تعالى 

 )175-169 :2005هحهد الدكيسرم ،(
  كتعاكىكا عمى البر كالتقكل " أم هساعدة بعضٍـ البعض كالكقكؼ هعا لتصدم الهشاكؿ كالفتف كالكركب لقكلً تعالى : التعاكف كالبر

 سكرة هائدة ...." 
  فإىٍا سبيؿ إلى اإلصبلح كعبلج البغضاء كزيادة الهكدة كقد حث ا عمى صفاء القمكب كجاز كؿ هساهح ككعدي : العفك كالتساهح

ف تعفك كتصفحك كتغفركا فإف ا غفكر رحيـ " بالخير في الدىيا كآلخرة لقكلً تعالى    سكرة التغابف  14"كا 
  ذا يهىحً طهأىيىة الىفس فٍك ال يىظر إلى أخيً الهسمـ " شاكرا" ألف القىاعة تجعؿ قمب الهؤهف راضيا: القىاعة كرضا كعدـ السخط ٌك

كلك أىٍـ " بىظرة الحسد  ك البغضاء كيتهىى زكاؿ ىعهتً إىها ٌك هتيقف أف الفضؿ بيد ا كاف ا ٌك الهعطى كالهاىع  كيقكؿ ا تعالى 
.                                                    سكرة تكبة 59رضكا ها أتاٌـ ا كرسكلً كقالكا حسبىا ا  سيؤتيىىا ا هف فضمً كرسكلً إىا إلى ا راغبكف 

  )13: ٌشاـ بف خمؼ  (
  ك أف يؤثر غيري بالشئ هع حاجتً إليً : اإليثار كاإليثار هف الفضائؿ التي اهتاز بٍا اإلسبلـ دكف غيري هف الشرائع فٍك أقكل دعائـ , ٌك

ك هؤشر لقكة الهحبة كاألخكة كعهؽ العبلقات االجتهاعية كقكة التهاسؾ االجتهاعي لقكلً تعالى  كيؤثركف عمى "  كهقكهات العبلقة ٌك
  ) 9: هحهد سبلهة الغىهي   ( ) 9: سكرة الحشر  (أىفسٍـ كلك كاف بٍـ خصاصة كهف يكؽ شح ىفسً فأكلئؾ ٌـ الهفمحكف 

تهكي كأتقك ا إف ا تكاب رحيـ " كال يغتب بعضكـ بعضا أيحب أحدكـ أف يأكؿ لحـ أخيً هيتا" كىٍى اإلسبلـ عف الغيبة لقكلً تعالى   ("فكٌر
ككذا الىهيهة كالتي ٌي ىقؿ الكبلـ بيف طرفيف لغرض اإلفساد كزرع العداكة كالفتىة بيىٍـ كقد أعد ا لمىهاـ العذاب ,  ) سكرة الحجرات 12

يا " األليـ في القبر ك في اآلخرة لها تسسسبً ٌذي السهة هف عداكة تفرقً بيف األحباب كأخكاف ككذلؾ ىٍىا عف السخرية كاالحتقار لقكلً تعالى 
  ) سكرة الحجرات 11(......" هىٍـ " أيٍا الذيف آهىكا ال يسخر قـك هف قـك عسى أف يككىكا خيرا

فإال سبلـ ٌك ديف الهحبة كالكئاـ ٌك ديف التساهح كالسهات الفاضمة ٌك الديف الذم حهؿ لئلىساف ارقي الرساالت ك حباي بالفضؿ كالخير ٌك 
العبلقات التي تضهف .ديف العبلقات التي تككف همئٍا الهحبة كالهكدة العبلقات التي ترقى إلى الهثالية كتخمك هف العيكب كالىقائص 
.  استهرارياتٍا كقكتٍا هف خبلؿ إهدادٌا باألخبلؽ الراقية الطاٌرة البعيدة عف كؿ ها يشكبٍا هف أحقاد كالكري 

ٌك ديف أساسً العبلقة فاإلىساف هحدد هف ىشاتً بركابط عبلئقيً سكاء هع ربً أك ىفسً أك هجتهعً كضهاف حياة السعيدة لئلىساف تككف هف 
.  خبلؿ طبيعة كايجابية تمؾ العبلقات 

 
 :المراجعقائمة 

القرآف كدكري الكقائي عمى الصحة الىفسية في حياة الفرد ك الهجتهع ، بحث لهؤتهر العبلج بالقرآف بيف الديف  : 2007بثيىة بىت هحهد عمي الصابكىي ، - 1
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. دراسات في سيككلكجية التكيؼ ، الطبعة الثالثة ، هكتبة الخاىجي ، القاٌرة: الصحة الىفسية : 1995هصطفى فٍهي ،- 10
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 (دراسة ميدانية)االحتراؽ النفسي ك عبلقتو بالدعـ االجتماعي لدل اإلطارات 
 

 خبلصي مراد .د
جامعة العربي بف مييدم أـ الباقي 

 إشكالية الدراسة
حدكدان عمى السمكؾ اإلىساىي ليتخذ هف خبلؿ قكاىيىٍا الداخمية ك تىظيهٍا الرسهي لهىظهات ذات الطابع االقتصادم أك الخدهاتي ا   تفرض 

.  أطر أخرل كاألسرة أك الشارع أك الهدرسةداخؿشكبل هختمفا عف ذلؾ السمكؾ الذم يحدث 
ا، يٍتـكيعد فٍـ السمكؾ اإلىساىي داخؿ التىظيـ أهران ضركريا لهف   بالهىظهات، ألىً الهحرؾ األساسي لٍا، كالعىصر األٌـ هف ضهف عىاصٌر

  بطريقة إيجابية، خاصة كأف تكجيًٍففٍـ سمكؾ العاهؿ أك اإلطار يساعد عمى هعرفة دكافع ذلؾ السمكؾ كالتىبؤ بً حتى يهكف تعديمً لؤلحسف ك
. حؿ الكثير هف هشكبلت العهؿ تحتاج إلى فٍـ عهيؽ لدكافع الهكارد البشرية كحاجياتٍا الهادية، االجتهاعية كحتى الىفسية

لمهكرد البشرم عاهبل بسيطا أك إطارا كاف دكافع كحاجات يسعى دائها لتمبيتٍا في بيئتً الهٍىية، كهف الهفترض أف يجد الرضا الهىشكد إذا ها تـٌ 
كحيف يصبح العهؿ هصدرا لمكثير هف اإلحباطات كعدـ الرضا تختىؽ الحياة ال هعىى لمحياة دكف عهؿ، ؼ" إشباعٍا، فيتحسف إىتاجً كها ككيفا 

 Albert Camus (Pines et al ,1982,p. 87)" كتهكت
ك تعاىي الهؤسسات خصكصا االقتصادية هف تكاليؼ باٌظة ىاجهة عف الهشاكؿ الصحية لهكاردٌا البشرية هتهثمة في تدىي ساعات العهؿ 
الفعمية لمعهؿ هف جراء الغياب عف العهؿ الهبررة أك الهرضية أك حكادث العهؿ، كالشيء الهمفت لبلىتباي أف أسباب الغياب عف العهؿ في 
الجزائر ال تأخذ بعيف االعتبار الهشاكؿ الىفسية هثؿ اإلجٍاد الهٍىي ك ها يترتب عىً هف أهراض هزهىة كالسكرم أك ضغط الدـ أك حتى 

. أهراض القمب ك كمٍا اثبت العمـ أف لٍا خمفية سيككلكجية ك تكاليفٍا جد هرتفعة هقارىة بحكادث العهؿ هثبل
 AESST(Agence Européenne pour La Sécurité et La الٍيئة األكركبية لمصحة كاألهف في العهؿ  1996تأسست في فرىسا سىة 
Sante au Travail) 

ك كظيفتٍا جعؿ أهاكف العهؿ في أكركبا آهىة كصحية كأكثر إىتاجية، كشفت أبحاثٍا األكلى بأف اإلجٍاد الهٍىي يهس عاهبل هف ضهف ثبلثة 
ك أهر خطير  (Tourmann, 2008,p.126) .بأكركبا ٌك
 هف هجهكع 60% إلى 50% كجد أف هف 2000في دكؿ االتحاد األكربي سىة  (T.Cox et E. Grial-Gonzalez)  كحسب دراسة قاـ بٍا

 (Tourmann, 2008, p.1027)أياـ العهؿ الضائعة لٍا عبلقة باإلجٍاد 
ىشرت حكالي أربعيف دراسة عبر العالـ أقرت بأف اإلجٍاد " كقد اجتٍد العمهاء في دراسة اإلجٍاد في العهؿ هف خبلؿ البحكث كالدراسات كقد 

 .)Schnall PL,and all, 1994 ,p.381(" في العهؿ هف عكاهؿ اإلصابة بأهراض الشراييف كالقمب كالضغط الدهكم
كحيف تبمغ االضطرابات التىظيهية ذركتٍا تزداد هعاىاة األفراد داخؿ التىظيـ إلى حد االىتحار في بعض األحياف هثمها حدث في فرىسا عىد 

 هحاكلة اىتحار 13، إضافة إلى 2009 إلى ىٍاية 2008 عاهؿ بداية هف سىة 22 ، حيث اىتحر France Télécomعهبلؽ االتصاالت 
 France-telecom ,en)  هىصب عهؿ خبلؿ ثبلث سىكات1500ألسباب تىظيهية قاهت بٍا الهؤسسة، حيث أقدهت عمى تقميص حكالي 

ligne)  كاالىتحار ٌك أقصى درجات االحتراؽ الىفسي، ك أكؿ حالة كاىت عىد الياباىييف كأطمقكا عميً اسـ(Karoshi) أم الهكت هف العهؿ 
 Leىتيجة تعرض العاهؿ لضغكطات هٍىية تىظيهية أك ذات طابع عبلئقي، تتسبب لً في إحباط شديد بعد أف يهر بعدة هراحؿ أكلٍا اإلجٍاد 

stress. 
استجابة غير هحددة هف قبؿ الجسـ ألم هتطمبات همحة، حيث أف االستجابة غير الهحددة تككف هتبلزهة أك ٌي » يعرؼ اإلجٍاد بأىً    ك

هجهكعة األعراض العاهة لهحاكالت التكيؼ أك التأقمـ هع الهتطمبات الهمحة، هكضحان أف الشخص الذم يعجز عف حؿ هشكمة آىية أك تفادم 
ي عبارة عف عهمية دفاعية عمى ٌيئة ىشاط ذٌىي يتـ غالبان في العقؿ الباطف فيىتج  خطر كشيؾ، يمجأ إلى استخداـ عدد هف آليات الدفاع ٌك

 .)Selye,1974,p.74(» إهكاىية التكصؿ إلى حمكؿ تكافقية لمهشكمة الشخصية 
كها أف التعرض الهتكرر لمهجٍدات القكية كها يترتب عىٍا هف تأثيرات سالبة كالفكضى كاالرتباؾ في حياة الفرد، كالعجز عف اتخاذ القرارات 
كتىاقض في سمككياتً كعجزي عف التفاعؿ هع اآلخريف كظٍكر أعراض ألهراض جسهية، كغير ذلؾ هف ىكاحي االختبلؿ الكظيفي، يعىى أف 

 .الضغكط ذات التأثيرات السالبة هرتبطة بالصحة الىفسية لمفرد التي كجب االعتىاء بٍا
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كال تقتصر ٌذي الضغكط عمى فرد دكف آخر، كها أىٍا تؤثر في الجهيع، كلكف بهستكيات كأشكاؿ هختمفة، حيث تعتبر الكظيفة هصدران هف 
ا،  األهر الذم كبمكغ األٌداؼ الهحددة،كتىعكس ٌذي الضغكط لدل اإلطار عىد إدراكً لٍا في عدـ قدرتً عمى هكاجٍة هتطمبات هٍىتً  هصادٌر

. حدث لديً هعدالن عاليان هف االىفعاالت السمبية التي يصاحبٍا تغيرات ىفسية كرد فعؿ تىبيٍي لتمؾ الضغكطميشكؿ تٍديدان لذاتً ك
 قد تفرضٍا عميً الهىظهة، كعىد الفشؿ في تحقيقٍا فاىً كقبؿ ؿإف الرغبة الشديدة كالهمحة عىد الفرد لتحقيؽ أٌداؼ هثالية كغير كاقعية في العـ

كؿ شيء يقع تحت كطأة الضغط الىفسي، كهف ثـ يىتقؿ بشكؿ تراكهي إلى هرحمة اإلجٍاد إلى أف يبمغ في ىٍاية األهر إلى هرحمة ها يسهى 
.  الذم يظٍر عمى شكؿ إحساس بالعجز كالقصكر عف تأدية العهؿ(Burn-Out)االحتراؽ الىفسي 

ي سهات تظٍر  اؽ ٌك ك االحتراؽ الىفسي هرحمة يصؿ إليٍا الفرد ىتيجة زيادة في كتيرة الضغكط الهتكاصمة حتى تتسبب لً في االىٍيار كاإلٌر
. عمى سمكؾ ك تصرفات الفرد

اؽ التي يتعرض لٍا الفرد ىتيجة لمضغكط  ك الهقصكد باالحتراؽ الىفسي ٌك االستجابة السمبية البدىية كالىفسية لدرجة عالية هف اإلجٍاد كاإلٌر
 .التي تكاجًٍ في عهمً كحياتً التي تعكقً عف أداء كظائفً ك هٍاهً بشكؿ طبيعي

حالة سمبية هستديهة هرتبطة بالعهؿ تصيب أفراد عادييف، تىتابٍـ حالة «  :االحتراؽ الىفسي بأىً )Schaufeli et Enzmann( عرؼ كؿ هف 
   » هف اإلىٍاؾ العاـ ك اإلجٍاد، هع إحساس باىخفاض اإلهكاىيات كالرغبة في العهؿ إضافة إلى اعتقاد راسخ لديٍـ بكجكد تعطؿ في العهؿ 

(Alastair Coull and all, p.2007, En ligne)    
استىزاؼ جسهي كاىفعالي بشكؿ كاهؿ بسبب الضغط الزائد عف الحد ، كيىتج عىً عدـ التكازف بيف : "بأىً  )Mc bride(كيعرفً هاؾ برايد 

 (الهتطمبات كالقدرات ، بحيث يشعر الفرد أىً غير قادر عمى التكاهؿ هع أم ضغط إضافي في الكقت الحالي هها يؤدم لبلحتراؽ الىفسي
  .)7،ص،2011لهيعً هحسف،

يحدث االحتراؽ الىفسي ىتيجة ضغكط العهؿ الىفسية الىاجهة عف تضارب األدكار كازدياد حجـ العهؿ، كيصيب عادة الذيف لديٍـ رؤية هثالية 
يعاىي الشخص الهحترؽ هف تعب ك " ألداء األعهاؿ كاالضطبلع بالهسئكليات الهٍىية، كها يرتبط بالهٍاـ التي يتعذر عمى الشخص تحقيقٍا، 

 Freudenberger et( " أك عبلقة أك دكر لـ يتحقؽ هىً الشيء الهتكقع ٌدؼ ساهيبإحباط هصاحب الىٍيار هردي االرتباط الشديد 
Richelson ,1980, on ligne (   

 ت درجةككمها زاد التبايف بيف ٌاتيف البيئتيف زاد. كيرافؽ االحتراؽ الىفسي عدـ تكافؽ بيف طبيعة العهؿ كطبيعة اإلىساف الذم يىجز ذلؾ العهؿ
فاالحتراؽ الىفسي ٌك عبارة عف ظاٌرة ىفسية يتعرض لٍا الهٍىيكف ىتيجة " االحتراؽ الىفسي الذم يكاجًٍ الهكظؼ أك العاهؿ في هكاف عهمً،

ـ بعدـ القدرة عمى حؿ الهشكبلت ، كبالتالي فقداف االٌتهاـ بالعهؿ كالشعكر  عدـ قدرتٍـ عمى التكيؼ هع ضغكط العهؿ هها يؤدم إلى شعكٌر
 إلى أف جذكر  كأساس االحتراؽ الىفسي يكهف في هجهكعة Maslachكأشارت هاسبلش . )25.ص،2000البدكم،(" بالتكتر الىفسي أثىاء أدائً

.  اإلدارية لتىظيـ العهؿلسياسةعكاهؿ تتركز في الظركؼ االقتصادية كالتطكرات التكىكلكجية ك ا
إحساس الفرد باإلجٍاد االىفعالي، كتبمد الهشاعر، كاىخفاض " االحتراؽ الىفسي بأىMaslach& Jacksonًتعرؼ كؿ هف هاسبلش ك جاكسكف 

 .)Maslach.Christina, Jackson.Susan E, 1981,on line(" اإلىجاز الشخصي
 ،أها"فقداف الفرد الطاقة عمى العهؿ كاألداء، كاإلحساس بزيادة هتطمبات العهؿ" بأىً Emotional Exhaustion   اإلجياد االنفعالي فكتعرفا

حساسً باختبلؿ حالتً الهزاجية Depersonalization تبمد المشاعر  ، كا  ك البعد الثالث " حسبٍها فٍك شعكر الفرد بأىً سمبي كصاـر
إحساس الفرد بتدىي ىجاحً، كاعتقادي بأف " فتعرفاىً بأىً  Lower Personal Accomplishmentبانخفاض اإلنجاز الشخصيالشعكر

 .)Maslach ,Jackson,1981, on line(" هجٍكدي يذٌب سدل
تية تؤدم إلى االحتراؽ الىفسي لدل الهكظفيف اهجهكعة عكاهؿ تىظيهية هؤسس )Maslach&Leiter(هاسبلش كليتر كؿ هف   كقد حدد 

 يشعر الهكظؼ هف جرائٍا بأف لديً أعباء كثيرة هىاطة بً، ضغكط مينيةكالعاهميف في بعض الشركات كالهؤسسات كالٍيئات ك الهىظهات، 
.  كعميً تحقيقٍا في هدة قصيرة جدا كهف خبلؿ هصادر هحدكدة كشحيحة

فالكثير هف الهؤسسات كالشركات سعت ىتيجة التطكر التكىكلكجي ، إضافة إلى األزهات االقتصادية الهتتالية إلى الترشيد هف خبلؿ االستغىاء 
 عف أعداد كبيرة هف الهكظفيف 

 .ك العهاؿ، هع زيادة األعباء الكظيفية عمى األشخاص الباقيف في العهؿ، كهطالبتٍـ بتحسيف أدائٍـ كزيادة إىتاجيتٍـ
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مؤشرات االحتراؽ النفسي 
. أحد الهؤشرات التي تؤدم إلى االحتراؽ الىفسي، ٌك عدـ كجكد صبلحيات التخاذ قرارات لحؿ هشكبلت العهؿٌي  محدكدية صبلحيات العمؿ

كتتأتى ٌذي الكضعية هف خبلؿ كجكد سياسات كأىظهة صارهة ال تعطي هساحة كافية هف حرية التصرؼ كاتخاذ اإلجراءات الهىاسبة هف قبؿ 
فيظٍر عىدها يبذؿ الهكظؼ جٍدا كبيرا في العهؿ كها يستمـز ذلؾ هىً قمة التعزيز االيجابي الهكظؼ التخاذ طرؽ جديدة في أداء عهمً،أها 

 .ساعات إضافية كأعهاؿ إضافية دكف التفاتة هف الهشرفيف ك لك هعىكية يككف ذلؾ هؤشرا آخر عف الهعاىاة كاالحتراؽ الذم يعيشً الهكظؼ
الهكظؼ يحتاج أحياىا إلى هشاركة اآلخريف ٌهكهً ك أفراحً هف أجؿ التىفيس، لكف بعض األعهاؿ  بانعداـ االجتماعية بأف تقصد هاسبلش

تتطمب اىفصاال فيزيقيا في الهكاف كعزلة اجتهاعية عف اآلخريف، حيث يككف التعاهؿ أكثر هع األجٍزة كالحكاسيب كداخؿ الهختبرات كالهكاتب 
 .الهغمقة

كقد يككف القصكر .  كعىد إخبللً بٍا يتـ هحاسبتً.  يتـ أحياىا تحهيؿ الهكظؼ هسؤكليات ال يككف في هقدكري تحهمٍا: عدـ اإلنصاؼ كالعدؿ
في أداء العهؿ ليس تقاعسا هف الهكظؼ، كلكف بسبب رداءة األجٍزة كتكاضع إهكاىياتٍا كهحدكدية براهجٍا، إضافة إلى إهكاىية عدـ كجكد 

 .كفاءات تقىية هقتدرة ألداء الكاجبات الهطمكبة
يككف الهكظؼ أحياىا أهاـ خيارات صعبة، فقد يتطمب هىً العهؿ القياـ بشيء ها كاالضطبلع بدكر ها كال يككف ذلؾ هتكافقا هع : صراع القيـ
.  قيهً كهبادئً

ك يعتبر عهؿ اإلطارات األقرب إلى ها كصفتً هاسبلش فيها سبؽ فتحهؿ الهسؤكلية، االلتزاـ بتحقيؽ الىتائج ك التىسيؽ بيف األتباع، كتىفيذ 
األكاهر الفكقية، تتطمب كؿ ذلؾ، كاألٌـ هف هف كؿ ٌذا هقاكهة الضغكط الهٍىية الٍائمة، فقد يككف اإلجٍاد كاالحتراؽ الىفسي ىتاج طبيعي 

  .لهٍىة التأطير
كالتي يقصد بٍا الباحث اإلطارات التي تقع بيف عهاؿ التحكـ ك اإلطارات  )les cadres intermédiaires(طة  أك الكسطىمكاإلطارات الكس

، فٍـ  سىة18 يىطبؽ عميٍا ها سبؽ حسب هعايشة الباحث لٍـ كإطار سابؽ بهؤسسة اقتصادية لهدة )les cadres moyens(الهتكسطة 
حديثك العٍد بالهؤسسة هف خريجي الجاهعات يريدكف إثبات كفاءاتٍـ كقدراتٍـ الهٍىية، يتمقكف أكاهر فكقية كيىفذكىٍا دكف هىاقشة، رغـ هعارضة 
ـ أكثر خبرة هىٍـ في الهيداف فيقعكف في صراع بيف عدـ قابمية تحقيؽ األٌداؼ هيداىيا كضركرة تىفيذ األكاهر الفكقية  عهاؿ التىفيذ لٍا باعتباٌر

ذا ها عبرت عىً هاسبلش بػ ي ىتاج لمسياسات الصارهة التي تحد هف " هحدكدية الصبلحيات في العهؿ"ٌك أم ضيؽ هساحة اتخاذ القرارات،ٌك
ذا ها يشكؿ عاهؿ هف عكاهؿ االحتراؽ الىفسي . صبلحيات اإلطار ٌك

طة حمقة الكصؿ بيف سياسات التخطيط التي يقـك بٍا  اإلطارات الهتكسطة كالساهية ألٌداؼ الهؤسسة كالتىفيذ مكها تعتبر اإلطارات الكس
طة، كغالبا ها يتحهؿ ٌؤالء عكاقب عدـ بمكغ مالهيداىي لٍذي األٌداؼ التي تككف عمى عاتؽ عهاؿ التحكـ كالتىفيذ تحت إشراؼ اإلطارات الكس

.  األٌداؼ الهسطرة هف فكؽ دكف إعطاء هساحة لمتصرؼ كاتخاذ القرار
ا هع هحدكدية اإلهكاىيات البشرية كالتكىكلكجية لتحقيؽ األٌداؼ، الشيء الذم يضع  كتككف األٌداؼ الهسطرة هحددة بفترة زهىية ال يجب تجاكٌز
ذا عاهؿ آخر هف عكاهؿ  اإلطار تحت ضغط شديد هف أجؿ إثبات ذاتً ككفاءتً لمهسئكليف، هع عدـ قابمية األٌداؼ الهسطرة لمتىفيذ هيداىيا، ٌك

 .)(Maslach. C. 1993, p.32"  أعباء كثيرة ، هدة قصيرة، هصادر هحدكدة كشحيحة"بػ :االحتراؽ الىفسي الذم عبرت عىً هسبلش 
كرغـ ٌذا يبذؿ ٌؤالء اإلطارات هجٍكدا هتزايدا هف أجؿ تحسيف صكرة الذات فيقكهكف بساعات إضافية، كيحاكلكف بشتى الطرؽ تحقيؽ 

ذا ها عبر عميً كؿ هف هاسبلش كليتر   بقمة التعزيز اإليجابي أها إذا "األٌداؼ، فاف تحقؽ شيء هىٍا كاف ذلؾ كاجبٍـ كال يشكركف عميً، ٌك
غياب هساحة التخاذ القرار كافية، قمة الهكارد كضيؽ (كاىت الىتائج سمبية فيتحهمكف عكاقبٍا رغـ الهجٍكد الهبذكؿ كالظركؼ غير الهكاتية 

. فيؤىبكف عمى ذلؾ )...الكقت، هع هحدكدية صبلحيات العهؿ
كغياب التعزيز االيجابي يكلد لدل الفرد الشعكر باإلىٍاؾ كالتعب كعدـ القدرة عمى إىجاز الهٍاـ، كعدـ القدرة عمى التركيز الذٌىي كالعهمي 

بكط ضغط الدـ، باإلضافة لمحساسية الهفرطة تجاي اآلخريف بالعدكاىية ذا هؤشر آخر لبلحتراؽ " كالتردد كاضطراب الىـك كاألرؽ كالصداع ٌك ، ٌك
 .)(Maslach, Christina & Michael P. Leiter ,1997,p.122الىفسي أشارت إليً كؿ هف ليتر ك هاسبلش  

ـ كهىً ىجد ٌذي الفئة هف اإلطارات لٍا خصكصيات هعيىة ، فٍـ حديثك العٍد بالهؤسسة هقارىة بباقي اإلطارات، كهىذ دخكلٍـ الهؤسسة ٌك
يبحثكف عف الهكاىة البلئقة كيحاكلكف دكها إرضاء هسئكليٍـ ببذؿ الهجٍكد الهتكاصؿ دكف أخد قميؿ هف الراحة ،كلديٍـ طهكحات عالية جدا 
لتحقيؽ الذات،كها أىٍـ ال يعارضكف األكاهر الفكقية، كلكف سرعاف ها يصدهكا بالصكر اإلدراكية غير الهتكقعة فقد يىتظركف التعزيز االيجابي 



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
246 

طكيبل بدكف تحقيقً، كيمٍثكا كراء تحقيؽ أٌداؼ هثالية دكف بمكغٍا، كها يكتشفكف ىظرة اآلخريف لٍـ كقد تجمت دكف تمقي الدعـ الهىتظر 
اؽ الشديد إضافة إلى األرؽ كاإلحساس بعدـ جدكل هكاصمة  هىٍـ،الشيء الذم يثبط هف عزائهٍـ ك يدخمٍـ في هرحمة جديدة هف االىزكاء كاإلٌر

ك بكابة لبمكغ االحتراؽ الىفسي  . الهجٍكد إلى أف يصمكا إلى هرحة اإلجٍاد ٌك
ـ التي ظٍرت في الطرح السابؽ تدكر حكؿ حهؿ العهؿ  ك الهجٍدات الهٍىية الهسببة لبلحتراؽ الىفسي حسب هاسبلش ك ليتر ك غيٌر

. الهتزايد،ضيؽ حرية التصرؼ في العهؿ كاىعداـ التعزيز االيجابي ،إضافة إلى الكقت غير الكافي لتحقيؽ األٌداؼ
بهعىى، الهطالبة بتحقيؽ أٌداؼ عالية في كقت قصير دكف السهاح لئلطار بحرية التصرؼ هع عدـ تمقي الدعـ الهىاسب قد يخمؽ كضعية 

.  هجٍدة لئلطار تتطمب هىً بذؿ الهزيد هف الجٍد ك استىزاؼ طاقة إضافية لمتغمب عميٍا ك يثبت ذاتً ك كفاءاتً في العهؿ لمهشرفيف
 :كلممجيدات المينية نماذج صاغيا العمماء كالدارسكف أىميا كاألكثر شيكعا في األبحاث كالدراسات نجد

  التبلـؤ بيف الشخص كهحيطًحكؿ كابمف، كفاف ٌاريسكف، كبيكرىهكذج  
Le Modèle-E Fit" (Person-Environnent Fit) :Caplan,Van Harrison,& Baker 

 ىهكذج اختبلؿ التكازف بيف الهكافئات ك الجٍد الهبذكؿ 
Le Modèle du déséquilibre récompenses/efforts de Siegrist 

  فكلكهاف كككبر- الزاركس (ىهكذج التحميؿ التعاهمي لئلجٍاد( 
Le Modèle transactionnel du stress : Lazarus,  Folkman et Cooper. 

  الحاجة السيككلكجية ك حرية اتخاذ القرار"ىهكذج ركبرت كارازاؾ" 
Le Modèle: Demande psychologique/ Latitude décisionnelle. Job Content Questionnaire (JCQ) : Robert 

Karasek   
 Job"  ك قد صهـ  كرازاؾ  هقياس ، job strainضيؽ هساحة اتخاذ القرار يجعؿ العهؿ هجٍدان  هع  أف زيادة حهؿ العهؿيرل كرازاؾ 

Content Questionnaire (JCQ)  " لهعرفة كتقدير الهجٍدات الهٍىية الهرتبطة بالعهؿ ك الهخاطر الهتكلدة عىٍا عمى 1979 سىة 
، كحدد ثبلثة أبعاد تهثمت في الحهؿ السيككلكجي لمعهؿ   )Karasek,1979,p.285 (.صحة العاهؿ

La Charge Psychologique  ،كضيؽ هساحة اتخاذ القرار La Latitude Décisionnelle   
. Le Soutien Socialك الدعـ االجتهاعي 

كيرل كرزاؾ أف ٌذي العىاصر الثبلث ال تؤدم إلى اإلجٍاد الهٍىي عمى حدا بؿ التفاعؿ بيىٍا يؤدم إلى كضعيات هجٍدة، ك ٌذا الطرح يتكافؽ 
تقدير الذات،الفعالية الهٍىية،الدعـ (ىتاج اختبلؿ في التكازف بيف هكارد الشخص « حيف يعرؼ االحتراؽ الىفسي ٌك    (Cherniss)هع طرح 
 , Greenglass) »)الحهؿ السيككلكجي الهتزايد لمعهؿ،ضيؽ هجاؿ اتخاذ القرار،سرعة ك تعقيد العهؿ(ك هتطمبات  العهؿ  )االجتهاعي

1995,p. 1357)1999, » عدـ القدرة عمى حؿ الهشاكؿ الراجع إلى فقداف اإلحساس بالجدكل هف العهؿ « ، ٌذا ها يؤدم إلى,p.88) 
(Bernier . D ك التفاعؿ بيف األبعاد التي تكمـ عىٍا كرزاؾ ، )ضيؽ هساحة اتخاذ القرار، الحهؿ السيككلكجي لمعهؿ ك الدعـ االجتهاعي( 

: تكلد أربع كضعيات ههكىة في العهؿ
      الكضعية األكلى عمؿ سمبيTravail passif 

. تحدث ٌذي الكضعية حيف تككف حرية اتخاذ القرار ضيقة ك هىخفضة كبالهقابؿ تككف هتطمبات العهؿ أك الحهؿ السيككلكجي خفيفة
    الكضعية الثانية عمؿ مجيدTravail tendu  

ك . تحدث حيف تككف حرية اتخاذ القرار ضيقة ك هىخفضة كبالهقابؿ تككف هتطمبات العهؿ أك الحهؿ السيككلكجي هرتفعة أك ثقيمة
ك إذا لـ يجد الفرد الدعـ االجتهاعي هف الرفاؽ في العهؿ ك الهشرفيف زادت  )JOB STRAIN(يسهي كرزاؾ ٌذي الكضعية 

 . أم االىعزاؿ ) ISOLEMENT( ISOك يقصد كرزاؾ بكمهة  )ISO STRAIN(الكضعية تأزها ك خطكرة كيسهيٍا كرزاؾ 
     الكضعية الثالثة عمؿ مريح  Travail détendu 

. تحدث حيف تككف حرية اتخاذ القرار كاسعة كبالهقابؿ تككف هتطمبات العهؿ أك الحهؿ السيككلكجي خفيفة
      الكضعية الرابعة عمؿ نشطTravail dynamique 

 .تحدث حيف تككف حرية اتخاذ القرار كاسعة كبالهقابؿ تككف هتطمبات العهؿ أك الحهؿ السيككلكجي هرتفعة أك ثقيمة
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ك يؤثر بعد الدعـ االجتماعي في كؿ الكضعيات فيخفؼ مف ضغط المجيدات بكجكده أك يزيد في ىذا الضغط عند غيابو،ك ىذا ما يمثمو 
 (1الشكؿ رقـ 

الكضعيات المينية األربعة لكرزاؾ : ((1الشكؿ رقـ 

 
(Schnall and all,1994, p.381)  

يكجد بعدم الحهؿ السيككلكجي في العهؿ ك ضيؽ هساحة اتخاذ القرار هف الهجٍدات في جؿ األعهاؿ ك الهٍف ك يتأثر بٍا اإلطارات أكثر هف 
ـ لهستكاٌـ الجاهعي ك ارتفاع درجة الكعي لديٍـ الذم يزيد هف قكة إدراكٍـ لمهجٍدات، إضافة إلى هستكل الهسؤكلية التي يتحهمكىٍا . غيٌر

 JOB(كهىً يتصكر الباحث إهكاىية كجكد عبلقة ها بيف هستكيات االحتراؽ الىفسي لدل اإلطارات كهختمؼ كضعيات العهؿ الهجٍدة 
STRAIN(  ك)ISO STRAIN( ،ًكبالتالي يهكف تحديد التي جاء بٍا كرزاؾ هف خبلؿ ىهكذجً ك التي يرل الباحث أىً يتىاسب هع طرح 

 :  هشكمة الدراسة في التساؤالت اآلتية
؟  MBIٌؿ يعاىي اإلطارات هف االحتراؽ الىفسي حسب هقياس هسبلش - 
ضيؽ في هساحة اتخاذ القرار، حهؿ سيككلكجي هتزايد كقمة ( كرازاؾ ؿ(JCQ)ٌؿ يعاىي اإلطارات هف الهجٍدات الهٍىية حسب هقياس - 

؟  )الدعـ االجتهاعي
؟ )MBI(ٌؿ تكجد عبلقة دالة بيف قمة الدعـ االجتهاعي أك اىعداهً  ك هستكل االحتراؽ الىفسي لدل اإلطارات عمى هقياس هسبلش- 
 

الجانب الميداني 
  فرضػػػيػػػػػػات الػػدراسػػػػػة
.  لمدعـ االجتهاعي عبلقة باالحتراؽ الىفسي لدل اإلطارات:    الفرضية العامة

 :  الفرضيات الجزئية
 « MBIهف هستكل احتراؽ ىفسي عمى هقياس )اإلطارات، اإلطارات الهتكسطة، اإلطارات الساهية(يعاىي اإلطارات   الفرضية الجزئية األكلى-
 ) اإلنجاز الشخصيفي الشعكر بالنقص االستنزاؼ االنفعالي، تبمد المشاعػػر،( بأبعادي الثبلثة Maslach لهاسبلش »
هف ىقص الدعـ اإلجتهاعي                    )اإلطارات، اإلطارات الهتكسطة، اإلطارات الساهية(يعاىي اإلطارات   الفرضية الجزئية الثانية-
ك قمة الدعـ  MBIعمى هقياس تكجد عبلقة دالة إحصائيا بيف هستكل االحتراؽ الىفسي لدل اإلطارات بفئاتٍـ الثبلث الفرضية الجزئية الثالثة -

  االجتهاعي لدل اإلطارات
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: منيج الدراسة
حسب هقياس هاسبلش بأبعادي الثبلثة ك قمة الدعـ اإلجتهاعي، جعؿ الباحث  إف الكشؼ عف إهكاىية كجكد عبلقة بيف هستكل االحتراؽ الىفسي

يصؼ درجة االرتباط بيف الهتغيرات كصفا كهينا، ألف الٍدؼ هف جهع البياىات تحديد الدرجة  « الذم يعتهد عمى الهىٍج الكصفي االرتباطي
 .)239. ،ص2006رجاء هحهكد،( » التي ترتبط بٍا هتغيرات كهية بعضٍا بالبعض اآلخر

 
أدكات الدراسة 

:     هف أجؿ فحص فرضيات البحث، اعتهد الباحث في جهع البياىات عمى هقياسي
" لقياس هستكل االحتراؽ الىفسي لدل اإلطارات، ك"  Maslach Burnout Inventory (MBI) جاكسكفاالحتراؽ النفسي لماسبلش ك " 

 . لقياس كضعيات اإلجٍاد الهٍىي لئلطارات لكرزاؾ"  Job content questionnaire (JCQ) محتكل العمؿ
 Maslach & Jackson جاكسكف لماسبلش ك(MBI)مقياس االحتراؽ النفسي

كاالجتهاعية،ك تقيس الىسخة  اإلىساىية الخدهات هجاؿ الىفسي في االحتراؽ لقياس(1981) عاـ  الهقياس ٌذا جاكسكفك هاسبلش    أعدت 
، أها في الىسخة الثاىية )التكرار كالشدة( االحتراؽ الىفسي بأبعادي الثبلثة هستكل االحتراؽ الىفسي عمى شقيف 1981األكلى التي أعدت سىة 

.  تخمت  الباحثتاف عف شؽ الشدة في الهقياس كاالحتفاظ بالقياس عمى هستكل التكرار فقط1986لسىة 
 كفاركؽ (1996) يكسؼ كىصر  ،)2000(البتاؿ يداز العربية عمى يد كؿ هف هىٍا المغات هف العديد ٌذا الهقياس إلى     ترجـ
لى الفرىسية هف قبؿ جكالف ديككف كريجكف تيسيي  (1995)كالكابمي ، (1990)كهقابمة كسبلهة ،(1989) كزهبلؤي ، كدكاىي2001)(عثهاف ، كا 

REJEAN TESSIER) &  (GUYLAINE DIONهف جاهعة الفاؿ Université Laval  ككاىت درجات صدؽ الهقياس األصمي ،
 0,71، كبعد الشعكر بىقص االىجاز الشخصي 0,79، تبمد الهشاعر0,90االستىزاؼ االىفعالي : عالية )األهريكية(
 )(Maslach & Jackson, 1981 ,pp.99-113 ,on line  .

االستىزاؼ :     كقد استخدـ الباحث الىسخة الفرىسية الهترجهة هف طرؼ جكالف ديككف كريجكف تيسيي كالتي كاىت درجت صدؽ بىكدٌا هرتفع
 & REJEAN TESSIER, 1994 , 220(  0,78، كبعد الشعكر بىقص االىجاز الشخصي0,63، تبمد الهشاعر0,88االىفعالي 

GUYLAINE DION( .  بعد التأكد هف صدقٍا ك ثباتٍا. 
  Robert Karasek محتكل العمؿ لركبار كرازاؾ (JCQ) مقياس-   

 Niedhammer, Chastang( )ىيدٌاهر،شاستكىؽ،كجكىدرم،ك دافيد،ك ديججيككاىي(استخدـ الباحث الىسخة الفرىسية الهترجهة هف طرؼ 
J.-F., Gendrey L., S. David , Degioanni S(  الهستعهمة في الدراسة الهعركفة في األكساط الفرىسية باسـSUMER ) أكؿ دراسة

 هستخدـ هف أجؿ تحديد الهجٍدات الهٍىية، ك قد كاىت الصفات السيككهترية 24486عمى حكالي 2006سىة  )فرىسية استعهمت هقياس كرزاؾ
 )Niedhammer and all ,2006,.418( )0,69 ،الدعـ االجتهاعي 0,67حرية اتخاذ القرار،0,84الحهؿ السيككلكجي(جد هقبكلة 

حرية اتخاذ القرار، كالحهؿ السيككلكجي، :  فقرة هكزعة عمى ثبلثة أبعاد ٌي26هف  Robert Karasek  ك يتككف هقياس ركبار كرزاؾ
. )اىظر التالي(كالدعـ االجتهاعي 

  عمى أبعاده الثبلثة KARASEK تكزيع فقرات مقياس
الهجهكع الفقػرات األبعػاد 

 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1حرية اتخاذ القرار 

 9 18 17 16 15 14 13 12 11 10الحهؿ السيككلكجي 

 8  / 26 25 24 23 22 21 20 19 الدعـ االجتهاعي
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 مجتمع الدراسة
 التي كافقت عمى السهاح لمباحث      يتككف الهجتهع الكمي لمدراسة هف كؿ اإلطارات العاهمة ببعض الهؤسسات الهتكاجدة بكالية قسىطيىة ،

إطارا يتكزعكف عمى ست هؤسسات  450 بمغ عدد هفردات الهجتهع األصمي، حيث  )27(بالقياـ بالدراسة الهيداىية فيٍا كها يبيىٍا الجدكؿ 
 .)إطارات، إطارات هتكسطة، إطارات ساهية(بهختمؼ الهستكيات السكسيك هٍىية 

 
 عينة الدراسة

بيىت الدراسة االستطبلعية ك اطبلع الباحث الهسبؽ كهسير سابؽ لمهكارد البشرية بأف ىسبة تكاجد اإلطارات بهختمؼ هستكياتٍـ     
 هف هستخدهي الهىظهة، كىظرا لصعكبة إيجاد هؤسسات تسهح بإجراء 20%بالهؤسسات االقتصادية كحتى الخدهاتية قمة ال تكاد تتعدل ىسبة 

.  الدراسة الهيداىية فيٍا، فقد اضطر الباحث لبلعتهاد عمى أسمكب العيىة العرضية لمكصكؿ إلى أقصى عدد ههكف هف اإلطارات
كقد استعاف الباحث بأصدقاء يشتغمكف كإطارات في هؤسساتٍـ لتهرير الهقياسيف بعد أف قاـ بشرح الكيفية ك حتى الهصطمحات التي تبدك 

.   )الشركة الكطىية لمتبغ كالكبريت(هستعصية عميٍـ،كها قاـ الباحث بالقياـ بالعهمية بىفسً بالهؤسسة األصمية التي جاء هىٍا إلى الجاهعة 
 هىٍا لـ تكف صالحة لمتحميؿ   24 هىٍا، حيث قاـ الباحث باستبعاد365 إطار تـ استرجاع 450   كقد تـ تكزيع أداتي جهع البياىات عمى 

. اإلحصائي
 هف الهجتهع الكمي، تتكزع عمى هختمؼ هؤسساتً كها يبيىً الجدكؿ 75,77% فردا، تهثؿ ىسبة 341  ك عميً، تهثمت عيىة الدراسة في 

 ).إطارات، إطارات هتكسطة، إطارات ساهية(، كتتككف هف ثبلث فئات سكسيك هٍىية )29(
 
األساليب اإلحصائية المستخدمة  

 SPSS) لبرىاهج اإلحصائي ؿ20لىسخة       تـ هعالجة البياىات التي تحصؿ عميٍا الباحث هف خبلؿ استجابة عيىة الدراسة باستخداـ ا
Statistical Package for Social, sciences,)  كاالستعاىة ببرىاهج EXCELلتفريغ الىتائج  .
:      كقد استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية

هعاهؿ ألفا التكزيع التكرارم كالىسب الهئكية لكصؼ هختمؼ الىتائج كفؽ هختمؼ الهتغيرات،الهتكسط الحسابي، هعاهؿ االرتباط بيرسكف،
 .كركىباخ لقياس ثبات الهقياس

هف أجؿ تحديد األفراد الهشتركيف  )SPSS 20(التي  يتيحٍا برىاهج  )(Les tableaux croisésكها استعهؿ الباحث الجداكؿ الهتقاطعة 
 .) ISO STRAIN كالعهؿ الهجٍد االىعزالي JOB STRAINالعهؿ الهجٍد  (بيف 
 

عرض النتائج 
 Épuisement émotionnel     بعد االستنزاؼ االنفعالي

 .االستنزاؼ االنفعالييعاىي اإلطارات بفئاتٍـ الثبلث هف هستكل احتراؽ ىفسي يتراكح بيف الهستكل الهعتدؿ ك الهرتفع عمى بعد 
احتراؽ ىفسي تراكح بيف   فردا هف العيىة هف273 هعاىاة لبعد االستىزاؼ االىفعالي بالىسبة MBI   أظٍرت ىتائج هقياس االحتراؽ الىفسي 

 فردا هىٍـ عمى هستكل احتراؽ ىفسي هرتفع بىسبة 119، فأتى ) فردا341(هف عيىة الدراسة  %  80,05الهستكل الهعتدؿ كالهرتفع بىسبة
 فردا في هستكل احتراؽ ىفسي 68، بيىها جاءت البقية % 45,16 فردا عمى هستكل احتراؽ ىفسي هعتدؿ أم بىسبة 154ك،  34,89 %

 .)1أىظر الجدكؿ ( %  19,94هىخفض أم بىسبة
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مستكل االحتراؽ النفسي : (1) رقـ spssجدكؿ 
 االستنزاؼ االنفعاليبمستكياتيـ الثبلث عمى بعد   لدل اإلطارات

 
Epuisement émotionnel 

Effectif Moyenne % 

Burn out élevé 

cadres 55 36,85 45,4% 
cadres moyen 28 38,52 21,0% 

cadres supérieurs 36 40,19 33,6% 

 
S/TOTAL 119 38,52 100,0% 

Burn out modéré 

cadres 76 23,77 46,5% 
cadres moyen 30 24,33 21,6% 

cadres supérieurs 48 24,67 31,9% 

 
S/TOTAL 154 24,26 100,0% 

Burn out bas 
cadres 36 11,75 55,1% 

cadres moyen 10 12,05 13,1% 
cadres supérieurs 22 13,04 31,8% 

 
S/TOTAL 68 12,28 100,0% 

 
TOTAL 341 

  
 

 131 عمى الهستكييف الهعتدؿ كالهرتفع حيث بمغ عددٌـ االستىزاؼ االىفعاليككاف لفئة اإلطارات الىصيب األكبر هف االحتراؽ الىفسي لبعد 
ذا بىسبة ) هستكل هعتدال76  هستكل هرتفعا، 55 ( إطارا .  إطارا عمى هستكل احتراؽ ىفسي هىخفض36، أخيرا جاء % 47,98 ٌك

 إطارا ساهيا 22، ك% 30,76 فردا أم بىسبة 84أتت فئة اإلطارات الساهية في الهرتبة الثاىية ككاف عددٌـ عمى الهستكييف الهعتدؿ كالهرتفع 
.  عمى الهستكل الهىخفض لٍذا البعد

 اإلطارات الهتكسطة جاء عددٌـ ضئيبلن هقارىة بالفئتيف السابقتيف هف اإلطارات، فعمى الهستكييف الهعتدؿ كالهرتفع لبلحتراؽ الىفسي  فئةأها عف
 . االستىزاؼ االىفعالي  إطارات هتكسطة عمى الهستكل الهىخفض لبعد10، ك% 21,24 فردا بىسبة 58بمغ عددٌـ 

 Dépersonnalisation  بعد تبمد المشاعػػػر
 .تبمد المشاعػريعاىي اإلطارات بفئاتٍـ الثبلث هف هستكل احتراؽ ىفسي يتراكح بيف الهستكل الهعتدؿ ك الهرتفع عمى بعد  - أ

احتراؽ ىفسي تراكح بيف   فردا هف عيىة الدراسة ، هف249 هعاىاة MBI أظٍرت ىتائج هقياس االحتراؽ الىفسي تبمد الهشاعربالىسبة لبعد 
،  40,76% فردا هىٍـ عمى هستكل احتراؽ ىفسي هرتفع بىسبة139 هف أفراد العيىة،فتحصؿ 73,02%الهستكل الهعتدؿ كالهرتفع بىسبة 

 فردا في هستكل احتراؽ ىفسي هىخفض أم 92، بيىها تحصمت البقية 32,25% فردا عمى هستكل احتراؽ ىفسي هعتدؿ أم بىسبة 110ك
 )7 ،6اىظر الجدكليف ( 26,97%بىسبة 

  هستكل هرتفعا، 67( إطارا121عمى الهستكييف الهعتدؿ كالهرتفع  تبمد الهشاعربعد     بمغ عدد فئة اإلطارات الهحترقيف ىفسيا عمى 
ذا بىسبة )هستكل هعتدال32 .  إطارا عمى هستكل احتراؽ ىفسي هىخفض46، في حيف جاء 48,59% ٌك

 إطارا هتكسطا عمى 16، كجاء 21,68% أم بىسبة )هستكل هعتدال20  هستكل هرتفعا، 32( فردا52 اإلطارات الهتكسطة فئة     كبمغ عدد 
. هستكل احتراؽ ىفسي هىخفض
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 40( فردا76عمى الهستكييف الهعتدؿ كالهرتفع بعد تبمد الهشاعر     أها فيها يخص فئة اإلطارات الساهية، فقد بمغ عدد الهحترقيف ىفسيا عمى 
ذا بىسبة )هستكل هعتدال36 هستكل هرتفعا،    إطارا ساهيا عمى هستكل احتراؽ ىفسي هىخفض عمى بعد تبمد الهشاعر30، كجاء 30,52% ٌك

 .)2اىظر الجدكؿ(
 الثبلث لدل اإلطارات بفئاتٍـمستكل االحتراؽ النفسي : (2) رقـ spssجدكؿ 

 عمى بعد تبمد المشاعػػر
Dépersonnalisation 

 Effectif Moyenne % 
élevé cadres 67 16,17 48,2% 

cadres moyen 32 17,03 23,0% 
cadres 

supérieurs 
40 16,71 28,8% 

 S/TOTAL 139 16,64 100,0% 
modéré cadres 54 8,4 49,1% 

cadres moyen 20 8 18,2% 
cadres 

supérieurs 
36 8,27 32,7% 

 S/TOTAL 110 8,22 100,0% 
bas cadres 46 2,85 50,0% 

cadres moyen 16 1 17,4% 
cadres 

supérieurs 
30 2 32,6% 

 
S/TOTAL 92 1,95 100,0% 

 
TOTAL 341 

   

 Accomplissement personnel    بعد نقص الشعكر باإلنجاز الشخصي

الشعكر بالنقص في اإلنجاز يعاىي اإلطارات بفئاتٍـ الثبلث هف هستكل احتراؽ ىفسي يتراكح بيف الهستكل الهعتدؿ كالهرتفع عمى بعد  - أ
 .الشخصي

احتراؽ ىفسي تراكح   فردا هف العيىة هف251هعاىاة  ىقص الشعكر باإلىجاز الشخصي بالىسبة لبعد MBIأظٍرت ىتائج هقياس االحتراؽ الىفسي 
 فردا عمى هستكل 69ك، 53,37% فردا هىٍـ عمى هستكل احتراؽ ىفسي هرتفع بىسبة 182( 73,60%بيف الهستكل الهعتدؿ كالهرتفع بىسبة 

اىظر ( 26,39% فردا في هستكل احتراؽ ىفسي هىخفض أم بىسبة 90، بيىها جاءت البقية )20,23%احتراؽ ىفسي هعتدؿ أم بىسبة 
. )3الجدكؿ 

 هستكل 93( إطارا128عمى الهستكييف الهعتدؿ كالهرتفع  ىقص الشعكر باإلىجاز الشخصيلبعد بمغ عدد فئة اإلطارات الهحترقيف ىفسيا     ك
ذا بىسبة )هستكل هعتدال35 هرتفعا،  .  إطاران عمى هستكل احتراؽ ىفسي هىخفض49، 50,99% ٌك

 إطارا هتكسطا عمى 21، 21,11% أم بىسبة )هستكل هعتدال13  هستكل هرتفعا، 40( فردا53اإلطارات الهتكسطة فئة    كها بمغ عدد 
. هستكل احتراؽ ىفسي هىخفض

 70عمى الهستكييف الهعتدؿ كالهرتفع  ىقص الشعكر باإلىجاز الشخصيفئة اإلطارات الساهية، فقد بمغ عدد الهحترقيف ىفسيا عمى بعد    أها 
ذا بىسبة ) هستكل هعتدال21  هستكل هرتفعا،49(فردا  .)3 اىظر الجدكؿ( إطارا ساهيا عمى هستكل احتراؽ ىفسي هىخفض39، 27,88% ٌك
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 الثبلث لدل اإلطارات بفئاتٍـ مستكل االحتراؽ النفسي (3) رقـ spssجدكؿ 
 نقص الشعكر باإلنجاز الشخصيعمى بعد 

  
Accomplissement personnel 

Effectif Moyenne Ecart-type N % colonne 
élevé Cadres 93 24,60 9,36 51,09% 

cadres 
moyens 

40 25,57 8,73 21,90% 

cadres 
supérieurs 

49 25,48 9,61 26,92% 

  S/TOTAL 182 25,22   100,0% 
modéré Cadres 35 34,96 9,99 50,72% 

cadres 
moyens 

13 36,00 8,47 18,84% 

cadres 
supérieurs 

21 36,81 8,56 30,44% 

  S/TOTAL 69 35,92   100,0% 
bas Cadres 39 43,67 8,70 43,33% 

cadres 
moyens 

15 42,66 6,91 16,66% 

cadres 
supérieurs 

36 43,45 8,35 40% 

 
S/TOTAL 90 43,26   100,0% 

 
TOTAL 341 

    
 الفئات السكسيك مينية الدراسة حسب مستكل االحتراؽ النفسي لعينة:  (1)رسـ بياني رقـ 
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 بعد عمى 73,02%بعد االستىزاؼ االىفعالي، كىسبة  عمى 80,05% بىسبة)كبالتالي فإف الفرضية الجزئية األكلى قد تحققت بنسبة عالية 
هها يؤكد هعاىاة اإلطارات بفئاتٍـ الثبلث هف هستكل ، ( تبمد ىقص الشعكر باإلىجاز الشخصيبعد عمى 73,60%كىسبة تبمد الهشاعر،  

 االستىزاؼ االىفعالي، تبمد الهشاعر،( بأبعادي الثبلثة Maslach لهاسبلش «MBI»احتراؽ ىفسي يتراكح بيف الهعتدؿ كهرتفع عمى هقياس
 .)الشعكر بالىقص في اإلىجاز الشخصي

 le soutien social   بعد الدعـ االجتماعي
فردا 255  هعاىاة عدد كبير هف أفراد عيىة البحث هف قمة الدعـ االجتهاعي بمغ عددٌـ لبعد الدعـ االجتهاعي   أظٍرت ىتائج هقياس كرزاؾ 

 .)4اىظر الجدكليف ( 25,21%  بىسبة86كاف عددٌـ الدعـ االجتهاعي الهرتفع، فقد ، أها أصحاب 74,78%بىسبة 
، كأخيرا فئة 29,80% فردنا بىسبة 76، ثـ فئة اإلطارات الساهية، بػ 48,63% بىسبة  هف قمة الدعـ االجتهاعي124يعاىي فئة اإلطارات 

 )4اىظر الجدكؿ ( 21,57% فردا بىسبة 55اإلطارات الهتكسطة بعدد 
بعد الدعـ االجتماعي نتائج اإلطارات عمى مستكل : (4) رقـ spssجدكؿ 

 
soutien social 

Effectif N % colonne 

Faible soutien social 

cadres 124 48,63% 
cadres moyens 55 21,57% 

cadres supérieurs 76 29,80% 

  
255 100,00% 

fort soutien social 

Cadres 43 50,00% 
cadres moyens 13 15,12% 

cadres supérieurs 30 34,88% 

  86 100,00% 

  
341 

 
  قمة الدعـ عاىكف هف م  هف عيىة الدراسة74,78% فردا يهثمكف ىسبة 255اىطبلقا هها سبؽ تىاكلً هف ىتائج، ىبلحظ أف هجهكع

ههف يعاىكف هف قمة الدعـ فردا  124فئة اإلطارات (هٍىية الثبلث بىسب هئكية هتفاكتة - تكزعكا عمى الفئات السكسيك،االجتهاعي
 فردا بىسبة 55، ثـ فئة اإلطارات الهتكسطة بعدد 29,80% فردا بىسبة 76، ثـ فئة اإلطارات الساهية بػ 48,62% بىسبة االجتهاعي
 . عمى هقياس كرزاؾدعـ اجتهاعي هرتفعهف أفراد العيىة لٍـ  5,27% فردا فقط بىسبة 18، في هقابؿ )%21,56

ك األهر الذم يؤكد فرضية   .قمة الدعـ االجتماعيمعاناة اإلطارات بفئاتيـ الثبلث مف  ٌك
 

 العبلقة بيف بعدم االستنزاؼ االنفعالي كالدعـ االجتماعي
 هرتفع 119( فردا هف عيىة الدراسة يعاىكف هف احتراؽ ىفسي بيف هعتدؿ كهرتفع 273بأف  )5( رقـ croiséيكضح الجدكؿ الهتقاطع       

 .80,58% بىسبة يعاىكف هف ىقص الدعـ اإلجتهاعي ) هعتدؿ125 هرتفع ك95( فردا 220 هىٍـ االستىزاؼ االىفعاليلبعد  ) هعتدؿ154ك
 . 19,41% بىسبة لٍـ دعـ إجتهاعي ) هعتدؿ29 هرتفع ك24( فردا هف احتراؽ ىفسي بيف هعتدؿ كهرتفع 53كيعاىي 

، 51,47% بىسبة يعاىكف هف ىقص الدعـ اإلجتهاعي فردا 35 فردا هىٍـ 68 يهثمكف هستكل االحتراؽ الىفسي الهىخفض     أها أصحاب 
  .48,52% بىسبة لٍـ دعـ إجتهاعي فردا 33ك
 
 
 
 



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
254 

 
 العبلقة بيف االحتراؽ النفسي عمى بعد االستنزاؼ االنفعالي ك بعد الدعـ االجتماعي :(5) رقـ spssجدكؿ 

Tableau croisé Epuisement émotionnel * soutien social 
Effectif 

 soutien social Total 
Faible soutien 

social 
fort soutien social 

Epuisement 
émotionnel 

Burn out élevé 95 24 119 
Burn out modéré 125 29 154 

Burn out bas 35 33 68 
Total 255 86 341 

 
 .0,01عمى هستكل الداللة  )0,275-( أىٍا سالبة كدالة إحصائيا (6)     أها درجة االرتباط بيف البعديف، فيظٍر هف خبلؿ الجدكؿ

 درجة االرتباط  بيف بعدم االستنزاؼ االنفعالي ك الدعـ االجتماعي :(6) رقـ spssجدكؿ 
Corrélations 

 Epuisement 
émotionnel 

soutien social 

Epuisement émotionnel 
Corrélation de Pearson 1 -,275** 

Sig. (bilatérale)  ,000 
N 341 341 

Soutien social 
Corrélation de Pearson -,275** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 341 341 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

 العبلقة بيف بعدم تبمد المشاعر كالدعـ االجتماعي
 هرتفع 139( فردا هف عيىة الدراسة يعاىكف هف احتراؽ ىفسي يتراكح بيف هعتدؿ كهرتفع249بأف هجهكع  )7(    يبيف الجدكؿ الهتقاطع رقـ 

. 77,10% بىسبة يعاىكف اىخفاض في الدعـ االجتهاعي ) هعتدؿ80 هرتفع ك112( فردا 192لبعد تبمد الهشاعر هىٍـ  ) هعتدؿ110ك
.  22,89% بىسبة دعهٍـ االجتهاعي هرتفع ) هعتدؿ30 هرتفع ك27( فرد هف احتراؽ ىفسي بيف هعتدؿ كهرتفع 57كيعاىي 

، 68,47% بىسبة يعاىكف اىخفاض في الدعـ االجتهاعي فردا 63 فردا هىٍـ 92 يهثمكف هستكل االحتراؽ الىفسي الهىخفض   أها أصحاب 
. 31,52% بىسبة دعهٍـ االجتهاعي هرتفع فردا 29ك

  ك بعد الدعـ االجتماعيتبمد المشاعرالعبلقة بيف االحتراؽ النفسي عمى بعد  :(7) رقـ spssجدكؿ 

Tableau croisé Dépersonnalisation  * soutien social 
Effectif 

BURN OUT 
soutien social Total 

Faible soutien 
social 

fort soutien social 

Dépersonnalisation 
élevé 112 27 139 

modéré 80 30 110 
bas 63 29 92 

Total 255 86 341 
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، بهعىى كمها اىخفضت درجة 0,01عمى هستكل الداللة )0,194-(  كفيها يخص درجة االرتباط بيف البعديف، فتبيف أىٍا سالبة كدالة إحصائيا 
 .)8اىظر الجدكؿ (  تبمد الهشاعرعمى بعد ارتفع هستكل االحتراؽ الىفسي" الدعـ االجتهاعي"بعد 

  ك بعد الدعـ االجتماعيتبمد المشاعردرجة االرتباط بيف بعدم  :(8) رقـ spssجدكؿ 
Corrélations 

 Dépersonnalisation  soutien social  

Dépersonnalisation  
Corrélation de Pearson 1 -,194** 

Sig. (bilatérale)  ,000 
N 341 341 

soutien social  
Corrélation de Pearson -,194** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 341 341 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 

 العبلقة بيف بعدم نقص الشعكر باإلنجاز كالدعـ االجتماعي
 فردا هف عيىة الدراسة يعاىكف هف احتراؽ ىفسي يتراكح هستكاي بيف الهعتدؿ كالهرتفع 251بأف هجهكع  )9(يكضح الجدكؿ الهتقاطع رقـ        

 بىسبة قمة الدعـ االجتهاعي يعاىكف هف ) هعتدؿ51هرتفع ك138 ( فردا 189 هىٍـ ىقص الشعكر باإلىجازلبعد  ) هعتدؿ69 هرتفع ك182(
لٍـ دعـ االجتهاعي هرتفع بىسبة  ) هعتدؿ18هرتفع ك44 ( فردا هف احتراؽ ىفسي يتراكح بيف الهعتدؿ كالهرتفع 62كيعاىي ، %75,29
%24,70.  
 أفراد 24ك ،73,33% بىسبة قمة الدعـ االجتهاعي يعاىكف هف فردا 66 فردا هىٍـ 90 كعددٌـ هستكل االحتراؽ الىفسي الهىخفض    أها ذكك 

.  26,66%لٍـ دعـ اجتهاعي هرتفع بىسبة 
العبلقة بيف االحتراؽ النفسي عمى بعد نقص الشعكر باإلنجاز ك بعد الدعـ االجتماعي  :(9) رقـ spssجدكؿ 

Tableau croisé Accomplissement personnel * soutien social 
Effectif 

 soutien social Total 
Faible soutien 

social 
fort soutien 

social 

Accomplissement 
personnel 

élevé 138 44 182 
modéré 51 18 69 

bas 66 24 90 
Total 255 86 341 

 .     )10اىظر الجدكؿ( 0,01عمى هستكل الداللة  )0,19(أها درجة االرتباط بيف البعديف جاءت هكجبة كدالة إحصائيا
 درجة االرتباط بيف بعدم نقص الشعكر باإلنجاز ك بعد الدعـ االجتماعي :(10) رقـ spssجدكؿ 

Corrélations 
 Accomplissement 

personnel soutien social 

Accomplissement 
personnel 

Corrélation de Pearson 1 ,190** 
Sig. (bilatérale)  ,000 

N 341 341 

soutien social 
Corrélation de Pearson ,190** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 341 341 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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ك منو تؤكد النتائج كجكد عبلقة دالة إحصائيا بيف مستكل اإلحتراؽ النفسي عمى أبعاده الثبلثة ك قمة الدعـ االجتماعي لدل اإلطارات،ك 
 لمدعـ االجتماعي عبلقة باالحتراؽ النفسي لدل اإلطارات :بالتالي تحقؽ الفرضية العامة
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قراءة في بعض النماذج المفسرة لمعبلقات اإلنسانية داخؿ المنظمة 

عمر بكقصة . د
جامعة باتنة 

 :تكطئة
في ىٍاية العشريىيات كرد فعؿ لمىهكذج التقميدم فٍك يٍتـ أكثر بالجكاىب االجتهاعية كالىفسية ، باعتبار أف ظٍر ىهكذج العبلقات اإلىساىية في 

ك شبكة العبلقات غير  (اٌتـ ٌذا الىهكذج كذلؾ بالتىظيـ غير الرسهي .لمفرد قيـ كهعتقدات كعكاطؼ كاتجاٌات لٍا تأثير كبير عمى إىتاجيتً  ٌك
 .يعتبر التكف هايك أبرز الهىظريف لً هف خبلؿ تجارب ٌاكثكرف )الرسهية بيف أفراد التىظيـ 

 
 :المسممات التي يقـك عمييا نمكذج العبلقات اإلنسانية- أكال
 أف الكفاية اإلىتاجية لمفرد تتحدد بالطاقة االجتهاعية كالعبلقات اإلىساىية  بشكؿ يفكؽ الطاقة البدىية - 1
ليس الحافز الكحيد الذم يدفع العاهؿ لبذؿ الهزيد هف الجٍد ، بؿ إف لمحكفز الهعىكية أثر يفكؽ الحافز  )االقتصادم  (أف الحافز الهادم - 2

  .الهادم
 )لهاذا(أف التخصص الهطمؽ كتقسيـ العهؿ ليس بالضركرة أفضؿ الطرؽ لزيادة اإلىتاجية - 3
ىتاجيتً - 4 أف سمكؾ العاهميف في الهىظهة يتحدد باىدهاجٍـ في الهجهكعة فٍـ اليتصرفكف كأفراد هىعزليف عف بعضٍـ ،أم أف سمكؾ الفرد كا 

 . يتأثراف بها تتفؽ عميً الجهاعة
ك يفكؽ التىظيـ الرسهي في األثر كاألٌهية - 5  أف التىظيـ غير الرسهي يتشكؿ تمقائيان في أم هىظهة ٌك
ـ عف القادة الرسهييف- 6  .في كؿ هىظهة قادة غير رسهييف يتهتعكف بخصائص تؤثر في سمكؾ العاهميف ، كال يقؿ قكة أدكاٌر
عطاء فرصة أكبر لمهشاركة كتىهية االتصاالت بيف اإلدارة - 7 ضركرة تشجيع تككيف الجهاعات في هكقع العهؿ هف خبل القيادة الديهكقراطية كا 

  .كالجهاعات
. االٌتهاـ بالحكافز الهادية

 .     ٌذا ها سكؼ ىحاكؿ التعرض إليً في ٌذي الكرقة البحثية إف شاء ا تعالى
 

 :بعض نماذج العبلقات النسانية-  ثانيا
 :( ELTON MAYO )نمكذج التكف مايك -1

دارة األعهاؿ كاىت هتهيزة جدا، حيث قاـ  سىة  بعدة تجارب في 1927هساٌهاتً البحثية في هجاؿ العبلقات اإلىساىية في الهجاؿ الصىاعي كا 
 . 1932استهرت حتى . التي كاىت تعاىي هف اىخفاض حاد في اإلىتاجية  )كيسترف إلكتريؾ (التابعة لشركة )الٍاكثكرف (هصاىع

بدأ باختيار ست سيدات كحاالت تجريبية تىحصر هٍهتٍف عمى تركيب أجزاء التميفكف كذلؾ بهعرفة هعدؿ إىتاجٍف قبؿ تغيير الظركؼ الفيزيقية 
 ساعة كها 40 ساعة أسبكعيا إلى 48لهكاف العهؿ الذم يتكاجدف فيً،  كبعد أف قاـ بتغيير الضكء كالتٍكية ثـ خفض ساعات العهؿ هف 

الحظ تغيرا كاضحا في الكتيرة . خفض أياـ العهؿ هف ست أياـ في األسبكع إلى خهس أياـ كقدـ لٍف كجبة غداء هجاىية كتعزيز ايجابي
. اإلىتاجية بشكؿ تصاعدم

 في الهرحمة الهكالية لمتجربة ألغى كؿ ٌذي التعزيزات عىٍف الحظ أف الكتيرة اإلىتاجية بدأت تتىاقص تدريجيا كالعكدة إلى الهعدؿ األصمي الذم 
 عاهبل هع اثىيف لمفحص الىٍائي كهشرؼ 14ثـ أجرل دراسة ثاىية ألعهاؿ التسميؾ الكٍربائي هف خبلؿ . كاىت عميً قبؿ اىطبلؽ التجربة 

كاكتشؼ هايك اىً . كقد أظٍرت ىتائج الدراسة الجديدة باف اإلىتاج كاف يزداد كيعكد إلى االىخفاض دكف أم عبلقة هع هتغيرات البحث. كاحد
إلى جاىب التىظيـ الرسهي يكجد تىظيـ غير رسهي في الهجهكعة إذ عيف العاهمكف رئيسا لٍـ يختمؼ عف الهشرؼ الذم عيىتً الشركة كالذم لـ 
يكف بيدي أم قكة لمتأثير عميٍـ فبيىها تطمب اإلدارة العميا هف الهشرؼ إىتاجا عاليا يقـك الهشرؼ غير رسهي بطمب تخفيض اإلىتاج كعمى أثري 

. يقع المـك عمى الهشرؼ
 الحظ هايك أف الهردكد العالي لئلىتاج سببً الرئيسي يرجع إلى ىكعية العبلقات اإلىساىية داخؿ الهىظهة أكثر هف التحفيزات الهالية كالحظ 

ـ أكثر لتحقيؽ أٌداؼ الهىظهة التي تصبح أٌدافٍـ الخاصة كاعتبر أىً يهكف .كذلؾ كجكد استشارات لمعهاؿ قبؿ كؿ قرار تسييرم ةٌذا يحفٌز
أف يتخمى العاهؿ عف أىاىيتً كهصالحً الشخصية ك يستعهؿ ها يسهى بالغريزة اإلىساىية االجتهاعية كذلؾ بكجكدي في كسط هجهكعة يرتاح 



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
258 

العهاؿ يتحاكهكف إلى هىطؽ العكاطؼ أها اإلدارة فتعترؼ بهىطؽ : حسب هايكH.Feertchach.1996) ( )1983.عادؿ جكدت(. إليٍا
 .التكاليؼ كالفعالية في حالة غياب حؿ كسط أك ىقطة تقاطع بيف الهىطقتيف تقع الهىظهات في ىزاع

 
  RENSIS LIKERTىهكذج لكارت رىسيس  - 2

: هف الىتائج التي تكصؿ إليٍا هايمي  * 
رية بيف األداء كاألىهاط القيادية الهتبعة-  . كجكد عبلقة ارتباطية جٌك
يتـ تسيير شركات التاهيف ذات الهردكد الضعيؼ بطريقة إدارية هركزية ال بالهشاركة،  - 
. تطبيؽ ىظاـ قهعي صاـر اتجاي العهاؿ- 
. عكس الهىظهات الىاجحة التي ترتكز فيٍا عهمية التسيير عمى هراعاة الجاىب اإلىساىي- 
. تعطي أٌهية لبلبتكار كاإلبداع في هىظهة العهؿ- 
: أىهاط الىهكذج*
:  الىهط الهتسمط االستغبللي ك الهتسمط العادؿ -1
. كفيً ال يثؽ الرئيس بهرؤكسيً كها أف العاهؿ ال يهمؾ حرية هىاقشة أدكار الكظيفة هع الرئيس:   الىهط الهتسمط االستغبللي - أ

. ال تكجد عبلقة أك اتصاؿ قكم هف أعمى إلى أسفؿ-     
. القرارات تتخذ عمى هستكل قهة الٍـر التىظيهي-   

. التحفيز ٌك تحفيز سمبي يؤسس عمى الهخاكؼ هف العقكبات-     
: الىهط الهتسمط العادؿ- ب

. تككف ثقة القائد بهرؤكسيً كثقة السيد بخادهً كعميً ال يشعركف بحرية في هىاقشة أعهاؿ الهىظهة-     
. يأخذ الرئيس أحياىا كفي أضيؽ الحدكد آراء هرؤكسيً لبلستعاىة بٍا في حؿ الهشاكؿ-     
. ال يشعر العهاؿ بهسؤكلياتٍـ اتجاي تحقيؽ أٌداؼ الهىظهة-    
. التحفيز يؤسس عمى أساس الهكافآت كالعقكبات-     
.  كجكد تىظيـ غير رسهي يعرقؿ التىظيـ الرسهي-     

:  النمط االستشارم ك اإلدارة الجماعية- 2
: النمط االستشارم/أ

. تكجد ثقة بيف الرئيس ك الهرؤكس غير أف األكؿ يحتفظ بحؽ السيطرة عمى اتخاذ القرار-    
. اتصاؿ جيد في االتجاٌيف حيث يتبادؿ الرئيس ك الهرؤكسيف اآلراء كاالقتراحات-     
. القرارات الٍاهة تتخذ عمى هستكل القهة كها أف القرارات التخصصية تتخذ عمى الهستكيات القاعدية-     
. التحفيز جيد كيتـ عمى أساس الثكاب كالعقاب-     

: نمط اإلدارة الجماعية الديمقراطية/ب
. هها يعزز الثقة الهتبادلة بيف الهسئكليف كالعهاؿ.يشعر العهاؿ بحرية إبداء الرأم داخؿ الهىظهة-    
.  عهمية االتصاؿ داخؿ الهىظهة تسير في االتجاٌيف التصاعدم كالتىازلي-     
. ال هجاؿ لمرقابة الرسهية الٍرهية -     

. تعزيز التعاكف الجيد داخؿ الهىظهة- 
 (الشبكة اإلدارية): نمكذج ركبرت بميؾ كماكتكف-4

: اىطمقا هف االفتراضات اآلتية
. أف األداء يعتهد عمى أىهاط سمككية هعيىة لدل األفراد- 
. أف أخبلقيات الكاجب اإلدارم تعزز تطكير كتىاهي األداء الجيد كاالٌتهاـ باالىتاجية-
. تكجد عبلقة هباشرة بيف اإلىتاجية كالعىاية بالعبلقات اإلىساىية- 
رأسي يتعمؽ باالٌتهاـ باألفراد كأفقي تعمؽ بالعهؿ كاإلىتاجية، : تتشكؿ أساليب شبكة العبلقات اإلىساىية في  هىظهة العهؿ عمى أساس ركىبف-

ي كها يمي)09(كقسهت الى تسعة هربعات راسية، حيث تقع أعمى درجة هف السمكؾ القيادم في الرقـ : ، ٌك
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يتعمؽ   باالٌتهاـ باإلىتاج فقط ، فاإلىساف ٌىا عاهؿ هف عكاهؿ اإلىتاج ال تدخؿ هشاعري كأحاسيسً كحاجاتً في : )1،9(السمكؾ -  1
.  الهعادلة اإلدارية 

فالهشرؼ اإلدارم يركز عمى االىضباط كهتابعة تىفيذ القكاىيف كاإلرشادات كأداء الكاجبات في هكاعيدٌا كال يقبؿ في   ذلؾ ىقاش كهف ثـ يىفرد 
ذا ىكع تسمطي .  بآرائً ٌك

يعتىي ٌذا الىكع بالعاهميف فقط ، يتصرؼ الهشرؼ ٌىا كاألخ األكبر أك الصديؽ الذم اليٍهً سكل التركيح عف : )1،9(السمكؾ -   2
شباع رغباتٍـ ، كها يتفادل هىاقشة اإلىتاج خارج ساعات العهؿ، كها يستبعد أيضا الىقد خكفا هف يتسبب في احراج كجرح هشاعر  أصدقائً كا 

.  العاهميف
يتهيز ٌذا الىهط هف القيادة باالٌتهاـ الضعيؼ بكؿ هف األفراد كالعهؿ، حيث يٍهؿ الهشرؼ هشاعر هرؤكسيً ، كها : )1،1(السمكؾ -   3

اليٍتـ باإلىتاجية كثيرا ، فالقادة ٌىا اليساٌهكف في تحقيؽ أٌداؼ الهىظهة، حيث يبذلكف الحد األدىى هف العهؿ هف أجؿ الهحافظة عمى 
ذا أسكأ األىهاط .  كظيفتٍـ في الهىظهة، ٌك

.  يعىي أف الهشرؼ يعتىي باإلىتاج كاإلىساف في حدكد هتكسطة، فاالٌتهاـ ٌىا هكزع بالتساكم بيف اإلىتاجية كالعاهميف: )5،5(السمكؾ -    4
يهزج ٌذا الىهط االٌتهاـ الشديد بكؿ هف العاهميف كاإلىتاج في كقت كاحد حيث تكفؽ اإلدارة بيف االٌتهاـ بالعاهميف : )9،9(السمكؾ  -5

كاالٌتهاـ باإلىتاج عف طريؽ تىهية الشعكر بالكالء كاالىتهاء لمهىظهة كأٌدافٍا، فالعاهؿ ٌىا يجد هتعة في الكظيفة كال يحتاج إلى تكجيً 
 ).ط.س.د. ظريؼ شكقي(. هباشر حيث أىً يقـك بتكجيً ىفسً، كيعتبر ٌذا الىهط أفضؿ األىهاط

 
 :    ROBERT OWENنمكذج ركبرت أكيف -3

 ساعة يكهيا، ككاف استغبلال 13 كاىت ظركؼ العهؿ كالهعيشة سيئة جدا في أسكتمىدا، حيث بمغ الحجـ الساعي اليكهي 19في أكائؿ القرف 
..  كاضحا لمصبية دكف السف العاشرة في أعهاؿ تتىافى كاألخبلقيات الهٍىية التي كاىت غير هعركفة آىذاؾ

كاىت ترتكز عمى  كظيفة الهدير التي يراٌا بأىٍا أساسية في تحسيف كتعديؿ شركط الظركؼ السيئة ، بدأ أكال في تحسيف ظركؼ "اكيف "فمسفة 
 ساعات كظركؼ الحهاية أيضا كبىاء هساكف أكثر رفاٌية لمعاهميف 10-5 إلى 13العهؿ هف حيث تكزيع األدكار كتقميص ساعات العهؿ هف 

 سىكات فها فكؽ، هف يتضح لىا جميا تركيزي 10كهتجر لبيع السمع بأثهاف رخيصة إلى جاىب كضع شركط التكظيؼ تراعي خصكصيات السف 
. عمى اآلالت الحية التي تعىي بالىسبة لركبف العاهميف يصفتٍـ أساس العهمية اإلىتاجية كالربحية كليس الهعدات أك اآلالت التكىكلكجية

ألف الهحافظة عمى اآلالت كالهعدات اإلىتاجية كصياىتٍا يعتبر الركيزة األكلى في زيادة إىتاجيتٍا كقدرتٍا الهستهرة عمى أداء العهؿ لهدة أطكؿ 
ذا يىطبؽ كذلؾ عمى العهاؿ بصفتٍـ آالت الحية . ، ٌك

 F. Richeret). كاف يرتب عهؿ العاهؿ حسب اىجازي اليكهي، قصد تعزيز هبدأ الهىافسة بيف العاهميف، يدفعٍـ بعد ذلؾ إلى األداء الهتهيز
M. cattuso.1981) 

ٌذي الفكرة السيككلكجية تطبقٍا حاليا جؿ التىظيهات الهعاصرة، هثؿ اإلعبلف عف حجـ اإلىتاج كالهبيعات في الهمصقات داخؿ الهؤسسات 
 .التىظيهية

 
: نمكذج تاننباـ كشميدت - 4

ابتكر تاىىباـ كشهيدت ىهكذجا لمقيادة أطمقا عميً أىهاط القيادة ، يشهؿ الىهكذج هجهكعة هف االحتهاالت القيادية تتراكح بيف القيادة الهتسمطة 
كالقيادة الهتحررة، حيث تشهؿ أىهاط القيادة سبعة 

  : إ احتهاالت أك أىهاط قيادية تتألؼ عمبل الىحك التالي
.  يتخذ القائد الهستبد القرار كيسهى باألسمكب اآلهر.    1
.  يتخذ القائد القرار كيحاكؿ إقىاع العاهميف بقبكلً كيسهى بأسمكب الهساكهة.    2
.  هىاقشة اآلراء بيف العهاؿ كالهسييريف-  3
.  يطرح الهسير قرارا هؤقتا قاببل لمتغيير كيسهى الىهط االستشارم-   4
.  يطرح الهسير الهشكمة لمىقاش ثـ يأخذ االقتراحات كيحممٍا كهف ثـ يتخذ قراري-  5
.  يحدد الهسير أبعاد القضية ثـ يدعكا العاهميف التخاذ ها يركىً هف قرارات-    6
.  يسهح الهسير الهتحرر لمعاهميف باتخاذ ها يركىً هف قرارات عمى ضكء الحدكد الهعمىة- 7
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 )1965.فؤاد الشريؼ(
 
  DOUGLAS McGREGORنمكذج  دكغبلس ماكر يجكر - 5

.  لتحديد كتحميؿ سمكؾ كخصائص الهقاربة الكبلسيكية كالهقاربة الحديثةY كىظرية Xابتكر هاكرجركجر الىظرية السمككية الهسهاة ىظرية 
:  هف أهثمتٍا هايمي. تقكهاف عمى هجهكعة هف االفتراضات عف اإلىساف كالحكافز التي تدفع اإلىساف لمعهؿ كسمكؾ القيادة تجاي العاهميف

 xىهكذج - 
. إف اإلىساف الهتكسط بطبعً يكري العهؿ كيحاكؿ تجىبً كمها أستطاع- 
ككىتيجة لبلفتراض السابؽ،فاف هعظـ األفراد البد هف دفعٍـ لمعهؿ عف طريؽ التٍديد بالعقاب لكي يؤدكا عهمٍـ بطريقة هرضية كيبذلكا الجٍد - 

. الكافي لتحقيؽ أٌداؼ التىظيـ
دفً -  إف اإلىساف العادم الهتكسط يفضؿ أف يكجً بكاسطة رؤسائً باستهرار، كال يرغب في تحهؿ أم هسؤكلية كطهكحاتً هحدكدة لمغاية ٌك

.  الكحيد ٌك تحقيؽ األهاف
. اإلىساف غير قابؿ لمتغير بطبيعتً - 
 Yىهكذج - 

. يعتبر العهؿ ىشاط طبيعي لئلىساف ككؿ إىساف لدية الرغبة في عهؿ شيء ها  -
. ٌىاؾ استعداد فطرم لدم العاهميف لتقبؿ أٌداؼ الهىظهة - 
. ٌىاؾ استعداد فطرم عىد العاهميف لمىهك كتحهؿ الهسؤكلية ك االستجابة لمتحفيز كعمية فاف كاجب الهىظهة ٌك هساعدتٍـ لتىهية ٌذي الهزايا - 
عادؿ (. أف الضكابط الخارجية كالتٍديد بالعقاب ليست ٌي األساليب الهىاسبة لدفع اإلىساف لمعهؿ فاإلىساف يهمؾ الهقدرة عمى الضبط - 

 )1974.حسيف
 
:   لتدرج الحاجاتMaslowنمكذج ماسمك - 6

: هاسمك  هف ثبلثة افتراضات أساسية حكؿ الطبيعة البشرية اىطمؽ 
. البشر كائىات حيكاىية ال تشبع حاجاتٍا هطمقا - 
. حالة عدـ االكتفاء أك عدـ إشباع الحاجة ٌي التي تحفز الفعؿ البشرم - 
.  الحاجات تترتب عمى شكؿ ٌرهي حيث الحاجات األساسية األدىى هستكل في القاع كالحاجات األعمى في القهة - 

 فئات بحسب اكلكيتٍا هف األسفؿ إلى األعمى  5صىؼ هاسمك الحاجات اإلىساىية في 
ذي تهثؿ الحاجة لؤلكؿ كالشرب كالٍكاء، ٌي عبارة عف الحاجات األساسية لبقاء حياة اإلىساف كتهتاز : الحاجات الجسهية الفسيكلكجيا - أ ٌك

ي عاهة لجهيع البشر إال أف االختبلؼ يعكد إلى درجة اإلشباع  بأىٍا فطرية كها تعتبر ىقطة البداية في الكصكؿ إلى إشباع حاجات أخرل ٌك
. الهطمكبة لكؿ فرد حسب حاجتً

يعتهد تحقيقٍا عمى هقدار اإلشباع الهتحقؽ هف الحاجات الفسيكلكجية فٍي هٍهة لمفرد فٍك يسعى إلى تحقيؽ األهف لً : حاجات أهىية/ب
كألكالدي كذلؾ يسعى إلى تحقيؽ األهف في العهؿ سكاء هف ىاحية تأهيف الدخؿ أك حهايتً هف األخطار الىاتجة عف العهؿ كأف شعكر الفرد بعدـ 

. تحقيقً لٍذي الحاجة سيؤدم إلى اىشغالً فكريا كىفسيا هها يؤثر عمى أدائً في العهؿ
الف ذلؾ .إف اإلىساف اجتهاعي بطبعة يرغب إف يككف هحبكبا هف اآلخريف عف طريؽ اىتهائً لآلخريف كهشاركتً لٍـ: حاجات اجتهاعية /ج

.  يكسبً هركزا كقكة في هكاجٍة األخطار التي قد تعترضً
ٌذي الحاجة تشعر الفرد بأٌهيتً كقيهة ها .حاجات التقدير شعكر العاهؿ بالثقة كحصكلً عمى التقدير كاالحتراـ هف اآلخريف يحسسً بهكاىتً/د

.  لديً هف إهكاىات ليساٌـ في تحقيؽ أٌداؼ الهىظهة
ي الهرحمة التي يصؿ فيٍا اإلىساف إلى درجة :حاجة تحقيؽ الذات/ق  أم تحقيؽ طهكحات الفرد العميا في أف يككف اإلىساف ها يريد أف يككف ٌك

كيىظر الفرد إلى االستقبلؿ في العهؿ عىد هىحة الحرية في تىفيذ األعهاؿ كبالتالي يستغؿ ها لديً هف . ههيزة عف غيري كيصبح لً كياف هستقؿ
 )2003.جهاؿ الديف هحهد الهرم )1986.زكار عمي ()1979.أحهد صقر عاشكر(. هكاٌب كقدرات فردية 

: هف خبلؿ هاسبؽ يهكف تمخيص ىهكذج هاسمك  كها يمي
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 يرل أىً عىد إشباع أم هستكل هف الحاجات، ال يعكد ٌذا الهستكل هحفزا لمفرد كسيتطمب إشباع الحاجات التي في الهستكل األعمى، سيظؿ 
لذلؾ حتى يتهكف الهدراء هف - إدراؾ الذات-األفراد هحفزيف دائها طالها يتـ إشباع رغباتٍـ الهستكل تمك اآلخر، حتى يصمكا لمهستكل األخير

. تحفيز هكظفيٍـ يجب عميٍـ أكال اف يحددكا الهستكل الذم يحتاجً الفرد ، كهف ثـ إشباعً كاالرتقاء حتى الكصكؿ آلخر هستكل
يرل الىقاد أف الحاجات كأكلكية ٌذي الحاجات تختمؼ هف فرد آلخر، باإلضافة الى عدـ كجكد أبحاث كأدلة " هاسمك"بالىسبة الىتقادات ىهكذج 
 .  كافية تدعـ ٌـر الحاجات

  
  FREDERICK HERZBERGنمكذج فريدرؾ ىيرزبرغ  - 

أثرت فعاليتً البحثية كثيرا في االتجاٌات السمككية كخاصة بحكث الدكافع - 1966-الصادر عاـ'' العهؿ كطبيعة اإلىساف''صاحب كتاب 
 هٍىدس كهحاسب حيث طمب هىٍـ أف يرككا تجاربٍـ عف الكضعيات ك األحداث التي جعمتٍـ يحسكف 200أجرل دراسة عمى . كالحكافز

.  عكاهؿ دافعة"ك" عكاهؿ كقائية"كقد قسـ ٌذا الىهكذج العكاهؿ ذات العبلقة بهدل إىتاجية الشخص إلى. بالرضا أك بالسخط
الهرتب، هكاف العهؿ،اإلضاءة، التٍكية، الحرارة، : تتعمؽ عهكها بالبيئة التي يؤدم فيٍا الشخص عهمً كهف أهثمة ذلؾ العكامؿ المحفزة- 

الخ ...الضكضاء، السياسات اإلدارية الهتبعة، هدل جكدة اإلشراؼ
فتتعمؽ بالعهؿ في حد ذاتً كتشهؿ قضايا االىجاز كالتحصيؿ، تحقيؽ الذات، قبكؿ هسؤكليات " بالعكاهؿ الدافعة"تتعمؽ   العكامؿ الكقائية- 

 .الخ...اكبر في العهؿ
تسبب شعكرا بعدـ الرضا عف العهؿ حيىها تككف غير هكجكدة بدرجة غير كافية، " العكاهؿ الكقائية"أف : يهكف تمخيص ٌذا الىهكذج كها يمي

ىها يعهؿ ذلؾ عمى تٍيئة  كلكف يجب التأكيد ٌىا عمى أف كجكد ٌذي العكاهؿ حتى بدرجة أكثر هف كافية ال يخمؽ دافعية لمعهؿ لدل األفراد، كا 
الجك الهىاسب لخمؽ ٌذي الدافعية، كبالتالي الكصكؿ إلى هستكل أفضؿ هف اإلىتاجية هثبل ىجد أف زيادة الهرتب كالتشجيع الذم يتمقاي الشخص 

. هف رؤسائً قد يؤثراف في اإلىتاجية بشكؿ ايجابي كلكف ٌذا األثر يككف في العادة قصير األهد
تكهف في تكفر العىاصر الدافعة لدل - كفقا لها يراي ٌذا الىهكذج - أف الطريقة التي تعهؿ عمى تحقيؽ أف إىتاجية أفضؿ عمى الهدل الطكيؿ 

. الشخص
 

 :خبلصة
حاكلت  .   يعتبر ىهكذج الهقاربة اإلىساىية العبلئقية هف الىهاذج الرائدة الباحثة في خصكصيات سمككيات األفراد داخؿ الهىظهات الهٍىية

الىهاذج السابقة تجسيد ٌذي الهقاربة اإلىساىية كذلؾ لئلجابة عمى فرضية التأسيس التي تعتهد عمى األفراد في اىجاز الكظائؼ ، هف ٌىا جاءت 
 . أٌهية االٌتهاـ بدكافع كأىهاط سمككياتٍـ الهتعمقة بالتفاعبلت كالعبلقات الشخصية داخؿ الهىظهات اإلدارية

بعطي ىهكذج العبلقات اإلىساىية أٌهية لمقيادة كالركح الهعىكية لدل العاهميف ، يرتكز هؤسسك ٌذا الىهكذج عمى الهتغيرات الىفس اجتهاعية التي 
 . يتهيز بٍا األفراد كالهحركات التحفيزية التي تدفعٍـ لمعهؿ بتبىي هقاربات هتعددة سكاء كاىت ىفسية أك ىفس اجتهاعية

 
: المراجع

 الدار الجاهعية . 21الهدخؿ لتحقيؽ  هيزة   تىافسية لهىظهة القرف. اإلدارة اإلستراتيجية لمهكارد البشرية. )2003(جهاؿ الديف هحهد الهرسي -  
ا في اإلىتاج الصىاعي الجزائر )1986(زكار عمي-  .  جاهعة الجزائر. هعٍد عمـ االجتهاع.  رسالة دكتكراي. الركح الهعىكية كأثٌر
. القاٌرة.  هكتبة غريب لمطباعة. السمكؾ القيادم كفعالية اإلدارة )ط.س.د(.ظريؼ شكقي - 
 . 1983.دهشؽ. الهىظهة العربية لمعمـك اإلدارية- الحكافز)1983(عادؿ جكدة  - 
 .هصر.  دار الىٍضة العربية. ادارة الهكارد البشرية كالعبلقات اإلىساىية )1974(عادؿ حسيف  - 
 . القاٌرة. دار الجاهعات الهصرية. العبلقات الصىاعية )1965(فؤاد الشريؼ   - 
.  الهكتب الجاهعي الحديث. التحميؿ في طرقة العهؿ هع الجهاعات. )1998(هحهد سيد فٍهي  - 

 .        اإلسكىدرية
- Francois- R . et Mathieu- C. (1981) méthode expérimental en psychologie. Ed.  bibliothèque nationale du Québec. 
Canada. 
- Hélène- F. (1996) les motivation et les valeurs en psycho- sociologie. Ed Armand  colin. Paris 

 



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
262 

 كاقع عمؿ كحدة الكشؼ كالمتابعة في تحقيؽ الصحة النفسية لمتبلميذ
 -دراسة ميدانية بمدينة بسكرة-

 
 دبراسك فطيهة /د

 كحكؿ شفيقة  /د
 جاهعة هحهد خيضر بسكرة 

 :إشكالية الدراسة-1

 الهرض الىقاء هفالصحة ٌي حالة هف الهعافاة الكاهمة بدىيا ك ىفسيا ك عقميا ك اجتهاعيا، ال هجرد  أف الصحة العالهية ترل هىظهة
ذا يعىي أف يككف الشخص قادرا. ك العجز  يهكف أف اتىاسؽ، كـعمى التفكير بكضكح ك كقادر  ، عمى القياـ بكظائؼ الجسـ الهيكاىيكيةٌك
 . القراراتاتخاذقدرة الجسـ عمى الخيارات ك تتضهف 

 األسبابذلؾ العمـ الذم يٍتـ بدراسة  كىَهاويفهىو انصذت َتباٍَ بتباٍَ األفزاد وانًىالف ،ففٍ انًجال انًدرسٍ يخال َجدها تزتكش فٍ 
ألهراض في الكسط التربكم التي تصيب الطفؿ في سف التهدرس أك الهعمهيف أك العهاؿ أك أم شخص آخر بالهؤسسة ىتشار ااألساسية ال
 . التكفػػؿ بصحتٍػػـ ك العهؿ عمى كقايتٍـ كيفيةك ،التعميهية 

كفي الجزائر لـ يٍتـ كثيرا بجاىب الصحة الهدرسية كلـ تكف ٌىاؾ هساٌهات كاضحة في ٌذا الهجاؿ بعد االستقبلؿ إذ كاف يشكب 
ىكع هف اإلبٍاـ ك الشكمية ك كذا االرتجاؿ في بعض األحياف ك قد يعكد ذلؾ إلى ضغكط الىهك الديهغرافي الهتزايد الذم كاىت ٌذا الهجاؿ 

  تعرفً الهدرسة الجزائرية بحدة هف جٍة ك إلى قمة اإلهكاىات البشرية الهختصة هف جٍة أخرل،

عمى جعؿ الصحة  )الداخمية ك الصحة( الثهاىيىات ٌي السىكات التي ركزت فيٍا كزارة التربية بالتىسيؽ هع كزارات أخرل  تتعتبر سىكا ك
 هف خبلؿ إصدار الهدرسية هف االٌتهاهات الكبرل التي يجب أف تحظى بعىاية كبيرة هف طرؼ الهربيف ك هختمؼ الهتعاهميف هع الهدرسة

 بهثابة  الخطكةقكتعتبر ٌذ.تحاكؿ كمٍا أف تضع تصكرا ك ٌيكبل تىظيهيا لمصحة داخؿ الهؤسسة التعميهية الجزائريةجهمة هف الهىاشير التي 
 في  الهكظفيف األساسييفتزكيد ك هىًهفٍـك الصحة الهدرسية ك تحديد األٌداؼكتكضيح االىطبلقة الجديدة إلعادة ٌيكمة برىاهج كطىي صحي 

 . لمقياـ بعهمٍـ عمى أكهؿ كجً بالهعمكهات ك الكسائؿ الضركريةٌذا القطاع
ا عززت هف خبللٍا  ك هف ٌىا جاءت فكرة إىشاء كحدات لمكشؼ ك الهتابعة ك التي تعتبر تىظيها جديدا لمصحة الهدرسية في ببلدف

كزارة التربية، كزارة الصحة، كزارة ( الكزارات  هجهكعة هف  بيفتىسيقيةإىشاء لجىة كذلؾ بعد ا     )1992هىذ سىة (الهدرسية الخدهات الصحية 
 .جديدة لمتكفؿ بصحة التبلهيذ في الكسط التربكماؿستراتيجية ٌذي اإلحيث بادرت بكضع  )الحهاية االجتهاعية

ة تتضهف ثاىكية، هدرسة أك هدرستيف أساسيتيف ك اإلبتدائيات الهمحقة بٍا ك م تغطي كؿ كحدة لمكشؼ ك الهتابعة هقاطعة تربكك
 الهسئكؿ هدير الهؤسسة الذم يسٍر عمى حسف ىشاطٍا بيىها يعتبر الطبيب ٌايسير ،. آالؼ تمهيذ6 إلى 4تضـ الهقاطعة التربكية ها بيف 

الكحيد عمػى الجاىب الطبػي ك التقىػػي، ك هصالح التربيػة ٌي التي تتكفػؿ بالتجٍيز ك التهكيف باألجٍزة ك الهكاد الهستٍمكة بالتىسيؽ هع الهسير 
 .ضهاف فحكص طبية هىتظهة لمتبلهيذٌذي الكحدة تحهؿ عمى عاتقٍا جهمة هف الهٍاـ يأتي في هقدهتٍا .الهالي

 كهتابعة التغذية الهدرسية كهستكل الخدهات فيٍا، كصكال عهمية تمقيحية كاهمة تىظيـ ك، التكفؿ باإلصابات الهكتشفة كهتابعتٍاباإلضافة إلى 
  وبانتانٍ سىف َذاول فٍ  داخؿ الهؤسسات التعميهيةاالجتهاعيةتجسيد عهمية هكافحة اآلفات   كترقية التربية الصحية في الكسط الهدرسيإلى 

هم تذمك ودداث انكشف وانًتابعت انًتىاجدة عهً يستىي انًإسساث انتزبىَت انصذت انُفسُت :هذِ انًداخهت اإلجابت عهٍ انتساؤل انتانٍ 

 .نهًتعهًٍُ؟
 

 :اإلطار النظرم لمدراسة-أكال
: ةمـمدكر الصحة في المؤسسات التعؿ-1
.  هباشر بٍـغير ك كؿ هف لً اتصاؿ هباشر أك ذمالتكفؿ بصحة التبلـ- 
. ةمـمهراقبة ىظافة الهحبلت التابعة لمهؤسسة التعؿ- 
. ةمضركرة الهتابعة كالتكفؿ باألهراض الهكتشفة هف طرؼ الهصالح الهختصة بالقطاعات الصح- 
. ةم الصحالكقاية اسةم األٌداؼ الهحددة في هجاؿ سدم هف أجؿ تجسةم القطاعات الهعففم بؽمالتىس- 
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.  ك كاهبلامعم ىهكا طبـخمؽ جك تربكم هىاسب لىهك الجس- 
. ام ك هتابعتٍا صحةم الكشكفات الطبؽم عف طرذم لمتمـةمالتعرؼ عمى الحالة الصح- 
. ةم الهتعددة لهكافحة اآلفات االجتهاعةمالهشاركة في الحهبلت الكطف- 
 )1(.ةمـم كالىظافة كاألهف بالهؤسسات التعؿةمهراقبة شركط الكقا- 

 

:  كحدة الكشؼ كالمتابعة تعريؼ-2
 كزارة ة،مكزارة الترب(ةم الكزارات الهعففم بؽم بإىشاء لجىة التىس1992 هىذ سىة ةمـم بالهؤسسات التعؿةم الخدهات الصحتعززت

 قاعدم كؿم في الكسط التربكم، ترتكز عمى قذمالتبلـ  لمتكفؿ بصحةدةم جدإستراتيجية بادرت بكضع ثمح )ةم االجتهاعةمالصحة، كزارة الحها
 ةم الصحة الهدرسـم جاء ضهف هخطط إعادة تىظةمـم كالهتابعة بالهؤسسات التعؿؼكحدة الكشإف فكرة إىشاء " كحدة الكشؼ كالهتابعة "سهىم

 تم،كأعط1994 ؿم أفر06 الهؤرخ في 01 كالتي أي ىشئت بهكجب هىشكر كزارم ر قـ 1991 ؿم أفر20 فر ج دممس تبعا ألشغاؿ همتقى
ؿ هحؿرم هف هدح، كباقتراةم  بالكالةم االجتهاعةم الصحة الحهارم كهدةم التربرم إىشائٍا لكؿ هف هدةمصبلح  ام القطاع الصحي الهٌؤ

 الهمحقة بٍا اتمإلبتدائيف ك اتم أساسفم هدرسة أك هدرستة،م تتضهف ثاىكةم أف تغطي كؿ كحدة لمكشؼ كالهتابعة هقاطعة تربكجبم
 فم بالصحة في الهؤسسة كهستخدـفم كحدة كشؼ كهتابعة تتككف هف أطباء هكمؼككؿ.ذم آالؼ تمـ6 إلى 4 فم ها بةمكتضـ الهقاطعة التربك

 إشراؼ الهجمس كتحتم  الصحة في الكسط الهدرسةم لحهاةم قطاعي الصحة كالتربفم بؽم في إطار التىسعهمكفم )فمههرض(طبييىىشبً 
: الهؤرخ في )5( القاىكف رقـ ىصم في الكسط الهدرسي ةم الصحةم الحهارم تدابكفي .ةمـمالصحي الهككف عمى هستكل كؿ هؤسسة تعؿ

 مكالهدرسي كالجاهع في كسطٍـ التربك م فم كالطمبة كالهعمـذمتستٍدؼ التكفؿ بصحة التبلـ"  الصحة ةم بحهاكالهتعمؽ 1985/02/16
 هباشر بٍـ، كهراقبة رمإتصاؿ هباشر أك غ ، عمى" أك طالب أك هعمـ أك أم شخص آخرذم لكؿ تمـةمكالهٍىي هف خبلؿ هراقبة الحالة الصح

 .ةمفم أك تككةمـم هؤسسة تعؿةمهدل ىقاكة الهحبلت التابعة أل
 عمى الجاىب دمالكحٌ  كالهسئكؿ بم الطبعتبرم ىهام عمى حسف ىشاطٍا بسٍرم الهؤسسة الذم رم كحدة الكشؼ كالهتابعة هدرمسم

 )2(. الهاليرم هع الهسؽم باألجٍزة كالهكاد  الهستٍمكة بالتىسفم كالتهكزم ٌي التي تتكفؿ بالتجًةمالطبي ك التقىي، كهصالح الترب

 
:  ك أىداؼ كحدة الكشؼ كالمتابعةةمأىـ- 3
. ذم هىتظهة لمتبلـةمضهاف فحكص طب- 
. التكفؿ باإلصابات الهكتشفة كهتابعتٍا- 
.  كاهمةةمحم تمؽةمضهاف عهؿ- 
. ةم لمهحافظة عمى الىظافة كالكقاةمـم هىتظهة لمهؤسسات التعؿاراتمضهاف ز- 
. ةم لمهؤسسات التي تتكفر عمى هطاعـ هدرسةم الهراقبة الصحفمتأـ- 
. طم كالهحقياهراقبة ىظافة الـ- 
. كأعهاؿ الصحةدهات  الخةم ىكعفمتحس- 
.  في الكسط الهدرسيةم الصحةم التربةمترؽ- 
 )3(.ةمـم داخؿ الهؤسسات التعؿاالجتهاعية هكافحة اآلفات ةم عهؿدمتجس - 

 

 : مفيـك الصحة النفسية:4
ذا ها جعؿ  تعددت تعريفات الصحة الىفسية، فكؿ تعريؼ يتأثر إلى حد كبير بثقافة الهجتهع الذم يىتهي إليً كقيهً ك أخبلقً ك هعتقداتً ٌك

 .تعريفٍا يختمؼ هف هجتهع إلى آخر، كقد يختمؼ في الهجتهع الكاحد هف زهاف إلى آخر بحسب خمفياتً كاتجاٌاتً
الصحة الىفسية ٌي حالة هف التكازف كالتكاهؿ بيف :"     بأف(1990) ك الكفافي(1975)القكصي ، (1974)كماؿ الدسكقي  اتفؽ كؿ هف

الكظائؼ الىفسية لمفرد، تؤدم بً إلى أف يسمؾ بطريقة تجعمً يتقبؿ ذاتً كيقبمً الهجتهع بحيث يشعر هف جراء ذلؾ بدرجة هف الرضي 
 (4)."كالكفاية

بأىٍا تمؾ الحالة الىفسية التي تتسـ بالثبات الىسبي كالتي يككف " (2005) وحايذ صهشاٌ ( 2004 )صبرة محمد عمىفي حيف يعرفٍا كؿ هف 
فيٍا الفرد هتهتعا بالتكافؽ الشخصي كاالجتهاعي كاالتزاف االىفعالي خاليا هف التأـز كاالضطراب هميئا بالتحهس، كأف يككف إيجابيا خبلقا هبدعا، 



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
264 

أف يؤكد ذاتً كيحقؽ طهكحاتً كاعيا بإهكاىياتً الحقيقية، قادرا عمى استخداهٍا في أهثؿ صكرة ههكىة، فهثؿ  يشعر بالسعادة كالرضا قادرا عمى
 (5) .ٌذا الشخص يعتبر في ىظر الصحة الىفسية شخصا سكيا

الصحة الىفسية ٌي حالة هف الراحة الجسهية ك الىفسية ك االجتهاعية كليست هجرد :" الذم يقكؿ ا كجاء تعريؼ الهىظهة العالهية لمصحةذ   ق
كهف خبلؿ التعريؼ يتضح لىا أف ٌذي الهىظهة تىظر إلى الصحة الىفسية عمى أىٍا حالة إيجابية تتضهف التهتع بصحة ".  عدـ كجكد الهرض

فٍي أيضا قدرة الفرد عمى التكافؽ هع ىفسً كهع .  (6)العقؿ كسبلهة السمكؾ، كليست هجرد غياب أك الخمك هف أعراض الهرض الىفسي
ذا يؤدم بدكري إلى التهتع بالسعادة التي ٌي شعكر داخمي يىبع هف الذات، كيتضهف عددا هف الهشاعر اإلىساىية، . الهجتهع الذم يعيش فيً ٌك

. كالرضا عف الىفس كالثقة بٍا كباآلخريف كالرغبة في العطاء
 

 :أىمية الصحة النفسية- 5
إف هكضكع الصحة الىفسية هكضكعا ذا أٌهية كبيرة، فالصحة الىفسية تٍـ كؿ إىساف في الهجتهع كيشترؾ في دراستٍا الطبيب كعالـ التربية 
كعالـ الىفس كالباحث في هياديف الخدهة االجتهاعية سعيا لمكقاية هف هظاٌر االختبلؿ في الصحة الىفسية، ك إيجاد العبلج لً ك رغبة في 

 .االستهتاع بالحياة كالشعكر بالكقاية كالسعادة
      فالفرد الهتهتع بالصحة الىفسية أقدر هف غيري عمى هكاجٍة الهكاقؼ الحياتية الهختمفة هها يجعمً يحيا في الهجتهع بفعالية كيشعر 

 .)7(كال شؾ أف الهجتهع الذم يتهتع أفرادي بالصحة الىفسية هجتهعا يتسـ أفرادي بالتكافؽ الىفسي كاالجتهاعي. بالسعادة في الحياة
 

 :الدراسة الميدانية-ثانيا
  :التساؤؿ المحكرم لمدراسة-1

 ها ٌك كاقع عهؿ كحدات الكشؼ كالهتابعة الهتكاجدة عمى هستكل الهؤسسات التربكية  في تحقيؽ الصحة الىفسية لمهتعمهيف؟

 :فرضيات الدراسة-2

 .تحقؽ كحدات الكشؼ كالهتابعة الهتكاجدة عمى هستكل الهؤسسات التربكية الصحة الىفسية لمهتعمهيف-1
 .تعترض كحدات الكشؼ كالهتابعة عمى هستكل الهؤسسات التربكية هجهكعة هف الصعكبات-2
 .تتبع كحدات الكشؼ كالهتابعة عمى هستكل الهؤسسات التربكية هجهكعة هف اإلستراتيجيات لتحقيؽ الصحة الىفسية-3
 

 

 :تٍدؼ الدراسة بشكؿ هباشر إلى  : أىداؼ الدراسة-3

 :تبيف كاقع عهؿ كحدة الكشؼ كالهتابعة هف خبلؿ -

 عرض هختمؼ الهٍاـ التي تقـك بٍا سكاء هف ىاحية الصحة الجسدية أك الصحة الىفسية -1

 التعرؼ عمى هختمؼ الحاالت التي ترد إلى الكحدة كطبيعة الهشكبلت التي تعاىي هىٍا -2

 أٌـ االستراتجيات اإلرشادية كالعبلجية الهتبعة في كقاية كعبلج ٌذي الحاالت .3

 )ىكعٍا كطبيعتٍا (تبيف الصعكبات التي تعترض عهؿ ٌذا الفريؽ .-4

 . اقتراح جهمة هف الحمكؿ كالتكصيات التي هف شأىٍا رفع فعالية دكر ٌذي الكحدة في ارض الكاقع كفؽ اإلهكاىات الهتاحة-5

 

 :الحدكد الزمنية ك المكانية لمدراسة- 4
ا الهؤسسة الجكارية لمصحة -  كحدة رئيسية– العاليةتهت ٌذي الدراسة عمى هستكل هديىة بسكرة ،بالضبط بكحدة الكشؼ كالهتابعة بهىطقة  هقٌر

ي  هسؤكلة   تمهيذ باإلضافة إلى كحدتيف فرعيتيف تابعتيف لٍا هتكاجدتيف  بىفس الهقاطعة كعمى هستكل اإلكهاليتيف زاغز 6626بالعالية ، ٌك
 . 22/11/2014الى 10/10/2014كقد جرت ٌذي الدراسة في الفترة الههتدة بيف .جمكؿ كاأحهد زايد 

 

ك الهىٍج الهىاسب لٍذي الدراسة:منيج الدراسة -5  .تىدرج ٌذي الدراسة ضهف الهىٍج الكصفي ٌك

 األطباء كالههرضيف الهتكاجديف ضهف اشهمت عيىة الدراسة الهختصيف الىفساىييف العاهميف بكحدة الكشؼ كالهتابعة، ككذ:عينة الدراسة-
. الكحدة
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  يكضح كيفية تكزع أفراد عينة الدراسة(01)جدكؿ رقـ 
 

 النسبة المؤية العدد المينة
 17.65 3 طبيب عاـ

 17.65 3 طبيب أسناف
 23.53 4 ممرضة

 41.17 7 أخصائي نفساني عيادم
 %100 17 المجمكع

هف خبلؿ الجدكؿ يتبيف لىا بأف عدد الهختصيف العاهميف بكحدة الكشؼ ك الهتابعة غير كافي لتأهيف الرعاية الصحية كالتكفؿ الىفسي لمعدد 
كها ىبلحظ ) ابتدائيات، إكهالياتيف،كثاىكيتيف 6( هؤسسات تربكية10 كالهكزعيف عمى 6626الكبير لمتبلهيذ أك الطمبة كالذيف يقدر عددٌـ 

ا هف التخصصات التي تساعد في تشخيص كعبلج  غياب الكثير هف التخصصات الهٍهة هثؿ األرطفكىي، كالهختص الهدرسي كغيٌر
 . الهشكبلت الهختمفة لمهتهدرسيف

 
 :أداة الدراسة- 7

  :صههت لٍذي الدراسة أداة هتهثمة في الهقابمة حيث شهمت ٌذي األخيرة بعديف أساسييف بالشكؿ الهبيف في الجدكؿ أدىاي
  عمى أبعادىالمقابمةيبيف كيفية تكزع بنكد ا (02)جدكؿ رقـ 
 النسبة المؤية  عدد األسئمة البعد 

 %66.66 04 واقغ ػًم وحذج انكشف وانًتاتؼح

 %33.33 02 انحهىل وانتىصٍاخ انتً يٍ شأَها سفغ فؼانٍح دوس هزِ انىحذج
 %99.99 06 انًجًىع 

 

 : نتائج الدراسة- 8
  كاقع عمؿ كحدة الكشؼ كالمتابعة/ 1

صرح أفراد عيىة الدراسة بأف هٍاهٍـ هتىكعة كهٍهة في ىفس الكقت ،بتىكع الطاقـ : طبيعة المياـ التي تقـك بيا كحدة الكشؼ كالمتابعة-
 ك ٌـ عمى أهفاسٍر الهرافؽ الهدرسيةاالٌتهاـ بىظافة  الصحية كحالتٍـهراقبة الهككف لٍا فٍي تسٍر عمى هتابعة الهتعمهيف صحيا هف خبلؿ 

 . التي تظٍر عمى الهتعمهيف كاألهراض الهعدية هثبل الهشاكؿ الصحية  هختمؼؿج  هحاصرة فيكفيساٌـكها  تٍـسبلـ
كها يٍتـ الطاقـ الهككف لكحدة الكشؼ كالهتابعة كعمى رأسٍـ األخصائي الىفساىي بالجاىب الىفسي لتكفير حياة هستقرة لمهتعمهيف هف خبلؿ تتبع 
الحاالت الخاصة التي قد يكتشفكىٍا هف خبلؿ التفقدات الدكرية التي يقكهكف بٍا ،أك تكجً إليٍـ هف قبؿ هدراء الهدارس أك الهعمهيف أك أكلياء 

 .األهكر

يجرم الطاقـ الىفسي العاهؿ عمى هستكل كحدة الكشؼ كالهتابعة ىكعا هف : نكع المشكبلت النفسية المدرسية التي ترد إلى الكحدة-
  )التي تعاىي هف هشكبلت ىفسية أك سمككية(اإلحصائيات السىكية لكؿ التبلهيذ الذيف يىدرجكف تحتٍا كخاصة هىٍـ الحاالت الخاصة 

كيصىفكف حسب طبيعة هشكبلتٍـ كىكعٍا كذلؾ تسٍيبل لعهؿ األخصائييف الىفساىييف كتهٍيدا لمتفكير كتطبيؽ اإلستراتجية اإلرشادية أك 
العبلجية الهىاسبة لحؿ ٌاتً الهشكبلت ، كعمى هستكل الكحدة هحؿ الدراسة جاء تصىيؼ هختمؼ الهشكبلت الىفسية الهدرسية التي رصدت 

: عمى هستكل الهقاطعة بالشكؿ الهكضح في الجدكؿ أدىاي 
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 الدراسة يمثؿ تصنيؼ مختمؼ المشكبلت النفسية المدرسية عمى مستكل الكحدة محؿ (03)جدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية العدد المشكبلت النفسية لمتبلميذ

 56.8 142 التبكؿ البلإرادم
 26 65 التأخر الدراسي
 10 25 صعكبات التعمـ
 4 10 اضطرابات سمككية
 3.2 8 اضطرابات لغكية

 %100 250 المجمكع

يتبيف هف خبلؿ الجدكؿ أف أكثر الحاالت الكاردة لمكحدة تعاىي هف التبكؿ البلإرادم الذم يعتبر هشكبل ىفسيا كفي بعض األحياف 
بهعىى أف  )% 10(،ككذا هشكمة صعكبات التعمـ بهختمؼ أىكاعٍا )26%(،تميٍا هشكمة التأخر الهدرسي  )%8،56(طبيا أيضا كالذم يهثؿ 

أغمب الهشكبلت الشائعة كالتي يٍتـ األخصائي بعبلجٍا ٌي هشكبلت ترتبط بشكؿ هباشر بعهمية التهدرس ،إضافة إلى هشكبلت أخرل 
 )1همحؽ رقـ .()3.2%(أك اضطرابات المغة بأىكاعٍا  )4%(كاالضطرابات السمككية 

تختمؼ االستراتجيات الهتبعة في عهؿ ٌاتً الكحدة حسب طبيعة :  أىـ االستراتجيات العبلجية المتبعة في عمؿ كحدة الكشؼ كالمتابعة-
ي  :الهشكبلت في حد ذاتٍا لكف أغمب ٌذي االستراتجيات تركز عمى ىكعيف هف الخدهات ٌك

يسٍر األطباء كالههرضكف عمى هستكل ٌذي  )الىاحية الجسدية(تترجـ في شكؿ ههارسات عديدة ،فعمى الصعيد الصحي : خدمات كقائية -أ
الكحدة عمى القياـ بزيارات هيداىية إلى الهدارس التي تىدرج ضهف الهقاطعة كذلؾ بٍدؼ إخضاع التبلهيذ لفحكصات طبية شاهمة ،بها فيٍا 
االٌتهاـ بصحة األسىاف ،أك هف أجؿ تطعيـ ٌؤالء التبلهيذ ضد بعض األهراض الهعدية أك التي هف شأىٍا أف تتفشى في األكساط التربكية 
كأهراض العيكف هثبل ،أها عمى الصعيد الىفسي فيركز األخصائيكف الىفساىيكف عمى التحضير لحهبلت تكعية هف خبلؿ تىظيـ أياـ إعبلهية 

،كها ٌك الشأف لدل الطاقـ )حاجات الهتعمهيف ،طبيعة الهرحمة التعميهية،طبيعة الكسط الذم يعيش فيً الهتعمـ(يحدد هكضكعٍا حسب الحاجة 
: الىفساىي هحؿ الدراسة ،كيكضح الجدكؿ الهرفؽ برىاهج هخطط عهؿ لٍـ بالشكؿ التالي

 
 ًٌثم يخطط ػًم وحذج انكشف وانًتاتؼح يحم انذساسح (04)جذول سقى 

 المبلحظات المؤسسة المعنية المكضكع المختار الفترة الزمنية

16/03/2014 

 إنى  غاٌح

20/03/2014 

 

 العنؼ المدرسي

 ابتدائية رقاز محمد-
 ابتدائية قريف بشير-
 ابتدائية يكف اليادم- 
 ابتدائية بخكش محمد-
 ابتدائية حمكدم بكلرباح- 
  أكتكبر17ابتدائية -
 إكمالية أحمد رضا حكحك- 
 إكمالية مصطفى العاشكرم- 
 ثانكية محمد قركؼ- 
 ثانكية سعيد عبيد- 

القياـ بتكزيع ممصقات مع إلقاء 
 درس حكؿ المكضكع

 
 تكزيػػػع دعػػػػػكات عمى المػػػػػػػؤسسات حكؿ مػػػكضكع قمؽ االمتحػػػػػػاف

23/03/2014   

  إنى غاٌح

 قمؽ االمتحػػػػػػػاف 06/04/2014
عمى مستكل العيادة المتعددة 

 -رزيؽ يكنس–الخدمات 
أبكاب مفتكحة حكؿ المكضكع 

لكي يتسنى لمتبلميذ طرح 
 انشغاالتيـ

06/04/2014  
 إلى غاية

01/05/2014 
عمى مستكل المؤسسات  قمؽ االمتحػػػػاف

 المذككرة سابقا

القياـ بنشر ممصقات ك تكزيع 
مطكيات مع إلقاء درس حكؿ 

 المكضكع
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العىؼ الهدرسي ك قمؽ (هف خبلؿ الجدكؿ ىبلحظ أف الفريؽ الىفسي العاهؿ عمى هستكل ٌذي الكحدة اختار هشكمتيف تعميهيتيف ٌاهتيف 
،كركز في عهمً الكقائي عمى التىكيع بيف تكزيع الهمصقات عمى الهتعمهيف لتحسيسٍـ بأٌهية الهكضكع كدرجة خطكرتً كتىظيـ أبكاب  )االهتحاف
لفائدة التبلهيذ كاألكلياء لزيادة االحتكاؾ كالتكاصؿ بيىٍـ كبيف األخصائييف كذلؾ لتسٍيؿ عهمية عرض كطرح اىشغاالتٍـ )إعبلهية (هفتكحة 

 .بشكؿ هباشر عميٍـ

كها يهكف أف تستخدـ استراتجيات أخرل كقائية كالهشاركة في الحصص اإلذاعية التي تعالج هختمؼ الهشكبلت السمككية لدل 
الخ،إضافة إلى عقد ىدكات تحسيسية بحضكر أكلياء األهكر كالهعمهيف،ك تقاـ بٍا  ...األطفاؿ كعمى رأسٍا هشكمة التبكؿ البلإرادم،كالخجؿ ،

 .ألخ..هعارض كتكزع فيٍا الهطكيات حكؿ هكاضيع هختمفة كالتبكؿ البلإرادم،التدخيف ، العىؼ
 :خذياخ ػالجٍح-ب

أها عف الخدهات العبلجية الهككمة لٍذا الفريؽ فٍي أيضا تتراكح بيف العبلج الجسدم كالذم يرتبط عادة بظٍكر األكبئة أك األهراض الهعدية ، 
أك بأهراض المثة ك األسىاف كبيف الصحة الىفسية التي يتبع األخصائيكف الىفساىيكف جهمة هف األساليب كاالستراتجيات لمتكفؿ بهختمؼ 

الهشكبلت  الىفسية ، السمككية أك الهدرسية كالتي تعرقؿ الهسيرة التعمهية لٍؤالء التبلهيذ فيىظهكف جهمة هف الهقاببلت هع الحاالت كهع كؿ هف 
االختبارات الهتكفرة عمى هستكل (،كها تطبؽ جهمة هف االختبارات الىفسية عميً )الخ...أسرتً،هعمهيً،الطاقـ اإلدارم،رفاقً،(لً عبلقة بالهتعمـ 

، حيث صرح لىا األخصائيكف الىفساىيكف أىٍـ يفتقدكف هثؿ ٌذي األدكات التي تعتبر هٍهة جدا لعهؿ الىفساىي العيادم سكاء في عهمية )الكحدة
 )2همحؽ رقـ(.كتىظـ بعد ذلؾ جمسات عبلجية يراعى فيٍا جهمة هف الشركط كاألسس أٌهٍا السرية كالهكضكعية . التشخيص أ كالعبلج

 

 .الصعكبات التي تعترض عمؿ كحدة الكشؼ كالمتابعة - 

يرل أفراد عيىة الدراسة أف لديٍـ جهمة هف الهشاكؿ كالصعكبات التي تعرقؿ سير عهمٍـ أٌهٍا عدـ كجكد تكاصؿ بيىٍـ كبيف الجاهعة ،بهعىى 
ٌـ ال يستفيدكف كثيرا هف األبحاث العمهية كالدراسات الهيداىية كال يستدعكف إلى الهمتقيات أك الىدكات أك األياـ الدراسية التي يىشطٍا 

الهختصكف أك أساتذة الجاهعة كالتي تتىاكؿ هكاضيع  ىفسية حكؿ الطفكلة كالتي تدخؿ في إطار اٌتهاهاتٍـ كههارستٍـ اليكهية ،إضافة إلى 
ف تكفرت أحياىا فتككف بمغات أخرل  ،أ كتقتصر عمى  )فرىسية كاىجميزية عادة(كجكد ىقص كاضح في االختبارات الىفسية التي يحتاجكىٍا ،كا 

البعض هىٍا ك التي يجمبٍا األخصائي بإهكاىياتً الخاصة كها أىٍا غير هكيفة عمى البيئة الجزائرية  ككذلؾ اشتكى األخصائيكف هف غياب 
 .التككيف ك الرسكمة 

كذلؾ  )تكقؼ العبلج في هرحمة هبكرة(ك الطاقـ بشكؿ عاـ يعاىي هف هشكمة رئيسية ٌي عدـ الهتابعة هف قبؿ أكلياء األهكر أك الحاالت ىفسٍا
 .كثرة عدد الهتهدرسيف الذم ال يهكف هتابعة جؿ الحاالت كالتكفؿ بٍا ضهف طاقـ طبي كىفسي قميؿ العدد

 :االقتشاحاخ انتً يٍ شأَها سفغ فؼانٍح دوس هزِ انىحذج

هكاىيات هادية أكثر تسٍؿ عهمٍـ، ككذا كبر عدد  يرل أفراد العيىة أف عهمٍـ هعقد كيحتاج إلى طاقـ أكبر هف حيث العدد، كا 
الهؤسسات التعميهية الهىدرجة تحت الهقاطعة،كقد رأكا اىً باإلهكاف تجاكز ٌذي الهشكبلت عف طريؽ إتباع بعض االستراتجيات لزيادة فعالية 

ـ ،كذلؾ بالشكؿ التالي  :دكٌر

 يٍ شأَها رفع فعانُت دور هذِ انىددة يكضح االقتراحات التي:( 5)جدكؿ رقـ

 
 
 

 االقتراحات
 تكعية األسرة  كتحسيسيا بدكر كحدة الكشؼ كالمتابعة 

 ضركرة التكاصؿ المستمر بيف األسرة ك كحدة الكشؼ كالمتابعة
 تكعية المعمميف بالدكر الميـ لكحدة الكشؼ كالمتابعة

 إلخ...ضركرة تزكيد الكحدة  بمختصيف مثؿ األرطفكنيي ك مختص في عمـ النفس المدرسي 
 ضركرة االىتماـ بالدراسات الميدانية كتبميغ نتائجيا إلى طاقـ كحدة الكشؼ كالمتابعة

 االىتماـ بتكفير مختمؼ االختبارات النفسية المكيفة 
تكفير الرسكمة كالتككيف لممختصيف بالكحدة في مجاؿ تطبيؽ االختبارات النفسية أك االىتماـ بالحاالت داخؿ كخارج الكطف الكتساب  كتبادؿ الخبرات 

شراؾ الجامعة ليـ بدعكات رسمية لمحضكر كالمشاركة في الممتقيات ك األياـ الدراسية ك الندكات  .بيف المختصيف كا 
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 خاتمة
يتبيف لىا هف خبلؿ البحث أف كحدة الكشؼ ك الهتابعة تمعب دكرا كبير في االٌتهاـ بالهتهدرسيف ك تساٌـ في تحقيؽ الصحة الىفسية  كذلؾ 
هف خبلؿ التكفؿ الىفسي ك الصحي بالهتهدرسيف هستخدهة في ذلؾ استراتيجيات هتعددة  خاصة أف الهؤسسات التربكية الجزائرية في اآلكىة 
األخيرة عرفت هشاكؿ خطيرة هثؿ العىؼ،الهخدرات ، التسرب الهدرسي  كأصبحت تٍدد استقرار األسر الجزائرية في ظؿ التغير االجتهاعي 

ي  ذا اليتـ إال بتعاكف جهيع األطراؼ الهعىية ٌك كالتطكر التكىكلكجي كالعكلهة، إذ أصبح هف الضركرم إيجاد استراتيجيات حديثة لهكاجٍتٍا، ٌك
 .األسرة، الهدرسة  كالجٍات الفاعمة في الدكلة

 

 :المراجع
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كاقع العبلقات اإلنسانية بيف المعمـ كالمدير كعبلقتيا بالرضا الكظيفي لممعمـ 
ربيعة جعفكر  . د
يمينة بف مكسى . أ

 جامعة كرقمة
 مقدمة

ا العهيقة في تشكيؿ  ا في ىفكس الهعمهيف هف جٍة كآثاٌر      لها كاىت العبلقات اإلىساىية التي تسكد األفراد في الهجتهع التربكم لٍا آثاٌر
حداث تغيير جذرم داخؿ إطار العهمية التعميهية هف حيث فمسفتٍا  األجياؿ الصاعدة أصحاب الهستقبؿ كرجالً لـز العهؿ عمى تىهيتٍا كا 

كأساليبٍا، إذ تعد في الهحيط الهدرسي قضية عمى جاىب كبير هف األٌهية أيف تىعكس العبلقات اإلىساىية السميهة داخؿ الهؤسسات التربكية 
ك ها كشفت عىًعمى دكافع األفراد كترفع الركح الهعىكية كتحسف ظركؼ العهؿ   كاإلىساىية اإلدارية الدراسات هجاؿ في األبحاث ىتائج ٌك

 تعاكىنا أكثر يصبح كبالتالي الفرد بالرضا، يشعر بإشباعٍا كالتي السيككلكجية الفرد حاجات إشباع في اإلىساىية أٌهية العبلقات  عفكالسمككية
قباال  كبذلؾ يتكقؼ هستكل الرضا الكظيفي لمفرد عمى ىكعية العبلقات السائدة في )15، ص2007الشمكم، (كىفكرنا ضجرنا كأقؿ العهؿ عمى كا 

بارتياح َرضا ىفس َفاعمية ؿ الفرد ذلك العهؿ َالتي تقاس أساسا بقبَؿ ذات الصمة بالعهؿ حصيمة لهجهَعة العَاهؿ يهثٌك َالهؤسسة؛ 
.   )3األفىدم، دس، ص(أَ ضيق ؿ ً دَو همػفي اإلىتاج ىتيجة لمشعَر الَجداىي الذي يهٌكو الفرد هو القيان بعهم

 
: مشكمة الدراسة .1

     يٍدؼ التفاعؿ اإلىساىي السائد بيف الهدير كالهعمهيف في جك تسكدي األلفة كالهحبة إلى تزكيد الهعمـ بكؿ ها يحققً ىهكي العمهي كالهٍىي 
بقصد تحسيف عهميتي التعميـ كالتعمـ، إال أىً هف خبلؿ بعض الدراسات تبيف أف العبلقات اإلىساىية ال تحض بالقدر الكافي هف االٌتهاـ هف 
قبؿ الهدراء هها يىتج عىً اىعكاسات سمبية تؤثر في أداء الهعمـ كبالتالي تحكؿ دكف قياهً بدكري بشكؿ فعاؿ، األهر الذم ييشعر الهعمـ بالعجز 

ك هفٍـك يشير إلى هدل اإلشباع الذم يحققً العهؿ أك الكظيفة لحاجات الفرد الهادية كالهعىكية، حيث  تؤكد كهف ثـ اإلحساس بعدـ الرضا ٌك
فالهشرف ؿ، اىية الجيدة بيىً َبيو رؤسائً َزهبلئً في العهػبالرضا إذا تَفرت العبلقات اإلىسؿ سيشعر العديد هو الدراسات عمى أو العاه

هرؤَسيً كالء ثقة َاكتساب ٌذا الهشرف يستطيع ، عمى تفٍن هرؤَسيًؿ الذي يىهي بيىً َبيو هرؤَسيً رَح الهساىدة الشخصية َيعه
إىتاج ال غير لتحقيق أٌداف ؿ ائػرد َسػيعتبرٌن هجؿ بؿ عمى العكس هو الهشرف الذي ال يٍتن بالعها، لديٍنؿ الي يحقق رضا عاػَبالت

 فإف ٌىاؾ جهمة هف الدراسات )15، ص2007الشمكم، (، كىقبل عف َعدن الرضا تىتشر بيىٍنتياء هشاعر االسؿ الذي يجعالشيء الهؤسسة 
راىي التربكم هىٍا دراسة اإلىساىية في اإلشراؼ العبلقات ههارسة في قصكر كجكد عف التي أسفرت  )ق1410(كدراسة الجحدلي )ق1405(الٌز

 الرأم، كتبادؿ التشجيع عدـ حيث هف الهعمهيف هع أثىاء تعاهمً اإلىساىية لمعبلقات التربكم الهشرؼ ههارسة في قصكر كجكد عمى أكدت التي
 في القصكر هىٍا الهعمهيف أداء تعكؽ سمبيات ٌىالؾ أف عمى  التي أكدت)ق1424( شاٌيف ىجكل كدراسة )ق1414( الغاهدم دراسة كذلؾك

 .التربكييف الهشرفيف قبؿ هف العبلقات اإلىساىية ههارسة
عهمية تىشيط دكافع األفراد في هكقؼ هعيف هع تحقيؽ تكازف بيف  )العىكد الهقبؿ(أف العبلقات اإلىساىية كها كرد عف  اعتبار      كعمى 

 هع الكظيفة قدراتً تكافؽ كهدل العاهؿ جٍد تقكيـ تتيح سارة كجداىية ٌك حالة الكظيفي الرضا رضاٌـ الىفسي كتحقيؽ األٌداؼ الهرغكبة؛ كأف
ك يعهؿ عمى تزكيد الهدراء باآلراء كاألفكار التي تساعد عمى تحسيف اتجاٌات العاهميف ىحك العهؿ؛ ، )7، ص 2008العبكدم،(يشغمٍا التي ٌك

الجهاعة َتمك التي تربطٍن بالهشرفيو د َعمى ٌذا األساس يهكو اعتبار الرضا الَظيفي بأىً اىعكاس لتمك العبلقات اإلىساىية بيو أفرا
الذي ؿ تجاي عهمً َالظرَف الهحيطة بالعهؿ ا الَظيفي ٌَ تعبير عو هَقف العاهػَالرض، َترػىت عبلقات تفاٌن أَ تىافر َتاء كاعميٍن سَ

 .تتحدد هشكمة الدراسة كتساؤالتٍا ذلؾ ضكء  كفي)23، ص2008بكعكاز ،(إطاري ؿ داخؿ يعه
 
 تساؤالت الدراسة :

ها هستكل العبلقات اإلىساىية بيف الهعمـ كالهدير؟   -
 حكؿ كاقع العبلقات اإلىساىية باختبلؼ الجىس؟– عيىة الدراسة - ٌؿ يختمؼ هتكسط استجابات الهعمهيف  -
ؿ العمهي؟– عيىة الدراسة - ٌؿ يختمؼ هتكسط استجابات الهعمهيف  -  حكؿ كاقع العبلقات اإلىساىية باختبلؼ الهٌؤ
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 حكؿ كاقع العبلقات اإلىساىية باختبلؼ األقدهية؟– عيىة الدراسة - ٌؿ يختمؼ هتكسط استجابات الهعمهيف  -
 ٌؿ تكجد عبلقة دالة إحصائيا بيف درجة العبلقات اإلىساىية بيف الهعمـ كالهدير كدرجة الرضا الكظيفي لمهعمـ؟ -

:  فرضيات الدراسة .2
هستكل العبلقات اإلىساىية بيف الهعمـ كالهدير جيد  -
 حكؿ كاقع العبلقات اإلىساىية باختبلؼ الجىس– عيىة الدراسة - ال يختمؼ هتكسط استجابات الهعمهيف  -
ؿ العمهي– عيىة الدراسة - ال يختمؼ هتكسط استجابات الهعمهيف  -  حكؿ كاقع العبلقات اإلىساىية باختبلؼ الهٌؤ
 حكؿ كاقع العبلقات اإلىساىية باختبلؼ األقدهية– عيىة الدراسة - ال يختمؼ هتكسط استجابات الهعمهيف  -
 تكجد عبلقة دالة إحصائيا بيف درجة العبلقات اإلىساىية بيف الهعمـ كالهدير كدرجة الرضا الكظيفي لمهعمـ -

 : أىداؼ الدراسة .3
التعرؼ عمى هستكل العبلقات اإلىساىية بيف الهعمـ كالهدير   -
 التعرؼ عمى الفركؽ في درجة العبلقات اإلىساىية بيف الهعمـ كالهدير تبعا لهتغير لمجىس -
ؿ العمهي -  التعرؼ عمى الفركؽ في درجة العبلقات اإلىساىية بيف الهعمـ كالهدير تبعا لهتغير لمهٌؤ
 التعرؼ عمى الفركؽ في درجة العبلقات اإلىساىية بيف الهعمـ كالهدير تبعا لهتغير لؤلقدهية -
 .التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف درجة العبلقات اإلىساىية بيف الهعمـ كالهدير كدرجة الرضا الكظيفي لمهعمـ -

: أىمية الدراسة .4
      تىبع أٌهية الدراسة هف أٌهية دراسة هكضكع العبلقات اإلىساىية كالرضا الكظيفي حيث يفيد ذلؾ في اكتشاؼ العبلقات الخاطئة كالعهؿ 
ا خاصة إذا تعمؽ األهر بهؤسسة تربكية تعهؿ عمى شيكع قيـ التعاكف كالتساهح كالتفاٌـ بيف  عمى تعديمٍا أك البحث في أسبابٍا كعكاهؿ ظٍكٌر

 :الىاس، كيهكف تمخيصٍا إجهاال في العىاصر التالية
 .أٌهية العىصر البشرم ك دكري الفعاؿ في ىجاح أم عهؿ هطمكب -
 التعاكف خبلؿ هف التربكية العهمية تيسير في األهكر األساسية هف العبلقات ٌذي ككف التربكية، الهؤسسة في اإلىساىية العبلقات هكضكع -

 .التربكية العهمية هخرجات عمى يىعكس بها اإلدارة كالهدرسيف، بيف الهثهر
 .إشباع الحاجات الهختمفة لمهعمهيف كالكصكؿ بٍـ إلى أعمى هستكيات الرضاأٌهية العبلقات اإلىساىية في  -
 .دكر الرضا الكظيفي في تطكير كتحسيف العهمية التعميهية بجهيع جكاىبٍا- 

 :التعريفات اإلجرائية .5
 الهدرسيف هع التعاهؿ كيفية إلى كتكجًٍ هدير الهدرسة، ترشد التي السمككية كالقكاعد الهبادئ هف هجهكعة  ٌي:العبلقات اإلنسانية -

 كالكفاءة الهعىكية الركح الهىاسبة لرفع كالهعىكية الهادية الظركؼ تكفير في تتهٌثؿ بٌىاءة آثار هف ذلؾ عمى بها يتٌرتب هؤسستً، في كالعاهميف
 . كذلؾ كها تقيسً األداة الهعتهدة في الدراسة الحاليةاإلىتاجية،

 . ٌك الشعكر باالرتياح كالسعادة في العهؿ كذلؾ كها تعبر عىً درجة الفرد عمى الهقياس الهعتهد في الدراسة الحالية:الرضا الكظيفي -
تتحدد ىتائج الدراسة الحالية بحدكدٌا الهكضكعية الهتهثمة في هتغيرم العبلقات اإلىساىية كالرضا الكظيفي كعيىتٍا الهتهثمة : حدكد الدراسة .6

 .في هعمهي الهرحمة االبتدائية هف كبل الجىسيف الجدد كالقداهى هف خريجي الهعٍد التكىكلكجي كالجاهعة
 :التراث النظرم كالدراسات السابقة .7
: العبلقات اإلنسانية- أكال

ا عبلقات اجتهاعية ضهىية تحددٌا ركح هشتركة بيف األفراد،       تعتبر الهؤسسات التعميهية عبارة عف تىظيهات لهجتهعات صغيرة تيسيٌِّر
ىا يتبيف أف ٌىاؾ أبعادا هدرسية أٌـ هف كـ  حيث يؤكد الباحثيف أف الهدرسة تهثؿ هحيطان لحياة أكسع هف هجرد هحيط لمتعمـ الدراسي، ٌك

كىكعية الهدخبلت الهسخرة، تىدرج ٌذي األبعاد تحت ها أصبح هتعارفا عميً في األدب التربكم بالهىاخ االجتهاعي أك هىاخ العبلقات اإلىساىية، 
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ذا باإلضافة إلى تكفر هحيط تربكم جاد هىظـ كتحمي  يجابية ٌك كبىاءان عمى ٌذا فإف صحة هدرسة ها تستىد عمى البحث عف عبلقات صحية كا 
. )75، ص 2013تهار،ركبي، (هدير الهدرسة بسمكؾ ايجابي هحدد

 في تكازف إلى لمكصكؿ يؤدم فعاؿ بشكؿ هعيف هكقؼ في األفراد تحفيز العبلقات اإلىساىية ٌي عهمياتإلى أف : Scott      حيث أشار
 صبلح كيضيؼ ،)5، ص2011عبد الهجيد،  ("الهشركع هطالب تحقيؽ عمى يساعد اإلىساىي، كها هف اإلرضاء الهزيد يعطي األٌداؼ
ـ يدفعٍـ، الذم بالشكؿ العهؿ هحيط في األفراد بيف التكاهؿ إلى الذم يٍدؼ اإلدارة هف الهيداف ذلؾ" : بأىٍا )ق1415(مالشىكاف  إلى كيحفٌز

      : )27 ، ص2007الشمكم،( "كاالجتهاعية كالىفسية الطبيعية، حاجاتٍـ إشباع عمى حصكلٍـ هع العهؿ بإىتاجية، كبتعاكف،
 ،األهاىة كالصدؽ كالعدؿ، كالهساكاة، التعاكف، هىٍا الىاس بيف اإليجابية لمتفاعبلت هجهكعة هف العىاصر: " بأىٍا  )ق1412(السمطاف كعرفٍا

. )27، ص2007الشمكم، ( ."كالتدريب كاأللفة، كالهحبة،
 
 أثر العبلقات اإلنسانية في المدرسة كاألداء المدرسي: 

     تعد العبلقات اإلىساىية ضركرية في الهجتهع الصغير الذم تهثمً الهدرسة حيث يمتقي العاهمكف فيٍا لساعات في اليـك كيتفاعمكف لتحقيؽ 
فإىٍا  )259، ص 2012حبلكة، (أٌداؼ هحددة، كلذلؾ فإف لمعبلقات اإلىساىية في الهدرسة أثرا كبيران في األداء التربكم لمعاهميف فيٍا، كحسب 

 :تتجمى فيها يمي
 .تعهؿ عمى تهاسؾ الجهاعة داخؿ الهدرسة، كتهتيف الصبلت الكدية كالتفاٌـ العادؿ كالتعاكف الكثيؽ كالثقة الهتبادلة بيف أفراد ٌذي الجهاعة .1
ـ بهسؤكلياتٍـ االجتهاعية كالتربكيةرفع الكعي بيف أفراد الجهاعة الهدرسية بأٌهية الدكر التربكم الذم يقكهكف بً، .2 شعاٌر  . كا 
 إهكاىاتٍـ كاستغبلؿ اإلىتاجية، كفاءاتٍـ كزيادة العهؿ، لصالحرفع الركح الهعىكية بيف أفراد الجهاعة الهدرسية بها يكفر لٍـ الجك الىفسي  .3

 .كالجهاعية الفردية
ا بهظٍر هشرؼ في الهجتهع . حؿ هشكبلت الطمبة التربكية كاالىفعالية كتحقيؽ التكافؽ بيف الحرية كالىظاـ .4 كاالرتقاء بسهعة الهدرسة كظٍكٌر

 .الخارجي
 هف     كعميً فالعبلقات اإلىساىية تيجسد في هساعدة الهعمهيف في تحقيؽ السعادة كالرضا الذاتي عف العهؿ الذم يقكهكف لً باعتبار ذلؾ 

 .الهدرسي الهجتهع أفراد بيف إىساىية عبلقات إليجاد األساسية العكاهؿ
 
 الممارسات الخاطئة لمفيـك العبلقات اإلنسانية داخؿ المدرسة :  

: أف ٌىاؾ جهمة هف الههارسات التي تعكس هفٍـك العبلقات اإلىساىية كالتي تتهثؿ فيها يمي )العىكد الهقبؿ(     ترل 
ذا ها يهكف  أف يؤدم إلى  - يذٌب بعض هديرم الهدارس إلى فٍـ العبلقات اإلىساىية عمى أىٍا تتهثؿ في ترؾ الحرية الكاهمة لمهعمهيف ٌك

 .ىهط اإلدارة الفكضكية أك التكسمية كيىعكس عمى العهؿ سمبان 
ذي ٌي الشممية  -  يذٌب آخركف إلى تككيف عبلقات خاصة هف الهعمهيف كبالتالي تترؾ لٍـ الحرية في تسيير شؤكف الهدرسة كها يحمك لٍـ ٌك

 . أك الحزبية بعيىٍا 
يذٌب بعض هديرم الهدارس إلى هخالفة المكائح كاالحتياؿ عمى األىظهة كقد يصؿ األهر إلى التكاطؤ هع بعض الهعمهيف لتغطية ها يعترم  -

ذا ها يؤدم إلى ضعؼ اإلىتاج كتٍاكف الهعمهيف في عهمٍـ  .عهمٍـ هف ىقص ٌك
يعتقد بعض هديرم الهدارس أف العبلقات اإلىساىية تتهثؿ في التبسط إلى أقصى حد ههكف كرفع الكمفة فيها بيىً كبيف الهعمهيف كلذا فإىً ال  -

ذا ها يىعكس عمى العهؿ سمبان إذ قد يحقؽ العبلقات الهطمكبة كلكىٍا في كثير هف األحياف ال تقـك عمى  يٍتـ بأم تىظيهات رسهية لمعهؿ ٌك
 .االحتراـ الذم يىبغي أف يتكفر إلدارة الهدرسة 

ىاؾ فريؽ هف هديرم الهدارس يدرؾ الهفٍـك الحقيقي لمعبلقات اإلىساىية كالذم يسعى إلى تحقيؽ أٌداؼ العهؿ في ظؿ احتراـ المكائح  ٌك
 .كاألىظهة الخاصة بالعهؿ دكف هخالفة لٍا كلكىً يتفاعؿ هعٍا بحسً اإلىساىي كيقـك بأداء دكري القيادم
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 أىمية العبلقات اإلنسانية: 
     يهثؿ االٌتهاـ بالعبلقات اإلىساىية أحد الهقكهات األساسية لىجاح أم عهؿ، كعمى الهدير أف يىهي عبلقاتً الشخصية 
ا، فهفتاح ىجاح الهدير ٌك قدرتً عمى التعاهؿ هع األفراد  باإلضافة إلى تىهية عبلقات إىساىية سميهة في الهؤسسة التي يديٌر

ذا يتطمب هعرفة تاهة بالعبلقات اإلىساىية ـ راغبكف، ٌك الزبكف، (الذيف يعهمكف هعً بحيث يجعمٍـ يؤدكف ها يىبغي عهمً ٌك
تدفعٍـ لمعهؿ ، كها ، بحيث تضهف العبلقات لمعاهميف في الهجاؿ التربكم الرضا الكظيفي)669، ص2010الزبكف، هكسى، 
كتؤدم العبلقات ، تعزيز االىتهاء إلى العهؿ التربكم هف قبؿ الجهيع كهىحٍـ فرصان لئلىجاز كالتقدـ، هف خبلؿ كاألداء كاإلىتاج

رفع الركح الهعىكية إذ تعد ٌاتً األخيرة هف أٌـ العكاهؿ التي تساعد عمى اإلىساىية دكران ٌاهان في إثارة الدكافع فٍي تعهؿ عمى 
ا  .تعاكف الجهاعة، ك تحسيف أدائٍا كبالتالي تحقيؽ األٌداؼ التي تعهؿ عمى إىجاٌز

                                    )https://uqu.edu.sa/page/ar/93207237(  
: الرضا الكظيفي- ثانيا

 البيئات الختبلؼ لً عاـ تعريؼ تحديد عمى بيف الباحثيف االتفاؽ يتـ لـ أىً ال إالكظيفي الرضا هفٍـك لتحديد هتعددة هحاكالت     بذلت
. الباحثيف بيف االٌتهاـ كهحاكر

. )1179، ص1968ابف هىظكر، (أحبً كأقبؿ عميً :     كيقصد بالرضا لغة ٌك ضد السخط، كارتضاي، رآي لً أٌبل، كرضي عىً
الحالة التي يحقؽ الفرد هف خبللٍا ذاتً كيشبع رغباتً هها يجعمً هيقببلن عمى عهمً بحهاس : "     كها عرفً هىصكر الهعهر بأىً

 ) 4، ص2009حكيـ،(كرغبة كيحرص عمى زيادة كفاءتً اإلىتاجية 
اـ زباحتري ىضيا عىٍا ىتيجة شعرا تجعمً ىلتعمياهٍىة ق لهعمهة تجالدل الهعمـ أك اية رىحالة ىفسية شع: "بأىً  )2002(كيرل الخزرجي 

ـ ٍييدارالء كاهبلشلهيذ كالتبل اٍ هعً هٍلعاهميا ، كشعكري بأىً تكفر لً هجاالن ًػع لهٍىتػلهجتهر كأفراد اىهدٌـ، كتقدير أكلياء األىلجٍ كتقديٌر
.  )5ىافع، دس ، ص(لتحقيؽ طهكحاتً الهادية كالهعىكية

، يفتًف كظيشبعٍا هب أف غريت التي جاع الحاشبادل إبهكر الفرد جة شعف درعرة عبا: " يفي بأىًالكظضا إلى الر )2005(كيشير الزايد  
.   )34، ص 2012، حهةك ربأ(يفة هعيىة داء كظقياهً بأؿ خبلف ه

إحساس داخمي لمفرد يتهثؿ في شعكري باالرتياح كالسعادة :"      هف خبلؿ عرض ٌذي التعريفات يهكف القكؿ أف الرضا الكظيفي عبارة عف
" ىتيجة إلشباع حاجاتً كرغباتً هف خبلؿ هزاكلتً لهٍىتً التي يعهؿ بٍا، كالذم ىتج عىً ىكع هف رضا الفرد كتقبمً لها تهميً عميً كظيفتً 

ا هف في تؤثر عاهبلن  عشر الكظيفي في تسعة الرضا في تؤثر التي ٌكبكؾ العكاهؿ  حدد     كقد العبلقة هع الهشرفيف، كظركؼ العهؿ،  :أبرٌز
تاحة اإلجٍاد هستكل كالحرية، كالهسؤكلية، كاإلجازات، كاالستهتاع بالعهؿ، كاىخفاض  عف الهرتدة التغذية لهعرفة الفرص في العهؿ، كا 

 )294، ص 2009خميفات، الهبلحهة، (األداء
 أىمية الرضا الكظيفي :

فقد  )2012(ؤسسة، ك ىقبل عف أبك رحهةَجَد لمهال ً ػَبدَىالهؤسسة يرتبط بالعىصر البشري في ككىً      تظٍر أٌهية الرضا الَظيفي 
يفي الكظضا ك إلى االٌتهاـ بالرعدتب التي ألسباف اهددا عددت حث يفي حيالكظضا الرٌهية أضيح كتإلى  )2007(ت إيهاف الحىيطي قطرت
 :الىحك التاليٌي عمى ك

 .ت الهٍىية الهختمفةسساالهؤفي ف هميب العاىسبة غياض ىخفاإلى ايفي الكظضا كل الرهستع تفاؤدم اري -
 .بصفة عاهةف الحياة ضا ع، ككذلؾ أكثر رخاصة هع عائمتًكغً رافت قف كضا عأكثر رتفع الهريفي الكظضا ت الرجايككف الفرد ذك در -
 .لحكادث العهؿضة رعؿ قـ أعهمٍف ضا عكثر رألكف اهمكف العايك -
 . جإلىتادة اياأدل ذلؾ إلى زيفي الكظضا ف الرهلية جة عاؾ درٌىاكاف فكمها العهؿ، إلىتاجية في كايفي الكظضا ف الرثيقة ها بيكعبلقة ؾ ٌىا  -

ت ياؼ الهستكبهختمف هميراد العافلؤليفي رار الىفسي الفكرم كالكظستقف كاإلألهؽ افي تحقير الهٍهة صد العىاحأيفي الكظضا ر الريعتب     ك
أبك رحهة، (ٍا طبيعة ىشاف طعض الىظر بغالهىظهة ي دها تىشالهطاؼ ىٍاية ك في ٌج كإلىتادة اياإلى زعا ـ طكفعٍديث حي، يةدارإلا

. )37، ص2007
ا كؿ هف : الدراسات السابقة- ثالثا  )2012ق، أهؿ األحهد 1433كصؿ ا بف عيضة بف حاهد الحارثي (ذكٌر

https://uqu.edu.sa/page/ar/93207237
https://uqu.edu.sa/page/ar/93207237
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 الهىاسب، الهدرسي الهىاخ تكفير كيفية تبياف الهدرسة ٌدفٍا إىتاجية في اإلىساىية العبلقات أجرل دراسة بعىكاف دكر:  (1987) أحهد دراسة- 
 بيف لمتكفيؽ الهدير يتبعٍا الهىاسبة التي كاألساليب بيىٍـ، فيها تربط التي العبلقة كطبيعة الهدرسة، في العاهميف الهدير عف رضا حيث هف

 كعمى ههتازة، األكائؿ بالهعمهيف الهدير عبلقة أف إلى الدراسة ىتائج حيث تكصمت الهؤسسة التربكية؛ كأٌداؼ الهدرسة في العاهميف حاجات
 كالهتابعة كالهصارحة، التعاكف عمى كقائهة جيدة جدان، بالعاهميف الهدير عبلقة أف كها، كالهٍىي الىفسي كاالرتياح الهسؤكلية هف درجة كبيرة

 .الجيدة
دفتف، لمهعمهي الهعىكية الركح كبيف لمهديريف  اإلدارم السمكؾ بيف العبلقة "بعىكاف ( Koslo 1989)ككسمك ركبف دراسة -  تحديد إلى ٌك

 هع الذيف يعهمكف الهعمهيف هعىكيات أف إلى الدراسة ىتائج بحيث أشارت الهعىكية لمهعمهيف، الركح كبيف لمهديريف اإلدارم السمكؾ بيف العبلقة
ىتاجٍـ هرتفعة إدارتٍـ في اإلىساىية العبلقات أسمكب هديريف يستخدهكف  يستخدهكف ال هديريف هع يعهمكف الذيف الهعمهيف هع أكثر هقارىة كا 

. اإلىساىية العبلقات أسمكب
 قطر بدكلة الهدارس لهديرم كالفعمية اإلىساىية الهثالية العبلقات لسمككيات الهعمهيف إدراؾ أجرل دراسة بعىكاف:  (1995)اإلبراٌيـ دراسة  -

 بيف فركؽ كجكد الىتائج  كأظٍرت،الهعمهيف ىظر كجٍة هف الهعمهيف هع الهدارس لهديرم اإلىساىية العبلقات إلى سمككيات ٌدفٍا التعرؼ
 ٌذي السمكؾ، ألىهاط الطرفيف تصكرات بيف فركؽ كجكد كعدـ الجىس، لهتغير تعزل السمكؾ اإلىساىي ألىهاط كالهعمهات الهعمهيف تصكرات

 تىهية هف لٍا لها كالهعمهيف الهديريف بيف اإلىساىية تعزيز العبلقات أٌهية إلى الدراسة التدريسية كها أشارت كالخبرة العهر لهتغيرم تعزل
 .الهدرسي العهؿ كتحسيف الهعمهيف، لدل كاإلىجاز بالرضا كالهبادرة اإلحساس

 إلى الدراسة ٌدفت أيرلىدا، في االبتدائية في الهدارس التعميهي لمطاقـ اإلىساىية العبلقات طبيعة :  بعىكافMoor 1997 )(هكر دراسة -
 العكاهؿ هف االتصاالت ىكعية أف إلى الىتائج أيرلىدا، تكصمت في الهدارس االبتدائية في ههارستٍا كهدل اإلىساىية العبلقات طبيعة عف الكشؼ
 السائدة اإلىساىية لمعبلقات ىتيجة هسركركف هدارس أيرلىدا في الهعمهيف هعظـ الهدارس، كأف في اإلىساىية طبيعة العبلقات تحديد في الهٍهة
 .كالهصداقية بالدؼء تتصؼ التي
العبلقات اإلىساىية بيف هديرم الهدارس كالهعمهيف كعبلقتٍا بالتحصيؿ : بعىكاف ) ق1422(دراسة حاهد بف هحهد بف عمي الشهراىي -

الدراسي هف كجٍة ىظر هعمهي الصؼ الثالث الثاىكم عمهي بهحافظة القىفذة، ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى هستكل العبلقات اإلىساىية بيف 
 .هديرم الهدارس كالهعمهيف كقد أظٍر تحميؿ ىتائجٍا أف هستكل العبلقات عاليا في هعظـ عبارات أبعاد العبلقات اإلىساىية

ا : بعىكاف: )ق1433(دراسة كصؿ ا بف عيضة بف حاهد الحارثي - هستكيات العبلقات اإلىساىية السائدة في الهدارس الثاىكية كها يتصكٌر
الهديركف كالهعمهكف بهحافظة الطائؼ، ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى هستكيات العبلقات اإلىساىية السائدة بالهدارس الثاىكية بالطائؼ، 

ؿ العمهي(كالكشؼ عف الفركؽ في هستكل العبلقة تبعا لهتغير كقد أظٍرت الىتائج أف الهتكسط الكمي  )الهسهى الكظيفي، الخبرة، الهٌؤ
 .لهستكيات العبلقات اإلىساىية  السائدة في الهدارس الثاىكية بالطائؼ عالية

 التربكييف كالهشرفيف الهعمهيف بيف اإلىساىية العبلقات هستكيات عف الثاىكية الهرحمة هعمهي رضا درجة " عىكاىٍا )ـ 2007 ( إبراٌيـ دراسة -
دفت." السعكدية العربية الههمكة في العبل هحافظة الهعمهكف في يراٌا كها  هع اإلىساىية لمعبلقات الهدارس هديرم ههارسة كاقع تعرؼ إلى ٌك

 ذات فركؽ الحسابية الهتكسطات بيف (كاف إذا ها هعرفة إلى تٍدؼ كها السعكدية العربية بالههمكة العبل هحافظة هعمهك يراٌا الهعمهيف كها
 العبل يراٌا هعمهك  هحافظة الهعمهيف كها هع اإلىساىية لمعبلقات الهدارس هديرم ههارسة كاقع حكؿ العيىة أفراد لتقديرات إحصائية داللة

 عبلقة هجاؿ  أفعف الدراسة ىتائج أسفرت كقد ) الخبرة كسىكات التعميهي كالقطاع الهرحمة الدراسية  (لهتغير السعكدية تعزل العربية بالههمكة
 كتشجيعٍـ ظركفٍـ كهراعاة بالهعمهيف الهدرسة هدير اٌتهاـ هجاؿ ثـ األكلى، بالهرتبة كاف هعٍـ التعاهؿ في كأسمكبً بالهعمهيف هدير الهدرسة

ذكم   تقديرات هتكسط بيف فركؽ  ٌىاؾ كها تبيف أىً كبيرة، ههارسة بدرجة الكمية األداة عمى تقديرات الهعمهيف كاىت كقد الهعىكية، الركح كرفع
 .ثاىية جٍة هف  سىكات عشر هف أكثر الخبرة  سىكات ذكم تقديرات كهتكسط جٍة هف سىكات خهس هف أقؿ  الخبرة سىكات
 في اإلىساىية العبلقات ألسمكب جرش هحافظة في الثاىكية هديرم الهدارس استخداـ درجة ": عىكاىٍا)ـ 2010الزبكف،الزبكف،هكسى (دراسة -

 جرش م هحافظةؼ الثاىكية الهدارس هديرم استخداـ درجة عمى التعرؼ إلى الدراسة ٌدفت  كقد."هعمهيٍـ ىظر كجٍة هف اإلدارة الهدرسية
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ؿ ، الجىس : الهتغيرات ببعض ذلؾ هعمهيٍـ، كعبلقة ىظر كجٍة هف الهدرسية اإلدارة في اإلىساىية العبلقات ألسمكب  كالخبرة العمهي، كالهٌؤ
 اإلدارة في اإلىساىية العبلقات ألسمكب جرش في هحافظة الثاىكية الهدارس هديرم استخداـ درجة أف الدراسة إليً تكصمت ها كأبرز العهمية،
 إحصائية تعزل داللة ذات كجكد فركؽ عدـ كتبيف الهتكسط، االستخداـ هستكل ضهف كاف ىظر هعمهيٍـ كجٍة هف األردف في الهدرسية
ؿ الجىس (لهتغيرات  .)العهمية كالخبرة العمهي كالهٌؤ

 
جراءاتيا. 8 : منيجية الدراسة كا 

 مجتمع كعينة الدراسة: 
     يتككف هجتهع الدراسة الحالية هف هعمهي الهرحمة االبتدائية بكاليتي الكادم ككرقمة كاختيرت العيىة بطريقة عشكائية بسيطة حيث قدر عدد 

: يكضح خصائص عيىة الدراسة )01(هعمها كهعمهة كالجدكؿ رقـ   )139(أفرادٌا بػ 
 تكزع أفراد عيىة الدراسة تبعا لهتغيراتٍا: )01(الجدكؿ رقـ 

العدد الهتغيرات 
 95  إىاث  44    ذككر   الجىس 

ؿ العمهي   92 الجاهعة  47     الهعٍد التكىكلكجي         الهٌؤ
 47 سىكات 10   أكثر هف  92 سىكات 10     أقؿ هف األقدهية 

 
 أدكات الدراسة: 
 :(العبلقات اإلنسانية)األداة األكلى  -
ي فقرة تعبر عف التأييد أك الرفض لمعبلقات الهكجبة،  )26(حيث تتككف هف  )باسهة حبلكة(دٌا بإعدا  لقياس العبلقات اإلىساىية قاـ استباىة ٌك

.  فقرات سالبة5 فقرة هكجبة ك21حيث تضهىت 
 عمى السابقة أعطيت البدائؿ حيث )ىادراأحياىا،  ، دائها(بدائؿ ثبلثة ذم هتدرج إجابات سمـ عمى االستباىة اعتهدت : األداة تصحيح -

 االستبياف عمى درجة أدىى تككف كبذلؾ الهكجبة لمفقرات تهاها عكس التدريج في حاؿ الفقرات السالبة كيتـ )3, 2، 1(التالية الدرجات الترتيب
 .78) (ٌي درجة كأعمى ( 26 )ٌي
  :(الرضا الكظيفي)األداة الثانية  -
ي الرضا عف الهرتبات كالهزايا  (حيث تتككف هف أربعة أبعاد  )عبد الرحهف صالح األزرؽ(دٌا  بإعداـلقياس الرضا الكظيفي قا استباىة ٌك

فقرة تعبر عف  )33(بكاقع  )الهادية، الرضا عف هدل تحقيؽ الهٍىة لمذات، الرضا عف طبيعة العهؿ كظركفً، الرضا عف عبلقتً بالهسؤكليف
 .  فقرات سالبة17 فقرة هكجبة ك16التأييد أك الرفض لمشعكر باالرتياح كالرضا، حيث تضهىت 

 أعطيت البدائؿ حيث )هكافؽغير هكافؽ،هكافؽ ىكعا ها، (بدائؿ ثبلثة ذم هتدرج إجابات سمـ عمى االستباىة اعتهدت: األداة تصحيح -
 عمى درجة أدىى تككف كبذلؾ الهكجبة لمفقرات تهاها عكس التدريج في حاؿ الفقرات السالبة كيتـ )1, 2، 3(التالية الدرجات الترتيب عمى السابقة

 .99)(ٌي درجة كأعمى) 33(ٌي االستبياف
 
 الخصائص السيككمترية لؤلدكات : 

كقدر الثبات كفؽ  ،)0,88(   قدر صدؽ األداة  كفؽ طريقة هعاهؿ التجزئة الىصفية لسبيرهاف براكف بػػ:(العبلقات اإلنسانية)األداة األكلى  -
 .)0,92(كركىباخ هعاهؿ الثبات  ألفا

 ) 0,77-0,78 – 0,81- 0,42( قدر الصدؽ عف طريؽ هعاهؿ االتساؽ لؤلبعاد األربعة ككاف بالترتيب :(الرضا الكظيفي)األداة الثانية  -
 .كقد تـ اعتهاد ٌذي الىتائج في الدراسة الحالية. )0,79(براكف بػ - كقدر ثبات التجزئة الىصفية سبيرهاف
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 الدراسة عمى  عيىة أفراد استجابات االرتباط بيفحساب االجتهاعية في لمعمـك اإلحصائية الرـزىاهج بر  استخدـ:اإلحصائية المعالجة
 .لدراسة الفركؽ بيف عيىات الدراسة الهختمفة في هتغير العبلقات اإلىساىية )ت(اختبار استخداـ تـ كها األداتيف،

 
: عرض كتفسير النتائج.9
 :عرض كتفسير نتيجة الفرضية األكلى -

" هستكل العبلقات اإلىساىية بيف الهعمـ كالهدير جيدة: "     تىص الفرضية الثاىية عها يمي
     كقصد هعالجة ٌذي الفرضية تـ حساب الهتكسط الحسابي كاالىحراؼ الهعيارم كالكزف الىسبي الستجابات أفراد العيىة فكاىت الىتائج عمى 

: الىحك التالي
الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كالكزف الىسبي الستجابات عيىة الدراسة عمى هقياس العبلقات اإلىساىية : )02(الجدكؿ رقـ 

مستكل العبلقة الكزف النسبي االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي المؤشرات اإلحصائية 
جيدة  0.87 10.21 59.42 ( معمما كمعممة139= ف)العينة الكمية

     
كعميً ىقكؿ أف غالبية عيىة  % 87      هف خبلؿ الىتائج الهدكىة في الجدكؿ أعبلي يتبيف أف الكزف الىسبي لمعبلقات اإلىساىية قدر بػ 

حاهد بف هحهد (الدراسة يؤيدكف ككف العبلقات السائدة بيىٍـ كبيف هدرائٍـ جيدة، تتفؽ ٌذي الىتيجة هع ىتائج بعض الدراسات السابقة كدراسة
 )ق1433، كصؿ ا بف عيضة بف حاهد الحارثي 2010الزبكف،الزبكف، هكسى، 2007، إبراٌيـ 1422بف عمي الشهراىي 

     كيهكف تفسير ٌذي الىتيجة بككف الهجاؿ التربكم أرقى هجاالت العهؿ هف حيث االلتزاـ بالهعايير كالمكائح كالتىظيهات التي تضهف استقرار 
العهؿ التربكم هع كجكد هركىة لدل الهدير هف حيث إتاحة الفرصة لمهعمهيف إلبداء الرأم كاتخاذ بعض القرارات أك الهساٌهة في كؿ ها يخدـ 

 .الهؤسسة التربكية هها يشيع جكا هف االحتراـ الهتبادؿ كالثقة بيف الطرفيف
 

 :عرض كتفسير نتيجة الفرضية الثانية -
 "حكؿ كاقع العبلقات اإلىساىية باختبلؼ الجىس– عيىة الدراسة - ال يختمؼ هتكسط استجابات الهعمهيف : "      تىص الفرضية الثاىية عها يمي

بيف هتكسطي عيىة الهعمهيف كالهعمهات كاستخراج داللتٍا اإلحصائية فكاىت الىتائج " ت"     كقصد هعالجة ٌذي الفرضية تـ حساب اختبار 
 )03(عمى الىحك الهبيف في الجدكؿ رقـ 

الهتكسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كقيهة ت كداللتٍا اإلحصائية : )03(الجدكؿ رقـ 
 حسب هتغير الجىس 

ت المجدكلة حسب ح -دت المحسكبة ع ـ المؤشرات اإلحصائية 
البرنامج 

مستكل الداللة 
ىكع العيىة 
 0.01 0.25 137 1.15 9.70 60.88 44= هعمهيف     ف
 10.41 58.74 95= هعمهات    ف

 
أكضحت الىتائج في الجدكؿ أعبلي أف هتكسط استجابات الهعمهيف الذككر أكثر ايجابية إال أىً ال يكجد أثر داؿ إحصائيان لهتغير الجىس      

بيىها اختمفت هع  )2010الزبكف،الزبكف،هكسى،  2009/2010أهؿ األحهد  (في تحديد كاقع العبلقات اإلىساىية، تتفؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة 
. التي أشارت إلى كجكد اختبلفات بيف تصكرات الهعمهيف كالهعمهات ألىهاط السمكؾ االىساىي لمهدير )1995اإلبراٌيـ (ىتائج دراسة 

 تهيز الجهيع، فبل بيف كالهساكاة الهتبادلة كالثقة يسكد االحتراـ حيث الهدارس، في كاحدة اإلىساىية لمعبلقات العاـ اإلطار أف  ٌذايعىي      كقد
ذا ها  عف بغض الىظر عاهة عبلقات كفؽ الهعمهيف هع الهدير كالهعمهات حيث يتعاهؿ بيف الهعمهيف التعاهؿ في اإلدارة جىس الهعمـ ٌك

 .تقتضيً في األساس سيركرة العهؿ التربكم الذم يٍدؼ لتحقيؽ ىجاح الهتهدرسيف بسبلـ
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: عرض كتفسير نتيجة الفرضية الثالثة -
ؿ – عيىة الدراسة - ال يختمؼ هتكسط استجابات الهعمهيف: "     تىص الفرضية الثالثة عها يمي حكؿ كاقع العبلقات اإلىساىية باختبلؼ الهٌؤ

 "العمهي

بيف هتكسطي عيىة الهعمهيف كاستخراج داللتٍا اإلحصائية فكاىت الىتائج عمى الىحك " ت"     كقصد هعالجة ٌذي الفرضية تـ حساب اختبار 
. )04(الهبيف في الجدكؿ رقـ 

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقيمة ت كداللتيا اإلحصائية: (04)الجدكؿ رقـ 
 حسب متغير المؤىؿ العممي

ت المجدكلة حسب ح -دت المحسكبة ع ـ المؤشرات اإلحصائية 
البرنامج 

مستكل الداللة 
ىكع العيىة 
 )0.01(  0.97 137 0.036 11.15 59.46 47= الهعٍد التكىكلكجي ف
 9.76 59.40 92= الجاهعة           ف

      
بلت الهختمفة،       يبلحظ هف خبلؿ الىتائج الهدكىة في الجدكؿ أعبلي أف ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف كجٍتي ىظر الهعمهيف ذكم الهٌؤ

 )2010الزبكف،الزبكف،هكسى(تتفؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة أم أف هستكل العبلقات جيدة، )أكبر هف الهتكسط(عدا عف ككف استجاباتٍـ  هرتفعة
ؿ العمهي بصفة عاهة ليس لً عبلقة بتحديد كاقع العبلقات اإلىساىية، كعدـ كجكد فرؽ قد يعزل إلى الخمفية  كعميً يهكف القكؿ أف الهٌؤ

ؿ كها قد يعزل ذلؾ إلى الرؤية الهتكاهمة بيىٍـ في تطبيؽ المكائح كاألىظهة .الهتشابٍة التي يتعرض لٍا الهعمهكف بغض الىظر عف الهٌؤ
 .الهدرسية كالهركىة في التعاهؿ هعٍا، كلمهساكاة في الكظائؼ كالعهؿ بعد تخرجٍـ ىظران لىهط تدريسٍـ الكاحد

 
: عرض كتفسير نتيجة الفرضية الرابعة -

حكؿ كاقع العبلقات اإلىساىية باختبلؼ – عيىة الدراسة - ال يختمؼ هتكسط استجابات الهعمهيف : "      تىص الفرضية الرابعة عها يمي
 "األقدهية

بيف هتكسطي عيىة الهعمهيف الهختمفة األقدهية كاستخراج داللتٍا اإلحصائية فكاىت " ت"     كقصد هعالجة ٌذي الفرضية تـ حساب اختبار 
. )05(الىتائج عمى الهبيف في الجدكؿ رقـ 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقيمة ت كداللتيا اإلحصائية  : ( 05 )الجدكؿ رقـ 
 حسب متغير األقدمية

ت المجدكلة حسب ح -دت المحسكبة ع ـ المؤشرات اإلحصائية 
البرنامج 

مستكل الداللة 
ىكع العيىة 

 )0.01(  0.40 137- 0.84 14.75 58.90 92=  سىكات ف10أقؿ هف 
 14.62 60.44 47=  سىكات ف10أكثر هف 

 
كأكثر ايجابية هف ىظيرتٍا  )هرتفعة(     يبلحظ هف خبلؿ الىتائج الهدكىة في الجدكؿ أعبلي أف استجابات األكثر أقدهية أعمى هف الهتكسط

األقؿ أقدهية إال أىً ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف كجٍتي ىظر الهعمهيف ذكم األقدهية الهختمفة، كعميً يهكف القكؿ أف األقدهية بصفة عاهة 
بيىها اختمفت هع ىتائج  )  2010الزبكف،الزبكف،هكسى، 2009/2010أهؿ األحهد  (تتفؽ ٌذي الىتيجة هع دراسةليس لٍا عبلقة بالهكضكع، 

. التي أشارت إلى كجكد اختبلفات بيف تصكرات الهعمهيف ألىهاط السمكؾ االىساىي لمهدير تبعا لهتغير الخبرة التدريسية )1995اإلبراٌيـ (دراسة 
رم قد يعزل إلى الخمفية الهتشابٍة التي يتعرضكف لٍا كالتزاهٍـ بتطبيؽ الىظاـ التربكم في إطار عبلقات االحتراـ  كعدـ كجكد فرؽ جٌك

 .الهتبادؿ، كها يمعب عاهؿ اىتقاؿ الخبرة دكري في تعهيـ بعض األفكار كاالتجاٌات تجاي الهكضكعات الهشتركة في الكسط الهدرسي
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: عرض كتفسير نتيجة الفرضية الخامسة -

تكجد عبلقة دالة إحصائيا بيف درجة العبلقات اإلىساىية بيف الهعمـ كالهدير كدرجة الرضا الكظيفي :      تىص الفرضية الخاهسة عها يمي
لمهعمـ؟ 

. )06(      كقصد هعالجة ٌذي الفرضية تـ حساب هعاهؿ االرتباط بيرسكف فكاىت الىتائج عمى الىحك الهبيف في الجدكؿ رقـ
قيمة ر كداللتيا اإلحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة : (06)الجدكؿ رقـ 

مستكل الداللة درجة الحرية ر المجدكلة ر المحسكبة المؤشرات اإلحصائية 
 0.01 137 0.22 0.29 ( معمما كمعممة139= ف)العينة الكمية

      
، 1989؛ ككسمك 1987األحهد (دراسة      أكضحت الىتائج في الجدكؿ أعبلي أف قيهة هعاهؿ االرتباط دالة إحصائيا تتفؽ ٌذي الىتيجة هع

رية بيف درجة العبلقات اإلىساىية كالرضا الكظيفي لمهعمـ فٍي ال ترجع لمصدفة بؿ  )1997هكر  كبالتالي يهكف القكؿ أىً ٌىاؾ عبلقة جٌك
ٌىاؾ عبلقات هخططة قائهة باألساس عمى الهصارحة بيف الطرفيف كذلؾ قصد التعاكف عمى تحقيؽ غايات الىظاـ التربكم عاهة هها اىعكس 

 .إيجابا عمى رضا الهعمهيف الذيف شعركا باالحتراـ هها دفعٍـ لهزيد هف البذؿ كالهبادرة
 

: خبلصة كمقترحات
     عمى ضكء ىتائج الدراسة الحالية كالدراسات السابقة ذات الصمة بهكضكعٍا ترل الباحثات أىً يىجر عف عدـ تكفر العبلقات اإلىساىية 

الجيدة في هحيط العهؿ كالهحيط الهدرسي بصفة خاصة عدة آثار سمبية كالصراع كغيري هها يعطؿ تحقؽ األٌداؼ التربكية بيىها تكفر سياسة 
شهكلية تعتهد عمى أخذ آراء كؿ األطراؼ بعيف االعتبار ستهكف الجهيع كالهعمـ خاصة عمى بذؿ كؿ جٍكدي لمرقي بالعهمية التعميهية لها تكفر 

 .لً هف االحتراـ كالثقة
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التطكير التنظيمي بيف معززات الصحة النفسية كمثبطات الثقافة التقميدية 

 

 زقار رضكاف .د
     المركز الجامعي لتمنراست

مدخػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

ا كياىات ٌادفة إلى تحديد أٌداؼ في هسار كجكدٌا، هىٍا ها يتعمؽ بزيادة فاعمية الهؤسسة كضهاف   تسعى الهؤسسات باعتباٌر
ا كبقائٍا، كٍدؼ أسهى، لهجهؿ الغايات التي تىشدٌا كؿ الهؤسسات، ىظرا لها يحققً ألعضائٍا هف ارتياح كرضى فهف خبلؿ . استقراٌر

التطكير يشبع كؿ هف الفرد كالهىظهة التي يىتهي إليٍا الكثير هف الحاجات الىفسية كاالجتهاعية كاالقتصادية التي ال يستطيع العيش بدكىٍا، 
حيث يتهكف الفرد هف تحقيؽ ذاتً، كأسهى غاية، كهف جٍة أخرل يساعد الهىظهة عمى تهتيف قكتٍا كتكسيع ىفكذٌا كالرفع هف قدرتٍا عمى 

ها  .الهىافسة كالبقاء، كيحتاج كؿ هف الفرد كالهىظهة لمتطكير كهؤشر لىجاحٍها كهدعـ الستقراٌر
تعتهد عهمية تطكير الهؤسسات عمى شركط هتىكعة تفكؽ اإلحاطة بٍا حدكد ٌذي الكرقة، ىكتفي ٌىا بالتركيز عمى دكر كأٌهية الفرد في ٌذا 

الهاؿ، الثركات الطبيعية، (يحتؿ رأس الهاؿ البشرم هكاىة بارزة في كؿ هشركع تىهكم كتطكرم إلى جاىب الشركط األخرل. السياؽ الٍاـ
لى جاىب التككيف التقىي الجيد لمفرد في هيداف . ، إذ يعتبر اإلىساف هحرؾ التجديد كالتىهية كالتطكير في هختمؼ الهؤسسات عبر العالـ)الكقت كا 

لى تعمـ هٍارات اجتهاعية  هف هجاالت الحياة، يحتاج أيضا إلى قدر عاؿ هف الصحة الىفسية التي تسهح لً بتأدية هٍاهً عمى أكهؿ كجً، كا 
ا في تطكير  يجابية تساٌـ بدكٌر كتكاصمية فعالة تساعدي عمى االرتباط كالتعاكف هع زهبلئً، هها يسهح لً بخمؽ عبلقات إىساىية هتيىة كا 

.  الهؤسسة
تبىي التطكير التىظيهي هف قبؿ الفرد كالهىظهة ال يعىي دائها أف كبل الطرفاف يأخذاف بأسبابً، بؿ إىىا كثيرا ها ىجد الفرد يصبكا إلى ٌدؼ، 
لكىً ليس هستعدا بها يكفي لتقديـ التضحية كالجٍد البلـز لمكصكؿ إليً، ككذلؾ الحاؿ بالىسبة لمهىظهة، فيىجر عف ذلؾ الفشؿ في تحقيؽ 

كعىدها تتعقد الهشكبلت بعد فترة، يصعب تحديد العكاهؿ التي .  كالبقاء في حالة هستهرة هف الضعؼ كالتخمؼ قد تقكد إلى التبدد،األٌداؼ
ىا  تظٍر أٌهية كدكر الصحة الىفسية كالعبلقات االىساىية في عهمية التطكير التىظيهي، ىظرا لها تعزل إلى الفرد كالتي تعزل إلى الهىظهة، ٌك

تتهيزاف بً هف خصائص عديدة تتجً في هجهمٍا في صالح الىهك كالتطكير بصفة عاهة، كتتجمى العبلقة كطيدة بيف السكاء الىفسي 
غير أف ٌىاؾ تحديات عديدة . كاالجتهاعي لؤلفراد كالتطكير التىظيهي  بشكؿ عاـ، ألف كبلٌها يرهياف إلى الرشد، كيٍدفاف إلى تحقيؽ الفعالية

.   تكاجً هىٍج التطكير التىظيهي الٍادؼ إلى التغيير، هىٍا الهعتقدات الفكرية التي يتبىاٌا االىساف، كالثقافة التي تربى في أحضاىٍا
تعتبر الثقافة التقميدية عائقا أهاـ هىٍج التطكير التىظيهي يثبط كؿ هحاكالت التغيير التي يىشدٌا الفرد أك الهىظهة، ألف ٌذي الثقافة تقـك حسب 

ـ حسب أٌكائٍـ )2010(هظٍر ، عمى عجز األشخاص كالشبكات العبلقاتية كالجهاعات عمى التحكـ في كسائؿ هعيشتٍـ كتىظيـ هصيٌر
فٍي تعىي اىعداـ االىتاج بهعىاي العصرم، أم غياب هحرؾ التجديد كالتطكر االجتهاعي، كبالتالي تككف هف أكبر . كحاجاتٍـ كطهكحاتٍـ

التحديات التي تكاجً تطكير الهؤسسات، كهف ٌىا فإف تشبع األفراد بهبادئٍا خبلؿ سىكات طكيمة هف التربية االجتهاعية يجعمىا ىتساءؿ عها إذا 
ف كاىكا يتهتعكف بصحة الىفسية جيدة تىعكس هف خبلؿ عبلقات  كاىكا سيتهكىكف هف تطبيؽ هىٍج التطكير التىظيهي كتبىي ثقافتً، حتى كا 

 إىساىية فعالة؟ 

منيج التطكير التنظيمي  

ك يرتبط ببراهج كتقىيات تٍدؼ في هجهمٍا إلى  التطكير التظيهي ٌك هىٍج حديث ىسبيا قائـ عمى الدراسات في هجاؿ السمكؾ اإلىساىي، ٌك
ذا بغية  تحسيف هستكل أداء األفراد داخؿ الهىظهة كتعديؿ سمككاتٍـ كرفع هعىكياتٍـ، بٍدؼ رفع اإليجابية في العبلقات االىساىية بيىٍـ، ٌك

. عمى تحقيقٍا كبمكغٍا )الهىظهة(تحقيؽ األٌداؼ الشخصية ألفراد الهىظهة، في إطار األٌداؼ العاهة التي تعهؿ ٌذي األخيرة
يعتبر التطكير التىظيهي هفٍـك حديث ىسبيا، تعكد بداياتً األكلى لسىكات الستيىيات، حيث يربطً كثير هف الباحثيف باسـ بكٍادرد كهاؾ 

ك هصطمح يشير إلى هىٍج يتضهف جهمة هف البراهج كالتقىيات التي تستخدـ في تطكير )Beckhard et Mac Gregor(قريقر ، ٌك
تعىي كمهة التطكير إخراج الهيزة أك الفائدة الكاهىة داخؿ أم شيء، أها كمهة التىظيهي فٍي تتعمؽ بالهىظهات بكصفٍا كياف كىشاط . الهىظهات

. في آف كاحد، يضـ هجهكعة أفراد يتفاعمكف بيىٍـ، ككمها كاف التفاعؿ إيجابي بيىٍـ، كاىكا قادريف عمى تحقيؽ األٌداؼ الهرسكهة لٍـ بكفاءة
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 كظاٌرة طبيعية كهستهرة في حياة الهىظهات تحدث بصكرة تمقائية كعفكية دكف تخطيط هسبؽ، قد بالتغير التنظيميكيرتبط التطكير التىظيهي 
 إلى التغيير التنظيميتىجـ تحت تأثير التغيرات البيئية أك الهىاخية ذات الصمة بهدخبلت الهىظهة أك بعهمياتٍا أك بهخرجاتٍا، بيىها يشير 
عف الغالبي كصالح، (عهمية هقصكدة يسهح لمهىظهة باالىتقاؿ هف حالتٍا الحالية إلى حالة هستقبمية هرغكبة كذلؾ هف أجؿ زيادة فاعميتٍا

كيتضح هف الفكرة السابقة أىً يجب التهييز بيف التغير العشكائي الذم يحدث في أية هىظهة بفعؿ عاهؿ الزهف، كالتغيير الهىٍجي . )2010
. كالهدركس الذم يحدث في الهىظهة كىتيجة لمتخطيط كزيادة الفاعمية بيف أعضاء الهىظهة

إلى جاىب اإلهكاىيات الهادية، فإف تطكر الهىظهة قائـ أساسا عمى تطكر أفرادٌا كتطكر العبلقات بيىٍـ، ألف األفراد ٌـ بهثابة الخبليا التي 
كعىدها يككف أعضاء . تتككف هىٍـ الهىظهة، كها تشكؿ العبلقات االىساىية الىسيج الذم يربط بيف ٌؤالء األفراد بهختمؼ هكاٌبٍـ كقدراتٍـ

الهؤسسة أصحاء في شخصياتٍـ كأسكياء في العبلقات التي تربطٍـ هع بعضٍـ، فإف ذلؾ يشكؿ األرضية الصمبة لبىاء هؤسسة تىهك كتتطكر 
كال يتطمب تطكير الهؤسسة برأيىا أف يككف كؿ أعضائٍا ذكك هكاٌب كعبقريات، بقدر ها يتعمؽ األهر بأف يعي . باستهرار في إطار زهىي هعيف

.  كؿ فرد دكري في إطار الهؤسسة التي يىتهي إليٍا كيمتـز بً بإتقاف
ـ عمى البللتزاـ الحقيقي بالقيـ  كيٍدؼ التطكير التىظيهي عمى هستكل األفراد، إلى رفع هعىكياتٍـ كقدراتٍـ عمى تجديد ذكاتٍـ باستهرار كتحفيٌز
االىساىية كتشجيع االبداع الفردم، أها عمى هستكل الجهاعات، فٍك يرهي إلى زيادة فاعمية الجهاعات كالفرؽ عمى االىدهاج كالهشاركة في 
ـ بأٌهية الههارسة كالتقميؿ هف التكاكؿ االجتهاعي، في حيف، تكهف الغاية عمى الصعيد  كسابٍـ هٍارات حؿ الهشكبلت كتبصيٌر العهؿ كا 

التىظيهي في تحسيف الكفاءة كالفاعمية التىظيهية كزيادة االىتاجية عف طريؽ تجديد الكسائؿ كاألساليب كاألفكار كتحديثٍا باستهرار، كتكسيع 
عبلكة عمى زيادة القدرة التكيفية لمهىظهة هها يىعكس في تسريع . الههارسات عف طريؽ ترسيخ قيـ الهشاركة كاالىدهاج كالههارسات الديهقراطية

إضافة إلى تشجيع اعتهاد . استجاباتٍا لهتطمبات الزبائف، كبالتالي، تحسيف كضعٍا التىافسي كالظفر بالبقاء ككاقع كالبحث عف التهيز كطهكح
الٍياكؿ العضكية بدؿ الٍياكؿ الهيكاىيكية لمتخمص هف البيركقراطية القاتمة، كتحديث االستراتجيات كالهٍارات االدارية البلزهة لتغيير الثقافة 

تىسجـ العديد هف أٌداؼ ٌذا الهىٍج هع هبادمء الصحة الىفسية التي سىتعرض لٍا الحقا، كيتضح أىٍا . )2010الغالبي كصالح، (التىظيهية
. بهثابة سىد يدعـ أسس ٌذا الهىٍج، كيدعـ أٌدافً

كيعتبر التطكير كالتغيير ظاٌرة طبيعية في الهؤسسات قد يككف في تكىكلكجيا االىتاج أك في ٌيكؿ الهؤسسة كهكظفيٍا، كبالطبع فإف أم تغيير 
في أم هؤسسة يقابمً هقاكهة، ككمها زادت درجة التغيير زادت قكة الهقاكهة لمتغيير، كلذلؾ يىبغي أف يهر التغيير بهراحؿ تدريجية حتى يهكف 

ا ألىٍا قد تككف ثابتة كراسخة هىذ فترة طكيمة،  إدخالً في الهؤسسة كفي سمكؾ األفراد الهبىي عمى قيـ كخبرات كاعتقادات ليس هف السٍؿ تغييٌر
حيث تعتبر إدارة الجكدة الشاهمة كسيمة فعالة هف كسائؿ التطكير التىظيهي لمتغيير، حيث يعتقد أف تحسيف الجكدة ال يهكف اف يككف هف خبلؿ 
ىها يأتي هف األفراد كرفع الركح الهعىكية لديٍـ كزيادة الرضا عف العهؿ كالكالء لمهؤسسة كىشر الكعي  االستثهار الكبير في التكىكلكجيا فقط، كا 

.  )2008عميهات، (كالهعرفة الخاصة بإدارة الجكدة الشاهمة كهشاركة الجهيع
ذا كاف هىٍج التطكير التىظيهي يهثؿ عهمية تغيير هىظهة تعتهد عمى تغيير الثقافة التىظيهية كعاهؿ هتحكـ في تعديؿ سمككات األفراد، كهف  كا 

هبادئً أف هسؤكلية التطكير هشتركة لجهيع الهستكيات التىظيهية هف أعمى القهة إلى أدىى القاعدة، كالتكاهؿ كالتىسيؽ العالي بيف أٌداؼ 
الهىظهة كالجهاعات كاألفراد، كالهركىة التي تتجسد في التغيير التدريجي، كاالستهرارية التي تكهف في ككىً براهج هستداهة تتجدد باستهرار 

تكاجًٍ تحديات عدة، تهثؿ هقاكهة لبراهجً، يىجـ عف الفشؿ في هكاجٍتٍا  )التطكير التىظيهي(بسبب حركية البيئة كاضطرابٍا، فإف ٌذا الهىٍج
التبدد، ألف التطكير يستٍدؼ أعشاش كتؿ الهصالح غير الشرعية في الهىظهات، كبؤر الفساد كهعيقي التطكير غير األكفاء، كيعهؿ عمى تعميـ 

لى جاىب أف استٍداؼ العىاصر السابقة . )2010الغالبي كصالح، (األفراد ههارسات الشفافية كزيادة الكعي األخبلقي كالهسؤكلية االجتهاعية كا 
يساير هعىى الصحة الىفسية، فإىً في ىفس الكقت يشكؿ تٍديدا حقيقيا لمىظاـ االجتهاعي كالثقافة االجتهاعية التقميدييف، كهف ٌىا تظٍر هبررات 

، هف طرؼ ههثميف ٌذي الثقافة، حتى كلك كاف يظٍر ىكع هف االقتىاع السطحي بً في بداية هقاكهة التطكير التىظيهي كهكاجٍتً بشتى الطرؽ
فعىدها ال تتكفر سهات الصحة الىفسية بالقدر الكافي لدل أفراد الهىظهة فإف طغياف األىاىية يجعؿ كؿ كاحد هٍتـ أكثر بهصالحً . األهر

كذا تضطرب الهىظهة، كتتجً ىحك التخمؼ أك التبدد بهركر الكقت . الخاصة كلك كاف ذلؾ عمى حساب الجهاعة، ٌك
 كيشكؿ اىتشار الثقافة التقميدية كالهرض الىفسي بيف أفراد الهىظهة أك تدٌكر العبلقات االىساىية فيها بيىٍـ، البدايات األكلى لتسرب الفكضى 
كالدخكؿ في طريؽ التخمؼ كالتدٌكر، ألف هف خصائص الهرض التفكؾ كاالىفصاـ بيف البىيات الىفسية، كبالتالي ال تككف ٌىاؾ عبلقات بيف 

فالفرد الهريض بعيد هف أف يقدـ هىفعة لمجهاعة، ألىً في أهس الحاجة إليٍا، كهف ثـ فإف افتقار . أجزاء الذات كبيف ذكات األفراد في الهؤسسة
كهف عبلهات الهؤسسة الهريضة هرض . أعضاء الهؤسسة لمصحة الىفسية يجعمٍا بعيدة عف الفعالية كاالىتاج ىتيجة االضطراب الذم يعتريٍا
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التسمط يخىؽ التبادؿ   «:أعضائٍا أك اضطراب العبلقات بيىٍـ كاىتشار التسمط كالقٍر في عبلقاتٍـ، كفي ٌذا الصدد يقكؿ أىدرسكف
 . (Anderson, 1965)  »الديىاهيكي، كيغمؽ قىكات االتصاؿ، كيقكم الصراع كسكء الفٍـ كيقكد إلى االضهحبلؿ كالتفكؾ

 ٌكذا يهكف أف ىفٍـ أف تطكر الهىظهة هرتبط إلى حد كبير بىضج األفراد الذيف يككىكىٍا كسبلهتٍـ، كعمى هستكل الرشد الذم كصمكا 
ذا التبلحـ بيف األفراد يبعد عىٍـ كثير  إليً كصحتٍـ الىفسية، حيث يساعد الرشد في تطكير الهىظهة ألف صاحبً هىسجـ هع ذاتً كهع غيري، ٌك

ترل، ها هكاىة الصحة الىفسية . هف الشكائب التي تشكب الىظاـ الهتفكؾ الذم إف لـ يتبدد، يستهر في الحياة لكىً ال يحقؽ الغاية الهرجكة هىً
كف بهتاىة الصحة الىفسية لدل أفراد الهىظهة، الذم يهكف  لى أم هدل يهكف أف ىعتبر أف التطكير التىظيهي هٌر في هىٍج التطكير التىظيهي؟ كا 

 أف يىعكس في إيجابية العبلقات االىساىية بيىٍـ؟ 
 

الصحة النفسية كعامؿ لتعزيز التطكير التنظيمي 
تعتبر الصحة ٌدؼ أساسي في حياة االىساف كالهجتهع عمى حد سكاء، فكبلٌها يسعى إلى الهحافظة عميٍا إف كجدت، كيعهؿ جاٌدا عمى 
إعادتٍا إف فقدت، كىظرا ألٌهيتٍا في الحياة فإف الحككهات عبر العالـ تىفؽ أهكاال طائمة في سبيؿ الهحافظة عمى هكاطىيٍا سالهيف، كفي 

ذا أردىا أف ىككف تصكر بسيطا عف أٌهية كقيهة الصحة في هجتهع ها، يكفى أف ىعد كمفة هستشفياتً . عبلجٍـ إف ٌـ تعرضكا لمهرض كا 
كتككيف كهرتبات هكظفيً كهختمؼ األجٍزة كاألدكات كاألدكية الهستخدهة في العبلج، ككذلؾ حساب ساعات التغيب عف العهؿ كتعطؿ هصالح 

كؿ ٌذا يعطيىا صكرة تقريبية عف قيهة الصحة بالىسبة لمفرد كالجهاعة، فالصحة بحؽ رأس هاؿ اإلىساف . كثير هف الىاس بسبب الهرض
. كالهجتهع عمى حد سكاء

يشير هفٍـك الصحة الىفسية إلى قدرة اإلىساف عمى التكيؼ الفعاؿ كالتكافؽ اإليجابي هع الظركؼ البيئية التي يتكاجد فيٍا، كالخضكع إلى 
الهتطمبات التي يهميٍا عميً الكاقع، كها يتضهىً هف قكاىيف تستدعي االحتراـ، بها تفرضً هف ىظاـ يككف في خدهة الفرد كالهجتهع عمى حد 

تقتضي الفعالية هكاجٍة هستجدات الحياة بإقداـ كعزيهة بغية . كتعتبر كؿ هف الفعالية كاإليجابية سهتاف أساسيتاف في الصحة الىفسية. سكاء
بيىها تبعث اإليجابية إلى أف . التأثير في الهحيط، كها تشير أيضا إلى التهتع بحرية الفعؿ كاإلرادة هها يعكس دافعية االىساف كرغبتً في الحياة

.     التأثير الهراد فعمً في البيئة يككف في صالح سياقات الىهك كالتطكر، الٍادفة إلى إحداث تغيير ىكعي أفضؿ في حياة الفرد كالجهاعة
القدرة عمى االحتفاظ بحالة هزاجية هعتدلة، تكحي بالتكازف الىفسي، كالتهيز بحالة هف التيقظ كالشعكر باالىتهاء،  كها تتعمؽ الصحة الىفسية ب

 كاالحساس الغفمة كالسير كفؽ الىظاـ البلشعكرمكالتكافؽ كالتآلؼ هع الهجتهع كالقياـ بالهسؤكلية كاإلىتاج، ككؿ ٌذا يبعد عف االىساف االىفعالية ك
تعرقؿ األىاىية الفرد عف االىسجاـ هع بقية أفراد الجهاعة أك الهىظهة، ألىٍا تغرقً في االصطداهات . )2001سيد يكسؼ، (باالغتراب كاألىاىية

كها أف الشعكر باالغتراب يحطـ إحساس الفرد باالىتهاء، كيجعمً يفكر فقط في هصالحً الخاصة، . الهتكررة هع القكاىيف التي تحكـ الجهاعة
ا، كدكف االكتراث بعكاقب ذلؾ عمى العبلقات االىساىية كاالجتهاعية . دكف غيٌر

هكاىياتً  كها تعبر الصحة الىفسية عمى قدرة االىساف عمى تحقيؽ اإلستقبللية كسيادة ذاتية، فالراشد ٌك السميـ ىفسيا، كالذم يعيش تبعا لقدراتً كا 
تبعد االستقبللية االتكالية كالتبعية عف الفرد، . الخاصة، كاستىادا لتجربتً الىفسية، كفي ىفس الكقت يتهتع بالقدرة عمى الخضكع لهتطمبات الكاقع

هها يعزز لديً الشعكر بالحرية، كيقكم عىدي الدافعية كاإلرادة، كيهىحً الفعالية في ههارسة الدكر الهىكط بً في الهىظهة التي يتكاجد فيٍا بصفة 
تساعد االستقبللية الفرد عمى التعبير عف آرائً دكف تحيز أك خكؼ، هها يدعـ لديً الشعكر . خاصة، كفي هختمؼ جكاىب الحياة بكجً عاـ

كىذكر أف لمتهايز دكرا كبيرا في تىهية كتطكير الهىظهة عىدها يتـ ربطً بالتكاهؿ، ألف كؿ فرد يستطيع أف يقدـ هساٌهتً . بالتهايز كالفرداىية
كذا ال يككف الىهك كالتطكير إال جهع الهساٌهات الهتهيزة لجهيع أفراد الهىظهة في . الشخصية الهتهيزة في إطار الجهاعة التي يىتهي إليٍا ٌك

.   شكؿ هف التىاسؽ كالتركيب يسهح بالتجديد في هختمؼ جكاىب الحياة
 

مؤشرات الصحة النفسية 
الرضا عف الىفس، : الصحة الىفسية هفٍـك كاسع االستعهاؿ هف طرؼ الهختصيف، كيتضهف العديد هف الهعاىي الهتداخمة فيها بيىٍا كهف أٌهٍا

أم تقبؿ الذات كها ٌي بهيزاتٍا كعيكبٍا؛ كهراعات هبدأ الكاقع كهعرفة حدكد الذات؛ كاالتزاف االىفعالي، عبلكة عمى التساهح كالعطاء، كحب 
ىاؾ العديد. الذات كحب اآلخريف دكف اىتظار هقابؿ، فيككف الحب خاؿ هف الطهع الذم يقيد الىفس كيكفٍا، فتضيؽ حريتٍا كيقؿ ىشاطٍا  ٌك

 :هؤشرات الصحة الىفسيةهف 
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بٍذي . يكلد ٌذا الشعكر الراحة الىفسية لدل االىساف فيشعر باألهف كالسكيىة، فتطهئف ىفسً، فيٍتـ بعهمً ككاجب: الشعكر بالرضا كالسعادة
كقد رأيىا سابقا أف رفع هعىكيات األفراد داخؿ الهىظهة ٌدؼ أساسي في إطار . الصكرة تتكطد العبلقة االىساىية كالهٍىية بيف الفرد كالهىظهة

.  هىٍج التطكير التىظيهي، كلذلؾ فإف شعكر الفرد بالسعادة يسير في اتجاي التطكير كالتحسيف كالتجديد

ىها يسعى ألف يككف هىتكجً رفيعا كهتقىا، كتككف خدهاتً هحؿ رضى : القدرة عمى العمؿ كالكفاءة فيو حيث ال يكتفي الفرد بالعهؿ كاالىتاج، كا 
ي عبارة هختصرة تشير إلى القدرة فركيدكحسب . هف الذيف يتعاهمكف هعً أك الزبائف  فإف الصحة الىفسية ترتبط بالقدرة عمى العهؿ كالحب، ٌك

تقاىٍاعمى استثهار الهحيط الداخمي كالخارجي يرتبط العهؿ .  كتكجيً االٌتهاـ ىحك الحياة الكاقعية هف خبلؿ اختيار هٍىة أك ٌكاية لههارستٍا كا 
.   باإلىتاج، كها يرتبط الحب بالعطاء كالبذؿ، ككبلٌها هظٍراف ٌاهاف في السير ىحك التطكير كالرقي عمى الصعيد الهادم كالهعىكم

الذات بهثابة حجر الزاكية في التكيؼ الىفسي كاالجتهاعي لمفرد، فٍك الذم يهىح االىساف األهف،  تقبؿ: فيـ الذات كتقبميا كتقبؿ اآلخريف
كها أف تقبؿ اآلخريف ٌك هفتاح العبلقات االىساىية اإليجابية كالفعالة، ألف ذلؾ يسهح بالتبادؿ كالتفاعؿ البىاء، كباكتساب . كيجىبً القمؽ

كبصكرة همهكسة، فإف قدرة الفرد عمى . الهٍارات االجتهاعية كالتكاصمية الضركرية التي تساعد عمى التعاكف كالتكاهؿ بيف أفراد الهىظهة
االتصاؿ بىفسً كربط عبلقات احتراـ هتبادؿ هع الزهبلء، كالتعاكف هعٍـ في سبيؿ إىجاز ها، يعد هيزة ٌاهة هف ههيزات الصحة الىفسية تعهؿ 

 .في اتجاي التطكير كالتحسيف

يرسـ الفرد طهكحاتً في إطار إهكاىياتً الفكرية كالهادية كالهحيطية، كيككف هستعدا لهجابٍة هفاجآت  حيث: تحديد أىداؼ الطمكح بشكؿ كاقعي
تقتضي الكاقعية التهيز بالهركىة كالميكىة، األهر الذم يشير إلى أف االىساف . الحياة، دكف الشعكر بالعجز أك اإلحباط أك الىقص أك الخيبة

تساعد الهركىة الفرد عمى رؤية جهيع عىاصر الكضعية، دكف االقتصار . يتعاهؿ هع الهدركات الكاقعية، كليس هع إسقاطات عالهً الداخمي
ال تكف ليف : "عمى أف ال تككف ٌىاؾ هبالغة في الميكىة أك التصمب، ككها يقاؿ. عمى بعضٍا، هها يسهح لً باالختيار كاتخاذ القرار طكعا

. تعتبر الهركىة كها رأيىا سهة هف سهات هىٍج التطكير التىظيهي تسهح لً بالتعديؿ". فتعصر، كال صمبا فتكسر

الشعكر بالهسؤكلية هف أٌـ هقكهات الصحة الىفسية، فٍك يدفع بالفرد لبذؿ الجٍد البلـز لئلىتاج كاإلصبلح في : القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية
يعهؿ الشعكر بالحرية عمى دفع االىساف إلى ههارسة الحرية . كها يساعد الفرد عمى الئللتزاـ بالهٍاـ الهىكطة بً. البيئة التي يتكاجد فيٍا

ذا ها يعزز ركح الهبادرة لديً، كيقكد إلى االبداع تسير ٌذي الخصائص الىفسية في صالح التطكير التىظيهي . الىفسية، فٍك هسؤكؿ ألىً حر، ٌك
.  هف حيث أىً قائـ عمى ركح الهبادرة كالئللتزاـ لدل أعضاء الهىظهة

الثقة في ىفسً كفي اآلخريف، كهف ٌىا فٍك قادر إف التقدير اإليجابي لمذات يساعد االنساف عمى : القدرة عمى تككيف عبلقات إنسانية فعالة
شعكر الفرد بالحرية كالتقبؿ . عمى التبادؿ كالتفاعؿ هعٍـ، هها يىجر عىً اكتساب هٍارات التكاصؿ االجتهاعي الضركرية لكؿ تطكير تىظيهي

ك ها يشكؿ بداية تأسيس عبلقات اىساىية هتبادلة كبىاءة تثرم العبلقات هع . يدفعً إلى العهؿ كالتعبير عف حاجاتً كالتكاصؿ هع اآلخريف، ٌك
لى جاىب قدرتٍا عمى سد حاجيات الفرد، فٍي تساعد أيضا عمى بىاء الهجهكعات البشرية التي يعزز فيٍا الفرد  أفراد الهجتهع التكاصؿ، كا 

.  شعكري باالىتهاء

تعكس ٌذي الخاصية تغمب االىساف عمى أىاىيتً كتعمهً فضيمة اإليثار كهساعدة اآلخريف سكاء كاىكا أقارب أك : حب التضحية كخدمة اآلخريف
ذا اقتضى األهر التضحية بالىفيس كالىفس في سبيؿ الجهاعة أك الهىظهة يعكس ٌذا سهة الرشد الضركرية لمبىاء كالتطكير . غرباء، كا 

. التىظيهي، كيتىافى هع االىتٍازية كتغميب الهصمحة الخاصة عمى الهصمحة العاهة الهحطهيف لمثقافة التىظيهية

ذا هف أٌـ هؤشرات الصحة الىفسية ىظرا ألف : التحكـ في الذات كتحمؿ اإلحباط كيعىي القدرة عمى تسيير الىزكات كالتحكـ في رغبات الىفس، ٌك
كيكحي بىضج كاؼ لمضهير االىساىي الذم ال يقبؿ أف يأخذ ها ليس هف حقً، كال أف . ذلؾ يعهؿ عمى تجىب االصطداـ هع ىزكات اآلخريف

. في حيف تهثؿ القدرة عمى تحهؿ اإلحباط كالهقاكهة إهكاىية الفرد في هكاجٍة التحديات التي تفرضٍا هستجدات الحياة. يعتدم عمى غيري
يقتضي التطكير التىظيهي خصكصا، كالتغيير بشكؿ عاـ التحكـ في الىفس كالصبر كتحهؿ الهشقة في سبيؿ بمكغ التطكر كاالرتقاء، ككها يقكؿ 

 .الجكد يفقر كاإلقداـ قتاؿ/ لكال الهشقة ساد الىاس كمٍـ: الشاعر
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ٌكذا إذف، تهثؿ الصحة الىفسية كها يىعكس عىٍا هف عبلقات إىساىية إيجابية كفعالة األرضية لتطبيؽ بهىٍج التطكير التىظيهي، ىظرا 
. الىسجاهٍا هع أٌداؼ كهبادمء ٌذا الهىٍج

دكر التكاصؿ الفعاؿ كالعبلقات االنسانية اإليجابية في تطكير المؤسسات  
ك ىهط تكاصمي ٌادؼ يرهي إلى إقاهة عبلقة إىساىية بىاءة، كيقتضي تحقيؽ حالة هف  يهثؿ التكاصؿ الفعاؿ اىعكاسا لمصحة الىفسية، ٌك

التكاهؿ بيف طرفي أك أطراؼ االتصاؿ، كفي سبيؿ ذلؾ يسعى كؿ طرؼ لتقديـ أكبر قدر ههكف هف الهٍارات االتصالية التي تيسر عهمية 
كهف بيف ها يحرص أطراؼ االتصاؿ عميً ٌك تقديـ رسائؿ آهىة لمطرؼ اآلخر تحتكم عمى أدىى قدر هف التٍديد كالضغط، ألف . التكاصؿ

كتهثؿ العفكية عاهؿ تطكر كىهك في الحياة . الشعكر باألهف هع الهيحاكر يساعد عمى التعبير عف الحاجات كالهشاعر كاألفكار بصكرة تمقائية
كفي إطار الهىظهة التي تىعـ . بصفة عاهة، ألىٍا تعىي أف اإلىساف في عبلقاتً االىساىية هع اآلخريف غير هٍدد، كبالتالي فٍك هقبكؿ لذاتً

ٌكذا، يهثؿ التكاصؿ . باألهف، حيث يعبر كؿ فرد عف آرائً كحاجاتً دكف خكؼ أك تٍديد، فإف االتصاؿ يككف سميها، ألف اإلدراؾ غير هشكي
ا تؤدم دكرا بالغ األٌهية في التطكير التىظيهي . السميـ الخطكة األكلى في بىاء العبلقات االىساىية اإليجابية التي بدكٌر

كها يعتبر التكاصؿ السكم كاإلدراؾ السميـ لمكاقع، أساس بىاء العبلقات االىساىية الفعالة، ألف الفرد يتعاهؿ هع الكاقع الخارجي كها ٌك، كليس 
اـ التي يهكف أف تصدر عف عالهً الداخمي في أية لحظة كعىدها يككف الفرد آهىا، فٍك ال يبحث عف االتصاؿ هع اآلخريف هف أجؿ . هع األٌك

ـ لمقياـ بىفس  ىها أيضا هف أجؿ سد حاجاتٍـ، ألف ذلؾ قد يككف كذلؾ هصدر إشباع بالىسبة إليً، هها يحث اآلخريف بدكٌر سد حاجاتً فقط، كا 
كفي الهىظهة التي يفكر أفرادٌا في بعضٍـ، كتسكدٌـ ركح التضحية، هف الطبيعي أف تككف عبلقاتٍـ االىساىية فعالة، تساعد . السمكؾ اتجاًٌ

.   الهىظهة عمى التطكر، ألف الىهك يعتهد عمى جٍد األفراد ككؿ كبشكؿ هتكاهؿ
أف االتصاؿ أساس التفاعؿ االجتهاعي الذم يؤدم إلى ىشكء عبلقات هتىكعة كهتعددة في هختمؼ الهكاقؼ سكاء كاف ذلؾ  )1994(يرل عشكم

حيث يرتبط تطكير العبلقات . اإلىصات الجيد، الفٍـ الجيد كالتبميغ الجيد: كأف هف أٌـ سهات االتصاؿ الجيد ٌي. بيف شخصيف أك أكثر
االىساىية بهٍارت التكاصؿ التي يجب عمى كؿ هف يرغب في بىاء عبلقاتً أف يتعمهٍا كيتقىٍا، حتى يتهكف هف القياـ بهٍاهً عمى أكهؿ كجً، 
كتطكير عبلقات إىساىية راقية تقـك عمى الكعي كاإلدراؾ الذاتي، كعمى إدراؾ حاجات كدكافع اآلخريف، كعدـ التصادـ هعٍا خاصة إذا كاىت 

، )1978(كتعتبر ىظرية تحميؿ التعاهؿ، لبيرف. ٌذي الحاجات ألفراد حرهكا هف الصحة كهف الهمذات كالهسرات بسبب الهرض الذم يعاىكف هىً
حيث تبيف أف التكاصؿ . هف أٌـ الىظريات التي تطرقت ألساليب التكاصؿ السكم أك الهتكاهؿ كغير السكم أك التعاهؿ الهتقاطع كالهتصالب

.  الهتكاهؿ يسير في اتجاي العبلقات االىساىية الىاجحة كاإليجابية، ألىً يساعد كؿ األطراؼ عمى الىهك كالتطكر
 العبلقات االىساىية السميهة اىعكاسا آخر لمصحة الىفسية، بهعىى أف الذم يىجح في بىاء عبلقات إىساىية فعالة كثرية ٌك الذم تككف تشكؿ

صحتً الىفسية جيدة، ألف القدرة عمى إقاهة عبلقات إىساىية ىاجحة يتطمب هف الفرد أف يتكفر عمى خصائص كسهات ىفسية تسير سيرا هكجبا 
يتطمب عىصر الىهك كالتطكر هف الفرد أف يحرز . هع ها تقتضيً هتطمبات الحياة اإلىساىية الراقية، التي هيزتٍا البارزة الىهك كالتطكير الهستهر

يحتاج اإلىساف إلى أف . تهايزا بيف أفراد الهىظهة، األهر الذم يسهح لً بأف تككف لً هساٌهتً الخاصة في إطار الحياة االجتهاعية كاالقتصادية
يقتضي التكاهؿ الىجاح في االىدهاج في شبكة العبلقات االىساىية . يىدهج كيتكاهؿ هع بقية األعضاء في هىظهة ها لكي يصبح دكري فعاال

. بصكرة فعالة تسهح لمفرد بأف يعطي كيأخذ
كغالبا ها يحاكؿ األفراد في عبلقاتٍـ االىساىية أف يقدهكا صكرة جيدة عف أىفسٍـ لؤلخريف، كذلؾ بٍدؼ الحصكؿ عمى التقبؿ كالتقدير كاالحتراـ 

ـ باألٌهية، هها يرفع هف هعىكياتٍـ حيث يدخؿ الرفع هف هعىكيات األفراد ضهف أٌداؼ هىٍج التطكير . الذم يرفع هف قيهتٍـ لذكاتٍـ كيشعٌر
كتقترح البيئات االجتهاعية كالثقافية عهكها أىهاطا . التىظيهي، ألف ذلؾ يساعد عمى الرفع هف هستكل الىشاط الٍادؼ لؤلفراد داخؿ الهىظهة

هحددة هف السمكؾ عمى األفراد عىد تقابمٍـ، كالتحية كالسبلـ هثبل، كها يهكف أف يتبعٍها هف اتصاؿ جسدم، بٍدؼ تسٍيؿ بىاء العبلقات 
كها تساعد العبلقات االىساىية األفراد عمى التغمب عمى هشاعر الكحدة التي يكاجٍكىٍا بهفردٌـ، كتكسبٍـ إلى جاىب ذلؾ هىافع . االىساىية بيىٍـ

ذا يفرض عميً أف يتعمـ الطريقة الهثمى لئلتصاؿ بٍـ كبىاء عبلقات  شتى، إذ يحتاج االىساف في إشباع حاجياتً الهختمفة إلى اآلخريف، ٌك
.  هعٍـ

ك ها يشعرىا بالتقبؿ كالقيهة، فإف  ذا كاف هف أٌدافىا في عبلقاتىا االىساىية هع اآلخريف ٌك ترؾ اىطباع إيجابي في أىفسٍـ عىا، ٌك كا 
ٌكذا . االىطباعات التي ىحاكؿ أف ىغرسٍا في اآلخر هتأثرة بطبيعتىا الشخصية كسهاتىا الذاتية كهدل تكفرىا عمى خصائص الصحة الىفسية

لى جاىب الدكر الٍاـ لمصحة . إذف، تحدد عىاصر الصحة الىفسية التي ىتكفر عميٍا هدل قدرتىا في إىجاح تكاصمىا كعبلقاتىا االىساىية كا 
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الىفسية كالعبلقات االىساىية في هىٍج تطكير الهىظهات الذم بيىاي سابقا، فإف ٌىاؾ هككف آخر ال يهكف تغييبً في ٌذا السياؽ الفكرم، إىً دكر 
 فها ٌي هكاىة الثقافة في عهمية التىهية عهكها، كالتطكير التىظيهي عمى كجً الخصكص؟  . الثقافة

 
مثبطات الثقافة التقميدية في مسار التطكير التنظيمي 

ا في هختمؼ جكاىب حياة أفراد الهجتهع            تؤدم الثقافة دكر أساسيا في كؿ هجتهع، حيث ال يهكف االستغىاء عىٍا أبدا، ىظرا الىتشاٌر
كتحتؿ الثقافة التىظيهية في الهىظهة هكاىة  بارزة في سياؽ هىٍج التطكير التىظيهي، كهف ٌىا، فبل هجاؿ لىجاحً في غياب ٌذي . هىذ ىشأتٍـ

غير أف األفراد قبؿ دخكلٍـ إلى حيز الهىظهات كاىكا قد ترعرعكا في أحضاف ثقافات أخرل، . الثقافة التىظيهية، ألىٍا هرتبطة بً بصكرة كطيدة
يقكدىا ٌذا إلى التساؤؿ عف هصير هىٍج التطكير التىظيهي في .  قد ال تتبلءـ هع هىٍج التطكير التىظيهي كالثقافة التىظيهية التي يقـك عميٍا

تطكير الهؤسسات في الهجتهعات التي تحكهٍا ثقافة تقميدية؟ 
في سياؽ تحميمً لديىاهيكية الهجتهع الجزائرم أف الىظاـ االجتهاعي التقميدم الذم يحكـ الهجتهع يتككف هف العىاصر  )2010(يرل هظٍر

كتمعب الثقافة التقميدية ضهف . ثقافة، تىظيـ اجتهاعي، بىية اقتصادية، ىهط تسيير الطاقة البشرية، تركيب ذٌىي كىهط اىتهاء اجتهاعي: التالية
فقد راكدت الحياة االجتهاعية في جهيع . ٌذا الىظاـ دكر هىجـ بالىسبة لؤلجزاء األخرل، حيث تهثؿ الثقافة التقميدية أقدـ ثقافة بىاٌا االىساف

األقطار عمى هدار فترة طكيمة هف تاريخ االىساىية، كأىٍا تتكسع كتتشعب كتتعقد كتعقد الحياة االجتهاعية في الهجتهعات التي ها زالت تابعة 
ي تتركب هف سمسمة التجارب االجتهاعية التي يعيشٍا األشخاص كالجهاعات في هحيط عدكاىي حر، كتتهيز . لٍا، أم الهجتهعات الهتخمفة ٌك

ذي الهيزات ٌي بهثابة ركائز لٍذي الثقافة . ٌذي التجارب االجتهاعية بالخطر كعدـ األهف كعدـ االستقرار كعدـ التحكـ في كسائؿ الهعيشة، ٌك
ٌكذا، يهكف أف تككف ٌذي الظركؼ ٌي العكائؽ األكلى التي تكاجً التطكير التىظيهي الذم يىجح أكثر في البيئات التي تتهيز باالستقرار 

. كاألهف، ألىً يٍدؼ إلى التحكـ في هجريات أهكر الهؤسسة
إىٍا ال تىدثر إال كاىٍار الهجتهع الذم كاف . ، تشكؿ الثقافة تقميدية كاىت أك عصرية عىصرا حيكيا بالىسبة لكؿ هجتهع)2010(كحسب هظٍر

ي تتحكـ في الكعي كالبلكعي الفردم كالجهعي، حيث تبيف هتابعة الحيكية االجتهاعية الجزائرية أف ٌذي الثقافة تسكف الهجتهع . يحهمٍا ٌك
الجزائرم بأكهمً، كعبلكة عف ككىٍا خفية هستترة، قمها يتفطف إليٍا، فٍي تىطكم عمى العديد هف الهخاطر، أعظهٍا يتعمؽ بهكاجٍتٍا لمتجديد 

سكؼ ىتعرض لبعض أٌـ ٌذي الهؤشرات هبرزيف هدل خطكرتٍا عمى التطكير . االجتهاعي، كالتي يهكف أف تظٍر في العديد هف الهؤشرات
. التىظيهي كالصحة الىفسية عمى حد سكاء

 يهثؿ القاىكف عائقا أهاـ الثقافة التقميدية، كيصعب تطبيقً حتى في أبسط كضعيات الحياة اليكهية الهتعمقة بالتعبير، حيث :عدـ احتراـ القانكف
يعجز الفرد عف احتراـ قكاعد المغة، فكيؼ يىجح في احتراـ قكاعد الهىٍج الذم يسعى إلى تطكير الهىظهة هف يككف عاجزا عف احتراـ القاىكف، 

يىجر عف عدـ القدرة عمى الترهيز كاحتراـ الهعايير السائدة التهرد عف الضكابط . عمها أف القكاىيف ٌي التي تسهح ببىاء حياة الهىظهة
هها يعكس ٌشاشة البىاء الىفسي، كبسبب إعطاء األكلكية لمجهاعة عمى حساب الفرد، يتهرد األفراد عف ... االجتهاعية كالقيـ، كالقكاىيف

يهثؿ ٌذا تٍديدا لمتطكير التىظيهي . الظكابط االجتهاعية هتى كجدكا إلى ذلؾ سبيبل، ألىٍـ ليسكا كاثقيف أك هقتىعيف بأىٍا في صالحٍـ جهيعا
.  القائـ عمى الثقافة التىظيهية التي تتخذ هف القاىكف كسيمة لتىظيـ حدكد الفرد كالجهاعة

ك في الغالب هتأصؿ في الفرد السميـ ىفسيا، ألىً هبىي عف قىاعة . يهثؿ القاىكف في اإلطار التىظيهي كسيمة لتىظيـ حياة أفراد الهىظهة، ٌك
احتراـ القكاىيف كالهحافظة عمى القيـ التي تحكـ العبلقات االىساىية هؤشر إيجابي ٌاـ في هجاؿ الصحة الىفسية، كعىصر أساسي في الثقافة 

. التىظيهية الضركرية لتطكير الهؤسسات
 تفرض الثقافة التقميدية عمى الفرد الذكباف في الجهاعة، كاالهتثاؿ ألٌدافٍا، كهف ٌىا فٍي تسمبً فرداىيتً، :تكريس التبعية، كخنؽ االستقبللية

كذا يصبح الفرد فاقدا لبلستقبللية كتابع لآلخريف كها أف تكريس االتكالية يعىي عدـ التغيير هها يؤدم . كتجردي هف ركح الهبادرة كالفعالية، ٌك
ىقص الحرية يقمؿ هف القدرة عمى التعبير كالتكاصؿ هع األفراد اآلخريف هها يؤثر سمبا عمى بىاء العبلقات . إلى التبدد كاالختفاء عف األىظار

كيىجـ عف االتكالية . االىساىية، كيؤدم إلى تٍديد الشعكر بالحب كاالىتهاء كقد يقكد إلى اليأس كاالكتئاب، ككبلٌها هف عكاهؿ التبدد كالزكاؿ
ذا يتىافى هع التطكير التىظيهي السمبية في مكاجية المحيط  الذم يعيش فيً ههثمكا الثقافة التقميدية، فٍـ ال يتحرككف إال في كقت الشدة، ٌك

. الذم يتهيز بالىظاـ كالتدرج كاالستهرارية
 ىذكر أف االستقبللية كالحرية هف أٌـ سهات الصحة الىفسية، ككبلٌها يسيراف في صالح التطكير التىظيهي القائـ عمى فعالية األفراد 

 .التي تحرؾ التجديد، كركح الهبادرة الراهية إلى اقتحاـ الهحيط كهجابٍتً كهحاكلة التحكـ فيً
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يحدث ٌذا ىتيجة التىاسب بيف البلكعي الفردم كالبلكعي الجهاعي كالثقافة التقميدية، حيث يستجيب األشخاص : السير كفؽ النظاـ البلشعكرم
يعتبر التشبث بالبلهعقكؿ أحد . كالشبكات العبلقاتية كالجهاعات، ألبعاد ٌذي الثقافة بصفة تمقائية ال شعكرية، ألىٍا تتهاشى كطبيعتٍـ الىفسية

اـ، خكفا هف أف ذلؾ سكؼ يحدث تغيرا أك تغييرا في أىفسٍـ أك  هظاٌر الىظاـ البلشعكرم حيث يفضؿ األفراد إىكار الكاقع كالتهسؾ باألٌك
.  أكضاعٍـ، كبٍذي الصكرة ال يككف ٌىاؾ إدراؾ سميـ لمكاقع، كيصعب في ٌذي الحالة فٍـ هشكبلت الكاقع كعبلجٍا

يتىافى ٌذا الهكقؼ هع الصحة الىفسية كالتطكير التىظيهي الذم يتخذ هف اإلدراؾ السميـ لمكاقع كالقراءة الدقيقة لً األرضية التي يتـ عمى 
. حيث يستمـز التطكير التىظيهي الحفاظ عمى حالة هف التيقظ كالذكاء. أساسٍا إحداث أم تطكير في الهىظهة

في إطار الثقافة التقميدية، يتـ التكظيؼ عف طريؽ الشبكات العبلقاتية، كهف ٌىا ال :  أكلكية االنتماء االجتماعي عمى حساب الكفاءة المينية
في إطار الصحة الىفسية كهىٍج التطكير . تراعى الكفاءة الهٍىية بالدرجة األكلى، في حيف يتبىى هىٍج التطكير التىظيهي طريقا هعاكسا

في حيف يككف االىتهاء االجتهاعي . التىظيهي يىصب االٌتهاـ أكثر عمى الكفاءة في األداء كالضهير الهٍىي ألىٍا الكفيبلف بتطكير الهؤسسة
.  أحياىا ٌادـ لمتىهية كالتطكير

في إطار الثقافة التقميدية يهيؿ البعض إلى استثهار عبلقات الجكار أك الزهالة لها تككف هصدرا لهصالح شخصية : تحطيـ العبلقات االنسانية
يتعارض ٌذا هع هؤشرات الصحة . هادية أك هعىكية، كيتخمى عف ٌذي العبلقات، كحتى يحطهٍا عىدها يشعر أىً ال يجىي هىٍا أية هىفعة

الىفسية، كهىٍج التطكير التىظيهي المذاف يسعياف لتكطيد العبلقات االىساىية بغض الىظر عف الهصمحة الخاصة، كىظرا ألٌهيتٍا في اإلطار 
.  العاـ لمهؤسسة

في إطار الثقافة التقميدية تغيب الثقة بيف أفراد الجهاعة ىظرا لعدـ اعتداؿ هصالح الفرد كالجهاعة، كبها أف : غياب الشفافية كطغياف االنتيازية
ٌكذا يتحيف . الفرد ضعيؼ في هكاجٍة الجهاعة فٍك يهيؿ إلى استخداـ الحيمة كالهكر كعدـ الشفافية لمحصكؿ عمى ها يعتقد أىً هف حقً

يظٍر هف خبلؿ ٌذي اآللية تغميب الهصمحة الخاصة عمى الهصمحة . األفراد في الثقافة التقميدية اىتٍاز الفرص لمحصكؿ عمى ها ليس لٍـ بحؽ
ىظرا لقمة ىضج الفرد الذم غالبا ها يككف هدفكعا بأىاىيتً الشخصية في ىشاطاتً الهختمفة، كهف ٌىا يهيؿ إلى تغميب هىافعً الخاصة  العاهة،

. عمى الهىفعة العاهة
 تتىافى االىتٍازية هع سهة التضحية هف أجؿ الجهاعة التي تهيز الصحة الىفسية، كها أف هىٍج التطكير التىظيهي، هع احتراهً لدكر الفرد في 
 . الهىظهة، فٍك يتجً ىحك هصمحة الهىظهة ككياف شاهؿ، كيتبىى الكضكح كالصراحة، كيبتعد عف االىتٍازية ألىٍا تىـ عف األىاىية كغياب الرشد

 
خبلصة 

يتضهف هىٍج التطكير التىظيهي العديد هف الهفاٌيـ التي تسعى إلى تغيير كاقع الهىظهة ىحك األحسف كتعديؿ االعكجاج كتقميص الىقائص التي 
كهف بيف األسس التي يقـك عميٍا ٌذا الهىٍج ٌك الثقافة التىظيهية التي تسعى إلى إعادة ٌيكمة تفكير الفرد . هف شأىٍا اف تعيؽ عهمية التطكر

. داخؿ الهىظهة بها يتهاشى كاألٌداؼ التي يخططٍا القائهكف عمى الهؤسسة، اىطبلقا هف الرؤية الهستقبمية التي يىشدكف الكصكؿ إليٍا
كتؤدم الصحة الىفسية كها يىعكس عىٍا هف عبلقات اىساىية إيجابية كفعالة دكرا بالغ األٌهية في تطكير الهؤسسات، ىظرا لمعبلقة الكطيدة بيف 

هؤشرات الصحة الىفسية كهبادمء كأٌداؼ هىٍج التطكير التىظيهي، حيث تعهؿ ٌذي األخيرة كهعزز كهدعـ يقكم سياؽ التغيير كالتعديؿ 
تقكم الصحة الىفسية بها تتضهىً هف رضا عف الذات كتحهؿ الهسؤكلية كىشداف الكفاءة كتحهؿ اإلحباط . كالتحسيف الذم تصبكا إليً الهىظهة

كالتحكـ في الذات هسار التطكير التىظيهي في الهؤسسات الذم يسعى إلى جعؿ أفراد الهىظهة يهتعكف بالقدرة عمى التغيير، هف خبلؿ تأٌيمٍـ 
. كتزكيدٌـ بالهٍارات الضركرية لذلؾ

يساعد التكاصؿ الفعاؿ بيف أفراد الهىظهة عمى خمؽ عبلقات إىساىية إيجابية تشكؿ هظٍرا هف هظاٌر الصحة الىفسية، كتساعد عمى الهحافظة 
تخفؼ . عميٍا في ىفي الكقت، كها تعتبر عاهبل ٌاها يساٌـ في تكطيد عبلقات التعاكف بيف أعضاء الهؤسسة، كيقكم أكاصر الهحبة بيىٍـ

العبلقات االىساىية هف حدة الصراعات الىفسية الهٍىية كضغكط العهؿ لدل العهاؿ فيتجً ٌؤالء إلى استثهار طاقتٍـ في اإلىتاج كاإلبداع بدؿ 
. إضاعتٍا في الصراعات الٍاهشية الهستىزفة لمجٍد كالهثبطة لمتقدـ كالتطكير

كيشكؿ تشبع أفراد الهىظهة بالثقافة التقميدية القائهة عمى السمبية في هكاجٍة الهحيط كالتهرد عمى القاىكف كاالىتٍازية كاالتكالية هصدر خطر 
ال بد إذف، هف التفطف لمهثبطات التي قد تكاجً أم هشركع تىهكم، في أم . بالىسبة لمثقافة التىظيهية التي يقـك عميٍا هىٍج التطكير التىظيهي

ال بد إذف هف كزف ثقؿ الثقافة . هؤسسة، ىظرا لمهقاكهة الىفسية كاالجتهاعية التي يبديٍا أفراد الهىظهة أك يضهركىٍا، اتجاي هسعى التطكير
. التقميدية لدل أفراد الهىظهة لهعرفة، عمى األقؿ، هدل احتهاالت ىجاح هستكل التطكير الذم ترغب الهىظهة في تحقيقً
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يبقى أف الكعي بأٌهية الصحة الىفسية كها يىعكس عىٍا هف عبلقات اىساىية فعالة كتحهؿ لمهسؤكلية كالكفاءة في العهؿ كاتصاؿ إيجابي بيف 
كها أف البحث عف الهثبطات التي تتضهىٍا الثقافة التقميدية يساٌـ في . أعضاء الهىظهة يعد أهر بالغ األٌهية في عهمية تطكير الهؤسسات

كىأهؿ في في األخير، أف يساٌـ ٌذا الهقاؿ في تكجيً االٌتهاـ إلى دكر العاهؿ . تقكيض العراقيؿ التي تحد هف فعالية هىٍج التطكير التىظيهي
 .الىفسي كالثقافي في عهمية تىهية كتطكير الهؤسسات

 

 قائمة المراجع

. ، هراجعة ىقدية، دار غريب، هصرالنظريات الحديثة في تفسير االضطرابات النفسية، )2001(جهعة سيد يكسؼ-1
 . دار كائؿ لمىشر، األردف، عهافالتطكير التنظيمي، مدخؿ تحميمي،، )2010(طاٌر هحسف الغالبي كأحهد عمي صالح-2
.  هصدر الهجابٍة، ثالة، الجزائرنظرية المكاجية النفسية االجتماعية،، )2010(هظٍر سميهاف-3
 . ديكاف الهطبكعات الجاهعية، الجزائرمدخؿ إلى عمـ النفس المعاصر،، )1994(عشكم هصطفى-4
.   إيتراؾ لمطباعة كالىشر كالتكزيع، القاٌرة، هصرأنا كاآلخر، سيككلكجية العبلقات المتبادلة،، )2001(عبد الهىعـ شحاتة-5
، دار الشركؽ لمىشر كالتكزيع، )التطبيؽ كهقترحات التطكير(إدارة الجكدة الشاممة في المؤسسات التربكية، )2008(عميهات ىاصر صالح-6

. عهاف، األردف
7-Anderson H. H., et Anderson G. L.(1965), Manuel des techniques projectives en psychologie 

clinique, Edition Universitaire, Paris, 758p. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
287 

 (كالتطكر,,,,,,النشأة )نظرية العبلقات اإلنسانية 

 فتحي زقعار جامعة الجزائر / د
 جامعة بسكرة عبيدة صبطي/ د                      

 مقدمة

 فهف أجمً عصب التنمية عىدها تبىاي برىاهج األهـ الهتحدة لئلىهاء، أصبح اإلىساف ٌك  ـ(1990) سىة التنمية البشريةهع تدشيف هفٍـك 
ىدفيا  إذف فاإلنساف. كىشاطاتٍا الهتعددة، كبدكىً ال تترجـ ٌذي البراهج كال تتأتى إلى حيز الكاقع ىشاطا همهكساالتنميةكضعت سائر براهج 

.  كصقمً، كها جاء االٌتهاـ بكضعً في هقدهة اٌتهاهات العهؿ اإلىهائيالعنصر البشرمكهف ذلؾ جاء االٌتهاـ بتىهية .ككسيمتيا
كقد ركز ٌذا التغيير عمى هفٍـك . كاستفادتٍـ هىٍا، لتحسيف ىكعية حياتٍـالتنمية تتهحكر حكؿ الىاس، كحكؿ هشاركتٍـ في كالتنمية البديمة

ا لصالحً، لئلنساف، عمى إعطاء اٌتهاـ أكبر التنمية الحديث كأٌدافٍا، ضهف تاريخ التنمية  الفاعؿ الذم يسخر كؿ قكل الطبيعة كهصادٌر
. لمقدرات البشريةيعتبر افتقارنا لمدخؿ كلكىً افتقاره  فالتخمؼ هف كجٍة ىظر ٌذا الهىٍج ال.كاالرتفاع بهستكل هعشيتً

ذا ها أبرزتً  القدرات  بأف االستثهار في هجاؿ التعميـ كالتدريب كالتحفيز كالبرهجة المغكية العصبية كالصحة يؤدم إلى زيادة نظريات التنميةٌك
 كارتفاع هستكيات اإلىتاجية كزيادة الحياة اإلىتاجية لؤلفراد هها يؤدم إلى تحقيؽ الىهك هف خبلؿ زيادة هتكسط ىصيب الفرد هف الدخؿ البشرية
 .القكهي 

ذا ها  ـ عمى العىصر "(Elton Mayo)إلتكف هايك"يتجسد في أعهاؿ  ٌك  كزهبلئً أصحاب هدرسة العبلقات اإلىساىية، حيث كاف تركيٌز
عمى خبلؼ هىظرم الفكر الكبلسيكي الذيف كاىكا هدراء ههارسيف كاعتهدكا عمى خبرتٍـ كتجاربٍـ الشخصية في كضع . البشرم في الهؤسسة

ىظرياتٍـ فإف هىظرم العبلقات اإلىساىية كاىكا هف األكاديهييف كعمـ االجتهاع كالىفس كالسمكؾ حيث ركزكا اٌتهاهاتٍـ عمى تحفيز الفرد كدراسة 
ذا ها سىحاكؿ التطرؽ إليً في ٌذي الكرقة البحثية.سمكؾ الهجكعة كهفٍـك القيادة  .ٌك

 
 (Human Relations Movement) عكامؿ ظيكر حركة العبلقات اإلنسانية.1

ككاف .الثكرة الصناعةلقد جاءت التغييرات في العهميات اإلدارية في هجتهعات العهؿ الغربية هف اتجاٌيف هع تقدـ 
حيث بدأ العهاؿ يطالبكف بىصيب أكبر في تكزيع الثركة كىصيب أكبر هف  )االتصاؿ الصاعد(التغيير األكؿ هف أسفؿ إلى أعمى

 .؛ حيث بدأت اإلدارة تدرؾ تدريجيا)االتصاؿ الٍابط(أها التغيير الثاىي فجاء هف أعمى إلى أسفؿ.التحكـ في بيئة العهؿ
لذا فقد حهؿ ٌذا االتجاي هع ذلؾ في طياتً الحاجة لعهؿ تغيرات . اىً لتحقيؽ أفضؿ الحمكؿ البد هف هشاركة العهاؿ

ترفض هباشرة االعتقاد االجتهاعي االقتصادم السائد، كقد استهر ٌذا االعتقاد في االعتهاد عمى الهبادئ البركتستاىتية لكؿ 
 "(A.SMITH) سهيث"حيث ىاؿ االعتقاد  التأييد أيضا هف جاىب أبحاث .(LUTHER AND CALVIN)"كالفف"ك" لكثر"هف 
 (1882-1809) (CHARLES DARWIN)"شارلز داركيف"العالـ البيكلكجي  كأبحاث، )1(في القرف الثاهف عشر" هالتكس"ك

القائمة بأف الحيكاىات الراقية إىها ىشأت عف حيكاىات دىيئة بفعؿ " الىشكء كاالرتقاء"في القرف التاسع عشر، صاحب ىظرية 
. التطكر كاالستحالة، أك التغير العضكم

 هفردات ىظريتً في الفكر الهعاصر هثؿ التطكر كالصراع هف أجؿ (CH.DARWIN)"داركيف" كبٍذا فقد أدخؿ 
  .)2(كال شيء ثابت في حياتىا إال التغير. كالبقاء لؤلصمح..كاالىتخاب الطبيعي..الحياة

في الكاليات الهتحدة  "(William Graham) كلياـ جراٌا" في إىجمترا ك"(Herbert Spencer) ٌربرت سبىسر"ككاف لكؿ هف 
 "سبىسر"، كقد كصؼ "أصحاب ىظرية داركيف االجتهاعية"األهريكية جٍكدا لربط ٌذي الىتائج بالهجتهع الىسائي، فأطمؽ عميٍا كعمى أتباعٍها 

(H. Spencer) جراٌاـ "ك" (W.  Graham)الظكاٌر االجتهاعية بالىسبة لمصراع .
ر فمسفتٍها ٌك أفككاف   داركيف"كلذلؾ كاف خطؤي العبث بقكاىيف الطبيعة كها قاؿ ".كالبقاء لؤلصمح" "كؿ إىساف لىفسً"جٌك
(Ch.Darwin)"3(، كهىع القكم هف استغبلؿ الضعيؼ(.  

" األهف الهادم"كبٍذا أخذ كثير هف أصحاب الصىاعات عمى جاىبي الهحيط ٌذا اإللٍاـ عمى أىً فرصة أخرل لسعيٍـ الذاتي ىحك
في البداية، ىتيجة .الثكرة الصناعة الكسطى مففقد حدثت هعظـ التغييرات في الههارسات اإلدارية خبلؿ الفترة .كقمة االٌتهاـ بهشكمة العهاؿ
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، "هىٍجية حؿ الهشكبلت"الضغكط هف أقؿ إلى أعمى، حيث أصبح عمهاء االجتهاع، في سعيٍـ الهستهر ىحك تعريؼ أكثر هبلءهة لهصطمح
ـ كحاجاتٍـ كرغباتٍـ.بكجية نظر العماؿأصبحكا أكثر اٌتهاها   .)4(كلجعؿ العهاؿ أكثر إىتاجية أصبح هف األٌهية اآلف فٍـ شعكٌر

 عمى أيدم هجهكعة هف العمهاء كهف بيف ٌؤالء الركاد حركة العبلقات اإلنسانيةكخبلؿ العشريىات هف القرف العشريف، ىشأت 
 األلهاىي األصؿ، كالذم يعتبر هؤسس (1916-1863) (Hugo Munsterberg)" يكجك هاىستربرج"الهبكريف لحركة العبلقات اإلىساىية ىجد 

 بالكاليات الهتحدة األهريكية ىارفاردعدة سىكات كأستاذ زائر في جاهعة  "(H. Munsterberg) هاىستربرج "عمـ الىفس التطبيقي، لقد قضى 
كالذم حهؿ أفكارا  (Psychology and Industrial Efficiency)"عمـ الىفس كالكفاءة الصىاعية" هف ىشر كتابً (1913)كتهكف في عاـ 

جديدة كاىت تهثؿ تطكرا كبيرا في عمـ الىفس الصىاعي باإلضافة إلى ها تضهىً ٌذا الكتاب هف تفسير لمعبلقة بيف اإلدارة كالسمكؾ 
. )5(اإلىساىي

ىاؾ أيضا   كالذم قاـ بدراسة اآلثار الهترتبة عمى األىهاط الهختمفة هف القيادة، (Kurt Lewin) "(1890-1947) كيرت لكيف "ٌك
ىاؾ (Group Behavior)ككتب بتكسع عف سمكؾ الجهاعة  كالذم ىادل بتدعيـ (Chester Barnard)(1886-1961) "تشستر برىارد" ؛ ٌك

كىشر التعاكف بيف العهاؿ كالهشرفيف هف خبلؿ تدريب العهاؿ، كتشجيع عهميات الجهاعة كالعبلقات االجتهاعية في الهؤسسة كهف بيف 
 كالتي تكصمت إلى أف الهديريف (1933-1868) (Follet Parker Mary)"فكلت بركر هارم"الهؤسسيف أيضا لحركة العبلقات اإلىساىية

يعتبركا هسئكليف عف خمؽ الدافعية لدل العاهميف إلىجاز األٌداؼ التىظيهية بحهاس، كليس لهجرد إطاعة األكاهر، بؿ يجب أف يتـ تدريبً عمى 
: )7( "(F. Mary) هارم" كها قالت .)6(العهؿ هع األفراد كفريؽ إلىجاز األٌداؼ الهشتركة

 جكرج إلتكف هايك"كأخيرا يعتبر .«إف الرجؿ في عممو يعمؿ بنفس الدكافع كاالحتياجات كالرغبات التي تدفعو في المجاالت األخرل » 
(George Elton Mayo)" (1949-1880) هف أكثر الركاد الهعركفيف الذم تزعـ حركة العبلقات اإلىساىية هف خبلؿ ها قدهً ٌك كزهبلؤي 

هف هساٌهات رائدة، التي جاءت كرد فعؿ لكجكد لحركة اإلدارة العمهية كالتقسيـ اإلدارم كالىهكذج البيركقراطي كىتائجٍـ، هحدثة كرائٍـ الكثير 
. هف اآلراء كاألفكار الهؤيدة كالهىتقدة كالهعارضة لٍا

 كها ظٍرت الكثير هف االىتقادات إلى التصكرات األيديكلكجية أك اإلطار الفكرم الذم اىطمقت هىً ٌذي الىظريات كخاصة ىظرية 
  .)8(اإلدارة العمهية، التي أٌهمت جكاىب كثيرة بشكؿ عهميات اإلىتاج كالعهمية اإلدارية داخؿ الهؤسسات الصىاعية كاإلىتاجية

فجأت ىظرية العبلقات اإلىساىية لتٍتـ بعدد هف القضايا التي تـ إٌهالٍا بكاسطة ىظرية اإلدارة العمهية خاصة، التي ركزت عمى أف 
في الهؤسسات كسمككً فيٍا، عبارة عف عاهؿ ثابت، يجرم دراستً هرة كاحدة فقط كلؤلبد، بدال هف هعاهمتً كهتغير ٌاـ كفعاؿ اإلنساف دراسة 

. يؤثر كيتأثر

فٍذي الىظرة ".عبارة عف هككف هف هككىات التىظيـ كظيفتً ٌي أداء األعهاؿ الهكمؼ بٍا كفقط"إضافة إلى الىظر إليً بأىً 
 تكضيحٍا عمى أىٍا تعبر عف االفتراضات األساسية عف اإلىساف، كالتي قاهت عميٍا ىظريات التىظيـ (Mason Haire)هاسك ٌير "حاكؿ

التقميدية، فاإلىساف كاف يعاهؿ عمى أىً كسكؿ، قصير الىظر، أىاىي، يقع كثيرا في األخطاء، كقدرتً ضعيفة عمى الحكـ عمى األهكر بؿ قد 
. يككف غير أهيىا إلى درجة ها

 كفي ٌذا اإلطار كجٍت اتٍاهات لىظرية اإلدارة الكبلسيكية، ككاىت هحؿ ىقد خاصة فيها يتعمؽ بالقيكد الهيكاىيكية غير البشرية 
التي حددت ٌذي الىظرية طريقة دراستٍا، ككذلؾ عمى تقييهٍا غير السميـ لمىكاحي االجتهاعية كالسيككلكجية لسمكؾ اإلىساف في 

هية، حيث يفترض ٌذا (Whyte)"كايت"ككهثاؿ عمى تمؾ االتٍاهات يكضح .الهؤسسات  أف الهفٍـك التقميدم بىي عمى ثبلثة افتراضات ٌك
الهفٍـك أف اإلىساف حيكاف يفكر دائها بطريقة هىطقية لتحقيؽ الهكاسب االقتصادية إلى أقصى الدرجات، كأف الفرد يتجاكب هع الهحفزات 

  .االقتصادية بصفة فردية، إضافة إلى أف األفراد يهاثمكف اآلالت بحيث يهكف هعاهمتٍـ بطريقة ىهطية
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:    كبالتالي ىستخمص بأف ىظرية العبلقات اإلىساىية ظٍرت لعدة عكاهؿ ٌي

  جاءت ىظرية العبلقات اإلىساىية كرد فعؿ لكجكد ىظرية اإلدارة العمهية كالتقسيـ اإلدارم كالىهكذج البيركقراطي التي ظٍرت خبلؿ
. العقديف األكؿ كالثاىي هف القرف العشريف

  االٌتهاـ بعدد هف القضايا التي تـ إٌهالٍا بكاسطة ىظرية اإلدارة العمهية كالتي ركزت عمى دراسة ىظاـ العهؿ، عمى أىً هجرد
هجهكعة هىسقة هف الخطكات كاإلجراءات ك اآلالت التي تعهؿ بصكرة هىتظهة كرسهية هحددة هف حيث الكقت أك الحركة كتصكرت 

 .)9(أف العهاؿ هجرد آالت تعهؿ كفؽ ىظاـ خططتً لسمطات اإلدارية العميا كيحصمكف عمى أجكر كهكافآت هقابؿ عهمٍـ
  ظٍرت ىتيجة لسكء العبلقات االجتهاعية كالعبلقة بيف العهاؿ كاإلدارة، كىظاـ العهؿ الهيكاىيكي، الذم يىظر إلى العهاؿ عمى أىٍـ

هجرد آالت تعهؿ في ىظـ هحددة كدقيقة كذلؾ حسب أحدث الكسائؿ كاألساليب العمهية، باإلضافة إلى هشكبلت التعب كالهمؿ، قد 
ترجع إلى طبيعة التدريب، كاختبلؼ القدرات كالفكارؽ الفردية بيف العهاؿ، كعهميات اإلشباع الكظيفي كالهٍىي، كالظركؼ الفيزيقية 

لى طبيعة السمكؾ اإلىساىي ككؿ لمعهاؿ كاإلدارة  .)10(لمعهؿ هثؿ اإلضاءة، كالتٍكية، كالضكضاء، كا 
  ا أحد العكاهؿ الرئيسية التي شغمت كها جاءت ٌذي الىظرية ىتيجة لظركؼ تدٌكر الصىاعة في الهؤسسات اإلىتاجية كاعتباٌر

اٌتهاهات كؿ هف أصحاب ٌذي الهؤسسات أك رؤكس األهكاؿ كالقائهيف عمى إدارة الشركات الصىاعية كأيضا اٌتهاهات الطبقات 
 .(11)العاهمة

 
 المدارس الفرعية لنظرية العبلقات اإلنسانية.2

حيث تعد .(Hawthorne)إف هف أٌـ الدراسات التي قاهت بدراسة السمكؾ اإلىساىي في هجاؿ العهؿ ٌي تجارب ٌاكثكرف:تجارب ىاكثكرف-أ
" جكرج إلتكف هايك"التي تىسب إلى أعهاؿ عالـ االجتهاع الصىاعي األهريكي  ٌذي الدراسات بهثاية الشرارة األكلى لحركة العبلقات اإلىساىية

 Western)كسترف إلكتريؾ  " كذلؾ عىدها دعت شركة  ،(1927) كالتي أجريت عاـ(Harvard University)كزهبلؤي بجاهعة ٌارفارد
Electric) " " هايك(E.Mayo)"  ركثمسبرجر]كزهبلؤي (Roethlisberger) كديكسكف (Dickson)كايتٍد ، لدراسة  [(Whitehead)  ٌك

. هشكبلت العهاؿ التي تؤثر عمى إىتاجية العهاؿ كالهصاىع عاهة كالتي إستهرت خهس سىكات هتصمة

 :(تجربة اإلضاءة كفترات الراحة)التجربة األكلى
كاىت تٍدؼ التجربة األكلى إلى دارسة الظركؼ الهادية التي يقصد بٍا تمؾ األشياء التي تشكؿ جك العهؿ، كتؤثر عميً هثؿ اإلضاءة ، 
كالضكضاء، كالتٍكية، التدفئة، الرطكبة، كالىظافة كالتسٍيبلت الهشابٍة بصفة عاهة، هع إحداث تغييرات في عدد ساعات العهؿ اليكهي، 

دخاؿ فترات راحة هختمفة هف حيث عددٌا كهدتٍا حيث ساد اإلدارة الصىاعية في فترة هف الكقت االعتقاد بأف الظركؼ الهادية لمعهؿ . كا 
ا بٍدؼ رفع الكفاية .أساسية كحيكية في تحديد هستكل الكفاءة اإلىتاجية كبالتالي اىصرفت الجٍكد إلى تحسيف تمؾ الظركؼ كتطكيٌر

  .)13(اإلىتاجية
، ثـ تـ تغيير ظركؼ اإلضاءة لمهجهكعة التجريبية )هراقبة(هجهكعة تجريبية هجهكعة ضابطة:حيث قسـ الباحثكف العاهبلت إلى هجهكعتيف

بجعمٍا أكثر شدة، بيىها ظمت الهجهكعة الضابطة في ىفس هستكل اإلىتاجية، كها ٌك هتكقع زادت إىتاجية الهجهكعة التجريبية هع كؿ زيادة 
. رغـ عدـ تغيير اإلضاءة )الهراقبة(في كثافة اإلضاءة كالشيء غير الهتكقع، ٌك زيادة إىتاجية العاهبلت في الهجهكعة الضابطة

، كأخيرا بدأت إىتاجية )الهراقبة(كعىد تخفيض هعدالت اإلضاءة فإف إىتاجية الهجهكعة التجريبية زادت كىفس الشيء لمهجهكعة الضابطة
هجهكعة التجربة باالىخفاض عىدها أصبحت اإلضاءة  في هستكل ضكء القهر، كيعكد سبب ارتفاع إىتاجية العاهبلت في ٌذي التجربة إلى 

 .)14(الطريقة الخاصة التي كاف الباحثكف يعاهمكف بٍا العاهبلت كالتي كاىت جديدة عميٍف تهاها، ككذلؾ إلى فترات الراحة
  كبٍذا فقد كاىت ىتائج التجربة األكلى عمى عدـ كجكد تأثير كاضح لمظركؼ الهادية عمى اإلىتاج؛ هع حدكث تغيير كاضح في 

تكجٍات العاهبلت ىحك عهمٍف كىحك الهشرؼ عميٍف؛ كها أف التغييرات في فترات الراحة هف حيث الهدة كالعدد، ساٌهت في تحسف همحكظ 
  .(15)كارتفاع هتزايد في اإلىتاج، كذلؾ حتى بعد إعادة ظركؼ العهؿ إلى ها كاىت عميً قبؿ إجراء التجربة
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التجربة الثانية 
كزهبلؤي عاهمتيف ههف يشتغمف في تركيب أجزاء التميفكىات كعٍد " إلتكف هايك"ٌذي التجربة جاءت هكهمة لمتجربة األكلى، حيف اختار

إليٍها اختيار أربعة أخريات ليزاهمىٍها في التجربة أثىاء الدخكؿ إلى غرفة االختبار فأصبح عدد العاهبلت ستة؛ يجمسف إلى طاكلة هستطيمة في 
حجرة خاصة كهعٍف هبلحظ يسجؿ كيراقب كيحدث تغييرات أثىاء فترات الراحة، فقد أثبتت ٌذي التجربة أف فترات الراحة أثرت عمى إىتاجية 

العاهبلت، فاىخفضت ىسبة الغياب كزادت هعدالت اإلىتاجية؛ كها زادت رغبة الفتيات في العهؿ في غرفة االختبار كأثبتت التجربة هدل ارتفاع 
 .. (16)هستكل األداء كارتفاع الركح الهعىكية

كيتضح هها سبؽ أف التجربة الثاىية أجريت لمتأكد هف ىتائج التجربة األكلى بخصكص طبيعة اإلشراؼ، كطبيعة العهؿ داخؿ 
. هف جٍة أخرل )الهشرؼ(كها أكضحت ىتائج التجربة هدل الثقة الهتبادلة بيف العاهبلت هف جٍة، كبيىٍف كبيف الهبلحظ .الهصىع

يىفذ بً العهؿ كدرجة  التي تعىي درجة الحهاس الذم (17) (Morale)ككذلؾ الهستكل العالي في األداء، كارتفاع الركح الهعىكية 
عمـ "في كتابً  " (Blum)بمـك" التي يىجز بٍا العهؿ كها عرفٍا (Competence) كالكفاءة (Peeds)الركح الهعىكية ٌي التي تحدد السرعة

بأىٍا اهتبلؾ هشاعر التقبؿ كاالىتهاء لهجهكعة العهؿ هف جاىب العاهميف هف خبلؿ الهشاركة في الٍدؼ كالرغبة في » " الىفس الصىاعي
 .(18)«الكصكؿ إليً كالثقة في ذلؾ 

 
: التجربة الثالثة

، حيث تـ عزؿ تسعة عاهميف )الدفع بالقطعة(كفي التجربة الثالثة قاـ الباحثكف بتصهيـ ىظاـ لدفع األجكر عمى أساس هعدؿ اإلىتاج 
لتطبيؽ الىظاـ الجديد عميٍـ، ككاىت التجربة قائهة عمى فرضية هؤداٌا أىً إذا  كاف الحافز االقتصادم ٌك الحافز الكحيد لؤلفراد، فإىٍـ 

يتسابقكف فيها بيىٍـ لتحقيؽ أعمى هعدؿ إىتاج كبالتالي تحقيؽ أعمى دخؿ ىقدم، كها حدث في التجربة األكلى، الىتيجة غير الهتكقعة، حيث 
أها .كجد الباحثكف أف هجهكعة العهاؿ اتفقت عمى هستكل هعيف هف اإلىتاج كهف يقمؿ هف إىتاجً عف ٌذا الهستكل، يخضع لضغكط هف زهبلئً

، فهف خبلؿ ٌذي التجربة يتبيف أف جهاعات العهؿ تخضع لضغكط "الهحراث"هف يزيد عف الهستكل فإىٍـ يسخركف هىً كيطمقكف عمي اسـ
.  (19)اجتهاعية ذات تأثير فعاؿ عمى سمككٍـ

 .   كبٍذا جاءت التجربة الثالثة لمتأكد هف ىتائج التجربتيف السابقتيف
 

: التجربة الرابعة
: لقد أجر الباحثكف هقاببلت هع العاهميف بالهصىع كتكصمت الدراسة إلى ىتائج  ٌي

 اإلشراؼ الهباشر هع العاهبلت يؤثر عمى الركح الهعىكية .
  حدث ىكع هف التعاكف بيف أفراد هجهكعة العهؿ في حالة كقكع جزاءات سمبية أك ضد  الههارسات اإلدارية التي تأخذ طابع القكة عىد

. تىفيذ األكاهر
 تككيف عبلقات اجتهاعية غير رسهية لدل العاهبلت. 

 
التجربة الخامسة 

كتٍدؼ ٌذي التجربة إلى دراسة سمكؾ العهاؿ داخؿ جهاعة العهؿ في ظؿ ظركؼ بيئية هعيىة، كهعرفة هدل تأثير تصرفات العاهؿ 
كهشاعري بتمؾ الظركؼ، كقد أسفرت التجربة عمى تأكيد قدرة العاهؿ عمى التكيؼ االجتهاعي، إضافة لمعكاهؿ الىفسية عكاهؿ اجتهاعية أخرل 

 .)20(الخ...ذات تأثير كاضح كالرغبة لتككيف جهاعات
فهف خبلؿ التجارب السابقة اتضح أف اإلىتاجية بقيت هرتفعة رغـ إحداث التغييرات كالعكدة إلى الظركؼ السابقة قبؿ التجريب، لذلؾ 

يتبيف أف ٌىاؾ عكاهؿ أخرل تفكؽ التأثير الذم تحدثً الظركؼ الهادية لمعهؿ، حيث اتضح أف الهصىع يهثؿ ىظاـ اجتهاعي حيث تبرز 
ا في هسارات اإلىتاجية كالتشغيمية، لذلؾ  ي ها تعرؼ بالعبلقات ذات طابع غير رسهي كالتي تؤثر بدكٌر عبلقات إىساىية بيف األفراد العاهميف ٌك

  .)21(يجب الىظر لمعاهؿ عمى أىً كائف اجتهاعي لً حاجات كرغبات كهيكؿ كاتجاٌات كهشاعر هؤثرة في أدائً اإلىتاجي
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نتائج نظرية العبلقات اإلنسانية .3

 تشكؿ أحد الدكافع الرئيسية لىٍكض كارتقاء هدخؿ (1939)التي ىشرت في هىتصؼ عاـ كالجدير بالذكر أف تجارب ٌاكثكرف
 .العبلقات اإلىساىية في دراسة التىظيـ كاإلدارة

كبٍذا فإف دراسات ٌاكثكرف، أثرت تأثيرا كبيرا في تطكير ىظرية التىظيـ كفي الههارسة الصىاعية كاإلىتاجية في الهجتهع 
 .)22(الرأسهالي

كجكد فجكة كبيرة بيف العهاؿ كاإلدارة كها يحدث هف جراء تمؾ االىعزالية هف هشكبلت في االتصاالت  :    كهف بيف أٌـ الىتائج التي جاءت بٍا
 .)23(عبر التدرج الٍرهي لمهستكيات التىظيهية )الصاعدة كالىازلة (الرأسية 

ا »  الذم يعرؼ بأىً كبالتالي التأكيد عمى أىمية التنظيـ غير الرسمي تمؾ العبلقات الشخصية كاالجتهاعية الهتىكعة التي يىشٌؤ
ي عبلقات  ال تقيهٍا بصفة هباشرة، كلكىٍا تىشأ كتستهر بسبب العهؿ، كبسبب كجكد  تخططٍا اإلدارة أك العهاؿ، كيستهركف في إقاهتٍا،  ٌك

. )24(« هتقاربة  العهاؿ في أهكىة كاحدة أك
بصفة تمقائية أثىاء تفاعؿ األفراد داخؿ التىظيـ  ىسؽ العبلقة الشخصية الذم يظٍر» بأىً  في حيف عرفً قاهكس عمـ االجتهاع 

 . )25(«الرسهي
 

 تتسـ باالستقرار كها ٌك الحاؿ في التىظيـ الرسهي حيث تككف فيٍا القكاعد هحددة  كها أف أىهاط كقكاعد التىظيـ غير الرسهي ال
. تىظيهيا

 فيً هف  هعايير  التأكيد عمى أف الطاقة اإلىتاجية لمعاهؿ  ترتفع هف خبلؿ التكيؼ الشخصى لمعاهؿ في ضكء التىظيـ الرسهي بها
كقيـ كهيؿ لتحقيؽ التكافؽ بيف تمؾ الهعايير كالقيـ كبيف أعضائٍا، كالتأكيد عمى أف الجكاىب الرسهية كغير الرسهية تتفاعؿ  كتتساىد 

 . )26(هع بعضٍا البعض
 التأكيد عمى الركح الهعىكية لؤلفراد العاهميف كالدافعية كتهاسؾ الجهاعة كالتفاعؿ االجتهاعي. 
  كها بدأ اٌتهاـ عمهاء الىفس في الكاليات الهتحدة األهريكية بدراسة العبلقات االجتهاعية بيف أعضاء الجهاعة كبىيتٍا كثقافتٍا

يعهؿ بهعزؿ عف الكسط االجتهاعي، فٍك يتأثر بجهاعة   فالفرد العاهؿ ال .)27(كحجهٍا فضبل عف دراسة هعىكيات كاحتياجات األفراد
كلٍذا يعهؿ األفراد في إطار تحقيؽ التكازف بيف االتجاٌات الجهاعية كاتجاٌات الفرد .العهؿ كبالقيـ كالهعتقدات كالطهكحات الجهاعية

. ذاتً
 هايك أف دكافع العهاؿ ال تىحصر في األجكر "حيث رأل،  )28(الهكافآت كالحكافز غير االقتصادية تهارس دكرا رئيسيا في حفز األفراد

ثبات الذات كتقدير اآلخريف كالهشاركة  أك الجزاءات الهادية فقط، كلكىٍا تشهؿ حاجات كدكافع أخرل، كهثاؿ ذلؾ احتراـ الىفس كا 
حيث اتضح هف ٌذي الدراسات أف العهاؿ .رهزيا  لٍذي الهكافآت كالحكافز تأثيرا قكيا كاف كاف كبلٌها أفكبالتالي ىجد، االجتهاعية

الذيف يىتجكف أكثر هها تحددي الهعايير االجتهاعية لجهاعتٍـ غير الرسهية، يفقدكف احتراـ زهبلئٍـ كأصدقائٍـ، ككاف العهاؿ في 
  .)29(غرفة األسبلؾ  يفضمكف اإلبقاء عمى العبلقات الكدية هع أصدقائٍـ كزهبلئٍـ، كال يٍتهكف بهسألة الهاؿ

  كها أكصت ىتائج ٌذي الدراسات بإتباع طرؽ جديدة لرفع الطاقة اإلىتاجية لمعهاؿ، كتعميـ العاهؿ كتكجيًٍ، كاتخاذ القرارات الجهاعية
.  كاإلدارة بالهشاركة

  ذي العكاهؿ ٌي الشعكر باألهف كاالستقرار كيتضح هها سبؽ أف العكاهؿ االجتهاعية تهثؿ دستكر العبلقات اإلىساىية في الهصىع ٌك
في العهؿ؛ الشعكر باالىتهاء لمهصىع؛ كجكد عبلقات اجتهاعية طيبة هع الزهبلء كالرؤساء، هشاركة العهاؿ في اتخاذ القرارات، 

  .)30(اٌتهاـ الرؤساء بحؿ الهشكبلت الشخصية لمعهاؿ
 

لكيد كارنر كمدرسة شيكاغك - ب
اربيسكف (Gardner and Davis)"غاردىر كدافيز"كهساعدكي كؿ هف  (1954)  عاـ(L.Warner)    أجريت دراسة لكيد كارىر  ٌك

، درست العبلقات اإلىساىية ليس فقط داخؿ الهؤسسة الصىاعية، كلكف اٌتهت بدراسة العبلقات اإلىساىية  (Harbison and Whyte)ككايت
خارج الهؤسسة ذاتٍا، كالتركيز عهكها عمى دراسة العبلقات االجتهاعية سكاء لؤلفراد أك الجهاعات أك أيضا عبلقة الهؤسسة أك الهصىع ككؿ 

  .)31(بالهجتهع الهحمي كهدل التأثير التبادلي بيىٍها
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الهٍىية كتدرج الهٍارة داخؿ الهصىع، كعكاهؿ خارجية كالتغيرات  كها فسر فريؽ البحث إضراب العهاؿ بداللة عكاهؿ داخمة كالبىية
  كبٍذا فٍذي الدراسة تهثؿ تيارا فكريا اٌتـ بدراسة العبلقة بيف التىظيـ)32(في األسكاؽ كالتغير في هكاىة إدارة الهصىع داخؿ الهجتهع الهحمي

 .كالهجتهع الهحمي، ككيؼ يتأثر الكضع التىظيهي بالتغيرات االقتصادية الكبيرة كبالتغيرات االجتهاعية

تجارب العبلقات اإلنسانية في أكركبا -ج

  في فرىسا كالتي حاكلت (Bardet)"بارديً"كدراسة . التي حاكلت دراسة أثر العكاهؿ االجتهاعية عمى تحسيف اإلىتاج(BATA)هثؿ دراسة شركة
  .)33(تغيير ىهط اإلدارة الكبلسيكية كخمؽ التضاهف بيف العهاؿ كاإلدارة

كيتضح هها سبؽ أف ىتائج بحكث كدراسات ٌاكثكرف كاىت دفعا قكيا إلجراء الهزيد هف البحكث في هجاؿ العبلقات اإلىساىية، تكصمت في     
كها أكلت  (Management By Participation)أغمبٍا إلى تعهيهات تدعك إلى تغيير ىهط اإلدارة هف الهركزية إلى اإلدارة بالهشاركة 

 بيف الجهاعات داخؿ (Communication)االٌتهاـ بأكضاع جهاعات العهؿ كفرص لتدريب كالتعميـ لمعهاؿ، كاإلشارة إلى هشكبلت االتصاؿ
التىظيـ، هع إهكاىية التغمب عميً هف خبلؿ رفع هستكل الكفاءة بيف الهديريف؛ ككؿ ٌذي البحكث كالدراسات ألقت الضكء إلى أٌهية اإلدارة 

 .)34(الديهقراطية، كضركرة العهؿ بٍا

 

مبادئ نظرية العبلقات اإلنسانية .4
 :    إف هف أٌـ هبادئ ىظرية العبلقات اإلىساىية هايمي

 35(إف التىظيـ عبارة عف تمؾ العبلقات التي تىشأ بيف هجهكعات األفراد كليس هجرد كجكد عدد هف األفراد غير الهترابطيف(.  
 أٌهية العكاهؿ االجتهاعية تزيد في أٌهيتٍا عمى أٌهية الحكافز الهادية في تحديد هستكل أداء العاهميف. 
 يقمؿ بعض العهاؿ إىتاجيتٍـ لمهحافظة عمى هستكل :إف العهاؿ يتقبمكف قيـ كتعميهات زهبلئٍـ أكثر هف تقبمٍـ لتعميهات إلدارة هثبل

  .)36(اإلىتاجية الذم اتفؽ عميً هع الزهبلء
  إف القيادة اإلدارية تهارس دكرا أساسيا في التأثير عمى تككيف الجهاعات كتعديؿ تقاليدٌا بها يتىاسب هع أٌداؼ التىظيـ كها تحقؽ

 .التقارب كالتعاكف بيف التىظيـ الرسهي كغير الرسهي
  السبيؿ لتحقيؽ التقارب ٌك إدهاج التىظيـ الرسهي كغير الرسهي عف طريؽ إشراؾ العاهميف في عهمية اتخاذ القرارات اإلدارية بها

ـ بالهسؤكلية حتى يككىكا هستعديف لتىفيذ ها اشترككا في إعدادي هف براهج كهٍاـ شعاٌر  .)37(يضهف ربح جدية العهاؿ كا 
 أف التخصص الدقيؽ لؤلعهاؿ ليس بالضركرة ٌك أٌـ أشكاؿ التىظيـ كفاءة كأعبلٌا هف حيث اإلىتاجية  .
  ىها  ال )كبالتالي هستكل الكفاءة كالرشد عمى هستكل التىظيـ(أف كهية العهؿ التي يؤديٍا العاهؿ تتحدد تبعا لطاقتً الفسيكلكجية كا 

الطريؽ ألف يصبح الخبراء كأصحاب الخمفيات في العمـك االجتهاعية " (E.Mayo)هايك"  لقد هٍد ))38(تتحدد تبعا لطاقتً االجتهاعية
كالسمككية أصحاب باع طكيؿ كرأم هطمكب في هجاؿ اإلدارة، إذ أصبح الحديث عف أٌهية العبلقات اإلىساىية، كالحكافز الهعىكية، 
كىهط االتصاالت، هألكفا باعتباري الهحددات الرئيسية لئلىتاجية كقد تىاسب كمً هع العصر، إذ أصبح العهاؿ في أكضاع اقتصادية 

كلذلؾ كمً أصبح .أفضؿ، كأصبحكا هف الهتهتعيف بقدر هف التعميـ، كأصبحت االتحادات العهالية قكية كتحرص عمى حقكؽ العهاؿ
. االٌتهاـ بالىكاحي اإلىساىية طاغيا بؿ هكضة يحتاج الجهيع أف يتهشى هعٍا

كفي هثؿ ٌذي الظركؼ ظٍرت هجهكعتيف هف الفرضيات حكؿ اإلىساف العاهؿ كأٌهية كجكد افتراضات ايجابية عف العهاؿ، كضرر 
ا إساءة لمعاهميف كعاهبل هعيقا لئلىتاج، كقد حدد  ىهطيف " (Douglas Mcgregor) دكجبلس هاكريجكر"االفتراضات السمبية كاعتباٌر
:  (Y)، كافتراضات إيجابية رهز إليٍا بػ(X)لبلفتراضات السائدة حكؿ اإلىساف العاهؿ أحدٌا افتراضات سمبية رهز إليٍا بػ

:  بافتراضات سمبية حكؿ اإلىساف أٌهٍا(X)يتهثؿ الشؽ األكؿ هف ىظرية 
. يتكجب عمى اإلدارة إجبار العاهؿ عمى العهؿ كهراقبتً بشكؿ دقيؽ، كتٍديدي بالعقكبات هف أجؿ ضهاف قياهً بالعهؿ

. يكري العاهمكف تحهؿ الهسؤكلية كيفضمكف أف يتـ تكجيٍٍـ هباشرة كبشكؿ تفصيمي
. يعطي العاهمكف األٌهية األكبر لعىصر األهف الكظيفي كلمحكافز الهادية كيظٍركف هستكل هتدىيا هف الطهكح

ي افتراضات إيجابية أٌهٍا(Y)أها الشؽ الثاىي هف الىظرية :  فيستىد إلى افتراضات هغايرة تهاها لبلفتراضات السابقة ٌك
 يحب العاهمكف العهؿ كيعتبركىً طبيعيا كضركريا .
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 يفضؿ العاهمكف ههارسة الرقابة كالضبط الذاتي كيمتزهكف بتحقيؽ األٌداؼ .
 تتكافر لدل العهاؿ القدرة عمى تحهؿ الهسؤكلية كالرغبة في تحهمٍا .
 يتهتع هعظـ العهاؿ بقدرات خبلقة إبداعية كال تقتصر ٌذي القدرات فقط عمى الهدريف .

حكؿ اإلىساف فٍك يرل أف هف األفضؿ لمهديريف أف يستىد " (D. Mcgregor)هاكريجكر.د "كبىاءا عمى االفتراضات اإليجابية لػ
سمككٍـ كىهط إدارتٍـ عمى االفتراضات اإليجابية حكؿ اإلىساف، كأف يككف ذلؾ هرشدا لٍـ في تصهيـ الٍياكؿ التىظيهية كيهكف إرجاع دعكات 

عادة تصهيـ الكظائؼ، كتىهية العبلقات اإليجابية في العهؿ لً . اإلدارة بالهشاركة، كا 

في ألىـ تعتبراف هف الىظريات الرائدة في اإلدارة التي ركزت عمى عىصر اإلىتاج ا" (D. Mcgregor)هاكريجكر.د"    لذا فإف ىظريتي 
ك  . اإلنسافالهؤسسة ٌك

 

خاتمة 

  كفي الختاـ يهكىىا القكؿ عمى أف الهدخؿ السمككي الهتهثؿ في حركة العبلقات اإلىساىية كالهتهثمة في تجارب ٌاكثكرف 
عمى أٌهية العاهؿ  كاعتباري هخمكؽ   )كزهبلئً كلكيد كارىر كهدرسة شيكاغك كتجارب العبلقات اإلىساىية في أكركبا" (E.Mayo)لهايك"

ا ىظاـ هعقد ككحدة فىية اجتهاعية ككياف  اجتهاعي بدال هف هخمكؽ اقتصادم كاعتباري عضك في جهاعة ، بيىها ىظرت إلى الهؤسسة باعتباٌر
 .طبيعي
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 التمكيف الكظيفي كمحدد محكرم لسمكؾ المكاطنة التنظيمية

زىير بغكؿ  .د
 2جامعة سطيؼ

 مقدمة
، عهاؿ أهىظهات في العاهميف سمككيات حكؿ عديدة بحثية تساؤالت كخارجً العهؿ داخؿ األخيرة التطكرات لقد أثارت  اشتداد هع خصكصا اليـك

 الحاجة استدعت الهذككرة التحديات تمؾ .االتصاؿ كسائؿ تطكر كسرعة السريعة، كاإلبداعات االبتكارات كتبلحؽ الكظيفية، الهٍاـ كتعقد الهىافسة

 إذ أدائً، الهطمكب الدكر هف أبعد تذٌب التي الطكعية كالسمككية االتجاٌية كهخرجاتً البشرم بالهكرد االٌتهاـ إلى اإلعهاؿ هىظهات هف الهاسة

ا الهىظهة استهرارية عمى كلمحفاظ اإلعهاؿ، بيئة في الهكجكدات كأىدر أثهف يهثؿ البشرم الهكرد أصبح  قبؿ هف الهستهر الدعـ يتطمب كىهٌك

 .الطكعية كسمككياتٍـ العاهميف هخرجات عمى ىتائجً إيجابيا تىعكس الذم االيجابي التىظيهي الهىاخ كتبىيٍا الهىظهة
 عمى قادرة كغير هىظهات ضعيفة ٌي )Katz 1964كاتز (فقط، هف هىظكر  الرسهية بهٍاهٍـ العاهميف قياـ عمى تعتهد التي فالهىظهات

ـ تتجاكز بهٍاـ العاهميف قياـ تحتاج الهىظهات إلى ها غالبا اىً الطكيؿ، إذ األجؿ في االستهرار  .الرسهي دكٌر

 أداء يقدهكا كأف بٍـ الهىاطة الكاجبات هف أكثر يعهمكف هكظفيف تتطمب الىاجحة الهىظهات أف (Robbins and Judge, 2007)كبالهثؿ يرل 

 لخدهة كالتطكع التعاكف تستدعي التي العهؿ فرؽ عمى عهمٍا في كتعتهد هتغيرة بيئة في تعهؿ التي الهعاصرة الهىظهات كخاصة الهتكقع، هف أعمى

 .الفريؽ أعضاء
السمكؾ التطكعي لؤلفراد العاهميف  - كحتى يتسىى ألم هىظهة الحصكؿ عمى عيىة لهثؿ ٌكالئي الهكظفيف الذيف يتسهكف بهثؿ ٌذا السمكؾ

كفؽ ها يشير إلى ذلؾ الهختصيف بالبحث في هيداف - ، يىبغي عميٍا العهؿ عمى هراعاة تكافر هجهكعة عكاهؿ ههثمة أساسا -بالهىظهات
  .الخ... أسمكب القيادة، العدالة التىظيهية، الثقافة التىظيهية، السياسة التىظيهية، الكالء التىظيهي، التهكيف الكظيفي: في–السمكؾ التىظيهي 

هف ٌذا الهىطمؽ جاءت ٌذي الكرقة العمهية التي تسعى إلى تبياف دكر التهكيف الكظيفي كهحدد هحكرم لسمكؾ الهكاطىة التىظيهية كفؽ ىتائج 
 . عيىة هف الدراسات العمهية

 :  هجهكعة ىقاط أساسية ٌيكقبؿ الكقكؼ عمى طبيعة ٌذي العبلقة إرتايىا ضركرة إستضاح
 

 .التمكيف الكظيفي تعريؼ*- 

 الدكؿ في اإلدارم لئلصبلح الرئيسية الهداخؿ كأٌـ أحدث هف التهكيف ها يسجؿ في ٌذا اإلطار، كعمى الرغـ هف إجهاع الباحثيف عمى أف
ك الصيحة الهتقدهة،  يسهى ها إلى كاألكاهر التحكـ هىظهة ىهكذج هف°180 االٌتهاـ تحكؿ أف بعد اإلدارم الفكر تطكر في أخيرا تتردد التي ٌك

، ٌك غياب الرؤية الهكحدة عىد ٌكالئي العمهاء بخصكص تعريؼ التهكيف، )87، ص2003خهيس عبيد، خكلة(الههكىة بالهىظهة اآلف
 عمى  إلى التهكيف ىظر هف الباحثيف  فهفكخصائصً، كأشكالً، كأساليبً، إذ قدهكا تعريفات هختمفة استىادا إلى أسس كاتجاٌات ىظرية هتعددة

ىاؾ فمسفية، ىظرة آخركف إليً ىظر حيف في اإلدارة، كسائؿ هف كسيمة أىً  تحهؿ عمى األفراد تشجع ثقافية ههارسة التهكيف اعتبر هف أيضا ٌك

 أهكف كمها األدىى الهستكيات إلى القرارات اتخاذ في الهسؤكلية تفكيض خبلؿ هف عهمٍـ بٍا يؤدكف التي الطريقة لتطكير الشخصية الهسؤكلية

. الطكيؿ الهدل عمى هصالحٍا لتحقيؽ العاهميف إلى اإلدارة هف لمسمطة الهراقب الىقؿ عف عبارة ٌك التهكيف أف آخركف باحثكف رأل كها ذلؾ،
 .  كعيىة التعاريؼ التالية تكضح التبايف الهكجكد بيف العمهاء في تعريؼ التهكيف الكظيفي

 تدخؿ دكف بحرية، إليٍـ الهكككلة الهٍاـ أداء هف يتهكىكا لكي لمعاهميف الكافية السمطات ىقؿ ٌك  التهكيف:تعريؼ عطية حسف أفندم 

 أٌداؼ عمى بىاء األداء كقياس فيٍـ كالثقة كسمككيا فىيا كتأٌيمٍـ هبلئـ كهىاخ الكافية بتكفير الهكارد كهٍاراتٍـ قدراتٍـ دعـ هع اإلدارة، هف هباشرة

 .)11، ص 2003عطية حسف أفىدم، (كاضحة

 إدارة في العاهميف جاىب هف الفعمية كالهشاركة القرارات كاتخاذ التصرؼ قكة العاهميف التهكيف ٌك هىح :الكىاب عبد محمد تعريؼ 

اب، عبد هحهد عمي(الىتائج عمى كالرقابة الهسؤكلية كتحهؿ اإلبداعي كالتفكير هشاكمٍا كحؿ فيٍا، يعهمكف الذيف الهىظهات  خطاب سيد عايدة الٌك

 .)441-440، ص1999كآخركف،

  تعريؼ بككف كلكليرBowen and Lowler: ذي الهكظؼ، حرية إطبلؽ في يتهثؿ التهكيف  يهكف ال إدراكي كسياؽ ذٌىية حالة ٌك
 الفرد قبؿ هف الحالة لٍذي كتهثؿ تبىي إلى تحتاج داخمية ذٌىية حالة التهكيف .كضحاٌا عشية بيف الخارج هف اإلىساف عمى يفرض بشكؿ تطكيري

 سميـ يحي(إليٍا يصؿ أف يريد التي الىتائج كاختيار قراراتً اتخاذ في تساعدي هعرفية قدرات هف يهتمؾ بها كالقىاعة بالىفس الثقة لً تتكافر لكي

 .)06، ص2006 همحـ،
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 : الىقاط التالية فيالتهكيف الكظيفي  هبلهح بمكرة هكفم ٌذي التعريؼ جهيعا كهف
 بداء الهشاركة كحرية الكظيفة هجاؿ في أكبر كحرية صبلحية الهكظفيف إعطاء  .الرأم كا 

 كاإلبداع الهبادرة ركح عمى كهكافأتً كتحفيزي الفرد كتشجيع القيكد هف اإلىساف تحرير . 

 الحرية كيعطيً الفرد يحرر كبالتالي ذاتٍا حد في غاية كليست كأٌدافٍا الهىظهة غايات لتحقيؽ هرىة كسيمة أىٍا عمى القكاىيف إلى الىظر 

  .كهكاٌبً إهكاىياتً تحرير إلى يؤدل هها تصرفاتً عف الهسئكلية تحهؿ فى

 تعطيً لمفرد ذٌىية حالة : 

 كبير بشكؿ لمعهؿ أدائً في كالتحكـ بالسيطرة الشعكر. 

 الكاهؿ العهؿ بإطار كاإلحساس الكعي. 

 أعهالً ىتائج عف كالهسئكلية الهساءلة. 

 يعهؿ بٍا التي الهىظهة بأداء يتعمؽ فيها الهسئكلية تحهؿ في الهشاركة . 

 ذلؾ ألٌهية تقميؿ دكف بً يقـك الذم كدكري بالهكظؼ الهدير يعترؼ بحيث ، التعاهؿ في الطبقية هبدأ ضد بالهساكاة الشعكر هف حالة 

 . الدكر

 التي الشخصية لمهقكهات استغبلؿ هف ذلؾ كغير بٍا جدير ٌك لهف كالثقة يتحهمٍا لهف كالهسئكلية إرادتً يهتمؾ لهف الحرية إعطاء 

 . يمعبكف كال يعهمكف أىٍـ هف كالتأكد الهكظفيف هراقبة هف أٌهية أكثر ألشياء الهىظهة تتفرغ بحيث ، الهكظؼ يهتمكٍا
 .أسباب االىتماـ بعممية التمكيف*- 

 : عهكها يهكف إجهاؿ أسباب االٌتهاـ الهتزايد هف قبؿ الباحثيف بهكضكع التهكيف الكظيفي في الىقاط التالية 
 كاإلدارية التىظيهية الفعالية في ٌاـ هككف ٌي التهكيف سياسة أف تقترح أك تؤكد اإلدارية كالهٍارات القيادة هجاؿ في الدراسات أف. 

 هشاركة خبلؿ هف تىهك التىظيهية السمطة كالفعالية هف الكمية األشكاؿ أف إلى يشير الهىظهات في كالرقابة السمطة تحميؿ إف 

 .كالرقابة السمطة في الهرؤكسيف

 عميٍا كالحفاظ الجهاعة تطكر في هحكريا دكرا يمعب أف بإهكاىً التهكيف أف تقترح الهىظهات داخؿ الفريؽ بىاء هجاؿ في الخبرات إف. 

 .العامميف متطمبات تمكيف*- 

ي التهكيف، عهمية كبعد كأثىاء قبؿ األساسية الهتطمبات هف هجهكعة تكفر هف البد الهىظهات، في العاهميف لتهكيف الىاجح التطبيؽ يتـ لكي  :ٌك
 كاستقبللية كاقتدار بكفاءة عهمً هٍاـ تأدية عمى قدرتً زادت الهعرفية، كهكتسباتً كهٍارتً الفرد خبرة زادت فكمها :كالميارة كالمعرفة العمـ- (1

 .كالهشاركة التصرؼ في حرية كيهىح الفرد يهكف كبالتالي أكبر،
ىهكذج لتهكيف العاهميف في الهىشآت الخاصة كأداة إلدارة   الهكسكهة1999سىة  هكسى تكفيؽ الهدٌكف ٌذا الطرح ىتائج دراسةكها يؤكد 

 .التي أكدت عمى أف إعطاء الهكظؼ هسؤكليات كاضحة كسمطات فعمية بعد أداة هٍهة هف أدكات التهكيف " الجكدة الشاهمة
 بأىٍا األشخاص بيف الهتبادلة الثقة الباحثيف بعض عرؼ كقد هرؤكسيٍـ، في الهديريف ثقة الثقة، ٌك التهكيف عهمية  أساس:اإلدارية الثقة- (2

 كيهكف صادقة، تعٍدات أك هعمكهات ٌي األشخاص هجهكعة أك آخر شخص تعٍدات أك هعمكهات بأف األشخاص هف هجهكعة أك شخص تكقع

 كاالختيار، التصرؼ كحرية الهعمكهات هف بهزيد إهدادٌـ هثؿ تفضيمية، هعاهمة هكظفيٍـ، يعاهمكىٍـ في الهديركف يثؽ فعىدها عميٍا، االعتهاد

 .الهكظؼ سمطة تهكيف إلى تؤدم الهدير هف فالثقة
ىهكذج لتهكيف العاهميف في الهىشآت الخاصة كأداة إلدارة   الهكسكهة1999سىة كفي ٌذا اإلطار أشارت ىتائج دراسة هكسى تكفيؽ الهدٌكف 

 .إلى أف إف ثقة اإلدارة كاإليهاف بقدرات الهكظؼ كالتعبير لً عمى ٌذي الثقة يساعد عمى زيادة فعاليتً في هجاؿ خدهة العهيؿ" الجكدة الشاهمة
ذا كزهبلئٍـ، رؤسائٍـ هف كالتأييد بالدعـ يشعركا كأف فبلبد الفعمي، بالتهكيف الهكظفكف يشعر لكي: االجتماعي الدعـ- (3  يزيد أف شأىً هف ٌك

 .كالتزاهً التىظيهي اىتهائً هستكل في زيادة تحدث الكقت كبهركر بالهىظهة، الهكظؼ ثقة هف
 :إلى"العبلقة بيف نمط القيادة كالتمكيف"  الهكسكهة 2003دراسة كىدؿ سيبكرف سىةكفي ٌذا اإلطار أشارت ىتائج 

 أف األفراد الذيف يتبعكف قائد ذك ىهط قيادم غير هتكازف ال يسجمكف فركقا ذات داللة إحصائية في التهكيف. 

 تمعب سمطة اتخاذ القرار دكرا حاسها في إدراؾ الهكظفيف لمتهكيف. 

  يتهتعكف بهستكيات أدىى هف التهكيف عمى الهستكييف  )في هقابؿ اآلخريف(الهكظفكف الذيف يتبعكف لقادة ذكم أىهاط غير هتكازىة
 .الفردم كالجهاعي
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 في العميا اإلدارة كرؤية أٌداؼ بٍا العاهمكف أدرؾ إذا التهكيف، هف عالية درجة تحقؽ أف لمهىظهة يهكف: المستقبمية كالرؤية األىداؼ- (4

 األكاهر اىتظار هف ذاتيا بدال التصرؼ عمى بقدرتٍـ الهكظفيف شعكر ذلؾ عمى كيترتب لمهىظهة، االستراتيجي كاالتجاي األزهات، هع التعاهؿ

 .الحؿ عمى كاستعصائٍا استفحالٍا قبؿ األزهات هعالجة في يسٍـ أف شأىً هف الذم األهر العميا، اإلدارة هف كالتكجيٍات

 خبلؿ هف األزهات هٍاـ فرؽ عهؿ عمى كتشجع البشرم العىصر أٌهية عمى تؤكد تىظيهية ثقافة العاهؿ تهكيف يتطمب :العمؿ فرؽ- (5

 .بجدية تؤخذ كها العميا، اإلدارة قبؿ هف العهؿ فرؽ أفكار كاحتراـ القرارات صىع في الهشاركة

 القرارات، اتخاذ في أكثر كبسمطة هتىكعة كبهٍارات أكثر بهكارد يتهتع ألىً األفراد، هف األزهات هعالجة في فعالية أكثر يعد الهٍاـ فرؽ إف

ال يقترحٍا، التي التحسيىات كتطبيؽ قراراتً، لتىفيذ كافية سمطة العهؿ فرؽ الهديركف يهىح أف يجب ذلؾ كبجاىب  السمطة تهكيف يىتٍي فسكؼ كا 

 .قريبا
كأسمكب لمكاجية بعض المشكبلت  تمكيف العامميف"  الهكسكهة 2002ريها عبد الرحهف باعثهاف سىة كفي ٌذا اإلطار أشارت ىتائج دراسة 

 : إلى" التنظيمية في المؤسسات العامة
 أف لفريؽ العهؿ دكر هحكرم في أسمكب التهكيف فإدارة الفريؽ لىفسً بىفسً أحد الهفاتيح الرئيسية في هفٍـك التهكيف. 

 إف الركائز األساسية لتطبيؽ أسمكب تهكيف العاهميف هف كجٍة ىظر الهبحكثيف ٌي تككيف فريؽ. 
 هشكمة أم حؿ تستطيع ال فاإلدارة العاهميف، لتهكيف األساسي الهفتاح ٌك اإلدارية الهستكيات كؿ هع الفعاؿ االتصاؿ يعد: الفعاؿ االتصاؿ- (6

ىها لديٍا، هتكفرة ليست بالهشكمة الهتعمقة الهعمكهات ألف بهفردٌا،  في األفراد ٌؤالء إشراؾ يجب كلذلؾ الهشكمة، في الهىغهسيف األشخاص لدل كا 

 .التهكيف يتحقؽ لف التزاـ كبدكف التزاـ ٌىاؾ يككف كلف الهشكمة، تحؿ لف األفراد هشاركة بدكف ألىً الحؿ،

كأسمكب لمكاجية بعض المشكبلت  تمكيف العامميف"  الهكسكهة 2002 سىة باعثهاف ريها عبد الرحهف كفي ٌذا اإلطار أشارت ىتائج دراسة 
ا كتكافر  تتطمبإلى أف تٍيئة البيئة الهىاسبة لتطبيؽ أسمكب التهكيف " التنظيمية في المؤسسات العامة تكفير خطكط االتصاؿ كاستهراٌر
 . الهعمكهات الصحيحة كالهتكاهمة

 أك أعهالٍـ يفٍهكف الهكظفيف أف الهديركف يفترض أف يجب ال ألىً الهبلئـ، التدريب تكفير دكف العاهميف تهكيف يهكف ال :المستمر التدريب- (7

 .هستهرة بصفة الفعاؿ لمتصرؼ البلزهة كاألدكات كالهٍارة الهعرفة اكتساب يتطمب العاهميف تهكيف إف كظائفٍـ، عف الهعرفة يهتمككف

 تسعى الذم الحقيقية الرقابة هبدأ تحقيؽ عمى كالتدريب الهسؤكلية، تحهؿ عمى التدريب ٌك عميٍا التدريب لمعاهميف يىبغي التي األهكر هف كلعؿ

ي الهىظهات كؿ إليً  .اإلدارية الرقابة الذاتية، الشخصية الرقابة العمكية، الرقابة : هىٍا أىكاع ٌك
كأسمكب لمكاجية بعض المشكبلت  تمكيف العامميف"  الهكسكهة 2002 ريها عبد الرحهف باعثهاف سىة كفي ٌذا اإلطار أشارت ىتائج دراسة 

إلى أف تٍيئة البيئة الهىاسبة لتطبيؽ أسمكب التهكيف تتطمب البدء بإعادة تأٌيؿ العاهميف لفٍـ كقبكؿ أسمكب " التنظيمية في المؤسسات العامة
ا كتكافر الهعمكهات الصحيحة كالهتكاهمة  .التهكيف كتكفير خطكط االتصاؿ كاستهراٌر

 أٌـ هف لمعاهميف، فإف الهكافأة خاصة في بعدٌا الهادم تبقى هعىكم حافز ٌك ذاتً حد في التهكيف أف هف الرغـ عمى: المكظفيف مكافأة- (8

 كالتحسيف الجٍد هف هزيد بذؿ عمى تشجع أىٍا كها هقبكؿ، كأدائً كتصرفاتً سمككً بأف لمهكظؼ رسالة تعطي ألىٍا العاهميف، تهكيف هتطمبات

 .لؤلعهاؿ الهستهر
 

 انىظٍفً ًَارج انتًكٍٍ
كتبىى الكاتباف ىهكذج التحفيز الفردم لمتهكيف حيث تـ تعريؼ .  التهكيف كهفٍـك تحفيزم لمفاعمية الذاتيةConger and Kanungoعرؼ 

كعهمية لتعزيز الشعكر بالفاعمية الذاتية لمعاهميف هف خبلؿ التعرؼ عمى الظركؼ التي تعزز الشعكر الضعؼ كالعهؿ عمى إزالتٍا " التهكيف 
كاقترح ". كالتغمب عميٍا بكاسطة الههارسات التىظيهية الرسهية كالكسائؿ الغير رسهية التي تعتهد عمى تقديـ هعمكهات عف الفاعمية الذاتية

. الكاتباف أف التهكيف ههاثؿ لهفٍـك القكة حيث  يهكف الىظر لً هف زاكيتيف
.  فالتهكيف يدؿ ضهىان عمى تفكيض القكة– يهكف الىظر لمتهكيف كهركب اتصالي :  أكالن 
 هف هعىى الهشاركة في القكة أك السمطة، كيظٍر أكثرفالتهكيف يدؿ ضهىان كبكؿ بساطة عمى . تحفيزميهكف الىظر لمتهكيف أيضا كهركب : ثاىيا

 خهس هراحؿ لعهمية Conger and Kanungoكلتقرير هستكل التهكيف في إم هىظهة، حدد . ذلؾ جميان في التعريؼ الذم تبىاي الكاتباف
 :ٌيالتهكيف، 

كيهكف تصىيؼ ٌذي العىاصر إلى .  تشخيص الظركؼ داخؿ الهىظهة التي تسبب في الشعكر بفقداف القكة بيف العاهميف:المرحمة األكلى -
عكاهؿ تىظيهية كالتغيرات التىظيهية الرئيسية، الهىاخ البيركقراطي، الضغكط التىافسية، ضعؼ ىظاـ االتصاالت، كالهركزية العالية فيتكزيع 
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 أها عىاصر أسمكب األشراؼ كىظاـ الهكافآت فتشهؿ التسمط، السمبية، التحديد االعتباطي لمهكأفات، ضعؼ قيـ التحفيز، كغياب ،لمهكارد
كتشهؿ عىاصر تصهيـ العهؿ غياب كضكح الدكر، ضعؼ أك غياب التدريب كالدعـ الفىي، ىقص السمطة الهىاسبة، عدـ التحديد . اإلبداع

 كالعاهميف، الركتيف الشديد في العهؿ، كضعؼ التىكع في اإلداريةالهىاسب لمهكارد، األٌداؼ الغير كاقعية، هحدكدية االتصاؿ بيف القيادات 
. )Conger, and Kanungo, 1988 (العهؿ 

ـ داخؿ التىظيـ كلٍذا البد أف تعهؿ اإلدارة عمى التقصي . أف الحاجة لتبىى التهكيف تككف ضركرية عىدها يشعر العاهميف بضعفٍـ كعجٌز
.  لمتهكيفإستراتيجيةكعىدها يتـ التعرؼ عمى تمؾ الظركؼ يهكف لمهىظهة أف تتبىى . كالتعرؼ عمى األسباب التي أدت إلى ذلؾ الشعكر

.  استخداـ أساليب إدارية هثؿ اإلدارة بالهشاركة كهتطمباتً كتحديد الٍدؼ، إثراء الكظيفة، كالهكافآت الهرتبطة باألداء:المرحمة الثانية -
 الظركؼ كالعكاهؿ الخارجية الهسببة لشعكر العاهميف بفقداف القكة إلزالةكيجب أف يككف الٍدؼ هف استخداـ تمؾ االستراتيجيات ليس فقط 

. كلكف يجب استخداهٍا أيضان كبشكؿ رئيس في تزكيد الهرؤكسيف بهعمكهات عف فعاليتٍـ الذاتية
الهكاسب الغير فعالة، التجارب الهىجزة،  :تقديـ هعمكهات عف الفاعمية الذاتية لمعاهميف كذلؾ باستخداـ أربع هصادر: المرحمة الثالثة -

. اإلقىاع المفظي، كاالستثارة العاطفية
 كىتيجة الستقباؿ الهرؤكسيف لتمؾ الهعمكهات سيشعر الهرؤكسيف بالتهكيف هف خبلؿ الزيادة في الجٍد الهبذكؿ، كتكقعات :المرحمة الرابعة -

. األداء، كاالعتقاد بالفاعمية الذاتية
. التغيير في السمكؾ هف خبلؿ إصرار كهبادأة الهرؤكسيف إلىجاز أٌداؼ الهٍهة الهعطاة: المرحمة الخامسة -

أف تهكف تعىى أف تسعى عمى تقكية ". العهمية التي هف خبللٍا يعتقد الفرد أف فاعميتً الذاتية تتحسف" : أىًاختصاران، يرل الكاتباف التهكيف
 .)13-10ص .سعيد بف هرزكؽ العتبي،، ص(اعتقاد الفرد بفاعميتً الذاتية أك تعهؿ عمى أضعاؼ أك التقميؿ هف اعتقاد الفرد بفقداف لمقكة

 .   Thomas and Velthouse(1990)نمكذج /2
كعرفا . cognitive مدراؾاإلىهكذج التهكيف ىا  فبConger and Kanungo  بإكهاؿ العهؿ الذم أىجزي Thomas and Velthouseقاـ 

ا تىتج "تتضهف  التهكيف كزيادة في تحفيز الهٍاـ الداخمية كالتي الظركؼ العاهة لمفرد التي تعكد بصفة هباشر لمهٍهة التي يقـك بٍا التي بدكٌر
كيتضهف ىظاـ الهتقدات كيفية الىظرة لمعالـ الخارجي . الهعتقداتكأشارا إلى أف التهكيف يجب أف يبدأ هف الذات كىظاـ ". الرضا كالتحفيز

كحدد الكاتباف أربع أبعاد ىفسية . كهفٍـك الذات الذم يشجع السمككيات الٍادفة كربطٍا هع أٌداؼ كهىٍجيات التهكيف التي تطبؽ في الهىظهة
ذي األبعاد ٌيلمتهكيف حيث شعرا أىٍا تهثؿ أساسان لتهكيف العاهميف . ، ٌك

الدرجة التي يىظر لمسمكؾ  عمى اىً يهكف أف تعهؿ " كيقصد بالتأثير الحسي :Sense of impact مدراؾاإلالتأثير الحسي أك بعد *- 
ا تحدث التأثير الهقصكد في بيئة الفرد" اختبلفا كيقيـ التأثير باالعتقاد بأف الفرد يهكف أف يؤثر ،"فيها يتعمؽ بإىجاز الٍدؼ أك الهٍهة التي بدكٌر

 .في عهؿ اآلخريف ككذلؾ القرارات التي يهكف أف تتخذ عمى كؿ الهستكيات

فاألفراد الذيف . "م درجة يهكف لمفرد أداء تمؾ األىشطة بهٍارة عالية عىدها يقـك بالهحاكلةأكيقصد بٍا إلى " :Competence  الكفايةبعد *- 
.  ٌـ بذلكا جٍدان إفيتهتعكف بالكفاءة يشعركف بأىٍـ يجيدكف الهٍاـ التي يقكهكف بٍا كيعرفكف جيدان بأىٍـ يهكف أف يؤدكا تمؾ الهٍاـ بإتقاف 

ا بهٍارةأدائًفالكفاية شعكر الفرد باإلىجاز عىد  كالشعكر بالكفاية يتضهف اإلحساس بأداء الهٍاـ بشكؿ جيد، كالجكدة .  أىشطة الهٍاـ التي اختاٌر
 .في أداء الهٍاـ

".  تٍتـ بقيـ الٍدؼ أك الهٍاـ التي يتـ الحكـ عميٍا هف خبلؿ هعايير أك أفكار الفرد " :meaningfulness إعطاء معنى لمعمؿبعد *- 
 فإعطاء. كيشهؿ إعطاء هعىى لمعهؿ هقارىة بيف هتطمبات دكر العهؿ كهعتقدات الفرد كاعتقاد الفرد هثبلن أف الهٍاـ التي يقـك بٍا ذات قيهة

 فالشعكر بالهعىى لمعهؿ يهثؿ إحساسا أف الفرد في طريؽ يستحؽ .ىبيمةغراض ألهعىى لمعهؿ تعىى أف يشعر الفرد بالفرصة بههارستً هٍاـ 
 .، كأىة يؤدل رسالة ذات قيهةككقتًجٍدي 

 أف يشعر الفرد بالفرصة في اختيار الهٍاـ ذات الهعىى لً كأدائٍا بطريقة كيقصد بً"  :Choice  المسؤكلية المسببة لتصرفات الفردبعد *- 
ذا الشعكر باالختيار يكفر شعكر. "تبدك هبلئهة  الشخصي كالتصرؼ هف ق أف الفرد حران في اختياري، كاإلحساس بأىة قادران عمى استخداـ حكـاٌك

 .)13-10ص .سعيد بف هرزكؽ العتبي،، ص( لمهٍهة التي يقـك بٍاتفٍهًخبلؿ 
 . Tom Petersنمكذج طـك بيترز*- 

 :قدـ طـك بيترز ىهكذج لعهمية التهكيف الكظيفي يقـك عمى عىصريف رئيسيف ٌها
 هشاركة العاهميف(إشراؾ األفراد في كؿ شيء(. 

 استخداـ فرؽ العهؿ ذاتية اإلدارة. 
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 :كلمهساعدة في تىهية الهشاركة، كزيادة فعالية فرؽ العهؿ، يىصح طـك بتكفير العكاهؿ الهساعدة التالية
 حسف االستهاع إلى األفراد. 

 تقدير جٍكد األفراد كاالحتفاء بٍـ. 

 االٌتهاـ بعهمية استقطاب األفراد. 

 عادة التدريب  .االٌتهاـ بالتدريب كا 

 تكفير ىظـ األجكر الهحفزة. 
ـ في أعهاؿ  كيفترض ٌذا الىهكذج أف تككف اإلدارة راغبة في تطبيؽ عهمية التهكيف، كهدركة ألٌهية كضركرة أف يساٌـ األفراد بآرائٍـ كأفكاٌر
الهىظهة، هع تٍيئة الهىاخ الذم يساعد عمى ظٍكر األفكار الجديدة، كتشجيع األفراد عمى عدـ الخكؼ هف الفشؿ، كتٍيئة الهديريف لبلستهاع 

ـ، كالسهاح بدرجة هعقكلة هف حرية الرأم كالتعبير لؤلفراد، حتى كلك اختمفت آرائٍـ هع آراء الهدير عطائٍـ الكقت لشرح أفكاٌر  .لؤلفراد، كا 
ستهراريتً يكصي طـك بيترز بضركرة التخمص هف الهعكقات التالية  :كلمىجاح في تحقيؽ التهكيف كا 

 الٍياكؿ التىظيهية الجاهدة كالهعقدة. 

 القكاعد البيركقراطية، كالشركط الهٍىية. 

 82، ص1423باعثهاف،(عدـ كضكح دكر اإلدارة الكسطى( . 
كخبلصة القكؿ، كبىاءا عمى ها سمؼ ذكري يتبيف لىا جميا أف األخذ بعمهية التهكيف الكظيفي سيككف لٍا بالتأكيد ىتائج إيجابية سكاء تعمؽ األهر 

 .بالهكظؼ، أك تعمؽ الهر بالهىظهة، كالجدكؿ التالي يمخص لىا عيىة هف ٌذي الىتائج

 
 بالمنظمة خاصة نتائج بالمكظؼ خاصة نتائج

 إليو ينتمي الذم العمؿ كلفريؽ بيا يعمؿ التي لممنظمة باالنتماء الشعكر زيادة -(1

 . بيا يقكـ التي كلممياـ

 . المنظمة أىداؼ لتحقيؽ كاإليجابية الفاعمة المشاركة مستكل رفع- (2

 . أداءه مستكل كتطكير تحسيف- (3
 الكتساب العمؿ  ك كرشات كالندكات كالمؤتمرات التدريبية بالدكرات اىتمامو -(4

 . المطمكبة كالميارات المعرفة

  كمعارفو كمياراتو كقدراتو كفاءتو تطكير بعد عميو كالمحافظة بو المنظمة تمسؾ -(5

 لؤلمكر كرؤيتو ، العـ مياـ عمى سيطرتو خبلؿ مف (كظيفتو ) عممو قيمة يدرؾ -(6

 تحقيؽ في جميعيا تصب أخرل حمقات مف حمقة بو يقكـ ما أف فييا يرل شاممة بنظرة

 . المنظمة أىداؼ

 ذاتو كتحقيؽ لقدراتو تنمية مف التمكيف لو يحققو بما الكظيفي الرضا تحقيؽ -(7

 . لو اإلدارة باحتراـ كالشعكر

 . لممنظمة العامميف كالء زيادة -(1
 . كنكعان  كمان  العامؿ إنتاجية مستكل في تحسيف -(2

 . كاالبتكار اإلبداع فرص زيادة -(3
 في المنظمة مساعدة كبالتالي لمتغيير المكظؼ مقاكمة عدـ -(4

 . كالتجديد التطكير برامج

 . جيدة أداء نتائج تحقيؽ -(5
 . العامميف بيف العبلقة تحسيف -(6

 أكبر كقدرة أفضؿ بشكؿ المنظمة تنمية إلى يؤدم كمو ذلؾ كنتيجة

 . كالعالمية البيئية التغيرات كمكاكبة كالتجديد التطكير عمى
 

 

 جدكؿ يكضح الفكائد الناتجة عف تطبيؽ مفيـك التمكيف الكظيفي *- 
 

  Organizational citizenship behaviors. التنظيمي المكاطنة سمكؾمفيـك - (2

 (Batman & organ)قبؿ  هف الهاضي القرف هف الثبلثيىات في العمهي بً االٌتهاـ التىظيهية، الذم بدأ الهكاطىة سمكؾ هفٍـك يعتبر

(Jahangir et al.,2004:75)، .(Dipaola,2001:425) العربية عهكها كالجزائرية  البيئة في اإلدارم الفكر في ىسبيا الحديثة الهفاٌيـ هف
ـ الهىظهة في بأٌـ عىصر الكثيقة لعبلقتً كاإلدارييف الباحثيف قبؿ هف همحكظا اٌتهاها الهفٍـك ٌذا كيمقى .خصكصا  .الهكظفكف ٌك

 فسمكؾ. التىظيهية كالهخرجات باألبعاد كعبلقتً الهفٍـك ٌذا طبيعة إلى الىظر خبلؿ هف التىظيهية الهكاطىة بسمكؾ الهتزايد االٌتهاـ تبرير كيهكف

 .الخ...كالتغيير كالقيادة كاإلدراؾ كاالتجاٌات الهىظهة في الهٍهة اإلدارية الهفاٌيـ هف بالكثير يرتبط التىظيهية الهكاطىة

 يرتبط بشكؿ كال لمهكظؼ كتطكعي اختيارم فٍك الهىظهة إلى بالىسبة هكمؼ غير السمكؾ التىظيهية، فٍذا الهكاطىة سمكؾ طبيعة ىاحية هف أها

 . لمهكظؼ الرسهي العهؿ هف جزءا يعتبر ال أخر، كبهعىى الكظيفي الكصؼ تحت يىدرج كال، حكافز أك هكافآت بأية رسهي
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 كأف بٍـ الهىاطة الكاجبات هف أكثر يعهمكف هكظفيف تتطمب الىاجحة الهىظهات أف (Robbins and Judge, 2007)كفي ٌذا اإلطار يرل

 التعاكف تستدعي التي العهؿ فرؽ عمى عهمٍا في كتعتهد هتغيرة بيئة في تعهؿ التي الهعاصرة الهىظهات كخاصة الهتكقع، هف أعمى أداء يقدهكا

 .الفريؽ أعضاء لخدهة كالتطكع
 قادرة كغير هىظهات ضعيفة ٌي فقط الرسهية بهٍاهٍـ العاهميف قياـ عمى تعتهد التي الهىظهات إف إلى )Katz 1964كاتز (أشار كبالهثؿ، 

ـ تتجاكز بهٍاـ العاهميف قياـ إلى الهىظهات تحتاج ها غالبا اىً الطكيؿ، إذ األجؿ في االستهرار عمى  .الرسهي دكٌر

 لهفٍـك األكلى األفكار كأف الحاضر، الكقت كحتى العشريف القرف هطمع هىذ الباحثيف هف الكثير عىاية التىظيهي الهكاطىة هكضكع أستحكذ كقد

 الرسهية الحكافز بىظـ رسهيا ترتبط ال كالتي األفراد هابيف االجتهاعي كالتفاعؿ التعاكىية العبلقات عمى أكدت التىظيهية السياقات ضهف الهكاطىة

  (Vigoda- . Gadot & al.,2007:46) التىظيهية األٌداؼ الىجاز

 تمهس كيهكف دراستً، هداخؿ باختبلؼ األخر عف يختمؼ بهىظكر الهكاطىة هفٍـك تىاكؿ قد باحث كؿ باف ظٍر الهكضكع ألدبيات الهراجعة كبعد

  :الجدكؿ التالي خبلؿ هف التىظيهي الهكاطىة سمكؾ هفٍـك تحديد حكؿ لمباحثيف الهختمفة الىظر كجٍات في االختبلؼ
 

 التعريؼ الباحث اسـ

Organ,1988 الخاصة المنظمة لكائح تشممو كال كظيفتو كمتطمبات الرسمي دكره حدكد يتعدل الفرد بو يقكـ طكعي سمكؾ 

 . العامميف كترقيات بمكافآت

Moorman,1991 التي لممنظمة الرسمية المكافئة بنظاـ مرتبطة كغير اختيارية طكعية طبيعة ذك بالعمؿ مرتبطة سمككيات 

 . الفعاؿ كاألداء العمؿ تشجع

Niehoff&moorman,1993 المنظمة داخؿ الرسمية الحكافز نظاـ تحت يندرج ال الذم لمفرد الذاتي الدكر مف ينبع طكعي سمكؾ . 

 
 

Borman&motowidlos,1993 

 المنظمة تؤدييا التي المباشرة الفنية األنشطة مقابؿ كالنفسية االجتماعية البيئة يدعـ تركيبي طكعي سمكؾ

  العمؿ كزمبلء المنظمة نحك لمفرد كاالجتماعي النفسي الجانب يعزز سمكؾ فيك

 
Konsorsky&pogh,1994 

 

 رؤساءه لدل مميزا أنطباعآ يترؾ كالذم منو المطمكبة المياـ يفكؽ الفرد يؤديو طكعي كظيفي سمكؾ

 . المنظمة في الرسمية الحكافز بنظـ يرتبط ال انو كما العمؿ في ق كزمبلء

VanDyan,1995 لممنظمة اإلضافي العمؿ كأداء النجاز الفرد بو يقكـ عاـ بشكؿ المنظمة يفيد فعمي طكعي سمكؾ . 

Organ,1997 العمؿ كأداء نجازإ فييا يحدث التي كالنفسية االجتماعية البيئة يدعـ الذم األداء. 

 
Chattopadhaya,1999 

 

 بالقياـ الفرد المدير يمـز كال الكظيفي الكصؼ ضمف يندرج ال الذم العمؿ النجاز الفرد بو يقكـ طكعي سمكؾ

 . لمفرد ذاتي سمكؾ ،فيك بو

Brihtman&moran,1999 نجاحيا عمى كالعمؿ المنظمة أىداؼ تحقيؽ في يسيـ طكعي التزاـ عف عبارة. 

 
Robbins,2001 

 أداء في تسيـ التي لمعامميف الرسمية العمؿ متطمبات ضمف يندرج ال الذم الطكعي اإلضافي الدكر سمكؾ

 .ممكنة كفاعمية كفاءة بأعمى لممنظمة الكمي العمؿ

Dipaola,2001 تحقيؽ في يسيـ طكعي سمكؾ أنيا أم الرسمية، العمؿ متطمبات تتجاكز التي بالعمؿ بالمشاركة الفرد رغبة 

 . لممنظمة الكؼء األداء

Moideenkutty,2005 االجتماعي النظاـ عمى المحافظة خبلؿ مف المنظمة نجاح في مباشرة غير بطريقة يساىـ الذم السمكؾ 

 . لممنظمة

Yen etal, 2008 زمبلء مساعدة تتضمف التي العمؿ بيئة في مباشرة غير بطريقة العمؿ النجاز اإلفراد بيا يقكـ التي األنشطة 

 فضبل القرارات اتخاذ عممية في الفعالة كالمشاركة العمؿ بيئة كقكاعد أنظمة عمى كااللتزاـ المحافظة ، العمؿ

 . العمؿ مف تذمر أك شككل أم أبداء كدكف العمؿ ظركؼ تحمؿ عف

 

 كفقآ التنظيمي المكاطنة سمكؾ مفيـكيكضح  جدكؿ
 .الباحثيف مف عدد نظر لكجية 

 :)13، ص2003حاهد، (الخصائص ٌي بهجهكعة هف يتصؼ التىظيهي الهكاطىة سمكؾ الجدكؿ إف هف خبلؿ يبلحظ

 ًالفرد بٍا يقـك إف يهكف التي اإلضافية األدكار هف يىبع طكعي سمكؾ اى. 

 لمهىظهة الرسهية الحكافز ىظـ خبلؿ هف هكافأتً تتـ ال. 

 ًالهىظهة فاعمية زيادة في يسٍـ سمكؾ اى.  

 ا الهطمكب الهٍاـ يفكؽ طكعي سمكؾ   .الكظيفي الكصؼ ضهف هحددة كغير اىجاٌز
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 .التنظيمي المكاطنة سمكؾ أبعاد- (2

حيث  هف الهتغير ٌذا سعة إلى chien,2006 حسب السبب في ذلؾ يرجع كقد اإلبعاد، الهتعددة الهتغيرات هف التىظيهي الهكاطىة سمكؾ يعد
 الهتغيرات ببعض كعبلقتً التىظيهي الهكاطىة سمكؾ بدراسة اٌتهكا ههف الباحثيف بعض حدد فقد، (chien,2006, p :2)عبلقاتً كتأثيراتً 

 : يكضح ذلؾك الجدكؿ التالي التىظيهي، الهكاطىة سمكؾ كهفٍـك طبيعة تكضح التي اإلبعاد هف عددا التىظيهية

 
 األبعاد المبحكثة السنة إسـ الباحث

Smith&organ 1983 ،الطاعة اإليثار. 
Organ 1988 الرياضية، الركح العاـ، اإليثار،االلتزاـ ،  الحضارم السمكؾ الكـر

Van 
Dyne&Graham 

 .الكالء المشاركة، اإلذعاف، 1986

Willimas 1988 لتحسيف كالمقترحات األفكار تقديـ) لمنظميا كالبعد (العمؿ زمبلء مساعدة) الفردم البعد 

 .(العمؿ
Moorman&Blacely 

 
1991 

 
 .الكالء تنمية الفردية، المساىمة األفراد، مابيف المساعدة الشخصية، المثابرة

Podsakoff 
&mackenzie 

 .اإليثار الرياضية، ،الركح المساعدة سمكؾ 1994

Chattopadhyay 1999 ،الثقة الكرامة، اإليثار. 
Walz&Niehoff 2000 الحضارم السمكؾ ، الرياضية ،الركح المساعدة 

Podsakoff etal. 

 
2000 

 
 السمكؾ الفردية، المساىمة ، الرياضية المساعدة،الركح سمكؾ

 الذات ،تطكير الذاتي التنظيمي،الرضا الحضارم،االلتزاـ
Lepine etal. 

 
2002 

 
 .(العاـ االلتزاـ الحضارم، السمكؾ الرياضية، الركح) ألمنظمي البعد (اإليثار،الكـر)الفردم البعد

Yen&Niehoff 

 
2004 

 
 .،الكـر المنظمة مكارد األفراد،حماية مابيف العاـ،التعاكف اإليثار،االلتزاـ

 

 لكجية كفقآ التنظيمي المكاطنة سمكؾ يكضح أبعاد جدكؿ
 .الباحثيف مف عدد نظر 

 .التنظيمي المكاطنة سمكؾ أىمية- (3

 ىجاح في آثار كبيرة هف لً الهاضية، لها العقكد خبلؿ الهيداىية البحكث هجاؿ في كاسع باٌتهاـ التىظيهي الهكاطىة سمكؾ هكضكع لقد حظي

ا الهىظهة ،  Freund & Cameli, 2004,P :93(  ،(lee & salleh,2009 :139-140)( التىافسية، فقد أشار اإلعهاؿ بيئة في كاستهراٌر
(moidenkutty,2005 :91)التىظيهي،  كااللتزاـ األداء، كتقيـ التىظيهية، كالفاعمية الهجاالت هف العديد في التىظيهي الهكاطىة سمكؾ أٌهية  إلى

 .الخ...كالغياب العهؿ ف كدكرا الهدركة، كالعدالة الكظيفي، كالرضا

ا التىظيهي سمكؾ الهكاطىة أٌهية كلتكضيح. العهؿ بيئة في التىظيهي الهكاطىة سمكؾ أٌهية عمى الضكء ألقت الهجاالت ٌذي كؿ  عمى كتأثيٌر

 :خبلؿ هف لئلفراد بالىسبة التىظيهي الهكاطىة سمكؾ  إلى أٌهية(Bowler,2006,P :260)أشار فقد الهىظهة، داخؿ العهؿ هخرجات
 اإلفراد قبؿ هف الهقدهة كالهقترحات كتعزيز األفكار تىهية خبلؿ هف كاالبتكار اإلبداع عمى القدرة أىً يكفر. 

 تجاي الهىظهة بالهسؤكلية كالشعكر األداء كتحسيف لبلىجاز الدافع أىً يعزز. 

 اتخاذ القرارات في كهشاركتٍـ هساٌهتٍـ خبلؿ هف اإلدارية كقابميتٍـ قدراتٍـ الختبار لئلفراد الفرصة أىً يكفر. 

 يؤدم إلى االلتزاـ كحؿ الهشاكؿ. 

 :خبلؿ هف لمهىظهة بالىسبة الهكاطىة سمكؾ أٌهية إلى (Ladebo, 2004,P :221)في حيف أشار
 التىظيهي تحقيؽ االستقرار إلى يؤدم هها كالغياب العهؿ دكراف اىخفاض هعدالت. 

 اإلىتاجية كتحسيف األداء زيادة هعدالت. 

 التىظيهية كالفاعمية الكفاءة هستكيات زيادة.  

 الهىظهة في السمبية كتخفيض الصراعات األفراد هابيف الكظيفي كالرضا الهتبادلة الثقة تعزيز . 

 تقميؿ هستكل التسرب الكظيفي. 

 إف قياـ األفراد العاهميف باألدكار اإلضافية الىابعة هف سمككياتٍـ التطكعية يؤدم إلى إهكاىية تحقيؽ الهىظهة ألٌدافٍا. 
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  تخفيض ىطاؽ اإلشراؼ هف جاىب الهديريف، كبالتالي تكفير الكقت كالجٍد كالهاؿ ألف ههارسة ٌذي السمككيات هف جاىب العاهميف
 .تجعؿ الهديريف هطهئىيف إلى األعهاؿ التي تتـ في الهىظهة، كبالتالي يقكهكف بتخفيض ىطاؽ اإلشراؼ

  تساعد ههارسة سمككيات الهكاطىة التىظيهية عمى التكيؼ هع الظركؼ الهحيطة بالهىظهة، حيث يساٌـ استعداد كرغبة األفراد لتعمـ
 . هٍارات جديدة كتحهؿ هسئكليات أكبر كسرعة استجابة الهىظهة لهتغيرات السكؽ

ي في عصر اشتدت  ا يتضح لىا حقيقة أٌهية السمكؾ التطكعي لدل األفراد العاهميف بالىسبة لمهىظهات، السيها ٌك هف خبلؿ ٌذي الىقاط كغيٌر
فيً الهيزة التىافسية، أيف أصبحت هطالبة ببذؿ الهزيد هف الجٍد هف أجؿ الهحافظة عمى أفرادٌا هف جٍة، كعمى جدب األفراد األكفاء هف جٍة 

 .أخرل، ضؼ إلى ذلؾ اىتشار أفكار إدارة الجكدة الشاهمة كىتائج العكلهة كالتطكر السريع الحاصؿ في شتى هجاالت الحياة
 .محددات المكاطنة التنظيمية- (4

أجريت العديد هف  )سمكؾ الهكاطىة التىظيهية(بٍدؼ الكقكؼ عمى أٌـ أسباب ظٍكر أك اختفاء السمكؾ التطكعي لؤلفراد العاهميف بالهىظهات
 .األبحاث العمهية، كفيها يمي عيىة لٍذي األسباب التي أكدت عميٍا ىتائج ٌذي الدراسات

 .الرضا الكظيفي- (4-1
ـ هف الباحثيف في حقكؿ عمهية أخرل، يعتبر الرضا الكظيفي هف أٌـ  هف هىظكر الهٍتهيف بالبحث في هيداف السمكؾ التىظيهي كغيٌر

 .االتجاٌات الهتعمقة بالعهؿ، كعميً فإىً كاف كها يزاؿ إلى يكهىا ٌذا هحؿ اٌتهاهاتٍـ كاٌتهاـ الهديريف في هختمؼ الهىظهات إلى يكهىا ٌذا
كقد أجريت العديد هف الدراسات لمكشؼ عف العبلقة بيف الرضا الكظيفي كسمكؾ الهكاطىة التىظيهية، كتكصمت هعظـ ٌذي الدراسات إلى ىتيجة 

، 2000زايد،(هفادٌا كجكد عبلقة إيجابية دالة بيف ٌذيف الهتغيريف، كأف الرضا الكظيفي يعتبر أكبر هحدد لسمكؾ الهكاطىة التىظيهية
 .)189ص

كتفسير ٌذي العبلقة يعكد إلى أف الهكظؼ الراضي عف عهمً سكاء هف الىاحية الهادية أك الهعىكية، لف يتكاىى عف ههارسة بعض السمككيات 
 . التطكعية في الهىظهة التي يعهؿ بٍا دكف أف يتكقع الحصكؿ عمى أية حكافز إضافية لقاء ٌذي الههارسات

 .الكالء التنظيمي- (4-2
استعداد الفرد عمى بدؿ درجات عالية هف الجٍد لصالح التىظيـ، كالرغبة القكية في البقاء في التىظيـ، كقبكؿ القيـ كاألٌداؼ " كيعرؼ عمى أىً
 .الرئيسية لمتىظيـ

لقد أخذت دراسة تأثير الكالء التىظيهي عمى سمكؾ الهكاطىة التىظيهية بعدا كبيرا في أدبيات اإلدارة كالسمكؾ اإلدارم في اآلكىة األخيرة كأفضت 
 .إلى الكثير هف الدراسات الهيداىية لهعرفة طبيعة كدرجة العبلقة بيىٍها

بأف الكالء يحدد  )Bolon 1997(فعف طبيعة العبلقة بيف ٌذيف الهتغيريف ككيؼ أف الكالء يشكؿ هحددا هٍها لسمكؾ الهكاطىة التىظيهية يقكؿ 
االتجاي السمككي عىدها تككف التكقعات هف ىظاـ الحكافز قميمة، كها أىً هسئكؿ عف السمكؾ الذم ال يعتهد عمى الهكافأة كالعقاب، كبالتالي فإف 

عىد الهكظؼ يشير إلى شدة كالء الهكظؼ إلى الهىظهة التي يعهؿ فيً، لكف ىتائج البحكث الهيداىية جاءت إلى  )الكالء التىظيهي(سمكؾ اإليثار
 .  )Cohen & Ying Liu 2011(حد ها غير هتجاىسة الىتائج، فٍىاؾ دراسات كجدت عبلقة إيجابية قكية بيف االثىيف

 .العدالة التنظيمية- (4-3
كيقصد بٍا هيؿ األفراد العاهميف لهقارىة حالتٍـ هع حالة زهبلئٍـ اآلخريف في العهؿ، أك إدراكات العهاؿ لمعدالة في هكاف العهؿ أك الهكاف 

التىظيهي، أم إدراؾ العدالة في هكاف العهؿ هف خبلؿ عبلقتٍـ بالهىظهة أك برئيسٍـ الهباشر كالتي تؤثر بالىٍاية عمى هكاقفٍـ كسمككياتٍـ في 
 .العهؿ

 :كتتككف العدالة التىظيهية هف ثبلثة أبعاد رئيسية ٌي
 كيقصد بٍا العدالة الهدركة عف تكزيع الهكارد هف قبؿ الهىظهة، فٍي تركز عمى إدراؾ الهكظفيف لعدالة الهخرجات :عدالة التكزيع 

 .الهستمهة، فٍـ يقيهكف الحالة الىٍائية لعهمية تكزيع الهكارد في الهىظهة

 هثؿ كسائؿ تحديد  ( كيقصد بٍا هدل إحساس األفراد بأف اإلجراءات كالعهميات الهتبعة في تحديد الهكافآت عادلة:عدالة اإلجراءات
 .)األجكر، كسائؿ الترقية

 تعتبر عدالة التعاهبلت اهتداد لهفٍـك العدالة اإلجرائية كالتي تشير إلى طريقة تصرؼ اإلدارة اتجاي األفراد كالتي : عامبلتعدالة الت
 .ترتبط بشكؿ أساسي بطريقة تعاهؿ الهدراء هع الهرؤكسيف

كتبعا لىتائج الدراسات العمهية في ٌذا اإلطار، تكجد عبلقة بيف سمكؾ الهكاطىة التىظيهية كالعدالة التكزيعية، إذ أف إدراؾ العاهؿ عدـ عدالة 
تكزيع العكائد تؤدم إلى تكتري، هها يدفعً إلى هحاكلة التخمص هف ٌذا التكتر، كبها أف سمكؾ الهكاطىة التىظيهية عبارة عف سمككيات تطكعية 
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ال يشهمٍا الىظاـ الرسهي لمهكافأت كعدـ القياـ بٍا ال يؤثر في حصكؿ الفرد عمى هكافئاتً بخبلؼ هٍاـ الدكر الرسهي فإف الفرد يختار عدـ 
 .)352، ص2011عمي ىاصر شتكم آؿ زاٌر، (بٍذي السمككيات

كبخصكص ٌذي العبلقة أكضحت ىتائج الدراسات العمهية عف كجكد عبلقة قكية بيف إحساس الهكظفيف بالعدالة التىظيهية كسمكؾ الهكاطىة 
التىظيهية كأظٍرت ٌذي الدراسات العدالة التىظيهية تؤثر إيجابيا في هككىات سمكؾ الهكاطىة التىظيهية كذلؾ ألف إحساس الهكظفيف بالهساكاة 
كاإلىصاؼ سكاء فيها يتعمؽ بعدالة اإلجراءات أك التكزيع أك التعاهبلت تكلد لديً الشعكر بالهسئكلية اتجاي الهىظهة التي يعهؿ فيٍا، كبالتالي 

 .االىخراط في العديد هف الههارسات التطكعية
 .القيادة اإلدارية- (4-4

تشير ىتائج الباحثيف في ٌذا اإلطار إلى كجكد خهسة هصادر لمقكة أك الىفكذ الذم يهارسً القائد عمى هرؤكسيً بٍدؼ التأثير في أفكار كآراء 
ذي الهصادر ٌي قكة الحافز، قكة الجزاء كالعقاب، قكة القاىكف، القكة أك الىفكذ الهعتهد عمى : كتصرفات هرؤكسيً لجعمٍـ يحققكف أداء هرتفعا ٌك

 .الخبرة، القكة الهستهدة هف الشخصية
عف كجكد عبلقة  )Nguni,2006(، )2002العاهرم  ()Padsakoff & others,1990(كفي ٌذا اإلطار كشفت بعض الدراسات كدراسة

قكية بيف القيادة التحكيمية كسمكؾ الهكاطىة التىظيهية عمى اعتبار أف القائد التحكيمي يعهؿ دائها عمى حفز هكظفيً لمقياـ بأكثر هها ٌك هتكقع 
هىٍـ عف طريؽ العهؿ كقدكة لٍـ كاحتراهٍـ كاالٌتهاـ بحاجاتٍـ كتقديهٍا عمى حاجاتً الشخصية هها يعظـ هف هستكل ثقة هرؤكسيً فيً آلف 

 .)21، ص2011أسهاء يكسؼ، (أقكالً تىسجـ دائها هع أفعالً
 .عمر المكظؼ- (4-5

 Wanger & Rush 2000( ،)Babcock-Roberson & Strickland(في ٌذا اإلطار أكضحت بعض ىتائج بعض الدراسات كدراسة 

فقد تبيف أف . أف لعهر الهكظؼ تأثيرا كاضحا عمى سمكؾ الهكاطىة التىظيهية هف خبلؿ تأثيري عمى بعض الهتغيرات الكسيطة ) 2010
الهكظفيف صغار السف تقريبا يظٍركف ٌذا الىكع هف السمكؾ ألسباب تختمؼ عف تمؾ التي تجعؿ الهكظفيف كبار السف يهارسكف هثؿ ٌذي 

فعهر الفرد يحدد ىظرتً لمعهؿ كبالتالي ىجد أف كبار السف يتهتعكف بحاجات أقؿ . )22، ص2001أسهاء يكسؼ،(األدكار اإلضافية التطكعية
لئلىجاز كتحقيؽ الذات كأكبر لبلىتهاء االجتهاعي كالعبلقات اإلىساىية هف صغار السف ىسبيا األهر الذم يؤثر عمى تكجٍاتٍـ ىحك أىفسٍـ 

ـ  . كاآلخريف كبالتالي العكاهؿ التي تؤدم إلى ظٍكر سمكؾ الهكاطىة التىظيهية عىد األفراد تختمؼ باختبلؼ أعهاٌر
 .مدة الخدمة- (4-6

كجكد عبلقة سمبية بيف هدة خدهة الهكظؼ كسمكؾ  )Organ & Rayan 1995() Chiu & Tsai 2007(لقد أثبتت ىتائج الدراسات العمهية 
الهكاطىة التىظيهية، فقد تبيف أف الهكظفيف الجدد يظٍركف ٌذا الىكع هف السمكؾ أكثر هف الهكظفيف ذكم الخدهة الطكيمة، كيعكد السبب في 

ا كبالتالي فإىً يحددٌا بشكؿ كاسع لكف ها إف  ذلؾ إلى أف الهكظؼ الجديد ال يعرؼ أك غير هتأكد هف حجـ الهسئكليات الهطمكبة هىً إىجاٌز
ـ بدقة هها يترتب  يتكيفكا هع الىظاـ االجتهاعي لمهىظهة كتقؿ درجة عدـ التأكد كالغهكض عىدٌـ حتى يصبحكا أكثر قدرة عمى تحديد أدكاٌر

 .)22، ص2011أسهاء يكسؼ ،(عميً قمة الىشاطات اإلضافية التطكعية التي يقكهكف بٍا
 .الدكافع الذاتية- (4-7

يقصد بالدكافع الذاتية حاجات الفرد الداخمية لئلىجاز كتحقيؽ الذات كالتي تعهؿ عمى تحريؾ السمكؾ كالعهميات الىفسية، فٍي القكل الداخمية 
الهحركة لمفرد لمقياـ بعهؿ هعيف دكف تكقع الحصكؿ عمى  حكافز هادية خارجية حيث تقـك عهمية الحفز ٌىا عمى أساس العهؿ 

 .)77ص: 2003:العاهرم(ىفسً
كترتبط الدكافع الذاتية بسمكؾ الهكاطىة التىظيهية هف خبلؿ قياـ الهكظؼ في األخير باالىخراط في ههارسات تطكعية في هجاؿ عهمً خارج 
الهكصكؼ لً رسهيا في هىظهتً كدكف تكقعً الحصكؿ عمى أم هردكد هقابؿ ذلؾ، كبالتالي يهكف القكؿ أف الهكظؼ الذم يتهتع  بالدكافع 

الذاتية يككف هياال أكثر هف غيري ههف يفتقر إليٍا إلى ههارسة سمكؾ الهكاطىة التىظيهية ذلؾ ككىٍا تساٌـ في إشباع حاجاتً الداخمية الهتهثمة 
 . أساسا في حاجة اإلىجاز كتحقيؽ الذات

 .الثقافة التنظيمية- (4-8
ي تهثؿ هجهكعة هف الههارسات الهتفؽ عميٍا هف قبؿ جهيع األفراد  كتهثؿ أحد أٌـ العكاهؿ الهؤثرة في سمكؾ األفراد في هختمؼ الهىظهات، ٌك

ذي األهكر التي يشترؾ فيٍا الجهيع ها ٌي إال صفات لٍا كزىٍا كقيهتٍا في الهىظهة. العاهميف، كالتي تهيز هىظهة عف أخرل  .ٌك
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ا  كالثقافة التىظيهية بٍذا الهعىى تؤثر في سمكؾ األفراد سكاء الهكجكديف في الهىظهة هىد فترة طكيمة أك األعضاء الجدد، كبالتالي فإف تأثيٌر
عمى سمكؾ الهكاطىة التىظيهية يككف هف خبلؿ تشجيعٍا أك رفضٍا لهثؿ ٌذا الىكع السمكؾ، فإذا كاف السائد في الهىظهة أف يهارس الهكظفكف 

 .أىهاطا هف السمككيات التطكعية كيشجعكف عمى القياـ بذلؾ فإىٍـ سيتأثركف بذلؾ كيىعكس ٌذا عمى سمككٍـ كأفعالً
 .السياسات التنظيمية- (4-9

يعتبر هفٍـك السياسة التىظيهية هف الهفاٌيـ التي تتسـ بالغهكض، حيث أىً ال يكجد اتفاؽ بيف الباحثيف عمى تعريؼ هحدد لمسياسة التىظيهية، 
كهف التعاريؼ التي أعطيت لٍذا الهفٍـك أف السياسة التىظيهية تهثؿ ىكعا هف السمكؾ الهتعمؽ باستخداـ القكة في العهؿ كالذم يهارس بكجً 

خاص في هجاؿ تكزيع الهكارد في الهىظهة، حيث تمعب عهمية التأثير دكرا أساسيا في كيفية تكزيع ٌذي الهكارد عمى اعتبار أف ذلؾ غير هحدد 
بجٍكد هحددة أك بقىكات رسهية بؿ أف يهثؿ عهمية هتداخمة كهعقدة، ىاتجة عف تأثير  اآلخريف كتبادؿ الهصالح بيف األفراد كالجهاعات في 

 .الهىظهة
ا عمى الىكاحي الهختمفة لمحياة في الهىظهة، فارتفاع هستكل كدرجة  كترتبط السياسة التىظيهية بسمكؾ الهكاطىة التىظيهية هف خبلؿ تأثيٌر
 . السياسة التىظيهية يزيد هف الههارسات السمككية غير الرسهية كالبلشرعية كذلؾ سعيا لتحقيؽ أٌداؼ شخصية أك أٌداؼ هتعمقة بالعهؿ

 .آثار سمكؾ المكاطنة التنظيمية- (5
لقد أشارت ىتائج عدد هف الدراسات العمهية السمككية إلى أف لسمكؾ الهكاطىة التىظيهية تأثيرا كبيرا عمى أداء الهىظهة كالفرد كجهاعة العهؿ، 

 :كالذم يتحدد في الىقاط التالية
 أشارت ىتائج دراسة )Williams & Anderson, 1990(  الكفاءة كالفاعمية سيفسمكؾ الهكاطىة التىظيهية يساٌـ في تحأف 

 .التىظيهية هف خبلؿ حسف استخداـ الهكارد كاإلبداع كعهمية التكيؼ السريع لمعاهميف هع التطكرات الخارجية

 أشارات ىتائج دراسات)Borman & Motowildo 1993(في البيئة  أىً هف أجؿ خفض التكاليؼ لتكفير فرص كأسس البقاء 
الهعقدة كالصعبة التي تعيشٍا هىظهات اليـك كها تحتاجً هف تقديـ السمع كالخدهات بأقؿ التكاليؼ لهكاجٍة الهىافسة الشديدة كقمة 
الهكارد، فإىٍا تحتاج إلى استقطاب الهكارد البشرية القادرة عمى العطاء أكثر هها يتطمبً الدكر أك تىهية كتطكير هكظفيٍا لمقياـ 

 .بأعباء أكثر هها ٌك هطمكب هىٍـ كظيفيا

 ٌي التي تقكد إلى اإلبداع كالتهيز، كفي ٌذا  )رسهيا(أف الىشاطات التي يقـك بً الهكظفيف خارج ىطاؽ األدكار الهحددة لٍـ كظيفيا
 .أف ٌذي األدكار ضركرية لبقاء كاستهرار الهىظهة كتحسيف فعاليتٍا )Katzكاتز (اإلطار يقكؿ 

  أشارت ىتائج دراسات)Podsakoff & Others 1997(  إلى أف لسمكؾ الهكاطىة التىظيهية عبلقة إيجابية بكؿ هف جكدة ككهية
ـ لٍذي الىتيجة أشاركا إلى عدد هف األسباب التي تكضح ٌذي العبلقة اإليجابية كالهتهثمة في أف سمكؾ . العهؿ الهىجز كفي تفسيٌر

الهكاطىة التىظيهية يقمؿ الحاجة إلى تخصيص الهكارد لمهحافظة عمى الىشاطات األساسية كيكجٍٍا بشكؿ أكبر إلى األٌداؼ 
اإلىتاجية، كها يعزز ٌذا السمكؾ هف إىتاجية الهديريف كاألفراد العاهميف، كتىسيؽ الىشاطات بيف أعضاء الفريؽ جهاعات العهؿ، كها 

 .يعزز قدرة الهىظهة عمى إستقطاب أفضؿ العاهميف كالهحافظة عميٍـ بجعؿ الهىظهة هكاف عهؿ جداب

  أشارت ىتائج الدراسات العمهية إلى أف لسمكؾ الهكاطىة التىظيهية ٌك الهحدد األساسي لمرغبة في ترؾ العهؿ، كفي ٌذا السياؽ
. إلى كجكد عبلقة إيجابية دالة بيف التسرب الكظيفي كسمكؾ الهكاطىة التىظيهية )Chen & Others 1998(أشارت ىتائج دراسة

فقد أشارت ىتائج ٌذي الدراسة إلى أف الهكظفكف الذيف أظٍركا هستكل هىخفضا هف سمكؾ الهكاطىة التىظيهية أبدكا رغبة قكية في ترؾ 
 . الهىظهة كالعكس صحيح

ىتاجية الفرد كتطكيري ذاتيا، إلىكدائها في ىفس السياؽ، أشارت ىتائج الدراسات العمهية   أف سمكؾ الهكاطىة التىظيهية يؤدم إلى تحسيف أداء كا 
 .الخ...ككذا تحسيف سبؿ االتصاؿ كالتىسيؽ بيف األفراد كالكحدات اإلدارية

 .الفردم كالجهاعي كالتىظيهيكالشكؿ التالي يمخص هحددات كآثار سمكؾ الهكطىة التىظيهي عمى الهستكل 
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 .التمكيف الكظيفي كمحدد محكرم لسمكؾ المكاطنة التنظيمية- 3
لمكقكؼ عمى دكر التهكيف الكظيفي في تشكيؿ كتىهية كاستهرارية السمكؾ التطكعي لؤلفراد العاهميف عمى اختبلؼ هستكياتٍـ الكظيفية كفي 

كالتي أشارت في جزء هىٍا إلى  )أجىبية كعربية (أجريت العديد هف الدراسات العمهية  )إىتاجية كاىت أك تجارية أك خذهية(هختمؼ الهىظهات
 .العبلقة اإليجابية لٍذيف الهتغيريف، كفي جزء هىٍا إلى غياب هثؿ ٌذي العبلقة أك العبلقة السمبية بيف الهتغريف

حكؿ التهكيف الىفسي كسمكؾ الهكاطىة في قطاع تكىكلكجيا (Bhatnagar &&Sandhu 2005) دراسة كفي ٌذي اإلطار، أشارت ىتائج 
 Spretizer) هديرا هف ثبلث هىظهات كالتي أستخدـ فيٍا هقياس 111الهعمكهات كالبرهجيات، كالتي أجريت عمى عيىة قدر عددٌا بػ 

 لمتهكيف الىفسي كأداة لجهع البياىات، إلى أف هتكسط التهكيف الىفسي كاف أعمى هف هتكسط الهكاطىة التىظيهية، كأف ٌىاؾ ارتباط (1995
ي أٌهية العهؿ، االستقبللية . إيجابي بيىٍها كأف التهكيف الىفسي يحدد سمكؾ الهكاطىة كها بيىت كجكد ارتباط إيجابي بيف عىاصر التهكيف ٌك

كها أشارت ىتائج ٌذي الدراسة إلى أف الهدير . كالتأثير هع سمكؾ الهكاطىة بيىها لـ تكجد هثؿ ٌذي العبلقة بيف جدارة الهبحكثيف كسمكؾ الهكاطىة
الذم يشعر بأف عهمً ههتعا كلديً اإلحساس بتحهؿ الهسؤكلية سكؼ يساعد اآلخريف كيحؿ هشكبلت العهؿ، كها أكضحت كجكد فركؽ في 

 .)505، ص 2010رياض أبازيد،(اتجاٌات أفراد العيىة لعبلقة التهكيف الىفسي بسمكؾ الهكاطىة التىظيهية كفؽ بعض الهتغيرات الديهغرافية

 الهكسكهة بعىكاف التهكيف الىفسي كالكالء التىظيهي كالتي أجريت بالٍىد عمى عيىة تتككف هف (Krishna 2007)كبالهثؿ، أشارت ىتائج دراسة 
 فرد يعهمكف في هجهكعة هصاىع لمبرهجيات، إلى أف إدراؾ التهكيف الىفسي يؤدم إلى هستكل هرتفع هف الكالء التىظيهي، كأف الشعكر 235

كذلؾ أشارت ىتائج ٌذي الدراسة إلى كجكد عبلقة إيجابية بيف عىاصر . بالسيطرة عمى العهؿ ٌك العاهؿ األكثر فاعمية في إدراؾ التهكيف الىفسي
 .)505، ص 2010رياض أبازيد،(التهكيف الىفسي كالكالء الهعيارم بيىها ال تكجد عبلقة بيف التهكيف الىفسي كالكالء اإلختيارم

حكؿ هحددات سمكؾ التطكع التىظيهي كالتي تقع خارج ىطاؽ الكصؼ الكظيفي  )1997خميفة (كدائها في ىفس السياؽ، أشارت ىتائج دراسة 
 هكظفا، إلى تدىي هستكل ههارسات الهكاطىة كعف 412في الهىظهات العاهة الحككهية في دكلة اإلهارات العربية الهتحدة، كالتي أجريت عمى 

، ص 2010رياض أبازيد،(كجكد عبلقة إيجابية بيف العدالة اإلجرائية، كالهحيط االجتهاعي كالقيادة كحجـ االىخراط في ههارسة الهكاطىة
505(. 
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شكؿ يمخص هحددات كآثار سمكؾ الهكطىة التىظيهية 
 الفردم كالجهاعي كالتىظيهيعمى الهستكل  
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 .بالمغة العربية: أكال
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 دراسة العبلقات االنسانية في المؤسسة مف منظكر سكسيكلكجي
 

زينب   شنكؼ . أ سامية   عزيز                                     .د
 جامعة قاصدم مرباح كرقمة               جامعة محمد خيضر بسكرة

 
مقدمة 

تعتبر العبلقات اإلىساىية هف أٌـ الهكاضيع التي كاىت كال تزاؿ هحؿ اٌتهاـ رؤساء كأرباب العهؿ هف أجؿ الكصكؿ إلى تحقيؽ 
يهثؿ الخمية التي يجتهع  األٌداؼ الهكجكدة لمهؤسسة، باعتبار العبلقات اإلىساىية العىصر األساسي في التىظيـ الهؤسساتي، ألف ٌذا األخير

فيٍا الفاعميف هف أجؿ العهؿ كاإلىتاج، حيث يحتكهكف فيها بيىٍـ كيتفاعمكف هع بعضٍـ البعض، كها ىعمـ أف هحيط العهؿ شٍد تغيرات عهيقة 
بتطكر القدرات اإلىساىية أيف هست ٌذي التغيرات قكل اإلىتاج، ككسائؿ العهؿ، كتىظيـ العبلقات االجتهاعية لئلىتاج الهتهثمة في العبلقات 

. كهسؤكليٍـ هف جٍة أخرل )العٌهاؿ(فيها بيىٍـ هف جٍة،كبيف الفاعميف  )العهاؿ(السائدة بيف الفاعميف 
كها ىجد أف العبلقات اإلىساىية قد غيرت الكثير هف الهفاٌيـ في ظؿ التحكؿ إلى اقتصاد السكؽ كقيـ الرأسهالية الميبرالية، كهف 

الدراسات كاألبحاث كالتجارب كالىتائج الهتكصؿ إليٍا أعطت اٌتهاـ كبير بالجاىب اإلىساىي في هجاؿ العهؿ كداخؿ الهؤسسة، هها استمـز هف 
كها جعؿ العهاؿ يشارككف بآرائٍـ كاقتراحاتٍـ في تىظيـ العهؿ  اصحاب الهؤسسات إلى االٌتهاـ أكثر بتحفيز العٌهاؿ بهختمؼ أىكاعً، ٌك
كاإلىتاج،كالهساٌهة في العكائد كاألرباح في الهؤسسة التي يعهمكف بٍا،كها يؤثر الجاىب اإلىساىي هف تفاعبلت فردية كجهاعية في تعزيز 

ك ها يزيد هف رفع فاعمية األفراد  العبلقات الشخصية كاالجتهاعية كزيادة الشعكر باالىتهاء هف خبلؿ التعارؼ كالتكاهؿ بيف األفرادكالجهاعاتٌك
ذا األهر هف شأىً أف يدفع بأفراد العهاؿ  ـ بالرضاء كاالستقرار ٌك إلى التىافس كالتقميؿ الفاعميف كدافعتيٍـ ىحك تحسيف األداء، اىطبلقا هف شعكٌر

 .هف الصراع كبالتالي يساٌـ بشكؿ أك بآخر في تطكير الهؤسسة
 كهف خبلؿ ٌذي الكرقة البحثية سىحاكؿ تكضيح هفٍـك العبلقات االىساىية هف أٌدافٍا كأٌهيتٍا كهبادئٍا األساسية في تطكير 

الهؤسسات، باإلضافة إلى تكضيح هفٍـك التفاعؿ االجتهاعي كخصائصً كأبعادي كأٌهيتً في تعزيز العبلقات االىساىية داخؿ الهؤسسة، 
كهحاكلة الكقكؼ عمى أٌـ العكاهؿ الهؤثرة بعهمية التفاعؿ االجتهاعي، ثـ التطرؽ لتحميؿ العبلقات اإلىساىية هف هىظكر سكسيكلكجي، ككيفية 

ا  .بىاء العبلقات االىساىية في الهؤسسة كتطكيٌر
 

: العبلقات اإلنسانية- أكال
فريديريؾ (تعتبر الثكرة الصىاعية التي ظٍرت في أكركبا كأهريكا الشهالية بداية تطكر التفكير االدارم، التي كاف رائدٌا 

حيث ٌدفت إلى تطكير كتحسيف كسائؿ اإلىتاج في الهؤسسة، بشكؿ يضهف الربح بىسبة عالية كفي  )Frederick Winslow Taylorتايمكر
كقت قصير، كها رٌكزت عمى رفع كفاية العاهميف كاالستفادة هف العىصر البشرم كاستغبللً إلى أقصى حٌد ههكف، كىظرا لبلىتقادات التي كٌجٍت 

بصفة خاصة، كالتي بالرغـ هف أٌىٍا أدت إلى تحسيف الهردكدية كقٌممت  )التايمكرية(لىظريات الكبلسيكية بصفة عاهة، كىظرية اإلدارة العمهية ؿ
هف أعباء العٌهاؿ هف جٍة، كضهىت ازدٌار الهؤسسات االقتصادية إلى حٌد كبير في البمداف الصىاعية هف جٍة أخرل، إاٌل أف ٌذي الىظريات 

ٌك إٌهالً لمعبلقات  )Taylor(الكبلسيكية ك التايمكرية عمى كجً الخصكص لـ تفٌرؽ بيف الهكارد البشرية كالهكارد الهادية،  كها ييعاب عمى 
ك ها يؤثر حسب  ك ها يؤثر بدكري عمى تحقيؽ أٌداؼ الهؤسسة  )Taylor(اإلىساىية باعتبار أف اإلىساف عاطفي ٌك عمى فعالية الهؤسسة، ٌك

. بكفاءة كجكدة في اإلىتاج، إذ اعتبرت التايمكرية اإلىساف بهثابة اآللة، كبالتالي لـ تمؽ الهكارد البشرية االٌتهاـ البلـز هف هسيرم الهؤسسات
ك ها أدل بعمهاء الىفس كاالجتهاع بشهاؿ أهريكا إلى القياـ بدراسات تتعٌمؽ بالهكرد البشرم في العهؿ، التي جاءت كرٌد فعؿ ضد  ٌك

كزهبلئً هف جاهعة ٌارفارد في الكاليات الهتحدة األهريكية، اشتٍرت بتسهية دراسات  )ILTON MAYO(ٌذي األفكار التقميدية هف طرؼ 
عمى يد هجهكعة هف الباحثيف، كهف خبلؿ ٌذي األبحاث الشٍيرة التي تعتبر ىقطة االىطبلؽ لدراسة العبلقات االىساىية ٌدؼ  )ٌاكثكرف(كأبحاث 

)ILTON MAYO( إلى دراسة الظركؼ الفيزيقية لمعهؿ كعبلقتٍا باإلىتاج، كالهشاكؿ التي تىشأ عف هكاقؼ العهؿ، كها حاكؿ اكتشاؼ بعض
. هظاٌر السمكؾ التىظيهي هف دافعية، الركح الهعىكية، تهاسؾ الجهاعة، كعبلقة ٌذي الهظاٌر باإلىتاجية كهؤشراتٍا
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ككاف هف ىتائج التجارب أىً ال يكجد تفسير لزيادة االىتاج عف طريؽ زيادة األجكر، أك تحسيف الظركؼ الهادية، بؿ ٌىاؾ عكاهؿ 
ك ها يطمؽ عميٍا داخؿ الهؤسسة  أخرل تؤثر عمى االىتاج تىشأ هف خبلؿ التكاصؿ كالتفاعؿ بيف العهاؿ، كالعبلقات الشخصية فيها بيىٍـ، ٌك

. بالعبلقات االىساىية
 بالفرىسية، تدؿ عمى ها اختص بً اإلىساف هف الصفات، فٍك يعتبر عىد الفبلسفة Humanité باالىجميزية، كHumanityكاإلىساىية 

  )119س، ص.د: عبد الهعز الجهاؿ(.القدهاء ال يبمغ أعمى هراتب اإلىساىية إاٌل بإخراج ها في قكتً إلى الفعؿ حتى يصبح إىساىا كاهبل
كتعرؼ العبلقات االىساىية عمى أٌىٍا تهثؿ تفاعؿ األفراد في جهيع الهجاالت سكاء في الهجاؿ الصىاعي أك التجارم أك الحككهي أك 
التعميهي أك االجتهاعي، كيظٍر ٌذا التفاعؿ بصفة عاهة في تىظيهات العهؿ، حيث يرتبط األفراد بىكع هف البىاء أك الىظاـ الشكمي في سبيؿ 

، كىبلحظ هف خبلؿ ٌذا التعريؼ أف خصائص العبلقات االىساىية تتهثؿ في كجكد اتصاؿ بيف )11، ص1986:هرسي(.تحقيؽ ٌدؼ هعيف
، كال يظٍر التفاعؿ )اجتهاعي، اقتصادم، سياسي، ثقافي، بيئي(فرديف أك أكثر، كيككف االتصاؿ داخؿ الىسؽ بغض الىظر عف ىكع الىسؽ 

. ، باإلضافة إلى أف التفاعؿ ال يتـ بيف طرفيف إاٌل بكجكد ٌدؼ هشترؾ يجهع بيىٍها)تىظيهات العهؿ(بيف األفراد إال داخؿ الهؤسسات 
كها تعرؼ العبلقات االىساىية عمى أىٍا ذلؾ الهيداف الذم يٍدؼ إلى التكاهؿ بيف األفراد في هحيط العهؿ بالشكؿ الذم يىفعٍـ 

ـ إلى العهؿ بإىتاجية كتعاكف، هع حصكلٍـ عمى إشباع حاجاتٍـ الطبيعية كالىفسية كاالجتهاعية  )120س، ص.د: عبد الهعز الجهاؿ(. كيحفٌز
ك ها يعطيٍـ الشعكر  كسابٍـ الشعكر باالىتهاء لجهاعة العهؿ، ٌك ك ها يعىي أف العبلقات االىساىية تٍدؼ إلى إدهاج العهاؿ بهحيط العهؿ كا  ٌك

. بالرضا كالتحفيز لمعهؿ بأكثر كفاءة كفعالية هف أجؿ تطكير اىتاج الهؤسسة
فقد عٌرؼ العبلقات االىساىية عمى أٌىٍا ٌي تمؾ العهميات الىاتجة عف تفاعؿ األفراد في  )لعدىاف أبك هٍيج(أٌها هعجـ عمـ االجتهاع 

ظركؼ بيئية طبيعية، كاجتهاعية، فٍي االطار الذم يحدد تصرفات األفراد، كهختمؼ أفعالٍـ كأىشطتٍـ، كها تىشأ ٌذي العبلقة بيف شخصيف أك 
 )245س، ص.د: أبك هٍيج(.أكثر عىدها يكجد ىكع هف االتفاؽ بيف هصالح كؿ هىٍها أك ىتيجة لتقارب ٌذي الهصالح كاختبلفٍا

فيها يرل البعض اآلخر العبلقات االىساىية عمى أٌىٍا الىتاج العاـ لمهكقؼ االجتهاعي الذم يكجد بً الفرد، كيتيح لكؿ كاحد هف أفراد 
 )س.د: عبد الهعز الجهاؿ(.الهجهكعة أف يعرؼ ىفسً كيعرؼ غيري، كيدرؾ العبلقة بيىً كبيف اآلخريف كيعهؿ عمى تحسيىٍا

إلى هفٍـك العبلقات االىساىية بأٌىً يقـك عمى التفاعبلت بيف األفراد حيث يتجهعكف في تشكيبلت لتحقيؽ  )Divisديفيز(كيشير 
ك أيضا تكاهؿ األفراد في هكقؼ هعيف يدفعٍـ إلى العهؿ هعان بشكؿ هىتج كهتعاكف بحيث تحقؽ الهصالحة بيف أٌداؼ  أٌداؼ هحدكدة ٌك

 )120س، ص.د: عبد الهعز الجهاؿ(.العاهؿ كبيف هصمحة الهؤسسة
ذا هف خبلؿ تفاعؿ  يهكف القكؿ أف العبلقات االىساىية ٌي عبارة عف عهمية تىهية الجٍكد الهىتجة لمجهاعة في هختمؼ الهجاالت، ٌك

ك ها يساٌـ بشكؿ أك بآخر في تطكير  الفاعميف هف العٌهاؿ فيها بيىٍـ لتحقيؽ األٌداؼ الخاصة كالعاهة الهىشكدة بفعالية ككفاءة عاليتيف، ٌك
 .الهؤسسات

 
يا ان اىمية العبلقات االنسانية -ث

لعبلقات اإلىساىية أٌهية بالغة عمى حياة الفرد كالجهاعة كالهؤسسة فٍي تتجسد في أفعاؿ كاىطبلقا هها سبؽ ذكري يتبيف لىا أف ؿ
األفراد في هختمؼ الهكاقؼ االجتهاعية كالكظيفية، خاصة فيها ها تبيىً الىظرية السكسيكلكجية الهتهثمة في ىظرية العبلقات كذلؾ بتىاكلٍا 

الذم يعتبر عاهؿ هٍـ في ىجاح أم هؤسسة هٍها كاف ىكعٍا كطبيعتٍا، كترجع أٌهية ٌذا العاهؿ ألٌهية دكر هكضكع العبلقات اإلىساىية 
الهكرد البشرم الفٌعاؿ في الهؤسسة كها يهكف أف يقدهً لمهساٌهة في تطكير الهؤسسة، كيهكف تمخيص أٌهية العبلقات اإلىساىية في الهؤسسة 

: في الىقاط التالية
ذا هف خبلؿ االتجاي ىحك كضع هقاييس اىساىية إلى جاىب :  المساىمة في تحقيؽ نجاح المؤسسة كحاجات األفراد العامميف -1 ٌك

 :الهقاييس االىتاجية لتحقيؽ ىجاح الهؤسسة كتتهثؿ في
 االعتهاد عمى كالء األفراد لمهؤسسة كاالرتباط بٍا. 
 ًاالٌتهاـ بتخفيض التكاليؼ كتحسيف االىتاج كجكدت. 
 اكتساب الثقة الهتبادلة بيف العهاؿ هف هختمؼ الهستكيات بالهؤسسة. 
 ـ بأىٍـ جزء ال يتجزأ هف الهؤسسة  .اشراؾ العاهميف في إبداء آرائٍـ كاتخاذ القرارات، كشعكٌر
 هدل قدرة الهشرفيف كالقادة االدارييف عمى التعاهؿ االىساىي هع الهكارد البشرية هف هختمؼ الهستكيات. 
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 .العبلقات اإلىساىية تدفع العاهميف في الهؤسسة إلى تقديـ أداء فعاؿ كعهؿ هثهر -2
، كتعطيٍـ الشعكر باالىتهاء لجهاعة العهؿ داخؿ الهؤسسة، كتعزز ركح الديهقراطية كالهساكاة تساىـ في رفع الركح المعنكية لمعامميف -3

 .داخؿ الهؤسسة
تبقى العبلقات اإلىساىية ذلؾ العىصر الهحرؾ كالدافع الفٌعاؿ في االدارة الىاجحة لك استخدهت باعتداؿ كبدكف الىظر إليٍا كٍدؼ قائـ  -4

 .بذاتً، بؿ ككسيمة هعتدلة تدفع إلى تحقيؽ األٌداؼ الهطمكبة داخؿ الهؤسسة
حساسً، كتٍدؼ لمكصكؿ إلى أعمى هستكل ههكف هف  -5 العبلقات االىساىية تىظر إلى الهؤسسة ىظرة هجتهع إىساىي لً رغباتً كآهالً كا 

. الفاعمية في األداء عف طريؽ تحقيؽ الحاجات االىساىية بشكؿ هعتدؿ
 : كها يهكف تحديد الٍدؼ هف العبلقات االىساىية في تطكير الهؤسسة إلى

  تىهية الهسؤكلية الهتبادلة بيف الهىظهة كالعاهميف في تحقيؽ ىتائج إيجابية يتهكف هف خبللٍا إلى التقميؿ هف حجـ الصراع الذم قد يىشأ
 .بيىٍها
  التىبؤ بالحاجات كالهشكبلت الخاصة بالعاهميف كالعهؿ عمى استخداـ كآفة الكسائؿ التي تهكف هف التعرؼ عمى ٌذي الهشكبلت ككضع

الحمكؿ الهىاسبة لٍا سكاء كاف ذلؾ في صكرة أجكر أك ظركؼ عهؿ هىاسبة أك تحقيؽ ىكع هف الرعاية الصحية كاالجتهاعية لمعاهميف أك ىكع 
. تكفير براهج تدريسية هىاسبة لٍـ

  يجاد ركح الكد كالتفاٌـ بيف العاهميف فيها بيىٍـ كذلؾ هف خبلؿ تكفير الىظـ الهىاسبة التي تعهؿ عمى القضاء عمى الهشكبلت بيف تدعيـ كا 
 . العاهميف
 عبد الحهيد (.كضع األسس التي تهكف هف إشعار كؿ فرد بهدل أٌهيتً بالهىظهة كتكفير الفرص الهىاسبة لمتقدـ كاالستهرار في العهؿ

 )75، ص2004: رشكاف
  تسعى هف خبلؿ التفاٌـ كالتعاكف إلى إشباع حاجات الفرد كتحقيؽ أٌداؼ الهؤسسة دكف تضارب، كهف خبلؿ العبلقات االىساىية الجٌيدة

.  تتكافؽ أٌداؼ الهؤسسة هع أٌداؼ العاهميف بٍا
كزهبلئً هف قبؿ بهجهكعة هف التجارب لدراسة الهتغيرات السمككية في الهؤسسة، ككاىت الىتيجة  )ILTON MAYO( كلقد قاـ 

أٌىٍا تؤدم إلى ىتائج ٌاهة كهفيدة في « ٌاكثكرف»أف األساليب التي اعتقدت دراسات "األساسية التي اىتٍت إليٍا ٌذي الدراسات التجريبية ٌي 
ٌذا ها دفع  )126، ص1976: الحسيىي("هجاؿ االىتاجية كالرضا عف العهؿ، كاىت أساليب فٌعالة، كخاصة في هجاؿ االشراؽ كاالتصاؿ

)ILTON MAYO( إلى كضع هجهكعة هف الفركض تتهثؿ في: 
 .التخصص الهفرط ليس الطريؽ األكثر فاعمية هف ىاحية الهردكدية -1
عاهؿ التحفيز ال يرجع دائها إلى العكاهؿ االقتصادية أم الهادة، كلكف يستكجب أيضان كجكد هىاخ اجتهاعي هبلئـ خاصة بالىسبة لمعاهميف  -2

 .، باإلضافة إلى دراستً لهعظـ هشاكؿ العهؿ الصىاعي كالتعب كالهمؿ كالقمؽ كالتحفيز)األساسية(الذيف تهت تغطية حاجاتٍـ الفيزيكلكجية 
ىها كذلؾ تبعا لطاقتً  -3 كهية العهؿ التي يؤديٍا العاهؿ كبالتالي هستكل الكفاءة االىتاجية لً ال تتحدد تبعا لطاقتً الفيزيكلكجية فقط، كا 

  )ALAIN: 1995, P77(.االجتهاعية
: كبىاء عمى الفركض السابقة استخرج الهبادئ األساسية لىظريات العبلقات االىساىية كالتي يهكف تمخيصٍا فيها يمي

 ًـ حكؿ الهٍاـ الهىجزة، كتحسيسٍـ باالىتهاء لمجهاعة يساعد بشكؿ أك بآخر في تحسيف االىتاج كجكدت  .تشجيع العهاؿ كهدحٍـ كتقديٌر
  ،هشاركة العاهميف في صىع كاتخاذ القرارات الخاصة بهؤسستٍـ تتيح لٍـ فرصة االسٍاـ في كضع األٌداؼ، كالتعٌرؼ عمى الفرص الهتاحة

ا ىجاٌز  .كاقتراح أفضؿ الكسائؿ لتحقيؽ تمؾ األٌداؼ كا 
  ك ها يؤدم إلى تحسيف كجكد عبلقات طيبة بيف الرئيس كهرؤكسيً يساٌـ في ظٍكر الركح الجهاعية كالتهاسؾ الجهاعي داخؿ الهؤسسة، ٌك

 .االىتاج لمهؤسسة
  يمعب الهىاخ السيككلكجي كالهادم لمعهؿ دكرا إيجابيا في رفع الركح الهعىكية لمعاهميف، كذلؾ هف خبلؿ إظٍار القادة كالهشرفيف اٌتهاها

 )LEMOINE: 1993, P (94-95)(. بالعاهميف كحرصٍـ عمى تحسيف ظركؼ العهؿ كاالصغاء لهشاكمٍـ كالبحث عف حمكؿ لٍا
 إيهاف كؿ فرد في الجهاعة بقيهة األفراد اآلخريف كبأف كؿ فرد في الجهاعة لً قدرات خاصة قد ال تتكافر في بقية األفراد. 
 تٍيئة الظركؼ الهبلئهة التي تساعد الفرد كالجهاعة عمى إىجاز العهؿ كتحقيؽ األٌداؼ كتدبير الهكاقؼ الفعمية التي تخدـ ٌذا االىجاز. 
 الرغبة األكيد في أف يسكد االىسجاـ كالتعاكف كركح الفريؽ كىبذ األىاىية في العهؿ الجهاعي. 
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الثقة بالىفس كباآلخريف بحيث ال تصؿ ٌذي الثقة إلى الغركر أك التكبر، كها يجب أف يثؽ أيضان في قدرات اآلخريف كيعمى هف شأىٍا في إىجاز 
 ))129، 128(س، ص.د: عبد الهعز الجهاؿ(. العهؿ

ىستىتج أىً ال يهكف تحسيف االىتاج كتطكير الهؤسسة إاٌل هف خبلؿ االٌتهاـ  )ILTON MAYO( هف خبلؿ الهبادئ التي قٌدهٍا 
بالهكارد البشرية بالدرجة األكلى ألٌىٍا تعتبر الركيزة األساسية لتطكير الهؤسسة، كاالٌتهاـ بالتىظيـ الغير الرسهي داخؿ الهؤسسة، الذم هف 
ك ها يساٌـ في تفجير طاقات كهٍارات األفراد الفاعميف كاستغبللٍا في تحقيؽ  خبللً يظٍر التفاعؿ بيف األفراد الفاعميف داخؿ الهؤسسة ٌك

ا بالشكؿ البلـز  .أٌداؼ الهؤسسة كتطكيٌر
 

 :الفاعؿ كالتفاعؿ االجتماعي- ثالثا
 يعتبر الفاعؿ كؿ فرد يهكىً أف يقـك بعهؿ ها داخؿ الهؤسسة لً هعىى، كيساٌـ بشكؿ أك بآخر في تحقيؽ أٌداؼ الهؤسسة 

ا، أم أف يككف لً دكر فٌعاؿ داخؿ الهؤسسة، في الهقابؿ ىجد  ليس فردان يعٌرؼ الفاعؿ عمى أٌىً  )Michel Crozierهشاؿ كركزييً (كتطكيٌر
ال يهكف تحميمً بغض الىظر عف هحيطً، فالفرد داخؿ التىظيـ ٌك عىصر لمتسيير العقبلىي، الهجتهع يتطكر "كلكف قبؿ كؿ شيء تىظيـ، حيث 

بكاسطة إستراتيجية عقبلىية هحددة الٍدؼ كتترؾ لمفرد ٌاهش هف الحٌرية هٍها كاىت الضغكطات الخارجية، فإف الفرد الفاعؿ داخؿ الىسؽ 
ك ها )48، ص2011: دبمة(. يحتفظ دكهان بىافذة هف الحٌرية ، هها يعىي أف الفاعؿ ٌك ذلؾ الفرد الذم يقـك بفعؿ لً هعىى داخؿ الهؤسسة، ٌك

ٌك أف تككف لؾ القدرة أف تككف ههثبل، بهعىى أف تغير هحيطؾ  )Alain Touraineأالف طكراف (أف تككف فاعبل في ىظر سبؽ ذكري، ؼ
 )53، ص2011: دبمة(. عكضا أف تككف هحددا هف طرفً

 كخبلصة القكؿ كهف خبلؿ هقالىا ٌذا يهكف أف ىعٌرؼ الفاعؿ عمى أٌىً ذلؾ الفرد الذم يطمؽ عميً عدة تسهيات هف بيىٍا الهكرد 
البشرم، العاهؿ، االدارم، الذم يقـك بهجهكعة هف األفعاؿ داخؿ الهؤسسة لٍا هعىى كتساٌـ بأم شكؿ هف األشكاؿ في تحسيف االىتاج 

ا . كتطكير الهؤسسة كازدٌاٌر
ٌك عبارة عف كمهة كالتفاعؿ االجتهاعي .بيىهاالتفاعؿ االجتهاعي ها ٌك إاٌل جسر يهكف الفاعؿ هف العبكر هف خبللٍا لمقياـ بفعؿ لً هعىى

هستعارة هف العمـك الطبيعية، تعىي التأثير الهتبادؿ بيف عىصريف أك أكثر، لكؿ عىصر هىٍا خصائص كتركيب كصفات هفيدة، كىتيجة 
لبلتصاؿ الهباشر كالتأثير الهتبادؿ بيف ٌذي العىاصر يتـ الحصكؿ عمى ىاتج لمتفاعؿ يهثؿ هركبا لً هف الخصائص كالصفات ها يجعمً هختمفان 

 )34، ص2004: آؿ هراد(. عف العىاصر الهتفاعمة
 لكف التفاعؿ االجتهاعي يختمؼ عها ٌك في العمـك الطبيعية فالتفاعؿ هف هىظكر سكسيكلكجي ٌك كسيمة اتصاؿ كتفاٌـ بيف أفراد 

 )12، ص2011: عديمة(. الهجهكعة، فهف غير الهعقكؿ أف يتبادؿ أفراد الهجهكعة األفكار دكف أف يحدث تفاعؿ اجتهاعي بيف أعضائٍا
ك ها أٌكدي   Georgeجكرج ٌربت هيد(كبالتالي فإف التفاعؿ االجتهاعي يتـ هف خبلؿ االتصاؿ، التعاكف، التكافؽ، التىافس، كحتى الصراع، ٌك

Herbert Mead(  عىدها عٌرؼ التفاعؿ االجتهاعي عمى أٌىً العهمية التي يتـ فيٍا التبادؿ كالتفاكض كحتى الصراع بكاسطة الرهكز التي تىتج
ذا كاف  قد حصر التفاعؿ االجتهاعي في الىهط الرهزم، فإىىا في الهقابؿ ىجد هف حصر التفاعؿ االجتهاعي  )Mead(هف خبللٍا الحقيقة، كا 
الذم عٌرفً عمى أٌىً االلتقاء بيف شخصيف أك أكثر كجٍا لكجً، كالذم يقـك  )Irving Goffmanقكفهافإرفىج (في الهقابمة كجٍا لكجً، هثؿ 

: طبيش(. عمى التأثير الهتبادؿ الذم يهارسً الهتفاعمكف عبر أفعالٍـ، خاصة عىدها يككىكف حاضريف جسديا بعضٍـ البعض كفي آف كاحد
 )18، ص2011

 كهف ٌىا يهكف االشارة إلى أٌف التفاعؿ االجتهاعي يقـك عمى هجهكعة هف الهحددات أٌهٍا االتصاؿ الذم ال يهكف حدكث تفاعؿ 
بيف فاعميف أك أكثر دكف أف يككف بيىٍـ اتصاؿ هٍها كاف ىكعً، سكاء كاف سمبي أك إيجابي، لفظي أك رهزم، فهختمؼ أىكاع االتصاؿ ٌي 
بهثابة الجسر الذم يحاكؿ الفاعميف هف خبللً في الهؤسسة ىقؿ الهعمكهة أك الرسالة هف ذٌف إلى هجهكعة أذٌاف تساٌـ في تحقيؽ التفاعؿ 

.  بيىٍـ كالعهؿ الجهاعي ككحدة فريؽ كاحدة بٍدؼ تحقيؽ األٌداؼ الخاصة لمفاعميف كالعاهة لمهؤسسة بأكثر ىجاعة كفعالية
كبالتالي فإف التفاعؿ االجتهاعي ٌك عبارة عف عبلقة تبادلية بيف الفرد كاآلخر، أك الفرد كالجهاعة، بغض الىظر عف ككف ٌذي العبلقة إيجابية 

بها أف التفاعؿ االجتهاعي عبارة عف كسيمة اتصاؿ كتفاٌـ بيف أفراد الهجهكعة، فٍذا يعىي أف لكؿ فعؿ رٌد فعؿ هها يؤدم إلى  .أك سمبية
حدكث التفاعؿ االجتهاعي بيف األفراد الفاعميف داخؿ الهؤسسة، باإلضافة إلى ذلؾ فإف عمى الفرد القائـ بالفعؿ أف يتكقع حدكث استجابة هعيىة 

. هف أفراد الهجهكعة إٌها بالسمب أك باإليجاب
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براز قدرات كهٍارات فردية، يهكف لمفاعؿ استغبللٍا فيها يساٌـ   كهف جٍة أخرل فإف التفاعؿ بيف أفراد الهجهكعة يؤدم إلى ظٍكر كا 
ـ بعيديف عف الجهاعة،  ا، كها أف تفاعؿ الجهاعة هع بعضٍـ البعض يعطيٍا حجـ أكبر هف تفاعؿ األفراد ٌك في تطكير الهؤسسة كازدٌاٌر

. لذلؾ فإف االٌتهاـ أكثر بالعهؿ الجهاعي يعطي دكف شؾ فعالية أكثر في األداء لتحقيؽ الهؤسسة ألٌدافٍا بأكثر ىجاعة كجكدة عالية
 لذلؾ ييعد التفاعؿ االجتهاعي شرطان أساسياى لتككيف الجهاعة، إذ ترل ىظرية التفاعؿ أٌىٍا ىسؽ هف األشخاص يتفاعؿ بعضٍـ 

البعض، هها يجعمٍـ يرتبطكف هعان في عبلقات هعيىة، كيككف كؿ هىٍـ عمى كعي بعضكيتً في الجهاعة، كيككىكف تصكران هشتركان لهجهكعتٍـ، 
كيساعد التفاعؿ االجتهاعي عمى تحديد األدكار االجتهاعية أك الهسؤكليات التي يضطمع بٍا كؿ فاعؿ بالهؤسسة، حيث يؤدم إلى إبراز أدكار 

 )85، 84، ص2011: طبيش(.الهشاركيف كتعهيقٍا داخؿ الهؤسسة
: كعهمية التفاعؿ االجتهاعي داخؿ الهؤسسة تتأثر بهجهكعة هف العكاهؿ سىحاكؿ تمخيصٍا كها يمي

يتأثر التفاعؿ االجتهاعي بدرجة التشابً بيف ثقافة األفراد الهشاركيف فيً، فكمها ازداد التشابً الثقافي بيف طرفيف، ازداد التفاعؿ بيىٍها،  -
ـ  .فتفاعؿ الفرد العربي هع الفرد العربي في الهؤسسة الكاحدة يككف أكبر هف تفاعؿ أبىاء الكطف الكاحد هع غيٌر

يتأثر التفاعؿ االجتهاعي بصفات الهتفاعميف كخصائصٍـ، فكمها اتصؼ طرؼ التفاعؿ باإلخبلص كالصراحة، كحسف الخمؽ كالتعاكف  -
كالتساهح، كاف أكثر تقببل هف اآلخر، ها يزيد التفاعؿ بيىٍها كالعكس كمها اتصؼ بالصفات الهغايرة لها ذكر هف حقد كأىاىية كبغض، كاىت 

الىتيجة ٌك رفض التفاعؿ، ككمها اتصؼ باالىصراؼ عف التفكير الجهاعي كلجأ إلى حب العزلة كعدـ الهشاركة في االٌتهاهات كاألخذ باآلراء 
 .الهغايرة أصبح هعزكال عف أطراؼ التفاعؿ

يتضهف التفاعؿ الهتكقع أف الهسؤكؿ عىدها يككف يتحدث في اجتهاع كيطرح هجهكعة هف األفكار كالهشاريع لتطكير الهؤسسة فٍك يتكقع  -
 )90، ص2011: طبيش(.هف األعضاء االىتباي لها يقكلً كهىاقشتً

ذا لها لٍا هف دكر كأٌهية بالغة في   كهف ثهة يهكف القكؿ أف عهمية التفاعؿ االجتهاعي هف الضركرم كجكدٌا داخؿ الهؤسسة، ٌك
 . ىجاح كتطكير الهؤسسة هف خبلؿ االٌتهاـ بالعبلقات االىساىية بيف هختمؼ األفراد الفاعميف داخؿ الهؤسسة

 
: مفيـك المؤسسة- رابعا

ارتبط هفٍـك الهؤسسة بهعاىي كثيرة كهتعددة، كشفت في هجهكعٍا عف تبايف األطر كالسياقات التي تستخدـ فيٍا هف جاىب عمهاء 
ـ ههف هيزكا بيف أربعة هستكيات لتحميؿ الهؤسسة . االجتهاع كاالقتصاد كغيٌر

 دراسة الهؤسسة ككحدة أكىسؽ اجتهاعي يتككف هف بىائيف أحدٌها رسهي كاألخر غير رسهي:المستكل األكؿ  .
 الهكجكدة في )الخ...األسرة، الطبقة الهجتهع الهحمي ( عبلقة الهؤسسة بالهؤسسات كأىهاط التجهع اإلىساىي األخرل :المستكل الثاني

. الهجتهع
 دراسة الهؤسسة في ضكء السهات الشخصية كالثقافية الههيزة ألعضائٍا:المستكل الثالث  .
 39، ص2005: عزيز(.عبلقة الهؤسسة بالبيئة التي تهارس فيٍا كظائفٍا:المستكل الرابع( 

هف أجؿ تحقيؽ ٌذا الهسعى ىحاكؿ تىاكؿ ٌذا الهفٍـك في سياؽ التراث السكسيكلكجي كاالقتصادم بدء بآراء كأفكار الركاد األكائؿ، كاىتٍاء 
. بالتصكرات الحديثة لمتىظيـ

، فقد اعتبر الهؤسسة بأىٍا كليدة الفكرة كالٍيكؿ "السمكؾ الشعبي"في كتابً  )William Graham Sumnerكلياـ كراٌـ سهىر(أها 
 )04، ص1996: هختار(.الذم يىسجـ أحدٌها هع اآلخر، هها يسهح بتكيؼ الهؤسسة لىفسٍا ككحدة في الىظاـ الهجتهعي

عمى أىٍا كحدة اقتصادية لئلىتاج إىتاج السمع أك الخدهات، كاقتصاديا تصىؼ  )La rousseالركس ( كيعرفٍا القاهكس الفرىسي 
كفقا لعدة هحددات هىٍا الهحدد القاىكىي الذم يفضي إلى تصىيؼ الهؤسسات عمى الىحك التالي الهؤسسات الخاصة كتككف همكا لشخص أك 

 )Dictionnaire La rousse: 2000, P552(.شركة بيف عدد هف األشخاص هتعاكىيف كهؤسسات عاهة تككف هسيرة هف طرؼ الدكلة
 مفيـك المؤسسة مف الناحية السكسيكلكجية: 

أكؿ هف سعى إلى إعطاء كمهة هؤسسة هعىى هحدد، إف هؤسسات  ) Durkheim دكركايـ (يعتبر عمهاء االجتهاع التابعيف لهدرسة 
إلى  )Durkheim (كقد سعى أتباع . هثؿ العائمة، الهمكية كاىت قد درست هف قبؿ األىثركبكلكجيف بهىظكر تاريخي كهقارف ساذج إلى حد ها

لى حد ها ثابتة، همزهة كههيزة لهجهكعة اجتهاعية  ا كتككيف هفٍكهٍا، إف الهؤسسات ٌي أساليب لمعهؿ كاإلحساس كالتفكير كا  حصٌر
 )409، ص1986: بكدكف(.هعيىة
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 .تىظيـ الحياة االجتهاعية كفؽ القيـ، الهعايير كالقكاعد :تعريؼ المؤسسة مف كجية نظر البنائية الكظيفية-  أ
 تىطمؽ البىائية الكظيفية هف أربع فرضيات كتعتقد أىٍا تىطبؽ عمى  كؿ الهؤسسات العاهة .
الهؤسسة ٌي ىظاـ كمي يتككف هف عدة أىظهة هتفاعمة ككؿ هىٍا يعتهد عمى األخرتتككف الهؤسسة هف عدة أىظهة هتفاعمة كؿ ىظاـ يكهؿ - 1

. اآلخر
. الىظاـ الكمي لمهؤسسة يأتي قبؿ الجزء يعىي ال يهكف فٍـ الجزء اال بردي لمكؿ، كهف ثهة فإىً ببلهؤسسة ال يككف إىتاج- 2
. فٍـ الجزء ال يككف إال هف خبلؿ الكظيفة أك الدكر الذم يقـك بً- 3
االعتهاد الهتبادؿ الهكجكد بيف األجزاء ٌك في ىفس الكقت اعتهاد كظيفي هتبادؿ أم كؿ كظيفة تعتهد عمى األخرل هف ٌذي الفرضيات -4

 .األربعة
 
كىسؽ اجتهاعي هىظـ "هحاكلة رائدة لتعريؼ الهؤسسة  )Parsons بارسكىز(في ضكء ٌذي الفرضيات، قدـ :بارسكنز كالنسؽ االجتماعي-ب

 . أىشئ بطريقة هقصكدة هف أجؿ تحقيؽ أٌداؼ هحددة
 يٍتـ بالسياسات العاهة لمهؤسسة، حيث تقـك الٍيئة اإلدارية العميا بالتىسيؽ بيف الهؤسسة كالبيئة :(نسؽ المؤسسة)النسؽ النظامي - ج

. الخارجية كيدرس الفرص الهتاحة في الهؤسسات الخارجية
 التخطيط، التىظيـ،التكجيً،كالرقابة يحكؿ السياسات العاهة الى براهج كاجراءات قابمة لمتحقيؽ، كالقياـ بٍذي العهميات األربعة :النسؽ االدارم-د

 .)سياسات الهؤسسة(كالىسؽ الىظاهي  )االىتاجية(يقـك بالتىسيؽ بيف الىسؽ الفىي 
ذا هف خبلؿ البحث عف الكسائؿ الهثمى هف أجؿ االستغبلؿ األهثؿ لمهكارد :النسؽ الفني-ق يقـك بالعهمية االىتاجية لمسمع كالبضائع، ٌك

 )32، ص1976: الحسيىي(. الهتاحة، كيتككف ٌذا الىسؽ هف جهيع العٌهاؿ الهباشريف لمعهمية البيداغكجية
 

 :التحميؿ السكسيكلكجي لمعبلقات اإلنسانية- خامسا
عمـ اجتهاعي قائـ بذاتً، طالها أف الهؤسسة قد أصبحت عهمية »: كثرة الدراسات قد دفعت البعض إلى حٌد القكؿ بأف العبلقات االىساىية

اجتهاعية هف ىكع خاص، تتكاهؿ فيٍا األساليب الفىية الهادية كالرسهية، كالهعرفة العمهية الهىظهة بالعبلقات االجتهاعية كبىاء الجهاعات هف 
 )151، ص1975: عمي هحهد(« أجؿ تحقيؽ هىفعة هتبادلة

العبلقات االجتهاعية، الركح الهعىكية، الدكر كالهكاىة، األىهاط (:  فعمـ االجتهاع يدرس العبلقات االىساىية هف عدة جكاىب هىٍا
االجتهاعية لمسمكؾ، تأثير البيئة، التجديد كالتغيير، ىظرية التىظيـ، السمكؾ الجهعي، الرأم العاـ، القياس السكسيكهترم، التىظيـ الغير الرسهي، 

،فالعبلقات االىساىية تىشأ هف كجٍة ىظري عف تفاعؿ جهاعة هف العهاؿ يتكاجدكف في ىفس هؤسسة العهؿ، )التغير االجتهاعي، القيـ االجتهاعية
كيتكلد عف تفاعمٍـ عبلقات اجتهاعية كشخصية تقـك عمى التعاطؼ الهتبادؿ بيف أعضائٍا، كهع هركر الكقت تأخذ شكؿ جهاعة اجتهاعية 

 )165، ص2010: لبصير(.هتضاهىة كهتآزرة لٍا هعايير لمسمكؾ، يسهيٍا البعض جهاعة غير رسهية
 )التفاعؿ( كيعتبر االتجاي التفاعمي في دراسة العبلقات االىساىية هف الدراسات التي أحرزت تقدهان همحكظان حيىها كضعت هفٍـك 

 )تشابؿ، إرىسبرؽ، كلياـ فكت كابت، جكرج ٌكهاىز، كليكىارد سايمز(لمهعالجة الدقيقة لمهؤسسة، ففي الثبلثيىات هف القرف الهاضي قٌدـ 
ذا ألٌىٍـ اىطمقكا هف  ـ لٍا،ٌك إسٍاهات ٌاـ في ىظرية التىظيـ هستىديف إلى دراسة الجكاىب التفاعمية االجتهاعية بالرغـ هف اختبلؼ تصكٌر

الىشاطات، العكاطؼ، كالتفاعؿ، حيث أف ىظرية التىظيـ يجب أف تقـك عمى دراسة ها : عمى أٌىً كبل يتألؼ هف ثبلث عىاصر )الىسؽ(هفٍـك 
، كها يؤدكىً هف ىشاطات كهٍاـ فالجهاعة تتغير هف حيث الشكؿ كالىشاط هع أٌىٍا قد تبدك ثابتة، )العكاطؼ(يشعر بً األفراد كها يفكركف بً 

ا، فكها أىٍا تضيؼ إلى بىائٍا أعضاء جدد، فٍي أيضا تضع كظائؼ جديدة لٍـ، كها يبذلكىً هف جٍد لكي يدخمكا في  ا كتطكٌر كهراحؿ ىهٌك
رائد ىظرية التفاعؿ في الجهاعات، قد كضع فركضا أراد الكصكؿ إليٍا حكؿ تفاعؿ الجهاعات،  )Homans(، ككاف )التفاعؿ(عبلقات هتبادلة 

خبلصة ٌذي الفركض ٌي أىً كمها زاد التفاعؿ بيف األشخاص، كمها زاد احتهاؿ هشاركتٍـ في الهشاعر، كفي العكاطؼ، ككمها زاد احتهاؿ 
سمككٍـ كجهاعة تعهؿ في سبيؿ تحقيؽ الٍدؼ الهشترؾ الذم يخدـ الهصمحة العاهة ال الخاصة، كبالتالي فالتفاعؿ ٌك العهكد الذم تقـك عميً 

. )31، ص2002: هٌداس(.الجهاعات
 كيترتب عمى العىاصر الثبلث السابقة الذكر أف التغير الذم يطرأ عمى أية هىٍا البد أف يىعكس عمى العىصريف اآلخريف، كفي حدكد 
. الفٍـ الضيؽ لهفٍـك الىسؽ ىجدٌـ يدرسكف التىظيـ الرسهي كالتكىكلكجيا ككؿ العكاهؿ البيئية بكصفٍا عكاهؿ خارج حدكد ٌذا الىسؽ
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 كهف الىاحية السكسيكلكجية فتشير بعض االفتراضات الرئيسية لمتفاعمية الرهزية إلى أف الفاعؿ قادر عمى تحسيف ذاتً، كها تؤكد 
بعض ٌذي االفتراضات أىً يقـك بصياغة كتشكيؿ الكاقع االجتهاعي الذم يعيش فيً هف خبلؿ عهمية التفاعؿ االجتهاعي، كعف طريؽ استخداـ 
الرهكز هثؿ المغة كعف طريؽ عهميات التفاعؿ الرهزم يتـ تككيف البىاء االجتهاعي كالحافظ عميً، أك تغيري كليس هف الههكف فٍـ أىهاط التىظيـ 

هحهد عبد (.االجتهاعي، حتى تمؾ التىظيهات الهعقدة بدكف هعرفة العهميات الرهزية بيف الفاعميف الذيف يشكمكف في الىٍاية ٌذي األىهاط
 )175، ص2003: الرحهف

: تتهثؿ في )Mead et Blumer(كهف بيف أٌـ األسس التي يقـك عميٍا التفاعؿ االجتهاعي الرهزم هف كجٍة ىظر كؿ هف 
 .أف التفاعؿ عهمية تككيف إيجابية، تشهؿ تككيف الذات كتككيف التىظيـ االجتهاعي -
 .التفاعؿ يقـك عمى تأكيبلت دائهة لؤلفعاؿ التي يقـك بٍا أطراؼ التفاعؿ خبلؿ عهمية التفاعؿ -
تجاٌاتـ كرغباتٍـ - ـ كا   .الهتفاعمكف يقكهكف خبلؿ عهمية التفاعؿ بتعديؿ استجاباتٍـ ألفعاؿ اآلخريف كتغيير هقاصدٌـ كهشاعٌر
 )96، ص2011: طبيش(. الهتفاعميف ييرجعكف الهعايير كالقيـ التي يعتقدكىٍا بها يهكىٍـ هف التكيؼ كالتكافؽ في هكاقؼ التفاعؿ -

 كهف ثهة فإف التفاعمية الرهزية تتضهف بعض القضايا الرئيسية التي تكشؼ عف قدرة الفاعؿ عمى تحسيف ذاتً كبىاء شخصيتً 
باإلضافة إلى قدرتً عمى تشكيؿ كصياغة كتغيير الكاقع االجتهاعي الذم يعيش فيً هف خبلؿ عهمية التفاعؿ بيف الفاعميف كالجهاعات داخؿ 

 .الهؤسسة
 

 :كيفية بناء العبلقات اإلنسانية في المؤسسة كتطكيرىا- سادسا
يجاد هكاف لٍا داخؿ  ا، كلبىاء العبلقات االىساىية كا  يعتبر كجكد العبلقات االىساىية أهر هٍـ داخؿ الهؤسسة لها لً هف أٌهية كبرل في تطكيٌر

 :الهؤسسة البد هف استخداـ كتكفير هجهكعة هف األساليب تتهثؿ في
 لبلتصاؿ أٌهية كبرل في تحقيؽ التهاسؾ داخؿ الجهاعة، كتحقيؽ التفاعؿ، فاالتصاؿ الفعاؿ يىشأ هف خبلؿ :تكفير االتصاؿ الفعاؿ 

التىظيـ، كيتكقؼ عمى ىكع القيادة بالهؤسسة، أم اختيار األسمكب األفضؿ بالهؤسسة كالهتهثؿ باالتصاؿ الديهقراطي الذم يككف في 
كؿ اتجاي بيف الرئيس كهرؤكسيً، كبيف الهرؤكسيف فيها بيىٍـ، كيتهيز ٌذا الىكع بسٍكلة تبادؿ اآلراء كىقؿ الهعمكهات في الكقت 

ك ها يساٌـ بدكري في تطكير الهؤسسة  .الهىاسب إلى أعضاء الجهاعة، هها يؤدم إلى العهؿ بفعالية ككفاءة، ٌك
 تدعك االتجاٌات الحديثة في الهؤسسات إلى إعطاء الفاعؿ فرصة الهشاركة في صىع كاتخاذ القرارات التي تٍـ : الهشاركة في العهؿ

ا بيف الفاعميف فيها بيىٍـ، كالهشاركة ٌي عبارة عف  ي هف األساليب التي تدعـ العبلقات االىساىية كتطكٌر هصيري في الهؤسسة، ٌك
عهمية تساعد األفراد عمى إشباع حاجاتٍـ، أم تحقيؽ الذات كالتقدير االجتهاعي، كها اىٍا تجعؿ الفاعؿ يشعر بأٌهيتً داخؿ 

ك ها يساٌـ بدكري في زيادة التهاسؾ االجتهاعية بيف العاهميف  الهؤسسة، كأف لً دكرا يساٌـ هف خبللٍا في تكجيً العهؿ كتطكيري، ٌك
 .كزيادة فعاليتٍـ لمعهؿ بأكثر ىجاعة ككفاءة

 الفريؽ ٌك عبارة عف هجهكعة هف العهاؿ تربطٍـ أٌداؼ هشتركة في الهيكؿ كاالستعدادات لمعهؿ كالقدرات : أسمكب العهؿ كفريؽ
الفىية كالفكرية، كتتككف الهؤسسة هف فئات هختمفة تشكؿ كؿ هىٍا فريقان، كيقـك كؿ فريؽ بههارسة ىشاطات داخؿ الهؤسسة تككف 

 .هتشابٍة بيف أعضائٍا
 الكثير هف هشكبلت العبلقات االىساىية تىجـ عف الهشكبلت الفىية كاالجتهاعية التي يكاجٍٍا :االٌتهاـ بالىكاحي الفىية كاالجتهاعية

األفراد في حياتٍـ أك هجالٍـ العهمي، كقد يترتب عمى عدـ هعالجة ٌذي الهشكبلت هظاٌر سمككية تؤثر عمى العهؿ هثؿ كثرة 
حاالت الغياب، الهرض، اىخفاض هستكل األداء ككثرة حاالت الشكاكل كالخبلفات بيف الفاعميف داخؿ الهؤسسة، كلذلؾ البد هف 
العهؿ عمى هكاجٍة ٌذي الهشكبلت كمها ظٍرت عف طريؽ تكفير هىاخ لتدخؿ كحؿ الهشكبلت هف خبلؿ براهج ترفيٍية تجهعٍـ 

 ))140-137(س، ص.د: عبد الهعز الجهاؿ(.رياضية، اجتهاعية، ثقافية، عاهة
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.       استراتيجيات مكاجية الضغكط النفسية لدل العماؿ االدراييف لكمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية بجامعة قاصدم مرباح بكرقمة 
سعاد حشاني / أ
شيرزاد نكار / أ 

جامعة قاصدم مرياح كرقمة  
 مقدمة

القمؽ  هصادر هف الكثير عمى تىطكم كأحداث فيٍا هرغكب غير خبرات تتضهف كالتي الضاغطة الهكاقؼ هف العديد حياتً في الفرد    يكاجً  
الىيباؿ، عبد ا، (الفرد  جكاىب شخصية هعظـ عمى الضاغطة الهكاقؼ تمؾ آثار تىعكس كقد كافة، الحياة هجاالت في كالتٍديد الخطر كعكاهؿ
1997 :85(. 

كتختمؼ طبيعة تحهؿ األفراد ألحداث الحياة الضاغطة هف فرد ألخر كذلؾ حسب خبرات الفرد السابقة كخصائصً الىفسية كطريقة تفكيري    
. ،حيث أف ٌىاؾ أكثر هف هتغير يتحكـ بهستكل الضغكط الىفسية )05: 2002الركيشدم، (كتقييهً كتقديري لمهكقؼ 

أثىاء أدائٍـ ألعهالٍـ كهف ثـ يتفاكتكف في تبىيٍـ أك  عهاؿ الهؤسسات كالهىظهات الهختمفة إلى درجات هتبايىة هف الضغكط    كيتعرض
ـ ألساليب هتىكعة لهكاجٍة . تمؾ الضغكط لجكٌؤ

ك هف الهكاضيع التي تعتبر حاليا هصدر      عهكها قد يعتبر الضغط الىفسي هف الهكاضيع العمهية السيككلكجية حديثة العٍد بالدراسة ٌك
اٌتهاـ كعىاية هف طرؼ الباحثيف السيككلكجييف كاألطباء عمى السكاء ىظرا لتعدد هصادري كاىعكاساتً عمى الحياة الىفسية كالصحية لمفرد، كهىً 
عمى الحياة االجتهاعية كاالقتصادية لمهجتهعات، تبعا لتعقد الحياة الطبيعية بفعؿ التطكر التكىكلكجي الهتسارع كالهمحكظ كالذم يصعب التحكـ 

. )108: 2007حهك بكظريفة كآخر،  (في هتغيراتً 
ا عمى العاهميف في الهؤسسات كالتىظيهات    ا كآثاٌر الهختمفة هف الهكضكعات التي ىالت اٌتهاـ الكثير هف  كتعد الضغكط الىفسية كهصادٌر

 ىتائج سمبية عمى ىفسية العاهميف كاىخفاض األداء لديٍـ، كازدياد أياـ الغياب، كربها األخيرة، ىتيجة لها تسببً هف الباحثيف خاصة في اآلكىة
العاهميف، كاىخفاض اإلىتاج، كهف تـ يتفاكت العهاؿ في تبىيٍـ  ارتفاع حكادث العهؿ، كبالتالي تكبد الهؤسسة خسائر كبيرة تتهثؿ في تعكيضات

 .)05: 2010الضريبي ، ( استراتيجيات هكاجٍة هتىكعة كفعالة لهكاجٍة تمؾ الضغكط 
العهاؿ اإلداريكف لكمية العمـك اإلىساىية كاالجتهاعية  لذلؾ تحاكؿ الدراسة الحالية التعرؼ عمى أكثر استراتيجيات الهكاجٍة التي يستخدهٍا   

 .الضغكط التي يتعرضكف لٍا لهكاجٍةبجاهعة قاصدم هرباح بكرقمة 
 
  :إشكالية الدراسة - 1
 لتجىب كالشخصية  كالعقمية  ةالجسهي خصائصٍـ باختبلؼ األفراد إليٍا يمجأ التي كالطرؽ بالكسائؿ في السىكات األخيرة االٌتهاـ زاد   لقد  

الىفسية أك استراتيجيات  الضغكط هع التعاهؿ بأساليب الكسائؿ ٌذي الىفس عمهاء كسهى ، اليكهية حياتٍـ في تكاجٍٍـ التي األخطار هختمؼ
 أك هىً بالٍرب الضاغط الهكقؼ ذلؾ تجىب عمى تساعدي أف شأىٍا هف بطرؽ يستجيب إىها الفرد يستعهمٍا عىدها إذ،  )coping(الهكاجٍة 

 . كالفسيكلكجي  الىفسي التكازف تحدث هعالجة إلى بٍدؼ الكصكؿ حدي هف التقميؿ
 ضعؼ ك التكيؼ  عمى القدرة سمبية  كعدـ آثار عىٍا تىشأ ك الىفسي تكازىً ك الفرد صحة عمى تؤثر الضغكط عدة أف دراسات تشير   

 . باإلىٍاؾ الشعكر ك الدافعية اىخفاض  ، اليكهية الحياة هٍاـ ههارسة عف العجز ك األداء هستكل
ذا ترتبط  الهكاجٍة أك استراتيجيات الهكاجٍة تعد  بهثابة كالجسدية فاف هصادر الىفسية االضطرابات هف كاسع بهدل الحياة ضغكط     كا 

 االستقرار عكاهؿ أىٍَّا عمى العهميات تمؾ إلى بعضٍـ يىظر كها هعان، كالجسدية الىفسية بالصحة تساعد الفرد عمى االحتفاظ تعكيضية عكاهؿ
 .)96: 1994ابراٌيـ،  (حياتً  في الضاغطة الفترات أثىاء كاالجتهاعي الىفسي بالتكافؽ االحتفاظ عمى الفرد تساعد التي

 كؿ يرل ، ك الحياة أزهات ك الصعبة الكضعيات هع التكيؼ الفرد بٍا يحاكؿ التي الطريقة عمى يدؿ إستراتيجيات الهكاجٍة عف الحديث     إف
الحدث  هتصكر، ككذا تٍيئة الفرد لهكاجٍة أك حقيقي هشكؿ كجكد عمىأف إستراتيجية الهكاجٍة تدؿ   )Rey et al,1982(آخركف  ك رأم هف
  )96: 2006الياس بغيجة، (
 ك بيىً لتحكؿ الفرد يضعٍا التي السياقات هجهكع ٌك أف استراتيجيات الهكاجٍة(Lazarus et Luny,1978)  لكىي ك الزاركس  كأشار 

 . الجسدية ك الىفسية الصحة عمى السمبي كاألثر  التكتر هف التخفيؼ أجؿ هف ٌذا ك ، كهٍدد يدركً الذم الحدث بيف
   كتحاكؿ الدراسة الحالية أف تتعرؼ عمى استراتيجيات التعاهؿ هع الضغكط الىفسية لدل عهاؿ كمية العمـك اإلىساىية كاالجتهاعية بجاهعة 

: قاصدم هرباح بكرقمة ، كذلؾ هف خبلؿ طرحٍا التساؤالت التالية 
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. ها استراتيجيات الهكاجٍة األكثر استخداها لدل العهاؿ اإلدارييف لكمية العمـك اإلىساىية كاالجتهاعية بجاهعة قاصدم هرباح بكرقمة - 1
ٌؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا في استراتيجيات هكاجٍة الضغكط الىفسية حسب الجىس ؟ - 2
ٌؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا في استراتيجيات هكاجٍة الضغكط الىفسية حسب الهستكل التعميهي ؟ - 3
ٌؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا في استراتيجيات هكاجٍة الضغكط الىفسية حسب االقدهية الهٍىية ؟ - 4
 
:  فرضيات الدراسة -2
استراتيجيات الهكاجٍة األكثر استخداها لدل عهاؿ اإلدارة لكمية العمـك اإلىساىية كاالجتهاعية تعتبر االستراتيجيات الهركزة عمى الهشكؿ هف -1

. بجاهعة قاصدم هرباح بكرقمة 
. كجد فركؽ دالة إحصائيا في استراتيجيات هكاجٍة الضغكط الىفسية حسب الجىست- 2
. تكجد فركؽ دالة إحصائيا في استراتيجيات هكاجٍة الضغكط الىفسية حسب الهستكل التعميهي- 3
 .تكجد فركؽ دالة إحصائيا في استراتيجيات هكاجٍة الضغكط الىفسية حسب االقدهية الهٍىية- 4
 :تٍدؼ الدراسة الحالية إلى :أىداؼ الدراسة - 3
 .إلى أساليب هكاجٍة الضغكط الىفسية الهستخدهة هف طرؼ أفراد عيىة الدراسة رؼ التع* 
التي يتعرضكف لٍا أثىاء أدائٍـ لعهمٍـ كذلؾ  الىفسية التعرؼ عمى داللة الفركؽ لدل أفراد عيىة البحث في إتباع أساليب هكاجٍة الضغكط* 

 .حسب الجىس، الهستكل التعميهي كالخبرة الهٍىية
 
 :اإلطار النظرم لمدراسة - 4
  ׃ النفسي الضغط مفيـك. 4-1

 الىظرم كاالتجاي العالـ ىظر لكجٍة تبعان  هختمفة تقديـ تعريفات يهكف الىفسية  إذ الضغكط تعريؼ في صعكبة الهتخصصيف الكثير هف      يرل
الفزياء لئلشارة إلى درجة هرتفعة هف الضغكط الكاقعة عمى اإلىساف في حياتً  كقد استعار عمـ الىفس هصطمح الضغكط هف . إليً يىتهي الذم

، فالضغط هصطمح اىجميزم يقصد بً هجهكعة )32: 1998أحهد عبد الخالؽ،  (اليكهية كالتي يهكف أف تضغط عميً كتدفعً أك تجذبً 
. ) 151: 2008حكيهة ايت حهكدة كآخركف، (االضطرابات البيكلكجية كالىفسية الهثارة هف قبؿ االعتداءات أيا كاف ىكعٍا عمى العضكية 

 .(Selye, 1959: 25)"استجابة الجسـ غير الهحددة ىحك أم هطمب يفرض عميً"عف  (Selye, 1959)     يعبر الضغط حسب سيمي
الضغكط بأىٍا إدراؾ الفرد لعدـ قدرتً عمى إحداث استجابة هىاسبة لهطمب أك هٍاـ، كيصاحب ٌذا اإلدراؾ  (Mc Graph, 1970)    كيعرؼ هاؾ جراؼ

 (Mc Graph, 1970: 211) .اىفعاالت سمبية كالغضب كالقمؽ كاالكتئاب  كتغيرات فسيكلكجية كرد فعؿ تىبيٍي لمضغكط التي يتعرض لٍا الفرد 
الضغكط بأىٍا الحالة الىاتجة عف عدـ تكازف بيف هطالب الهكقؼ كقدرة استجابة الفرد لٍذا الهكقؼ  (Daley, 1979)    كها يعرؼ دالي

(Daley, 1979: 325).  
يث، (كيذكر    الضغكط عبارة عف قكة تسبب جٍدا فسيكلكجيا كسيككلكجيا لدل الفرد عىد تعرضً لهثير أك أف الضغكط رد  )1981هيدؿ ٌك

كفاء عبد (فعؿ فسيكلكجي كسيككلكجي كاىفعالي كعقمي ىاتج عف استجابات األفراد لمهثيرات البيئية كالصراعات كاألحداث الضاغطة الهتبايىة 
. )11: 1994الجكاد، 

 ىفسٍا كالعهميات الفعؿ ردكد لمضغكط ك الهىتجة الهثيراتإلى  )Lazarus,1989(الزاركس   حسب " الىفسي الضغط    يشير هفٍـك 
 كالظكاٌر ، القمب دقات هعدؿ ازدياد أك الدـ ضغط كارتفاع األكتكىكهي بالىشاط تتعمؽ التي الفسيكلكجية الظكاٌر تعىي أم ، الهتعددة الكسيطة

 الضغكط أف أم ، بٍا الهرتبطة الهفاٌيـ ك التٍديد تقيـ التي الهعرفية كالعكاهؿ الىفسية كالظكاٌر ، االجتهاعي الىظاـ كاضطراب االجتهاعية
 لمجٍاز أك االجتهاعية لمكحدة أك  لمفرد التكيفية الهصادر عمى البيئية الهتطمبات أك الداخمية الهتطمبات فيٍا تزيد حادثة أية هف تتألؼ الىفسية

 )85: 2013ساهية ياحي، (رفاٌتً  يٍدد ك هكاردي يتجاكز أىً عمى هحيطً بيف ك بيىً التفاعؿ لسياؽ الفرد تقييـ ىتيجة فٍك الفسيكلكجي،
، )هعرفية، سمككية،اىفعالية (   كيعد الفرد كفؽ ٌذا الهىظكر عىصرا فعاال بإهكاىً أف يؤثر في أم أثر ضاغط بطريقة االستراتيجيات الهختمفة 

 .فالضغط ال يكهف في الفرد أك في الهكقؼ الضاغط بيىها يقع بيىٍها كيظٍر في حالة شعكر الفرد بأىً ال يستطيع تجاكزي أك التحكـ فيً

أف هفٍـك الضغكط يشير إلى كجكد عكاهؿ خارجية ضاغطة عمى الفرد سكاء بكميتً أك عمى جزء هىً كبدرجة  )1993(  كيرل شاكر قىديؿ 
تحدث لديً إحساسا بالتكتر أك تشكيٍا في تكاهؿ شخصيتً، كحيىها تزداد شدة ٌذي الضغكط فإف ذلؾ قد يفقد الفرد قدرتً عمى التكازف كيغير 

 )445: 1993شاكر قىديؿ، ( .ىهط سمككً عها ٌك عميً
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 كالتي بً، الهحيطة البيئة هع تعاهمً ىتيجة الفرد يكاجٍٍا التي الخارجية األحداث هف سمسمة إال ٌي ها الضغكط أف )2000عمي،(    كيذكر 
عمي،  (التكافؽ  السمبية كبذلؾ الكصكؿ إلى تحقيؽ كاالجتهاعية الىفسية اآلثار لتجىب األحداث لٍذي هكاجٍتً في التكافؽ سرعة عميً تفرض
2000 :86(. 

   يتضح هف خبلؿ التعريفات السابقة لمضغكط أف ٌىاؾ شبً اتفاؽ فيها بيىٍا عمى أف الضغكط تتهثؿ بكجكد هثيرات بيئية كعكاهؿ خارجية 
ا الفرد في هكاقؼ كأكقات هختمفة كتسبب لً جٍدا فسيكلكجيا كسيككلكجيا كتحدث لديً إحساسا بالتكتر أك  كصراعات كأحداث هتبايىة يخبٌر

 .تشكيٍا في تكاهؿ شخصيتً أك قد تفقدي قدرتً عمى التكازف كتسٍـ في هختمؼ االضطرابات الىفسية كالجسهية
 
 ׃أك استراتيجيات المكاجية  الضغكط مع التعامؿ مفيـك إستراتيجيات. 4-2

أحد الهفاٌيـ الهركزية لعدد هف الىهاذج الهستخدهة في عمـ الىفس  كتهثؿ هٍهة تحديد األساليب أك  )Coping(يعتبر هفٍـك الهكاجٍة     
رية الهىكطة بجٍكد الباحثيف في ٌذا الهجاؿ   Fregson et(االستراتيجيات األساسية لعهمية هكاجٍة الضغكط إحدل الهٍاـ الجٌك

cox,1997(. 
إليً،غير  يىتهي الذم الىظرم كاالتجاي الباحث أك العالـ ىظر لكجٍة تبعان  الضغكط هكاجٍة ألساليب هحدد تعريؼ إيجاد في العمهاء اختمؼ   

أىٍا تتفؽ في الٍدؼ الذم ترهي إليً كالهتهثؿ في التخفيؼ أك التخفيض هف التكتر الذم يتعرض لً الفرد جراء الهكاقؼ الضاغطة التي 
كتتىكع التعاريؼ التي قدهٍا الباحثكف لهفٍـك الهكاجٍة إلى تعاريؼ ترل فيً إستراتيجية كتعاريؼ تتعاهؿ هعً كأسمكب كأخرل تحددي . تكاجًٍ

: بيف ٌذي التعاريؼ ىذكر ها يمي  كهجٍكد أك هحاكلة، كهف
 )54: 2007ٌىاء شكيخ، ( بأىٍا تمؾ االستراتيجيات التي يتبىاٌا الفرد لهعالجة التٍديد  )1966(     يعرؼ الزاركس استراتيجيات الهكاجٍة 

يف  ساهية (بأىٍا أم جٍد يبذلً الفرد لمسيطرة عمى الضغط كاعادة اتزاىً الىفسي  )Lazarus et Cohen,1978(كها يعرفٍا الزاركس ككٌك
 )123: 2013ياحي،

  (Moos,1987 :231) .لً هٍدد أىًَّ عمى الفرد يدركً الذم الهىبً أبعاد أك خفض كظيفتٍا عهمية" أىٍَّا (Spelperger) سبيمبرجر كيرل   
 الحياة أزهات عمى لمسيطرة كتستخدـ السمكؾ، هحتكل تهثِّؿ هكتسبة، هتعمهة تكافقية أىٍَّا استراتيجيات فيرل (Ryan1989) رياف أها   

 (Rayan,1989 :110)الضاغطة  كظركفٍا
بيف أسمكبيف رئيسيف أك طريقتيف لهكاجٍة الهكافؽ  )Lazarus, Lazarus et Folkman,Mc care,1984(    كيفرؽ هعظـ الباحثيف 

الضاغطة ، يتهثؿ األسمكب األكؿ في طريقة الهكاجٍة بالتهركز حكؿ الهشكمة كتتضهف الهحاكالت التي يبذلٍا الفرد لمتعاهؿ هع هصدر الضغط 
أك تخفيضً فاف الهكاجٍة بالتركيز عمى  كهف تـ فٍي تشتهؿ عمى الىشاطات السمككية كالهعرفية التي هف شأىٍا التخمص هف الهثير الهٍدد

الهشكمة تسهح لمفرد بالتحرؾ اتجاي تحقيؽ األٌداؼ التي كاف الهكقؼ الضاغط يتعرض لٍا، أها الطريقة الثاىية فتتهثؿ في التهركز حكؿ 
االىفعاؿ كتتضهف هحاكالت الفرد لمتخمص هف الضيؽ االىفعالي الهرتبط بالهكقؼ الضاغط أك تخفيضً ، فالتهركز حكؿ االىفعاؿ لً فائدتاف 
تتضح األكلى في تخفيض الشعكر بالضيؽ أك التعاسة االىفعالية ، هها يؤدم إلى الفائدة الثاىية الهتهثمة في إهكاىية العكدة الستخداـ أسمكب 

حكيهة آيت  (التهركز حكؿ الهشكمة هرة أخرل بعد التخمص هف االىفعاالت أك اختزالٍا كالتي تتداخؿ هع الهحاكالت الفعالة لهكاجٍة الضغط 
  . )72: 2008حهكدة ،

إلى أف األسمكبيف غير هتعارضيف كاف الىاس عادة ها يمجأكف إلى خميط هىٍها عىد هكاجٍة كثير هف الهكاقؼ  )Mc care,1984(     كيشير
. ، كلكف ٌىاؾ بعض التغيرات التي تشير إلى غمبة استخداـ احدٌا عمى األخر  الضاغطة

 عمى أدائً جراء الهفحكص عميٍا يحصؿ التي بالدرجة تقاس أساليب الهكاجٍة في الدراسة  :التعريؼ االجرائي الستراتيجيات المكاجية*
 .الهعد لٍذا الغرض )1988(لبلزركس كفكلكهاف  الضغكظ  هكاجٍة أساليب هقياس

 
 :كاإلجراءات الطريقة- 5
 الحالي ، فالبحكث البحث هع الهىٍج ٌذا يتىاسب االستكشافي حيث الكصفي  اعتهدت الدراسة الحالية عمى الهىٍج: الدراسة  منيج. 5-1

،  )20: 1983الىجيحي،( الهختمفة لمظكاٌر الراٌف الكضع عف حقيقية بهعمكهات تزكدىا كالىفسية كالتربكية االجتهاعية الهجاالت في الكصفية
ىها البياىات جهع عمى يقتصر ال كها أىًَّ    اجترار لغرض بٍا الخاصة كالعبلقات الهعاىي كاكتشاؼ كالتفسير بالتحميؿ بعىاية يتىاكلٍا كتبكيبٍا كا 

 .)66: 1989حهداف، (فيً  جديدة هعرفة استحداث أك كاستكهالً الكاقع لتصحيح ٌذا الهفيدة االستىتاجات
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 :الدراسة  حدكد. 5-2
 55 تككىت عيىة الدراسة هف العهاؿ االدارييف لكمية العمـك االىساىية كاالجتهاعية بجاهعة قاصدم هرباح كرقمة كعددٌـ  :البشرية الحدكد/ أ

 .فردا 
.  اجريت الدراسة بجاهعة قاصدم هرباح كرقمة، كمية العمـك االىساىية كاالجتهاعية :المكانية الحدكد/ ب
 .2015-2014 هف السىة الجاهعية 09/ 30 إلى 15/09هف  الفترة شهمت  كقد:الزمنية الحدكد/ ج
: كتتهثؿ خصائص عيىة الدراسة في  ) ذكر23 اىثى ك32( فردا 55 أختيرت عيىة الدراسة بالطريقة العشكائية تتضهف  :عينة الدراسة . 5-3

 (55=ف)يكضح خصائص عينة الدراسة حسب الجنس، السف كالمستكل التعميمي  (01)جدكؿ رقـ 
 

النسبة المئكية التكرار المتغير 
 41.81 23ذككر الجىس 

 58.18 32إىاث 
 14.54 08هتكسط الهستكل الدراسي 

 18.18 10ثاىكم 
 67.27 37جاهعي 

 50.90 25 سىكات 5أقؿ هف األقدهية  
 38.18 15 سىكات  10 إلى 5هف 

 10.90 15 سىكات 10أكثر هف 
 

، الثاىكم ) أفراد08( ذكر ، هستكاٌـ الدراسي بيف الهتكسط 23 أىثى ك32أف أفراد العيىة يتكزعكف بيف  )01(    يبلحظ هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
لؤلفراد الذيف تتراكح هدة  )21( سىكات، 5ألقؿ هف  ) فردا28(، بيىها يتكزع أفراد العيىة حسب األقدهية ب ) فردا37(كالجاهعي  ) أفراد10(

.  سىكات10ألكثر هف  ) أفراد06( سىكات، ك 10 ك5االقدهية في العهؿ بيف 
 :أداة الدراسة . 5-4
  :(Lazarus et Folkman,1988)إستراتيجيات مكاجية الضغكط لمزاركس كفكلكماف  قائمة- 1

 فقد عميً ك الىفسية الضغكط هع التعاهؿ إستراتيجيات درسكا الذيف األكائؿ هف (Lazarus et Folkmam)فكلكماف  الزاركس ك     يعتبر
 لهكاجٍة األفراد يستعهمٍا التي اإلستراتيجيات كلتحديد  يٍدؼ لمكشؼ عف دكر الهكاجٍة في العبلقة بيف الضغط كالتكافؽ هقياسا صهها
 يتخذٌا التي األساليب هختمؼ هعرفة بهحاكلة قاها الجىسيف هف حالة 100 ضهت عيىة خبلؿ فهف  في الحياة اليكهية، الضاغطة الهكاقؼ
 األفراد هف ٪ 98 أف الىتائج أظٍرت ، بىدا 68 هف هتككىة قائهة تقديـ فتـ ، أشٍر 7 ب قدرت هدة خبلؿ الضغكطات هكاجٍة في األفراد

الياس (اإلىفعاؿ  عمى الهركزة إستراتيجيات كالثاىية الهشكؿ، حكؿ هركزة اإلستراتيجيات هف هجهكعة اإلستراتيجيات األكلى هف ىهطيف يستعهمكف
 .)221: 2006بغيجة،

 حكؿ هركزة هىٍا  بىدا تتكزع عمى ثهاىية هقاييس فرعية أثىيف50الهقياس كأصبح يحكم في صكرتً الىٍائية  هراجعة كتعديؿ تهت     بعدٌا
اإلىفعاؿ تتهثؿ في اخذ الهسافة،إعادة التقييـ االيجابي،  حكؿ هركزة إستراتيجيات كستة  الهشكؿ تتهثؿ في التخطيط لحؿ الهشكؿ ك الهكاجٍة،

درجات هف إطبلقا إلى  )4(التحكـ في الذات، لـك تكبيخ الذات، السىد االجتهاعي، الٍركب ، كيجيب الهفحكص عمى كؿ بىد كفؽ سمـ ب 
 عمى لئلجابة الهحدد لمكقت بالىسبة أها.  كثيرا جدا هشيرة إلى هدل تكرار كؿ إستراتيجية استعهمٍا الفرد لهكاجٍة الحدث الضاغط الخاص

 . االختبار عمى اإلجابة في اإلهكاف قدر اإلسراع الهستجكب هف فيطمب الهقياس أسئمة

: عرض كتفسير نتائج الدراسة . 5-5

 تىص الفرضية األكلى عمى أف استراتيجيات الهكاجٍة الهركزة عمى الهشكؿ ٌي :عرض كتفسير نتائج الفرضية األكلى . 5-5-1
اإلستراتيجية األكثر استخداها لدل العهاؿ اإلدارييف لكمية العمـك اإلىساىية كاالجتهاعية بجاهعة قاصدم هرباح بكرقمة ،كلغرض فحص ىتائج 

 :الفرضية إحصائيا،تـ استخراج الىسب الهئكية، كيبيف الجدكؿ اآلتي الىتائج الهتكصؿ إليٍا 
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 يكضح استراتيجيات المكاجية المستخدمة مف طرؼ افراد عينة الدراسة (02)جدكؿ رقـ 

النسبة المئكية نكع االستراتيجية 
٪ 45.36 االستراتيجيات المركزة عمى المشكؿ-1
 ٪60.46التخطيط لحؿ الهشكؿ  .1-1
 ٪39.54الهكاجٍة  .1-2
٪ 54.63االستراتيجيات المركزة عمى االنفعاؿ - 2
 ٪68.17أخذ الهسافة . 2-1
 ٪55.98إعادة التقييـ االيجابي . 2-2
 ٪52.08التحكـ في الذات  . 2-3
 ٪47.45تحهؿ الهسؤكلية . 2-4
 ٪49.26السىد االجتهاعي . 2-5
 ٪55.03التجىب /الٍركب. 2-6

 

 العهاؿ اإلدارييف لكمية العمـك اإلىساىية كاالجتهاعية يستخدهكف االستراتيجيات الهركزة عمى االىفعاؿ أف أعبلي الجدكؿ خبلؿ هف     ىبلحظ
كتأتي إستراتيجية اخذ الهسافة في الهرتبة األكلى في  . )٪45.36(أكثر هف استخداهٍـ لبلستراتيجيات الهركزة عمى الهشكؿ  )54.63٪(

االستراتيجيات الهركزة عمى االىفعاؿ ثـ تميٍا إستراتيجية التقييـ االيجابي، فإستراتيجية التجىب ثـ إستراتيجية التحكـ في الذات فإستراتيجية السىد 
. االجتهاعي ثـ تحهؿ الهسؤكلية

.  كتأتي إستراتيجية التخطيط لحؿ الهشكؿ في الهرتبة األكلى في االستراتيجيات الهركزة عمى الهشكؿ ثـ تميٍا إستراتيجية الهكاجٍة
    كتعكس الىتائج الهتكصؿ إليٍا ها اقري التراث السيككلكجي عف الدكر الٍاـ الستراتيجيات الهكاجٍة لتفسير العبلقة بيف ضغكط األحداث 

أف كؿ أشكاؿ السمكؾ الهضطرب ٌي ىتيجة لمهكاجٍة  )Atkinson et al,1990(كاىعكاساتٍا الصحية كالىفسية عمى األفراد، فيذكر اتكىسكف 
إلى أف الطريقة التي يكاجً بٍا األفراد الضغكط الىفسية ٌي التي  )Lazarus et Folkman,1988(غير الىاجحة، في حيف يذٌب كؿ هف 

  .تؤثر عمى صحتٍـ الىفسية كالجسدية كليس الضغط في حد ذاتً 
 حالة في أها الفرد رقابة تحت الضاغط الحدث كاف إذا ها حالة في فعالة تبدك الىشيطة االستراتيجيات أف إلى كفكلكهاف الزاركس كتكصؿ   

 . تكيفا أكثر التجىب كإستراتيجية االستراتيجيات تصبح الرقابة تمؾ غياب
هكاىاتً عمى هكاجٍة الحياة كخصكصا الهكاقؼ الضاغطة كالىجاح في التعاهؿ      كتعتبر الهكاجٍة عهمية ىشطة يقيـ هف خبللٍا الفرد قدراتً كا 
ي بذلؾ استجابات قد تككف هف طبيعة هعرفية أك كجداىية كقد تضـ أشكاال هف السمكؾ الهباشر كالتجىب أك هكاجٍة الهشكؿ   هعٍا كضبطٍا ٌك

. )85: 2008حكيهة ايت حهكدة،(
أف تىكع أساليب كاستراتيجيات الهكاجٍة كاستجابة لمضغط تفيد ىفسيا لمتكسط بيف اثر  ) ,1984Lazarus et Folkman (   كيذكر أيضا 

. الضغكط كالىتيجة التكيفية لمكظيفة االجتهاعية كأسمكب الحياة كالصحة الجسدية
 ,Roberts et al,1987, Marconi et al,1988, Moos,1988(كتكصمت العديد هف الدراسات      

Lacovara,1983,Hassani,1983,Boker et al,1989, Lazarus et Aldwin,1989Toiri,1989(  إلى أف أساليب هكاجٍة الضغكط
تهيز بيف األسكياء كالهرضى ، فقد أشارت ٌذي الدراسات أف األسكياء يهيمكف إلى االعتهاد عمى استخداـ أساليب الهكاجٍة الهتهركزة حكؿ 

 تمؾ ترتبط جيد، بيىها كىفسية جسهية بىتائج ترتبطك )Folkman et al,1986(فعالة حسب  الهشكؿ عمى الهركزة ، فاالستراتيجيات الهشكمة
  .الىفسي الضيؽ زيادة ك جسهية باضطرابات االىفعاؿ عمى الهركزة

ا عىدها تككف الكضعيات الهٍىية  أف الهقاكهة الهركزة عمى )Terry et al,1995(  كها كتكصمت   الهشكؿ لٍا آثار إيجابية أكثر كضكحن
االستراتيجيات الهركزة عمى االىفعاؿ لديٍا تأثير إيجابي عمى الرضا الهٍىي عىدها تككف الكضعية غير هراقبة  ا هراقبة ، بيىهاىٍهدركة عمى أ

. )119: 2003هٍدم بكعبلـ،(
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بيف  (  يىص الفرض الثاىي عمى كجكد فركؽ دالة في استراتيجيات الهكاجٍة حسب الجىس :عرض كتفسير نتائج الفرضية الثانية. 5-5-2
، كيمخص الجدكؿ اآلتي ىتيجة حساب الفركؽ بيف الهتكسطات الحسابية لهجهكعات هرضى السكرم ككاىت الىتائج ٌي  )اإلىاث كالذككر

 :كاآلتي 

 (55= ف) يكضح الفركؽ في استراتيجيات المكاجية حسب الجنس  (3)جدكؿ رقـ 

مستكل الداللة  قيمة ؼ دح ع ـ ف  

استراتيجيات 
المكاجية  

 12.66 71.13 23ذككر   

53 2.53 
دالة عند 

 19.38 75.90 32إناث  0.05

هف خبلؿ استجابات أفراد العيىة عمى هقياس استراتيجيات الهكاجٍة أف الهتكسط الحسابي لمذككر قد  )03(يتبيف هف خبلؿ الجدكؿ رقـ      
ك تىحرؼ عىً القيـ بػ  )75.90=ـ(،  ككصؿ الهتكسط الحسابي لفئة اإلىاث إلى )12.66=ع(كتىحرؼ عىً القيـ بػدرجة  )71.13=ـ(بمغ 
. 53 عىد درجة الحرية 2.53لداللة الفركؽ بيف الهتكسطات الحسابية فقد بمغت " ؼ" ، أها قيهة )19.38=ع(

رية بيف الذككر كاإلىاث في استجابتٍـ  )>p 0.05(الهجدكلة عىد هستكل الداللة " ؼ"    كعىد هقارىتٍا بقيهة  فإىػٍا دالة عمى كجكد فركؽ جٌك
. عمى هقياس استراتيجيات الهكاجٍة كذلؾ لصالح اإلىاث

ٌف يستعهمف اإلستراتيجيات الهركزة عمى الهشكؿ أكثر هف تمؾ الهركزة عمى ىٍ  كقد تكصمت الدراسات اف الىساء لديٌٍف همهح هغاير لمذككر إذ أ
فركؽ دالة إحصائيا  بيف الهكظفيف الذككر كالهكظفات الى كجكد   )1999(كدراسة الهشعاف  )1997(االىفعاؿ، كها تكصمت دراسة العتبي 

. اإلىاث في استراتيجيات الضغكط  كذلؾ لصالح اإلىاث 
    كيهكف تفسير الىتائج الهتكصؿ اليٍا اف االىاث اكثر قدرة عمى تحهؿ الضغكط كبذلؾ تككف االستراتيجيات الهستخدهة اكثر فعالية لمتكيؼ 

 هع هختمؼ الكضعيات الظاغطة التي يتعرضف لٍا
 
   يمخص الجدكؿ التالي ىتيجة حساب الفركؽ بيف الهتكسطات الحسابية لهجهكعات العهاؿ :عرض كتفسير نتائج الفرضية الثالثة. 5-5-3

في استجابتٍـ عمى هقياس استراتيجيات الهكاجٍة كذلؾ باستخداـ تحميؿ التبايف كأسمكب  )هتكسط، ثاىكم، جاهعي (المستكل التعميمي حسب 
 :لمهعالجة اإلحصائية ، ككاىت الىتائج الهتحص عميٍا كاآلتي 

 (55= ف) يكضح الفركؽ في استراتيجيات المكاجية حسب المستكل التعميمي  (04)جدكؿ رقـ 

مستكل الداللة قيمة ؼ قيمة ؼ  دح ع ـ ف  

استراتجيات 
المكاجية 

 23.86 72.62 08متكسط 
2 
52 
54 

 21.70 65.50 10ثانكم  0.05 1.741

 18.88 76.45 37جامعي 
هف خبلؿ استجابات أفراد العيىة عمى سمـ تقدير الذات ، أف الهتكسط الحسابي لفئة االفراد لذكم الهستكل الهتكسط  )04(    يبيف الجدكؿ رقـ 

ك تىحرؼ عىً القيـ بػ  )65.50=ـ(، بيىها بمغ الهتكسط الحسابي لفئة الهستكل الثاىكم )23.86=ع(ك تىحرؼ عىً القيـ بػ  )72.62=ـ(
لداللة " ؼ" ، أها قيهة )18.88=ع(ك تىحرؼ عىً القيـ بػ  )76.45=ـ(، أها فئة الجاهعييف  فقد كصؿ هتكسطٍـ الحسابي )21.70=ع(

فإىػٍا غير  )>p 0.01(الهجدكلة عىد هستكل الداللة " ؼ" كعىد هقارىتٍا بقيهة 1.74 = )2،54(الفركؽ بيف الهتكسطات الحسابية فقد بمغت 
رية بيف الهجهكعات  . في استجابتٍـ عمى هقياس استراتيجيات هكاجٍة الضغكط الىفسية )هتكسط، ثاىكم، جاهعي (دالة عمى كجكد فركؽ جٌك

 ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف الحاصميف عمى الثاىكيةالتي تكصمت إلى أىً  )1999(    كتتفؽ الىتائج الهتكصؿ إليٍا هع دراسة الهشعاف 
 .كالجاهعييف في هصادر ضغكط العهؿ، كفي استراتيجيات الهقاكهة الهستخدهة
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  يمخص الجدكؿ التالي ىتيجة حساب الفركؽ بيف الهتكسطات الحسابية لهجهكعات العهاؿ :عرض كتفسير نتائج الفرضية الثالثة. 5-5-4
في استجابتٍـ عمى هقياس استراتيجيات الهكاجٍة  )ال يعرؼ القراءة كالكتابة، ابتدائي، هتكسط، ثاىكم، جاهعي  (المستكل التعميمي حسب 

 :كذلؾ باستخداـ تحميؿ التبايف كأسمكب لمهعالجة اإلحصائية ، ككاىت الىتائج كاآلتي 

 (55= ف) يكضح الفركؽ في استراتيجيات المكاجية حسب االقدمية المينية  (05)جدكؿ رقـ 

مستكل الداللة  قيمة ؼ د ح ع ـ ف   

 
استراتيجيات 
المكاجية 

 11.64 72.75 25 سنكات  5اقؿ مف 
2 
52 
54 

3.54 0.05 
 10 إلى 5مف 

 22.51 73.68 15سنكات  

 10أكثر مف 
سنكات  

15 81.40 14.65 

هف خبلؿ استجابات أفراد العيىة عمى هقياس استراتيجيات الهكاجٍة أف الهتكسط الحسابي لفئة األفراد الذيف لـ  )05(     يبيف الجدكؿ رقـ 
،  ككصؿ الهتكسط الحسابي لفئة األفراد الذيف )11.64=ع(كتىحرؼ عىً القيـ بػدرجة  )72.75=ـ( سىكات قد بمغ 5تتجاكز خبرتٍـ الهٍىية 

، في حيف كصؿ الهتكسط الحسابي لبلفراد )22.51=ع(ك تىحرؼ عىً القيـ بػ  )73.68=ـ( سىكات 10 الى 5تتراكح خبرتٍـ الهٍىية هف 
لداللة الفركؽ بيف الهتكسطات " ؼ" ، أها قيهة )14.65=ع(ك تىحرؼ عىً القيـ بػ  )81.40=ـ( سىكات 10الذيف تفكؽ خبرتٍـ الهٍىية 

فإىػٍا دالة عمى كجكد فركؽ  )>p 0.05(الهجدكلة عىد هستكل الداللة " ؼ"  كعىد هقارىتٍا بقيهة 3.54 = )2،54(الحسابية فقد بمغت 
رية بيف هجهكعات الخبرة الهٍىية  في استجابتٍـ عمى هقياس  ) سىكات 10 سىكات، أكثر هف 10 إلى 5 سىكات، هف 5اقؿ هف  (جٌك

  .استراتيجيات الهكاجٍة 
 التي تكصمت الى اف الهديريف االبر سىا كاالكثر خبرة ٌـ اكثر  اكثر  )chinge,1995 (    كتتقؼ ىتائج الدراسة الحالية هع دراسة 

 استخداها الستراتيجيات هقاكهة فعالة تجعمٍـ اكثر تكيفا هع الضغكط الهٍىية 
 Bryante et) (كدراسة  )Cloutier et Champoux,1999(    كها تتفؽ ىتائج الدراسة الحالية هع ها تكصمت إليً كؿ هف دراسة 

Harvey,2001 إلى كجكد فركؽ في استراتيجيات الهكاجٍة حسب االقدهية الهٍىية، كقد ذكر)Cloutier et Champoux,1999(  أف العٌهاؿ
ـ إلستراتيجية االىفعاؿ كالتفادم هها يحٌد هف استعهالٍـ إلستراتيجية حؿ الهشكؿ . ذك األقدهية أكثر استعهاال هف غيٌر

إلى أف الخبرة الهٍىية لـ تكف عاهبل فاصبل في استخداـ استراتيجيات  )2003(    كتختمؼ ىتائج الدراسة هع ها تكصمت إليً دراسة الركيشدم 
لهكاجٍة الضغكط الهٍىية لدل عهاؿ سمؾ األهف 

   إف الىتيجة الهتكصؿ إليٍا تبيف أف االقدهية في العهؿ تكسب الفرد خبرة لمتعاهؿ هع هختمؼ الكضعيات الضاغطة التي يتعرض لٍا، فقد 
يككف العاهؿ قد هر هف قبؿ بتجربة هشابٍة تسهح بالتعاهؿ بشكؿ هع الهشكؿ أك كضعية إذا تكررت ، كها يمجأ إلى استخداـ استراتيجيات 

 .هختمفة إليجاد حمكؿ هتىكعة لٍا
 

: خاتمة 

  يعتبر هكضكع الضغط الىفسي هف الهكاضيع التي تحتاج إلى البحث باستهرار ىظرا الختبلؼ الهكاقؼ الضاغطة هف كقت ألخر هها يجعؿ 
استراتيجيات الهكاجٍة التي تصمح في زهف ها قد ال تصمح في زهف أخر، أك تمؾ التي يهكف أف تككف فعالة في هجتهع أك هع عيىة ها قد 

 .هغايرتككف عديهة الفعالية في هجتهع 
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تقييـ كاقع العبلقات اإلنسانية في المؤسسات التربكية 
مف كجية نظر األساتذة 

 مؤسسات التعميـ الثانكم  لمنطقة تقرت نمكذجا
 شكقي ممادم .                                                                                              د
 لبسيس عماد .أ

 جامعة الكادم
  مقدمة

إف هف أٌـ الكظائؼ التي يقـك بٍا األخصائي في العهؿ كالتىظيـ الحفاظ عمى الصحة الىفسية لمعاهؿ كخمؽ هجاالت لئلبداع لديً ، كال       
يتأتى لؤلخصائي الىفساىي القياـ بدكري في ظؿ إدارة ال تؤهف بأٌهية الجاىب البشرم كضركرة الحفاظ عميً عمى األقؿ هف كجٍة الىظر 

االقتصادية أم الحفاظ عمى استقرار الهىظهة كبالتالي تحقيؽ أداء هؤسساتي عالي يخمؽ لمهؤسسة اسهٍا كسهعتٍا في ظؿ التىافسية الحادة 
التي تعيشٍا الهىظهات االقتصادية  خاصة كحتى الخدهية كلعؿ الهستٍمؾ إىها يىحاز إلى العبلهة السكقية األكثر شٍرة كربها يمفت اىتباٌؾ ك 

 هثبل  فالهؤسسات القادرة عمى االستهرار لخهسيف سىة أك يزيد 1920أىت تشاٌد إعبلىا ها عبارة خهسكف سىة هف الىجاح أك  في الخدهة هىذ 
ٌي هؤسسات تكسب ثقة الهستٍمؾ كتحظى سمعٍا التي ألؼ اسهٍا باٌتهاهً ،هف خبلؿ ها تقدـ يهكف القكؿ  آف ذلؾ االستقرار ال يهكف أف 
ا إلى التركيز عمى الرأس  يتحقؽ دكف االٌتهاـ بالجاىب البشرم لذلؾ كجٍت هدرسة العبلقات اإلىساىية الهىبثقة هف تجارب الٍاكثركف فكٌر

الهاؿ البشرم كالتىافس عمى استقطابً كالحفاظ عميً كاالٌتهاـ بحاجاتً كحاجات كصحة عائمتً كذكيً كهدل تحقيؽ سعادتً هف خبلؿ استثهار 
. كقت راحتً كعطمتً برحبلت ىٍاية األسبكع العائمية كهخيهات العطؿ السىكية في هراكز الراحة الخاصة بالهىظهة 

راحة العاهؿ -هها الشؾ فيً أف البحكث  كالتجارب التي أفرزت كؿ ٌذا االٌتهاـ بالعاهؿ لـ تكف تضع راحتً  غايتٍا كال أكلى أكلكيتٍا كلكىٍا
السبيؿ  لتحقيؽ أفضؿ أداءاتً كضهاف استقراري في عهمً ، فالهتتبع لكاقعىا في الهىاسبات االجتهاعية يمحظ اف العاهؿ يحس بالرضا حيىها - 

تىقؿ سيارة إسعاؼ الهؤسسة كالدي الهريض، ك تآزري في الهآتـ كاألفراح جهاعات العهؿ الرسهية كغير الرسهية  فٍك اذا يحس باىتهائً لٍا 
ي ا ،ٌك ا - الهؤسسة - فيحافظ عمى ههتمكاتٍا ك يسعى إلى تطكيٌر ا كازدٌاٌر . إذ تفعؿ كؿ ذلؾ تسعى في الىٍاية ٌك ربحية الهؤسسة كتطكٌر

ٌذا األسمكب يتضهف خاصة قدرة العاهؿ عمى هعرفة كؿ الهٍاـ الهتعمقة باإلىتاج كالقدرة عمى تحهؿ الهسؤكلية كاالستقبللية فالعىصر البشرم 
خكاجة عبد  ("إذا كقفىا هع العاهؿ في الشدة كقؼ هعىا في الرخاء "ٌك الهكرد الذم يجب االحتفاظ بً حيث يقـك التكجً الحديث عمى هبدأ 

. )"194،195 ص2005العزيز 
ا كبكصؼ اإلىساف  كعهكها يهكف القكؿ أف العىصر البشرم هٍـ جدا في استقرار الهىظهة، كالحفاظ عميً حفاظ في الكاقع عمى الهىظهة كتطكٌر
كائف اجتهاعي ال يستطيع العيش هىفردا كاف حاكلت الهكىىة جعمً هتفردا إال اىً في حاجة دائهة إلى التجهع كها جاء في تجارب هايك التي 

ا   أظٍرت اف ٌىاؾ جهاعات تىشا تمقائيا بيف األفراد تتخطى في عبلقاتٍا الخطكط الرسهية كتهارس عمي هىتسبيٍا سمطة تصؿ في درجة تأثيٌر
ا ٌذي  التعميهات الصادرة عف االدارة الرسهية اف لـ تزد عميٍا اذ ظٍر لمقائهيف عمى تجارب الٍاكثركف اف ٌىاؾ قكاعد عاهة لمسمكؾ تصدٌر

الجهاعات كتمقى قبكال كالتزاها هف األعضاء رغـ اىٍا غير هكتكبة ، فتتشكؿ ٌذي الجهاعات استجابة لحاجات خاصة باألعضاء  كالتي قد ال 
. )"103،ص2008هحهد حسف هحهد حهادات "(. تككف بالضركرة هىسجهة اك هتفقة هع األٌداؼ التىظيهية 

سعاد العاهؿ كجهاعات العهؿ  كرعاية صحتً الىفسجسدية كؿ  لذلؾ كجب عمى الهؤسسات االٌتهاـ بالجاىب اإلىساىي االجتهاعي في العهؿ كا 
ذلؾ  في الىٍاية ربح لمهؤسسة، فاألكاهر الهجردة قد تككف  أكثر تاثير اذا ها بطىت بغطاء الكد كزيىت باألدب في الطمب أك األهر كها قاؿ 

.  {**كلك كىت فضا غميظ القمب الىفضكا هف حكلؾ**}:تعالى 
     فسىحاكؿ في ٌذي الدراسة التعرض إلى كاقع العبلقات اإلىساىية في الهؤسسات التربكية هف كجٍة ىظر األساتذة  التي تتعدد هداخمٍا في 
ـ األكلياء كالهجتهع كالشركاء االجتهاعييف اال اىىا  بيئتٍا الداخمية الهككىة هف األقطاب الثبلثة  الهدرس كالطالب كاإلدارة كالبيئة الخارجية ٌك
: سىركز عمى هدخؿ األستاذ في البيئة الداخمية كلقد عرض إلى هثؿ ٌذي الدراسة عدد هف الدراسات السابقة العربية هىٍا كاألجىبية ىذكر هىٍا 

   كاقع العبلقات اإلىساىية في هؤسسات التعميـ الثاىكم كعبلقتٍا باتجاٌات التبلهيذ ىحك الهىاخ الهدرسي2007دراسة شعباىي عزيزة*- 
 تمهيذ خمصت 1888ٌدفت الدراسة إلى أٌهية العبلقات اإلىساىية كعبلقتٍا باتجاٌات التبلهيذ ىحك الهىاخ الهدرسي حيث بمغت عيىة الدراسة 

الدراسة ال أف هف ٌىا ىستخمص أف سيركرة الىجاح الدراسي ك ها تهثمً هف دعائـ لتكقعات التمهيذ عف هستقبمً، سيركرة هعقدة لكف يهكف أف 
. تستثهر بشكؿ أحسف هف خبلؿ تىهية ىهط تربكم أكثر إيجابية كفعالية ٌك االستثهار في العبلقات اإلىساىية
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 ٌدؼ فقد ،"قطر بدكلة الهدارس لهديرم كالفعمية الهثالية اإلىساىية العبلقات لسمككيات الهعمهيف إدراؾ" :بعىكاف ( 1995 ) دراسة اإلبراٌيهي- 
ـ، كجٍة هف الهعمهيف هع الهدارس لهديرم اإلىساىية العبلقات سمككيات عمى التعرؼ إلى  هعمهان  ( 584 ) هف البحث عيىة كتككىت ىظٌر

ـ تـ قطر دكلة هىاطؽ هختمؼ هف كهعمهة ا الىتائج هف العديد إلى البحث خمص كقد عشكائيان، اختياٌر  :أبرٌز
 الجىس هتغير إلى تعكد بالفعؿ كالههارس الهثالي اإلىساىي السمكؾ ألىهاط كالهعمهات الهعمهيف تصكرات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد *

 .الهدرسة كهستكل
 هتغيرات إلى تعزل بالفعؿ كالههارس الهثالي اإلىساىي السمكؾ ألىهاط كالهعمهات الهعمهيف تصكرات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال *

 .التدريسية كالخبرة العهر
 سادت إذا اإلىساىية العبلقات أف ذلؾ االجتهاعية، كالعبلقات كالتفاعبلت األىشطة خبلؿ هف اإلىساىية العبلقات سمككيات تعزيز أٌهية *

 بالرضا اإلحساس تىهي أىٍا كها الهدرسي، الهىاخ كفي لديٍـ الهعىكية كالركح الهعمهيف دافعية في كهحكريان  ٌاهان  دكران  لعبت التعميهي الهجتهع
ذي الهعمهيف، لدل اإلىجاز ىحك كالهبادرة  .كفاعمية بكفاءة لمهدرسة التربكية األٌداؼ تتحقؽ بحيث الهدرسي العهؿ تحسيف عمى تعهؿ األهكر ٌك

 اإلدارة في اإلىساىية  العبلقات ألسمكب جرش هحافظة في الثاىكية الهدارس هديرم استخداـ  درجة2007الزبكف كاخركف  عكدة دراسة سميـ -
 العبلقات أل سمكب هحافظة جرش في الثاىكية الهدارس هديرم استخداـ درجة عمى التعرؼ إلى البحث هعمهيٍـ ٌدؼ ىظر كجٍة الهدرسية هف

ؿ الجىس، :الهتغيرات ببعض ذلؾ هعمهيٍـ،كعبلقة ىظر كجٍة هف الهدرسية اإلدارة في اإلىساىية  كتككىت عيىة العهمية، كالخبرة العمهي، كالهٌؤ
ـ تـ كهعمهة، هعمهان  ( 264 ) هف البحث  لقياس استباىً الباحثكف جرش كاستخدـ هحافظة في الثاىكية الهدارس هف العشكائية بالطريقة اختياٌر
 درجة أف إلى البحث كأشارت ىتائج.الهعمكهات لتحميؿ الهىاسبة اإلحصائية األساليب كاستخدهت فقرة، ( 33 ) تككىت هف االستخداـ درجة

 ضهف كاىت هعمهيٍـ ىظر كجٍة هف الهدرسية اإلدارة في اإلىساىية العبلقات جرش ألسمكب هحافظة في الثاىكية الهدارس هديرم استخداـ
 الجىس لهتغيرات تعزل إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ الىتائج كأكضحت ،( 3.37 ) بمغ حسابي بهتكسط الهتكسط االستخداـ هستكل
ؿ  في التربكية السياسة كاضعي تفيد أف يؤهؿ التي التكصيات هف هجهكعة الباحثكف قدـ البحث ىتائج ضكء كفي.العهمية كالخبرة العمهي كالهٌؤ
 .الهدرسة داخؿ التعاهؿ في اإلىساىية العبلقات عمى التركيز كضركرة التعميـ هٍىة في العهؿ جكاىب تحسيف أجؿ هف األردف

 اثر العبلقات اإلىساىية عمى أداء العاهميف في األجٍزة األهىية ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير 2003دراسة خالد بف حهدم الحهيدم  -
العبلقات اإلىساىية عمى األداء الكظيفي كالعكاهؿ الهؤدية لً هثؿ الدافعية كالكالء كالهشاركة في القرار ككذا ىقاط االختبلؼ بيف التىظيهات 

الرسهية كغير الرسهية كتحديد هختمؼ السهات الديهغرافية التي تؤثر عمى العبلقات اإلىساىية لدل هجتهع البحث كقد خمصت الدراسة إلى اىً 
تكجد العبلقات اإلىساىية يساعد عمى رفع اإلىتاجية كاىً يكجد عبلقة احتراـ هتبادؿ بيف العاهميف هها يكدم إلى زيادة الكالء التىظيهي كطكر 

. العبلقات اإلىساىية كظٍكر الجهاعات غير الرسهية 
 الدراسة االىتاجيً،كتكصمت زيادة في البشرم العىصر أٌهية إبراز إلى الدراسة تٍدؼ البشرم العىصر إىتاجية) 2005 (هحهد يسرل دراسة-
 زيادة عمى تأثير لٍا هعىكية أك هاديً كاىت سكاء الحكافز كبأىكاع العاهؿ الفرد هع التعاهؿ بسياسات االٌتهاـ إف أٌهٍا الىتائج هف هجهكعً إلى
 .ةاالىتاجي زيادة إلى يؤدم الصىاعي كاألهف كالفىي اإلدارم بالتدريب لبلٌتهاـ إف اإلىتاج،كها في العاهمة القكل رغبة
 إلى الدراسة تٍدؼ االىتاجيً زيادة في كالصمب الحديد هصىع داخؿ الهىتجيف بيف االىساىيً العبلقات دكر2009 ارفيدي هحهد فاطهة دراسة- 

 في السائد العبلقات أف أٌهٍا ىتائج عدة عف سً ا الدر أسفرت رؤسائً،كقد هع أك زهبلئً هع سكاء لمهىتج االىساىيً العبلقات أٌهية إبراز
 هف كرؤسائً زهبلئً هع يككىٍا التي االيجابية لمعبلقات اكلكيً يعطي الهىتج أف الرسهية،كها الغير إلى اقرب كاىت سً ا الدر قيد الهصىع
 .االىتاجيً زيادة في الهؤثرة العكاهؿ حيث
 لمتىظيـ العمهية األسس قصكر إلى الدراسة تشير كالتىظيـ االداري في االىساىيً العبلقات أٌهية) 2009  (إسهاعيؿ احهد هحهد دراسة -

 كتٍهؿ الهادية الجكاىب عمى تركز كالتي الرسهية الصبلت تحدد بهجهكعٍا ك االداريً،كالتي كالعقكبات كالقرارات المكائح عمى تقـك كالتي الرسهي
 يىبع ال هفٍكهٍا كاف الربحية هع التتعرض يً االىساف العبلقات أف إلى الدراسة كتكصمت كاالستغبلؿ الغبف هشاعر يكلد هها االىساىيً الجكاىب

 .سميهة عمهيً هبادئ يعكس ٌك بؿ فحسب الشفقة عاهؿ هف
 

 :الدراسات األجنبية
دؼ التعميـ، هجتهعات ثقافة في اإلىساىيات1996  كآف الستر كأجرل (Lasiter & Ann)  دراسة -  بٍا تطكر التي الطرؽ كصؼ إلى ٌك

دؼ الهعمـ، هىخبللٍا تطكر التي كالهراحؿ التعميهي الهجتهع سهات كصؼ كها التعميـ، سياؽ ضهف الهٍىي التعميهي الهجتهع  إلى كذلؾ ٌك
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 68شهمت ثاىكية هدارس (8 ) هف البحث عيىة كتككىت كالهىٍاج، الههارسة عمى كتأثيرذلؾ التعميـ، رجاالت كهكاقؼ هعتقدات هف التحقؽ
  :يمي ها البحث ٌذا ىتائج أبرز هف ككاف كهعمهة، هعمهان 

 .جهيعان  بيىٍـ أك أكالهكظفيف الهعمهيف أك الهدراء بيف أكاف سكاء التعميهي الهىاخ في اإلىساىية العبلقات أٌهية *
 .أدائٍـ كتحسيف العهؿ في ههارستٍـ تؤثرعمى كبالتالي الهعمهيف، هعتقدات عمى التعميهي الهجتهع في اإلىساىية العبلقات تؤثر *
 .كاالجتهاعية كاإلىساىية الكدية العبلقات ألساليب استخداهً في التعميهي الهجتهع في الكبرل األٌهية الهدير لدكر كاف *
 تكضيح إلى ت الدراسةٌدؼ إيرلىدا حيث في االبتدائية الهدارس في التعميهي لمطاقـ اإلىساىية العبلقات طبيعة1997 هكرMoor دراسة ،- 

 إيرلىدا هدارس في هعمهان 342 ) هف البحث عيىة كتككىت .اإليرلىدية االبتدائية الهدارس في ههارستٍا كهدل اإلىساىية العبلقات طبيعة
 كها الهدارس، في اإلىساىية العبلقات ىكعية طبيعة تحديد في ٌاـ عاهؿ ٌي االتصاالت ىكعية أف :التالية الىتائج إلى التكصؿ كتـ .االبتدائية

 .كجيدة دافئة إىساىية عبلقات لكجكد ىتيجة هدارسٍـ في هسركركف االبتدائية إيرلىدا هدارس في الهعمهيف هعظـ أف البحث أكد
 يرل تـك جكىسكف لجىة رئيس أف التقرير ٌذا الجهيع كتضهف الحتراـ اإلىساىية لمعبلقات جكىسكف لجىة حكؿ :اكسىر  ,1999Osner تقرير-"
 الهدير بيف ككذلؾ كالهدير، الهكظؼ بيف العبلقات لتحسيف كذلؾ الهمحة، الحاجات هف اإلىساىية العبلقات كأسمكب سياسة كتبىي تطبيؽ بأف

سميـ عكدة الزبكف (اآلخريف تصرفات عف شاهبلن  تصكران  يعطي اإلىساىية العبلقات أسمكب أف كيرل تـك هعان، كالهكظفيف كالعاهميف
. )670ص2010

     لقد عرضت اغمب الدراسات الى تبياف أٌهية العبلقات اإلىساىية عمى جهيع أصعدة الحياة الهٍىية ك أثبتت التجارب كالدراسات إف العهؿ 
هع هراعاة العبلقات اإلىساىية ٌك األجدل لمعاهؿ كالهىظهة عمى السكاء ، إال إىىا ىستطرد لىشير إلى ضركرة التىبً في الفصؿ بيف هراعاة 

الظركؼ كالعبلقات اإلىساىية هف جٍة كالتسيب اإلدارم كالبلهباالة هف جٍة اخرل فاألكلى قد تككف هدخبل لمثاىية كبالتالي ال تتحقؽ األٌداؼ 
. الهرجكة هف اإلدارة 

كصغىا ٌذي الدراسة  في أربع  هحاكر أك فصكؿ الهحكر  األكؿ سىعرض فيً إلى هفٍـك العبلقات اإلىساىية ، هدرسة العبلقات اإلىساىية 
،الهحكر الثاىي العبلقات اإلىساىية في الهؤسسات التربكية   الفصؿ الثالث دراسة تطبيقية حكؿ كاقع العبلقات اإلىساىية في الهؤسسات التربكية 

.  كاالقتصادية حيث ىعرض فيً تقييـ لكاقع العبلقات اإلىساىية في الهؤسسات التربكية هف كجٍة ىظر األساتذة 

:  األسباب الذاتية 
 اإلسٍاـ في البحث في الجاىب اإلىساىي في العهؿ كتدعيـ دكر األخصائي في العهؿ في ذلؾ  -
 االطبلع عمى الكاقع الحقيقي الذم تعيشً بعض الهىظهات عمى اختبلؼ تخصصاتٍا كفمسفاتٍا اإلدارية  -
 الرغبة في دراسة الهكضكع بصكرة اكثر سعة  -

: األسباب الهكضكعية 
 ىقص الدراسات في ٌذا الجاىب خاصة عمى الهستكل الهحمي   -
 لفت اىتباي الهىظهات إلى أٌهية العبلقات اإلىساىية  -
 الهساٌهة عرض ىقاط القكة كالضعؼ كتكجيً بعض االدارت الى الطرؽ االكثر ىجاعة في ادارة األفراد -

ىٍدؼ هف خبلؿ ٌذي الدراسة الى هحاكلة تقييـ كاقع العبلقات االىساىية في بعض الهؤسسات التربكية  هف اجؿ تطكير أدائٍا : أٌداؼ الدراسة 
كالحفظ عمى راس هالٍا البشرم  

 الكقكؼ عمى ىقاط القكة كالضعؼ في العبلقات بيف العاهميف  -
 هعرفة أٌـ  ههيزات الهؤسسات  التربكية في االٌتهاـ بالجاىب االىساىي  -
 .تقييـ كاقع العبلقات اإلىساىية في الهؤسسات التربكية كها يراي األساتذة  -

تمعب العبلقات اإلىساىية دكرا ٌاها في استقرار الهىظهات إلى درجة أصبح الحديث عف الهكرد البشرم كراس هاؿ تتىافس : اإلشكالية 
حكلً الهؤسسات، كقد عهدت الهؤسسات الى تطكير هكاردٌا البشرية كاالٌتهاـ بالحياة االجتهاعية لمعاهؿ داخؿ كخارج الهىظهة طمبا 

: الستقراري رجاءا ألداء أفضؿ هف اجؿ ربحية أكثر ، سىعرض في ٌذا البحث الى تقييـ كاقع العبلقات اإلىساىية هف خبلؿ التساؤؿ التالي 
ها هستكل  العبلقات اإلىساىية في الهؤسسات التربكية هف كجٍة ىظر األساتذة  ؟ - 
 ٌؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في هستكل العبلقات اإلىساىية في الهؤسسات التربكية تعزل إلى الجىس  ؟ -
ٌؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في هستكل العبلقات االىساىية في الهؤسسات التربكية تعزل إلى السف ؟  -
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. يكجد ارتفاع في هستكل العبلقات اإلىساىية في الهؤسسات التربكية: الفرضيات 
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في هستكل العبلقات اإلىساىية في الهؤسسات التربكية تعزل إلى الجىس  - 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في هستكل العبلقات اإلىساىية في الهؤسسات التربكية تعزل إلى السف    -
كفقا لطبيعة الدراسة الحالية، ك إشكالية الدراسة ك فرضياتٍا، استخدهىا الهىٍج الكصفي في ٌذي الدراسة، حيث أف ٌذا الهىٍج : هىٍج الدراسة

يعتهد عمى دراسة الكاقع أك الظاٌرة كها تكجد في الكاقع ك يٍتـ بكصفٍا كصفا دقيقا، هف خبلؿ التعبير الىكعي الذم يصؼ الظاٌرة ك يكضح 
. )74،ص2007هحهد خميؿ عباس، (خصائصٍا، ك التعبير الكهي الذم يعطي كصفا رقهيا يكضح هقدار ك حجـ الظاٌرة 

: كقد تضهىت الدراسة عمى عدة أىكاع هف الدراسة الكصفية 
كقد تهثمت في الهسح الهكتبي ك البيبمكغرافي كالتعرض لعديد الدراسات السابقات في هتغيرات الدراسة  بقصد استخداهٍا في : الدراسة الهسحية 

شكالية البحث بصكرة جيدة .  صياغة الفرضيات كا 

 :  مفاىيـ الدراسة
يطمؽ لفظ العبلقات اإلىساىية عمى ذلؾ التدخؿ الهكجكد بيف األفراد ، كلقد عرؼ العديد هف الهفكريف ٌذا : تعريؼ هدرسة العبلقات اإلىساىية 

 : المفظ ، كهف أٌـ ٌذي التعاريؼ
إف العبلقات اإلىساىية تشير إلى عهميات تحفيز األفراد في هكقؼ هعيف بشكؿ فعاؿ ، يؤدم إلى الكصكؿ إلى  : (scott) تعريؼ سككت .

 . التكازف في األٌداؼ يعطي الهزيد هف اإلرضاء اإلىساىي ، أم أف العبلقات اإلىساىية تؤدم إلى ارتفاع االفتتاحية كزيادة الفاعمية التىظيهية
كدائها – ليس هىفصميف – فٍك يعرؼ العبلقات اإلىساىية عمى إىٍا دراسة أفراد العهؿ أثىاء العهؿ  : (sultonstall) تعريؼ سالتكف ستاؿ .

ي تىقسـ بالتعقيد ، كهٍهة اإلدارة تىسيؽ جٍكد ٌؤالء  كأعضاء في هجهكعات عهؿ غير رسهية ، ٌك
 http://www.shababdz.com/vb/shababdz26052/#ixzz3F1xomm00 .األفراد

 
 بعد االطبلع عمى التراث األدبي الذم كتب في ها يتعمؽ بالعبلقات اإلىساىية كتعاريفٍا كأسسٍا :التعاريؼ اإلجرائية لمتغيرات الدراسة- .

: صغىا التعريؼ اإلجرائي لمعبلقات اإلىساىية كاألتي 
ٌي هجهكعة الركابط كالتفاعبلت بيف هختمؼ فئات ك أصىاؼ العاهميف في الهؤسسة الكاحدة كالتي تىطبع  : العبلقات اإلنسانية في العمؿ -

: بالطابع اإلىساىي ك األخبلقي كتخدـ بشكؿ ايجابي الجك العاـ لمعهؿ هف خبلؿ 
هع هراعاة خصكصية الفرد كشخصيتً ،كضع الفرد .أف يكهف الهشرفكف بقيهة الفرد ك شخصيتً الفريدة  : اإليماف بقيمة الفرد  كشخصيتو -

. االجتهاعي  كاألسرم ، اإلحساس كالشعكر بالتقدير كاالحتراـ ،الركح الهعىكية لؤلفراد ،الثقة في الىفس  
إف العهؿ الجهاعي ٌك األجدل في التىظيهات كلذلؾ ىركز عمى فكرة التعاكف بيف العاهميف في هجاؿ العهؿ  :  المشاركة ك التعاكف -

 .،التعاهؿ كالتا زر بيف العاهميف خارج هجاؿ العهؿ ، الهشاركة في اتخاذ القرارات ، الهشاركة في الىشاطات الخاصة بالهؤسسة ، التطكع 
: ذلؾ أف يعاهؿ الهشرفكف الكؿ في الهىظهة عمى أساس الهساكاة هع اإليهاف بهبدأ الفركؽ الفردية كذلؾ هف خبلؿ  :العدالة في المعاممة -

 .العدالة في األجر ، العدالة في الهعاهمة الشخصية ، العدالة في تكزيع الهعمكهة ، العدؿ في الظركؼ العاهة لمعهؿ 
إف التىظيهات في حاجة دائهة إلى التطكير كالىهك كاالتساع كذلؾ هف خبلؿ التشجيع عمى اإلبداع في العهؿ،الترقية  : التحديث كالتطكير -

 .كالىقؿ في الهىاصب ، التككيف كالتأٌيؿ ، الحؽ في تقمد الهىاصب  ، التطكير في كسائؿ العهؿ كبراهجً
 

  :حدكد الدراسة
 ك تتهثؿ الحدكد البشرية  في عيىة  أساتذة التعميـ الثاىكم  العاهميف بهختمؼ ثاىكيات تقرت الكبرل كالية كرقمة الجزائر، :الحدكد البشرية-  1

 كالتي تتكزع عمى عدد هف الهؤسسات ، 
 

 

 

http://www.shababdz.com/vb/shababdz26052/#ixzz3F1xomm00
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جدكؿ يكضح المؤسسات التي تتكزع فييا العينة 

المؤسسات 
التربكية حسب 

المنطقة  

المقاريف الزاكية تبسبت النزلة تقػػػػرت تماسيف 
مفدم 
زكريا 

العيد 
بالصحراكم 

األمير 
عبد 

القدر  

متقنة ابكبكر 
بمقايد 

البشير الككاكبي 
اإلبراىيمي 

ثانكية المتقنة 
الزاكية 

سيدم المقاريف 
سميماف 

 

. 2015-2014أجريت ٌذي الدراسة خبلؿ السىة الجاهعية كتـ التطبيؽ في شٍرم اكتكبر، ىكفهبر لمسىة: الحدكد الزمانية- 2
ك تتهثؿ في الثاىكيات التابعة لهقاطعة  تقرت  التابعة لهديرية التربية لكالية كرقمة  الجزائر ،حيث تكزعت الدراسة عمى :الحدكد المكانية - 3 

 .اغمب هىاطؽ هىطقة تقرت الكبرل فيها يشبً البحث اإلحصائي الهسحي لبلطبلع عمى هجتهع البحث كالتعرؼ عميً عف قرب
 

ٌي جهيع األفراد أك األشياء أك األشخاص الذيف يشكمكف هكضكع البحث، ك ٌي جهيع العىاصر ذات العبلقة بهشكمة : عينة الدراسة - 
خذت أ،اف عيىة الدراسة الكمية ٌي في الكاقع )217، 2007هحهد خميؿ عباس، (الدراسة التي يسعى الباحث إلى أف يعهـ عميٍا ىتائج الدراسة

 هجتهع الدراسة الهتهثؿ في  أساتذة التعميـ الثاىكم لهقاطعة تقرت كقد تـ اختيار ٌذي العيىة ألىٍا األقرب إلى هحيط الباحث كاألقؿ كمفة هف 
ا  بالطريقة العشكائية  .  كتـ اختياٌر

 ٌي هجهكعة جزئية هف هجتهع البحث، ك ههثمة لعىاصر الهجتهع أفضؿ تهثيؿ، بحيث يهكف تعهيـ ىتائج تمؾ العيىة :الدراسة االستطبلعية- 
.  )218ىفس الهرجع السابؽ،ص(عمى الهجتهع بأكهمً ك عهؿ استدالالت حكؿ هعالـ الهجتهع 

استبياف، ك قد استرجع  )35(عمى عيىة الدراسة االستطبلعية  كالهقدرة بػ -بعد عهمية التحكيـ - لقد قهىا بتكزيع االستبياف في صكرتً األكلية  
الخ، ...ىظرا لعدـ استيفائٍا الشركط  كاإلجابة عمى ىفس الفقرة بأكثر هف بديؿ أك ترؾ الفقرات بدكف إجابات  )04( استبياف، كاستبعد 31هىٍا 

 . فردا 31حيث أصبحت العيىة الىٍائية لمدراسة االستطبلعية
 

بعد تطبيؽ الدراسة الهيداىية االستطبلعية ك تهحيص كدراسة األداة هف حيث الصدؽ كالثبات جاءت عيىة الدراسة : الدراسة األساسية- 
ـ بطريقة عشكائية ىظرا لطبيعة الدراسة كالعيىة العشكائية  )119(األساسية التي شهمت عمى  ٌي التي يككف فيٍا ) االحتهالية(أستاذا تـ اختياٌر

هحهد خميؿ (. لكؿ فرد هف أفراد الهجتهع الفرصة ىفسٍا ألف يككف أحد أفراد العيىة، ك يككف جهيع أفراد البحث هعركفيف ك يهكف الكصكؿ إليٍـ
أستاذا كأستاذة في عديد التخصصات  )119(ك بذلؾ أصبح العدد الىٍائي لمعيىة ك الههثمة لمهجتهع األصمي   ،)220،ص2007عباس، 

. كعبر عدد هف هؤسسات التعميـ الثاىكم  بهىطقة تقرت الكبرل  كالية كرقمة 

 فهف خبلؿ ها تقدـ هف دراسات سابقة  حكؿ استخدهىا االستبياف كأداة رئيسية في جهع البياىات البلزهة لهكضكع الدراسة : أداة الدراسة- 
الهتغير كبالىظر إلى التعارؼ اإلجرائية لهفٍـك العبلقات اإلىساىية قهىا ببىاء أداة لجهع الهعمكهات كقياس هستكل العبلقات اإلىساىية  حيث 

  .العدالة في الهعاهمة– الهشاركة كالتعاكف بيف العاهميف – االيهاف بقيهة الفرد كشخصيتً – : اعتهدىا في قياسٍاعمى

هها ال شؾ فيً أف كؿ باحث يسعى جاٌدا لمتأكد هف الخصائص السيككهترية ألدكاتً البحثية ك ٌذا : الخصائص السيككمترية ألداة القياس-
. بغية التأصيؿ العمهي لبحثً ك التأكيد عمى ىتائجً الهتكصؿ إليٍا

 يشير الصدؽ إلى قدرتً عمى قياس ها يدعي قياسً هف جكاىب سمكؾ األفراد، كيعرؼ إحصائيا بأىً ىسبة التبايف الحقيقي الهرتبط :الصدؽ - 
كقد اخترىا األساليب  )84،ص2005سكسف شاكر الجمبي، (.  أك الهىسكب لمسهة الهقاسة إلى التبايف الكمي أم أف يقيس ها كضع لقياسً

 .التالية لمتحقؽ هف الصدؽ كالثبات ألداتي الدراسة 

يعتبر صدؽ الهحكهيف كاستشارة الخبراء هف بيف الطرؽ التي يقدر بٍا صدؽ الهحتكل  ، حيث عرضىا االستبياف :طريقة صدؽ المحكميف  - 
ـ ىظرا لقربٍـ هف هجتهع البحث ، كها قهىا بعرض االستبياف  عمى هجهكعة هف الهحكهيف هف جاهعة الكادم أساتذة في عمـ الىفس  تـ اختياٌر
في صكرتً األكلية عمى ذكم الكفاءة كالخبرة هف هجتهع البحث ك قد استجبىا آلراء الهحكهيف ك في ضكء هقترحاتٍـ قهىا بحذؼ ك تعديؿ ها 

 . فقرة في شكمٍا الىٍائي40يمـز ليصؿ عدد فقرات الهقياس إلى 
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هف % 27حيث تـ ترتيب درجات الهستجيبيف عمى االختباريف ترتيبا  تصاعديا ، ثـٌ تهت الهقارىة بيف : طريقة صدؽ الهقارىة الطرفية- 
كحساب  )ت(هف الهستكل العمكم ك ذلؾ إليجاد الفرؽ بيىٍها ك الكشؼ عف داللتً اإلحصائية، باستخداـ االختبار% 27الهستكل السفمي ك 

 :الفركؽ بيف طرفي كؿ اختبار كها ٌك هبيف ك الجدكؿ التالي

داللة الفركؽ بيف المجمكعتيف المتطرفتيف في استبياف قياس مستكل العبلقات اإلنسانية : جدكؿ يكضح

 0.05مستكل الداللة  درجة الحرية ت المجدكلة ت المحسكبة 2ع ـ ف العينػػػػػػة

 دالة 14 1.7 2.08 179.63 156.6 08 الدرجات العمكية 

 7.63 116.9 08 الدرجات السفمية 

ك  )1.7(اكبر هف الهجدكلة  )2.08(الهحسكبة أم  )ت(ك الهقارىة عمى جدكؿ الداللة اإلحصائية ىبلحظ ،   أف  )ت(بعد تطبيؽ القاىكف -  
، ىجد الفرؽ داؿ ك عميً يهكف القكؿ أف األداة الهعدة لقياس العبلقات االىساىية في )0.05(عىد هستكل الداللة  )14(الهقابمة لدرجة الحرية 

. الهؤسسات التربكية صادقة

 :كاىت الىتائج بالىسبة لؤلداة كها ٌك هبيف في الجدكؿ التالي : الثبات الداخمي بالتجزئة الىصفية:  الثبػػػات -

 جدكؿ يكضح قيـ معامؿ االرتباط بيرسكف بيف نصفي أداة الدراسة
 

 

 )البىكد الفردية كالزكجية (بعدها تـ  حساب  هعاهؿ الثبات  لمهقياس بالتجزئة  الىصفية  لمهقياس .: التصحيح بمعادلة سبيرماف براكاف- 5
ك هعاهؿ  هكجب هقبكؿ  كداؿ هها يؤكد 0,85قهىا  بتصحيح الطكؿ  بهعادلة سبيرهاف  بركاف  حيث بمغ هعاهؿ  الثبات بعد التصحيح   ٌك

. ثبات الهقياس الهعد لقياس  هستكل العبلقات اإلىساىية لدل عيىة هف أساتذة التعميـ الثاىكم  لهىطقة تقرت الكبرل كالية كرقمة

ك هف أٌـ هقاييس االتساؽ  ) α (يعتبر هعاهؿ ألفا لكركىباخ الذم يرهز لً عادة  بالحركؼ البلتيىي :الثبات الداخمي بطريقة ألفا لكركىباخ-  ٌك
فازدياد ىسبة تبايىات البىكد بالىسبة إلى التبايف الكمي يؤدم إلى , كهعاهؿ ألؼ يربط ثبات بىكد . الداخمي لبلختبار الهككف هف درجات هركبة 

. اىخفاض هعاهؿ الثبات 

ك ٌك هعاهؿ هكجب كداؿ ك  )0.83(عىد تطبيؽ هعاهؿ ألفا لكركىباخ عمى الهقياس الهعد لقياس هستكل العبلقات االىساىية بمغ هعاهؿ الثبات
. هقبكؿ يؤكد ثبات الهقياس كيعبر عف اتساقً الداخمي

كلقد تـ , كالٍدؼ هىٍا ٌك الحصكؿ عمى ىتائج  كهية تهكىىا هف تحميؿ كهىاقشة فرضيات الدراسة :األساليب اإلحصائية المستخدمة - 9
 كبرىاهج الحـز اإلحصائية في العمـك 2007استخداـ هجهكعة هف األساليب اإلحصائية ، ك تـٌ االعتهاد في ذلؾ عمى برىاهج االكسؿ 

 t-test )ت(اختبار . الىسب الهئكية :ك اشتهمت األساليب اإلحصائية الهستعهمة في الدراسة األساسية عمى هايميSPSS 17االجتهاعية 
 .  هعاهؿ االتباط بيرسكف،،هقاييس الىزعة الهركزية 

: نتائج الدراسة  -
 . يكجد ارتفاع في هستكل العبلقات اإلىساىية في الهؤسسات التربكية :كالتي تىص عمى ها يمي : عرض ىتيجة الفرضية األكلى – 

مستكل العبلقات اإلنسانية في المؤسسات التربكية جدكؿ يكضح 
النسبة المئكية التكػػػػػػػػػػػػػرار مستكل العبلقات اإلنسانية  

 %12.60 15منخفػػض 
 %87.4 104مػرتفػػػػع 
 %100 119المجمكع 

معامؿ االرتباط الزكجية الفردية عدد البنكد أداة العبلقات االنسانية   
40 20 20 0.74 
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أستاذ ام هايقدر بىسبة هئكية )15(هف خبلؿ الجدكؿ أعبلي قدر عدد األساتذة  الذيف عبركا عف هستكل هىخفض في العبلقات االىساىية بػ 
  هها يعىي %87.4إطار إم بىسبة   )104( ، كعدد األساتذة  الذيف عبركا عف هستكل هرتفع  في العبلقات اإلىساىية بػ%12.60تصؿ إلى 

. ٌىاؾ ارتفاع  كاضح في هستكل العبلقات اإلىساىية  كبالتالي  تحقؽ الفرضية  األكلى عميً ىقبؿ الفرضية البديمة 
هستكل العبلقات اإلىساىية في ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في : كالتي تىص عمى ها يمي: عرض ىتيجة  الفرضية  الثاىية - 2.1   

 .تعزل إلى الجىسالهؤسسات التربكية 
ىاث  حيث بمغ عدد الذككر  : ىبلحظ بعد  تقسيـ أفراد  العيىة بحسب الجىس  إلى فئتيف -  ، حيث  )72(كيقدر عدد اإلىاث بػ  )47 (ذككر كا 

  بالهائة هف اإلىاث عبلهات هرتفعة بيىها سجؿ الذككر  %92ىبلحظ ارتفاع ىسبي لهستكل العبلقات لدل اإلىاث هقارىة بالذككر حيث سجؿ 
   هف الذككر 81%
 فكاىت  17SPSSكفؽ برىاهج الحـز اإلحصائية لمعمـك اإلىساىية )ت(ألجؿ دراسة ٌذي الفرضية استعهؿ أسمكب حساب االختبار  -

 :ىتائج الدراسة كها ٌك هكضح بالجدكؿ التالية 
 لحساب الفركؽ بيف درجات العبلقات اإلنسانية  حسب الجنس (ت)جدكؿ االختبار

درجة   (T) الجنس  *العبلقات اإلنسانية 
الداللة مستكل الداللة الحرية 

دالة   0.05 117 2.13-الذككراإلناث 

.   أم اىً تكجد فركؽ كعميً فإىىا ىرفض الصفرية كىقبؿ الفرضية البديمة0.05 دالة عىد هستكل الداللةTىبلحظ هف خبلؿ الجدكؿ أف قيهة 

هستكل العبلقات اإلىساىية في الهؤسسات ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية : كالتي تىص عمى : عرض ىتيجة  الفرضية  الثالثة  - 1-3
.  تعزل إلى السفالتربكية 

 سىة كالفئة أكثر 35اقؿ هف : هف خبلؿ االحصاء الكصفي لهتغيرات الفرضية  ىبلحظ كبعد تقسيـ أفراد  العيىة بحسب السف  إلى فئتيف -
، حيث ىبلحظ ارتفاع   )55(سىة بػ 35كيقدر عدد األفراد أكثر هف  )64 (سىة  35سىة  حيث بمغ عدد افراد الفئة األكلى اقؿ هف 35هف 

 .لدل الفئةاالقؿ . %84 بيىها % 91كبير في هستكل العبلقات اإلىساىية لدل الفئة االكبر سىا بىسبة 
 17لمفركؽ كفؽ برىاهج الحـز اإلحصائية لمعمـك االىساىية )ت(ألجؿ دراسة ٌذي الفرضية استعهؿ الباحث أسمكب حساب االختبار  -

SPSS  فكاىت ىتائج الدراسة كها ٌك هكضح بالجدكؿ التالية : 
 لحساب الفركؽ بيف درجات العبلقات اإلىساىية حسب السف )ت(جدكؿ يكضح االختبار

 

الداللة مستكل الداللة درجة الحرية   (T) السف   *العبلقات االنسانية 

غير دالة  0.05 117 1.29.- 35اكبرمف/35أقؿ مف
 كها ىبلحظ هف الجدكؿ أم اىً ال تكجد فركؽ كعميً فإىىا 0.05غير دالة عىد هستكل الداللة )T )1.29أف قيهة . ىبلحظ هف خبلؿ الجدكؿ 

. ىرفض الفرضية البديمة كىقبؿ الصفرية

: مناقشة كتفسير النتائج 

 .يكجد ارتفاع في هستكل العبلقات اإلىساىية في الهؤسسات التربكية  :ك تىص عمى هايمي  : مناقشة نتيجة الفرضية األكلى–     
هف خبلؿ التحاليؿ اإلحصائية تبيف تحقؽ الفرض الذم افترضً الباحث حيث كجد ارتفاع في هستكل  

 هستكل فقط بيىها الذيف سجمكا اىخفاض في %87.4ىسبة هستكل العبلقات اإلىساىية حيث بمغ عدد الذيف سجمكا ارتفاع فيالعبلقات اإلىساىية 
 .يكجد ارتفاع في هستكل العبلقات اإلىساىية في الهؤسسات التربكية :  كعميً يهكىىا القكؿ باىً %12.60 العبلقات اإلىساىية

 إلى ت الدراسةٌدؼ إيرلىدا حيث في االبتدائية الهدارس في التعميهي لمطاقـ اإلىساىية العبلقات طبيعة1997 هكرMoor ككافقت الدراسة  ، -
  .اإليرلىدية االبتدائية الهدارس في ههارستٍا كهدل اإلىساىية العبلقات طبيعة تكضيح

فاف الباحث يرجح إلى اف ٌذي الىتائج – كبعد  االطبلع بعض  الدراسات التي خمصت الى هثؿ ىتائجً - أها بخصكص ىتيجة ٌذا البحث  -
قد تعكد  ظركؼ العهؿ ك خصائصً في الكسط التربكم كالى العبلقات الجيدة بيف األساتذة كالهبىية عمى التعاكف كالتكافؿ االجتهاعي كالعدالة 
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ي حيثيات يىطبع بٍا الكسط التربكم عهكها كالهؤسسات في الجىكب  كهبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عف التىافسية الحادة كالسمبية الٍادهة لمعبلقات ٌك
 .  عهكها ىظرا لمتركيبة االجتهاعية الهبىية عمى التكافؿ كالتراحـ كالتساهح

 
هستكل العبلقات اإلىساىية في الهؤسسات ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في : كتىص عمى ها يمي :مناقشة نتيجة الفرضية الثانية – 

هف خبلؿ التحميؿ اإلحصائي تبيف عكس ها تكقع الباحث أم اىً تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ال في - تعزل إلى الجىس التربكية 
 إدراؾ" :بعىكاف ( 1995 )  كقد كافقت ٌذي الىتيجة دراسة اإلبراٌيهي.تعزل إلى الجىسهستكل العبلقات اإلىساىية في الهؤسسات التربكية 

. قطر بدكلة الهدارس لهديرم كالفعمية الهثالية اإلىساىية العبلقات لسمككيات الهعمهيف
هف خبلؿ ٌدي الىتيجة كبالرغـ هف أف األساتذة الذككر سجمكا ىسبا هرتفعة هف هستكل العبلقات اإلىساىية إال أف اإلىاث ىسبيا كاف استجابتٍـ 

أعمى كلعؿ ذلؾ يعكد إلى طبيعة الخصائص الىفسية كاالجتهاعية  لئلىاث األكثر تكتبل كتبلحها كهيبل إلى التراحـ كالتكافؿ كربها حتى 
 .الخصكصية التي تتعاهؿ بٍا بعض اإلدارات هع اإلىاث عمى عكس تعاهمٍا هع الرجؿ 

 
هستكل العبلقات اإلىساىية في الهؤسسات التربكية ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية :كتىص عمى هايمي   : مناقشة نتيجة الفرضية الثالثة– 

 إدراؾ" :بعىكاف.1995 . كافقت ٌذي الىتيجة دراسة اإلبراٌيهيهف خبلؿ التحميؿ اإلحصائي ثبت صحة ٌذي الفرضية ، .   تعزل إلى السف
هستكل العبلقات ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  . قطر بدكلة الهدارس لهديرم كالفعمية الهثالية اإلىساىية العبلقات لسمككيات الهعمهيف
تعزل إلى السف كلعؿ الباحث اذ افترض ٌذا الفرض عمى أساس اف العبلقات بيف الىاس ال تتاثر بالسف بؿ بهقدار ها يحهمً الفرد اإلىساىية 

هف خمفيات تربكية كثقافية كقيـ كاف كاف الظاٌر اف كبار السف يككىكف هتشبعيف بٍا إال أىٍا ليست هىكطة بالسف بقدر هاٌي هىكطة بها تمقاي 
 .اإلىساف هف قيـ كتربية لٍذا لـ تبدك الفركؽ كاضحة بيف الفئات العهرية في هستكل العبلقات اإلىساىية 

 
:  تكصيات 

هها تقدـ في هتف ٌذا البحث ىستخمص  أف لمعبلقات اإلىساىية دكر هٍـ في الحياة الهٍىية فبٍا تسرم األكاهر بسبلسة هف الهدير  -
إلى الهكظؼ كبٍا يرتبط العاهمكف فيها بيىٍـ هشكميف حمقة هف الفعالية التي تساعد في تطكر الهؤسسة كتحفظ لٍا اسهٍا كسهعتٍا 

 :في بيئتٍا الهحيطة فعمى الهدير الىاجح استغبللٍا هف اجؿ تطكير هخرجات هؤسستً كذلؾ هف خبلؿ 
 . العهؿ عمى االٌتهاـ بالعىصر البشرم بكصفً الرأسهاؿ الفكرم الذم تتىافس حكلً الهؤسسات -
 .العهؿ عمى اىسىة ظركؼ العهؿ هها يحفظ لمعاهؿ كراهتً كتطكير كسائؿ العهؿ   -
 .الحفاظ عمى  الصحة الىفسية كالجسدية لمعاهؿ كهراعاة خصكصياتً كاالٌتهاـ بذكيً   -
 .رسكمة كتطكير الكفاءات ك تشجيع الهبادرات الخبلقة كالهبدعة كدعهٍا -
 .الجدية في تقييـ العاهؿ كتعزيز السمككيات االيجابية كالحد هف السمككيات السمبية  -
 . العدالة في هعاهمة الهكظفيف  -
إشراؾ الهكظؼ كاستشارتً في األهكر الخاصة بتسيير الهؤسسة كبل هف هركزي عهبل بهبدأ التسيير بالهشاركة كترقية الشعكر  -

 .باالىتهاء لمهؤسسة
. تشجيع العهؿ بهبد ركح الفريؽ  -

كعهكها يهكف القكؿ اف الىتائج السارة التي استخمصىاٌا حكؿ كاقع العهؿ في الهؤسسات التربكية كاف لـ تكف هفاجأة لكف كجب تشجيعٍا 
كتكجيً عىاية كاٌتهاـ الهديريف كالهشرفيف اليٍا هشيريف إلى ضركرة التكازف كالعهؿ في الكقت ىفسً عمى هحاربة ظكاٌر اإلٌهاؿ 

 .كالبلهباالة ال إفراط كال تفريط 
 
 



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
331 

: المراجع 
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 2011 ، دار الصفاء ، عهاف ، 1عبلء عبد الغىي هحهكد ، ادارة الهىظهات  ط-24 -
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 جاهعة ىايؼ الغربية لمدراسات اإلدارية 2003خالد بف حهدم الحهيدم الحربي اثر العبلقات اإلىساىية عمى اداء العاهميف في األجٍزة األهىية  -
 .الرياض 

 في الثاىكية الهدارس هديرم استخداـ درجة هكسى سميهاف –الزبكف هحهد-الزبكف سميـ 2010 -الثالث العدد - 26 الهجمد – دهشؽ جاهعة هجمة- 
. هعمهيٍـ ىظر كجٍة الهدرسية هف اإلدارة في اإلىساىية العبلقات ألسمكب هحافظة جرش

 - Maïder Beffa Les relations humaines au travail. INSTITUT VIAVOICE2013 
- François Bouyeret autres Charte des bonnes relations humaines au travail2009 

http://googangroup.blogspot.com/2011/04/blog-post_22.html 
ا في ادارة االعهاؿ لمشركات كالهؤسسات   : العبلقات االىساىية كدكٌر
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http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/277419 
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http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=1024&print=true 6/7كالهؤسسات اإلدارات في اإلىساىية  العبلقات 
  التربكية

 http://www.shababdz.com/vb/shababdz26052/#ixzz3F1xomm00 
-http://www.7//em.com. -200 هقالً"االىساىيً العبلقات"الخير،جهاؿ 
http://geologyksa.com/vb/showthread.php?t=1557 
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العبلقات اإلنسانية بيف أفراد الطاقـ اإلدارم بالمؤسسات التعميمية 
 (المسيمة)دراسة ميدانية بثانكيات بكسعادة كمقرة 

 مجاىدم الطاىر   /دكدك صكنيا         د/ أ
جاهعة قاصدم هرباح كرقمة            جاهعة هحهد بكضياؼ بالهسيمة                                        

 

: إشكالية الدراسة- 1

ذي األٌداؼ يعجز الجٍد الفردم عمى  ا بشكؿ هقصكد لتحقيؽ أٌداؼ هحددة كهعيىة ٌك     إف الهؤسسة التربكية ىظاـ اجتهاعي يتـ بىاٌؤ
تحقيقٍا، أم اىً لتحقيؽ األٌداؼ يتـ إىشاء بىاء هحدد رسهي طبقا لقكاىيف كلكائح تىظـ العهؿ بيف أعضاء الفريؽ التربكم، ٌذا األخير الذم 
يتبادؿ فيها بيىً عبلقات تفاعمية، كذلؾ بٍدؼ تحقيؽ عبلقات سكاء كاىت عبلقات هٍىية أك إىساىية داخؿ الىظاـ االجتهاعي بصفة عاهة، 
كالهؤسسة التعميهية بصفة خاصة كهف غير شؾ أىٍا ستضفي بصفة خاصة عمى حيكية الهؤسسة كىشاطٍا، لكىً هف الصعب الحكـ عمى 

ىكعية العبلقات داخؿ الهؤسسة ، إال بالرجكع إلى الىظاـ االجتهاعي ، كالثقافي الهكجكد في هجتهع بعيىً ، هها يتكجب عمى الهسيريف األخذ 
بعيف االعتبار األٌداؼ الهسطرة كااللتزاـ بٍا قكال كعهبل، إذ يتكقؼ ىجاح الهؤسسة التعميهية عمى العبلقات السائدة بيف أفراد الطاقـ اإلدارم في 

ـ  هجاؿ اتصالٍـ الفكرم كالهادم ، إذ يجب عميٍـ إظٍار الحاجة إلى ضهاف تكافقٍـ كاىسجاهٍـ كهكاجٍة اختبل فاتٍـ، كتباعد كجٍات ىظٌر
ذا هف اجؿ الىٍكض بالهؤسسة  تجاي الهشكبلت الهٍىية داخؿ الهؤسسات التعميهية، كأخذٌـ بهبدأ التعاكف كالرفع هف ركحٍـ الهعىكية، ٌك

:  التعميهية كتحقيؽ األٌداؼ الهرغكبة، كفي ٌذا الصدد ٌىاؾ العديد هف الدراسات التي تىاكلت ٌذا الهكضكع هىٍا
دفت ٌذي الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى كيفية  )1985(دراسة أحهد ابراٌيـ احهد بعىكاف العبلقات اإلىساىية في إىتاجية الهدرسة  باإلسكىدرية،ٌك

تكفير الهىاخ الهدرسي هف حيث أسباب رضا هدير الهدرسة عف العاهميف هعً دعـ رضاي هف كجٍة ىظري ، كتقميؿ الصراعات كاإلحباط في 
الهكاقؼ التعميهية لرفع إىتاجية الهستكل العمهي لمتبلهيذ كأداء أفضؿ لمهدرسيف كالهديريف كبث الثقة بيف العالهيف في الحقؿ التعميهي كاالحتراـ 

شباع الحاجات، كتىهية كتحسيف اإلىساىية   بيىٍـ ، كزيادة الكالء كاالىتهاء لٍذا الحقؿ كا 
،التي استٍدفت إبراز أٌهية العاهؿ اإلىساىي في إدارة الهدرسة االبتدائية ، كدكري في ىجاح الهؤسسة في تحقيؽ )1988(أها دراسة أهيىة حسف 

أٌدافٍا كالكشؼ عف هدل افتقار الهدارس االبتدائية العاهة لمعبلقات اإلىساىية، كهف أٌـ الىتائج التي تكصمت إليٍا ، أف العبلقات اإلىساىية في 
الهدارس االبتدائية الىهكذجية هتكفرة  كلكف ليس بالدرجة الكافية التي تحقؽ االستهرار ، في حيف أف الهدارس االبتدائية العاهة يكجد بٍا افتقار 
شديد لمعبلقات اإلىساىية سكاء بيف الهعمهيف كالتبلهيذ أك بيف الهدرسة كأكلياء األهكر، أك بيف الهدرسة كالبيئة، كاف العبلقات اإلىساىية ال تىهك 

 (إال إذا تكازىت الخبرة كالدراية لدل الهدير كالعاهميف هعً كاف الهشكبلت التعميـ االبتدائي تقؼ حائبل دكف تحقيؽ لمعبلقات اإلىساىية الطيبة 
.  )2002احهد ابراٌيـ احهد ، 

التي استٍدفت قياس هستكل الرضى الكظيفي بيف عدد هف الهدراء  كأكدت أف ٌىاؾ شعكرا عاها بالرضا عف  )1989(  كدراسة هحهد ياعىي 
ىٍا تتأثر بهجهكعة هف العكاهؿ سكاء الداخمية أك الخارجية     ) .2003هحهد هصطفى أديب،  (عهمية اتخاذ القرارات االدارية كا 

، التي استٍدفت تأثير العبلقات اإلىساىية عمى إىتاجية العهؿ في الهؤسسات االقتصادية كالكشؼ  )1995(  كفي دراسة عبد الهجيد أدىيس 
عف أكجً القصكر التي تعاىي هىٍا الهؤسسة االقتصادية كهف أٌـ الىتائج الهتكصؿ اليٍا ، افتقار في العبلقات اإلىساىية بيف هدير الهؤسسة 

.  كالعاهميف بٍا ، بيىها ٌي هتكفرة بيف العاهميف
التي استٍدفت كصؼ العبلقات اإلىساىية كفعالية اإلدارة الهدرسية   كىجاح اإلدارة الهدرسية في تحقيؽ  )2007(  كدراسة بف رحهكف سٍاـ 

براز ىقاط الفشؿ التي تعاىي هىٍا الهدرسة في سبيؿ تحقيؽ عبلقات إىساىية فعالة ، كهها تكصمت إليً ٌذي الدراسة ٌك ىسبة العبلقات  أٌدافٍا كا 
. اإلىساىية بيف العاهميف كالهدير

يبلحظ هها سبؽ أف هكضكع العبلقات اإلىساىية كاألبعاد الهحددة لً حظا بالعديد هف الدراسات التي حاكلت إبراز هدل أٌهيتٍا في ىجاح - 
يضاح هدل تحقيقٍا كتجسيدٌا في الكاقع ، كإل ثراء ىتائج الدراسات السابقة ، كتسميط الضكء عميٍا هف خبلؿ ها يهكف إضافتً  الهؤسسات ، كا 

. هف ىتائج ٌذي الدراسة ألىٍا تتخذ طريقٍا اهتدادا لمعبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسات التعميهية
 :كهها سبؽ تبرز الهشكمة التي يهكف أف تحدد في التساؤالت األساسية التالية 
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 ٌؿ تكجد عبلقات إىساىية بيف أفراد الطاقـ اإلدارم في الهؤسسة التعميهية ؟ -)1
 ٌؿ لقيادة هدير الهؤسسة التعميهية عبلقة باألداء الهٍىي ألفراد الطاقـ إلدارم ؟ - )2 
 ٌؿ تكجد هجاالت اتصاؿ تعزز الركابط بيف هدير الهؤسسة كأفراد الطاقـ اإلدارم ؟ - )3
 ٌؿ تكجد عبلقة بيف الرضا الكظيفي ألفراد الطاقـ اإلدارم كها يحصمكف عميً هف تحفيز ىفسي ؟ - )4
 ٌؿ تكجد عبلقة بيف اتخاذ الهدير لمقرارات كبيف آراء أفراد الطاقـ اإلدارم  فيٍا ؟ - )5 
 ٌؿ تكجد عبلقة بيف اٌتهاـ الهدير بالطاقـ اإلدارم ، كارتفاع ركحٍـ الهعىكية ؟   - ) 6 
  
:   فرضيات الدراسة- 2

:      بىاء عمى التساؤالت الهطركحة التي تـ صياغتٍا في الهشكمة يتـ تحديد الفرضيػات عمى الىحك التالي
 .تكجد عبلقات إىساىية بيف أفراد الطاقـ اإلدارم في الهؤسسة التعميهية -  )1
 .لقيادة هدير الهؤسسة التعميهية عبلقة باألداء الهٍىي ألفراد الطاقـ اإلدارم -  )2
 .تكجد هجاالت اتصاؿ تعزز الرابط بيف الهدير كأفراد الطاقـ اإلدارم -  )3
 .تكجد عبلقة بيف اتخاذ الهدير لمقرارات كبيف آراء أفراد الطاقـ اإلدارم فيٍا -  )4
 تكجد عبلقة بيف الرضا الكظيفي ألفراد الطاقـ اإلدارم كها يحصمكف عميً هف تحفيز ىفسي -  )5
 .تكجد عبلقة بيف اٌتهاـ الهدير بأفراد الطاقـ اإلدارم كارتفاع الركح الهعىكية لديٍـ -  )6

 
: المنيج المتبع- 3

ك الهىٍج الذم يصؼ فيً الباحث الظاٌرة كها ٌي في الكاقع كصفا دقيقا كها –    اف طبيعة الهكضكع تفترض االستعاىة بالهىٍج الكصفي  ٌك
ي طريقة في الكصؼ كالتحميؿ كالتفسير بصيغة عمهية لكضعية تربكية ، كلٍذا تـ االعتهاد عمى ٌذا الهىٍج ألىً األىسب لدراسة ٌذا – ككيفا  ٌك

الهكضكع باعتباري يٍدؼ إلى جهع البياىات الدقيقة عف الظاٌرة الهراد دراستٍا في ظركفٍا الراٌىة كهحاكلة تحديد عبلقتٍا بالظكاٌر األخرل ف 
ا في الهؤسسة التعميهية بيف أفراد  فالعبلقات اإلىساىية ظاٌرة تتطمب الكصؼ كالتحديد ، كهبلحظة هختمؼ جكاىبٍا كهحاكلة هعرفة هدل تكفٌر

 . الطاقـ اإلدارم هف خبلؿ القياس كالفحص كذلؾ باستعهاؿ هقياس العبلقات اإلىساىية 
 
: تحديد المفاىيـ - 4

: هفٍـك العبلقات اإلىساىية 
 506، 2002الهىجد في المغة،  (.  العبلقة جهع عبلئؽ، الصداقة ، االرتباط ، الحب يقاؿ ٌذي عبلقة أم تعمؽ : المفيـك المغكم(  

  )495 ، 1922فؤاد افراـ البستاىي ، (. الصداقة ، الخصكهة ، ها تعمؽ باإلىساف هف هاؿ ، كزكجة ككلد ، االرتباط ، الحب   : العبلقة- 
ها يكتفي بً هف العيش كالعبلقة هف عمـ البياف  – ٌي ها تعمؽ باإلىساف هف هاؿ كزكجة ككلد ، الصداقة ، الحب البلـز لمقمب : العبلقة - 

 . ) 184 ، 1991عمي بف ٌدية كآخركف ،  (. ٌي الهىاسبة الهكجكدة بيف الهعىى األصمي كالهعىى الهراد في الهجاز أك الكىاية ، ج عبلئؽ 
. كهىً يتبيف أف العبلقة يعىي الصداقة كاالرتباط كالحب 

 . ) 15 ، 1992فؤاد افراـ البستاىي ،  (.ها اختص بً اإلىساف ك أكثر استعهالً هف هحاهد ، هف ىحك الجكد كالكـر ك األخبلؽ : اإلىساىية - 
.  اإليىاس ، خبلؼ اإليحاش ، ككذلؾ التأىيس كاألىىس ، كالطهأىيىة - 
ـ األيىس تقكؿ : األيىس   رأيت بهكاف كذا ككذا أيىسا كثيرا ، أم أىاس كثرا  : جهاعة الىاس كالجهع أىاس ، ٌك
ك هصدر قكلؾ أىست بً ، بالكسر ، أىسا كآىسة ، األىس كاالستئىاس ٌك التآىس كقد أىست بفبلف : األىىس -  ابف  (. خبلؼ الكحشة ، ٌك

 .  ) 118 ، 1997هىظكر ، 
 . تعني االرتباط كاألنس كاالستئناس كالصداقةكهها سبؽ يتضح أف العبلقة اإلىساىية 

 قبؿ التطرؽ لهفٍـك العبلقات اإلىساىية، األفضؿ تحديد هاذا يعىي الهصطمحيف ، هصطمح العبلقات : المفيـك االصطبلحي
ي تأخذ شكميف  :  كهصطمح اإلىساىية ، فاألكؿ يقصد بً الركابط التي تىشأ بيف أفراد هىظهة ها ، ٌك

ي تمؾ التي تىشا بطريقة رسهية كهحددة هف خبلؿ الكتيبات كالخرائط التىظيهية   كتكصيؼ الكظائؼ: العبلقات الرسهية -أ .  ٌك
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ي غير هحددة بطريقة رسهية: العبلقات الغير الرسهية-ب ي تمؾ التي تتـ بيف األفراد داخؿ الهىظهة ٌك ، 1996عبد الغفار حىفي، (. ٌك
399 (  

   كهف ثـ فٍي تىشأ ىتيجة التفاعبلت االجتهاعية بيف العاهميف كالرؤساء كالثاىي يقصد بً إتاحة الفرص أهاـ الفرد يتصرؼ كإىساف كيخرج 
 ، 2000احهد إسهاعيؿ حجي ،  (. إهكاىياتً الى الفعؿ ، كيشجع حاجاتً ، كالعبلقات اإلىساىية تىطبؽ عمى طرفيف يتهتعاف بالصفة اإلىساىية

27 ( . 
   كهف ثـ فالعبلقات اإلىساىية تعىي جهيع الصفات التي تهيز اإلىساف عف غيري هف الكائىات الحية، كتعبر عف جهمة التفاعبلت بيف الىاس 
خاصة االيجابية ، كاالحتراـ كالتكاضع كالتساهح، كيقصد بٍا أيضا عهمية تىشيط كاقع األفراد في هكقؼ هعيف هع تحقيؽ تكازف بيف رضاٌـ 

ىاؾ هف عرفٍا بأىٍا  تمؾ العبلقات كالركابط كالقيـ االجتهاعية كالخمقية التي تربط بيف أفراد " الىفسي كتحقيؽ األٌداؼ التعميهية الهرغكبة ٌك
ي  ذلؾ التآلؼ كالتكاهؿ الذم يٍدؼ إلى تكخي الظركؼ الحسىة، كالهىاخ الذم يدفع إلى العهؿ  كيحفز العاهؿ إلى الجد ك  هجهكعة هعيىة  ٌك

 ) 120 ،2001هحهد هىير هرسي،  (". الىشاط برفع الهردكد كتحسيف األداء التربكم
أساليب لمسمكؾ اإلىساىي التي اتفؽ جهيع الىاس عمى أىٍا ضركرية لتحقيؽ ىكع الحياة اإلىساىية الهرغكب فيٍا "  أيضا ٌىاؾ هف عرفٍا بأىٍا 

ا  ) 71 ، 2004حسيف عبد الحهيد رشكاف ،  (". كضهاف استقراٌر
   كعميً يهكف القكؿ باف العبلقات اإلىساىية هف الىاحية االصطبلحية يقصد بٍا هجهكعة التفاعبلت بيف األفراد التي تدفعٍـ إلى العهؿ هعا 
بشكؿ يسهح لٍـ بتحقيؽ الهصمحة العاهة بيف أٌداؼ الفرد كهصمحة الجهاعة   أم أىٍا فف التعاهؿ الفاصؿ الهرتكز عمى كضكح الرؤية 
كاالقتىاع القائـ عمى أسس عمهية بيف أفراد كجهاعات أك ٌيئة بطريقة كاعية هف الفٍـ كالتعاكف هع إشباع حاجاتٍـ االقتصادية كالىفسية 
كاالجتهاعية قدر اإلهكاف لتحقيؽ األٌداؼ الهىشكدة لمهؤسسة ، هع تكافر البيئة الهريحة لمعهؿ ، كهراعاة القكاىيف كالهعايير االجتهاعية 
 . كالعادات كالعرؼ كالقيـ اإلىساىية الهستهدة هبادئٍا هف الديف اإلسبلهي الحىيؼ ، ككفؽ سياسة قيادية جيدة بيف الهدير كالعاهميف هعً 

 
 :طرؽ جمع البيانات - 5

   تـ االستعاىة في ٌذي الدراسة هف اجؿ جهع الهادة العمهية الضركرية، بهقياس العبلقات اإلىساىية في اإلدارة التعميهية بٍدؼ التعرؼ عمى 
هستكل العبلقات اإلىساىية ، هف خبلؿ بعض العكاهؿ التي تسٍـ كبصكرة هباشرة في تحفيز كاقع اإلدارييف في الهكاقؼ الهختمفة هع التكازف بيف 
رضاٌـ الىفسي ، كتحقيؽ األٌداؼ الهرغكبة   كتىظيـ العبلقات الهتبادلة بيف أفراد الطاقـ اإلدارم   كالهدير في الهؤسسة ، كتكفير الجك الذم 

. يٍيئ الظركؼ الهكاتية لمعهؿ في الهؤسسة التعميهية
 كيتككف الهقياس هف هجهكعة هف العبارات عددٌا خهسكف عبارة هكزعة عمى خهسة أبعاد كؿ بعد هىٍا يقيس جاىبا هف الجكاىب التعميهية 

ذي األبعاد ٌي : ٌك
يتضهف جكاىب القيادة الهتعمقة بهفٍـك العبلقات اإلىساىية كالتي تتعمؽ بهساعدة هدير الهؤسسة التعميهية كقائد تربكم عمى :  القيادة:البعد األكؿ

بذؿ الجٍد إلىٍاء أعهالٍـ كهساعدتٍـ عمى حؿ الخبلفات بيىٍـ، كأف يككف الهثؿ كالقدكة لٍـ في العهؿ كاالٌتهاـ بآرائٍـ الخاصة بالعهؿ 
. كاألخذ بذلؾ
يتعمؽ ٌذا البعد بكسائؿ هف االتصاؿ داخؿ الهؤسسة التعميهية بيف أفراد الطاقـ اإلدارم  كبصفة خاصة في  :  االتصاؿ:البعد الثاىي

. االجتهاعات التي تعقد بيىٍـ كالجك الذم يسكدٌا
يرتبط ٌذا البعد ببعض الجكاىب الهرتبطة بتفكيض السمطة لهدير الهؤسسة التعميهية هف حيث الهبدأ الذم : تفكيض كاتخاذ القرار: البعد الثالث 

يؤهف بً في تفكيض السمطة أم بعض هف هٍاهً كهتابعة كهراقبة األعهاؿ التي فكضٍا، ككيفية اتخاذ القرار كهدل استعدادي إلعادة الىظر في 
. ٌذا القرار هف خبلؿ ىتائج تىفيذي

هكاىياتٍـ الىجاز أعهالٍـ : الرضى الكظيفي : البعد الرابع  كيرتبط ٌذا البعد ببعض الجكاىب الهتعمقة باستخداـ أفراد الطاقـ اإلدارم لقدراتٍـ كا 
ـ بأف هايقكهكف بً هف عهؿ في هجاؿ  الكظيفية بحيكية كىشاط هع كجكد ىكع هف الثقة الهتبادلة كالتقدير لها تـ اىجازي هف عهؿ، هع شعكٌر

. كظيفتٍـ ههتع لٍـ كأف ٌذي الكظيفة ٌاهة كضركرية لٍـ
يتضهف ٌذا البعد بعض جكاىب الركح الهعىكية التي تسكد الهؤسسة التعميهية كالهتعمقة بالعبلقات اإلىساىية : الركح المعنكية : البعد الخاهس

هف هساعدة بيف أفراد الطاقـ اإلدارم فيها بيىٍـ في هجاؿ العهؿ كالجك العاـ الذم يسكد العبلقات ، كهساىدة الهدير ألفراد الطاقـ اإلدارم في 
. حؿ الهشاكؿ الشخصية ،  ككذلؾ تسكية الخبلفات الهتكاجدة بيىٍـ ، هع اتساـ الهدير بىكع هف العدالة كالهساكاة بيىٍـ
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تـ تكزيع استهارة الهقياس عمى هجهكعة هف أفراد الطاقـ اإلدارم في الثاىكيات  كطمب هف الهستجكبيف قراءة  : اإلجابة عف المقياس- 1:5
في  )X(كؿ عبارات الهقياس الهختمفة لكؿ بعد هف األبعاد الخهسة الهحددة لمعبلقات اإلىساىية في الهؤسسات التعميهية ، ثـ كضع عبلهة 

ي  هع الكضع في أف رأيً يجب  )دائها ، غالبا ، أحياىا ، ىادرا (الخاىة التي تعبر عف رأم كؿ كاحد هىٍـ كذلؾ باختيار أحد البدائؿ األربعة ٌك
. أف يككف هرتبطا بالكاقع الذم يعيشً داخؿ الهؤسسة التي يىتهي إليٍا 

 عبارة ، حيث كضعت لكؿ عبارة درجة كذلؾ بحسب البديؿ الذم تـ اختياري ، 50صحح الهقياس الهتككف هف : تصحيح المقياس - 2:5
 تقابؿ البديؿ 1 التي تقابؿ البديؿ غالبا، كالدرجة 2 التي تقابؿ البديؿ أحياىا كالدرجة 3 التي تقابؿ البديؿ ىادرا ، ثـ الدرجة 4فأقصى درجة ٌي 

. دائها 
. تـ حساب ثبات الهقياس باستخداـ هعادلة االرتباط الكركىباخ:ثبات المقياس - 3:5

ي درجة ثبات هرتفعة تتىاسب هع الدراسة الحالية 0.914كقد بمغ هعاهؿ ثبات الهقياس   . ، ٌك
 
:  حدكد الدراسة-6
 ثاىكيات  7 فردا تـ أخذٌـ هف 33اشتهؿ عمى هجهكعة هف أفراد الطاقـ اإلدارم في الهؤسسات التعميهية  كالذم بمغ عددٌـ : المجاؿ البشرم*

. بدائرتي هقرة كبكسعادة  
ا الباحث لتحقيؽ غرضً بقدر : عينة الدراسة* كلقد اعتهد في ٌذي الدراسة عمى العيىة القصدية ألىٍا هف العيىات غير االحتهالية التي  يختاٌر

ا هف دائرتي  هقرة  كبكسعادة كتـ اختيار جهيع أفراد الطاقـ  حاجتً هف الهعمكهات، حيث تـ اختيار عيىة الدراسة هف سبع ثاىكيات، تـ اختياٌر
 فردا، كعىدها تـ 35 أفراد هف الطاقـ اإلدارم حيث كاف هجهكع العيىة في البداية 05اإلدارم بكؿ ثاىكية كبالتالي احتكت كؿ هؤسسة عمى 

:  فردا كها ٌك هبيف في الجدكؿ التالي 33جهع استهارات الهقياس لـ يسترجع هىٍا استهارتيف   كهف ثـ أصبح هجهكع العيىة الىٍائي 

  يبيف أفراد العينة كالمؤسسات التي أخذت منيا 1جدكؿ رقـ 
% النسبة العينة عدد أفراد المجتمع األصمي الدائرة المؤسسة التعميمية 

 100 5 5مقرة ثانكية المجاىد الحاج الخير خيرم 
 100 5 5مقرة متقف الدكتكر احمد عركة 
مقرة ثانكية بمعائبة الجديدة 

مقرة 
5 4 80 

 100 5 5ثانكية ىكارم بكمديف 

 100 5 5بكسعادة ثانكية العقيد محمد شعباني 
 80 4 5بكسعادة ثانكية المجدؿ الجديدة 
 100 5 5 ثانكية ع الرحماف الديسي 

 94.29 33 33 المجمكع 
 

: الكسائؿ اإلحصائية المستخدمة - 7
:   ، إذ تـ تطبيؽ األساليب اإلحصائية التاليةspssتـ االستعاىة بالهعالجة اإلحصائية الكهية لمبياىات التي استخدـ فيٍا الىظاـ 

 هعاهؿ ألفا كركىباخ لمثبات  .
 الىسبة الهئكية لكؿ عبارة هف عبارات الهقياس .
 استخداـ هعاهؿ بيرسكف . 

 
 :عرض النتائج كتحميميا

  بعد القياـ بتكزيع استهارات الهقياس كجهعٍا كتفريغ اإلجابات الهتحصؿ عميٍا هف طرؼ أفراد العيىة كبعد االستعاىة بهجهكعة هف الكسائؿ 
 اإلحصائية تـ التكصؿ إلى هجهكعة هف الىتائج التي سيتـ عرضٍا

 
 
 

 بوسعادة  
 بوسعادة  
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:  البيانات الشخصية - 1
 : يبيف تكزيع أفراد العينة حسب الجنس 02جدكؿ رقـ                                     : الجنس  – 1:1

 

 

 

 

ذا يهكف % 18.2بيىها عدد اإلىاث   كتقدر ىسبتٍف ب  % 81.8  يتبيف هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ أف عدد الذككر أكثر هف اإلىاث  بىسبة  ، ٌك
تفسيري بأف الذككر يهيمكف أكثر لمكظائؼ اإلدارية هقارىة باإلىاث 

 . يبيف تكزيع أفراد العينة حسب الكظيفة 03جدكؿ رقـ                                      : الكظيفة - 2:1

 

 

 

 

 

 

لكؿ هىٍـ  % 21.2   الهتأهؿ لٍذا الجدكؿ يتبيف لً أعمى ىسبة يهثمٍا الهقتصدكف كهستشارك التكجيً الهدرسي كالهستشاركف الرئيسيكف لمتربية كذلؾ بىسبة 
.  لكؿ هىٍها،  هع العمـ أف ٌذيف األخيريف لـ يتـ ترد استهاراتٍها  %  18، يمي ذلؾ هديرك الثاىكيات كىكاب الهدير لمدراسات بىسبة 

  . يبيف تكزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي04جدكؿ رقـ                             :المؤىؿ العممي- 3:1
 
 
 
 

 

 

ي تقدر ب  ، تميٍا ىسبة الهتحصميف فقط  عمى شٍادة  % 75.8  يتضح هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ أف خرجي الجاهعة يهثمكف أعمى ىسبة ، ٌك
، كهىً يهكف القكؿ أف جؿ  % 9.1، تأتي بعد ذلؾ ىسبة الهتخرجيف هف  هعاٌد التكىكلكجية لمتربية  كتقدر ب  % 15.2البكالكريا ، تقدر ب 

ذا قد يساعدٌـ عمى أداء هٍاهٍـ عمى أحسف كجً   . أفراد العيىة يحهمكف ليساىس ، ٌك

 

 

 %النسبة   التكرار الجنس 

 ذكر  

  18.2 6 أنثى 

81.8 27  

 المجمكع  33 100

 %النسبة   التكرار الكظيفة 

 مدير ثانكية 

 18.2 6 نائب المدير لمدراسات 

18.2 6 

 21.2 7 مقتصد 

 مستشار رئيسي لمتربية 

 21.2 7 مستشار التكجيو المدرسي 

21.2 7 

 المجمكع  33 100

 %انُسثح   انتكشاس  انًؤهم انؼهًً  

 تكانىسٌا 

 9.1 3 خشٌجً انًؼاهذ

15.2 5 

 75.8 25 خشٌجً انجايؼح 

 100 33 انًجًىع 



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
337 

يبيف تكزيع أفراد العينة حسب األقدمية  : 05جدكؿ رقـ                                   : األقدمية- 4:1

 

 

 

ثـ تميٍا ىسبتي هف ٌـ اقؿ خبرة كتقدر   %  39.4 سىة يهثمكف أكبر ىسبة  15  يتضح هف خبلؿ ٌذا الجدكؿ أف الذيف لديٍـ خبرة أكثر هف 
ي الهدة التي يهكف أف تككف كافية ألداء الهٍاـ 15، كهها سبؽ يهكف القكؿ أف جؿ أفراد العيىة لديٍـ أقدهيً تتجاكز  % 30.3ب   سىكات، ٌك

 .  اإلدارية
 

 .البيانات المتعمقة بالمقياس 2 - 
 :حساب هعاهؿ االرتباط ألفا كركىباخ1:2 - 

 .يبيف  الىتائج الهتكصؿ إليٍا في كؿ بعد هف األبعاد بكاسطة ألفا كركىباخ كالهتكسط الحسابي كاالىحراؼ الهعيارم  " 06 "جدكؿ رقـ
 

 

 

 

 

 

   

ي درجة  0.914  الهتأهؿ لمجدكؿ السابؽ  يتضح لً أف هعاهؿ ألفا كركىباخ بالىسبة لمهقياس ككؿ يهثؿ ىسبة  ذا يدؿ عمى ثبات الهقياس ٌك ٌك
 .تهثؿ قيـ ثبات هرتفعة تفيد أغراض الدراسة الهتهثمة في تحديد هستكل العبلقات اإلىساىية بيف الطاقـ اإلدارم في الهؤسسات التعميهية

:  مصفكفة االرتباط الخطي بيرسكف بيف أبعاد العبلقات اإلنسانية- 2:2
 .يبيف مصفكفة االرتباطات بيف أبعاد العبلقات اإلنسانية  07  جدكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

معامل بيرسون  
 مستوى الداللة 
 معامل بيرسون

 مستوى الداللة 
 معامل بيرسون

 مستوى الداللة 

 معامل بيرسون

 مستوى الداللة 
 معامل بيرسون

 مستوى الداللة 

 *0.52 

0.02 
 *0.46 

 

0.59 

0.00 
0.61 

0.00 

1 

0.007 

0.45 0.61 

0.00 0.08 
0.71 0.57 0.59 

0.00 0.00 0.00 
1 

1 

0.49 

0.004 
1 

 الروح المعنوية تفويض السلطة االتصال الرضا الوظيفي القيادة

1 

 %انُسثح   انتكشاس  األقذيٍح 

  سُىاخ  5أقم يٍ 

 30.3 10  سُح15 إنى 5يٍ 

30.3 10 

 39.4 13  سُح 15أكثش يٍ 

 100 33 انًجًىع 

معامؿ االرتباط  

 البعد األكؿ  ألفا كركنبخ

 0.721 البعث الثاني

0.818 

 0.827 البعد الثالث  

 البعد الرابع 

 0.735البعد الخامس  

0.793 

 األبعاد 

 0.914لممجمكع   
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ي طردية ، كيبلحظ أف ٌذي العبلقة ذات داللة تساكم = 0.52      يبيف الجدكؿ أف ٌىاؾ عبلقة إرتباطية قكية حيث أف هعاهؿ بيرسكف ر  ٌك
ي أقؿ هف 0.02  درجة الهعىكية الهقارىة  ، هها يعىي أف ٌذي العبلقة لدل أفراد العيىة ككذلؾ الهجتهع األصمي الذم قهىا بسحب 0.05 ٌك

 كيبلحظ أف ٌذي العبلقة ذات داللة 0.46= العيىة هىً داؿ إحصائيا، كتكجد عبلقة قكية بيف القيادة كاالتصاؿ حيث أف هعاهؿ بيرسكف ر
ي أقؿ هف 0.004إحصائية حيث أف هستكل الداللة اإلحصائية بيىٍها قكية جدا ، حيث تساكم   كدرجة الهعىكية الهقارىة كها يبلحظ 0.05 ٌك

أف العبلقة إرتباطية قكية بيف القيادة كالرضا الكظيفي كاالتصاؿ كالتفكيض السمطة كاتخاذ القرار حيث أف هعاهؿ االرتباط بيرسكف يساكم عمى 
ي ىسب قكية ،  كها يبلحظ أف ٌذي العبلقات ذات داللة إحصائية حيث أف هستكل الداللة  ) 0.61 ، 0.45  0.59 (التكالي   ، 0.00( ٌك
ي ذات داللة إحصائية أقؿ هف  ) 0.00 ، 0.08 .   درجة الهعىكية الهقارىة α = 0.05ٌك

  كها تبيف أف ٌىاؾ عبلقة ارتباطيً قكية جدا بيف القيادة كالرضا الكظيفي كاالتصاؿ كتفكيض السمطة كاتخاذ القرار بالركح الهعىكية حيث أف 
ي طردية كيبلحظ أف ٌذي العبلقات ذات داللة إحصائية حيث أف هستكل الداللة يساكم  ) 0.59 ، 0.57 ، 0.61 (هعاهؿ بيرسكف يساكم  ٌك

ي أقؿ هف 0.00في جهيع العبلقات تساكم  ي درجة الهعىكية الهقارىة ، هها يعىي أف ٌذي العبلقات لدل أفراد العيىة ، كذلؾ 0.05 ٌك  ٌك
 .الهجتهع األصمي الذم قهىا بسحب العيىة هىً دالة إحصائيا 

 
 :  مصفكفة االرتباط الخطي بيرسكف بيف عبارات كؿ بعد مف أبعاد العبلقات اإلنسانية  - 3:2

   بعد حساب هعاهؿ االرتباط الخطي لبيرسكف بيف عبارات كؿ بعد هف أبعاد العبلقات اإلىساىية بالىسبة لمهقياس ككؿ اتضح كجكد ارتباط 
قكم بيف أبعاد العبلقات اإلىساىية أها بالىسبة لعبارات البعد الكاحد إتضح كجكد ارتباط قكم اعتهادا عمى الىتائج التي ظٍرت عمى هصفكفة 

االرتباطات بيف العبارات  
 :حيث تبيف هف خبلؿ الهصفكفة أف االرتباط كاف قكيا فقط بيف العبارات التالية 

يقدـ  : "  05 كالعبارة رقـ = 0.71 حيث ر" يستهد هدير الهؤسسة سمطتً هف عهمً كهف خبراتً كهف شعكر الغير بأٌهيتً  1: "العبارة- 
يعهؿ هدير الهؤسسة عمى هكاجٍة الخبلفات بيف "  9كالعبارة أيضا "هدير الهؤسسة هثاؿ يحتذل بً في العهؿ الجاد ألفراد طاقهً اإلدارم 

 .) 2أىظر الهمحؽ رقـ (" القيادة " البعد األكؿ   = 0.73  حيث ر"اإلدارييف 
  06كالعبارة " يتكلى هدير الهؤسسة إدارة االجتهاعات التعميهية بحكـ كظيفتً كهىصبً  " :03كالعبارة -
  = 0.59 حيث ر  " يتكافر لدل هدير الهؤسسة الهعمكهات الكافية الهتعمقة بهكضكعات االجتهاع "

يرجع أفراد الطاقـ "08   كالعبارة "يسكد اجتهاع هدير الهؤسسة هع أفراد طاقهً اإلدارم جك هف األلفة ك االحتراـ الهتبادؿ 05 " العبارة - 
  =0.63  . حيث ر "اإلدارم إلى هحاضر االجتهاع عىد الحاجة 

 . ) 3أىظر الهمحؽ رقـ " ( االتصاؿ " البعد الثاىي 
يتبع هدير الهؤسسة بعض األساليب كالكسائؿ التي تزيد هف شأف اآلخريف " :2العبارة - 

  =0.68 . حيث ر  " يستطيع أفراد الطاقـ اإلدارم تحقيؽ الهزيد هف اإلىجازات في العهؿ عىدها يككف لديٍـ حرية التصرؼ" 4كالعبارة 
 يتكافر لدل هدير الهؤسسة هعمكهات دقيقة " 07 كالعبارة   " يتابع كيراقب هدير الهؤسسة هدير األعهاؿ التي تـ تفكيضٍا  06 :" العبارة - 

 . ) 04 الهمحؽ رقـ  (" تفكيض السمطة   " البعد الثالث =0.64 عف قدرة ككفاءة الهرؤكسيف الذيف يقـك بتفكيضٍـ في بعض األعهاؿ حيث ر
هكاىياتٍـ في أداء أعهالٍـ الهىػكطة بٍـ : " 1 العبارة -   "يستخدـ أفراد الطاقـ اإلدارم كؿ قدراتٍـ كا 

  =0.83 . حيث ر" يتخذ أفراد الطاقـ اإلدارم أعهالٍـ بحيكية كىشاط  " 02كالعبارة 
  .0.64=  حيث ر"يكجد ىكع هف الثقة الهتبادلة بيف أفراد الطاقـ اإلدارم ك هدير الهؤسسة  " 05العبارة  - 

 . ) 05الهمحؽ رقـ  ( " الرضا الكظيفي "البعد الرابع 
  10العبارة  " يتـ هدير الهؤسسة بىكع هف الهساكاة ك العدالة بيف أفراد طاقهً اإلدارم   09   " العبارة - 
 .  = 0.66 حيث ر "يسكد جك هف الصدؽ كالكضكح بيف هدير الهؤسسة كأفراد طاقهً اإلدارم 10    " العبارة-
 "يساعد هدير الهؤسسة أفراد الطاقـ اإلدارم في حؿ هشاكمٍـ الشخصية إذا طمبكا هىً ذلؾ"07 العبارة - 
" يساعد هدير الهؤسسة أفراد طاقهً اإلدارم في تسكية خبلفاتٍـ البسيطة كالكثيرة   "   08العبارة   - 

 .  )  06الهمحؽ رقـ " (الركح الهعىكية "البعد الخاهس  = 0.80 .   حيث ر
 : تحميؿ هستكل العبلقات اإلىساىية لمهقياس ككؿ  4:2- 
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  (            هف خبلؿ حساب الىسب الهئكية لكؿ فرد كهقارىتٍا بالىسب الهكجكدة في الجدكؿ الخاص بتحديد هستكل العبلقات اإلىساىية
  : ، يهكف تمخيص الىتائج الخاصة بجهيع أفراد العيىة في الجدكؿ التالي  07 )الهمحؽ رقـ 

    يكضح مستكل العبلقات اإلنسانية 08جدكؿ رقـ 
 
 
 
 

 

 

"  .  70% إلى   " 40% هف خبلؿ الجدكؿ يتضح أف هستكل العبلقات اإلىساىية في هجاؿ ٌذا ا يتراكح بيف هقبكؿ كضعيؼ جدا ، أم هف 
  هف إجابات أفراد العيىة تعبر عف هستكل هقبكؿ هف العبلقات اإلىساىية بيف أفراد الطاقـ اإلدارم ، في حيف أف   36.4%حيث أف ىسبة 

هف إجابات   27.3%كىسبة  .هف إجابات أفراد العيىة تعبر عف هستكل ضعيؼ هف العبلقات اإلىساىية بيف أفراد الطاقـ اإلدارم   %36.4
هف إجابات أفراد العيىة تعبر عف هستكل هف   72.8%أفراد العيىة عبرت عف هستكل ضعيؼ جدا هف العبلقات اإلىساىية كعميً فإف ىسبة 

  ) .العبلقات اإلىساىية يتراكح بيف هقبكؿ كضعيؼ
 

  :النتائج المتكصؿ إلييا مف خبلؿ حساب النسبة المئكية لكؿ عبارة مف عبارات جميع األبعاد  5:2- 

   أفراد العينة بالنسبة لمبعد األكؿ كىك القيادةإلجابات يكضح النسب المئكية 09جدكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي 07  يتبف هف خبلؿ الجدكؿ أف أكبر ىسبة هئكية كاىت لمعبارة رقـ   التي تبيف أف هدير الهؤسسة التعميهية أكؿ هف يدخؿ   81.8 % ٌك
ا  التي ترل أف هدير الهؤسسة بحكـ "  10) ، 04،09( في العبارات الثبلث 6 % .0أها الىسبة التي تميٍا فٍي .الهؤسسة كآخر هف يغادٌر

ـ عمى العهؿ  كظيفتً يطمب هف أفراد طاقهً اإلدارم بذؿ جٍد أكثر  يعهؿ هدير الهؤسسة عمى هكاجٍة كعبلج الخبلفات الهكجكدة " ، "كيحفٌز
 ، عمى الترتيب كهىً فأغمبية  " يٍتـ هدير الهؤسسة بآراء طاقهً اإلدارم كيأخذ ذلؾ في االعتبار "بيف أفراد الطاقـ اإلدارم في هجاؿ عهمً ، 

  .الىسب تؤكد عمى أف بعد القيادة يمعب دكرا كبيرا في تحديد ىكع العبلقات اإلىساىية بيف الهدير كأفراد طاقهً اإلدارم 

 

 %انُسثح   انتكشاس انىظٍفح 

 يقثىل 

 18.2 6 َائة انًذٌش نهذساساخ 

36.4 12 

 27.2 9 ضؼٍف جذا

 33 100 انًجًىع

 36.4 12 ضؼٍف 

 01العبارة 

 02العبارة 

 03العبارة 

 04العبارة 

 05العبارة 

 06العبارة 

 07العبارة 

 08العبارة 

 09العبارة 

 60.6 10العبارة 

60.6 

51.5 

81.8 

21.2 

54.5 

60.6 

53.10 

57.6 

56.3 

 النسبة المؤوية للعبارات ككل  %النسبة المئوية 

55.78 % 

 تالعبارا
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 يكضح النسب المئكية إلجابات أفراد العينة لكؿ عبارة بالنسبة لمبعد الثاني كىك االتصاؿ10 جدكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

أف الهدير يتكلى إدارة االجتهاعات التعميهية بحكـ كظيفتً "  تؤكد عمى 03 لمعبارة رقـ % 81.8  يتضح هف خبلؿ الجدكؿ أف أكبر ىسبة 
 التي تؤكد عمى أف هدير الهؤسسة يعد جدكؿ األعهاؿ هسبقا قبؿ اجتهاعً بأفراد طاقهً  02لمعبارة رقـ   75.8 %كهىصبً ، بيىها ىسبة 

هدير الهؤسسة يعهؿ عمى تجىب اإلشاعات في هجاؿ العهؿ " التي تؤكد عمى أف   9   لمعبارة رقـ  72.7% في حيف أف الىسبة " اإلدارم 
ا  . كهىً فاالتصاؿ بيف الهدير كأفراد طاقهً اإلدارم يعتبر قىاة فعالة في تككيف العبلقات بيىٍـ "   كيحكؿ  دكف ىشٌر

يكضح النسب المئكية إلجابة أفراد العينة لكؿ عبارة بالنسبة لمبعد الثالث كىك تفكيض السمطة كاتخاذ القرار 11 جدكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي06    يبلحظ هف خبلؿ الجدكؿ أف أكبر ىسبة هئكية كاىت لمعبارة رقـ  أف هدير الهؤسسة يتابع كيراقب األعهاؿ " التي تبيف   72.7 % ٌك
أف لمهدير "  التي تؤكد عمى  07  لمعبارة رقـ 54.5 %، بيىها الىسبة " بصفة هستهرة التي قاـ بتفكيضٍا لبعض أفراد طاقهً اإلدارم 

أف الهدير " التي تؤكد عمى   03 لمعبارة رقـ   51.5 % ، كالىسبة " الهعمكهات الدقيقة عف قدرة ككفاءة الهرؤكسيف الذيف يقـك بتفكيضٍـ 
" يضع في اعتباري عىد تعاهمً هع أفراد طاقهً اإلدارم هبدأ تكافؤ السمطة هع الهسؤكلية 

 عميً  فٍىاؾ ىسب تؤكد بأف الهدير يقـك بتفكيض البعض هف سمطاتً إلى أفراد طاقهً اإلدارم كأيضا هشاركتٍـ لً في اتخاذ القرار ، أها ها 
 .تبيىً الىسب ا لهئكية لمبعد ككؿ فٍي هىخفضة 

 01العبارة 

 02العبارة 

 03العبارة 

 04العبارة 

 05العبارة 

 06العبارة 

 07العبارة 

 08العبارة 

 09العبارة 

  53.33 10العبارة 

72.7 

33.3 

66.7 

60.6 

60.6 

54.5 

81.8 

75.8 

45.5 

 النسبة المئوية للعبارات ككل  %النسبة المئوية

60.3 % 

 تالعبارا

 01العبارة 

 02العبارة 

 03العبارة 

 04العبارة 

 05العبارة 

 06العبارة 

 07العبارة 

 08العبارة 

 09العبارة 

 27.3 10العبارة 

42.4 

33.3 

54.5 

72.7 

15.2 

24.2 

51.5 

12.1 

42.4 

 النسبة المئوية للعبارات ككل  %النسبة المئوية 

37.56 % 

 تالعبارا
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  يكضح النسب المؤية إلجابات أفراد العينة لكؿ عبارة بالنسبة لمبعد الرابع كىك الرضا الكظيفي 12جدكؿ رقـ 
 

 

 

 

 

 

 

أف أفراد الطاقـ اإلدارم لٍـ دكر أساسي في "   كالتي تؤكد  09 ك 04لمعبارتيف   45.5 %   يتضح هف خبلؿ الجدكؿ أف أكبر ىسبة ٌي 
 42.4 % ، في حيف أف الىسبة " ، كأىٍـ يشعركف أف العهؿ الذيف يقكهكف كضركرم  " تقرير الطريقة  التي يىفذكف بٍا أعهالٍـ كالتي يؤدكىٍا

ي ىسب تبيف أف هستكل الرضا الكظيفي "كجكد ىكع هف الثقة الهتبادلة بيف أفراد الطاقـ اإلدارم ك هدير الهؤسسة " تكضح  05 لمعبارة رقـ  ٌك
ذا ها تدؿ عميً الىسب الهئكيةلمبعد ككؿ    .ألفراد الطاقـ اإلدارم هىخفضة كليست بالدرجة التي تسٍؿ عميٍـ القياـ بأعهالٍـ بصكرة أفضؿ ، ٌك

يكضح النسب المؤكية إلجابات أفراد العينة لكؿ عبارة بالنسبة لمبعد الخامس ىك الركح   : 13 جدكؿ رقـ 

 :الهعىكية 

 

 

 

 

 

 

 

ي09    يتبيف هف خبلؿ الجدكؿ أف أكبر ىسبة هئكية كاىت لمعبارة رقـ  أف هدير الهؤسسة يتسـ بىكع هف الهساكاة " التي تبيف 45.5 % ٌك
التي تبيف أف ٌىاؾ جك هف الصدؽ كالكضكح بيف هدير الهؤسسة  42.4 %  ، أها الىسبة التي تميٍا فٍي " كالعدؿ بيف أفراد طاقهً اإلدارم 

ي ىسبة هقبكلة  ، كالعبارة رقـ  أف أفراد الطاقـ اإلدارم ال يساعدكف بعضٍـ " التي تأكد  39.4 %   كتقدر ىسبتٍا  02كأفراد طاقهً اإلدارم ٌك
، كهف خبلؿ ٌذي الىسب يتضح أف هستكل الركح الهعىكية ألفراد الطاقـ اإلدارم غير هرتفع هها يؤثر سمبا عمى " عىد حدكث بعض األزهات 

 .أدائٍـ الكظيفي

 

   

 01العبارة 

 02العبارة 

 03العبارة 

 04العبارة 

 05العبارة 

 06العبارة 

 07العبارة 

 08العبارة 

 09العبارة 

 24.2 10العبارة 

45.5 

12.1 

21.1 

33.3 

42.4 

45.5 

27.3 

36.4 

33.3 

 النسبة المئوية للعبارات ككل  %النسبة المئوية 

32.18 % 

 تالعبارا

 01العبارة 

 02العبارة 

 03العبارة 

 04العبارة 

 05العبارة 

 06العبارة 

 07العبارة 

 08العبارة 

 09العبارة 

 42.4 10العبارة 

45.5 

39.4 

30.3 

18.2 

24.2 

9.1 

18.2 

39.4 

9.1 

 النسبة المئوية للعبارات ككل  %النسبة المئوية 

27.58 % 

 تالعبارا
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 :تحميؿ النتائج في ضكء الفرضيات

بىاء اعمى ها جاء في الجاىبيف الىظرم كالهيداىي فإىً تـ التكصؿ إلى هجهكعة هف الىتائج التي يهكف هف خبللٍا إثبات صحة الفرضيات أك 
  .ىفيٍا

  .تكجد عبلقات إىساىية بيف أفراد الطاقـ اإلدارم في الهؤسسة التعميهة : الفرضية األكلى1 -
 36.4 هف أفراد العيىة عبرت عف كجكد هستكل هقبكؿ هف العبلقات اإلىساىية ،  كىسبة  36.4 % ىسبة  :يتبيف هف خبلؿ ىتائج الهقياس أف 

  عبرت عف كجكد هستكل ضعيؼ جدا  27.3 %هف إجابات أفراد العيىة عبرت عف كجكد هستكل ضعيؼ هف العبلقات اإلىساىية  ك ىسبة%
هف إجابات هحصكرة بيف هقبكؿ كضعيؼ ، كبالتالي يهكف القكؿ أف ٌذي الفرضية %72 8.أم أف الىسبة اإلجهالية. هف العبلقات اإلىساىية  

  08.)جدكؿ رقـ (غير هحققة  
 

 .لقيادة هدير الهؤسسة التعميهية عبلقة باألداء الهٍىي ألفراد الطاقـ اإلدارم  : الفرضية الثانية 2-
  أكدت عمى األٌهية البالغة لبعد القيادة في تحديد هستكل 55.78 %ىسبة  :هف خبلؿ الىتائج الهتكصؿ إليٍا هف الهقياس يتضح  أف

أكدت أف 81.8 %حيث تأكد أف ٌىاؾ ىسبة »القيادة  « العبلقات اإلىساىية  ، كلتدعيـ ٌذا االتجاي تـ حساب الىسبة الهئكية لعبارات ٌذا البعد 
ا ، كها أكدت الىسبة  ا كآخر هف يغادٌر  أكدت أف هدير الهؤسسة يعهؿ عمى هكاجٍة كعبلج   60.6 % .هدير الهؤسسة ٌكأكؿ هف يحضٌر

هف إجابات أفراد العيىة أف هدير الهؤسسة يساعد أفراد طاقهً اإلدارم في  57.6 %كتبيف الىسبة . الخبلفات بيف اإلدارييف في هجاؿ العهؿ
 كبالتالي فإف الفرضية الثاىية هحققة   55.78 %كعميً فإف الىسبة اإلجهالية لئلجابات عمى عبارات البعد ككؿ فٍي تفكؽ .إىجاز أعهالٍـ 

 
  . تكجد هجاالت اتصاؿ تعزز الركابط بيف الهدير كأفراد طاقهً اإلدارم  : الفرضية الثالثة 3-

هف إجابات أفراد العيىة أكدت عمى دكر االتصاؿ كأٌهيتً في بىاء العبلقات اإلىساىية   60.3%     يتبيف هف خبلؿ ىتائج الهقياس أف ىسبة
:  حيث تأكد أف ٌىاؾ « االتصاؿ » كلتدعيـ ٌذا االتجاي تـ حساب الىسبةالهئكية.بيف الهدير كأفراد طاقهً اإلدارم 

  أكدت  أف هدير الهؤسسة كبحكـ كظيفتً يتكلى إدارة االجتهاعات التعميهية التي تعقد بيف أفراد الطاقـ  03)العبارة  81.8 % ( ىسبة 
هف اإلجابات أكدت أف هدير الهؤسسة يعهؿ 09) العبارة  72.7 % ( ىسبة .اإلدارم، كالتي تعتبر هجاؿ هف هجاالت االتصاؿ فيها بيىٍـ 
ا أكدت  أف هدير الهؤسسة يعهؿ عمى 07 )العبارة 66.7 % ( كأيضا الىسبة .عمى تجىب اإلشاعة في هجاؿ العهؿ كيحكؿ دكف اىتشاٌر

  كعميً فإف الىسبة اإلجهالية لجهيع إجابات العبارات البعد ككؿ تفكؽ   .هساعدة أفراد طاقهً اإلدارم عمى االشتراؾ في الهىاقشة كبأداء أرائٍـ
 .فٍذا يدؿ عمى أف ٌىاؾ هجاالت اتصاؿ الركابط بيف الهدير كأفراد طاقهً اإلدارم ، كعميً فإف الفرضية الثالثة هحققة  60.3 %

 
  . تكجد عبلقة بيف اتخاذ الهدير لمقرارات كبيف أراء أفراد طاقهً اإلدارم فيٍا  :الفرضية الرابعة   4 - 

 :ىتائج الهتكصؿ إليٍا هف الهقياس يتضح أف اؿهف خبلؿ 
هف إجابات أفراد العيىة تؤكد عمى أف بعد تفكيض السمطة كاتخاذ القرار كبعد هف األبعاد الهحددة لمعبلقات اإلىساىية   37.56 % أف ىسبة 

تؤكد عمى أف 09 )العبارة  42.4 %( أها فيها يتعمؽ بالىسب الهئكية لعبارات ٌذا البعد ىجد أف ىسبة  .أىٍا تسٍـ بدرجة ضعيفة  في تحقيقٍا 
ي ىسبة ضعيفة  التي 08 )العبارة   33.3 % (ىسبة  الهدير يستطمع آراء أفراد طاقهً اإلدارم حكؿ هكضكع ها قبؿ أف يتخذكا قرار بشأىً ٌك

ي أيضا ىسبة ضعيفة  كالتي تؤكد عمى  اٌتهاـ 03 )العبارة  51.5 % ( ىسبة  تؤكد عمى أف الهدير يىفذ األعهاؿ التي يقـك بتفكيضٍا ، ٌك
ذا يدؿ عمى أف الىسبة اإلجهالية لجهيع عبارات البعد ككؿ ال تفكؽ .الهدير عىد تعاهمً هع أفراد طاقهً اإلدارم بهبدأ تكافؤا السمطة   ٌك

 .، كعميً فإف الفرضية غير هحققة   %37.56
 

 . تكجد عبلقة بيف الرضا الكظيفي ألفراد الطاقـ اإلدارم كها يحصمكف عميً هف تحفيز ىفسي  :الفرضية الخامسة  5 - 
التي تؤكد عمى أف أفراد الطاقـ اإلدارم لٍـ دكر أساسي في تقرير 04 ) العبارة  45.5 % (ىسبة   :يتبيف هف خبلؿ ىتائج الهقياس أف   

ذي الىسبة ضعيفة  .الطريقة التي يىفذكف بٍا أعهالٍـ كالتي يؤدكىٍا  كالتي تبيف بأف أفراد الطاقـ اإلدارم 06 )عبارة   33.3 % ( ىسبة   . ٌك
ي ىسبة ضعيفة   كعميً فإف الىسبة اإلجهالية لجهيع عبرات البعد ككؿ ال تفكؽ  .يشعركف باف العهؿ الذم يقكهكف بً ٌاـ كضركرم ٌك

 .فإف الفرضية غير هحققة   %32.18
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 . تكجد عبلقة بيف اٌتهاـ الهدير بأفراد طاقهً اإلدارم كارتفاع الركح الهعىكية لديٍـ :الفرضية السادسة  6 - 

 التي تبيف أف الهدير ال يتدخؿ دائها في تسكية الخبلفات بيف أفراد 08 )العبارة    39.4 %  ( ىسبة  :هف خبلؿ ىتائج الهقياس يتبيف أف 
أف الهدير ىادرا ها يساعد أفراد طاقهً اإلدارم في حؿ هشاكمٍـ الشخصية   7) العبارة    30.3 % ( طاقهً اإلدارم ، كها يتبيف أف ىسبة 

أف أفراد الطاقـ اإلدارم أىٍـ يشعركف أحياىا بأىً أىجزكا شيئا لً قيهة في 05) العبارة     24.3 % ( كتبيف الىسبة   .حتى لك طمبكا هىً ذلؾ 
  .، فإف الفرضية غير هحققة  27.8 % العهؿ الذم يقكهكف بً كعميً فإف الىسبة الكمية لئلجابات ال تفكؽ 

 

: خبلصة

     كعميً يتضح أف لمعبلقات اإلىساىية دكر فعاؿ في الرقي كالتحضر، كها تحتكيً ٌذي العبلقات هف ركابط تسٍـ في تكطيد الركابط بيف أفراد 
. التىظيـ أك الهؤسسة

   كيهكف أف ىىظر إلى العبلقات اإلىساىية في هحيط اإلدارة عمى أىٍا الكسيمة لمكصكؿ إلى جٍكد جهاعية هثهرة كهشجعة، فٍي تعهؿ عمى 
إيجاد التهاسؾ بيف ٌؤالء األفراد في هجاؿ العهؿ كبطريقة تضهف تحريؾ دكافعٍـ كفريؽ كاحد بصكرة تعاكىية هحققة لئلشباع الهادم 

كاالجتهاعي كالىفسي في سبيؿ  الكصكؿ إلى األٌداؼ الهشتركة بيىٍـ كبيف الهىظهة التي يعهمكف بٍا، كهٍهة تطكير العهمية التعميهية كالرفع 
هف شأف العبلقات اإلىساىية بٍا كذلؾ بتجسيدٌا عمى أرض الكاقع، ككذلؾ األخذ بكؿ األبعاد الهحددة لمعبلقات اإلىساىية كتطبيقٍا، فالىهط 

القيادم لمهدير يمعب دكرا كبيرا في تحديد ىكعية العبلقات بيىً كبيف أفراد طاقهً اإلدارم ككذلؾ هجاالت االتصاؿ فيها بيىٍا التي يجب أف تقـك 
ا إلى تفكيض السمطة كاشتراؾ في  عمى هبدأ االحتراـ كالتقدير، فكجكد العبلقات التعاكىية كاالتصاؿ الفعاؿ يسهح بكجكد الثقة التي تسهح بدكٌر
اتخاذ القرار، كاألخذ برأيٍـ كالكصكؿ لحمكؿ أفضؿ ككذا هساعدة الهدير لٍـ في حؿ هشاكمٍـ الشخصية كالرفع هف ركحٍـ الهعىكية كتحقيؽ 

ـ أف العهؿ الذم يقكهكف بً في كظيفتٍـ ٌاـ كضركرم .  الرضا الكظيفي، كذلؾ بشعكٌر
إال أىً كهف خبلؿ الىتائج الهتكصؿ إليٍا في ٌذم الدراسة تؤكد ضعؼ العبلقات اإلىساىية بيف أفراد الطاقـ اإلدارم، كعدـ تحقيؽ أكبر   

. هستكل هف العبلقات هها أدل إلى تدٌكر الهؤسسة التعميهية أم أف تحقيؽ العبلقات اإلىساىية لً فعالية كبيرة في العهمية التعميهية
ذا ها تحقؽ ىسبيا هف خبلؿ ٌذا  البحث ا داخؿ الهؤسسة التعميهية ٌك .    كعميً كجب تحقيؽ ٌذي العبلقات كتطبيقٍا كتدعيـ دكٌر

  تحقيؽ ىكع بسيط هف الترابط كالتىسيؽ كاالىسجاـ الضركرم في الهؤسسة الذم يؤدم إلى تحقيؽ األٌداؼ الهمقاة عمى عاتؽ أفراد الطاقـ 
  .اإلدارم، كذلؾ عف طريؽ االتصاؿ كاالشتراؾ في الهىاقشة كهساعدة أفراد الطاقـ اإلدارم لبعضٍـ البعض

 :  مقترحات الدراسة    

: اقتراحات خاصة بالمدير -

ذا يعكد عميً بالفائدة كعمى أفراد طاقهً اإلدارم - 1 عمى الهدير إتباع أسمكب قيادم ديهقراطي يتيح لً فرصة القياـ بهٍاهً عمى أكهؿ كجً ٌك
. عمى الهدير أف يهمؾ هٍارات إىساىية أم أف يككف قادرا عمى بىاء عبلقات طيبة هع أفراد طاقهً اإلدارم - 2.
.  أف يككف همها بأٌداؼ عهمً كهدير ، ككذلؾ اإللهاـ بكؿ الهفاٌيـ ك األهكر التي تخص اإلدارة التعميهية - 3
.  أف يشارؾ بصفتً هسؤكؿ  في اتخاذ القرار كاألخذ بعيف االعتبار آراء أفراد  الطاقـ اإلدارم - 4
.  أف تككف لديً القدرة الكافية عمى  التكيؼ هع الظركؼ كالهشاكؿ الصعبة كهعالجتٍا - 5
.  عمى الهدير أف يىسؽ جٍكد أفراد طاقهً اإلدارم ، ك إشاعة جك التعاكف كالعهؿ الجهاعي - 6
خبلص كاالٌتهاـ بأدائٍـ - 7 ـ لمعهؿ يجد كا  .  عمى الهدير أف يفٍـ أفراد طاقهً اإلدارم ، كذلؾ هف أجؿ جذبٍـ كتحفيٌز
. عمى الهدير أف يعتهد عمى  هبدأ العدؿ كالهساكاة بيف أفراد طاقهً  - 8
. هساعدتٍـ عمى الشعكر باألهف كالطهأىيىة ك خمؽ جك تسكدي الصداقة كالكضكح - 9
: اقتراحات خاصة بنائب المدير لمدراسات -
. عمى ىائب الهدير لمدراسات هساعدة الهدير في كؿ األعهاؿ كذلؾ بالقياـ بالدكر الهىكط بً ، كاىجازي بصكرة تسهح لً بالرضى عف األداء - 1
. االشتراؾ في تحقيؽ العبلقات اإلىساىية بيف أفراد الطاقـ اإلدارم - 2
. احتراـ جهيع العاهميف كحثٍـ عمى العهؿ في اىضباط تاـ - 3
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: اقتراحات خاصة بالمقتصد - 
هكاىياتً في أداء عهمً - 1 . عمى الهقتصد استخداـ قدرتً كا 
.  عمى الهقتصد أف يمـ بجاىب الحسابات كالصرؼ بحكـ كظيفتً - 2
.  عمى الهقتصد أف يككف ىزيٍا في الحفاظ عمى  أهكاؿ الهؤسسة بها أىً هسؤكؿ عف عهمية الصرؼ - 3
. عمى الهقتصد أف يساٌـ في زرع العبلقات اإلىساىية بيف أفراد الطاقـ اإلدارم ككؿ - 4
: اقتراحات خاصة بالمستشار الرئيسي لمتربية – 
.  عمى الهستشار الرئيسي لمتربية أف يككف هتعهقا في الجكاىب التربكية كالتعميهية بككىً الهسؤكؿ في اإلدارة ك الذم تتطمع إليً األىظار - 1
أف يقـك بعهمً كدكري اإلدارم عمى أكهؿ كجً  - 2
أف يساٌـ في إثراء العبلقات اإلىساىية لتحسيف ظركؼ العهؿ  - 3
: اقتراحات خاصة بمستشار التكجيو المدرسي - 
عمى هستشار التكجيً الهدرسي أف يساعد أفراد الطاقـ اإلدارم في حؿ الهشاكؿ كتكجيٍٍـ لها يهمكً هف هعمكهات في عمـ الىفس  - 1
عمى الهستشار أف يشارؾ بخبرتً كثقافتً الىفسية في ربط العبلقات في اإلدارة  - 2
ىشاد الراحة كالطهأىيىة لدل كؿ فرد هف أفراد الطاقـ اإلدارم - 3 . أف يككف عىكاف التفٍـ ك الهساعدة كا 
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الكفايػػػػات الكالديػػػػػة البلزمػػػػػػة لتفعيػػػػػػؿ العبلقػػػػات األسريػػػػػػة  
كخفض مشكبلت األطفاؿ السمككية مف منظكر سمككي معرفي  

 
نبيؿ عتركس  / د 

  جامعة باجي مختار عنابة
 

مقدمة 

رية في حياة اإلىساف،  تكلي الدراسات كالبحكث الىفسية كالتربكية الحديثة اٌتهاها خاصا بهكضكع الطفكلة لككىٍا تهثؿ هرحمة جٌك
، كتظٍر أٌـ قدراتً كاستعداداتً، كترسـ الخطكط الكبرل لها سيككف -حسب الدراسات الىفسية التحميمية– حيث تتشكؿ فيٍا هبلهح شخصيتً 

عميً في الهستقبؿ؛ إذ دلت األبحاث عمى أف ها يكتسبً الفرد هف هككىات شخصيتً في الطفكلة الهبكرة يهيؿ إلى الثبات الىسبي الذم يجعؿ 
أف عددا هف سهات الشخصية  )فمس(كقد بيىت الهبلحظات التي أجريت عمى األطفاؿ في هعٍد أبحاث . عهمية تغييري فيها بعد عهمية صعبة

هها يجعؿ الحاجة إلى تكفير بيئة صحية   (1)تتأسس كتستقر عىد بمكغ الطفؿ عاهً الخاهس، بؿ قد تدـك كتبقى خبلؿ فترة الهراٌقة كالرشد؛
كيأتي في هقدهة ذلؾ البيئة األسرية كعمى رأسٍا الكالداف، المذاف يتحتـ عميٍها اكتساب هجهكعة هف الهٍارات . لمىهك أهرا الزها كضركريا

ك ها تسعى ٌذي الدراسة . كالكفايات الكالدية، لمتهكف هف إتقاف فىكف التربية األسرية، كالتعاهؿ هع هشكبلت األطفاؿ الهختمفة بكفاءة كاقتدار ٌك
.  إلى بسطً كتفصيمً

األسرة كمشكبلت الطفؿ السمككية   - 1

كيعد فٍـ . تؤكد االتجاٌات الحديثة في العمـك السمككية أف شخصية الطفؿ ىتاج لعكاهؿ التىشئة األسرية كاالجتهاعية كعكاهؿ كراثية
. ٌذي العكاهؿ، كاإلحاطة بٍا، كهحاكلة التحكـ فيٍا، كتكجيٍٍا الكجٍة السميهة، أهرا ضركريا لهساعدة الطفؿ عمى الىهك السميـ

كبرغـ تعدد الهصادر التي تسٍـ في تشكيؿ شخصية الطفؿ كالهدرسة، كاألصدقاء، ككسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ الحديثة، تبقى األسرة 
األساس ك هركز الثقؿ في تشكيؿ شخصيتً جسهيا كىفسيا كعقميا كاجتهاعيا كعاطفيا، بؿ ٌي التي تسٍـ في تحديد هدل تأثير باقي الهصادر 

ا الجهاعة اإلىساىية األكلى التي يتعاهؿ هعٍا الطفؿ، كيعيش فيٍا السىكات التشكيمية األكلى هف عهريعمى شخصيتً،   . باعتباٌر
ا بيئة خصبة يتعمـ فيٍا الطفؿ العادات كالمغة كالقيـ كالسمكؾ، كيتأثر  كقد أكدت الدراسات الىفسية كالتربكية أٌهية األسرة باعتباٌر

كها أف الخبرات الهؤلهة كالىاجهة عف أساليب خاطئة في التىشئة تبلـز الطفؿ حتى . بالجك السائد فيٍا، كالذم يؤثر بدكري عمى تكافقً الىفسي
  (2).يكبر كتؤدم بً إلى اضطرابات كأهراض ىفسية تبعدي عف حالة األسكياء

إف التىشئة االجتهاعية الخاطئة، كجٍؿ اآلباء بقكاعد التربية السميهة، لً آثار سيئة عمى شخصية األطفاؿ، كهف ذلؾ بركز صعكبات 
كيتضح ذلؾ في . سمككية ككجداىية هختمفة لديٍـ، سكاء كاىكا في هرحمة ها قبؿ الهدرسة، أك في الهرحمة االبتدائية أك في الهرحمة الهتكسطة

فقد أظٍرت ىتائج بعض ٌذي الدراسات . أغمب الدراسات التي أجريت عمى هشكبلت األطفاؿ سكاء في الهجتهعات األجىبية أك في البيئة العربية
أف الهشكبلت السمككية حصمت عمى أعمى التقديرات هف قبؿ الهعمهيف كأكلياء األهكر هف بيف هجاالت عديدة لمهشكبلت الىفسية عىد 

أف كبل هف الذككر كاإلىاث يعاىكف بالهتكسط هف خهس إلى ست هشكبلت في أم  )كاليفكرىيا( كها أظٍرت ىتائج دراسة الىهك في (3).األطفاؿ
كتىخفض درجة اىتشار ٌذي الصعكبات السمككية هع التقدـ في العهر بالىسبة لؤلطفاؿ . كقت خبلؿ هرحمة ها قبؿ الهدرسة كالهدرسة االبتدائية

سىة  )12-9(سىكات يفكقكف األطفاؿ األكبر عهرا الذيف ٌـ ها بيف  )8-6(لذا ىجد أف األطفاؿ األصغر الذيف ٌـ ها بيف . في سف الهدرسة
  (4).كها أف ظٍػػػػكر الهشكبلت السمككيػػة أكثر شيػكعا بيف الذككر هىً بيف اإلىػاث. في عدد الهشكبلت السمككيػػػة

 يصدر عف الطفؿ، كيسبب إزعاجا كقمقا لمهحيطيف بً،  الذم ذلؾ الىكع هف السمكؾ غير الهرغكب فيًكيقصد بالهشكبلت السمككية 
كيأخذ ٌذا السمكؾ طابع الثبات، كيظٍر بشكؿ هتكرر في الهكاقؼ الهتشابٍة، كال يهكف لمكالديف أك . كيؤثر عمى تقديري لذاتً كعبلقتً باآلخريف

  (5).الهدرسيف عبلج ٌذي الهشكبلت دكف هساعدة هف هتخصصيف في هجاؿ العبلج كاإلرشاد الىفسي
 تصرفات تصدر عف الطفؿ بصفة هتكررة أثىاء تفاعمً هع البيئة كالهدرسة، كال تتفؽ هع هعايير بأىٍا" سهيرة عمي"كها تعرفٍا 

  (6).السمكؾ السػكم الهتعػارؼ عميػً في البيئػة االجتهاعيػة، كال تىاسب هرحمة ىهػك الطفؿ كعهػري



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
346 

كيشير بعض الباحثيف إلى كجكد ارتباط بيف السمكؾ الهشكؿ كالسمكؾ الهضطرب، فكبلٌها يعكؽ الفرد عف ىهكي الهتكاهؿ، بيد أف 
، في حيف يقرف بعض الباحثيف اآلخريف بيف )Desorder(هرحمة أكلية في االضطراب  )Problem(ٌىاؾ فركقا بيىٍها في الدرجة، فالهشكمة 

  (7).الهشكبلت كاالضطرابات
إف الهشكبلت السمككية التي تحدث لمطفؿ ال تحدث هف العدـ أك هف الطفؿ كحدي، بؿ ٌي ىتيجة لمتفاعؿ الذم يحدث بيف الطفؿ 

أم أف هشكبلت الطفؿ السمككية ٌي في هعظهٍا رد فعؿ لها يعاىيً في بيئتً هف ىقص كحرهاف لبعض حاجاتً الىهائية . كالبيئة الهحيطة بً
رغاـ هف حكلً عمى إشباع حاجاتً األساسية الهختمفة،  التي يمجأ في هقابمٍا إلى أىكاع هف السمكؾ تتمخص في هحاكلة التغمب عمى حرهاىً، كا 
األهر الذم  يجعؿ الطفؿ يسمؾ بالطريقة التي يعتقد أىٍا ستهكىً هف الحصكؿ عمى ها يريد، حتى لك لـ يىؿ ٌذا السمكؾ االستحساف، أك حتى 

. لك كاف سمككً ٌذا هؤذ لغيري
كالتي ترل أىٍا ىسؽ يتككف هف أفراد يرتبطكف فيها بيىٍـ - حسب ىظرية األىساؽ أك األىظهة العاهة– كاستىادا إلى هفٍـك األسرة 

بشبكة هف العبلقات كالتفاعبلت، بحيث ال يهكف فٍـ سمكؾ األسرة فٍها كاهبل هف خبلؿ دراسة كؿ فرد عمى حدة؛ ألىً سيككف شيئا هىفصبل 
 (8).هعمقا في فراغ، بؿ يىبغي أف يتـ ذلؾ هف خبلؿ دراسة أجزاء ٌذا الىسؽ في عبلقتٍا بعضٍا ببعض، كفي عبلقتٍا بالعهمية الكمية لؤلداء

في ضكء – فإىً هف غير الهقبكؿ أف يىتزع الفرد هف سياقً األسرم لتقدـ لً الخدهة الىفسية التي يحتاج إليٍا، بؿ أصبح الفرض الهطركح بقكة 
لمفرد الهضطرب، " ضحية"أف األسرة ٌي األسبؽ في االضطراب هف الفرد، كأف األسرة ليست – ىتائج البحكث العمهية كالههارسات العهمية هعا 

، كعادة ها يككف ٌذا الفرد أضعؼ حمقات األسرة، كبالتالي فٍك الهرشح ألف يككف العضك "الهضطربة"األسرة " ضحية"بؿ األصح أف الفرد ٌك 
    (9).الذم تعبر األسرة هف خبللً عف اضطرابٍا

كفي ٌذا السياؽ، فإف الهشكبلت السمككية كاالضطرابات االىفعالية التي تصيب الطفؿ داخؿ أسرتً تعكس كجكد عبلقات أسرية 
هاداهت األسرة ضالعة في ىشأة اضطراب الفرد، فإف الىتيجة  ك.هضطربة، تخفي كراءٌا هجهكعة هف الهشكبلت تعد جذكرا لها يعاىيً الطفؿ

تقضي بأف تككف أيضا حاضرة كهشاركة في عهمية اإلرشاد كالعبلج، حتى يحدث في بىائٍا كفي أساليب تفاعمٍا التغيير الهطمكب في االتجاي 
السكم لتكاكب كتعزز التحسف الذم يفترض أف يحدث عىد عضك األسرة؛ ذلؾ أف أم عهميات تقكيـ لؤلسرة يىبغي أف تىصب عمى عهميات 

  (10).التفاعؿ داخؿ الىسؽ األسرم كجعمٍا تسير في الخط الصحيح كالسكم
 

نظاـ الكالدية كالعكامؿ المؤثرة فيو . 1.1

فقد أصبح التركيز عمى ىظاـ الكالدية هف الهكضكعات األساسية في الدراسات التربكية كالىفسية، كأضحى االٌتهاـ بً  بىاء عمى ها تقدـ،  
أكثر شهكال كاتساعا في الرؤية، حيث يىظر إليً باعتباري الىظاـ الذم تتفاعؿ فيً خصائص الطفؿ كخصائص الكالديف، - في العصر الحديث 

. كأحداث الحياة في آف كاحد
كهف ثـ يهكف .      كعمى أساس ٌذا التىاكؿ تعد األسرة هىظكهة تتفاعؿ داخمٍا العىاصر الهتعمقة بالطفؿ كبالكالديف كبأحداث أك ضغكط الحياة

تبيُّف تأثير الكالدية عمى األطفاؿ، اىطبلقا هف أف الذم يعاىي ضغكطا بعيىٍا فإف سمككاتً كاتجاٌاتً سكؼ تتأثر تباعا بٍذي الضغكط، كهف ثـ 
ا إلى كافة أفراد األسرة الكاقعة في دائرة التىشئة    (11).األطفاؿ-  كخاصة– تىتقؿ بدكٌر

 التي ركزت عمى الهىظكر التفاعمي بيف الكالديف كالطفؿ في عهمية التىشئة االجتهاعية، تبيف أف لؤلطفاؿ تأثيرات باستقراء األبحاثك
عمى الراشديف هساكية لتأثيرات الراشديف عمى األطفاؿ، كبذلؾ لـ تعد االتجاٌات الكالدية هف الهؤثرات الكحيدة في العبلقة، بؿ إف سهات الطفؿ 

  (12).كخصائصً تسٍـ بشكؿ فعاؿ في تشكيؿ االتجاٌات الكالدية، أم أف كبل الكالد كالطفؿ يؤثر في اآلخر كيتأثر بً بشكؿ ديالكتيكي
الىاجهة عف طبيعة الكالديف كخصائصٍها، أك تمؾ الىاجهة عف طبيعة  إلى جاىب ٌذا، فإف الضغكط الهفركضة عمى الكالديف، سكاء
ذا كاف أحد األبكيف يعاىي هف ضغط شديد فإىً سيككف غير (13).الطفؿ ك خصائصً، يحتـ عميٍها ىكعا هف التكافؽ في سياؽ ٌذا التفاعؿ  كا 

كلسكء الحظ، كمها زادت هشاكؿ الطفؿ السمككية كاف اآلباء أكثر عرضة لئلجٍاد الشديد، . قادر بالشكؿ الجيد الهبلئـ عمى أف يككف كالدا جيدا
جٍاد  ا يهكف أف تؤدم إلى هشاكؿ سمككية أكثر لمطفؿ؛ لٍذا فإف تكتر كا  هها يؤدم إلى هزيد هف االضطراب لمرعاية الكالدية، كالتي بدكٌر

  (14).اآلباء، كالرعاية الكالدية الههزقة كهشاكؿ الطفؿ السمككية هف الههكف أف تؤثر عمى بعضٍا البعض بأسمكب دائرم
يف كآخركف        دراسة ٌدفت هعرفة هدل تأثير Cohen & all ((15)(كتدعـ ىتائج الدراسات كالبحكث ٌذي الحقيقة، فقد أجرل كٌك

اضطرابات األهٍات في ظٍكر الهشكبلت لدل األطفاؿ؛ حيث اتضح أف األهٍات البلتي لديٍف أطفاؿ هضطربكف كف يعاىيف هف صراعات 
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هتعددة، كاكتئاب كعدكاىية، كها كاف لديٍف عدد غير قميؿ هف أحداث الحياة الضاغطة، كيهكف هف خبلؿ سمكؾ األهٍات التىبؤ بالىاحية 
. االىفعالية لؤلطفاؿ

ا تؤثر عمى اتجاٌات األطفاؿ هف جٍة أخرل  فإف االتجاٌات الكالدية تؤثر في طريقة تعاهؿ الكالديف هع أطفالٍـ، كالتي بدكٌر
ـ، كتؤثر عمى سمككٍـ، كأف العبلقة بيف الطفؿ ككالديً تعتهد أساسا عمى اتجاٌات الكالديف ي هسألة يجٍمٍا بعض اآلباء الذيف قمها . ىحٌك ٌك

يركف كجكد عبلقة بيف سمككٍـ كسمكؾ أبىائٍـ البلسكم، حيث يبدك أىٍـ غير كاعيف ألٌهية الدكر الذم تمعبً صفاتٍـ الشخصية في ىهك 
 كها إليً، أكثر اضطرابان، يدفعً شخص هضطرب طفؿ كؿ كراء كبالتالي أهكف القكؿ أىً. كتطكر أىهاط هف ردكد الفعؿ البلسكية عىد أطفالٍـ

 عف كتعبيرا ترجهة الكاقع في ذلؾ يككف قد سمككية هشكبلت هف األبىاء يعاىيً كها. هشكمكف أباء ٌىاؾ كلكف هشكمكف أبىاء يكجد ال أىً
 .ألبىائٍـ رعايتٍـ كقصكر ذاتٍـ الكالديف شخصيات تعترل اضطرابات

اضطراب هثؿ  السمككية لمهشكبلت األبىاء إلى تعرض الهؤدية العكاهؿ كأحد بالكالديف كثيرة الخصائص الهتعمقة دراسات كقد تىاكلت
ك األعراض العصابية لدل .  الكالديف، كالخبلفات الزكجية كالشجار بيف الزكجيف، كصراع األدكار، كعدـ كجكد االىسجاـ بيىٍهاالعبلقات بيف

 الهستكل تدىيك. كفاة أحد الكالديف أكغيابً الهتصؿ أكالهؤقتك. أحد الكالديف أككميٍها، كاالكتئاب، أكالهخاكؼ الهرضية، أكالتكتر الزائد
ا هف العكاهؿ.. كاالجتهاعي االقتصادم ي أفكار اآلباء كهعتقداتٍـ حكؿ  الحالية الدراسة تركز كسكؼ. كغيٌر عمى بعض العكاهؿ األخرل، ٌك

 . كفيها يمي بسط لذلؾ. الكالدية، كالتفاعبلت األسرية، كأساليب التىشئة الكالدية
 

  تؤثر الهعتقدات كالهعرفة عف التربية األسرية عمى أسمكب التطبيؽ لهبادئٍا، إذ يخطئ اآلباء أثىاء معتقدات اآلباء حكؿ الكالدية. 1.1.1
 .تعاهمٍـ هع أطفالٍـ بسبب بعض الهعتقدات كاألفكار الخاطئة عف الهكاقؼ الخاطئة التي يكاجٍكىٍا هع أطفالٍـ

      إلى جاىب ٌذا، فإف إحاطة اآلباء بهراحؿ ىهك أطفالٍـ كهتطمباتٍـ الىهائية، كاكتسابٍـ الهعرفة الصحيحة هف أٌـ العكاهؿ التي تساعدٌـ  
كبهفٍـك الهخالفة فإف جٍؿ اآلباء بذلؾ أك تبىيٍـ أفكارا خاطئة عىً ال يساعدٌـ في فٍـ التغيرات الجسدية . في فٍـ سمكؾ أطفالٍـ كتقبمٍـ

كها أىٍـ يعجزكف عف تفسير التغيرات السمككية كالتىبؤ بٍا، كبالتالي فإىٍـ يفقدكف . كالهعرفية كاالىفعالية كاالجتهاعية التي تحدث عىد أطفالٍـ
 (16).السيطرة عميٍا أك ضبطٍا، كيهارسكف أىهاطا سمككية تعبر عف تربية أسرية سمبية هها يعرض األطفاؿ إلى هزيد هف الهشكبلت

 
 تعتبر التفاعبلت األسرية كالسمككات األبكية بشكؿ خاص هف العكاهؿ الهٍهة في تحديد أسمكب العبلقة هع التفاعبلت األسرية. 2.1.1 

كتشير الدراسات إلى أف االتصاؿ الفعاؿ داخؿ األسرة عاهؿ حاسـ في الرضا كالتكيؼ األسرم، كأف عدـ اهتبلؾ الكالديف لهٍارات . األبىاء
االتصاؿ يؤدم إلى اىخفاض هستكل التكيؼ األسرم، كأف الكالديف الذيف يعتهداف عمى استخداـ هٍارات االتصاؿ في الهىاقشة كالتعاهؿ هع 

 .الهشكبلت الهىزلية، يككف التكيؼ األسرم بيىٍها إيجابيا، هقارىة بالكالديف المذيف ال يستخدهاف ذلؾ
 التي ٌدفت إلى التعرؼ عمى طبيعة األسر التي تسيء هعاهمة أطفالٍا بدىيا هقارىة (17)"داليا هؤهف"    كقد أشارت إلى ٌذا الهعىى دراسة 

أسرة هىاصفة بيف األسر الهسيئة كاألسر السكية، حيث أسفرت ىتائج الدراسة  )20(بتفاعبلت األسر السكية، كالتي تككىت عيىة دراستٍا هف 
أقؿ تكاصبل هف ىاحية اىفعالية كأقؿ اتصاال لحؿ هشكبلتٍا، كأقؿ رضا عف عبلقاتٍا بأبىائٍا، كأكثر صراعا بالىسبة  عف أف األسر الهسيئة

. لتىشئة األطفاؿ، كأكثر صراعا بالىسبة لمتفاعؿ األسرم، كأقؿ تىظيها، كأقؿ تهاسكا هف األسر غير الهسيئة
كتشير الدراسات إلى أف ٌىاؾ . هع طفمٍا ذك أٌهية بالغة، إذ يرتبط ذلؾ بالشعكر باألهف كالتعمؽ- خاصة –    كيعد هستكل تكاصؿ األـ 

عبلقة بيف تصىيفات تعمؽ الطفؿ باألـ كأىهاط االتصاؿ بيىٍها؛ فاألطفاؿ الذيف ىشئكا في جك هف التعمؽ اآلهف في هرحمة الرضاعة، يصبحكف 
أها األطفاؿ الذيف ىشئكا في جك هف التعمؽ غير اآلهف في . أكثر اىفتاحا كطبلقة كتهاسكا في تكاصمٍـ هع أهٍاتٍـ في عهر الرابعة كالىصؼ

هرحمة الرضاعة، فيظٍركف عدـ اىفتاح في تكاصمٍـ هع أهٍاتٍـ، كيهتازكف بضعؼ التهاسؾ كالتكافؽ كالعدكاىية كالهمؿ كالتىاقض في 
  (18).الدكر

 
 كؿ سمكؾ يصدر هف األب أك األـ أككميٍها يعرؼ الباحثكف الهعاهمة الكالدية بأىٍاأساليب التربية الخاطئة كضعؼ المشاركة الكالدية . 3.1.1

  (19).كيؤثر عمى الطفؿ كعمى ىهك شخصيتً سكاء قصدا بٍذا السمكؾ التكجيً أكالتربية أـ ال
ا في تىشئة الطفؿ، فقد تبيف أف استخداـ الطرائؽ اإليجابية في هعاهمة الطفؿ  كتتبايف أساليب التىشئة االجتهاعية هف حيث آثاٌر

 في حيف أف استخداـ األساليب (20)كتشجيعً تىهي لديً شعكرا قكيا بالثقة بالىفس كتحهؿ الهسئكلية كتعكدي االستقبلؿ كاالعتهاد عمى الىفس،
.  الخاطئة في الهعاهمة لٍا تأثير خطير عمى األبىاء؛ حيث يؤدم شعكر الكراٌية كالرفض إلى ظٍكر اضطرابات ىفسية ال حصر لٍا
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 دراسة حكؿ السمكؾ الهشكؿ لدل أطفاؿ ها قبؿ الهدرسة كعبلقتً ببعض (21)" ٌاىـ ابراٌيـ عمي الشبيىي"  كفي ٌذا السياؽ أجرت 
الهتغيرات األسرية، كخمصت الباحثة إلى أف العبلقات األسرية السميهة الخالية هف الهشاحىات كالشقاؽ هىاخ هساعد لتىشئة اجتهاعية سميهة، 

كأف العبلقات األسرية الهتصدعة، كعدـ الكفاؽ بيف الزكجيف هىاخ هساعد لمسمكؾ الهشكؿ لمطفؿ، كأف جىس الطفؿ كترتيبً الهيبلدم قد يككىاف 
عاهميف هساعديف لمسمكؾ الهشكؿ لمطفؿ إذا كاف جك األسرة هشحكىا بالشجار؛ حيث يعكؽ ٌذا األخير عهمية التكحد السميهة هع األب أك هع 

. الكالد الهخالؼ
ضعؼ الهشاركة الكالدية لمطفؿ  تبيف أف األبىاء؛ تىشئً في كأثري الكالديف دكر هجاؿ في السابقة كالبحكث الدراسات هعظـ كباستقراء

 كالهشاركة الكافي، بالتفاعؿ كقياهٍها الكالديف حضكركالبعد العاطفي بيف األبكيف كالطفؿ قد تجعؿ هشاكؿ األسرة كالطفؿ تزيد كتتكاثؼ، كأف 
. كاضطرابات الشخصية كالسمككية الىفسية لمهشكبلت إىاثان  أك ذككران  األبىاء تعرض ضد كاؽ بهثابة عاهؿ ٌك األبىاء رعاية في كبير بشكؿ

 
التدخبلت اإلرشادية القائمة عمى تحسيف الكفاية الكالدية    - 2

تركز التدخبلت اإلرشادية الهكجٍة لآلباء كاألهٍات لخفض هشكبلت أطفالٍـ السمككية عمى تدريبٍـ عمى هجهكعة هف الكفايات     
كالهٍارات الكالدية كتحسيف أدائٍـ في ذلؾ؛ إذ أف ىقص الهعمكهات الكالدية حكؿ هشكبلت األطفاؿ السمككية، تجعؿ اآلباء عاجزيف عف تفسير 
ـ بالذىب كتضاؤؿ ثقتٍـ بأىفسٍـ كهقدرتٍـ عمى هساعدة أطفالٍـ؛ األهر الذم يجعؿ  بعض سمككات كاىفعاالت أطفالٍـ؛ هها يؤدم إلى شعكٌر

فإف اآلباء ليسكا بحاجة إلى  ) (Gardner,1974"جارىدر"ككها أشار . الحاجة هاسة إلى هساعدتٍـ كتدريبٍـ لتحسيف أدائٍـ في التعاهؿ هعٍـ
الهرشد أك الهعالج ليضع المـك عميٍـ أك يحاضر فيٍـ حكؿ أخطائٍـ، ككيؼ سببكا هشكبلت أطفالٍـ، إىٍـ يطمبكف هعمكهات كتكجيٍا كدعها 

إىٍـ ال يحتاجكف تعهيهات حكؿ الكالدية الجيدة؛ بؿ إىٍـ بحاجة إلى اقتراحات هحددة كعهمية لكيفية إىجاح أك تىهية التكيؼ كالصحة . كهٍارات
 James Walker & thomas Shea( (22)( جيهس كالكر كتكهاس( .الىفسية عىد أطفالٍـ

برىاهج تدريب الكالديف بأىً ىشاط تدريبي  Crockee & Glover ( (23)(" كركؾ كجمكفر"عرؼ  برامج التدريب الكالدم كأىميتيا. 1.2
كيتضهف ٌذا البرىاهج هجهكعة هف . ٌادؼ لآلباء الذيف يحاكلكف تطكير هٍاراتٍـ الكالدية، بٍدؼ تشجيع السمكؾ اإليجابي لدل أطفالٍـ

. الهفاٌيـ الهحددة، التي تٍدؼ إلى تزكيد الهشاركيف بالهعمكهات كالهٍارات، هف أجؿ زيادة كعي اآلباء لجكاىب هتعددة تتعمؽ بالكالدية
 كتشير الدراسات التي أجريت عمى اآلباء كاألهٍات الذيف يخضعكف لمتدريب عمى الهٍارات الكالدية إلى جدكل هثؿ تمؾ البراهج  

أف التدريب  )Martinez & Forgatch, 2001(" هارتيىيز كفكرجاتش"فعمى سبيؿ الهثاؿ أظٍرت الدراسة التي قاـ بٍا . التدريبية كفاعميتٍا
عمى الهٍارات الكالدية الهشتهمة عمى تطكير ههارسات إيجابية كتشجيع الطفؿ، كاالٌتهاـ اإليجابي بً، كحؿ الهشكبلت، كاستراتيجيات التعزيز 
اإليجابي، كطرؽ تعديؿ السمكؾ الخاطئ بعيدا عف العقاب البدىي، أدت إلى تحسف همهكس في طاعة األطفاؿ لؤلٌؿ كخفض حدة الصراع 

  (24).هعٍـ
دراسة ٌدفت إلى هعرفة فاعمية برىاهج إرشادم لتحسيف بعض الهٍارات الكالدية لدل اآلباء  (25)" اهيؿ اسحاؽ" كها أجرل 

أسرة لديٍا أطفاؿ يعاىكف هف هشكبلت سمككية، قسهكا  )20(تككىت العيىة هف . كاألهٍات بغرض خفض الهشكبلت السمككية لدل أطفالٍـ
كقد تكصمت الدراسة إلى . أطفاؿ )10(أهٍات، ك )10(آباء،  )10: (أسر )10(بالتساكم إلى هجهكعتيف تجريبية كضابطة قكاـ كؿ هىٍها 

 .فاعمية البرىاهج اإلرشادم في تحسيف هستكل الهٍارات الكالدية لخفض الهشكبلت السمككية لدل أبىائٍـ
 

تعد الكفاية الكالدية هف العكاهؿ التي تمعب دكرا هٍها في تحديد هخرجات التربية األسرية، حيث تشير الكفاية مفيـك الكفاية الكالدية . 2.2
   (26).إلى اعتقاد األـ كاألب بأىٍها قادراف عمى التأثير إيجابيا في سمكؾ أبىائٍـ

 كتظٍر التربية األسرية الفعالة هف خبلؿ هجهكعة هف الههارسات السمككية اليكهية التي يهارسٍا اآلباء أثىاء تفاعمٍـ اليكهي هع 
كتتمخص أٌـ الكفايات . كهف الطبيعي أف تتأثر ٌذي الههارسات بالىاحية الهعرفية التي يهتمكٍا اآلباء عف أطفالٍـ. أطفالٍـ داخؿ كخارج الهىزؿ

: البلزهة لتحقيؽ تربية أسرية فاعمة فيها يمي
كفايات الجاىب الهعرفي لآلباء، كتتهثؿ في هعتقدات اآلباء عف الكالدية كالتربية األسرية، باإلضافة إلى هستكل هعرفة اآلباء عف أطفالٍـ  - 1

. هف حيث هراحؿ الىهك كهتطمباتً الىهائية
. كفايات هتعمقة بالجاىب السمككي لآلباء - 2
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. فٍـ اىفعاالت األطفاؿ – 3
. فٍـ أسباب السمكؾ غير الهرغكب فيً لدل األطفاؿ – 4
. هٍارة تطبيؽ القكاعد األساسية في التربية األسرية – 5
 (27).هٍارة االستهاع الجيد – 6

:  أف الكفاية أك الكفاءة الذاتية الكالدية تتككف هف ثبلثة أبعاد، ٌيBandura( (28)( كيرل باىدكرا 
كيهكف تقييهٍا هف . كالتي تدفع كتشجع عمى االستهرار في هكاجٍة الصعكبات، كعمى الهبادأة في سمككات جديدة: الكفاءة الذاتية السمككية – 1

. خبلؿ الهٍارات االجتهاعية كالسمكؾ التككيدم
كتشير إلى إدراؾ الفرد أف لديً قدرة عمى السيطرة عمى أفكاري كهعتقداتً؛ حيث أف سمككً يقاد هف خبلؿ أفكاري، : الكفاءة الذاتية الهعرفية – 2

. كتقيـ ٌذي األفكار هف خبلؿ القدرة عمى السيطرة عمى الغرائز كاألفكار االكتئابية
لى إحساس األفراد الذيف : الكفاءة الذاتية االىفعالية – 3 كتشير إلى هعتقدات الفرد حكؿ قياهً بأفعاؿ تؤثر عمى حالتً االىفعالية كهزاجً، كا 

ـ خارجة عف سيطرتٍـ كتقيـ ٌذي الكفاءة هف خبلؿ . يبحثكف عف عبلج ىفسي بسبب تكقعاتٍـ كاعتقاداتٍـ باستهرار اضطراباتٍـ، كأف هشاعٌر
. القدرة عمى السيطرة عمى الهزاج أك الهشاعر في هكاقؼ هحددة

 كهف العكاهؿ الهؤثرة في هزاج الكالديف كحالتٍـ االىفعالية، الضغكط األسرية كالحياتية الهختمفة التي تعهؿ عمى تعطيؿ أدائٍـ 
كها تجعمٍـ أقؿ رعاية لٍـ، كغير قادريف عمى حؿ الهشكبلت، هع سرعة الغضب، ككثرة االىتقاد، . كههارستٍـ، كتجعؿ ىظرتٍـ سمبية ألطفالٍـ

كبالتالي فإف اهتبلؾ الكالديف ألساليب هكاجٍة بىاءة لتمؾ الضغكط الهختمفة، يساعد عمى اتزاىٍـ االىفعالي، كيعهؽ لديٍـ . كاستخداـ العىؼ
 .الشعكر بالكفاية في تربية أبىائٍـ

 
تركز الىظريات الهىضكية تحت ٌذا االتجاي عمى إدخاؿ العقؿ كالهىطؽ  مككنات الكفاية الكالدية لبناء برنامج إرشادم سمككي معرفي. 3.2

عمى أساس أف سبب الهشكبلت كاالضطرابات الىفسية . في اإلرشاد كالعبلج الىفسي كتغيير األفكار الخاطئة أك البلهىطقية التي تبىاٌا الهسترشد
كها يرل ٌذا االتجاي أف االضطراب الىفسي عىدها يحدث ال يشهؿ جاىبا كاحدا هف الشخصية . يرجع إلى تمؾ األفكار كالهعتقدات الخاطئة
طرؽ التفكير (، كالتفكير )التغيرات الفسيكلكجية(، كاالىفعاؿ )األفعاؿ الخارجية(السمكؾ الظاٌر : فحسب، بؿ يهتد ليشهؿ أربعة جكاىب ٌي

  (29)). العبلقات باآلخريف(، كالتفاعؿ االجتهاعي )كالقيـ
كيقـك اإلرشاد األسرم السمككي الهعرفي عمى افتراض أساسي ٌك أف السمككات كاإلدراكات الهرضية أك الهشكمة هتعمهة، كتستهر هف 

. التقميد، كاإلشراط اإلجرائي، كاإلشراط الكبلسيكي، أكاشتراؾ ٌذي األىهاط هعا: خبلؿ تكرار أىهاط هف التفاعؿ كالتي تشتهؿ
   كتعد األسرة ذات خمؿ كظيفي عىدها يىخرط أفرادٌا بأىهاط سمبية هف التفاعؿ كالسمككات فيها بيىٍـ، كها يسكد كجكد اإلدراكات كاألبىية 

 كيتضهف كجكد أىهاط خاصة هف التكقعات كالعزك كاالفتراضات كهعايير هتعمقة بالعبلقات .الهعرفية السمبية، حيث يتـ االختبار السمبي لمهكاقؼ
كها يظٍر في ٌذي األسر األبىية الهعرفية السمبية الهرتبطة باالىتباي . األسرية، كالتي تعهؿ عمى استهرارية أىهاط السمككات السمبية في األسرة

كيعزل السمكؾ اإليجابي لمهكاقؼ الخارجية، أم أف الفرد . االىتقائي لمىقاط السمبية لدل اآلخريف، كالقياـ بالعزك الشخصي لمسمككات السمبية
إلى جاىب تبىي تكقعات سمبية . هسؤكؿ عف السمكؾ السمبي، كالسمكؾ اإليجابي ٌك ىاتج عف الهكقؼ ىفسً، كليس عف سمكؾ الفرد اإليجابي

حكؿ أفراد األسرة اآلخريف، ككضع افتراضات حكؿ كيفية جعؿ العبلقات األسرية تتىاسب هعٍـ، ككضع هعايير حكؿ طريقة جعؿ العبلقات في 
  (30).األسرة هتىاسبة قد ال يكافؽ عميٍا أفراد آخركف في األسرة

: جكاىب ٌي بىاء عمى ها تقدـ، فقد اعتهدت الدراسة الحالية تقسيـ الكفايات الكالدية إلى ثبلثة
 .كفايات الجاىب الهعرفي- 
 . كفايات الجاىب السمككي-
.  كفايات التعاهؿ هع الضغكط األسرية كالحياتية الهختمفة-

 
: كتتضهف جاىبيف أساسيف ٌها كفايات الجانب المعرفي. 1.3.2

: كيتـ بػ. كذلؾ هف خبلؿ هساعدتٍـ عمى اهتبلؾ أفكار أكثر عقبلىية تصحيح معتقدات اآلباء الخاطئة المرتبطة بالكالدية. 1.1.3.2
 .تحديد األفكار البلعقبلىية الهرتبطة بالكالدية -
 .شرح العبلقة بيف أفكارىا كهشاعرىا كسمككىا كالتأكيد عمى دكر األفكار في تحديد هشاعرىا كسمككىا -
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 (31).استبداؿ األفكار البلعقبلىية بأخرل أكثر ىفعا كفائدة -
 فاعمية إعادة البىاء الهعرفي في دراستٍا التي ٌدفت إلى التعرؼ عمى أثر تغيير الهفاٌيـ الكالدية الخاطئة في (32)" إيهاف الخطيب"كقد أكدت 

هف األهٍات  )50(تككىت عيىة الدراسة هف. تحسيف الكفاية الكالدية لدل األهٍات الهسيئات ألطفالٍف كخفض اإلحساس بالتٍديد لديٍـ
ف بيف  أها،  )25(تـ تكزيعٍف عشكائيا عمى هجهكعتيف هتساكيتيف عدد كؿ هىٍها . سىة )40 – 20(الهسيئات ألطفالٍف ههف تتراكح أعهاٌر

كقد أشارت الىتائج إلى . إحداٌها ضابطة كاألخرل تجريبية، حيث استفادت ٌذي األخيرة هف برىاهج تدريبي يستىد إلى الىظرية الهعرفية السمككية
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة عمى هقاييس الكفاية الكالدية، األهف الىفسي كالهفاٌيـ الكالدية 
الخاطئة في تربية األبىاء، كذلؾ لصالح الهجهكعة التجريبية؛ هها يدؿ عمى كجكد أثر لتغيير الهفاٌيـ الكالدية الخاطئة في تحسيف الكفاية 

.  الكالدية لدل األهٍات الهسيئات ألطفالٍف كخفض اإلحساس بالتٍديد لديٍـ
تعتبر هعرفة اآلباء بهراحؿ الىهك كهتطمباتٍا الىهائية هف أٌـ  تبصير الكالديف بخصائص كمتطمبات المرحمة النمائية ألطفاليـ .  2.1.3.2

العكاهؿ التي تساعدٌـ في فٍـ سمكؾ أطفالٍـ كتقبمٍـ؛ ألىٍا تساعدٌـ في فٍـ التغيرات الجسدية كالهعرفية كاالىفعالية كاالجتهاعية التي تحدث 
كها أىٍا تساعد اآلباء في فٍـ الفركؽ الفردية لدل . عىد أطفالٍـ، كتفسير التغيرات السمككية كالتىبؤ بٍا، كبالتالي ضبطٍا كالسيطرة عميٍا

األطفاؿ كتبىي تكقعات تتىاسب كقدرة األطفاؿ الفعمية، كبالتالي ههارسة أىهاط سمككية تعبر عف تربية أسرية إيجابية؛ األهر الذم سيزيد هف قدرة 
  (33).األطفاؿ عمى التكيؼ كالىهك

لى ٌذا أشار  في دراستً إلى أف زيادة هٍارات اآلباء في هعرفة الخصائص الىهائية ألطفالٍـ ساعدٌـ Churchill( (34)(" تشرشيؿ"     كا 
. عمى اكتساب هٍارات لحؿ الهشكبلت التي تكاجً أطفالٍـ

كتعتبر هٍارة حؿ الهشكبلت هف الهٍارات األساسية في التفكير العقمي الهىظـ، كتشكؿ ٌذي الهٍارة الهحكر  ميارة حؿ المشكبلت.  3.1.3.2
يجاد البدائؿ كالتفكير في ىتائج الحمكؿ  األساسي في براهج اإلرشاد األسرم الهختمفة؛ ألىٍا تٍدؼ إلى هساعدة األسرة في تحديد الهشاكؿ كا 

الههكىة، كاختيار الحؿ األهثؿ، ثـ تىفيذي، كتقييـ األهكر بعد ذلؾ لمتأكد هف أف الهشكمة قد حمت فعبل، ككذا تطبيؽ عهمية حؿ الهشكبلت هف 
  (35).جديد عمى أم هشكبلت هتبقية

 دراسة ٌدفت إلى Thompson & All ( (36)(كآخركف" تكهبسكف"     كتشير ىتائج الدراسات إلى فاعمية ٌذي الهٍارات؛ حيث أجرل 
 )34(تككىت العيىة هف. تدريب الكالديف عمى هٍارات االتصاؿ هع األبىاء، كقد استىد البرىاهج التدريبي عمى هبادئ أىظهة التعمـ االجتهاعي

هف اآلباء الذيف كضعكا ضهف هجهكعة كاحدة، كتـ تعريضٍـ الختباريف قبمي كبعدم، كهف ثـ قياس الهتابعة، كتـ تطبيؽ قائهة حؿ 
الهشكبلت، كقائهة االتجاٌات الكالدية، كقد تـ تدريب الكالديف عمى هٍارات التفاعؿ الكالدم هع األبىاء، كلعب الدكر، كحؿ الهشكبلت، 

أسابيع  )8(كاستهر تطبيؽ البرىاهج لهدة . كهقاببلت فردية هع الهدربيف، ككاجبات هىزلية، كاالتصاؿ تمفكىيا لهىاقشة الهكضكعات األسرية
كأشارت الىتائج إلى تحسف هستكل الكالديف في التفاعؿ هع األبىاء هف خبلؿ تعمـ هٍارات حؿ الهشكبلت، . بهعدؿ ساعتيف لكؿ جمسة

. كاىخفاض هستكل التكتر في العبلقات األسرية، كتحسف كجٍات ىظر الكالديف في إدراؾ طبيعة السمككات الهشكمة ألبىائٍـ
يعد تقديـ السمككات اإليجابية البديمة عف أىهاط السمكؾ الهحافظ عمى استهرارية الهشكمة التي ألفتٍا األسرة  كفايات الجانب السمككي.  2.3.2

كاعتادت عمى ههارستٍا أهرا ضركريا، خاصة بالىسبة لؤلسر التي تعاىي هف هشكبلت سمككية هتهركزة حكؿ الطفؿ، أك هشكبلت اىفعالية 
.  عاطفية

    كيتـ التركيز خبلؿ التدخؿ اإلرشادم عمى هعرفة الىهط الكالدم الذم يهثمً الهسترشد، كىكع األسمكب الذم يتعاهؿ بً هع الطفؿ، كبياف 
ك ها يستدعي هىً بعد ذلؾ تصحيح هساري ككضعً ليككف أبا كهربيا فاعبل، كذلؾ هف . أثر ذلؾ هف الىاحية السمككية كاالىفعالية كاالجتهاعية ٌك

: خبلؿ التدريب عمى الهٍارات التالية
اىككؾ" يرل ميارات االتصاؿ الفعاؿ. 1.2.3.2  أف تعميـ الكالديف هٍارات االتصاؿ لً تأثير Kaiser & Hancock ( (37)(" كايزر ٌك

ـ كالسهاح لٍـ بالتعبير عىٍا  كفاعمية عالية، كيركز في ذلؾ عمى هٍارة اإلصغاء الفعاؿ التي تتضهف فٍـ اىفعاالت األطفاؿ كعكس هشاعٌر
. حتى يشعركا أىٍـ هتقبمكف هف قبؿ آبائٍـ رغـ هشاكمٍـ كاىفعاالتٍـ السمبية، هها يسٍؿ عميٍـ التعاهؿ هع الهكقؼ الهشكؿ الذم يككىكف فيً

كيدرب اآلباء عمى أف يكجٍكا كاهؿ اىتباٌٍـ لحديث أطفالٍـ، هع تكجيً أسئمة لٍـ تدؿ عمى االٌتهاـ كالهتابعة لها يقكلكف هف ىاحية، كالحرص 
 .عمى هعرفة ها كراء ٌذا الحديث كهدلكالتً هف ىاحية أخرل، كبالتالي تشجيعٍـ عمى اإلفضاء بهكىكىات قمكبٍـ

التي ٌدفت إلى تدريب اآلباء عمى  Nelson & Levant ( (38)(" ىيمسكف كليفىت"       كهف الدراسات التي تدعـ فاعمية ٌذي الكفاية دراسة 
. أسرة لديٍا هشكبلت في التكاصؿ كالتفاعؿ األسرم )34(كقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى عيىة هككىة هف . هٍارات االتصاؿ ضهف برىاهج تدريبي

كقد تـ تقسيـ العيىة إلى هجهكعتيف تجريبية كضابطة، تمقت الهجهكعة التجريبية تدريبا عمى هٍارات التكاصؿ كاالتصاؿ، ككيفية تطبيقٍا في 
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الهكاقؼ األسرية، كتتضهف هٍارات الهشاٌدة، كاإلصغاء، كاالستجابة، كعكس الهشاعر، كالكعي الذاتي، كالقكاعد األسرية، كاالجتهاعات 
في حيف لـ تتمؽ الهجهكعة الضابطة أم . كتـ استخداـ لعب الدكر كالهىاقشات كالكاجبات الهىزلية في التدريب عمى تمؾ الهٍارات. األسرية
كذلؾ أشارت . كأشارت الىتائج إلى تحسف هستكل العبلقات األسرية كالرضا األسرم عف طريؽ التكاصؿ كالتفاعؿ بيف أفراد األسرة. تدريب

التقارير التي قدهٍا اآلباء إلى تحسف طبيعة العبلقة بيىٍـ كبيف أبىائٍـ، كاىخفاض هستكل الحساسية كالتكتر داخؿ األسرة، كازدياد هستكل 
.  التهاسؾ األسرم لصالح الهجهكعة التجريبية

أىً ال يهكف ألم تدريب أف يككف فعاال   ) Rodolf Driekurs("ركدكلؼ درايكرز" يرل ميارة المشاركة كبناء العبلقة اإليجابية . 2.2.3.2 
ىها يتحقؽ ذلؾ هف خبلؿ تكفير اآلباء لركائز تمؾ العبلقة  إذا لـ تتكفر الرغبة في بذؿ الجٍد كالكقت لبىاء العبلقة اإليجابية هع األطفاؿ، كا 

يصاؿ الحب؛ كالتشجيع: األساسية كالهتهثمة في كقد اتفؽ خبراء األسرة كالطفؿ عمى الىطاؽ . االحتراـ الهتبادؿ، كتكفير كقت لمهتعة كالهرح، كا 
كهف تـ فإف تدريب اآلباء عمى اكتساب ٌذي . العالهي أف عهمية الهشاركة كبىاء العبلقة اإليجابية هع الطفؿ هٍـ جدا لمىهك الىفسي السميـ

الهٍارة بجدكلة أىشطة إيجابية لقضائٍا هع الطفؿ في جك عاهر بالحب كالحىاف كالتشجيع، كبىاء عبلقات جيدة، كالتركيز عمى سمككات إيجابية 
  (39).بشكؿ دكرم لً بالغ األثر عمى الطفؿ

إلى هشاركة الكالديف في المعب البدىي هع طفمٍـ كعبلقتً بالهكاىة السكسيكهترية  ) Macdonald, K(" كيفف هاؾ دكىالد"    كتشير دراسة 
سىكات، أف آباء األكالد الهٍهميف أقؿ هشاركة في لعب بدىي هثير لبلىفعاالت هع  )5-3(كالتي كاىت عيىتٍا هجهكعة هف األطفاؿ بعهر. لمطفؿ

  (40).أبىائٍـ هقارىة بآباء األكالد الهحبكبيف، كها أشارت الىتائج إلى أٌهية تىظيـ االىفعاؿ لمجدارة االجتهاعية
 يتطمب تعديؿ سمكؾ األطفاؿ ذكم الهشكبلت السمككية أف يتغير أكال سمكؾ اآلباء الهسؤكليف عف ميارة تعديؿ السمكؾ. 3.2.3.2    

اىد، كيىج، بيد، كيكدر، لكبتز، كجكىسكف  ي حقيقة تكصمت إليٍا دراسات كؿ هف فكٌر  ,Forehand, King) ٌؤالء األطفاؿ، ٌك
Peed,Yoder :1995, Lobitz, Johnson :1979(.(41) 

    كقد دفعت ٌذي الىتيجة الباحثيف إلى دراسة أىهاط سمكؾ اآلباء كاستراتيجيات الضبط السمككي التي يستخدهكىٍا لمتعاهؿ هع هشكبلت 
أطفالٍـ، لها لٍذي األساليب هف هكاىة هٍهة في تككيف شخصية األبىاء هف حيث أىهاط تكيفٍـ، كهفٍكهٍـ لذكاتٍـ، كقدرتٍـ عمى هكاجٍة 

ـ باألهف كبخاصة في هيداف عمـ – كلعؿ هف أكثر األبعاد األسرية التي حظيت باٌتهاـ الباحثيف . هشكبلت الحياة اليكهية، كهستكل شعكٌر
التسمط كالدكتاتكرية، كالتساهح كالتساٌؿ، : أىهاط سمكؾ اآلباء كاتجاٌاتٍـ ىحك أبىائٍـ، كتشتهؿ عمى ثبلثة أىهاط رئيسية ٌي- ىفس الىهك

. كالحـز كالثبات
اىد"    كقد لخص  أٌـ قكاعد تعديؿ السمكؾ التي يحسف باآلباء التدرب عميٍا كاكتسابٍا عمى  )Macmahon & Fohand(" هاكهاٌكف كفٌك

: الىحك التالي
. هكافأة السمكؾ الهرغكب فيً – 1
. تجاٌؿ السمكؾ غير الهرغكب فيً – 2
 (42).تصحيح كهعاقبة السمكؾ غير الهرغكب فيً– 3

ي الىتيجة ىفسٍا التي تكصمت إليٍا   في دراستٍا التي ٌدفت إلى الكشؼ عف فاعمية برىاهج تدريبي في تعديؿ (43)" كفاء أبك عكاد"    ٌك
السمكؾ في زيادة هٍارات األهٍات في حؿ هشكبلت أطفالٍف السمككية داخؿ الهىزؿ، كهدل اىعكاس ذلؾ عمى تقميؿ عدد كشدة هشكبلت 

ـ ها بيف  )26(تألفت عيىة الدراسة هف . أطفالٍف السمككية سىة، كقسهت العيىة عشكائيا إلى  )12-6(أها لديٍف أطفاؿ تتراكح أعهاٌر
هقياس الهٍارة في حؿ هشكبلت "هجهكعتيف هتساكيتيف، هجهكعة تجريبية تمقت التدريب عمى البرىاهج، كأخرل ضابطة، كقد تـ استخداـ 

استغرقت هدة . )Eyberg :1977(الذم طكري إيبرج " إيبرج لهشكبلت األطفاؿ السمككية"الذم أعدتً الباحثة، كهقياس " األطفاؿ السمككية
كقد أظٍرت الىتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة بالىسبة . جمسات، بهعدؿ جمسة كاحدة أسبكعيا )9(التدريب

لمقياس القبمي كالقياس البعدم لصالح الهجهكعة التجريبية عمى هقياس الهٍارة في حؿ هشكبلت األطفاؿ السمككية كعمى هقياس إيبرج لهشكبلت 
األطفاؿ السمككية، حيث زادت هٍارات األهٍات في الهجهكعة التجريبية في هعرفة العكاهؿ الهؤثرة في صحة األطفاؿ الىفسية داخؿ األسرة، ك 

جراءات تعديؿ  زاد هستكل فٍهٍف لسمكؾ أطفالٍف كأسباب تطكر هشكبلتٍـ السمككية، كزادت هٍاراتٍف عمى اكتساب كاستخداـ كؿ هف هٍارات كا 
السمكؾ، هها ساعدٌف عمى حؿ هشكبلت أطفالٍف، كها أدل إلى حدكث ىقص داؿ في عدد كهشكبلت أطفاؿ الهجهكعة التجريبية هقارىة 

كها أشارت الىتائج إلى أف أهٍات الهجهكعة التجريبية احتفظف بزيادة هستكل هٍاراتٍف في حؿ هشكبلت . بأطفاؿ أهٍات الهجهكعة الضابطة
أطفالٍف السمككية خبلؿ فترة الهتابعة، كاستهر أطفالٍف يظٍركف ىقصا في هشكبلتٍـ السمككية بشكؿ أكثر داللة عها كاىت عميً في القياس 
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البعدم، هقارىة بأهٍات الهجهكعة الضابطة المكاتي تراجع هستكل هٍاراتٍف في حؿ هشكبلت أطفالٍف هها أدل إلى زيادة ٌذي الهشكبلت لدل 
. أطفالٍف
. حظي هكضكع كيفية هكاجٍة الضغكط أك التعايش هعٍا بالكثير هف اٌتهاـ العمهاء كفايات التعامؿ مع الضغكط األسرية كالحياتية. 3.3.2

الهجٍكدات التي يبذلٍا الفرد في تعاهمً هع األحداث سكاء أكاىت ٌذي " إلى هفٍـك الهكاجٍة بأىً Lazarus,R ( (44)(كيشير الزاركس 
" .الهجٍكدات هكجٍة ىحك االىفعاؿ أكهكجٍة ىحك الهشكمة

يسعى هف خبللٍا الفرد - سمككية أك هعرفية-  بأىٍا هجهكعة هف الىشاطات أكاالستراتيجيات الديىاهية (45)" لطفي عبد الباسط"   كيعرفٍا 
. لهكاجٍة الهكقؼ الضاغط أكلحؿ الهشكمة أك لتخفيؼ التكتر االىفعالي الهترتب عىٍا

:    كقد أشارت الدراسات إلى كجكد ىكعيف هف استراتيجيات الهكاجٍة كالتكيؼ هع الضغكط ٌها
إلى جاىب . األساليب الذاتية، كتتضهف التفكير في الهكاقؼ الضاغطة، كذلؾ لتغيير إدراؾ الفرد ىحك الهكقؼ، أك إيجاد حؿ لذلؾ الهكقؼ: أكال

. االسترخاء الفكرم كالعضمي الذم يساعد عمى ضبط االىفعاالت كالتحرر هف الهشاعر الهصاحبة لمتكتر كالقمؽ
أساليب خارجية الهصدر، كتتهثؿ في الدعـ االجتهاعي الكارد هف أشخاص خارج األسرةػ، كاألصدقاء كالجيراف كاألخصائييف :     ثاىيا

.  كالهرشديف
 التي ٌدفت Haessly ,James ( (46)( كهف الدراسات التجريبية التي اٌتهت بخفض هستكل ضغكط الكالديف، دراسة جيهس ٌاسمي 

السمككي كبرىاهج تدريب األباء عمى التعديؿ السمككي في خفض – إلى هقارىة فاعمية كؿ هف برىاهج تدريب اآلباء عمى تعديؿ السمكؾ الهعرفي 
ـ  )21(تككىت العيىة هف . ضغكط الكالديف كالهشكبلت السمككية لدل األطفاؿ أبا ههف لديٍـ طفؿ يعاىي هف هشكبلت سمككية، كتتراكح أعهاٌر

سىكات، كتـ تقسيهٍـ بطريقة عشكائية إلى هجهكعتيف إحداٌها تـ تدريبٍا عمى البرىاهج الهعرفي السمككي، كاألخرل تـ تدريبٍا  ) 6-4 (بيف
كاستخدـ في الدراسة هقاييس تقدير الكالديف، التقارير الذاتية لمكالديف، قائهة الهشكبلت السمككية لمطفؿ، . عمى برىاهج إدارة سمكؾ الطفؿ

كأسفرت الىتائج عف فاعمية كؿ هف البرىاهج الهعرفي السمككي كالبرىاهج السمككي في خفض ضغكط الكالديف . كهقياس الضغكط الكالدية
 .كالهشكبلت السمككية لدل أطفاؿ ها قبؿ الهدرسة

 
خاتمة 

إف الىظرة الشاهمة كالعهيقة لهشكبلت الطفؿ السمككية، تيسر فٍـ كاقع األسرة، كتساعد عمى تشخيص اضطرابٍا، كها تساعد في بىاء 
.  فرضيات صحيحة أثىاء عهمية التقييـ العاـ لكضع األسرة، كالذم يسٍـ بدكري في تحديد التدخبلت اإلرشادية الهبلئهة كالهىاسبة

   كبالتعاكف هع أفراد األسرة، يتـ ترجهة ٌذي التدخبلت إلى ههارسات فعمية في إطار برىاهج إرشادم إجرائي يتضهف هجهكعة هف 
األىشطة كالهكاقؼ كالتدريبات، التي تستخدـ فيٍا فىيات كأساليب سمككية كهعرفية هتىكعة، تككف هتبكعة بكاجبات بيتية لترسيخ الهبادئ 

كالهفاٌيـ، كالتهكف أكثر هف األداء العهمي لمكفايات التي يتـ تعمهٍا كالتدرب عميٍا خبلؿ الجمسات اإلرشادية، كالتي تٍدؼ إلى تحقيؽ التكافؽ 
شاعة  ك ها بيىتً الكثير هف الدراسات التي أكدت فاعمية اإلرشاد . الحب كالدؼء كالتكاصؿ الفعاؿ بيف أفرادٌاكاالستقرار داخؿ األسرة، كا  ٌك

دراسة تتعمؽ بفاعمية اإلرشاد  )250(تحميؿ ىتائج فيً تىاكؿ  ) Gladding, 2003 (  غبلدىجففي بحث قاـ بً. األسرم في تحقيؽ ٌذا الٍدؼ
األسرم، أظٍرت ىتائج التحميؿ أف أشكاؿ اإلرشاد األسرم الهتىكعة كاىت أكثر فاعمية، كلـ تظٍر أية دراسة كجكد آثار سمبية ىاجهة عف أم 

  (47).شكؿ هف أشكاؿ اإلرشاد األسرم
: كيكصي الباحث في خاتهة ٌذي الدراسة بها يمي         

تكثيؼ خدهات اإلرشاد األسرم لآلباء كاألهٍات كبخاصة تمؾ التي تركز عمى البراهج التدريبية الهختمفة، سكاء تمؾ التي تٍدؼ إلى  – 1
تحقيؽ الجكاىب الىهائية كالكقائية هف جٍة، أك تمؾ التي تٍدؼ إلى تحقيؽ الجكاىب العبلجية هف جٍة أخرل، كذلؾ هف خبلؿ فتح الهراكز 
كالهؤسسات التي تعىى بتقديـ ٌذي الخدهات؛ ألف كجكد ٌذي الهراكز يساعد اآلباء كاألهٍات عمى التعاهؿ هع الهشكبلت الزكاجية كاألسرية 

. الهختمفة
. التأكيد عمى ضركرة إشراؾ اآلباء هع األهٍات في براهج التدريب لها لذلؾ هف أثر فعاؿ – 2
إجراء دكرات تدريبية لؤلزكاج الحديثيف كبرىاهج تأٌيمي ككقائي، بحيث يتـ تدريبٍـ عمى هٍاهٍـ الكالدية قبؿ أف يصبحكا آباء، كلزيادة  – 3

. كعيٍـ بها سيكاجٍكىً هف هشكبلت األطفاؿ السمككية، كتأٌيمٍـ لمتعاهؿ هعٍا بفاعمية أكثر
إعداد الككادر الكافية في هجاؿ اإلرشاد األسرم كالزكاجي هف خبلؿ طرح برىاهج تخصص اإلرشاد األسرم كالزكاجي عمى هستكل  – 4

ؿ ٌذي الككادر لمتعاهؿ هع األزكاج كاألسر الهختمفة . الدراسات العميا في الجاهعة، يٌؤ
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األساليب المستعممة مف طرؼ المربية لمتعامؿ مع السمكؾ المضطرب لدل طفؿ الركضة  
عقيمة عيسك .            د

 -2-        جامعة البميدة
مقدمة  

تعد هرحمة الطفكلة فترة اىتقالية حرجة يعترض هسار الىهك فيٍا العديد هف الهشكبلت التي تحكؿ دكف إشباع هطالبٍا، كتحقيؽ أكبر قدر هف 
عبد الرحهف، ( .التكافؽ الىفسي، فٍي هرحمة تثبيت لكؿ هظاٌر الىهك السابقة، كاستعداد كتأٌب لظٍكر خصائص جديدة في الهراحؿ البلحقة

ـ، عمى أف سىكات الطفكلة " بإريكسكف كهاٌمر"كلقد أجهعت ىظريات عمـ الىفس بداية هف فركيد كالجىسية الطفمية هركران  )1998 كباىدكرا كغيٌر
.. في هراٌقتً كرشدي ىاضجان كهىتجان  كهف ثـ إذا كاىت سىكات الطفكلة سكية كاف الشخص. ٌي أساس تككف الشخصية الراشدة الهتكافقة

 Eriksonيرل اريكسكف . كبالعكس، تسٍـ هشكبلت الطفكلة  في ىشأة االضطرابات الىفسية كالعقمية كاالىحرافات السمككية في الهراٌقة كالرشد
أف اإلىساف يتعرض أثىاء دكرة حياتً لعدد كبير هف الضغكط االجتهاعية، تفرضٍا عميً الهؤسسات االجتهاعية الهختمفة، كتشكؿ ٌذي الضغكط 

كتهثؿ اضطرابات السمكؾ كاحدة هف أبرز الهشكبلت التي قد يعاىي هىٍا الطفؿ كتعترض القائـ برعايتً، حيث ال . هشكبلت يتكجب عميً حمٍا
فاضطرابات السمكؾ التي تىشأ في الطفكلة الهبكرة يحدث . يىبغي تجاٌمٍا ىظران ألىٍا تهثؿ أحد الهىبآت الٍاهة الدالة عمى سكء التكافؽ فيها بعد

ا(Herrea & Little, 2005)لٍا ىكع هف االستقرار كالثبات فيها بعد حسب  .  ، كبالتالي البد هف تكفير التدخؿ الهبلئـ لهىع استهراٌر

كلها كاف الطفؿ يقضي أغمب فترات يكهً في الركضة فقد أصبحت الهربيات تهثمف أٌـ هصادر الهعمكهات حكؿ سمككً اليكهي الدائـ 
كالهتكرر، كتصبح ٌذي الهعمكهات ذات قيهة تشخيصية عالية كخاصة فيها يتعمؽ بالسمكؾ الهضطرب، فتعدد هصادر الهعمكهات كها يرل 

(Ferdinand, et al., 2007)لذا فإىً يىبغي التعرؼ عمى األساليب الهختمفة التي  . يقدـ لىا التقدير كالتقييـ األهثؿ لكجكد تشخيص هعيف 
تستخدهٍا الهربيات لهكاجٍة ٌذي االضطرابات هها يفيد في اختيار األسمكب األهثؿ لمتعاهؿ هعٍا، ككذلؾ في كضع سياسات تربكية تتسـ 

.  باالتساؽ كالثبات

مشكمة الدراسة 
تحاكؿ الدراسة الحالية التعرؼ عمى االضطرابات السمككية الهىتشرة في الركضة كذلؾ كفقان لتقدير الهربيات، ككذلؾ الكقكؼ عمى شدة 

كفيها يتعمؽ بحجـ هشكمة الدراسة فإىٍا تكهف تتعمؽ بهعدالت اىتشار اضطرابات السمكؾ  . ٌذي االضطرابات، كاألساليب الهستخدهة لهكاجٍتٍا
ا الحقيقي بشكؿ قاطع ٌك أهر صعب، ىظران لتبايف الهعدالت في  بيف األطفاؿ في الركضة، كلكف تجدر اإلشارة إلى أف تحديد هعدؿ اىتشاٌر
التراث، ذلؾ أف تحديد ٌذي الهعدالت قد يعتهد عمى هصدر الهعمكهات، حيث أف ٌذي الهصادر تتبايف فيها بيىٍا في تحديد هعدؿ اىتشار 

ذا التبايف تتداخؿ فيً هتغيرات عدة .  اضطرابات السمكؾ ٌك
هف األطفاؿ يظٍركف هشكبلت كاضطرابات السمكؾ في الهىزؿ، بيىها % 22.4 أف حكالي (Little, et al., 2000)فقد أكضحت دراسة 

 أف (Nixon, 2002)كفؽ تقدير الكالد كالهربية هعان، في حيف أكضح % 5.6هىٍـ يظٍركىٍا داخؿ الركضة، كتبمغ الىسبة حكالي % 10.5
كتصؿ الىسبة كفقنا لتقدير . هف أطفاؿ ها قبؿ الهدرسة لديٍـ اضطرابات سمككية تتراكح ها بيف الهتكسطة كالحادة% 14-5ٌىاؾ ها بيف 

(McDonnell, 2003) ذا الهعدؿ يقترب هف الهعدؿ الذم أشار إليً 9-1لدل أطفاؿ عهر % 26.4 إلى  ,Herrea & Little) سىكات، ٌك
كفؽ التقديريف هعان، كأخيران ىجد أف % 9كفؽ تقدير الهربية، كتصؿ إلى % 9كفؽ تقدير الكالديف ك% 27 حيث بمغت الىسبة (2005

(Barclay & Vega, 2005) 2006أىسي هحهد، (%. 6.6 يقرراف أف هعدؿ اىتشار ٌذي االضطرابات يصؿ لدل أطفاؿ الركضة( 
كذا فإف ٌىاؾ إقرار هف األشخاص الذيف يعتىكف بالطفؿ باىتشار اضطرابات السمكؾ لديً، كأف ٌىاؾ ىسبة تتراكح هف  هف أطفاؿ % 70-50ٌك

 (Nixon, 2002). ها قبؿ الهدرسة هف ذكم اضطرابات السمكؾ يستهركف في الهعاىاة هىٍا حتى بعد سف السادسة إذا لـ يتـ تداركٍا كعبلجٍا
 

أىمية الدراسة 
ي عمى الىحك التالي :  تكهف أٌهية الهكضكع كهبررات القياـ بً في العديد هف الجكاىب العمهية كالعهمية ٌك

ا بيف األطفاؿ خصكصا في الطفكلة الهبكرة الزالت هحدكدة رغـ - أف الهعرفة التي تدكر حكؿ تعييف كتحديد االضطرابات السمككية كاستهراٌر
 .حساسية ٌذي الهرحمة كأٌهيتٍا في بىاء شخصية الفرد هستقببل، حيث تتحدد فيٍا هعالـ الشخصية الهستقبمية حسب فركيد

 (Keenan & Wakshlag, 2000) (Kaiser & Hancock, 2004) 
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كهف الىاحية العهمية التطبيقية فإف الهعمكهات التي يهكف الحصكؿ عميٍا هف هثؿ ٌذي البحكث قد تفيد اإلكميىيكييف في تحديد ها إذا كاىت -
 . ٌىاؾ حاجة لبراهج كاستراتيجيات تدخؿ هبكر لهىع ٌذي االضطرابات هف أف تتفاقـ كيصعب التغمب عميٍا هستقببل

 فالتدخؿ الهبكر سكؼ يككف ذا فعالية أكبر كمها تـٌ في عهر هبكر، ألف الطفؿ ها يزاؿ في هرحمة إهكاىية العكدة، فسىكات ها قبؿ 
. الهدرسة تهثؿ ىقطة بداية حرجة إلجراء التدخبلت

: تهثمت تساؤالت ٌذي الدراسة فيها يمي
ها ٌك تقدير الهربيات لمسمككات الصادرة عف طفؿ الركضة؟ 

 ها ٌي اإلستراتيجيات الهستعهمة هف طرؼ الهربيات لهكاجٍة اضطرابات السمكؾ التي تظٍر لدل طفؿ الركضة؟
 

اليدؼ مف الدراسة 
تٍدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى االضطرابات السمككية لدل طفؿ الركضة كتحديدٌا حسب تقرير الهربيات، كالكقكؼ عمى 

 . األساليب الهستعهمة هف طرؼ الهربيات لهكاجٍتٍا
 

تحديد المفاىيـ 
ٌي الىهط الهتكرر كالثابت هف السمكؾ كالذم يتهيز بىكع هف الشدة بحيث يتجاكز الحد الهقبكؿ لمسمكؾ : اضطرابات السمكؾ -1

ي ها تقيسً  الهتعارؼ عميً داخؿ البيئة، كتبدك في شكؿ أعراض قابمة لمهبلحظة يرصدٌا القائهيف عمى الطفؿ هف خبلؿ ىشاطً اليكهي، ٌك
 . قائهة سمكؾ طفؿ الركضة الهستخدهة في الدراسة الحالية

ٌي اإلستراتيجيات الهستعهمة هف طرؼ الهربيات داخؿ الركضة تجاي سمكؾ الطفؿ الذم ترل أىً يتصؼ : أساليب المكاجية -2
 . الخ... باالضطراب كاستخداـ التكبيخ كالضرب

 
اإلطار النظرم 

إف الخط الفاصؿ بيف السمكؾ السكم كغير السكم لـ يتـ تحديدي بشكؿ قاطع، ألىً : اضطرابات السمكؾ بيف التصنيؼ كالتشخيص
رية ٌىا ٌي البحث كاالتفاؽ عمى هحكات تشخيصية  يخضع إلى هعايير كهحددات ثقافية كاجتهاعية هختمفة، كهف ثـ تصبح اإلشكالية الجٌك

كيعد تحديد ٌذا الخط الفاصؿ بيف السمكؾ السكم . الضطرابات السمكؾ كتطكير ٌذي الهحكات بها يهىكِّف هف فٍـ أىهاط اختبلؿ األداء الكظيفي
كغير السكم أكثر صعكبة في هرحمة الطفكلة الهبكرة، فجهيع األطفاؿ سكاء كاىكا أسكياء أك هضطربيف يقكهكف بىفس السمككات تقريبان، 

الخ، جهيعٍا يهكف تكقعٍا هف األطفاؿ األسكياء شأىٍـ شأف األطفاؿ ... فالصراخ كىكبات الغضب كالىشاط الزائد كالتشاجر كالتبكؿ 
ىا يطرح التساؤؿ ىفسً، كيؼ . الهضطربيف فاالختبلؼ بيف السمكؾ السكم كالسمكؾ الهضطرب ٌك اختبلؼ في الدرجة كليس في الىكع، ٌك

يهكف الحكـ عمى سمكؾ ها بأىً سمكؾ هضطرب؟  
عىد تىاكؿ اضطرابات السمكؾ بالبحث كالدراسة تظؿ عهمية التحقؽ هف هدل صدؽ الهحكات التشخيصية التي يتـ بهقتضاٌا تحديد 

 كأحد أشٍر أدلة التصىيؼ DSMIVكجكد االضطرابات عهمية هٍهة، كفي ٌذا الصدد يبرز دليؿ التشخيص اإلحصائي الهعركؼ اختصاران 
ذيكعان كاىتشاران، غير أف ٌذا الدليؿ التشخيصي ال يقدـ كصفان سمككيان دقيقان يهكف تقديري بشكؿ هكضكعي، كهف ثـ فٍك هثار جدؿ شديد فيها 

ا في األعراض حتى يتـ التشخيص فٍذا التصىيؼ كها . يتعمؽ بكاقعية تكصيؼ االضطراب إلى جاىب االىتقادات الحادة لمشركط الكاجب تكافٌر
 ليس إال صياغات لفظية لـ تراع الحدكد (Mayes & Calhoun, 2001) كأيضا (Kann & Hanna, 2000)يرل بعض الباحثيف أهثاؿ 

.  الفاصمة بيف االضطرابات حيث يهكف جهع أكثر هف اضطراب في حالة أك فئة كاحدة
 قد حددت في هصطمحات هف قبيؿ األعراض كالهظاٌر لدل األطفاؿ DSMIV ٌذا إلى جاىب أف أعراض االضطراب السمككي في 

ك ها ال يجكز ىهائيان  ، حيث أف ٌذي االضطرابات قد ترجع إلى طبيعة الهرحمة العهرية الهبكرة (Wakschlag & Danis, 2004)األكبر ٌك
 (Keenan & Wakschlag, 2002).  قائـ عمى عيىات هف أطفاؿ في عهر الهدرسة كالهراٌقيفDSMلمطفؿ، فدليؿ 

 إلى جاىب أىً بدالن هف سرد لتمؾ الهحاكر الكاردة في ٌذا الدليؿ اإلحصائي فإىً يهكف تقديـ تكصيفان لجكاىب سمككية قابمة لمهبلحظة 
ا، فبدالن هف كصؼ الطفؿ بأىً عدكاىي كفقان لمدليؿ التشخيصي، فإىً يهكف تقديـ هجهكعة هف العىاصر السمككية  كالتتبع كتقدير هدل اىتشاٌر

ككذلؾ ٌىاؾ هحكات أكثر هكضكعية  )2000آالف كازديف، (. )الخ... يتشاجر – يدهر – يسب – يضرب (الهعبرة عف السمكؾ العدكاىي 
ي :  كهبلئهة لهرحمة ها قبؿ الهدرسة لتشخيص اضطراب السمكؾ ٌك
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.  هدل هبلئهة السمكؾ لمسف كالجىس -
 . شدة السمكؾ كتكراري -
 . استهرارية السمكؾ -
 )83 ، 2002أىسي هحهد أحهد ، (. السياؽ الذم يحدث فيً -

ك ها يتيح لمباحثيف   كهف الهعركؼ أف سمكؾ الطفؿ كخاصة في األعهار الهبكرة يختمؼ باختبلؼ كتىكع الهكاقؼ كاألكضاع، ٌك
فرصة جيدة لرصد ٌذي السمككات الهختمفة في هكاقؼ هختمفة، كبالتالي تصبح ٌىا عهمية تعدد هصادر الهعمكهات كاتفاقٍا عمى سمكؾ الطفؿ 

 . عهمية أساسية في التشخيص كالحكـ عمى سمككً بالسكاء أك االضطراب
 

عمى الرغـ هف أف الكالديف ٌها أفضؿ هف يعرؼ الطفؿ أكثر هف أم شخص آخر، إال أف التقييهات : اضطرابات السمكؾ في الركضة
التي تقدهٍا الهربية حكؿ سمككً يهكف أف تكفر بياىات غاية في األٌهية، فبيئة الركضة تختمؼ عادة عف تمؾ البيئة التي يتفاعؿ فيٍا هع 

فاضطراب سمكؾ الطفؿ ال يرجع فقط إلى عكاهؿ خاصة بً، بؿ قد يرجع أيضا إلى ظركؼ خاصة بً في تفاعبلتً هع بيئتً األسرية . الكالديف
.  كالركضة، كيجب الىظر إلى سمكؾ الطفؿ ىظرة ذات هعىى حتى يهكف الكصكؿ إلى تفسيري كفٍهً

كذا فإف الهربيات هف خبلؿ هبلحظاتٍف لسمكؾ الطفؿ قد تقدهف دالئؿ قيهة عمى هشكبلت الطفؿ ألىٍف يبلحظف سمككاتً خارج   ٌك
الهىزؿ كيشاٌدىً في هكاقؼ ترتكب فيٍا ردكد أفعاؿ ىكعية كقكية هثؿ ساحة المعب، كيضعف قكاعد كهعايير تتعمؽ بىهك الطفؿ بىاءن عمى 

 ، كذلؾ (Saudino, et al., 2005) عمى أطفاؿ كثيريف إلى جاىب هبلحظتٍف لسمككات ال يهكف رصدٌا داخؿ الهىزؿ فتعرضٍف كتعرفً
.  لخصكصية بيئة الركضة، كالتفاعؿ هع األقراف بشكؿ كاسع ككاضح

 كعهكهنا فإف ٌىاؾ دراسات تشير إلى اضطرابات السمكؾ التي تىشأ هبكران في سياقات هتعددة ترتبط بهشكبلت خطيرة فيها بعد في 
 ، فالهراٌقيف ذكم االضطرابات السمككية الخطيرة غالبان ها يككف لديٍـ تاريخ هف الهشكبلت السمككية التي (Stermont, 2002)حياة الطفؿ 

 (Sourander, 2001). بدأت في سىكات الركضة كبيف جدراف قاعة الىشاط أك داخؿ الهىزؿ
 

تشكؿ االستراتيجيات كاألساليب الهستخدهة في االستجابة لسمكؾ الطفؿ ىكعا هف األٌهية، : استراتيجيات مكاجية اضطرابات السمكؾ
ها تصبح عائقنا في سبيؿ تحقيؽ ٌذا التكافؽ، بؿ  فٍي إها تعهؿ عمى حفظ كتىشيط التكافؽ االجتهاعي الجيد لمطفؿ خبلؿ سىكات الركضة، كا 

فاألساليب التي تستعهمٍا الهربيات في الركضة تمعب دكران ٌاهان فيها يتعمؽ بسمكؾ الطفؿ، . كتصبح سببان الستهرار اضطرابات السمكؾ كتفاقهٍا
 هثؿ التفاكض كاإلقىاع كاالعتداؿ كاستخداـ الهبلطفة كالحكافز التشجيعية لٍا تأثيرات Proactiveفاالستراتيجيات اإليجابية الفعالة التقدهية 

 فٍذي (Grusec & Goodnow, 1994) ، (Semetana, 1989)هباشرة في الهساعدة عمى الكقاية هف سكء السمكؾ كحؿ الصراع 
ك ها يىعكس عمى سمكؾ  األساليب كاالستراتيجيات تشترؾ جهيعٍا في أىٍا بعيدة عف التحدم كتحدث في سياؽ هف التبادؿ اإليجابي لمهحبة ٌك

 (Kochanska, et al., 1995). الطفؿ كتكافقً بشكؿ جيد
 أف تبادؿ الهحبة اإليجابي بيف الطفؿ كالقائهيف عميً في الهىزؿ أك الهدرسة كالهرتبط Kochanska & Aksan, 1995 كلقد كجد 

في حيف كجد أف استخداـ . باستراتيجيات إيجابية قد ارتبط برغبة الطفؿ في االهتثاؿ كاستدخاؿ القكاعد، كبالتالي بالتحسف في سمككً
استراتيجيات استجابية تقـك عمى هبدأ رد الفعؿ تجاي السمكؾ يعهؿ عمى تحكؿ كتبدؿ العبلقة الكظيفية بيف سمكؾ الطفؿ كسمكؾ القائهيف عميً 

(Kochanska & Aksan, 1995) فىهط التعاهؿ الصاـر هف قبؿ الكالديف أك الهربيات كالذم تىقصً اإليجابية يمعب دكران ذك داللة في ىهط 
 (Zahan-Waxler, et al., 1990). كتطكر اضطرابات السمكؾ لدل الطفؿ

 كذلؾ فإف أىهاط االستراتيجيات الهستخدهة قد تتىبأ باستهرار االضطرابات السمككية في السىكات التالية، فتحديد ٌذي األىهاط هف قبؿ 
 ثـ إف هٍارات (Herrea & Little, 2005). الهربيات في الركضة يفيد في إلقاء الضكء عمى األساليب الشائعة الهستخدهة في التعاهؿ هعٍا

. تركيض الطفؿ تشكؿ عىصران ٌاهان في بيئة الركضة كداخؿ قاعة الىشاط، فالتعاهؿ هع سمكؾ الطفؿ يهكف أف يؤثر في سمككً كتحصيمً
(Poulou & Norwich, 2000) ، (Traynor, 2003) عدادٌا األكاديهي كخبرتٍا كثقتٍا في قدراتٍا، كمٍا هتغيرات  كها أف تدريب الهربية كا 

 ,Arbuckle & Little). كسيطة في إدراؾ الهعمهات الضطرابات السمكؾ كاالستراتيجيات التي تستخدهٍا في التصدم لٍذي االضطرابات
2004) 

يجابيتٍا في أىٍا تركز عمى سمكؾ  ىاؾ ىقطة ٌاهة في ٌذا الصدد تتهثؿ في أف االستراتيجيات التقدهية اإليجابية تكهف فعاليتٍا كا   ٌك
ىا تكهف فاعميتٍا في تعديؿ كتغيير سمكؾ الطفؿ . الطفؿ كليس الطفؿ ذاتً، بهعىى أىٍا تتعاهؿ هع سمكؾ سيء هضطرب كليس طفؿ سيء ٌك
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فٍي استراتيجيات ال تىاؿ هف الطفؿ هثؿ العقاب البدىي أك التكبيخ كالتأىيب الهستهر الذم تتسـ بً االستراتيجيات االستجابية التي تعهؿ بهبدأ 
كأخيران فإف اختيار أسمكب التعاهؿ الهىاسب هف طرؼ الهربية داخؿ الركضة يتكقؼ عميً استهرار أك تكقؼ السمكؾ الهضطرب لدل .  رد الفعؿ
. الطفؿ

 بدراسة هسحية لمههارسات الهستخدهة هف قبؿ الهدرسيف لمتعاهؿ هع الهشكبلت كاالضطرابات (Rosen, et al., 1990) قاـ 
 هعمـ كهعمهة هدرسة ابتدائية، استخدـ فيٍا الباحث استبياف لمتقرير الذاتي 136السمككية التي يبديٍا األطفاؿ داخؿ الفصؿ، تككىت العيىة هف 

كأشارت الىتائج إلى أف الهعمهيف يهيمكف الستخداـ استراتيجيات . يتضهف قائهة باألساليب الشائعة الهستخهة لمتعاهؿ هع سكء سمكؾ التبلهيذ
لفظية هثؿ الهدح كاإلطراء كالتشجيع أك التأىيب المفظي القاسي، بدالن هف األساليب العيىة كالهكافأة الهادية أك عزؿ الطفؿ كاستبعادي هف الفصؿ 

.  أك غير ذلؾ هف األساليب
ها ٌي األساليب كاالستراتيجيات الهستخدهة هف طرؼ الهربيات لمتعاهؿ هع :  تحاكؿ الدراسة الحالية التحقؽ هف صحة الفرض التالي

اضطرابات السمكؾ لدل أطفاؿ الركضة؟  

الدراسة الميدانية 
. اعتهدىا في إىجاز ٌذي الدراسة عمى الهىٍج الكصفي ألىً الهىٍج األىسب: منيج الدراسة -1
ك يتهثؿ في هربيات رياض األطفاؿ سكاء العهكهية أك التابعة لمخكاص:مجتمع الدراسة -2 .  ٌك
ف هف ثبلث ركضات حككهية  ) هربية33(تككىت عيىة الدراسة هف هجهكعة هف الهربيات بمغ عددٌف : العينة -3 تـ اختياٌر

قد قاهت كؿ هربية بتحديد األطفاؿ األكثر قياها لمسمكؾ الهزعج .سىة )34.4(كثبلث أخرل تابعة لمخكاص، بهتكسط عهرم قدري 
.  داخؿ غرفة الىشاط

ـ هف قبؿ 6 ك3يتراكح سىٍـ بيف .  طفبل150أم بهجهكع  ) طفمة66 طفؿ ك84( بمغ عدد األطفاؿ  -4  سىكات، كقد تـ اختياٌر
 . الهربية بطريقة هقصكدة

 

  :كتهثمت في األدكات التالية: تقنيات جمع البيانات
ي هف إعداد  Pre-School Behavior PBCI Checklist قائمة سمكؾ طفؿ ما قبؿ المدرسة -1  Mc Guire & Richman ٌك

ك داؿ عىد 0,71كلقد تـ التحقؽ هف صدقٍا حيث قدر هعاهؿ الصدؽ التبلزهي . ، ىقمً إلى العربية الباحث أىسي هحهد قاسـ(1998)  ٌك
عادة التطبيؽ كبمغ هعاهؿ الثبات ، )0,01(هستكل داللة  ك داؿ عىد هستكل داللة 0,78كها تـ التحقؽ هف ثباتٍا عف طريؽ التطبيؽ كا  . )0,01( ٌك

: بىدان تتـ هبلحظتٍـ لدل الطفؿ هقسهيف عمى الىحك التالي )22(تحتكم القائهة عمى : كصؼ األداة ) أ
.   هثؿ طمب االٌتهاـ بشدة، الشككل كالحساسية الزائدة، االكتئاب كالخكؼالصعكبات االنفعاليةخهس بىكد تتعمؽ باالضطرابات أك -
عاقة ىشاط اآلخريف كالغيرة كالغيظ كالسمكؾ التدهيرم كىكبات الغضببالمشكبلت السمككية الظاىرةخهس بىكد تتعمؽ - .  هثؿ صعكبة االىقياد كالتشاجر كا 
.  ، الشركد كالتركيز )الحركة الزائدة– الجهكد الحركي ( هثؿ هستكل الىشاط بالقدرة عمى التركيز كالمعب البناءثبلثة بىكد تتعمؽ -
كتركز بقية البىكد عمى .  هثؿ االىسحاب كرفض الحديث هع األطفاؿ كالراشديف كتقبؿ اآلخريفبعبلقات الطفؿ االجتماعيةثبلثة بىكد تتعمؽ -

.  المغة كالكبلـ كالعادات كبمؿ الفراش كتمكيث الهبلبس
 تطبؽ القائهة بكجكد فرد كثيؽ الصمة بالطفؿ كعمى دراية ككعي بسمككً الهعتاد، سكاء كاف هف الكالديف أك أحد القائهيف عمى :تطبيؽ األداة ) ب

كعىد هؿء القائهة يجب التفكر فيها عميً سمكؾ الطفؿ في آخر أسبكعيف كفي أحدث استجاباتً، فٍي تصؼ سمككً الحاضر . )كالهربية(رعايتً 
. كجكدىا بشكؿ حاد أك كجكدىا بشكؿ متكسط أك عدـ كجكد مشكمةكيبلحظ أف لكؿ سؤاؿ أك بىد ثبلثة أكصاؼ سمككية تشير إلى . الحالي

.  كها  يجب عدـ ترؾ أم بىد دكف إجابة
ال تكجد  )0(: تصحح القائهة باستخداـ هفتاح التصحيح، كهعظـ البىكد لٍا ثبلثة أكصاؼ سمككية كدرجات: التصحيح كرصد الدرجات-ج

كيتـ تصحيح كؿ بىد عمى حدة كيتـ جهع الدرجة الكمية لمقائهة، عمهان أف . تكجد هشكمة حادة )2(تكجد هشكمة بدرجة هتكسطة،  )1(هشكمة، 
. ارتفاع الدرجة عمى القائهة يعىي اىخفاض السمكؾ التكافقي ككجكد اضطرابات سمككية حادة

لهعرفة أساليب الهربيات الهستعهمة لمتعاهؿ هع أم سمكؾ أك تصرؼ هخالؼ يقـك بً الطفؿ داخؿ غرفة الىشاط بالركضة استعهمىا : المقابمة-2
كلتحقيؽ ٌذا الٍدؼ تـ طرح سؤاؿ كاحد يتعمؽ بهاذا تفعؿ الهربية إذا ها قاـ الطفؿ بسمكؾ هخالؼ غير هرغكب فيً بشكؿ . تقىية الهقابمة

ي كاآلتي  : هستهر هتكرر؟ كتـ حصر االستجابات في عشر أساليب ٌك
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.  العقاب البدىي - أ
 . التكبيخ كالتٍديد كالتأىيب - ب
 . الطرد هف الحجرة - ت
 . استخداـ الثكاب كالعقاب لبلهتثاؿ الفكرم - ث
 . تغيير أسمكب الهعاهمة - ج
 . سرد بعض القصص كالحكايات حكؿ سمكؾ الطفؿ كىتائجً - ح
 . تعميـ الطفؿ الهٍارات السمككية السميهة - خ
 . كضع القكاعد كالىظـ التي يمتـز بٍا الطفؿ - د
 . االستهاع كالبحث عف أسباب السمكؾ كهعالجتٍا - ذ
 . استشارة بعض الهتخصصيف - ر

 . لتحميؿ البياىات الهجهعة استعهمت الباحثة التكرارات لحساب الىسبة الهئكية لكؿ أسمكب هقارىة باألساليب األخرل: التقنيات اإلحصائية
 

تحميؿ النتائج 
:   لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ فقد أظٍرت الىتائج ها يمي

نسبة أطفاؿ الركضة المضطربيف سمككيان كفقان لتقدير المربيات كنسبتيـ المئكية  (01)جدكؿ 

مستكل االضطراب 
تقدير سمكؾ األطفاؿ 

النسب المئكية ت 
% 58.67 88درجة عادية  

% 46.67 52درجة متكسطة  
% 6.66 10درجة شديدة  
% 100 150الدرجة الكمية  

هف  )%58.67(لديٍـ اضطرابات سمككية بدرجة هتكسطة ك ) طفؿ52 ()%46.67(فإف ٌىاؾ ىسبة  )01( هها يبدك هف الجدكؿ 
 )%46.67(باإلضافة إلى أف ٌىاؾ . لديٍـ اضطرابات سمككية بدرجة شديدة )%6.66(األطفاؿ لديٍـ اضطرابات سمككية بدرجة عادية ك

فإىٍـ ال  ) طفؿ88 ()%58.67(أها بقية أفراد العيىة . يعاىكف هف اضطرابات سمككية هتكسطة كشديدة داخؿ الركضة فقط )%6,66(ك
كلمكقكؼ عمى اإلستراتيجيات كاألساليب الشائعة التي تستخدهٍا الهربيات لمتعاهؿ هع ٌذي . يعاىكف هف هختمؼ االضطرابات السمككية

:  تكصمت الىتائج إلى ها يمي. االضطرابات
النسب المئكية لئلستراتيجيات المستعممة مف طرؼ المربيات لمتعامؿ مع اضطراب سمكؾ الطفؿ  (2)جدكؿ 

% ـ .فت اإلستراتيجيات المستعممة مف طرؼ المربية 
% 90.90 30التكبيخ كالتيديد كالتأنيب 

% 78.78 26االستماع كالبحث عف أسباب السمكؾ كمعالجتيا  
% 57.57 19كضع القكاعد كالنظـ التي يمتـز بيا الطفؿ 
% 39.39 13تعميـ الطفؿ الميارات السمككية السميمة  
% 33.33 11استخداـ الثكاب كالعقاب لبلمتثاؿ الفكرم  

% 27.27 09تغيير أسمكب المعاممة 
% 21.21 07سرد بعض القصص كالحكايات حكؿ سمكؾ الطفؿ كنتائجو  

% 15.15 05استشارة بعض المتخصصيف  
% 09.09 03الطرد مف الحجرة  

% 09.09 03العقاب البدني 
 لمتعاهؿ هع اضطرابات سمكؾ الطفؿ، الهربياتفإف ٌىاؾ عشر أساليب أك استراتيجيات تستخدهٍا كؿ  )2(ككها يتضح هف الجدكؿ 

ذي األساليب يهكف تقسيهٍا إلى ىكعيف هف االستراتيجيات ٌها أساليب قائهة عمى رد الفعؿ تجاي السمكؾ كيطمؽ عميٍا أساليب استجابية : ٌك
. Proactive، كأساليب قائهة عمى هحاكلة الهىع كالكقاية هف اضطراب السمكؾ، كيطمؽ عميٍا أساليب تفاعمية إيجابية Reactive )رجعية(
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مناقشة النتائج 
رية بيف هتكسط درجات أطفاؿ الركضة في اضطرابات السمكؾ كفؽ تقدير الهربيات .   لقد أفصحت الىتائج عف كجكد اختبلفات جٌك

فالخبرة في .  كها أف تقديرات كتقييهات الهربيات لسمكؾ األطفاؿ كجكاىب كفاءتٍـ قد تعكس جزئيان خصائصٍف كالهىظكر الذم يتبىيىً
ف الضطراب السمكؾ كشدتً  التعاهؿ هع األطفاؿ كاإلحساس بكفاءة الذات كالعبلقات اإليجابية بيىٍف كاألطفاؿ قد تمعب دكران في تقييهٍف كتقديٌر

 (Mashburn, et al., 2006). لدل األطفاؿ
 فالهعمهات بها لديٍف هف إعداد كخبرة ىجد لديٍف الكثير هف ردكد األفعاؿ البىاءة التي يهكف أف تساعد األطفاؿ في تحسيف سمككٍـ 

. (Foreland & Long, 2002)الهضطرب أك تقمؿ هف حدة ٌذا السمكؾ 
 أها فيها يتعمؽ بأساليب التعاهؿ هع االضطرابات السمككية الهستخدهة في الركضة فقد أكضحت الىتائج أف بعضٍا يهثؿ أساليب 

ككاىت الهربيات تهيؿ الستخداـ أساليب االستهاع كالتفاكض كتعميـ . تفاعمية بىاءة كبعضٍا اآلخر يهثؿ أساليب استجابية تقـك عمى رد الفعؿ
ف  الطفؿ هٍارات التعاهؿ كسرد القصص كالحكايات حكؿ الهشكمة، كها أىٍف كف أقؿ هيبلن الستخداـ األساليب االستجابية هثؿ العقاب البدىي كا 

كها أف الثكاب كالعقاب ٌك هبدأ تربكم شائع بصرؼ الىظر عف الهكقؼ، . كاىت ىسبة عالية هىٍف يستخدهف أسمكب الطرد كالتكبيخ كالتٍديد
أها تغيير أسمكب الهعاهمة فٍك هحاكلة هف جاىب الهربية إلرضاء . فالثكاب كالعقاب يحدث ىكع هف االهتثاؿ الهشركط لمقكاعد الهتفؽ عميٍا

.  الطفؿ لهساعدتً عمى اإلقبلع عف سمككً الهضطرب
كذا فإف الهربيات يستخدهف أساليب تفاعمية كأكثر إيجابية، كها يقررف هستكيات أقؿ شدة هف اضطرابات السمكؾ ذي الىتائج .  ٌك ٌك

 حيث كجد ارتباط أعمى بيف استخداـ الكالديف لؤلساليب االستجابية هع الهستكيات األعمى (Gardner, 1999)تجد لٍا دعهان في ىتائج بحث 
هف االضطراب السمككي أكثر هف األساليب اإليجابية التفاعمية، بهعىى أىً كمها كاىت االضطرابات أكثر شدة كمها كاىت األساليب الهستخدهة 

.  أكثر استجابية تعتهد عمى ردكد األفعاؿ كليس التفاعؿ اإليجابي الكقائي البىاء
لى جاىب ٌذا ٌىاؾ أسباب أخرل تكهف كراء اختيار الهربيات لؤلساليب التي تستخدهٍا تتهثؿ في التككيف الهٍىي كالدكرات   كا 

التدريبية التي تتمقاٌا أثىاء العهؿ، كبالتالي فميس بهستغرب أف ىجدٌف يهمف الستخداـ أساليب تفاعمية إيجابية كتهارسف تدخبلت كقائية لمحد 
 3 أف استخداـ األساليب االستجابية لمتعاهؿ هع اضطرابات السمكؾ في عهر (Gardner, et al., 1999)كقد كجد . كهعالجة ٌذي السمككات

كبالتالي فإف ٌىاؾ حاجة كاضحة همحة لمتحكؿ إلى كالتأكيد عمى أساليب تفاعمية كقائية أكثر . سىكات قد يتىبأ باستهراريتٍا في السىكات القادهة
فغالبية األطفاؿ الصغار ذكك اضطرابات السمكؾ يتعرضكف لردكد أفعاؿ سمبية هف قبؿ  .لمتعاهؿ هع هشكبلت السمكؾ في ٌذا العهر الهبكر

 ,.Mandal, et al)الراشديف القائهيف عميٍـ هها يجعؿ سمككٍـ أسكء كيبدأكف في ىهط سمككي خطير يهكف أف يستهر هعٍـ خبلؿ حياتٍـ 
2000).  
 

  اقتراحات الدراسة
ي تحتاج الدراسة كالبحث فيٍا، تتعمؽ بهدل االعتهاد عمى التقارير الذاتية في تحديد األساليب -1 تجدر اإلشارة إلى ىقطة ٌاهة ٌك

ف الذاتية تتسؽ بالفعؿ . الهستخدهة لمتعاهؿ هع اضطرابات األطفاؿ السمككية هف قبؿ الهربيات فٍىاؾ صعكبة تتعمؽ بهدل التأكد هف أف تقاريٌر
.  هع ها يهارسىً داخؿ الركضة

ٌىاؾ تقارير كهعمكهات تشير إلى أف ٌىاؾ بعض األطفاؿ في الركضة يظٍركف هشكبلت سمككية في الهىزؿ كالركضة أك الهدرسة -2
 . هعان، كلذا فٍىاؾ حاجة ضركرية لمقياـ بدراسة تتىاكؿ األساليب الهستعهمة في كؿ هف البيت كالركضة أك الهدرسة هعا كهقارىتٍها

  . في اختيار استراتيجيات التعاهؿ هع الطفؿ الهضطربالمدنية الكضعية كالتككيفكالخبرة المينية كها ىحتاج إلى دراسة تأثير -3
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 معكقات الممارسة النفسية في مؤسسات الصحة العمكمية
 "العبلقات اإلنسانية المينية لؤلخصائي النفساني نمكذجا"

 
 د ترزكلت عمركني حكرية         .أ

  زىار جماؿ
 جامعة كرقمة                                                        

 :مقدمة 

    تهثؿ العبلقات اإلىساىية عىصران ٌاهان هف عىاصر إستقرار األخصائي الىفساىي كعاهبلن هف عكاهؿ صحتٍـ الىفسية كالجسهية كاإلجتهاعية، 
ك رضاٌـ كهردكديتٍـ في ههارستٍـ الىفسية داخؿ هؤسسات الصحة العهكهية سكاء اإلستشفائية كالجكارية، إف التقدـ العمهي كالتكىكلكجي الذم 
يشٍدي الهجتهع في األلفية الثالثة جعؿ قضايا عمـ الىفس تحتؿ هركز الريادة، فتعددت الهعاٌد كالهخابر كتىكعت األدبيات كالسمككيات الٍادفة 
إلى إحداث قفزة ىكعية في تككيف كتأطير األخصائي الىفساىي األهر الذم هف شأىً ضهاف ههارسة سيككلكجية فعالة، غير أىً كفي كثير هف 
األحياف يكاجً األخصائي الىفساىي في الهيداف هعكقات عديدة هىٍا ها يرتبط بالهٍاـ، هىٍا ها يرتبط بالتككيف، كهىٍا ها يرتبط بثقافة الهجتهع 

ا هف الهعكقات، هها يىعكس سمبان عمى كاقع الههارسة  .كغيٌر
    تٍدؼ دراستىا الحالية إلى الكشؼ عف أٌـ هعكقات الههارسة الىفسية في هؤسسات الصحة العهكهية اإلستشفائية كالجكارية، هع إبراز 

ذا ها  ك العبلقات اإلىساىية الهٍىية في هيداف عهؿ األخصائي الىفساىي سكاء كاف داخؿ الىسؽ اإلستشفائي أك خارجً ٌك عىصر هٍـ أالء ٌك
 .سىتىاكلً في دراستىا الحالية

 

 :تعريؼ األخصائي النفساني العيادم 

األخصائي الىفساىي اإلكميىيكي حسب فيصؿ عباس ، ٌك الذم يستخدـ األسس ك التقىيات ك الطرؽ ك اإلجراءات السيككلكجية ك الذم يتعاكف 
ها كؿ في حدكد إعدادتً ك تدريبً ك إهكاىياتً  هع غيري هف األخصائييف في الفريؽ اإلكميىيكي هثؿ الطبيب ك األخصائي اإلجتهاعي ك غيٌر

كفي إطار هف التفاعؿ اإليجابي بقصد فٍـ ديىاهيات شخصية العهيؿ ك تشخيص هشكبلتً ك التىبؤ هع إحتهاالت تطكر حالتً ك هدل 
إستجابتً لهختمؼ أساليب العبلج ثـ العهؿ عمى الكصكؿ بالعهيؿ الى أقصى درجة هف التكافؽ اإلجتهاعي الذاتي الههكف ، كهف خبلؿ عهمً 
يساٌـ في تطكير كؿ هف العمـ ك الههارسة اإلكميىيكية عف طريؽ التفاعؿ بيف البحث العمهي ك التطبيؽ العمهي ، ام أف األخصائي الذم 

  .) 35،ص1994فيصؿ عباس ،(يجهع بيف دكري بكصفً عالها ك دكري بكصفً ههارس لمهٍىة 
كالبد أف تتكافر فيً هجهكعة هف " يعتبر األخصائي الىفساىي اإلكميىيكي صمة العهيؿ ك التشخيص الدقيؽ: "كحسب عطكؼ هحهد ياسيف 

الصفات اإليجابية التي تجعمً عىصرا ىاجحا في تعاهمً هع األسكياء ك الغير األسكياء ، كتصبح السهات ضركرية ألىٍا تساعد عمى حسف 
التكيؼ هعى الظركؼ الهختمفة كيجب أف تككف لديً القدرة عمى فٍـ اآلخريف كدكافعٍـ ك إحباطاتٍـ ك أف تككف لديً شخصية ثابتة ك ىاضجة 

  .)70،ص1986عطكؼ هحهد ياسيف ، (" ذات تكازف اىفعالي كىظرة شاهمة ك بعيدة لكؿ ها يتصدل لً هف كاجبات
 

 : سمات كخصائص األخصائي النفساني العيادم -2
ا لدل األخصائي كىعرض  أكردت المجىة الخاصة بالتدريب لعمـ الىفس اإلكميىيكي في جهعية عمـ الىفس األهريكية السهات التي يجب تكفٌر

ا   : أبرٌز
 .الرغبة في هعاكىة األخريف ك هساعدتٍـ ، بدكف هحاكلة لفرض سيطرتٍـ عميٍـ ك إحتراـ حرية األخريف ك إستقبللٍـ *
 أف يتهتع األخصائي الىفساىي اإلكميىيكي بقدر عالي هف اإلستبصار لدكافعً ك هشاعري ك رغباتً ك حاجاتً حتى ال تعرقؿ رغباتً الذاتية *
 .الحياد في عهمية العبلج ك عمى األخص إحتراهً لمهرأة أىٍا شريكة لمرجؿ ك ليست هىافسة لً *
 أف يتهتع بصفة التساهح ك إحتراـ كجٍات ىظر األخريف كالسيها هع الطكائؼ الديىية ك السبلالت الهختمفة *
أف يتهتع بهستكل عالي هف الضبط اإلىفعالي ك الذاتي ،ألف تكاهؿ الشخصية ك اإلتزاف هف العىاصر الضركرية التي تكحي بالثقة ، كأف *

يككف هخمصا أهيىا هستخدها كافة هٍاراتً ك هعمكهاتً لهصمحة الهريض ، بعيدا عف هظاٌر اإلستغبلؿ كأف يعطي الىاس فكرة ثابتة كحيدة عف 
سمككً في ىطاؽ العهؿ ك خارج ىطاؽ العهؿ حتى ال يجدكا في أسمكبً ىكعا هف اإلزدكاج ك أف تككف لديً بعض القيـ ك الهثؿ الطبية كصكرة 

 .تعكس ىضج شخصيتً ك تكاهمٍا 
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أف يككف األخصائي الىفساىي العيادم عمى هستكل أكاديهي عاؿ أك هستكل الئؽ هف الذكاء ، كأف تككف لديً قدرة عمى الهركىة ك القيادة ك *
 .البداع ك الصبر ك حسف الصغاء 

 :كقد أصدرت لجىة التدريب اإلكميىيكي في جهعية عمـ الىفس األهريكية القائهة التالية لسهات األخصائي 
 القدرة العمهية ك األكاديهية الههتازة -
 األصالة ك سعة الحيمة -
 حب اإلستطبلع -
 )التجاكب اإلىساىي (اإلٌتهاـ باألشخاص كأ فراد -
 اإلستبصار في الشخصية الههيزة لمفرد -
 الحساسية لتعقيدات الدكافع -
 التحهؿ ك الصبر -
 القدرة عمى تككيف عبلقات طبية هؤثرة هع األخريف -
 الهثابرة-
 الهسؤلية-
 المياقة كالهركىة -
 القدرة عمى ضبط الىفس -
 اإلحساس بالقيـ األخبلقية ك الهثؿ العميا -
 األساس الثقافي الكاسع -
 .)35عمـ الىفس العيادم ،ص(.اإلٌتهاـ بعمـ الىفس عاهة ك اإلكميىيكي خاصة -

أف ثهة خهسة سهات يجب أف تتكافر في  " psychotherapyفي كتابً "كارؿ ركجرس " العبلج الىفسي الههركز حكؿ العهيؿ"كقد أشار هبتكر 
ي   : األخصائي الىفساىي اإلكميىيكي ٌك

 .أف يككف األخصائي شديد الحساسية لمعبلقات اإلجتهاعية -
 .أف يتصؼ بالركح الهكضكعية ك التجاي اإلىفعالي غير الهىحاز -
 .أف يككف لديً إحتراـ لكؿ الىاس ك أف يقبمً عمى هاٌك عميً هف عمؿ ك أف يترؾ لً الحرية ليجرب هايراي هف حكلً -
 .أف يعرؼ ىفسً كدكافعً كأف يدرؾ قصكري كعجزي اإلىفعالي -
  )55عمـ الىفس العيادم ،(.أف تككف لديً القدرة عمى فٍـ السمكؾ االىساىي -

 
 :دكر األخصائي النفساني العيادم 

يعهؿ األخصائي الىفساىي العيادم في هؤسسات هختمفة يقـك في كؿ هىٍا بهٍاـ عديدة يهكف تمخيصٍا في التشخيص ك العبلج ك البحث،كلكف 
ك يقـك بهٍاـ هختمفة هىٍا   ىكع العهؿ الذم يقـك بً ك الىكاحي التي يٍتـ بٍا تختمؼ هف هؤسسة ألخرل ٌك

التكجيً التربكم ك الهٍىي ك الىفسي في الهؤسسات التعميهية عمى إختبلؼ هراحمٍا ك فيً يقـك األخصائي الىفساىي العيادم بهساعدة التبلهيذ *
 .أك الطبلب،  عمى إختيار الدراسات التي تبلئهٍـ ك العهؿ الذم يتفؽ هع إهكاىياتٍـ ، ك كذلؾ في التغمب عمى هشكبلتٍـ 

ك يقـك بدراسة الحاالت ك تقديـ اإلقتراحات الخاصة : العهؿ في الهؤسسات اإلصبلحية هثؿ * السجكف ك هؤسسات األحداث ك الهحرفيف ٌك
 .بهعاهمتٍا أك العفك عىٍا ، كيعهؿ عمى إعادة تكيفٍا ك تكجيً األفراد لمحياة اإلجتهاعية بعد ذلؾ 

 .العهؿ في الهراكز البحكث ك الدراسات التربكية ك الصحة اإلجتهاعية ك هراكز التخطيط ك اإلدارة *
 .العهؿ في هياديف الصىاعة ك الخدهة اإلجتهاعية ك اإلسكاف كغير ذلؾ هف هياديف الخدهة *
العهؿ في العيادات الىفسية ك الهستشفيات الخاصة باألهراض الىفسية ك العقمية كيقـك فيٍا بالتشخيص ك العبلج الىفسي ك اإلشراؼ عمى *

 ) 459جهعة سيد يكسؼ، ص–هحهد شحادة ربيع (.الجهاعات العبلج بالعهؿ ك إجراء البحكث االكميىيكية 
  إلى أف ٌىاؾ إتفاقا ىسبيا بيف العمهاء حكؿ الدكر الذم يقـك بً األخصائي الىفساىي العيادم ك الذم يجهع بيف دكري sharkon" شاركك"كيشير 

 : عالها ك دكري بكصفة ههارسا لمهٍىة ،ك لؤلخصائي الىفساىي العيادم هجاالت حددٌا فيها يمي 
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فجاىب البحث العمهي يهثؿ أحد األدكار التي يضطمع بٍا السيككلكجي اإلكميىيكي ك تككف البحكث التي يٍتـ بٍا  :جانب البحث العممي /-أ
هرتبطة إرتباطا كثيقا بالهشكبلت التطبيقية بها يؤدم في الىٍاية إلى فٍـ أفضؿ لمهشكبلت اإلكميىيكية ، هرتكزة حكؿ اإلتجاي الديىاهيكي في 
ك في دراسة لتىظيـ الشخصية  دراسة الشخصية ك ٌذا يتطمب هف السيككلكجي اإلكميىيكي بصيرة كافية بالطب الىفسي ك التحميؿ الىفسي ٌك
عميً أف يتخذ هف دراستً حكؿ هىاٌج عمـ الىفس ك حمقات البحث في هشكبلت الههارسة اإلكميىيكية كسيمة يستعيف بٍا لمكصكؿ إلى أعهاؽ 
الىفس البشرية ك الكقكؼ عمى العكاهؿ الهؤدية إلى السكم أك الهىحرؼ ،كتقرير هدل التحسف في الشخصية ك التغيير فيٍا في ظؿ ظركؼ 

  .)104-103حسف هصطفى عبد الهعطي ،ص(.عبلجية هختمفة 

 يتمخص دكر األخصائي الىفساىي اإلكميىيكي في الههارسة اإلكميىيكية ضهف أربعة عهميات أساسية ٌي : الجانب التطبيقي العممي /-ب
إشتقت كمهة التشخيص هف أصؿ إغريقي يعىي الفٍـ الكاهؿ ك قد دخمت كمهة التشخيص إلى الهيداف اإلكميىيكي هف : التشخيص  /1-ب

التقكيـ ك : العمـك الطبيعية حيف كاف اإلتجاي الطبي سائدا ، كبقي هستخدها بعد ذلؾ رغـ هحاكالت البعض إستخداـ هصطمحات حديدية هىٍا 
التقدير ك يقصد بٍا فحص األعراض الهرضية ك إستىتاج األسباب ك تجهيع الهبلحظات في صكر هتكاهمة ، ثـ ىسبتٍا الى هرض هعيف 

كبذلؾ يصبح الهقصكد " عهمية فٍـ الهريض ، كبياف العبلقة بيف األعراض في زهمة هرضية"فالتشخيص هف الهىظكر الطبي ٌك  )هحدد(
بالتشخيص في الطب هعرفة كـ ك كيؼ الهرض الذم يعاىي هىً الهريض ك ذلؾ عف طريؽ فحص األعراض ك إستىتاج األسباب ك جهع 

 الهبلحظات ك تكاهمٍا ككضعٍا في فئة هعيىة ، ثـ إطبلؽ إسـ هرض هعيف عمى ىكعية األعراض 
ك التشخيص في الطب العقمي كفي عمـ الىفس عهمية هشابٍة حيث يهكف إستىتاج األسباب ككضع إسـ هعيف عمى كؿ هجهكعة هترابطة هف 

األعراض كأف ىقكؿ فصاـ ، أك تأخر عقمي ك لكف ال يكجد تحديد قاطع كها ٌك في الطب حيث تكجد أسباب هحددة لؤلهراض كالجمطة 
 )117-117،ص1998حسف هصطفى عبد الهعطي ، (الدهكية لذلؾ البد أف يسبؽ العبلج عدة تشخيصات 

لـ تصبح ٌذي الكظيفة جزءا هف عهؿ األخصائي الىفسي العيادم إال بعد الحرب العالهية الثاىية حيث بدأ الطمب يشتد عمى  : العبلج/2-ب
الىشاطات ذات الطابع اإلكميىيكي لهكاجٍة اإلحتياجات الىفسية الشديدية لمهجىديف ك الهصابيف بعصاب الحرب ك يتضهف العبلج الىفسي 

هعالجة الهرضى الىفسييف كجٍا لكجً لفترة هف الزهف ك تكجيً التكصيات ألكلياء الهرضى أك الهرضى ىفسٍـ هباشرة ك القياـ بإحداث تغيرات 
في الظركؼ الهحيطة باألفراد الهكدعيف في الهؤسسات ك بعبارة أخرل تتضهف ٌذي الطرؽ عدة أساليب أك تكصيات لزيادة تكافؽ الفرد ، كهف 
ثـ يستخدـ األخصائي الىفساىي العيادم أىسب أساليب العبلج الهعرفي أك العقبلىي اإلىفعالي أك العبلج بالمعب أك بالعهؿ أك بالسيككدراها ، 

حسف هصطفى عبد (.كيتـ العبلج إها فرديا أك عبلجا جهاعيا ، كيبلحظ أف ٌىاؾ تحكال هف الهىحى البيكلكجي إلى الهىحى اإلجتهاعي الىفسي 
 )106-105، ص1998الهعطي ، 

تعتبر كظيفة الهستشار الىفسي اإلكميىيكي هف الكظائؼ الحديثة التي أخذت في التطكر ك يهيز الباحثكف  :االستشارة ك تقديـ النصح/3-ب
 : بيف ىكعيف هف اإلستشارة 

 .اإلستشارة اإلكميىيكية التي يككف ٌدفٍا إعطاء الىصح ك تقديـ الهشكرة لبعض الحاالت - 
اإلستشارة التي تتـ بٍدؼ إىشاء البراهج اإلكميىيكية الفاعمة ك تقييهٍا ك في ٌذي الحاالت ال تككف كظيفة األخصائي الىفسي اإلكميىيكي - 

هحصكرة في الحاالت الفردية فقد يطمب هدير الهستشفى هثبل هشكرة األخصائي الىفساىي العيادم فيها يخص بتقديري لمهىاٌج الهبلئهة إلدارة 
العىابر العبلجية ك تدريب العاهميف عمى ضبط السمكؾ الهرضى ، كقد يطمب هدير هدرسة هشكرة اإلكميىيكي الهختص في تقديـ األساليب 

  .)106، ص1998حسف هصطفى عبد الهعطي ،(.الدراسية التي يستخدهٍا الهدرسكف هع الطبلب لمكصكؿ الى أىجح البراهج 
أكدت هجهكعة العهؿ الخاصة بهىظهة الصحة العالهية بأف األخصائي الىفساىي اإلكميىيكي يهكف أف يمعب دكرا فعاال : العمؿ الكقائي /4-ب

 في العهؿ الكقائي هف اإلضطرابات الىفسية كذلؾ عمى الىحك التالي ، 
حيث يككف عميً عبء ، القياـ بهٍهة صعبة ٌي تحسيف ىكعية الحياة بتعديؿ الظركؼ في الهؤسسات : الكقاية في الهستكل األكؿ *

 .اإلجتهاعية بالطريقة التي تصبح هعٍا اإلصابات الىفسية أقؿ ها تككف بها في ذلؾ هراكز األهراض العقمية 
حيث تشهؿ هٍهة األخصائي الىفساىي االكميىيكي إكتشاؼ الهجهكعة البشرية الهعرضة لمهرض الىفسي ك البحث : الكقاية هف الدرجة الثاىية *

ـ قبؿ أف تؤدم بٍـ الضغكط  ذي هٍـ يىبغي أف يىٍض بٍا األخصائي الىفساىي اإلكميىيكي ىحٌك عف األسرة ك األفراد الهحتاجيف إلى العكف ، ٌك
 .التي يتعرضكف لٍا إلى هرض خطير 
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كيككف الٍدؼ هىٍا ٌـ تكقي اإلىتكاس ك الحيمكلة دكف إزهاف الهرض ، كتقميؿ دكاعي البقاء بالهستشفى لكقت : الكقاية هف الدرجة الثالثة *
 )106-106، ص1998حسف هصطفى عبد الهعطي ،(.طكيؿ 

 
ذلؾ الىكع هف الههارسات الهٍىية الهرتبط بالطب الىفسي ك تقدـ في إطار براهج الهؤسسات العهكهية التي يككف " :الممارسة النفسية"تعريؼ 

ي خدهة هتعدد الجكاىب يهكف أف تقدـ بشكؿ  )324، ص 2007رشكاف ، (" أٌدافٍا دراسة ك عبلج اإلضطرابات الىفسية ك العقمية هىٍا ٌك
 فردم أك بشكؿ جهاعي ، كتهارس ضهف

 : خصائص الممارسة النفسية
ا هف الخدهات بهايمي  ) ،2007رشكاف ،(يرل   : أف الخدهة الىفسية العهكهية تتهيز عف غيٌر

 .أىٍا تسعى إلى تحقيؽ أٌداؼ الصحة الىفسية ك العقمية -1
 .أىٍا أداة لتحقيؽ الٍدؼ الكقائي هف األهراض الىفسية ك العقمية هف خبلؿ براهجٍا الهتخصصة -2
 تقدـ داخؿ هؤسسات الصحة العهكهية ك لٍا هكاىٍا في الٍيكؿ التىظيهي لخدهاتٍا Institutionnelأىٍا خدهة هؤسساتية -3

 .الهختمفة 
أىٍا تتطمب هٍارات خاصة ك ههارس تـ تدريبً لمتعاهؿ هع األهراض الىفسية ك عبلجٍا بطرؽ فىية تراعى فيً اإلعتبارات -4

 .األخبلقية ك الهٍىية 
لٍا بىاء عمهي ك هعرفي هتهيز يتضهف أطر ىظرية هحددة ك تقىيات تشخيصية ك أساليب عبلجية صههت خصيصا لمتعاهؿ هع -5

 .هختمؼ هظاٌر الهعاىاة الىفسية 
 .أىٍا خدهة تتسـ بالهركىة حيث تتفاعؿ هع كؿ الحاجيات الىفسية التي يبديٍا الهريض -6
 .أىشطتٍا هتىكعة ك هصههة بشكؿ خدهات فردية ك جهاعية -7
 .تساعد الشخص الذم يطمب الهساعدة الىفسية عمى االستقبللية ك التكيؼ ك التكازف الىفسي -8
  

 :العبلقات المينية االنسانية
ـ عمى العهؿ باىتاجية , ٌي ذلمؾ الهيداف في االدارة الذم يٍدؼ الى التكاهؿ بيف االفراد في هحيط العهؿ :تعريفيا  بالشكؿ الذم يدفعٍـ كيحفٌز

 )481ص ,1970,صبلح الشىكاىي(.كبتعاكف هع حصكلٍـ عمى اشباع حاجاتٍـ الطبيعية كالىفسية ك االجتهاعية
كها تعرؼ العبلقات االىساىية في هجاؿ العهؿ عمى اىٍا الىظر الى الفرد عمى اىً اىساف ٌادؼ لً عقؿ ككجداف كلً هتطمبات هتعددة تتدرج 

اها اذا كاىت العبلقات بيىٍـ قائهة عمى اساس , هف حاجات اىساىية كاخرل لبلهاف كحاجات اجتهاعية كحاجات ذاتية يسعى الى تحقيقٍا 
 فاىً يىتج عف ذلؾ هجهكعة هف الصعكبات كالعكائؽ سىفصؿ فيٍا ,كهسؤليات الكظائؼ فقط, كاجبات 
 :باختصارٌىاؾ هجكعة هف الهبادئ العبلقات االىساىية يجب استخداهٍا تتهثؿ في العىاصر  االساسية التالية :مبادئيا 

ـ افراد لكؿ كاحد هىٍـ هشاعري كرغباتً كاحتراـ الكراهة الشخصية -  يجب اف يعاهؿ اعضاء أم جهاعة عهؿ باعتباٌر
 يجب اشراؾ العاهميف في القرارات االدارية كالتسيرية -
 تشجيع العهؿ الجهاعي كالعهؿ كفريؽ  -
 يجب خمؽ هىاخ ايجابي كبيئة عهؿ هحفزة  -
 اف العبلقات االىساىية قد تتحسف اك تسكء بفعؿ االتصاالت في الهؤسسة خاصة الشخصية بيف الرئيس ك الهرؤكس لذلؾ يجب -

 ) ishak adizes ,1980,p166(تشجيع تدفؽ الهعمكهات في الهؤسسة في كؿ االتجاٌات
 

  : داخؿ مؤسسات الصحة العمكميةلدل االخصائي النفساني" العبلقات االنسانية"أىـ معكقات الممارسة النفسية في مجاؿ 
جدكؿ يهثؿ رأم األخصائييف حكؿ هدل كجكد تعاكف  :بيىت إحدل الدراسات لصاحبتٍا دبر راسك  عدـ كجكد اتصاؿ بيف االخصائيف الىفساىيف

تصاؿ بيف باقي الههارسيف السيككلكجييف  كا 
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يتبيف هف خبلؿ ىسبة اإلجابات بػ ال بأىً ال يكجد تعاكف أك اتصاؿ بيف باقي الهختصيف الىفساىييف في هختمؼ القطاعات كالهؤسسات األخرل، 
حيث يرجعكف ذلؾ إلى ضيؽ الكقت كعدـ كجكد اٌتهاـ كافي في هجاؿ الههارسة السيككلكجية لضعؼ الحافز الداخمي، كعدـ كجكد هبادرة هف 

إال أىػٍـ أكدكا عمى رغبتٍـ الشديدة في االلتقاء كهىاقشة هشاكؿ كثيرة حكؿ الههارسة السيككلكجية، كخاصة الصعكبات . طرؼ كؿ أخصائي 
 :كها أف ٌىاؾ هعكقات أخرل ىذكر هىٍا . التي يعاىكف هىٍا ألخذ الخبرات كتبادؿ اآلراء

 :(الذاتية) ػ المعكقات الشخصية 1
ا لخصائص الىجاح في الههارسة السيككلكجية، ىظرا لكجكد عدد  ي الهتعمقة بإدراؾ الذات الهٍىية، كالتي تتصؼ بضعؼ الشخصية، كافتقاٌر ٌك

هف األخصائييف الىفسييف تـ تكجيٍٍـ إلى هعاٌد عمـ الىفس لهؤل األهاكف البيداغكجية، كليس عمى أساس الرغبة كالقدرات، ككذلؾ تأثر 
 .األخصائييف بىظرة الهجتهع التي تفتقر لمثقافة الىفسية 

 : ػ المعكقات الخاصة بالكظيفة كمحيط العمؿ 2
األهر الذم يجعمً يفتقر لسمطة OFفي الٍيكمة التىظيهية الكظيفية STATUTهعكقات قاىكىية حيث ال يكجد تحديد لهكاىة األخصائي الىفسي 

القرار السيد في تأدية هٍاهً، فىجدي أحياىا هصىفا عمى أىً بيداغكجي، كأحياىا أخرل إدارم، هها يفرز تداخبل في الهٍاـ بيىً كبيف الهربي 
كذا ػ كفي كثير هف األحياف ػ ترفض هقترحاتً كهشاريعً العبلجية .. كالهدير  كبصفة عاهة ىجد أف الهٍاـ الهحددة لؤلخصائييف الىفساىييف . ٌك

 .ال تتهاشى هع الههارسة السيككلكجية الكاقعية التي لـ يكٌكف لٍا هها يعرقؿ الهسار العبلجي لؤلطفاؿ  )12(في الجريدة الرسهية 
 كالهساعد االجتهاعي كالهربي، كالذيف يعتقدكف أف عهؿ األخصائي الىفسي ثاىكم  خاصة بالعبلقة مع الزمبلء مف باقي التخصصات-3

 .كهكهؿ لهجٍكداتػٍـ 
 .يىظر هحيط العهؿ لؤلخصائي عمى أىً فاشؿ ألىً ال يقدـ حمكال فكرية لمحاالت التي يتابعٍا - 4 
 . عدـ إشباع هختمؼ حاجات األخصائي الىفسي، كالشعكر باإلحباط الىاجـ عف هشاكؿ هادية كهعىكية - 5
 غياب االتصاؿ كاالحتكاؾ باألخصائييف في هجاؿ الههارسة السيككلكجية، كاىعداـ المقاءات كالهمتقيات العمهية كالدكرات التدريبية داخؿ -6

 الكطف كخارجً، هها يىعكس سمبا عمى الخدهة الهقدهة

 :االقتراحات

 إحتراـ أراء ككجٍات ىظر زهبلء الهٍىة -
 تجىب الحقد ك الكراٌية هع زهبلء الهٍىة -
 التعاكف هع زهبلء الهٍىة لهىاقشة هشكبلت العهبلء في حاؿ صعكبتً -
 العهؿ عمى أف تسكد إجتهاعات االخصائيف الىفساىييف الهصارحة كالىقد البىاء ك الهكضكعية  -
 

 :قائمة المراجع 
 بيركت ,دار الفكر لمبىاىي ,1ط, 1994,أضكاء عمى الهعالجة الىفسية ,فيصؿ عباس 1-
 القاٌرة,دار القمـ لمهبليف ,1ط,1986,عمـ الىفس العيادم , عطكؼ هحهد ياسيف 2-
 القاٌرة,دار الغريب لمطباعة ,دس,عمـ الىفس الجىائي , هحهد شحادة لربيع 3-
 1ط,1998,عمـ الىفس االكميىكي , حسف هحهد عبد الهعطي 4-
  االسكىدرية, دار الهكتب الجاهعي الحديث, الههارسة الهٍىية لمخدهة االجتهاعية في الهجاؿ الىفسي كالعقمي ,2007, رشكاف5-
 القاٌرة,دار الفكر ,1ط,1970, صبلح الشىكاىي 6-
 2010,سطيؼ , 11العدد,هجمة العمـك االجتهاعية ,فطيهة دبر راسك- 7
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  في المناكبة الميميةلممرأة العاممة الضغط النفس
 -دراسة ميدانية في القطاع الصحي-
 بف عمارة سمية.قادرم حميمة          د.د

       جامعة كىراف           جامعة قاصدب مرباح كرقمة
      

 مقدمة 
 إٌف ظاٌرة الضغكط الىفسية بصفة عاهة تعتبر ظاٌرة قديهة قدـ اإلىساف ىفسً،  إال أف االٌتهاـ بٍا كهكضكع لمدراسة يعٌد حديثا ىسبينا، فهعظـ 

 في ٌذا الشأف إلى أف أكثر (Langfored,1987)األفراد أصبحكا يشتككف هف إصابتٍـ بٍا عمى اختبلؼ فئاتٍـ ككظائفٍـ؛ كيشير الىفكرد 
هجاالت العهؿ إثارة لمضغكط تمؾ التي تهتاز بهكاجٍة هباشرة هع الىاس، كالتي يكرس فيٍا األفراد أىفسٍـ لخدهة اآلخريف؛ كباعتبار الهؤسسة 

ك الضغط الىفسي ىتيجة تعدد  أقساهٍا، ككثرة عدد العاهميف بٍا هع الطبية أحد الهؤسسات التي يتعرض فيٍا العاهؿ الضطراب العصر ٌك
كالمكائح لتىظيـ  إلجراءات الهرض كخضكعٍا حاالت هف حالة كؿ كفرديةاختبلؼ تخصصاتٍـ كهسئكلياتٍـ، ككثافة عدد الزائريف هف الهرضى  

ذات  كفاءة عمى تؤثر  كقد بً، يعهؿ الذم القسـ داخؿ أداءي عمى هتفاكتة بىسب كالذم ستؤثر كتطبيقٍا حسب كؿ حالة شؤكف الهرضى،
 ؛ فكمها ازداد حجـ الهركز الطبي أك الهستشفى،كمها تعددت أقساهٍا، ضؼ إلى ذلؾ فإف إيجابا أك سمبا إها الهكظؼ طبيبا كاف أك ههرضان 

ٌذا الذم يشعر بالهكظؼ .طبيعة القطاع كها يهيزي هف ركائح الهكاد الكيهائية لمدكاء، كهىظر الهرضى كآلالهٍـ قد تزيد هف الضغكط الىفسية
ا ك الضغكط  ٌذيباختبلؿ التكازف، كشعكر بالقمؽ، كاالكتئاب، تدىي هستكل تقدير الذات،  هف يـك كؿ في الههرضة أك الههرض يكاجٍٍا غيٌر

حياتً الهٍىية، كها باؿ ذلؾ عمى الهرأة التي أحدث تغييرا في طبيعتٍا السيككلكجية كفي عبلقاتٍا األسرية عىد خركجٍا لمحياة الهٍىية  أياـ
ىتيجة تعمهٍا كبمكغٍا أقصى درجات العمـ؛ كاألهر كصؿ إلى التزاهٍا بالعهؿ في الفترة الميمية هعارضة بذلؾ الساعة الحيكية الطبيعية التي 

ذا هف أجؿ أف تكلي ، فأصبحىا ىشاٌد كىسهع عف كلكج الهرأة لمهىاكبة لمعهؿ في الفترة الهسائية ٌك  بتشخيص كبيرة عىاية خمقٍا ا لمراحة كالىـك
 لعهاؿ الىفسية الجكاىب بعض تىاكلت 1995 قاـ بٍا بيارسي كالؾ دراسة الهرض؛في تفاقـ كتهىع صحتٍـ إليٍـ تعيد كي الهرض كعبلج
 الهقابمة كاستهارة كحالة سهة القمؽ هقياس األكجً الهتعدد الشخصية اختبار عمى باالعتهاد كالهٍدئات لمهىشطات استٍبلكا األكثر الهىاكبة

ـ أبىائٍـ كحاجات حاجاتٍـ كالهىشطة الهٍدئة لمهكاد الهستٍمكيف أغمب أف إليٍا الهتكصؿ الىتائج كهف اإلكميىيكية،  كها هشبعة، غير كأسٌر
ـ بالكحدة، الشعكر الحالة، كقمؽ ىفسية اضطرابات كجدت   العبلقات االجتهاعية كاىخفاض األهاف عدـ االكتئاب، الهرض، تٌك

يعتبر الضغط الىفسي أحد أهراض العصر الذم يٍدد صحة اإلىساف عهكها، كالهرأة العاهمة خصكصا فكيؼ ستكاجً ٌذي  : أىمية الدراسة
ا بسكء تقدير الذات، كاإلحساس بعدـ الرغبة في العهؿ، كفي أداء كاجباتٍا ىحك ىفسٍا كىحك  الهرأة أٌـ االضطرابات الشائعة التي قد تشعٌر

. كاالٌتهاـ بالضغط الهٍىي لدل الهرأة العاهمة في الهىاكبة الميمية قد يحكلٍا دكف تقديـ الخدهات الصحية لمطالبيف لٍا. حياتٍا الهٍىية

  : اإلشكالية
إف خركج الهرأة لمعهؿ لـ يظٍر عشكائيا؛ لدل فالحديث يطكؿ عىً لها كاف لً هف صدل دكلي كعالهي ، خاصة هع االىجازات التي حققتٍا 

هىذ تكليٍا هىاصب عهؿ هختمفة كفي جهيع الهياديف؛  كالجدير باإلشارة أف ٌىاؾ عدة عكاهؿ هتداخمة  فيها بيىٍا دفعت بالهرأة دفعا إلى 
العهؿ، كقد بيىت الدراسات األكلى في ٌذا الهجاؿ أف أٌـ دكافع خركج الهرأة لمعهؿ ٌك الحاجة االقتصادية؛ ك ضركرة ألزهتٍا الحاجات 

الهتزايدة لمهجتهع الصىاعي الهعاصر، فتزايد أعباء الهعيشة كغبلئٍا هف جٍة، كالتطمع إلى هستكل أفضؿ لمحياة هف جٍة أخرل،دفع بالهرأة 
ا التقميدم كالهتهثؿ في دكر الهىجبة، كالهربية كالراعية لشؤكف أسرتٍا  %5،61كقد تكصمت ىتائج دراسة هحهد بف عطية .إلى الخركج عف إطاٌر

يعهمف لضركرة اقتصادية، لكف ليس الدافع االقتصادم ٌك الكحيد الهسئكؿ عف خركج الهرأة لمعهؿ، بؿ ظٍكر فكرة التحرر، كاثبات الذات 
كالشعكر بالقيهة كحكافز لمهرأة، إذ ترل بأف حصكلٍا عمى الدرجات العمهية كالعهمية تستطيع الهرأة تأكيد ذاتٍا في الهجتهع، كخاصة في أسرتٍا 

ا  .)127، 2012: فرحات ىادية(كأهاـ زكجٍا، فتصبح لً سىد، كليست خاضعة  كهف أٌـ القطاعات التي تعهؿ فيٍا الهرأة ٌك اختياٌر
الههارسة الهيداىية الصحية الذم يعكس كيضاعؼ هسئكليتٍا، كيعقد هف هٍاهٍا ىتيجة حاجات الهكاطيىيف الهرضى الذم يجعمٍا تبقى إلى 

ا بالضغط، كقد تشعر حتى  ا كهساٌهاتٍا، ساعات هتأخرة هف الميؿ ألداء كاجباٌا الهٍىي الذم يشعٌر بالظمـ االجتهاعي، كالىظرة الضيقة لدكٌر
كهعاىاتٍا، كعدـ الحصكؿ عمى حقكقٍا الهٍىية كالكظيفية كاالجتهاعية، إضافة إلى ىقص فرصٍا في الهكافآت أك التشجيع،كها أف عهؿ الهرأة 
ا هع أسرتٍا، في الكقت الذم هف الهفركض أف تقاسـ أفراد عائمتٍا  دكف اىقطاع ىٍارا كليبل يؤثر عمى صحتٍا الىفسية كالجسدية، كعمى استقراٌر
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ٌؿ يكجد فرؽ في الضغط الىفسي لمهرأة العاهمة في الهىاكبة الميمية : الصغيرة االٌتهاـ،كالعىاية البلزهة، هها سبؽ يجعمىا ىطرح التساؤالت التالية
 تبعا لمخبرة الهٍىية؟ ٌؿ يكجد فرؽ في الضغط الىفسي عىد الهرأة العاهمة في الهىاكبة الميمية تبعا لمحالة الهدىية؟

 
  : الفرضيات

:  لئلجابة عمى التساؤالت الهطركحة قهىا بصياغة الفرضيات اآلتية
. يكجد فرؽ في الضغط الىفسي لمهرأة العاهمة في الهىاكبة الميمية لصالح هف تفكؽ خبرتٍـ الهٍىية خهسة سىكات-
. يكجد فرؽ في الضغط الىفسي لمهرأة العاهمة في الهىاكبة الميمية لصالح الهرأة الهتزكجة- 
 

 : المفاىيـ اإلجرائية
ك شعكر الفرد العاهؿ بالقطاع الصحي بعدـ قدرتً: الضغط الميني عمى اىجازي لكاجباتً الهٍىية ىتيجة شعكري باالىفعاالت غير سارة،قد يككف  ٌك

ذا ها يقيسً استبياف الضغط الىفسي . هصدري شخصي، أك تىظيهي هتعمؽ ببيئة العهؿ؛ ٌك
. ٌي شريكة الرجؿ فٍي األخت، كاألـ ، كالزكجة خمقٍا ا لكي تساعدي في حياتً : المرأة العاممة

ٌي أحد أساليب العهؿ تىتٍجٍا أم هؤسسة هف أجؿ ضهاف استهرار إىتاج، كتحقيؽ خدهات لمفئة التي كجدت هف أجمٍا تمؾ  :المناكبة الميمية
 . ساعة كخبلؿ كؿ أياـ األسبكع24/24الهؤسسة كتككف بالهجاؿ الزهىي 

 
: األدب النظرم 

:  تعريؼ الضغط النفسي
ً أك قٍري : ضغطً، ضغطا: هف فعؿ ضغط ، ضغطة أم زحهً إلى حائط، كضغط :  لغة . )87، 2010: هفتاح عبد العزيز(عصري زحهً، كأكٌر

ي تعىي الصراهة، أها ضهىيان فٍي تدؿ  Stictus إلى كمهة التيىية  Sress أصؿ كمهة ضغط 1993في حيف أرجع العالـ سهيث في عاـ   ٌك
ثارة الغضب  . )17، 2006: طً عبد العظيـ(عمى الشعكر بالتكتر، كا 

 حيث الباحثيف، طرؼ هف  االستخداـ لسكء عرضة الهصطمحات أكثر هف الضغكط هصطمح أف إلى "Williams"   يشير كلياهز : اصطبلحان 
 ، Stress كالضغط Stressorsهفٍـك الضكاغط بيف  القائـ الخمط ىتيجة كذلؾ كاحد، آف في الىتيجة ك السبب عف لمتعبير يستخدـ ها غالبا

أها كمهة الضغط فتعبر عف الحادث ذاتً، كالضغط  . )الهحيط(الهؤثرات التي تكجد في البيئة  ك القكل تمؾ إلى لتشير  "الضكاغط "كقد جاءت 
فاركؽ السيد (عمى كجً العهـك ليس سكل ردكد األفعاؿ الفيزيكلكجية كاالىفعالية كالىفسية لحكادث أك أشياء هعيىة هٍددة لمفرد في بيئة العهؿ

 .)910، 2001: عثهاف
 كأشار عكاشة إلى تعريؼ الضغط عمى أىً تحدم لعكاهؿ غير سارة لطاقة التأقمـ، كتكيؼ الفرد، حيث يتفاعؿ الضغط هع الفرد لظٍكر 

. )140، 1992: عمي عكاشة(األهراض الىفسية ، كتعتهد شدة أك درجة الضغط البلزهة لىشأة األهراض الىفسية عمى تككيف كاستعداد الفرد الكراثي
 البيئية الظركؼ إلى تشير األكلى, حالتيف هختمفتيف هحصمة  يبيف أف الضغط ٌك عبارة عف (Brown and Ralph,1994)أها بركاف كرالؼ 

. الفرد يىتاب الذم بالحزف الشعكر في الهتهثمة الىفسية الفعؿ ردكد فتعىي الثاىية أها , التكتر ك الضيؽ لً كتسبب بالفرد الهحيطة
ف   هها التكيفية، قدراتً تتجاكز ك البيئة ٌذي تفكؽ إذ أف الضغط ٌك العبلقة الهكجكة بيف الفرد كالبيئة، 1998 عاـ  Cohenفي حيف يرل كٌك

.  (Bazari et Debeaux :1998,2)فعالة   استجابة تتطمب التي الهكاقؼ هكاجٍة عمى القدرة بعدـ إدراكً هع كاٌلىفسية الجسهية صحتً عمى يؤثر

 الضغط بأىً عبارة عف ىظاـ استجابة لحاالت ضاغطة أك الضكاغط كتتككف هف ىظاـ تفاعبلت فسيكلكجية كىفسية Rabkinكيضيؼ رابكف 
 .)19-18، 1999: ٌاركف تكفيؽ(سكاء هباشرة أك هرجأة  

ذا ها يتفؽ هع اعتبري بيؾ  حيث يرل أف الضغط الىفسي ٌك استجابة يقـك بٍا الكائف الحي ىتيجة هكقؼ يضغط عمى تقدير  )Beck )1986ٌك
 .)2008،128: كلد السيد خميفة(الفرد لذاتً،أك هشكمة ليس لٍا حؿ تسبب لً اإلحباط، كتعكؽ اتزاىً أك هكقؼ يثير أفكارا عف العجز كاليأس كاالكتئاب 

 : الفرؽ بيف الضغط كالمفاىيـ المقاربة لو
 ببعضٍا هترابطة جكاىب تشهؿ الضغكط هف هتداخمة هجهكعة أىً عمى الىفسي لبلحتراؽ ( 2003 ) الشعبي تعريؼ في : االحتراؽ النفسي

 .باإلىجاز الشعكر كىقص الهشاعر، كتبمد االىفعالي، اإلجٍاد :ٌي رئيسة أبعاد ثبلثة إلى كتىقسـ البعض
 .الهاضي في بٍا يتهتع كاف التي كىشاطً لحيكيتً كفقداىً كالىفسية البدىية لطاقاتً الهٍىي استىزاؼ ٌك :الهٍىي فاإلجٍاد -
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 بدكف أشياء كأىٍـ هعٍـ يتعاهمكف بحيث العهبلء تجاي كتٍكهية كساخرة سمبية هكاقؼ لديٍـ تتكلد الذيف الهٍىييف حالة فٍك :الهشاعر تبمد أها -
 .إىساىية قيهة
الشعبي (الهطمكب بالهستكل بكاجباتً القياـ عمى قادر غير ألىً سمبية بطريقة لىفسً الهٍىي تقييـ إلى يشير فٍك :باإلىجاز الشعكر ىقص أها -

   ،  2003: عبدي
عبارة عف ألـ داخمي، أك ألها أصبح داخميا بسبب الشعكر بالتكتر، كلها كاف اإلىساف يىاضؿ باستهرار هف أجؿ االحتفاظ بالتكتر  : القمؽ

الداخمي، فإف القمؽ تهثؿ قكة دافعة، قد تككف ٌذي القكة هدهرة أك بىاءة، كيتكقؼ ذلؾ عمى درجة شعكر الفرد بتكقع حدكث 
 (Nicolas Perrieu :1999,57)الشر
 

 : الضغط الىفسي  إلى األىكاع الهشار إليٍا فيها يمي Syleسيمي قسـ  : أنكاع الضغط النفسي
. يزيد هف حجـ هتطمبات الفرد، كيسهى  كذلؾ األلـ هثؿ فقداف شخص عزيز أك عهؿ: الضغط النفسي السيئ-أ
.   )26، 1998:عبد الرحهاف أحهد(قد يككف لً تأثير ايجابي في الحث عمى العهؿ كاإلدراؾ : الضغط النفسي الجيد -ب
. كيىتج عف تراكـ األحداث السمبية لمضغط الىفسي الهىخفض بحيث تتجاكز هصادر الفرد، كقدرتً عمى التكيؼ :  الضغط النفسي الزائد-ج
. يحدث عىدها يشعر الفرد بالهمؿ، كاىعداـ التحدم كاإلثارة : الضغط النفسي المنخفض-د

: هيىز بيف ثبلثة أىكاع ٌي : Murrayتقسيـ مكرام 
. كيشير إلى داللة الهكضكعات البيئية كها يدركٍا الفرد : ضغط بيتا-أ
 .يشير إلى خصائص الهكضكعات البيئية كها تكجد في الكاقع: ضغط ألفا-ب
 

 ك السمبية  ىتائجً ك الىفسي الضغط بهكضكع اٌتهكا الذيف األكائؿ الركاد هفHans selye سيبلم ٌاىز  يعتبر:النفسي الضغط مراحؿ
 Générale"العاـ  التكييؼ  هتبلزهة:إسـ عميٍا أطمؽ الىفسي لمضغط االستجابة تتضهىٍا خطكات ثبلث هف ىهكذجا قدـ حيث الهرضية،

Adaptation Syndrome" هراحؿ ثبلث هف تتككف إستجابة الضغط أف سيبلم يرل ك: 
 يتسارع ،ك الٍرهكىات بإفراز تقـك ك التٍديد لهكاجٍة العضكية تىشط فيٍا ك "التحذير" :اإلنذار مرحمة-أ

 . )295، 1991: هحهد أحهد الىابمسي (الٍرب أك لمهكاجٍة هتأٌبة حالة في الشخص فيٍا يصبح ك التىفس، ك الىبض
 إلى الفرد اىتقؿ الضغط حالة زادت كمها ك التٍديد هقاكهة عمى العضكية تعهؿ حيث :المقاكمة مرحمة-ب

 ضعؼ ك حكادث كقكع الهقاكهة ٌذي عمى يترتب قد ك لمضغط الفرد هقاكهة إلى يشير ههؿ التكتر، ك بالقمؽ الفرد يشعر فيٍا ك الهقاكهة هرحمة
. )101، 2001:فاركؽ السيد عثهاف( لؤلهراض ك عرضة الهتخذة القرارات

 طكيمة، لفترة الىفسي الضغط استهرار ك التٍديد عمى التغمب في الفشؿ عىد تحدث ك :اإلنياؾ مرحمة-ج
ا العضكية استٍبلؾ عىً يىجـ هها اؽ يحؿ الهقاكهة تىٍار فعىدها اإلىفعالي، أك الجسهي اإلىٍيار إلى يؤدم هها الفيزيكلكجية لهصادٌر  ك اإلٌر
الصداع،  الهعدية، القرحة هثؿ باإلجٍاد الهرتبطة األهراض ىظر
 .)9، 2002: الٍاشهي لككيا (السكاء عمى الهىظهة ك لمفرد هباشرا تٍديدا تشكؿ التي األخطار ك الدـ، ضغط إرتفاع

 
:  كتىقسـ إلى: مصادر الضغط

. كتدرج تحتً اإلضاءة، الضكضاء، الحرارة، الرطكبة، التٍكية، ىكبات العهؿ،التعب كالهمؿ، األجر: مصادر الضغط الفيزييقية
ترجع ٌذي الهصادر إلى عدة عكاهؿ  تتعمؽ بالفرد في حد ذاتً كتتهثؿ أٌهٍا في غهكض الدكر العبء الهفرط :  مصادر الضغط الفردية

لمدكر،  عبء العهؿ  ،   صراع الدكر،  حهؿ العهؿ، تصهيـ العهؿ 
 بعضٍا، بيف ك بيىً ك الجهاعات داخؿ بالعبلقة األداء يتأثر أف الههكف هف: مصادر الضغط الجماعية

  :هىٍا لمضغط فعالة عىاصر تعتبر جهاعية عكاهؿ عدة فٍىاؾ
. العبلقات غير الهتعاكىة بيف الهشرؼ كأتباعً-2.  العبلقات غير الهتعاكىة بيف أفراد الجهاعة-1

يؤدم إلى تربية الهشاعر السمبية لدل العاهؿ، : عدـ الهشاركة في اتخاذ القرار.كتتعمؽ بسياسات كأٌداؼ الهىظهات: مصادر الضغط التنظيمية
ذا ها يىقص تقديري لذاتً :كيظٍر ذلؾ فيهايمي  .)154-150، 2001: جهعة سيد يكسؼ(يشعر العاهؿ أف ال قيهة لً، ٌك
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 : اآلثار المترتبة عمى الضغكط النفسية 
: لقد اٌتـ الباحثكف باآلثار السمبية التي تىتجٍا شدة الضغكط الىفسية ىذكر هىٍا

يف  : اآلثار المعرفية  أف االستجابة الهعرفية لمضغكط الىفسية تتضهف  1992Shaham and al كشاٌاـ كآخركف  Cohenأظٍر كٌك
حصيمة عهمية لتقييـ الهكقؼ الضاغط ، كالتٍديد الىاجـ عىً كهدل إهكاىية التحكـ بً، كتشهؿ كذلؾ الذٌكؿ، كعدـ القدرةعمى التركيز، كتشكش 

. )28، 1994: ديفيد فكىتاىا(األداء في الهٍاـ الهعرفية 
تؤثر الضغكط الىفسية عمى الحالة الٍرهكىية حيث تؤدم إلى زيادة األدريىاليف بالدـ، الذم يىتج عىً تىشيط كزيادة رد  : اآلثار الفيزيكلكجية

الفعؿ إذا استهر لهدة طكيمة، كالذم قد يتسبب في فشؿ ٌذي األجٍزة،زيادة إفراز الغدة الدرقية هها يؤدم إلى زيادة اسىتفاذ الطاقة، زيادة إفراز 
. الككلستركؿ، الذم يعطي الطاقة لمجسـ إذا استهر الضغط لفترة طكيمة الذم يحدث تصمب شراييف

ا هف يـك آلخر بدكف  : اآلثار السمككية زيادة هشاكؿ التخاطب كالتكاصؿ، كىقض االٌتهاـ كالحهاس كالتىازؿ عف األٌداؼ الحياتية، كاىحداٌر
لقاء المـك عمى اآلخريف، هع ظٍكر سمككات شاذة  . )36، 2008: هاجدة بٍاء الديف(سبب كاضح، كا 

تتهثؿ في زيادة التكترالفيسيكلكجي كالىفسي ، كتتجمى في سرعة االستثارة، كالخكؼ، كعدـ القدرة عمى التحكـ في االىفعاالت  : اآلثار االنفعالية
كالسمكؾ، حيث تقؿ القدرة عمى اىسجاـ كاسترخاء العضبلت، حيث تعطي إحساسا بالتحسف هع زيادة هعدؿ الكساكس القٍرية،كالتي تتضح في 

ىزكح الفرد إلى الشكاكم التخيمية، كىقيض اإلحساس بالصحة كالسعادة، كتحدث بذلؾ تغيرات في سهات الشخصية لذا يتحكؿ األفراد الذيف 
 بالدقة كالحرص إلى أفراد غير هباليف كهٍهميف ىظرا لمضغط الهتزايد، كها تظٍر بعض الهشكبلت الشخصية هع زيادة هعدؿ القمؽ يتسهكف 

. )55، 2002: حسيف باٌي(كالعدكاىية، كاالكتئاب كالىظرة السكداكية لمحياة 
 خبلؿ عهؿ لفترات العهاؿ هف هختمفة تشغيؿ فرؽ يهكف بحيث العهؿ ساعات تىظيـ عمى أىً :  Kampenzاعتبري  كاهبىز  :العمؿ بالمناكبة

 .(Villemeur,1988 :21)ساعة  كالعشركف األربع أثىاء هختمفة أكقات
ذا ها اتفؽ هعً فيً كايك   اإلىتاج، لضهاف العهؿ كقت تىظيـ هف ىهط عىدها اعتبر أف العهؿ في الهىاكبة ٌك ىكع هف االستهرارية  Kaillau ٌك

 .(Villemeur :1988 ,22)الزهاف  في اىقطاع دكف العهؿ فرؽ فيً كتتعاقب
 

: يهكف تقسيـ ىظاـ العهؿ عمى شكؿ اآلتي  : أنكاع نظاـ العمؿ
ك دائهة عهؿ دكريات عمى الهؤسسات بعض تعتهد  الثابتة دكريات الثبلث أك االثىتيف هف كاحدة باستهرارفي العهاؿ إبقاء يستدعي ها ٌك

 .)63، 1995: بكظريفة حهك(الميؿ أك كالهساء الصباح دكرة في إها باستهرار لمعهؿ يعيف العاهؿ أف أم الهكجكدة،
 حيث هدركسة، خطة كفؽ تتـ هختمفة فترات عمىهدل هرسـك كفؽ العهاؿ بيف العهؿ ألكقات هتعدد بتكزيع فيقضي الهىتظـ غير التىاكب أها
 األهر تعمؽ سكاء االعتبار، بعيف الدكريات ألىكاع الهختمفة االىعكاسات أخذ إلى التىظيـ ٌذا يٍدؼ.دكرية لكؿ تبعا لمراحة أياها الىكع ٌذا يتيح

 .كاالجتهاعية األسرية حياتً أك العاهؿ بصحة
: كيىقسـ إلى : التناكب المنتظـ كغير المنتظـ 

 أسبكع، كؿ أك أياـ ثبلثة كؿ أك يـك كؿ التىاكب عهمية تتـ كأف دائهة، بصفة هعيىة زهىية كتيرة إتباع في كيتهثؿ :المنتظـ بالتناكب العمؿ-
 .هحددة زهىية لكحدة تبعا الدكريات هختمؼ في بالتساكم العهاؿ يعهؿ بحيث

 هدركسة، خطة كفؽ تتـ هختمفة فترات هدل عمى هرسـك كفؽ العهاؿ بيف العهؿ ألكقات هتعدد بتكزيع فيقضي : المنتظـ غير التناكب العمؿ-
 تعمؽ سكاء االعتبار، بعيف الدكريات ألىكاع الهختمفة االىعكاسات أخذ إلى التىظيـ ٌذا يٍدؼ ك.دكرية لكؿ تبعا لمراحة أياها الىكع ٌذا يتيح حيث
 .)62، 1995: بكظريفة حهك(كاالجتهاعية  األسرية حياتً أك العاهؿ بصحة األهر

 
  : الدراسات السابقة

لـ تعثر الباحثاث عمى دراسات التي تىاكلت طبيعة الضغط الهٍىي كهصادري لدل الىساء العاهبلت في الهىاكبة الميمية كفي القطاع الصحي 
: لدل اكتفت بػ 

 كالرضا العهؿ ضغط بيف العبلقة عمى التعرؼ إلى التي ٌدفت  B.D.Kirakcaldy and T.Martin(2000)دراسة كاركالدم كهارتف 
 في يعهمكف كههرضة ههرض ( 276 ) هف الدراسة عيىة حيث تككىت؛ الشهالية ايرلىدا في الهستشفيات في العاهميف الههرضيف لدل الكظيفي
 :أف الدراسة ىتائج أظٍرت الهستشفيات؛ كبرل



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
371 

 كالهشاركة الهىزلية، الكاجبات الهطمكب، بالدكر القياـ عمى القدرة بالىفس، الثقة في تهثمت الىفسي بالكضع عبلقة لٍا التي الضغط هصادر- 1
الهؤسسة  قرارات في الفاعمة

 .الجىس إلى تعزل العهؿ ضغط في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ-2
 .السف صغار هف أكثر العهؿ في لضغكط يتعرضكف أىٍـ السف كبار أفاد حيث كالعهر، العهؿ ضغط بيف إحصائيان  دالة عبلقة كجكد-3
 .الكظيفي كالرضا العهؿ كضغط لمههرض الكظيفية الدرجة بيف عبلقة كجكد عدـ -4
 الكظيفي، الرضا هستكل في درجات أعمى عمى حصمكا الهركزة العىاية أقساـ في العاهميف كالههرضيف الكالدة أقساـ في العاهبلت الههرضات-5

 .الكظيفي الرضا هستكل في الدرجات أدىى عمى حصمكا كالباطىة الجراحة أقساـ في يعهمكف الذيف بيىها الههرضيف
 ىابمس هحافظة هستشفيات في كالههرضات الههرضيف تكاجً التي العهؿ ضغكط قياس إلى فقد تعرضت )2003(   أها دراسة سعادة 

 الجىس، : ٌي هتغيرات ستة ضكء في األقصى اىتفاضة خبلؿ الفمسطيىية
 لقياس فقرة خهسيف هف استباىً تطكير تـ كقد. األكاديهي كالهستكل السكف، كهكاف االجتهاعية، كالحالة الهستشفى، كىكع الخبرة، كسىكات
خراج تحكيهٍا بعد كذلؾ ٌذي العهؿ ضغكط  اإلستباىة ٌذي تكزيع تـ كقد ( 0,94 ) بمغ حيث ألفا، كركىباخ هعادلة باستخداـ لٍا الثبات هعاهؿ كا 
 استخدـ الفرضيات كالختبار. األقصى اىتفاضة خبلؿ الفمسطيىية ىابمس هحافظة هستشفيات في كالههرضات الههرضيف هف ( 144 ) عمى

 هف هرتفعان  هستكل األحادم التبايف تحميؿ كاختبار هستقمتيف One –Way ANOVA أظٍرت الىتائج  ،كقد ، لهجهكعتيف)ت(اختبار الباحثكف
 كجكد تبيف كها ( 75,6 %) كبىسبة هرتفعة درجة عمى العهؿ لضغكط الكمية الدرجة حصمت حيث كالههرضات، الههرضيف عىد العهؿ ضغكط
 هكاف كلهتغير الحككهية الهستشفيات كلصالح الهستشفىىكع  كلهتغير الذككر كلصالح الجىس لهتغير تعزل العهؿ ضغكط هستكيات في فركؽ

 البكالكريكس شٍادة حهمة كلصالح األكاديهي الهستكل كلهتغير ىابمس، هديىة خارج يسكىكف الذيف كالههرضات الههرضيف كلصالح السكف،
 .كالههرضات لمههرضيف االجتهاعية كالحالة الخبرة سىكات هتغير إلى تعزل فركؽ كجكد عدـ الدراسة أكضحت كذلؾ التهريض، في فأعمى

 هصادر ك، العاهميف عمى العهؿ بضغط كعبلقتً القسـ كىكع بالهىاكبات العهؿ  هكضكع (1992)  كبابا محمكد في حيف تناكلت دراسة
 في يعهمكف  ) 1148=  ف(التهريض  هف  عيىة هف هىظهة استباىً بكاسطة جهعت البياىات .السمككية الىكايا ك العهؿ تكجٍات ك الضغط
كهقياس ثىائي االتجاي   Manovaأحادم االتجاي ANOVA شرؽ كىدا، كاستخدـ الباحثاف هقياس  هتركبيمتاف هديىة في كبرل هستشفيات ثهاىي

ANOVA كاىكا ثابت هىاكبات بىظاـ يعهمكف الذيف الههرضات ك الههرضيف باف التكقعات دعهت عاـ بشكؿ الىتائج  لتحميؿ البياىات؛ ككاىت 
 يعهؿ الذم التهريض أف يدعـ الذم التكقع .الحالية لمدراسة التابع الهتغير ىاحية هف هتغير هىاكبات بىظاـ يعهمكف الذيف هف أفضؿ حاؿو  في
 األحكاؿ أحسف في هختمطة درجات اخذ الهركزة العىاية أقساـ في يعهؿ الذم التهريض هف حاال أفضؿ كاف الهركزة العىاية أقساـ غير في

 , كاالجتهاعية السكاىية الهتغيرات تأثيرات الدراسة في سجمت كذلؾ التابع الهتغير هع القسـ ىكع هع بالهىاكبات العهؿ تفاعؿ تأثيرات بعض
 اىجميزم ( الثقافية الخمفية ,االجتهاعية الحالة ,العهر
 .)64، 2010:هحهد فرج أبك الحصيف (حممت  كذلؾ أعبلي العبلقات عمى )الفرىسي هقابؿ

 تحديد بكىدا،هف أجؿ ريجيىا هستشفى في الحثيثة العىاية قسـ في كالههرضات الههرضيف هف (44)المطبقة عمى  (1999) شكستر دراسةأما 
 الهتغيرات هف عدد بيف أعراضٍا ك الحكادث ٌذي تكرار بيف عبلقة ٌىاؾ كاىت إذا فيها التأكد ك لديٍـ، العهؿ ضغكط عهميات ككثافة تكرارات

 هع تعاهمت ككيؼ كالحرجة الطارئة األحداث أىهاط الدراسة تحديد حاكلت كذلؾ .الخبرة ك الكظيفية، الحالة كالتدريب،ك ، التعميهي الهستكل هثؿ
 هف الهستشفى ذلؾ في كالههرضات الههرضيف لدل تأثيرا أكثر عهؿ ضغكط ٌىاؾ كاىت إذا كها ، األىهاط ٌذي هف ىهط لكؿ العهؿ ضغكط
 كقد .الهستشفى ذلؾ في التهريض هٍىة في العاهميف أداء عمى األخرل ٌي تؤثر خارجية أخرل ضغكط كاىت إذا ها ك الهركزة، العىاية قسـ

 التي الحرجة الخطيرة ك الحكادث لكثرة غيري عمى تزيد الهركزة العىاية قسـ في الههرضات الههرضيف لدل العهؿ ضغكط أف إلى الىتائج أشارت
 أيضا الهؤثرة الخارجية الضغكط بعض ٌىاؾ أف كأصدقائٍـ، ك الهرضى أٌالي ك األطباء ضغط ضكء في جاىبٍـ، هف الدائهة الهتابعة تتطمب
 الصداقات ك االجتهاعية ك العائمية الهطالب ضغكط في أٌهٍا يتهثؿ ، الهركزة العىاية قسـ في التهريض هٍىة في الهشتغميف عهؿ طبيعة عمى

 .الهختمفة
 حاكلت 2004 سىة بالهىاكبة العهؿ ىظاـ كفؽ يعهمكف عاهؿ 1700 عمى فرىساالتي أجريت في 1988 " النكرم " دراسة في حيف ىدفت 

؛التعب صعكبة:يمي ها إلى كخمصت التىاكبي الىظاـ خصائص عف الىاتج لمضغط الىفسية االستجابات أٌـ عف الكشؼ  الذٌىي،الخكؼ الىـك
 فقداف هف القرارات،الخكؼ اتخاذ بالحياة،صعكبة االستهتاع كعدـ التركيز،التشاـؤ عمى الهتزايدة القدرة العدكاىي،اإلحباط،عدـ الدائـ،السمكؾ
 .الرغبات تحقيؽ عمى القدرة ،عدـ الفشؿ هف الهكت،الخكؼ هف الكعي،الخكؼ
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 : تعقيب عمى الدراسات السابقة
ٌك العبلقة بيف ضغط العهؿ، كالرضا الكظيفي لدل الههرضيف العاهميف في  )2000(كاف الٍدؼ هف دراسة كاركالدم :مف حيث األىداؼ

فقد تىاكؿ  )1992(الهستشفيات، في حيف ٌدفت دراسة إلى قياس ضغكط العهؿ التي تكاجً الههرضات في الهستشفيات،أها هحهكد كبابا
 ضغكط عهميات ككثافة تكرارات فاىطمؽ هف ٌدؼ تحديد )1999(هكضكع العهؿ بالهىاكبة كعبلقتً بالضغط كهصادر الضغط، أها شكستر

 أٌـ إلى الكشؼ عف )1988(أعراضٍا، في حيف حاكؿ الىكرم  ك الحكادث ٌذي تكرار بيف عبلقة ٌىاؾ كاىت إذا فيها التأكد ك لديٍـ، العهؿ
. التىاكبي الىظاـ خصائص عف الىاتج لمضغط الىفسية االستجابات

. هعظـ الدراسات تعاهمت هع عيىة هف الههرضيف كالههرضات: مف حيث العينة
 أشارت كؿ دراسة سعادة، كهحهكد بابا إلى االستبياف عمى خبلؼ الدراسات الهتبقية التي لـ تشير إلى أم ىكع هف األداة  :مف حيث األدكات

. الهستخدهة في الدراسة
 .اعتهدت دراسة كؿ هف كاركالدم كدراسة سعادة بالهىٍج اإلحصائي،اها باقي الدراسات لـ تكضح ىكع الهىٍج الهتبع :مف حيث المنيج

 
 : اإلجراءات المنيجية

أجريت الدراسة االستطبلعية في هستشفى أهراض الىساء كالتكليد كجراحة األطفاؿ ىكار  : المجاؿ الجغرافي كالزمني لمدراسة االستطبلعية
راف خبلؿ السىة   .2012/2013فضيمة الكائف بكالية ٌك

 
اختيركا بطريقة ) هف الهستشفى الجاهعي8 في هستشفى ىكار فضيمة، ك12( هكظفة في الهىاكبة الميمية 20شهمت : عينة الدراسة االستطبلعية

. هقصكدة بحكـ أىٍف هكظفات في الفترة الميمية

بعد االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة الهتعمقة بإشكالية الهكضكع ىذكر هىٍا عمى سبيؿ الهثاؿ ال عمى سبيؿ : أدكات الدراسة
 )2010(، كدراسة هحهد فرج ا هسمـ أبك الحصيف )2006/2007(، كدراسة لعريط بشير)2005/2006(الحصر دراسة سعاد هخمكؼ 

.  فقرة57ككاف عدد الفقرات .حيث قهىا بتعديؿ االستبياف بعد تحديد األبعاد الهىاسبة، كصياغة الفقرات التي رأيىا تتهاشى كطبيعة الهكضكع

   :الخصائص السيككمترية
راف،  )الهحكهيف(اعتهدىا عمى الصدؽ الظاٌرم : الصدؽ ذا بتكزيع االستبياف إلى خهسة أساتذة هف قسـ عمـ الىفس كعمـك التربية بجاهعة ٌك ٌك

.  فقرة52ىتائج التحكيـ ٌك إلغاء خهسة فقرات لغهكضٍا،كبٍذا بقيت  كأستاذيف هف جاهعة فرحات عباس بتيارت، ككاىت
، )س ()51إلى1 (بيف األسئمة الفردية  )ر(لحساب الثبات قهىا بالتجزئة الىصفية الذم يقـك عمى أساس حساب هعاهؿ ارتباط بيرسكف  :الثبات

 .)0.653(، ككاف هعاهؿ الثبات يقدر بػ )ص()52إلى2(كاألسئمة الزكجية 
 

 : الدراسة األساسية
راف، 15( 35بمغ قكاهٍا : عينة الدراسة األساسية كمكاصفاتيا  50هف أصؿ  ) بهستشفى ىكار فضيمة20هكظفة في هستشفى الجاهعي بٌك

 .) غير هكتهمة هف حيث اإلجابة7 استهارات غير هسمهة، 8(هكظفة 
. يبيف الحالة المدنية ألفراد الدراسة األساسية (1)جدكؿ رقـ              : مف حيث الحالة المدنية

 % ؾالحالة المدنية 
 34.28 12عزباء 
 54.28 19متزكج 
 08.57 03مطمقة 
 2.85 01أرممة 

 99.98 35المجمكع 
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،كآخر ىسبة كاىت عىد أرهبلت الهقدرة %54.28أف أكبر ىسبة ظٍرت في فئة الهتزكجات كالذم قدرت بػ  )1( يبلحظ هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
ا خاصة إف كاىت أهٍات، كالذم يسبب لٍا صراعا في الدكر%2.85بػ  . ، كيهكف تفسير أف فئة الهتزكجات قد تشعر بالضغط أكثر هف غيٌر

 تبيف الخبرة المينية ألفراد الدراسة األساسية (2)جدكؿ رقـ                         : مف حيث الخبرة المينية

المجمكع قابمة ممرضة طبيية الخبرة المينية 
 8.57 03 00 00 2.85 01 5.71 02 سنكات 3أقؿ مف 

 11.42 04 2.85 01 5.71 02 2.85 01 سنكات 6 إلى 3مف 
 40 14 5.71 02 22.85 08 11.42 04 سنكات 9 إلى 6مف 

 40 14 17.14 06 17.14 06 5.71 02.  سنكات9أكثر مف 
 99.99 35 25.71 09 48.57 17 25.71 09المجمكع 

،كتجاىست عىد فئة الطبيبات، كالقاببلت الهقدرة بػ %48.57أف أكبر ىسبة تهثمت عىد الههرضات كالبالغة  )2( يبلحظ هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
ذا الذم يهكف أف يفسر 9 سىكات، كفي فئة أكثر هف 9 إلى 6، أها فيها يتعمؽ بالخبرة فقد تساكت في فئة األقدهية هف 25.71%  سىكات ٌك

. أف الضغط قد يرتفع لديٍف بسبب تجربتٍف في الهىاكبة الميمة كالهتاعب الىاتجة عىٍا

البياىات : بعد خضكع الصيغة الىٍائية لبلستبياف لمدراسة االستطبلعية ، عرض عمى أفراد الدراسة األساسية الهككف هف :أدكات الدراسة
البعد الىفسي بتسعة فقرات، :  أبعاد9 فقرة هكزعة عمى 52،كالجزء الثاىي الهككف هف )الخبرة الهٍىية، كالحالة الهدىية(الشخصية كالتي تشهؿ 

البعد العضكم بأربعة فقرات، ببيئة العهؿ بخهسة فقرات، كالبعد العبلقة هع الزهبلء بستة فقرات، كالبعد العبلقة هع الهرضى بخهسة فقرات،كبعد 
العبلقة هع الزكار بسبعة فقرات، كبعد العبلقة هع الهسئكليف بثهاىية فقرات، كبعد تكفير الهستمزهات الطبية بخهسة فقرات، كبعد الهكافآت بأربعة 

. )غالبا، أحياىا، ىادرا(فقرات؛ بسمـ ثبلثي التصحيح 

الىسبة : هف أجؿ اإلجابة عمى الفرضيات الهطركحة سكاء بالىفي أك اإلثبات تـ االستعاىة باألساليب اإلحصائية التالية: األساليب اإلحصائية
. الهئكية، الهتكسط الحسابي ، تحميؿ التبايف األحادم

: عرض كمناقشة نتائج الفرضيات 
. يكجد فرؽ في الضغط الىفسي لمهرأة العاهمة في الهىاكبة الميمية لصالح الهرأة العاهمة خبرتٍا الهٍىية تفكؽ خهسة سىكات: الفرضية األكلى

يبيف تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ في الضغط النفسي تبعا لمخبرة المينية  (3)جدكؿ رقـ 

ؼ درجة الحرية متكسط المربعات مج المربعات مصدر التبايف 
  3=1-4 163.76 65.97بيف المجمكعات 

1.831 
 

 31=4-35 89.42 108.23داخؿ المجمكعات 
  174المجمكع 
كبالتالي ىرفض الفرضية البديمة، كىرفض الفرضية  )2.92(الجدكلية الهقدرة بػ " ؼ"أصغر هف " ؼ"ىبلحظ أف  )3(هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

الصفرية التي تقكؿ ال يكجد في فرؽ بيف الضغط الىفسي لمهرأة العاهمة في الهىاكبة الميمية  كالتي تفكؽ خبرتٍا الهٍىية خهسة سىكات،كيهكف 
تفسير ذلؾ أىً إذا كاف حجـ العهؿ في ازدياد، كعدد الهرضى هرتفع قد تجعؿ العاهمة حديثا تقع في صراع بيف االستهرار في العهؿ أك التكقؼ 

عدـ عىً لعدـ تكافقٍا كتكيفٍا هع العهؿ في الفترات الميمية فٍي بٍذا تتعرض لمضغط هثمها يتعرض لً زهبلئٍا أكثر خبرة في العهؿ، كبالتالي 
 .)2003(قدرتٍا عمى هكاجٍتً هها قد يؤدم بٍا إلى حالة هف االحتراؽ الىفسي كلعؿ ٌذا ها يتفؽ هع دراسة سعادة 

 يكجد فرؽ في الضغط الىفسي لمهرأة العاهمة في الهىاكبة الميمية لصالح الهرأة الهتزكجة  :الفرضية الثانية

 يبيف تحميؿ التبايف األحادم لمعرفة الفركؽ في الضغط النفسي تبعا لمحالة المدنية (4)جدكؿ رقـ 

ؼ درجة الحرية متكسط المربعات مج المربعات مصدر التبايف 
  3=1-4 121.73 72.03بيف المجمكعات 

1.336 
 

 31=4-35 91.11 89.5داخؿ المجمكعات 
  161.53المجمكع 
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 )0.05(عىد هستكل الداللة  )2.92(الجدكلية " ؼ"أصغر هف قيهة  )1.336(الهحسكبة الهقدرة بػ " ؼ"يظٍر أف  )4(هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
أف الهرأة إف كاىت غير هتزكجة قد يككف لٍا هسئكليات ىحك أسرتٍا كىحك ذاتٍا إلثبات شخصيتٍا تهاثؿ أك تفكؽ الهتزكجة كيهكف تفسير ذلؾ 

لدل . التي تتكفؿ برعاية أبىائٍا، كتفاعمٍا هع زكجٍا كهسئكليات اجتهاعية ىحك أٌؿ زكجٍا كأسرتٍا األكلى،الذم قد يعرضٍا لصراع األدكار
في الهىاكبة الميمية الذيف اجهعكا عمى اعتيادٌـ عمى فإف الضغط قد يرتفع أثىاء الهىاكبة الميمية لدل كؿ الىساء هٍها كاىت حالتٍف االجتهاعية، 

 التي تسٍـ في إىٍاؾ طاقاتٍف .هثؿ ٌذا العهؿ، إال أىٍـ يفتقركف إلى الحياة االجتهاعية الطبيعية كقمة الىـك حتى لك ىاهكا طكاؿ ساعات الىٍار
 . )1988( كلعؿ ٌذا دراسة الىكرم ؿكتحرهٍف هف االستهتاع بحياتً عمى الكجً األكـ

 الخاتمة 

الهرأة قد ترل أف .يصرح العديد هف الباحثيف عمى اختبلؼ تخصصاتٍـ أف الضغط الىفسي ٌك أحد اضطرابات العصر يٍدد الصحة الىفسية 
لى فترة هتأخرة  التقدـ ال يشهؿ إال استحداث الهعدات،كاستثهار الهكارد بقدر إيهاىٍا الراسخ أىٍا تستطيع هشاركة زهيمٍا الرجؿ في أم هٍىة، كا 
هف الميؿ؛ فالعهؿ بالىسبة لٍا يجعمٍا أكثر قكة، كيهىحٍا الثقة بالذات؛ فٍي تتحهؿ العبء الهٍىي، كصراع األدكار حتى ال تشعر بأىٍا الزالت 

. كتؤهف بأف لٍا سهات شخصية ثابتة تجعمٍا تتكافؽ هع الضغكط الىفسية كالهٍىية.ذلؾ الكائف هحدكد القدرات

: المراجع
. ،دار األهة، الجزائرالساعة البيكلكجية، )1995(بكظريفة حهك-1
 .القاٌرة غريب، دار ،النفسية األمراض تفسير في الحديثة النظريات،)2001(يكسؼ سيد جهعة-2
. تطبيقات، هكتبة األىجمك الهصرية، القاٌرة-ىظريات، تحميبلت-عمـ النفس الفيسيكلكجي، )2002( حسيف باٌي هصطفى -3
. ، ترجهة حهدم عمى الفرهاكم كرضا عبد ا أبك سريع، هكتبة األىجمك الهصرية، القاٌرةالضغكط النفسية، )1994( ديفيد فكىتاىا-4
، رسالة الهاجيستير في عمـ الىفس العهؿ النفسي كمدل تأثيره عمى سمكؾ األطباء العامميف بالمراكز الصحية  الضغط،)2005/2006( سعاد هخمكؼ -5

. كالتىظيـ، جاهعة هىتكرم، قسىطيىة
ا كىتائجٍا ككيفية إدارتٍا العاهة ضغكط العمؿ، )1998( عبد الرحهف بف أحهد-6 . الرياض– ، هىٍج شاهؿ لدراسة هصادٌر
. ، هكتبة األىجمك الهصرية، القاٌرة الطب المعاصر،)1992( عمي عكاشة -7
. ليبيا بىغارم، الكطىية، الكتاب دار ىظريات، ك هفاٌيـ ،الحديث التنظيمي ك الصناعي النفس عمـ، )1995(عهار كشركد - 8
. ، دار الفكر العرم، القاٌرةالقمؽ ك إدارة الضغكط النفسية، )2001( فاركؽ السيد عثهاف -9

. ، الشمؼ8: ، هجمة األكاديهية لمدراسات االجتهاعية كاإلىساىية، ععمؿ المرأة كأثره عمى العبلقات األسرية، )2012(فرحات ىادية- 10
 .، أطركحة الدكتكراي في عمـ ىفس العهؿ كالتىظيـ، جاهعة هىتكرم، قسىطيىة(8×3)النفسية كالسمككية لنظاـ العمؿ بالمناكبة  االنعكاسات،)2006/2007(لعريط بشير-11
 غير هاجستير رسالة .مؤتة جامعة في كالجنس األكاديمي بالتخصص كعبلقتو الكافديف العرب الطبلب عند النفسي االحتراؽ،)2003(   عبدي الشعبي-12

 .األردف هؤتة، جاهعة هىشكرة،
. ، كرقمة2: ، هجمة أبحاث ىفسية كتربكية، علضغط النفسي في العمؿ، ا)2002(الٍاشهي لككيا -13
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ماىي العبلقات اإلنسانية؟ 

 عادؿ قايد / أ
جامعة تيارت 

تمييد 

يعتبر اإلىساف العاهؿ عصب الهؤسسة ك الهجتهع ألىً ٌك الهحرؾ كالهؤثر الهباشر في سمككٍا كفي هستكل هردكديتٍا حيث تقاس 
فعالية الهؤسسة بفعالية عهالٍا، كهف خبلؿ استعراضي لٍذا البحث سأحاكؿ البحث عف تعريؼ العبلقات اإلىساىية، كهبادئٍا كالدعائـ األساسية 

 .التي تقـك عميٍا، ككذا أٌهيتٍا كأٌـ أٌدافٍا

 تعريؼ العبلقات اإلنسانية. 1
ذا ها ساءت أك اضطربت، فإف حياة اإلىساف      إف حياة اإلىساف كأعهالً كىشاطً في الدىيا ترتكز كمٍا عمى عبلقات كثيرة تربطً هع غيري كا 

. تضطرب بالتالي، كيكاجً كثيرا هف الهشكبلت الهختمفة التي تعطؿ ىشاطً
ا هصطمح كاحد كالكاقع غير ذلؾ، ألف العبلقات الشخصية تتضهف      كقد يخمط البعض بيف العبلقات اإلىساىية كالعبلقات الشخصية كيعتبٌر

. العبلقات القائهة عمى القرابة كالصداقة كتقترف بالتحيز كالتعصب
أها العبلقات اإلىساىية فٍي تستىد إلى الهكضكعية بحيث يهارس اإلىساف ىشاطً هع الهحافظة عمى هقكهات السعادة كاإلشباع 

 .)70ص، 2004 رشكاف،(كالتكافؽ
 كها تختمؼ هف حيث طبيعة العبلقات القائهة أك  كبٍذا ىجد أف الهفٍـك الحقيقي لمعبلقات اإلىساىية يختمؼ هف حيث الهضهكف،

التي تربط األفراد فيها بيىٍـ، كلذلؾ فالعبلقات اإلىساىة لٍا ظكاٌر كحيثيات ترتبط بٍا كها تتحكـ فيٍا، فٍي عبلقات تقـك بيف األفراد حسب 
الهكاف كالزهاف، فتككف بيف الرئيس كالهرؤكس في الدكائر اإلدارية، كبيف العهاؿ كالهشرفيف كاإلدارة في الكحدات كالهؤسسات االقتصادية، 
كتككف في الهعاٌد كالجاهعات بيف األساتذة فيها بيىٍـ كبيف الطمبة فيها بيىٍـ كها تككف بيف األساتذة كالطمبة، كبيف عاهة الىاس في أهاكف 

 .هختمفة تجهعٍـ
ا هف جكاىب هختمفة سب  أها عف تعريؼ العبلقات اإلىساىية فقد تىاكلٍا األخصائيكف كعمهاء االجتهاع ككثير هف الباحثيف، تىاكلٌك

. رؤيتٍـ لمعبلقات اإلىساىية كحسب أٌداؼ دراساتٍـ
عبارة عف تكاهؿ الىاس كاىدهاجٍـ في هكقؼ العهؿ الذم يؤدم إلى إثارة دكافعً التي »  بأىٍا (Keith Davis)     فقد عرفٍا كيث دافيز

 .)10، ص1974 دافيز،(« عهمكا هعا لتحقيؽ الكفاية اإلىتاجية كالتعاكف هع إبراز اإلبداع االقتصادم كالىفسي كاالجتهاعي 
لى  كهف خبلؿ ٌذا التعريؼ يتبيف لىا بأف العبلقات اإلىساىية ٌي التكاهؿ يف الىاس في هكقؼ العهؿ هف أجؿ تطكير اإلىتاج كا 

. التعاكف فيها بيىٍـ لتحقيؽ إشباعاتٍـ الهختمفة
تمؾ العبلقات التي تجهع بيف الىاس في هكاف العهؿ كتدفعٍـ إلى العهؿ سكيا،هتفاٌهيف » أها عبد الرحهاف عيسكم فيعرفٍا بأىٍا   

 .)21 ص، 1969عيسكم، («كهتعاكىيف كهىتجيف،كها تككف هقركىة بالرضا العاـ الذم يتهثؿ في االستقرار الىفسي كاالجتهاعي كاالقتصادم 
كبٍذا ىجد أف عبد الرحهاف عيسكم يؤكد عمى أف العبلقات اإلىساىية تتهثؿ في الركابط التي تجهع األفراد العاهميف كالهقركىة بالرضا 

. العاـ،هف خبلؿ دفعٍـ إلى التفاٌـ كالتعاكف في هيداف العهؿ
الكسيمة لمكصكؿ إلى جٍكد جهاعية هثهرة كهشبعة أك أىٍا اإلدارة الهىظكر إليٍا هف » في حيف عرفٍا صالح الشبكشي عمى أىٍا 

الجاىب اإلىساىي، فٍي تعهؿ عمى إيجاد التهاسؾ بيف ٌؤالء األفراد في هجاؿ العهؿ بطريقة تضهف تحريؾ دكافعٍـ كفريؽ كاحد في صكرة 
« تعاكىية كهحققة إلشباعاتٍـ الهادية كاالجتهاعية كالىفسية في سبيؿ الكصكؿ إلى األٌداؼ الهشتركة كبيف الهؤسسة التي يعهمكف بٍا 

 .)20ص ،1969الشبكشي، (
لى التعاكف كالتقارب فيها عفقد اعتبر صالح الشبكشي العبلقات اإلىساىية عمى أىٍا كسيمة ٌاهة لتحفيز العهاؿ كتشجيعٍـ  كبٍذا

. ـ عف طريؽ بذؿ الهجٍكدات لتحقيؽ حاجاتٍـ الهشتركة كتحقيؽ أٌداؼ الهؤسسة كالعاهميف فيٍاقبيف



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
376 

كبٍذا ىجد أف الهعىى الذم تىطكم عميً العبلقات اإلىساىية تمخص في أىٍا التكاهؿ في تصرفات الىاس في هكقع العهؿ كبيئتً 
 هجيد،(إىتاجا كتعاكىا في ظؿ إشباع اقتصادم كىفسي كاجتهاعي. بعضٍـ العضعباإلضافة إلى حفز الٍهـ كتحريؾ الدكافع هىدهجيف ـ

 . )43، ص2005
    كبالتالي كهف خبلؿ الهفاٌيـ السابقة التي تعرؼ العبلقات اإلىساىية، ىستخمص بعض الىقاط التي تعبر عف هعىى العبلقات اإلىساىية 

ي اب،(ٌك : )65-66، ص ص2000 عبد الٌك
.  أف لمهؤسسة دكر ٌاـ كهٍهة هعيىة تؤديٍا في لهجتهع كلٍذا يتطمب ٌذا الدكر إىتاجية رفيعة كهستكل عالي لؤلفراد1-
 .العىصر البشرم ٌك الجزء الٍاـ كالحيكم لمهؤسسة، فىجاح الهؤسسات االقتصادية اختبلؼ أىكاعٍا كأٌدافٍا كأحجاها يعكد إلى األفراد فٍـ  2-
فبتفاعمٍـ هع بعضٍـ البعض،تتهكف الشركة هف تحقيؽ أٌدافٍا ىتيجة لتفاعؿ العىصر اإلىساىي كالعىصر الفىي، فكمها كاف ٌذا التفاعؿ  3-

 .)الهؤسسة كاألفراد،ثـ الهجتهع الكبير(ايجابيا،كاف ذلؾ في صالح الطرفيف 
 ترتبط كفاءة الهؤسسة كفاعميتٍا بكفاءة األفراد كفاعميتٍـ 4-
تزيد فاعمية العبلقات اإلىساىية عىدها تزيد هٍارات اإلدارة في حسف استغبلؿ جٍكد األفراد، كحسف تكجيً أىشطتٍـ،كتعهيؽ تعاكىٍـ  5-

شباع دكافعٍـ، كتٍيئة الهىاخ الهىاسب لمعهؿ  .كاىسجاهٍـ، كدهجٍـ في جهاعات عهؿ هتهاسكة، كا 
كفي األخير ىستخمص بأف العبلقات اإلىساىية تىطمؽ هف الفرد الذم يعتبر ككحدة اإلشباع كالتىظيـ اإلىساىي الذم يشهؿ الهجٍكد 

كفي إطار دراسة ديىاهيكية الهجهكعة فإف العبلقات اإلىساىية تحاكؿ تكجيً هيكؿ كاتجاٌات الهجهكعة ىحك تحقيؽ األٌداؼ، فبىفس  البشرم،
الطريقة التي تعهؿ فيٍا الهجهكعة بكفاية أكبر كتعطي إىتاجية أعمى يهكف أف تؤثر في سمكؾ أعضائٍا حيث تقيد اإلىتاج كتحد هف تعاكىٍا في 

 .)28ص، 1976الشىكاىي، (أم ىشاط إيجابي
 .فالعبلقات اإلىساىية الجيدة ٌي إذف هزيج هف األداء الجيد كالرضا الهرتفع كاإلىتاجية الراقية كالركح الهعىكية العالية

 
  مبادئ كدعائـ العبلقات اإلنسانية. 2

إستهع إلى الفرد، تفٍـ شعكري، شجع هيكلً، قٌدر هجٍكدات، " هف الدعائـ التي تقـك عميٍا العبلقات اإلىساىية ٌذي الهقكلة الشٍيرة
. )73ص ،2004 رشكاف،("زكدي بالهعمكهات كاألخبار، دربً كأرشدي، عاهمً كفرد لً خصائصً كههيزاتً، اتصؿ بً دائها كأحترهً

 :)74ص، 2004رشكاف، (   كهف بيف هبادئ كعىاصر العبلقات اإلىساىية هايمي
  تركز عمى األفراد أكثر هها تركز عمى الجكاىب الهادية في األداء، ألف الىاس يتأثركف داخؿ الهصىع باحتياجاتٍـ االجتهاعية
 ًالكراهة اإلىساىية، حيث يتـ احتراـ شخصية كؿ فرد هف العاهميف بالهؤسسة بصرؼ الىظر عف الهركز الكظيفي الذم يشغم .
 ـ بأٌهيتٍـ هف خبلؿ العبلقات االجتهاعية هع اآلخريف شعاٌر . إثارة دكافع األفراد كا 
 تسعى العبلقات اإلىساىية هف خبلؿ التعاكف كالتفاٌـ إلى إشباع الحاجات كتحقيؽ األٌداؼ الهؤسسية .
 الهصمحة الهشتركة التي تجعؿ الفرد هياال لمتجهع كالتعاكف هع الغير كهشاركتٍـ لتحقيؽ ٌذي الهصمحة .
 التخصص كتقسيـ العهؿ كاالتجاي إلى اآللية كالركتيىية في العهؿ تفقد العهؿ جكاىبً االجتهاعية .
 الحكافز، فالفرد يسعى لهشاركة اآلخريف كالتعاكف هعٍـ لكي يحصؿ عمى الحافز هف كراء تمؾ الهشاركة أك التعاكف. 

 
أىمية العبلقات اإلنسانية . 3

ٌىاؾ هف يفٍـ العبلقات اإلىساىية عمى أىٍا تضعؼ هف سمطة اإلدارة كتعطؿ اإلىتاج كتعطي لمهكظفيف كالعهاؿ الحؽ في التدخؿ 
في سير العهؿ كىظاهً بالهؤسسة، كالكاقع أف العبلقات اإلىساىية تستٍدؼ تكاهؿ أٌداؼ الهكظفيف كالعهاؿ كتعاكىٍـ لتحقيؽ أٌداؼ الهؤسسة 

بها يحقؽ إشباعٍـ، كيرل البعض أف العبلقات اإلىساىية تعىي غض البصر عف أخطاء الغير كتغميب عىصر الشفقة كالرحهة حفاظا عمى لقهة 
 .)70ص، 2004رشكاف، (العش كالكاقع ٌذا ليس هف العبلقات اإلىساىية

 

 :)75، ص2004رشكاف،(تٍدؼ العبلقات اإلىساىية إلى تحقيؽ هايمي العبلقات اإلنسانيةاٌداؼ -4
 تىهية الهسئكلية الهتبادلة بيف الهؤسسة كالعاهميف فيٍا لتحقيؽ ىتائج إيجابية .
  االرتفاع بهستكل الكفاية اإلىتاجية هف خبلؿ تىهية التعاكف االختيارم بيف العاهميف كتكفير هبدأ الهشاركة في اتخاذ القرارات، كتكفير

. السياسات هها يؤدم إلى رفع الركح الهعىكية لؤلفراد
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  التىبؤ بالحاجات كالهشكبلت الخاصة بالعاهميف ،هع استخداـ كافة الكسائؿ التي تهكف هف التعرؼ عمى الهشكبلت ككضع الحمكؿ لٍا
. سكاء فى صكرة أجكر أك تحقيؽ الرعاية الصحية كاالجتهاعية لمعاهميف أك تكفير براهج تدريبية لٍـ

 كضع أسس إلشعار كؿ فرد بأٌهيتً في الهؤسسة، كتكفير فرص التقدـ كاالستقرار في العهؿ .
 تدعيـ ركح التفاٌـ بيف العاهميف كذلؾ بتكفير الىظـ الهىاسبة التي تقضي عمى الهشكبلت بيف العاهميف. 
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 - التحفيز المعنكم كدكره في تعزيز الصحة النفسية لعماؿ القطاع الصحي
 عمى عينة مف ممرضي قسـ االستعجاالت  بالمؤسسة االستشافئية بشير بف ناصر ببسكرة  دراسة ميدانية* 

 
   محمكد قرزيز   جامعة البشير اإلبراىيمي برج بكعريريج      .د
جامعة محمد خيضر بسكرة    جناف شريفة .أ                                     

 
 

مقدمة 
يعتبر هكضكع الصحة الىفسية هف الهكاضيع الجد ٌاهة ،سكاء هف حيث إسٍاهاتٍا  كعبلقتٍا الكثيقة بالعمـك األخرل أك هف حيث            

ككىٍا تاج عمى رؤكس األفراد ،كطهكح يسعى الجهيع لبمكغً حتى يضهف لىفسً تكيفا كتكافقا يسير بً ىحك السعادة كالرضا كاالبتعاد عف كؿ ها 
يعرقؿ بىيتً الىفسية هف قمؽ كتكتر كصراعات كبالخصكص إذا تعمؽ األهر بعهاؿ الهؤسسات الخدهاتية ىظرا لتعقد طبيعة عهمٍـ  فٍـ ال هحالة 
أكثر عرضة لمصدهات  التي هف شأىٍا أف تفقدٌـ تكازىٍـ بمحظة ،كتؤثر عمى هستكل أدائٍـ الذم يعكد بالسمب عمى الهىظهة ،كأهاـ هختمؼ 

هظاٌر الجذب التي تستعهمٍا الهىظهات لتحافظ عمى هكاردٌا البشرية تعتبر الحكافز هف أٌـ اآلليات الهؤثرة عمى ىفسية األفراد خاصة الهعىكية 
 .هىٍا التي تٍدؼ أساسا إلى إشباع الحاجات الىفسية كاالجتهاعية لمفرد العاهؿ كتشعري بالرضا كتىهي ذاتً ككالئً لمعهؿ 

 
  :الدراسةالتعريؼ بمكضكع - أكال

: صياغة ك تحديد اإلشكالية  -1
لطالها اٌتـ الباحثيف كركزكا في دراساتٍـ  عمى الهكرد البشرم الذم يمعب دكرا بارزا في هختمؼ الهجاالت ،كلـ يكف ذلؾ عبثا إىها           

لها يشكمً ٌذا األخير هف ثركة ٌائمة لطالها أٌهمت كاستغمت في غير هكضعٍا ،فالفرد بطاقاتً كفيؿ ببمكرة ىظاـ الهؤسسة كتحسيف هستكاٌا 
ا كالكصكؿ بٍا إلى ها تطهح إليً حتى كلك كاىت بدايتٍا هف الصفر ،فبقاء أم هؤسسة كاستهراريتٍا هتكقؼ إذف عمى ها تهتمكً هف  كتطكيٌر
ثركة بشرية ،إال أف ٌذا الكائف البشرم كهٍها كاىت كفاءتً ككالئً كتفاىيً في العهؿ فإىً يحتاج إلى قكة تدفعً كهحرؾ يشحف بً ها لديً هف 

شحىات كطاقات إيجابية يفيد بٍا هؤسستً ،فكؿ ها يهمكً الفرد العاهؿ قد يصاب بالفتكر ال هحالة إذا تصادـ بهكقؼ سمبي حاؿ دكف إشباعً 
يهاىا هىا بأف التحفيز الهعىكم ٌك الكسيمة التي تهىح العاهؿ ىفسا جديدا يىعكس باإليجاب عمى صحتً الىفسية بها  لحاجاتً الىفسية خاصة ؛كا 

يكفؿ لً تكافقا كتكيفا ذاتيا كاجتهاعيا كبيئيا بصفة هتكاهمة بعيدا عف أعراض الهرض التي تستكقفً عف العهؿ كتفقدي تكازىً كتكلد بداخمً 
هجهكعة هف االضطرابات الىفسية الهخمة لمتكازف الطبيعي ارتأيىا أف ىصىفً كآلية  تحافظ عمى ىفسية الفرد لها لٍا هف تأثير جد هٍـ عمى رفع 

هعىكياتً كالحفاظ عمى تكازىً الطبيعي الذم يحهيً هف الكقكع فريسة لبلضطرابات التي تقؼ بالهرصاد أهاـ تفاىيً في العهؿ كالتي تىعكس 
ا عمى الهؤسسة  فتسارع في اىحطاطٍا ،فشعكر الفرد بإىساىيتً كهكاىتً داخؿ هجاؿ العهؿ ال يتكقؼ عمى الهركز الذم يحتمً أك الراتب  بدكٌر
الهادم الذم يتمقاي ،بقدر ها يرتبط بالتقدير كاالحتراـ كالثىاء كالتكريـ كالعدالة في التعاهؿ؛  ككمٍا حكافز هعىكية تحهي الفرد ك تستثير دافعيتة 

. كتحافظ عمى تكازىً الىفسي كتترؾ بداخمً أثرا إيجابيا يىعكس عمى الهىظهة التي يىتهي إليٍا 
شكالية البحث تتهحكر حكؿ اإلجابة عف التساؤؿ الرئيس اآلتي  :  كا 

 كيؼ يساٌـ  التحفيز الهعىكم في تحسيف الصحة الىفسية لعهاؿ القطاع الصحي ببسكرة؟ .
ي كالتالي  :كتتفرع عىً هجهكعة هف التساؤالت الجزئية ٌك

 .كيؼ تساٌـ الهشاركة في اتخاذ القرارات في تحسيف الصحة الىفسية لعهاؿ القطاع الصحي ببسكرة ؟ -1
 .كيؼ تساٌـ الترقية في تحسيف الصحة الىفسية لعهاؿ القطاع الصحي ببسكرة؟ -2
 .كيؼ يساٌـ الهدح كالتقدير في تحسيف الصحة الىفسية لعهاؿ القطاع الصحي ببسكرة ؟ -3

 
  :أىداؼ الدراسة -2

ال يهكف اعتبار أم دراسة تقـك هف العدـ ،كبالتالي فبل بد هف كجكد ٌدؼ كغاية يريد الباحث تحقيقٍا كيصؿ هف خبللٍا إلى ىتائج عمهية 
 ،كاقعية كفعالة كفيها يمي ذكر لبعض أٌداؼ دراستىا 

 



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
379 

 تبياف بشكؿ عاـ أٌهية الحكافز في شقيٍا الهادم كالهعىكم في تطكير كتحسيف أداء العاهميف في الهىظهة. 
  تكضيح كيفية هساٌهة الحكافز الهعىكية في تحقيؽ الصحة الىفسية لمعهاؿ. 
  إبراز الدكر الٍاـ الذم تمعبً هختمؼ أبعاد الحكافز الهعىكية  في الهحافظة عمى تكازف العاهؿ كتكافقً الىفسي االجتهاعي . 
  الكصكؿ إلى ىتائج كتكصيات حكؿ أٌهية ٌذا الهكضكع لزيادة فعالية الهىظهة هف جٍة كحهاية الفرد العاهؿ هف هختمؼ

 .االضطرابات الىفسية التي قد تعرقؿ سير عهمً هف جٍة أخرل
 

:  أسباب اختيار المكضكع -3
  اإلحساس بالهشكمة كاالٌتهاـ بٍا .
  بعض الههارسات السمبية لمهشرفيف في الهؤسسات الخدهاتية كالذم يؤثر بصكرة هباشرة عمى ىفسية العهاؿ. 
  الضغط الذم يعيشً عهاؿ القطاع الصحي كالهٍهات الصعبة كاالستعجالية التي يهارسكىٍا كالتي تتطمب اٌتهاـ خاص يرفع هف

 .هعىكياتٍـ 
  إثبات أثر تكفير ك تفعيؿ لمحكافز الهعىكية عمى الهدل الهتكسط كالطكيؿ في تىهية كتحسف أداء الهؤسسات. 

 
 :تحديد مفاىيـ الدراسة إجرائيا -4

ي خمك الفرد هف الهرض ك العجز بجهيع أشكالً كهظاٌري، سكاء كاف ىفسي أك جسدم أك عقمي أك اجتهاعي ": الصحة  ".ٌك
 ٌي تكافؽ الفرد العاهؿ هع ىفسً كهع بيئة العهؿ التي يعهؿ بٍا هع خمكي هف كؿ ها هف شأىً عرقمة سير عهمً داخؿ:"الصحة النفسية  

 ".القطاع الصحي
ك هؤسسة خدهاتية تقدـ لؤلفراد العبلج  بجهيع أشكالً كىقصد بً في دراستىا فرع االستعجاالت بها يضهً هف عهاؿ :القطاع الصحي   ٌك

 .الهىاكبة الميمية 
 الهقصكد بً في دراستىا تكفير الجك الهبلئـ الذم  يدعـ كيىهي  لمعهاؿ الصحة الىفسية  :التعزيز  

ٌي هختمؼ الحكافز الغير ىقدية الهقدهة لههرضي القطاع الصحي ببسكرة  عرفاىا كتقديرا لهجٍكداتٍـ  بٍدؼ تشجيعٍـ  : الحكافز المعنكية   
ثارة دافعيتٍـ ، كتككف في شكؿ شٍادات تقديرية كترقية كأهف هٍىي يضهف لٍـ الثبات كاإلستقرار في هىصب العهؿ   .كا 

 
 :األدبيات النظرية حكؿ المكضكع – ثانيا 

 :ماىية التحفيز المعنكم -1
ا :"   يعرفً السمهي عمى أىٍا: التحفيزتعريؼ: 1.1 شيء خارجي يكجد في الهجتهع أك البيئة الهحيطة بالشخص تجذب إليٍا الفرد باعتباٌر

. )214،ص1985عمي السمهي ،("كسائؿ إلشباع حاجاتً التي يشعر بٍا
هجهكعة هف العكاهؿ كالهؤثرات التي تدفع العاهميف أيا كاف هكقعٍـ ىحك بذؿ جٍد أكبر لئلقباؿ عمى تىفيذ هٍاهٍـ :"كها عرفً عادؿ الجكدة بأىٍا

 )5،ص2000عادؿ الجكدة،("بجد ككفاءة لرفع هستكل العهؿ كها كىكعا
ي فرص التقدـ كفرص التعميـ كاإلبداع كفرص التكريـ :"عرفٍا البرىكطي بأىٍافقد:أها الحكافز الهعىكية  أشياء غير هادية تقدهٍا الهىظهة ٌك

 )22،ص2001البرىكطي ،("كالتقييـ كفرص االىتهاء إلى جهاعات جذابة إلى غير ذلؾ هف هحفزات غير هادية كلكىٍا هٍهة لمكثير هف الىاس
عهمية عتراؼ بأٌهية الفرد كسبؿ التشجيع عمى العهؿ  كالعبلقات الجديدة بيف الهكظفيف كالهسؤليف كالشعكر بالرضا :" كها تعرؼ بأىٍا

 )87،ص1993رهضاف حاهد أحهد،("الكظيفي
: أنكاع الحكافز :2.1
يكؿ حافز في شكؿ هادم ىقدم كعيىي، هف عبلكات، سكف، ىقؿ، أك صؾ بريدم لقيهة هالية كهكافأة عف عهؿ ها:الحكافز المادية -أ  . ٌك

ا إلى أىكاع : كتىقسـ بدكٌر
 الهكافآت عف  - البدالت الهختمفة لمعهؿ - الهكافأة التشجيعية لمتفٌكؽ في األداء- األجر :في كتتهثؿ: حكافز مادية إيجابية فردية

 .االقتراحات كاالختراعات
 تكفير - التأهيىات ضد الهرض، العجز، الكفاة، الفصؿ، كالشيخكخة-الهشاركة في األرباح تتهثؿ في :حكافز مادية إيجابية جماعية

 .بعثات كهىح دراسية تككيىية- هكافآت عىد اىتٍاء هدة الخدهة - العبلج الهجاىي لمعاهميف كعائبلتٍـ -الىقؿ 
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 تأخير - التكقيؼ عف العهؿ- الحرهاف هف الهكافآت أك جزء هىٍا- الخصـ هف الهرتب :كتتمثؿ في: حكافز مادية سمبية فردية
 .تخفيض الدرجة - الترقية

 145،ص2011ىكر الديف حاركس،(الحرهاف هف االهتيازات التي تهىح لمعهاؿ  تتهثؿ في: حكافز مادية سمبية جماعية( 
 

ي تمؾ الهحفزات الغير هادية الٍادفة إلى إشباع الحاجات الىفسية كتحقيؽ ىكع هف التكازف الىفسي الهٍىي ،كتتهثؿ :حكافز معنكية-ب ٌك
 :في  

 هىح شٍادات التقدير ،كحفبلت التكريـ 
  إختيار أحسف عاهؿ سىكيا 
 الهشاركة في اتخاذ القرارات الهتعمقة بالعهؿ كاالٌتهاـ بآراء العهاؿ كهقترحاتٍـ 
  كضع سياسة عادلة لمترقية كتىظيـ البعثات الداخمية كالخارجية 
  شراكٍـ في الهسابقات الرياضية كالثقافية  .)72،ص1996الشيخ هحهد هحهد عكيضة،(هساعدة العاهميف عمى حؿ هشكبلتٍـ كا 

 
 :أىمية الحكافز3.1

تحقؽ الحكافز فكائد عديدة لمفرد كلمهىظهة عمى حد سكاء فميس ٌىاؾ حافز دكف االعتراؼ بالتهيز ،كليس ثهة تهيز دكف تقديـ حافز كتظٍر 
 :األٌهية فيها يمي

 الهساٌهة في إشباع حاجة العاهميف كرفع ركحٍـ الهعىكية .
 الهساٌهة في إعادة تىظيـ هىظكهة احتياجات العاهميف كتىسيؽ أكلكياتٍا .
 ًحسب الهصمحة الهشتركة بيف . الهساٌهة في التحكـ في سمكؾ العاهميف بها يضهف تحريؾ ٌذا السمكؾ كتعزيزي كتكجيًٍ كتعديم

. الهىظهة كالعاهميف
  تىهية عادات كقيـ سمككية جديدة تسعى الهىظهة إلى كجكدٌا بيف العاهميف .
 الهساٌهة في تعزيز العاهميف ألٌداؼ الهىظهة أك سياستٍا كتعزيز قدراتٍـ كهيكلٍـ .
 تىهية الطاقات اإلبداعية لدل العاهميف بها يضهف ازدٌار الدائرة كتفكقٍا .
 ا  .)7ٌيثـ الفقٍاء كغادة العبداالت،دس،ص(.الهساٌهة في تحقيؽ أم أعهاؿ أك أىشطة تسعي الدائرة إلى إىجاٌز

 
: مؤشرات الحكافز المعنكية  1-4

األهف  -الهدح كالثىاء - حفبلت التكريـ -االتصاؿ الجيد - ارتفاع الركح الهعىكية -الرضا: تقاس الحكافز الهعىكية هف خبلؿ الهؤشرات اآلتية 
 .ارتفاع األداء كها كىكعا - الكالء – التكافؽ الىفسي- الىفسي

 
: الصحة النفسية (2
إف لمصحة الىفسية هعاىي كتعريفات هتعددة بأشكالٍا الهختمفة كقد تعرض لٍا العديد هف عمهاء الىفس  : تعريؼ الصجة النفسية 2-1

 : كالباحثيف   ىذكر هىٍا هايمي 
قدرة الفرد عمى التكافؽ ،كقدرتً عمى إقاهة سبلـ هع ىفسً كهع الىاس ،هع القدرة عمى هكاجٍة الهكاقؼ "يعرفٍا عمي أحهد عمي بأىٍا 

 .)33،ص2009أديب هحهد الخالدم ،("كالهشكبلت كالتكيؼ السكم هعٍا 
حالة  كاهمة هف العافية الجسهية كالعقمية كاإلجتهاعية :" عمى أىٍا 1949 سىة WHOٌدا كقد تـ تعريفٍا هف قبؿ هىظهة الصحة العالهية 

 )42،ص2009سعيدة عطار،(" كليس هجرد غياب الهرض أك اإلعاقة
كتعتبر الصحة الىفسية لمعاهؿ أٌـ اىشغاالت الهختصيف في الصحة الهٍىية في الهؤسسات اإلىتاجية ،حيث يتزايد دكر الهختص الىفسي ىتيجة 

جٍاد كضغكط هٍىية ذات هصادر هتىكعة  قة ،التي تفرضٍا التقىيات الحديثة ككتيرة العهؿ الهتسارعة ،هف تكتر كا  . ظركؼ العهؿ الهٌر
لمصحة الىفسية دكر كبير في الهحافظة عمى الجك التىظيهي لمهىظهات كديهكهتٍا فخمك الفرد  :أىمية الصحة النفسية في المنظمة2-2

العاهؿ  هف االضطرابات كالبلتكازف يخمؽ عاهؿ ىشط ،فأٌداؼ الهىظهة إذف تتحقؽ هف خبلؿ أٌداؼ الفرد كالعكس ،كفيها يمي ىستعرض أٌـ 
 .الىقاط التي تعكد عمى الهىظهة هف خبلؿ اٌتهاهٍا بصحة هكظفيٍا الىفسية 
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o  تساعد الفرد عمى حؿ الهشكبلت التي يكاجٍٍا في الهىظهة ؛فكمها تهتع الفرد بصحة ىفسية جيدة ،كمها كاىت لً القدرة عمى البحث
عمى الحمكؿ البديمة التي تشبع دكافعً حتى ال يككف عرضة لبلىٍيار كبالتالي يقمؿ هف صراعاتً كحاالت القمؽ التي تكاجًٍ كتؤثر عمى 

. آدائً في الهىظهة 
o  تساعد الفرد ليعيش حياة هٍىية  سميهة، كيظٍر ذلؾ هف خبلؿ ٌدكءي كاتزاىً االىفعالي أثىاء تصرفاتً هع  الهحيطيف بً داخؿ هجاؿ

. العهؿ  الذم يعيش فيً كيتقبمٍـ كيتقبمكىً ،كها تككف لً القدرة عمى تككيف الجهاعات  غير الرسهية  كالتفاعؿ هعٍا 
o  حيث تجعمً قادرا عمى التركيز كالجيد كالٍدكء الىفسي هع الخمك هف االضطرابات الىفسية كالشخصية :تساعد الفرد عمى التركيز

،حيث كمها تهتع الشخص بصحة ىفسية جيدة كمها كاف قادرا عمى إكتساب هٍارات جديدة ك بصكرة جيدة ،اعتبارا هف أف االضطرابات 
ذا ها أكدتً إحدل الدراسات حكؿ طبلب لديٍـ ذكاء هرتفع إال أف هستكل تحصيمٍـ قميؿ  الىفسية كاالىفعالية تقمؿ هف ىسبة التحصيؿ ٌك

. بسبب االضطرابات الىفسية 
o  فبل يهكف السيطرة عمى ٌهـك الحياة كهشاكمٍا كال التهمص هف القمؽ كالتكتر في :تساعد الفرد عمى األهف كالطهأىيىة كالٍدكء الىفسي

. بيئة العهؿ ها لـ ىكف هتهتعيف بصحة ىفسية جيدة 
o  فالصحة الىفسية تسعى دائها بالفرد ىحك تحقيؽ ذاتً فتجدي يسعى دكها لمكصكؿ ألعمى :تساعد الفرد عمى الىجاح في حياتً الهٍىية

هستكل هف الىجاح في حياتً الهٍىية  
o  كذلؾ اعتبارا هف أف الكثير هف األهراض الىفسية تظٍر عمى الفرد في صكرة أعراض :تساعد الفرد عمى تدعيـ صحتً البدىية

هرضية جسدية كاضطرابات اىفعالية كىفسية هها يؤثر عمى حالة الفرد البدىية كالصحية فتعرقؿ سيري  في العهؿ هها يىعكس بالسمب عمى 
. هىظهتً 

o  فهف دكف شؾ أف االىفعاالت الىفسية تؤثر بصكرة سمبية عمى إىتاجية الفرد ككفايتً :تساعد الفرد عمى تحقيؽ إىتاجية كزيادة ككفاية
كتقمؿ هف هستكل أدائً كتخفض هف ركحً الهعىكية ،فالشخص الهتهتع بالصحة الىفسية يرل ىجاحً كزيادة إىتاجيتً تحقيقا لذاتً ككياىً في 

 .هجتهعً
o فكؿ هىظهة يتهتع أفرادٌا بالصحة الىفسية تككف عمى هستكل عاؿ هف التكافؿ كالتفاعؿ كالتآلؼ : تساعد األفراد عمى زيادة التعاكف

 .لتحقيؽ أٌدافٍا كترقيتٍا ،باإلضافة إلى بىاء هىظهة يسكدٌا السبلـ ،خالية هف الصراعات كالهىازعات التي تحكؿ دكف تحقيقٍا ألٌدافٍا
o  الصحة الىفسية لمعهاؿ تساعدٌـ عمى التهاسؾ كالتفاعؿ بحيث تككف الهىظهة كحدة هتكاهمة قادرة عمى التصدم لمكثير هف

 .الهشكبلت كاألخطار الهٍددة لبلستقرار بفضؿ عهالٍا 
o  العاهؿ  الهتكافؽ ىفسيا في هىظهتً ٌك فرد أشبع دكافعً كحاجاتً الىفسية كبالتالي فذلؾ اإلشباع يجعمً يكف كالءا لهىظهتً كيحاكؿ

 .بشتى الطرؽ الدفاع عىٍا كتهثيمٍا  بأحسف  صكرة
o  التقميؿ هف األفراد الخارجيف عف قيـ الهىظهة حيث أف تهتع العاهؿ بالصحة الىفسية يجعمً يسمؾ سمككا سكيا يتهاشى هع قيـ

ا كتدهيري  .56،57،ص ص 2005صبرة هحهد عمي ،أشرؼ هحهد عبد الغىي ، (.".الهىظهة كىظاهٍا كيكاجً كؿ هف يحاكؿ تٍديد استقراٌر
 

:    ثالثا الدراسة الميدانية 

   :اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية .1
قسـ االستعجاالت بالهؤسسة االستشفائية بشير بف ىاصر ببسكرة  ،  كالهجاؿ البشرم ٌك شهؿ الهجاؿ الهكاىي  :مجاالت الدراسة (1.1

 ، تـ  2014 ىكفهبر 24-16 ههرضا ،بالىسبة لمهجاؿ الزهىي تهت الدراسة الهيداىية خبلؿ الفترة هف 90هجهكع الههرضيف بٍذا القسـ كعددٌـ 
 .خبللٍا جهع الهعطيات  خاصة ها تعمؽ بهجتهع الدراسة كتكزيع استهارة البحث 

ذلؾ   تـ تطبيؽ الهىٍج الكصفي هف خبلؿ جهع اكبر قدر هف الهعطيات اإلحصائية كالبياىات هف طرؼ عيىة البحث ، ك بعد:المنيج  ) 2.1
. تـ  هىاقشتٍا هف خبلؿ االىتقاؿ هف التحميؿ الكهي إلى التحميؿ الكصفي، كتقديـ التأكيبلت الىفسية كالعمهية الهىاسبة لٍا

ضافة : أدكات جمع البيانات )3.1 تـ  اعتهاد استهارة تجريبية كزعت عمى عدة هبحكثيف ، بعد الهراجعة تـ ضبطٍا هجددا بإزالة عبارات كا 
 .أخرل ، كتكزيعٍا عمى هفردات عيىة البحث
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 : العينة (4.1
 33.33ببسكرة ها ىسبتً بشير بف ىاصر تـ اختيار عيىة عشكائية بسيطة شهمت ثمث الههرضيف بالهؤسسة االستشفائية : نكع كحجـ العينة - أ

.  هفردة 30 ههرضا ، شهمت عيىة البحث 90فبىاء عمى أف هجتهع الدراسة يحكم  . بالهئة
: خصائص مفردات العينة -ب

 :تكزيع العينة حسب الجنس)01(الجدكؿ رقـ 

%        النسبة المئكية           التكرار              الجنس 
 % 50             15         ذكر  
%  50             15         إناث 

% 100             30         المجمكع 
هف خبلؿ ىسب الجدكؿ أعبلي ىبلحظ أف ٌىاؾ تىاسب هابيف عدد الذككر ك اإلىاث بهصحة بشير بف ىاصر قسـ االستعجاالت ، :التعميؽ 

ذا أهر طبيعي فهٍىة التهريض هٍىة يمجأ لٍا الجىسيف هعا ىظرا لتخصصاتٍا كأقساهٍا الهختمفة  .ٌك

 :تكزيع أفراد العينة حسب السف) 02(الجدكؿ رقـ 

%        النسبة المئكية         التكرار         السف  
]25-30]          03                  10 %
]30-35]          09           30 %
]35-40]          09          30 %
% 30          09          فما فكؽ-40[

  %    100          30          المجمكع
، كقد يرجع  %  90 سىة فها فكؽ ،ها هجهكعً 30هف خبلؿ الىسب التي تحصمىا عميٍا ىبلحظ أف غالبية الهبحكثيف سىٍـ  هف :التعميؽ 

  .ذلؾ إلى طبيعة هٍىة التهريض  التي تتطمب الحذر كالهٍارة الفىية البلزهة ، كبالتالي ارتفاع سف الهبحكثيف قد يدعـ ذلؾ 

 :تكزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية )03(الجدكؿ رقـ 

%      النسبة المئكية        التكرار الحالة االجتماعية  
%  30              09             أعزب 
% 60              18             متزكج 
% 10              03             مطمؽ 
% 100              30            المجمكع 

ذا راجع لؤلجر الذم يتقاضكىً ككذا االستقرار :التعميؽ  هف خبلؿ الىسب الهتكصؿ إليٍا ىبلحظ أف أغمب أفراد عيىة دراستىا  هتزكجيف ،ٌك
تككيف – ،عمى اعتبار أف هىصب الههرض دائـ في الغالب - يتكافؽ ذلؾ هع ارتفاع سف الهبحكثيف تؤكدي بياىات الجدكؿ السابؽ- الهٍىي ،

.  فيكفي أف يتمقى تككيف هدتً سىتيف كىصؼ ثـ يثبت بهىصبً-  عمى أساس عقد عهؿ ثابت بعد التخرج 

 تكزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي)04(الجدكؿ رقـ 

%       النسبة المئكية         التكرار المؤىؿ العممي 
% 13             4         ثانكم  

% 73             22         بكالكريا  
% 13             4         جامعي  

% 100             30         المجمكع 



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
383 

الهبلحظ في الجدكؿ أعبلي أف األفراد الهتحصميف عمى شٍادة البكالكريا هتكاجدكف بىسبة أكبر هقارىة ببقية الهستكيات كذلؾ إلدراكٍـ :التعميؽ 
. ببطالة أصحاب الشٍادات الجاهعية كأف سىكات التككيف أقؿ كضهاف التثبيت في الهىصب أضهف 

 :تكزيع أفراد العينة حسب سنكات الخبرة  - )05(الجدكؿ رقـ

%     النسبة المئكية          التكرار سنكات الخبرة  
% 50              15         أقؿ مف خمس سنكات 
% 50              15         أكثر مف خمس سنكات 

% 100              30         المجمكع 
هف خبلؿ الىسب الهتحصؿ عميٍا فيها يتعمؽ بسىكات الخبرة  ىستىتج أف قسـ االستعجاالت ببسكرة يضـ ههرضيف بسىكات خبرة :التعميؽ 

ذا راجع لككىً قسـ كاسع يضـ كهسابقات التكظيؼ فيً دكرية ،ضؼ  إلى ذلؾ فهىصب الههرض ثابت هىذ دخكلً  هتىكعة كهتساكية ،ٌك
. لمعهؿ كليست كهثؿ العقكد هحددة الهدة التي تتحدد هعٍا سىكات الخبرة 

 :تفريغ كتحميؿ بيانات الدراسة الميدانية كمناقشة النتائج في ضكء تساؤالت الدراسة .2

: تفريغ بيانات الدراسة الميدانية -1.2

: استجابات أفراد العينة حكؿ محكر المشاركة في اتخاذ القرارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             البدائؿ  التكرار الفقرة 
% النسبة ٌ 

  
 
 

معارض محايد  مكافؽ 

 4 2 14ت أشعر باألمف في مكاف عممي -1
 %64,6 %6,66 %3,33 %

 7 12 1ت مؤسستنا تشجع عمى ركح المبادرة  -2
 %3,33 %40 %33,23 %

 6 12 12ت رئسي يستشيرنا في أمكر العمؿ -3

 %40 %40 20 
 
مشاركتي في اتخاذ القرارات تساعدني عمى االندماج  -4

 1 3 26ت 

 %86,66 %10 %3,33 %

 
مؤسستنا تسمح لنا بإبداء آرائنا بحرية  -5
 

 9 10 1ت 

 %3,33 %33,33 30 

 
مشرفي يمنحنا فرصة المشاركة لكضع الخطط المستقبمية  -6

 8 23 1ت 
% 3,33 76,66 %26,66 %

 2 2 26ت حضكرم لممؤتمرات بمؤسستي يحمسني لمعمؿ أكثر -7

 %68,66 %6,66 %6,66 %
 1 1 28ت مؤسستنا تعتمد عمى تفكيض السمطة لعماليا -8

% 3,33 %3,33 %93,33 %
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: استجابات أفراد العينة حكؿ محكر الترقية في العمؿ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استجابات أفراد العينة حكؿ محكر المدح كالتقدير 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             الفقرة 
 

                             البدائؿ  التكرار 
% النسبة ٌ 

  
 
 

 
مكافؽ 

 

 
محايد  

 
معارض 

 2 1 27ت ترقيتي لمنصب عمؿ أعمى تساعدني عمى تحقيؽ ذاتي  -1
 %90 %3,33 %6,66 %

 26 8 4ت أشعر أف لي مكانة خاصة بالمؤسسة التي أعمؿ بيا  -2

 %13,33 6,66 68,66 
 6 12 12ت ثباتي في منصب عمؿ كاحد يشعرني بالقمؽ -3

 %50 %30 %20 %
 
ترقيتي في العمؿ تؤكد تميزم بالمؤسسة -4

 1 3 26ت 
 %73,33 16,66 10 %

 
الكساطة في تكزيع الترقية بمؤسستي تشعرني باإلحباط -5

 9 10 1ت 
 %90 %6,66 %3,33 %

 
منصبي الحالي ال يتناسب مع قدراتي -6

 6 23 1ت 

 %13,33 %50 %36,66 %

 2 2 26ت ميامي الركتينية تضايقني -7

 %80 %13,33 %6,66 %
 1 1 28ت عدـ خضكعي لمترقية لسنكات عديدة أثر عمى نفسيتي -8

 %66,66 %66,66 %6,66 %

الفقرة 
 

                           البدائؿ التكرار 
% النسبة ٌ 

  
 
 

معارض محايد  مكافؽ 

 2 3 25ت تكريمي عف مجيكداتي يشعرني بالسعادة  -1
 %83,33 %10 %6,66 %

 1 4 25ت الشيادات التقديرية تشعرني بالرضا -2
 %83,33 13,33 3,33 

 2 6 22ت ثناء مديرم أماـ  زمبلئي يجعمني أكثر ثقة بنفسي -3
 %73,33 20 6,66 

االعتراؼ بمجيكداتي يجعمني أكثر فاعمية في -4
 العمؿ

 5 10 15ت 

 %50 33,33 16,66 
 10 15 5ت مديرم بالعمؿ ييتـ بمجيكداتي -5

 %16,66 50 33,33 
 ترشيحي لتمثيؿ المؤسسة يشعرني بالتميز-6
 

 2 19 9ت 
 %30 63,33 6,66 
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: تحميؿ بيانات الدراسة - 2.2

: تحميؿ نسب المحكر األكؿ المتعمؽ بالمشاركة في اتخاذ القرارات -
  فٍذا يشير إلى أف أغمب ههرضي قسـ % 64بالىسبة لمبىد األكؿ فالظاٌر كهف خبلؿ الىسبة العالية لمبديؿ هكافؽ التي حضيت ب

االستعجاالت يشعركف باألهف عمى اعتبار أف التٍديد األساسي لمفرد العاهؿ هرتبط بكضعيتً في هىصب عهمً كبها أف عيىة الدراسة فئة 
. الههرضيف فٍـ هستقريف في هىاصب عهمٍـ الدائهة 

  فاإلىساف بطبيعتً ال يثؽ بسٍكلة كبالرغـ هف أىىا  %40أها بالىسبة لمبىد الثاىي فقد كاىت أغمب أفراد العيىة هحايدة إذ قدرت ىسبتٍا ب
كعدىاٌـ بسرية اإلجابة إال أىٍـ اعتبركي سؤاؿ حساس كيكقعٍـ في هشاكؿ هع هدير هؤسستٍـ ،ٌذا كقد أخد البديؿ هعارض ىسبة عالية أيضا 

ذا يؤكد أف الهؤسسة ال تشجع عهالٍا عمى الهبادرة كاإلبداع ربها يرجع ذلؾ لطبيعة القطاع التي تتطمب الدقة كهركزية % 33,23قدرت ب ٌك
 .القرارات حتى ال تقع الفكضى 

 ذا % 40أها البىد الثالث فقد تبايىت الىسب كتقاربت إذ قدر عدد أفراد العيىة المذيف أجابكا بهكافؽ ب ككذلؾ األهر بالىسبة لمبديؿ هحايد ،ٌك
ي الفئة التي % 20يعىي أف الهشرؼ يرجع لبعض العهاؿ القداهى ذكم الخبرة  فيها يتعمؽ بأهكر العهؿ ،فيها قدرت ىسبة الهعارضيف ب ٌك

ك هاجعؿ الهدير يتغاضى عف إستشارتٍـ  .ىفت العبارة كقد يعكد السبب في ذلؾ قمة سىكات العهؿ بالقطاع أك العاهؿ العهرم ٌك
  فيها أخذت % 10أها اإلجابة بهحايد فقد قدرت ب % 68,66أها البىد الرابع فقد لقي ىسبة كبيرة هف التأييد إذ قدرت ىسبة اإلجابة بهكافؽ

يؤكد األٌهية القصكل لهشاركة ألفراد العيىة في اتخاذ القرار كهدل اىعكاسً عمى ىفسيتٍـ كتىهية % 3,33الهعارضة ىسبة قميمة قدرت ب 
 .االتصاؿ فيها بيىٍـ ككذا االىدهاج في كهع جهاعات العهؿ

  3,33لتأخذ الهكافقة أقؿ ىسبة هقدرة ب % 30كتبلي البديؿ هعارض بىسبة % 33،33بيىها حضي البديؿ هحايد في االبىد الخاهس بىسبة 
جابة يكتىفٍا التردد ،لتؤكد لىا الىسب أف صاحب العهؿ أك ىظاـ الهؤسسة بصفة عاهة ال  كالظاٌر أف الهحايدة ٌي هعارضة غير هباشرة كا 

ضطرابات تؤثر بطبيعة الحاؿ عمى صحتٍـ الىفسية   .يسهح لمههرضيف بإبداء آرائٍـ بحرية ها يشكؿ لٍـ عقدا كا 
  أها ىسبة الهكافقة فٍي % 26,66كتميٍا اإلجابة بهعارض بىسبة %  76,66أها البىد السادس فقد أخذ البديؿ هحايد أعمى ىسبة قدرت ب

ذا يعىي أف العاهؿ عهمً هحدكد في , 3,33 ها يؤكد أف عيىة الدراسة تعاىي هف التٍهيش داخؿ هكاف العهؿ كال عبلقة لٍا بقرارات الهؤسسة ٌك
ذا هايشكؿ لً حالة هف الركتيف كشعكر بأىً هجرد آلة كظيفتٍا اإلىتاج كفقط   .كظيفتً كفقط ٌك

  ي أعمى ىسبة أها البديؿ هحايد كهعارض ،فقد لقيت ىسب ضئيمة % 68,66أها فيها يتعمؽ بالبىد السابع فقد بمغت ىسبة اإلجابة بهكافؽ ٌك
؛ ها يؤكد أف ههرضي القطاع يتفاعمكف هع الهؤتهرات التي تقيهٍا هؤسستٍـ كهشاركتٍـ فيٍا يثير دافعيتٍـ لمعهؿ فٍـ بذلؾ  %6,66قدرت ب 

 .ال يستٍكيٍـ التقكقع في العهؿ  الذم يشكؿ لٍـ ركتيف هف جٍة كهف جٍة أخرل يكرف في عدـ هشاركتٍـ ال هباالة هف طرؼ الهؤسسة 
  أها البديؿ هحايد كهعارض فقد تساكت ىسبتٍـ % 93,33أها البىد الثاهف فقد كاىت هعظـ اإلجابات بهعارض إذ لقيت ىسبتٍا
ي بذلؾ تقتؿ بداخمٍـ 3,33ب ذا يعىي أف الهؤسسة ال تٍتـ ىثؽ بقدرات عهالٍا ككفاءتٍـ كتحرهٍـ هف الهشاركة في اتخاذ القرارات ٌك ؛ٌك

ذا ها  براز كفاءتً ليشعر باىتهائً الفعمي لمهؤسسة ٌك ذا بدكري يؤثر عمى ىفستٍـ حيث يحتاج الفرد العاهؿ هف حيف ألخر إلبداء رأيً كا  اإلبداع ٌك
 . لـ ىمهسً هف خبلؿ إجابات أفراد العيىة السمبية 

 
 :تحميؿ نسب الحكر الثاني المتعمؽ بالترقية في العمؿ-
 ذا يؤكد أف الترقية في العهؿ ٌي الٍدؼ األساسي إذ يصؿ هف % 90كاىت ىسبة الهكافقة في البىد األكؿ عالية بىسبة كبيرة قدرت ب ٌك

ذا بدكري يىعكس عمى صحتً الىفسية كيساٌـ في تحقيؽ التكازف كالتكافؽ ألف الفرد يسعى دكها لتحقيؽ  خبللٍا العاهؿ لدرجة تحقيؽ الذات ،ٌك
ذا ها ذٌب إليً هاسمك في ىظرية الحاجات صىفٍا في قهة الٍـر  .ٌذي الحاجة كعدـ تحقيقٍا يشكؿ لً ىقص في اإلشباع ٌك
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 أها الهحايدة % 13،33يميً البديؿ هكافؽ بىسبً هقدرة ب% 68،66أها البىد الثاىي فقد بمغت ىسبة الهعارض أقصاٌا ،إذ قدرت ىسبتٍا ب
؛ها يؤكد أف الههرض بقسـ اإلستعجاالت يشعر بهكاىتً داخؿ الهؤسسة التي يعهؿ بٍا عمى الرغـ هف عدـ سهاح ٌذي % 6،66فقد بمغت 

ذا هاجعؿ الىسب تتفاكت فالبعض يربطٍا  ذا يعىي أف الهكاىة تختمؼ عىد الفرد العاهؿ حسب ىهط شخصيتً ٌك االخيرة بهشاركتً بالقرارات ٌك
ىاؾ هف يربطٍا بهٍىتً كاىتهائً لمقطاع الصحي   .بالهىصب كاستقراري فيً ، كالبعض اآلخر بهشاركتً في إتخاذ القرارات ٌك

  ي ىسب % 20، أها ىسبة الهعارضة فقد بمغت %30، ثـ يميً البديؿ هحايد بىسبة % 50أها البىد الثالث فقد بمغت ىسبة الهكافقة ٌك
ذا ها يؤثر عمى صحتٍـ الفرد الىفسية أها البعض  هتقاربة ىكعا ها حيث أف الثبات في هىصب العهؿ يكلد لدل أغمب العهاؿ  شعكر بالقمؽ ٌك

 .اآلخر فيرل عكس ذلؾ كيعتبر الثبات في العهؿ استقرار
 ها يؤكد أف الترقية لدل العاهؿ هٍهة جدا حيث تشعري بالتهيز، % 73،33ٌذا كقد كاف لمبديؿ هكافؽ في البىد الرابع ىسبة عالية  قدرت ب

 .كبطبيعة الحاؿ تهيزي داخؿ الهؤسسة يساٌـ في كالئً كيحسف هف أدائً كيىعكس باإليجاب عمى صحتً الىفسية 
 ذا يعىي أف أغمب أفراد العيىة يىادكف بالعدالة في تكزيع % 90أها بالىسبة لمبىد الخاهس فقد كاىت ىسبة الهكافقة عالية جدا كقدرت ب ٌك

 .الترقية كالبلهساكاة في ذلؾ يؤثر عمى ىفسيتٍـ كبالتالي عمى صحتٍـ الىفسية بصكرة سيئة 
  ـ % 50أها البىد السادس فقد كاف الىسب هتفاكتة إذ قدرت ىسبة الهحايدة ام ىصؼ أفراد العيىة يركف أف هىصبٍـ هىاسب هع قدراتٍـ ٌك

ذا بدكري يؤثر عمى تكافقٍـ الىفسي % 36،66يشعركف بالتكيؼ ،أها البقية التي كاىت هعارضة كقدرت ىسبتٍا ب  فبل تشعر بالتكافؽ الهٍىي ٌك
كبالتالي عمى صحتٍـ الىفسية؛ كحتها ٌي فئة الجاهعييف الذيف اختاركا هٍىة التهريض التي تتطمب هستكل أقؿ هف أجؿ االستقرار في العهؿ 

 .كرفضكا عىاء اىتظار هىصب عهؿ يكافئ هستكاٌـ الجاهعي 
 ذا يؤكد أف عدـ %66،66كبالىسبة لمبىد الثاهف فقد تساكت الهكافقة كالهحايدة فيً بىسبة قدرت ب كبقية اإلجابات كاىت هعارضة لمبىد ٌك

 .خضكع العاهؿ لمترقية بهكاف عهمً يؤثر بالفعؿ عمة صحتً الىفسية كبكلد بداخمً حاالت ىفسية سيئة 
 
 :تحميؿ نتائج المحكر الثالث التعمؽ بالمدح كالتقدير-
 ي ىسبة كتعكس هدل حاجة أفراد العيىة لئلشادة بها يقكهكف بً % 83،33بالىسبة لمبىد األكؿ فقد بمغت ىسبة الهكافقة أعبلٌا كقدرت ب ٌك

 .هف هٍاـ هف طرؼ رئسٍـ بالعهؿ كذلؾ هف خبلؿ تكريهٍـ سىكيا إعترافا هف الهؤسسة بها يبذلكىً 
  فكؿ تكريـ سكاء %83،33أها البىد الثاىي فميس ببعيد عها سبقً بهعىاي كبىسبتً العالية فيها يتعمؽ بالبديؿ هكافؽ الذم قدر ٌك كذلؾ ب،

كاف هعىكيا أك همهكسا يشعر أفراد عيىتىا بالرضا كالسعادة كبطبيعة الحاؿ يىعكس كؿ ذلؾ عمى سمككاتٍـ هف جٍة ،كعمى صحتٍـ الىفسية هف 
 .جٍة أخرل

  ي ىسبة عالية أيضا تعكس هدل إصرار العهاؿ عمى الظٍكر كالهىافسة عمى % 73،33ٌذا كقد بمغت ىسبة الهكافقة في البىد الثالث ٌك
 .التهيز داخؿ القطاع 

  ـ بها يقدهكىً لهؤسستٍـ دافعا قكيا لٍـ في % 50كفيها يخص البىد الرابع فقد بمغت ىسبة الهكافقة فيً ب حيث يعتبر العهاؿ إعتراؼ هديٌر
ي ىسبة هعتبرة تعكس ترددٌـ في التصريح % 33،33العهؿ ،بيىها بمغ البديؿ هحايد ىسبة   .ٌك

  ًي فئة قمقيمة ىكعا ها تعكس الهباالة الهشرؼ بها % 16،66أها البىد الخاهس فقد بمغت تبايىت فيً الىسب اذ قدرت ىسبة الهكافقة في ٌك
ك ها جعمىا ىستىتج أف األسئمة % 50يبذلً العهاؿ هف هجٍكدات في العهؿ ػأها البديؿ هحايد فقد كاىت لً الصدارة ككصمت ىسبتً إلى  ٌك

الهرتبطة بالهدير ككيفية تعاهمً هع العهاؿ كمٍا كاىت هحايدة ها يكشؼ خكفٍـ هف اإلجابة عمى الرغـ هف أىىا أكدىا لٍـ باالستهارة أف إجابتٍـ 
ـ بالعهؿ كعدـ قدرتٍـ عمى التصريح بحرية   .ستككف سرية ،كيعكس كذلؾ هدل صراهة هديٌر

  ًذا يعكس رغبة العهاؿ في تهثيؿ هؤسستٍـ لها في ذلؾ هف تهيز كظٍكر % 30أها البىد السدس كاألخير فقد بمغت ىسبة الهكافقة في ٌك
ها يؤكد ترددٌـ  في اإلجابة كذلؾ هع أف البديؿ كاضح كهستكاٌـ يسهح لٍـ بفٍهً % 63،66،أها البديؿ هحايد فقد بمغ ىسبة عالية قدرت ب

 .هدير القطاع  ،لٍذا يرجع ذلؾ كها ذكرىا سابقا لرفظٍـ عمى كؿ االجابة عمى كؿ سؤاؿ لً عبلقة بالهؤسسة كىظاهٍا ككذا
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 :مناقشة النتائج في ضكء تساؤالت الدراسة - 3.2

هف خبلؿ  تحميؿ بياىات الدراسة الهيداىية تأكد فعبل كجكد عبلقة عضكية ايجابية بيف هدل تحقيؽ بدائؿ هكضكعية في شأف التحفيز الهعىكم   
كفيؿ بتحقيؽ هتطمبات الصحة الىفسية اىطبلقا هف تكفير حظكظ  أكبر لهشاركة الههرضيف العاهميف بالقطاع الصحي في الهشاركة في اتخاذ 
القرارات الهىاسبة لتطكير الهؤسسة االستشفائية  كتحقيؽ أٌدافٍا األساسية ، إضافة إلى أف الترقية هتغير هٍـ فاف تكفرت أكثر فرص لمترقية 
لمههرضيف كفقا لهعايير عمهية ك هكضكعية كفيؿ بالحفاظ كتىهية الصحة الىفسية لديٍـ ، كها التحفيز الهعىكم ك كها تثهىً الدراسات الحديثة 
في إدارة ثقافة الهىظهة هف خبلؿ اعتهاد العىاصر الظاٌرية لٍا كاإلحساس بالتاريخ كالرهكز كالطقكس ككذا االٌتهاـ بتقديـ كؿ أشكاؿ الهدح 
كالشكر كالتكريـ كاالحتفاؿ باالىجازات كاإلبداع لدل العاهؿ يزيد لديً شعكر باالىتهاء كالكالء الكظيفي لمهؤسسة في الهؤسسة كبالتالي ، ضهاف 

. حقيقي لصحتً الىفسية

هف خبلؿ الىتائج الهتكصؿ لٍا، ىصؿ إلى أف الفرد العاهؿ ٌك بالفعؿ  بحاجة هاسة لهثؿ ٌذي الحكافز    هحافظة  :النتيجة العامة  -4.2  
عمى صحتً الىفسية  هف جٍة، كحفاظا عمى استهرارية ىجاح كتطكر الهؤسسة التي يعهؿ بٍا هف جٍة ثاىية فهشاركتً في اتخاذ القرارات يشعري 

ذا هٍـ جدا لتحقيؽ التكافؽ الىفسي الهٍىي كغيابً يشعري باالغتراب الذم يؤثر عمى ىفسيتً ،أها ترقيتً فٍي ال تهثؿ لً راتبا أك  باالىدهاج ٌك
هركزا أعمى بقدر ها تحقؽ  لً ذاتً كتكصمً لٍدفً الذم يسعى لً ،كها أف التشييد بها يقدهً العاهؿ كتكريهً سىكيا هٍـ جدا في إعطائً ىفسا 

 .جديدا لمعهؿ كالرفع هف ركحً الهعىكية 

:   خاتمة

      لطالها ىعت العاهؿ بعدة تسهيات كىعكت ففي الهاضي اعتبر آلة باعتباري هىتج ال أكثر ،ثـ هكرد باعتباري أساس العهمية اإلىتاجية ،ثـ قكة 
ىساف تحركً الكمهة الطيبة كالهعاهمة اإلىساىية كتدفعً بكمهة كاحدة  بشرية لها يهمكً هف قدرات إبداعية ،كلكىً قبؿ كؿ شيء ٌك هخمكؽ بشرم كا 
ىحك التطكر كاإلبداع كاألداء الهتهيز ،فكؿ هؤسسة تطهح لمتطكر كالرقي كالديهكهة؛ ال بد لٍا هف احتراـ العاهؿ كالعهؿ عمى تقدير هجٍكداتً 

ذا هايسهى بالتحفيز الهعىكم كليس ٌذا فحسب بؿ العهؿ  كتكريهً كالتكاصؿ هعً كهساعدتً عمى حؿ هشكبلتً دكف تشٍير كفرض عقكبات ،ٌك
. عمى تعزيز ٌذي الحكافز دكف تكقؼ حتى يستهر الفرد في العطاء كتحافظ الهؤسسة عمى هكاىتٍا كرقيٍا بصكرة دائهة
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- تيارت–دراسة ميدانية عمى طمبة العمـك االجتماعية بجامعة ابف خمدكف 
        2جامعة البميدة    فتيحة كرككش.د                                                                                    

ابف خمدكف تيارت  جامعة أمينة بف  قكيدر .أ
: مػػقػػػدمة

يعتبر الشباب الجاهعي عمى كجً الخصكص ثركة بشرية ال بد هف إعطائٍا األكلكية في الدراسات الىفسية كاالجتهاعية، ألف طمبة الجاهعة ٌـ  
الهستقبؿ كالذخيرة الحقيقية التي تعقد عميٍا اآلهاؿ في بىاء ىٍضة الكطف الشاهمة، إذ تعد الجاهعة هف الهؤسسات التعميهية الحيكية في أم 

ا عمى تزكيد الطالب بالهعارؼ الهختمفة ك االكتفاء بتىهية هكاٌبً العمهية أك تطكير قدراتً العقمية؛ اىها اتسع هجاؿ . هجتهع فبل يقتصر دكٌر
. حدكدٌا كتعددت أٌدافٍا لتشهؿ عهمية اإلسٍاـ في بىاء الشخصية اإلىساىية لمطالب الجاهعي

فإذا ها ركزىا عمى جاىب بىاء الشخصية، فإىً يتكجب عميىا بالدرجة األكلى أف ىعزز التفاعؿ االجتهاعي الىاجح بيف الطمبة فيها بيىٍـ، كبيف 
الطمبة كهيدرٌسيٍـ، كبيف الطمبة كاإلدارييف كالعهاؿ، ىظرا لها في التفاعؿ  االجتهاعي هف أٌهية كدكر في تقكية العبلقات االجتهاعية في الكسط 

ك األهر الذم يىعكس ايجابيا في هختمؼ هظاٌر التهاسؾ كالترابط كالتكاصؿ بيف الطمبة  في الهؤسسة الجاهعية . الجاهعي؛ ٌك
كبها أف هكضكع التفاعؿ االجتهاعي كالعبلقات اإلىساىية داخؿ الكسط الجاهعي كبالخصكص عىد الطمبة، يعد هكضكعا في غاية األٌهية، فاىً 

هف الضركرم أف ىدٌرس القدرات كالهٍارات التي تساعد الطالب عمى التفاعؿ االجتهاعي الفعاؿ كتحقيؽ العبلقات اإلىساىية داخؿ الجاهعة، 
.  هف أٌـ ٌذي القدرات الميارات االجتماعيةكتعتبر

كها تعتبر الهؤسسة  الجاهعية هف الهؤسسات الحيكية، حيث تعزز فيٍا العبلقات اإلىساىية، كيعقد الطالب في فضاءاتٍا العديد هف العبلقات 
االجتهاعية، كيكتسب خبللٍا العديد هف الخبرات، كذلؾ بفضؿ االحتكاؾ بالطمبة أك األساتذة كالعهاؿ هف هختمؼ الثقافات،  كؿ ٌذي العكاهؿ 

كلعؿ ٌذي الدراسة تكتسي أٌهيتٍا أيضا لككىٍا جاءت تبحث في كاقع الطالب الجاهعيهف خبلؿ .تعهؿ عمى تطكير هٍارات تكاصمً هع أآلخريف
. عبلقاتً االجتهاعية، بغرض هعرفة ها إذا استفاد الطالب الجاهعي هف الفضاء الجاهعي في تطكيري لهٍاراتً في التكاصؿ هع اآلخريف

كبىاء عمى أٌهية الهٍارات االجتهاعية في سياؽ التفاعبلت الهختمفة لدل الطمبة الجاهعييف، فاىً باإلهكاف أف ىضبط أٌداؼ الدراسة كفؽ 
: العىاصر اآلتية

 هعرفة هستكل الهٍارات االجتهاعية بصفة عاهة لدل الطالب الجاهعي. 
 هعرفة هستكل هٍارة التعاكف لدل الطالب الجاهعي. 
 هعرفة هستكل هٍارة عادات العهؿ لدل الطالب الجاهعي. 
 هعرفة هستكل هٍارة  ضبط الذات لدل الطالب الجاهعي. 
 هعرفة الهٍارة االجتهاعية األكثر بركزا الطالب لدل الطالب الجاهعي .

كعمى ٌذا األساس، فإىىا ىحاكؿ في ٌذي الكرقة البحثية التركيز عمى تحقيؽ العبلقات اإلىساىية داخؿ الجاهعة هف خبلؿ هعرفة هستكل الطالب 
، باإلضافة إلى هعرفة أم الهٍارات االجتهاعية أكثر بركزا )التعاكف كعادات العهؿ كضبط الذات(في الهٍارات االجتهاعية، بأىكاعٍا الثبلثة 

 . لدل الطالب الجاهعي، كبٍذا يهكىىا تقييـ هدل قدرة الطمبة عمى تفاعمً داخؿ الكسط الجاهعي
 
: إشكالية الدراسة.1

تسعى العهمية التربكية كالتعميهية في هختمؼ هستكياتٍا سكاء كاىت في الهدرسة أك الكهالية أك الجاهعة إلى خمؽ أفراد هتكاهميف في ىكاحي 
ـ العقمي كالجسهي كاالىفعالي كاالجتهاعي كالىفسي، كيظٍر ذلؾ جميا في بىاء العبلقات بهختمؼ هستكياتٍا االجتهاعية، فالتمهيذ في  ىهٌك

كالدارس في الجاهعة يسعى إلى تطكير . الهدرسة ييكٌكف عبلقات اجتهاعية هع أقراىً هف صفً كهدرستً ككذلؾ الدارس في الكمية أك الجاهعة
هعرفتً بزهبلئً إلى هستكل أعمى كيبىي كثيرا هف العبلقات هع االداريف كالهدرسيف في الجاهعة، كهٍها حاكؿ الفرد االبتعاد عف الجاهعة التي 

يتكاجد فيٍا فإىً بحاجة هاسة دائها لمتعاهؿ هعٍا في الظركؼ سكاء كاىت ظركؼ طبيعية أك طارئة، كعميً التكيؼ كالتعايش ضهف ٌذي 
أف عمى الطالب أحياىا أف يقدـ بعض التىازالت هف أجؿ أف يتكيؼ هع الظركؼ العاهة لمبيئة التي  )2006(كقد أكضح بركات  . الجاهعة

. يعيش فيٍا هع الجهاعة
كعمى الرغـ هف أٌهية ىجاح التفاعؿ داخؿ الجاهعة كدكري الذم يمعبً في تحقيؽ األٌداؼ التي يسعى إليٍا التعميـ الجاهعي، هف تككيف الطالب 

.  هف الىاحية العمهية كالشخصية، فإف ٌذا التفاعؿ يتطمب هٍارات كقدرات لمتكاصؿ االجتهاعي، كهٍارات التكاصؿ االجتهاعي
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ٌي إحدل األسس الٍاهة كالضركرية لمتفاعؿ االجتهاعي كالىجاح اليكهي في الحياة هع األقراف  )2012(فالهٍارات االجتهاعية حسب إبراٌيـ 
ـ هع الفرد ا كيقبمٍا الهجتهع عمى . ككافة األشخاص الهتعاهميف بطبيعة أدكاٌر فٍي تساٌـ في حؿ الكثير هف الهشكبلت االجتهاعية بصكرة يقٌر

.  ضكء األعراؼ االجتهاعية كالهىاخ الىفسي كاالجتهاعي
أف الهٍارات االجتهاعية سمككيات هتعمهة يسٍؿ التعرؼ عميٍا، كيستخدهٍا - 2011ىقبل عف عمي،  -) kelly (كفي ٌذا السياؽ، اعتبر كيمي 

. األفراد في الهكاقؼ بيف األشخاص لمحصكؿ أك الحفاظ عمى تعزيز بيئاتٍـ االجتهاعية 
 كها أف الهٍارات االجتهاعية تدؿ عمى قدرة الفرد عمى التعبير عف الهشاعر االيجابية كالسمبية في  سياؽ العبلقة بيف األشخاص كتشهؿ 

فالهٍارات االجتهاعية سمكؾ هكتسب يٍدؼ إلى التفاعؿ االجتهاعي كالتدعيـ االيجابي هع اآلخريف كتدكر حكؿ أساليب . االستجابات الهىاسبة
. التعاهؿ كالتفاٌـ بيف األفراد تدعيها لمعبلقات كحبل لمهشكبلت

كىظرا ألٌهية الهٍارات االجتهاعية في ىجاح عهمية  التفاعؿ كالتكاصؿ بيف الطمبة كخمؽ جك صحي في الجاهعة، يٍيئ هىاخ سميـ لمىجاح 
كاالىجاز عمى الهستكل األكاديهي  كالهستكل الهٍىي الحقا، كاف لزاها أف ىجرم دراسة تشخيصية تٍدؼ إلى هعرفة هستكل الهٍارات 

االجتهاعية لدل الطالب الجاهعي، كهحاكلة لمتىبؤ بهدل تحقيؽ العبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة الجاهعة كبالتحديد لدل أٌـ عىصر فيٍا 
ك الطالب : كهف ٌذا  الهىطمؽ، تـ طرح التساؤالت التالية. ٌك
 ها ٌك هستكل الهٍارات االجتهاعية لدل طمبة العمـك االجتهاعية بجاهعة ابف خمدكف بتيارت؟ 
  لدل طمبة العمـك االجتهاعية بجاهعة ابف خمدكف بتيارت؟ )التعاكف، عادات العهؿ، ضبط الذات(ها ٌك هستكل كؿ هف هٍارة 
 ها ٌي الهٍارة االجتهاعية األكثر بركزا لدل طمبة العمـك االجتهاعية بجاهعة ابف خمدكف بتيارت؟. 

 
ي كها يمي: مفاىيـ الدراسة.2 : شهمت الدراسة جهمة هف الهفاٌيـ سىعهؿ عمى تحديدٌا تسٍيبل لمفٍـ، ٌك

قدرة الفرد عمى التعاهؿ هع "الهٍارات االجتهاعية أىٍا - )66،ص2009(ىقبل عف عمى–عٌرؼ ككهبز كسبلبي : الميارات االجتماعية.1.2
".  اآلخريف في إطار اجتهاعي هعيف، كبطرؽ هقبكلة اجتهاعيا، كذات قيهة اجتهاعية كفي ىفس الكقت هفيدة لمشخص كذات ىفع لآلخريف

أف الهٍارات االجتهاعية ٌي قدرة عالية هكتسبة عمى أداء ىهط هف السمكؾ الذم يستٍدؼ  )3560، ص1995(كهف جٍتً، يرل جابر ككفافي 
. التأثير في اآلخريف كالتصرؼ هعٍـ

أها عمى هستكل ٌذي الدراسة، فقد تـ ضبط ٌذا الهفٍـك إجرائيا عمى أساس هجهكع الدرجات التي يتحصؿ عميٍا الطالب  في هقياس الهٍارات 
عطائً درجة تتراكح ها بيف  . التعاكف كعادات العهؿ كضبط الذات: ، كالذم يشهؿ كؿ هف5ك1االجتهاعية هف خبلؿ اإلجابة عمى بىكدي كا 

التعاكف عمى اعتباري إحدل الهٍارات االجتهاعية االيجابية التي يقـك هف خبللٍا الفرد بالعهؿ  )26، ص2011(عٌرؼ خميؿ : التعاكف. 2.2
. هع الجهاعة بركح إيجابية كهشاركتٍـ في إىجاز األعهاؿ كالهٍاـ الهطمكبة

في هقياس الهٍارات  )15،17، 6، 5، 3(يهثؿ التعاكف، عمى الهستكل االجرائي، الدرجات التي يتحصؿ عميٍا الطالب هف خبلؿ البىكد ك
 .5 إلى 1االجتهاعية كيتـ إعطائً درجة تتراكح ها بيف 

عادات العهؿ إحدل الهٍارات االجتهاعية التي تتضهف سمككات الهبادرة هثؿ االستفسار  )133، ص2011( أعتبر عمكاف :عادات العمؿ.3.2
. عف الهعمكهات، كتقديـ ىفسً لآلخريف كاالستجابة ألفعاؿ اآلخريف بشكؿ هىاسب

، 12، 11، 10، 4، 2، 1(تهثؿ الدرجات التي يتحصؿ عميٍا الطالب هف خبلؿ اإلجابة عمى البىكد - اجرائيا–في حيف أف عادات العهؿ 
 .5 ك1كيتـ إعطائً درجة تتراكح ها بيف  )19، 18، 13

هفٍـك ضبط الذات عمى أساس قدرة الفرد عمى التحكـ في اىفعاالتً خبلؿ هكاقؼ التصادـ  )122، ص2009(حدد عكاشة : ضبط الذات.4.2
. هع اآلخريف كاالستجابة بشكؿ هبلئـ لهف يحاكؿ استفزازي

 )22، 21، 20، 9، 8، 7(كعمى الهستكل اإلجرائي، يهثؿ ضبط الذات الدرجات التي يتحصؿ عميٍا الطالب هف خبلؿ اإلجابة عمى البىكد 
 .5 إلى 1كيتـ إعطائً درجة تتراكح ها بيف 

 
: منيج الدراسة.3

الهىٍج عمى أىً الطريقة كاإلجراءات التي يتبعٍا الباحث في دراسة الهشكمة هف أجؿ التكصؿ إلى الحقيقة في  )21، ص2000(ٌعرؼ الراشدم 
كها أف الهىاٌج تختمؼ باختبلؼ الدراسة كطبيعة كؿ هكضكع كبها أف البحث الحالي هف البحكث التي تٍدؼ إلى تشخيص الكاقع  .العمـ

كالكقكؼ عميً كالهتهثؿ في هعرفة هستكل الهٍارات االجتهاعية لدل الطالب الجزائرم، اعتهدىا عمى الهىٍج الكصفي الذم يعد هىاسبا لطبيعة 
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أف الهىٍج الكصفي ٌك كؿ استفسار يىصب عمى ظاٌرة هف الظكاٌر  ")1994س،ص.ب( كفي ٌذا الصدد، أكٌضح رابح تركي. ٌذي الدراسة
ا، أك بيف عىاصر أخرل  ".التعميهية كالىفسية كها ٌي قائهة في الحاضر بقصد تشخيصٍا كالكشؼ عف جكاىبٍا، كتحديد العبلقات بيف عىاصٌر

 
: عينة الدراسة كخصائصيا.4

 .تختمؼ طريقة اختيار عيىة البحث هف باحث إلى آخر كذلؾ حسب الهكضكع الهراد دراستً كاألٌداؼ الهراد تحقيقٍا
ـ فئة الطمبة الجاهعييف  كحسب الدراسة الحالية أكجب تحديد ىكع العيىة كالهتهثمة في العيىة الهقصكدة، الختيار األفراد الذيف يخدهكف البحث ٌك

 طالبا كطالبة هف طمبة قسـ العمـك االجتهاعية بجاهعة ابف 100كقد شهمت عيىة الدراسة الحالية  .هف كمية العمـك االجتهاعية لكالية تيارت
 .يكٌضح ذلؾ )01(كالجدكؿ .كقد تكزع األفراد حسب خصائص العيىة هف ىاحية الجىس كالتخصص كالسف .خمدكف بتيارت

 .يمثؿ تكزيع أفراد العينة حسب الجنس: (01)الجدكؿ رقـ 
 

 

 

 

ك ها يعادؿ ىسبة 31أف ىسبة اإلىاث تفكؽ ىسبة الذككر، فكاف عدد الذككر  )01(ىبلحظ هف خبلؿ الجدكؿ  ، أها اإلىاث فكاف % 31  ٌك
ذا راجع إلى ارتفاع ىسبة الطالبات كمية العمـك اإلىساىية كاالجتهاعية% 69  بىسبة 69عددٌـ  . ، كهىً فاف اإلىاث أكثر هف الذككر، ٌك

 .يمثؿ تكزيع أفراد العينة حسب التخصص: (2)الجدكؿ رقـ  
 
 
 
 
 
 

،  %53يتضح أف ىسبة طمبة العمـك اإلىساىية تفكؽ ىسبة طمبة العمـك االجتهاعية، إذ أف ىسبة طمبة العمـك اإلىساىية  )02(هف خبلؿ الجدكؿ 
ك ها يعادؿ 47أها ىسبة طمبة العمـك االجتهاعية فتهثؿ  ذا راجع ألف ىسبة طمبة العمـك اإلىساىية تفكؽ ىسبة العمـك االجتهاعية  %47  ٌك ، ٌك

. في الكمية ككؿ
 .يعطيىا صكرة اخرل تتعمؽ بهتغير السف )03(كها أف الجدكؿ 

 .يمثؿ تكزيع أفراد العينة حسب السف: (3)الجدكؿ رقـ 

الىسبة الهئكية  التكرار   الفئة العهرية   
 )18-20(  14  14 %
 )21-23(  70  70 %
 )24-26(  13  13 %
 )27-29(  3  3 %
% 100  100 الهجهكع  

ـ ها بيف  )03(هف خبلؿ الجدكؿ   حيث بمغت ىسبتٍـ أكبر هف ىصؼ  )23-21(يتبيف أف أكبر ىسبة هف أفراد العيىة تتراكح أعهاٌر
ـ ها بيف )طالبا% 70أم ىسبة (الىسبة الكمية  أم ها يعادؿ % 14حيث تبمغ ىسبتٍـ  )20-18(، ثـ تميٍا الفئة العهرية التي تتراكح فيٍا أعهاٌر

ـ ها بيف 14  طالبا، كأقؿ ىسبة هف أفراد العيىة تتراكح 13ها يعادؿ % 13كىسبتٍـ  )26-24( طالب، ثـ تميٍا الفئة العهرية التي تتراكح أعهاٌر

الىسبة الهئكية  التكرار   الجىس   
% 31  31 ذكر  
% 69  69 اىثى  
% 100  100 الهجهكع  

الىسبة   الهئكية التكرار   التخصص   

% 53  53 عمـك اىساىية  
% 47  47 عمـك اجتهاعية  

% 100  100 الهجهكع  
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ذا االختبلؼ راجع إلى احتكاء العيىة عمى هختمؼ التخصصات كالسىكات في 3ها يعادؿ % 3إذ بمغت ىسبتٍـ  )29-27(ها بيف   طبلب، ٌك
 .كاشتهمت العيىة كذلؾ عمى طمبة الهاستر. قسـ االجتهاعية بداية هف السىة األكلى حتى السىة الثالثة

: أدكات الدراسة.5

كفي ٌذي الدراسة اعتهدىا عمى أداة الهٍارات . يتكقؼ ىجاح أم دراسة عمى كيفية جهع البياىات كاألدكات الهىٍجية الهستخدهة لٍذا الغرض
االجتهاعية التي تـ إعدادٌا هف طرؼ أحهد العمكاف، كالذم طكري بعد أف اطمع عمى هقاييس الهٍارات االجتهاعية التي تضهىتٍا بعض 

ليىاسب عيىة الدراسة، إذ أف  )2007، عطار Elliott) ،--1995،Miller ، Merrell et Greesham199 1991الدراسات الهىشكرة 
كتٌككف الهقياس في صكرتً الىٍائية هف . بعض الهقاييس التي اطمع عميٍا، طكرت عمى عيىات غير طمبة الجاهعة، ككذلؾ ليبلئـ البيئة األردىية

ي  كها حددٌا العمكاىي22  :كفؽ ها يمي )132، ص)2011( فقرة هكزعة عمى ثبلثة أبعاد، ٌك
ك يتككف هف البىكد التالية: التعاكف-  ، 5، 3 (:كيتضهف سمككات هثؿ طمب الهساعدة هف اآلخريف كالهشاركة كطاعة األىظهة كالتعميهات، ٌك
6 ،14 ،15 ،16 ،17(.  
كيتضهف سمككات الهبادرة هثؿ االستفسار هف عف الهعمكهات، كتقديـ ىفسً لآلخريف كاالستجابة ألفعاؿ اآلخريف بشكؿ : عادات العمؿ-

 .)19، 18، 13، 12، 11، 10، 4، 2، 1 (: هىاسب، كيتككف هف البىكد التالية
كيتضهف سمككات هثؿ االستجابة بشكؿ هىاسب عىد هضايقة اآلخريف لً، كالتصرؼ في الهكاقؼ التي يكجد فيٍا خبلؼ، : ضبط الذات- 

 .)22، 21، 20، 8، 7(: كتحتاج إلى تكفيؽ أك اتخاذ كجٍات هختمفة كيتككف هف البىكد التالية
 :ذلؾ )133، ص2011(كقد ذكر حسب العمكاف .5 إلى 1أها بخصكص كيفية تصحيح الهقياس، فاىً يتـ ذلؾ كفؽ سمـ هتدرج هف 

 .إذا كاىت اإلجابة أبدا )1(ىقطة -  
 .    إذا كاىت اإلجابة ىادرا )2(ىقطتيف -  
 . إذا كاىت اإلجابة أحياىا )3(ثبلث ىقاط - 
 .إذا كاىت اإلجابة عادة )4(أربعة ىقاط - 
 .إذا كاىت اإلجابة دائها )5(خهسة ىقاط -  

. هف الخصائص السيككهترية لهقياس الهٍارات االجتهاعية هف خبلؿ صدقً كثباتً )133، ص2011(كها تحقؽ العمكاف 
حيث عرض العمكاف الهقياس عمى سبعة هحكهيف هف أعضاء ٌيئة التدريس ، بالىسبة لصدؽ األداي، فقد تـ ذلؾ بكاسطة صدؽ الهحتكل

كبىاء عمى ٌذا . كهعيار لقبكؿ الفقرة% 80كالهتخصصيف في عمـ الىفس التربكم كالقياس كالتقكيـ بالجاهعة األردىية، كاعتهد ىسبة اتفاؽ 
اذ ، اضافة الى اعتهادي عمى صدؽ البىاء الداخمي.الهعيار، ككفقا ألراء الهحكهيف لـ يتـ حذؼ أم فقرة، هع بعض التعديبلت المغكية البسيطة

جراء التدكير باستخداـ طريقة التدكير الهتعاهد، كقد تـ استبعاد ثبلث فقرات  استخدـ أسمكب التحميؿ العاهمي كفقا لطريقة الهككىات األساسية كا 
 كهف ثـ أصبح الهقياس في 0.30 فقرة، كاىت تشبعاتٍا عمى ثبلثة عكاهؿ الىاتجة اقؿ هف 25هف الصكرة األكلية لمهقياس كالبالغ عدد فقراتً 

 . فقرة هكزعة عمى ثبلثة أبعاد22صكرتً الىٍائية هككىا هف 
كقاـ .  طالبا كطالبة هف خارج عيىة الدراسة55أها بخصكص ثبات هقياس الهٍارات االجتهاعية، فقد تحقؽ العمكاف هف ذلؾ خبلؿ تطبيقً عمى 

 (بحساب بكاسطة هعاهؿ االتساؽ الداخمي، حيث استخدـ هعاهؿ ألفا كركىباخ لفقرات كؿ بعد هف األبعاد، كقد بمغت قيـ هعاهبلت الثبات
عادة االختبار عمى عيىة .)0.81، ضبط الذات 0.71، عادات العهؿ 0.80التعاكف  كها قاـ بحساب هعاهؿ االستقرار عف طريؽ االختبار كا 

، عادات العهؿ 0.80التعاكف (الثبات ىفسٍا، ثـ إعادة تطبيقٍا عمى العيىة ىفسٍا بعد هركر أسبكعيف، كقد بمغت قيـ االستقرار ألبعاد الهقياس 
. )0.81، ضبط الذات 0.78

: المعالجة اإلحصائية. 6
: تهت هعالجة البياىات التي تـ التكصؿ إليٍا باالعتهاد عمى األساليب التالية

. التكرار في حساب خصائص العيىة- 
. الىسبة الهئكية في حساب خصائص العيىة ككذا التحقؽ هف الفرضية االكلى- 
. هعاهؿ االرتباط بيرسكف لتحديد العبلقة بيف هتغيرات الدراسة- 
. الهتكسط الحسابي كاالىحراؼ الهعيارم- 
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: عرض كتحميؿ نتائج الدراسة.7
. سىعهؿ عمى عرض الىتائج الهستقاة هف ٌذي الدراسة كفؽ الترتيب الهقدـ عمى هستكل الفرضيات، لىصؿ فيها بعد الى الهىاقشة

: مستكل الميارات االجتماعية لدل طمبة الجامعة.1.7
 لدل طمبة الجاهعة، تـ حساب التكرارات كالىسب الهئكية لمدرجة الكمية لمهٍارات االجتهاعية مستكل الميارات االجتماعيةبغية تحديد 

. يكٌضح مستكل الميارات االجتماعية  لدل أفراد العينة: (04)جدكؿ رقـ 
 

 

 

 

 لديٍـ هستكل هرتفع جدا هف هٍارات  %53 طالب هف أفراد العيىة، أم ها يعادؿ ىسبة 53أف  )04(تكٌضح القراءة األكلية لمجدكؿ   
 لديً هستكل %1لديٍـ هستكل هتكسط هف الهٍارات االجتهاعية، كطالب كاحد فقط كبىسبة  % 46 طالب أم ها يعادؿ ىسبة 46اجتهاعية،  ك

. كبالتالي فإف هعظـ طمبة الجاهعة لديٍـ هستكل هرتفع أك هتكسط هف الهٍارات االجتهاعية. ضعيؼ هف الهٍارات االجتهاعية

: مستكل ميارة التعاكف لدل الميارات االجتماعية لدل أفراد العينة. 2.7
يعطيىا صكرة  )05( لدل طمبة الجاهعة، تـ حساب التكرارات كالىسب الهئكية لهٍارة التعاكف،  كالجدكؿ مستكل ميارة التعاكفبٍدؼ ضبط 
. بخصكص ذلؾ

. يكٌضح مستكل ميارة التعاكف  لدل أفراد العينة: (05)جدكؿ رقـ 
 

 

 

 
 

 طالب 59 لديٍـ هستكل هرتفع هف هٍارة التعاكف،  ك %39 طالب هف أفراد العيىة، أم ها يعادؿ ىسبة 39أف  )05(يتضح هف خبلؿ الجدكؿ 
.  لديً هستكل ضعيؼ هف هٍارة التعاكف%2لديٍـ هستكل هتكسط هف هٍارة التعاكف، كطالب كاحد فقط كبىسبة  % 59أم ها يعادؿ ىسبة 

. كبالتالي فإف هعظـ طمبة الجاهعة لديٍـ هستكل هتكسط هف هٍارة التعاكف

مستكل ميارة عادات العمؿ لدل الميارات االجتماعية لدل أفراد العينة .3.7
. يبرز ذلؾ )06( لدل طمبة الجاهعة، تـ حساب التكرارات كالىسب الهئكية عادات العهؿ،  كالجدكؿ ميارة عادات العمؿهف أجؿ تحديد هستكل 

. يكٌضح مستكل ميارة عادات العمؿ  لدل أفراد العينة: (06)جدكؿ رقـ 
 

 

 

 

 الىسبة الهئكية عدد األفراد الهستكيات
 %53 53 هرتفع
 %46 46 هتكسط
 %1 1 ضعيؼ

 %100 100 الهجهكع

 الىسبة الهئكية عدد األفراد الهستكيات
 %39 39 هرتفع
 %59 59 هتكسط
 %2 2 ضعيؼ

 %100 100 الهجهكع

 الىسبة الهئكية عدد األفراد الهستكيات
 %54 54 هرتفع
 %45 45 هتكسط
 %1 1 ضعيؼ

 %100 100 الهجهكع



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
393 

 45 لديٍـ هستكل هرتفع هف هٍارة عادات العهؿ،  ك %54 طالب هف أفراد العيىة، أم ها يعادؿ ىسبة 54أف  )06(يتضح هف خبلؿ الجدكؿ 
لديً هستكل ضعيؼ هف هٍارة  )%1بىسبة (لديٍـ هستكل هتكسط هف هٍارة عادات العهؿ، كطالب كاحد فقط  % 45طالب أم ها يعادؿ ىسبة 

. كبالتالي فإف هعظـ طمبة الجاهعة لديٍـ هستكل هتكسط هف هٍارة عادات العهؿ. عادات العهؿ

. مستكل ميارة ضبط الذات لدل الميارات االجتماعية لدل أفراد العينة. 4.7
ك ها ييكٌضحً ميارة ضبط الذاتلمكصكؿ الى تحديد هستكل   لدل طمبة الجاهعة، تـ حساب التكرارات كالىسب الهئكية لهٍارة ضبط الذات؛ ٌك

. )07(الجدكؿ 
. ييكٌضح مستكل ميارة ضبط الذات  لدل أفراد العينة: (07)جدكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 لديٍـ هستكل هرتفع هف هٍارة ضبط الذات،   %43 طالب هف أفراد العيىة، أم ها يعادؿ ىسبة 43أف  )07(تظٍر القراءة األكلية لمجدكؿ 
، لديً هستكل ضعيؼ %6لديٍـ هستكل هتكسط هف هٍارة ضبط الذات، كطالب كاحد فقط، أم بىسبة  % 51 طالب أم ها يعادؿ ىسبة 51ك

. كبالتالي فإف هعظـ طمبة الجاهعة لديٍـ هستكل هتكسط هف هٍارة ضبط الذات. هف هٍارة ضبط الذات

: الميارة االجتماعية األكثر بركزا لدل أفراد العينة. 5.7
لمكصكؿ الى تحديد الهٍارة األكثر بركزا لدل أفراد العيىة، فاىً قد تـ حساب الهتكسط الحسابي كاالىحراؼ الهعيارم لكؿ هٍارة عمى حدل، ثـ 

ك ها ىجدي في الجدكؿ  . )08(ترتبٍا حسب هتكسطاتٍا؛ ٌك
. يكضح الميارة االجتماعية األكثر بركزا لدل أفراد العينة: (08)الجدكؿ رقـ 

    

 

 

 

 

 

 

أف الهٍارة االجتهاعية األكثر بركزا لدل أفراد العيىة ٌي هٍارة عادات العهؿ، حيث كاف هتكسطٍا : )05( يتضح هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
، في حيف 4.58 ك اىحراؼ هعيارم قدري 25.32، تميٍا بعد ذؾ هٍارة التعاكف بهتكسط حسابي قدري 4.32 كاىحراؼ هعيارم قدري 33.11

 .3.84  ك اىحراؼ هعيارم قدري 20.82احتمت هٍارة  ضبط الذات الهرتبة األخيرة بهتكسط حسابي قدري 

 

 

 الىسبة الهئكية عدد األفراد الهستكيات
% 43 43مرتفع 
% 51 51متكسط 
% 6 6ضعيؼ 

% 100 100المجمكع 

 
                    الىتيجة 

 
 

 الهٍارات االجتهاعية

 
 N=100هجهكع العيىة 

الرتبة  االىحراؼ الهعيارم الهتكسط الحسابي  

 2 4.58 25.32هٍارة التعاكف 
 1 4.32 33.11هٍارة عادات العهؿ 
 3 3.84 20.82هٍارة ضبط الذات 
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:  مناقشة نتائج الدراسة.8

أكدت ىتائج الدراسة عمى أف  أغمب طمبة قسـ العمـك االجتهاعية بجاهعة ابف خمدكف بتيارت لديٍـ هستكل هرتفع هف الهٍارات االجتهاعية، 
ي الىتيجة التي تتفؽ هع ها تكصمت إليً دراسة هيقاتمي  حكؿ عبلقة كؿ هف االلكسيتيهيا كالحاالت االىفعالية بالهٍارات االجتهاعية  )2011(ٌك

.  طالب كطالب لديٍـ هٍارات اجتهاعية هرتفعة211هف هىظكر إسبلهي لدل طمبة جاهعة، حيث كجدت أف أغمب أفراد العيىة الهككىة هف 
كبالتالي فإف طمبة الجاهعة لديٍـ القدرة عمى التكاصؿ هع اآلخريف، كالتفاعؿ االجتهاعي الفعاؿ، كبىاء عبلقات اجتهاعية هتيىة، هع الزهبلء 

مكف  ي كمٍا خاؿ هستحبة لدل الطمة خاصة كأىٍـ هٌؤ أف تككف لدييٍـ هىاصب هسؤكلية أك - هستقببل–كهع هدرسيف كاإلدارييف كالعهاؿ، ٌك
. هراكز عهؿ تشترط فيٍـ القدرة عمى التكاصؿ كالعهؿ التعاكىي الجهاعي كعادات شغؿ طيبة
قد تمقكا تىشئة اجتهاعية كفؽ ثقافة عربية - ربها–كقد ىيرجع حصكؿ الطمبة عمى هثؿ ٌذي الىتائج الههتازة في الهٍارات االجتهاعية لككىٍـ 

فبالرغـ هف كؿ التغيرات االجتهاعية التي ىشٍدٌا حاليا .  إسبلهية تشجع عمى االتصاؿ كالتفاعؿ االجتهاعي هف خبلؿ العديد هف الهىاسبات
كبالتالي، فالطمبة يتمقكف الهٍارات االجتهاعية . كىعيشٍا يكهيا، اال أف األسر الجزائرية ال تزاؿ هحافظة عمى البعض هف خصائصٍا الحسىة

ـ هف األقراف  . عف طريؽ هحاكاة كتقميد الكالديف كالهعمهيف كغيٌر
كها أكدت الىتائج عمى أف أغمب  طمبة الجاهعة لديٍـ هستكل هتكسط  في هٍارة التعاكف كضبط الذات، كلديٍـ هستكل هرتفع في عادات ضبط 

ك األهر الذم يهكىىا أف ىقرأي عمى أساس أف طمبة الجاهعة لديٍـ القدرة عمى الىجاح في العهؿ الجهاعي، كذلؾ هف خبلؿ قدرتٍـ .العهؿ ٌك
. كرغبتٍـ في التعاكف هع اآلخريف كاهتبلكٍـ لعادات عهؿ هبىية عمى حب الهبادرة، كالتفاعؿ هع اآلخر، ككذلؾ تفادم الصداهات هع اآلخريف
إال أف ىتائج الدراسة أثبت أف الهٍارات االجتهاعية هتفاكتة هف حيث القيـ،  فقد كاىت  الهٍارة االجتهاعية األكثر بركزا ٌي هٍارة التعاكف، 

. تميٍا بعد ذلؾ هٍارة عادات العهؿ، كقد احتمت هٍارة ضبط الذات الهرتبة األخيرة
كقد ترجع ٌذي االختبلفات إلى التىشئة االجتهاعية في البيئة الجزائرية، كالتي تتبىى القيـ اإلسبلهية في ذلؾ، فتقديـ يد العكف لآلخريف بهقابؿ أك 

. بدكف هقابؿ هف شيـ الفرد الجزائرم التي يثىي عميً فيٍا الهجتهع، كيشجع عميٍا الديف الحىيؼ
بىاء عمى ذلؾ، فاف ىجاح الطالب في اكتساب كتىهية هٍاراتً االجتهاعية يساعد عمى تزايد قدراتً عمى اقاهة العبلقات كالتفاعبلت االجتهاعية 
الىاجحة كالسميهة كاالىدهاج هع جهاعات األقراف كاآلخريف في جك هف الطهأىيىة كاأللفة، هها يؤدم الى الهزيد هف التقدـ في اكتساب الخبرات 

.   االجتهاعية بصكرة صحية
كبها أف الهٍارة االجتهاعية تتجمي في قدرة الفرد عمى هعرفة كتحديد األٌداؼ االجتهاعية، فاف الطالب الجاهعي يتهكف بفضؿ ذلؾ هف كضع 
استراتيجيات يسعى الى تحقيقٍا كهعرفة سياؽ التفاعؿ الذم يؤدم فيً سمككيات هعيىة تجعمً قادرا عمى هراقبة أدائً كتعديمً كتكجيًٍ الى حد 

. كها يككف قادرا عمى اظٍار هكدتً لمىاس كيبذؿ جٍدي ليساعد اآلخريف كلبقا في هعاهبلتً هعٍـ.ها
أىٍا الهٍارة في أداء التفاعبلت االجتهاعية التي تجرم بيف فرديف أك أكثر كالقدرة عمى االستجابة  )1990(كهف زاكية اخرررل، رأل الدسكقي 

لمتعديؿ أك التغير في سمكؾ اآلخريف كهٍارة الشخص في أف يككف هتكيفا هع هطالب الهجتهع كالتعاكف هع اآلخريف في استجابة هتفتحة 
كالهٍارة في القدرة عمى االختبلط بحرية في الهىاشط الهختمفة، أم أىٍا الهٍارات الخاصة بقدرة الفرد عمى اكتساب السمككيات الهطبعة اجتهاعيا 

. عىد تفاعمً هع اآلخريف هها يؤدم الى تزايد قدرتً عمى الىجاح في العيش اجتهاعيا
ك ها يتهاشى كفكرة أهؿ حسكىة  الىتي هفادٌا أف اتقاف الهٍارات االجتهاعية يؤدم الى تزايد تكافؽ الطالب عمى الهستكل  )15، ص1995(ٌك

السيككلكجي كاالجتهاعي كذلؾ هف خبلؿ قدرتً عمى القياـ باألعهاؿ كاألىشطة الههيزة ألسمكب تفاعمً االجتهاعي هع األشخاص كاألشياء هف 
 .الجزائرم )الطالب(كها ذلؾ يكحي بالقيهة التي تحتمٍا الجهاعة في فكر الفرد .حكلً

 
: خػػػػػاتمة

يعد التكاصؿ االجتهاعي كالقدرة عمى هشاركة اآلخريف ضهف العكاهؿ الضركرية لىهك العبلقات االجتهاعية، لذلؾ تعتبر الهٍارات االجتهاعية 
كبهقابؿ ذلؾ، فاف االفتقار لهثؿ .التي يستطيع الطالب تكظيفٍا بالشكؿ الصحيح في حياتً اليكهية ضهف الهؤشرات الهيٍهة عمى صحتً الىفسية

مً  ٌذي الهٍارات يهثؿ عائقا يؤثر سمبا في ابراز الكفاءات الكاهىة لديً كيحكؿ دكف اشباع حاجاتً الىفسية ألف ٌذي الهٍارات االجتهاعية تٌؤ
كها أف تكفري عمى هككىات ٌذي الهٍارات االجتهاعية هف تعاكف كعادات عهؿ كضبط الىفس تساعدي عمى .لبلىدهاج االجتهاعي بصكرة ايجابية

.  تدعيـ عبلقاتً باآلخريف ك تحهؿ الهسؤكلية كهكاجٍة الهشكبلت كالهكاقؼ الحياتية الهختمفة
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: قػػػػػائمة المػػػػػػراجػػػع

. ، دار الكتاب الحديث، القاٌرةالمكىكبكف كالمتفكقكف عقميا: )2011(إبراٌيـ سميهاف يكسؼ عبد الكاحد .1
، رسالة هاجستير غير هىشكرة، تقييـ برنامج إلكساب أطفاؿ الرياض بعض الميارات االجتماعية: )1995(أهؿ هحهد حسكىة .2

. هعٍد الدراسات العميا لمطفكلة، جاهعة عيف شهس
. ، دار الكتاب1، طمناىج البحث التربكم، رؤية تطبيقية مبسطة: )2000(الراشدم صالح بشير . 3
الذكاء االىفعالي كعبلقتً بالهٍارات االجتهاعية كأىهاط التعمؽ لدل طمبة الجاهعة في ضكء هتغيرم : ")2011(العمكاف أحهد .4

 144-125، )2( 7، الهجمد المجمة أردنية في العمـك التربكية، "التخصص كالىكع االجتهاعي لمطالب
العبلقات االجتماعية بيف الدارسيف كالمدرسيف في جامعة القدس المفتكحة كعبلقة ذلؾ ببعض : )2006(بركات، زياد .5

. ، جاهعة القدس الهفتكحةالمتغيرات
،الجزء الثالث، دار الىٍضة العربية، معجـ عمـ النفس كالطب النفسي: )1995(جابر عبد الحهيد جابر كعبلء الديف كفافي .6

. القاٌرة
 .، الهؤسسة الكطىية لمكتاب، الجزائرمناىج البحث في عمـك التربية كعمـ النفس: )بدكف سىة ( تركي رابح.7
بعض الهٍارات االجتهاعية لدل أطفاؿ الرياض كعبلقتٍا بتقييـ الكالديف دراسة هيداىية لدل عيىة هف : ")2011(خميؿ سميهاف فلاير .8

. 56-13، همحؽ 27، الهجمد مجمة جامعة دمشؽ، " سىكات في هحافظة دهشؽ5 ك4أطفاؿ الرياض هف عهر 
كبيف ذكم الهشكبلت السمككية : ")2012(عكاشة هحهكد فتحي كفرحات عبد الهجيد أهاىي .9 الهٍارات االجتهاعية لؤلطفاؿ الهٌك

. 147-116، ص ص )4(،  المجمة العربية لتطكير التفكؽ،"الهدرسية
. ، دار البيضاء، عهافمقياس الميارات االجتماعية لدل األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ: )2009(عمي هحهد الىكبي هحهد .10
.  ، الهجمد الثاىي، هطابع األٌراـ التجارية، القاٌرةذخيرة عمـك النفس: )1990(دسكقي كهاؿ . 11
عبلقة كؿ مف االلكستيميا كالحاالت االنفعالية بالميارات االجتماعية مف منظكر إسبلمي لدل الطمبة : )2011(هقاتمي ىعيهة .12

. 02، هذكرة هاجستير غير هىشكرة، قسـ عمـ الىقس، كمية العمـك االىساىية كاالجتهاعية، جاهعة الجزائر الجامعييف
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
396 

 البيئة التعميمية كعبلقتيا بالصحة النفسية لدل المتعمـ 
. (دراسة ميدانية عمى عينة مف تبلميذ التعميـ المتكسط)

 عكاريب االخضر / د                                                               
 صكلي إيماف/ ا

 جامعة قاصدل مرباح كرقمة
:  مقدمة

عدادي لكي يككف هكاطىا صالحا هف خبلؿ غرس ركح الهكاطىة  تعد الهدرسة هجتهعا هصغرا يساٌـ في بمكرة أفكار كاتجاٌات التمهيذ كا 
لديً، ك ذلؾ هف هىطمؽ أف الهفٍـك الحديث لمهدرسة لـ يعد هقتصرا عمى هجرد ككىٍا هكاىنا يتزكد الطفؿ فيً بالهعرفة كحسب، بؿ هجاال تتفتَّح 

ي بذلؾ ذات رسالة تربكية تٍدؼ إلى ها ٌك أشهؿ هف هجرد التعميـ كتحصيؿ  فيً شخصيتً كترقى إهكاىياتً كتىهك فاعميتً في الهجتهع، ٌك
ا، كرعاية ىهكي البدىي كالذٌىي كالكجداىي كاالجتهاعي في آفو  عدادي ليككف هكاطىنا صالحن الهعرفة، بؿ إلى تككيف الشخصية الهتكاًهمة لمتمهيذ كا 

 .كاحد
ا جكا ىفسيا ك اجتهاعيا يسكد الهدرسة ك يتحدد بجهمة  غير أف ٌذي األٌداؼ ال تتحقؽ إال بكجكد بيئة تعميهية هبلئهة عمى اعتباٌر
العبلقات اإلىساىية بيف أفراد الطاقـ التربكم ك التي تسهح بتطكير شخصية التمهيذ ك الهساٌهة في ىهكي ىهكا هتكاهبل يضهف لً التكافؽ 

. الىفسي
البيئة التعميهية الجيدة الهتهثمة في ثقة أعضاء الهدرسة في بعضٍـ " بقكلٍها أف )1994( "مالكف ك بكالتشف" ك ٌذا ها أكدي كؿ هف 

البعض، كاىفتاح العبلقات االجتهاعية بيىٍـ، كالىظاـ الهدرسي الجيد، كالقيادة كالتعاكف داخؿ الهدرسة تعد هف أٌـ الهتغيرات الهؤثرة في 
 (103: 2004عبد المنعـ احمد الدردير، )  ".   التحصيؿ الدراسي لمتبلهيذ ك بالتالي رفع هستكل الصحة الىفسية لديً

 
: مشكمة الدراسة

يهر اإلىساف عبر ىهكي بهراحؿ حياتية هختمفة، لكؿ هىٍا هتطمباتٍا كحاجاتٍا، كعميً إشباع ٌذي الحاجات كفؽ الهعايير كالقيـ السائدة 
في الهجتهع الذم يىتهي إليً لكي يتجىب الكقكع في الصراعات كالتكترات الىفسية، كلعؿ أبرز كأٌـ ٌذي الحاجات تمؾ الهتعمقة بالحاجة إلى 

.  التعمـ
كالتعمـ هرتبط ارتباطا كثيقا بىكعيف هف الهتغيرات األكؿ ذاتي هرتبط بالتمهيذ كالذكاء، الدافعية، الىضج الجسهي، العقمي، االجتهاعي، 

هكاىيات  االىفعالي، أها الهتغير الثاىي فٍك هرتبط بالبيئة الهدرسية بكؿ ها يتكفر فيٍا هف تفاعبلت اجتهاعية، هكاد تعميهية، طرؽ تدريس كا 
. هادية

ك الهدرسة باإلضافة الى اىٍا هؤسسة تعميهية تعد كذلؾ هؤسسة اجتهاعية يتعاهؿ فيٍا الهتعمـ اجتهاعيا هع هدرستً، كزهبلئً كهع 
اإلدارة الهدرسية ككؿ، كهف ثـ فإف عهمية التعمـ التي تجرم في الهدرسة تتأثر بشكؿ أك بآخر بٍذا الكسط االجتهاعي كبالعبلقات اإلىساىية 

  .االجتهاعية التي تسكدي
عمى أف الهدارس التي تفتقر لمبىى كالهعايير كالعبلقات الهساىدة ٌي أكثر  )2010)استكر كغيرا ك فاف ك في ٌذا الصدد أكدت دراسة 

بأف تركيب  )2012)بيدر ككريس عرضة لتفاقـ العىؼ كارتفاع هعدالت التغيب كاىخفاض هستكل االىجاز األكاديهي، كفي ىفس الهعىى يرل 
العبلقات الدافئة كالهشجعة هف قبؿ الكبار هف شأىٍا رفع هستكل احتراـ الذات كتخفض خطر اإلصابة باالضطرابات السيككسكهاتية كتساٌـ 

 (Debarbieux, et autres, 2012: 2-10) .في رفع هستكل التحصيؿ الدراسي كاالىجاز األكاديهي، كتعديؿ السمكؾ كالصحة الىفسية
ك في ٌذا الهجاؿ دائها يرل العديد هف العمهاء الىفساىييف كالتربكييف أف الكثير هف الهشكبلت السمككية في هرحمة الهراٌقة إىها تىشأ 
هف عدـ إتاحة الفرص لمتبلهيذ باالتصاؿ الفعاؿ هع البيئة الهدرسية كعدـ كجكد عبلقات اجتهاعية سميهة كهشبعة داخؿ الهدرسة كبالتالي 

                                                    .        الشعكر بعدـ االىتهاء كاألهف في الهدرسة هها قد يؤثر سمبا في تحصيمٍـ األكاديهي كهستكل تكافقٍـ الىفسي
 في دراستٍها التي أثبتت أف البيئة التعميهية الجيدة (2005)بنيبشتي كاستكر ك ىفس الىتيجة تكصؿ إليٍا   (105: 2011صالح ىندم،)

 Debarbieux, et autres, 2012 : 06 ) )      .ترفع هف قيهة التحصيؿ الدراسي
ك هف ثـ فاف ها يهكف استىتاجً ٌك أف البيئة الهدرسية التي تتكفر فيٍا الشركط الهىاسبة كالظركؼ الهبلئهة تضهف صحة ىفسية جيدة 

لمهتعمـ، كعمى خبلؼ ذلؾ بالىسبة لمبيئة التي ال تتكفر فيٍا هثؿ ٌذي الشركط فإىٍا ال تساعد عمى تحقيؽ الهستكل الهطمكب هف الصحة 
. الىفسية كبالتالي قد تؤدم إلى إعاقة الىهك الىفسي السميـ
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كهف ٌذا الهىطمؽ ارتأيىا أف ىتىاكؿ بالدراسة ٌذا الهكضكع في البيئة التعميهية الجزائرية اك باألحرل عبلقة البيئة التعميهية بالصحة 
 :كعميً فإف اإلشكالية الهطركحة في ٌذي الدراسة تتضهف التساؤالت التاليةالىفسية لدل عيىة هف تبلهيذ التعميـ الهتكسط 

 البيئة التعميهية السائد في هدارس التعميـ الهتكسط ؟ ها ٌك ىهط- 
 الصحة الىفسية لدل تبلهيذ التعميـ الهتكسط ؟ ها ٌك هستكل- 
 ٌؿ ٌىاؾ عبلقة بيف البيئة التعميهية ك الصحة الىفسية لدل تبلهيذ التعميـ الهتكسط ؟- 

 :فرضيات الدراسة- 
: إجابة عمى التساؤالت السابقة كبىاءن عمى احتكاكىا بالكاقع كهبلحظاتىا الهيداىية فأىىا ىطرح الفرضيات التالية

 .البيئة التعميهية السائد في هدارس التعميـ الهتكسط هفتكح ىتكقع أف يككف ىهط- 
 .الصحة الىفسية لدل تبلهيذ التعميـ الهتكسط هرتفعا ىتكقع أف يككف هستكل- 
. ىتكقع أف تككف ٌىاؾ عبلقة بيف البيئة التعميهية كالصحة الىفسية لدل تبلهيذ التعميـ الهتكسط- 

 : أىػػػػػػػػػداؼ الدراسة
. هعرفة ىهط البيئة التعميهية في الهؤسسات التربكية الجزائرية- 
. هعرفة هستكل الصحة الىفسية لتبلهيذ التعميـ الهتكسط كالثاىكم في الهؤسسات التربكية- 
الكشؼ عف العبلقة القائهة بيف البيئة التعميهية كالتكافؽ الىفسي كاالجتهاعي كالتكيؼ الهدرسي كهظٍر هف هظاٌر الصحة الىفسية - 

 .لمتمهيذ
 .الكقكؼ عمى الخدهات التي تقدهٍا الهدرسة لتكفير بيئة هدرسية هبلئهة تضهف تحقيؽ هستكل هف الصحة الىفسية- 
 

: التعريؼ ببعض المفاىيـ 
البيئة التعميهية ٌي البيئة الىفسية االجتهاعية السائدة في الهدرسة هف خبلؿ العبلقات : " عبد ا الصافي عرؼ: تعريؼ البيئة التعميمية

عبلقة الهدرس بالطالب كتقيس هدل االٌتهاـ الهكجً لمطبلب هف قبؿ الهدرسيف، : كالتفاعبلت بيف الهكجكديف داخؿ الهدرسة، كالتي تتهثؿ في
عبلقة الطالب برفاقً في الهجتهع الهدرسي، كهدل اٌتهاـ الطالب كتقبمً لمهدرسة كحبً لٍا بكجً عاـ، كاألٌهية الهعطاة هف إدارة الهدرسة تجاي 

 (03: 2011محمكد سعيد الخكلي، )  .  األىشطة الهدرسية ككذا االٌتهاـ بالعبلقات االجتهاعية بيف اإلدارة الهدرسية كالهعمهيف كالطبلب
: تشير البيئة التعميهية إلى خاصية كىكعية الحياة الهدرسية، ألىٍا تقـك عمى أىهاط هف تجارب األشخاص في الحياة الهدرسية، كتعكس

.                             الهعايير، األٌداؼ، القيـ، العبلقات بيف األشخاص، التعميـ كالتعمـ، ههارسة القيادة، الٍياكؿ التىظيهية
)Jonathan Cohen, 2010: 03( 

 حسب الدراسة الحالية فيقصد بٍا جهمة العبلقات اإلىساىية القائهة بيف التمهيذ ك زهبلئً عبلقة التمهيذ تعريؼ البيئة التعميمية إجرائياأها 
ٌي التي تحدد ها إذا  كبالتالي فإف الدرجات الهتحصؿ عميٍا اإلجابة عمى بىكد هقياس البيئة التعميهية بالهعمـ،عبلقة التمهيذ باإلدارة الهدرسية ،

ىهطيف هف الهدارس كفؽ الخصائص السائدة فيٍا   الذم يقسـ البيئة التعميهية إلى لينكنبكرجك ذلؾ كفؽ تصىيؼكاىت البيئة هفتكحة أك هغمقة ،
 :إلى

تتصؼ بيئتٍا بالقسكة كاالىضباط كالهحافظة عمى الىظاـ، كعمى التبلهيذ قبكؿ قرارات الهعمهيف دكف هىاقشة، : المدارس الحارسة - 1
. كال يحاكؿ الهعمهكف فٍـ سمكؾ التبلهيذ كيسيطر عمى جك ٌذا الىهط هف الهدارس عدـ الثقة كالتشاـؤ

ي التي تتكفر بٍا بيئة تعميهية يسكدٌا التفاعؿ االيجابي كالتعاكف بيف الهعمهيف كالتبلهيذ، كتٍتـ بالىكاحي : المدارس اإلنسانية- 2 ٌك
الىفسية كاالجتهاعية في العهمية التعميهية، كييحبذ ٌذا الىهكذج ألف البيئة فيً تتصؼ بالديهقراطية كالتي يككف فيٍا االتصاؿ هفتكحا بيف التبلهيذ 

ـ هف لينكنبرجكلقد دعـ  .كالهعمهيف  هؤسسة ابتدائية، حيث تكصؿ 53 تصىيفً ٌذا بدراسة طبقٍا عمى عيىة هككىة هف ألؼ هعمـ تـ اختياٌر
.    إلى أف االتجاٌات اإلىساىية تىتشر في الهدارس ذات الهىاخ الهفتكح، بيىها االتجاٌات الحارسة تىتشر في الهدارس ذات الهىاخ الهغمؽ

 (46-45: 2007محمد العتيبي،)
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، كيعرؼ الصحة الىفسية السميهة "ٌي الحالة الىفسية العاهة لمفرد" الصحة الىفسية" عبػد السبلـ عبد الغفػار"تعريؼ : تعريؼ الصحة النفسية
ا، كهها يؤدم إلى تحقيؽ كجكدي أم تحقيؽ إىساىيتً" بأىٍا أديب محمد ).   "تكاهؿ طاقات الفرد الهختمفة بها يؤدم إلى حسف استثهاٌر

 (35-33: 2009الخالدم،

الصحة الىفسية ٌي حالة هف الرفاٌية التي يدرؾ فيٍا الفرد قدراتً، كيهكف أف يتغمب الضغكطات العادية في : "منظمة الصحة العالمية تعريؼ 
تعريؼ   أها (18، 2005: ىيميف ىيرماف كآخركف).  "الحياة، كيهكف أف يعهؿ بشكؿ هىتج كهثهر، كيككف قادرا عمى الهساٌهة في هجتهعً

التي قد يتهتع بٍا الفرد ك التي تساعدي عمى حسف التكافؽ هع ىفسً ك هع بيئتً ك يهكف إجهالٍا في  ٌي جهمة الصفات الصحة النفسية إجرائيا
 الهقدرة الشعكر بالكفاءة ك الثقة بالىفس ،الهقدرة عمى التفاعؿ االجتهاعي، الىضج االىفعالي كالهقدرة عمى ضبط الىفس،: بعض الهؤشرات التالية

إذف فالصحة الىفسية ٌي هجهكع الدرجات ،)حيث تـ اختيار اربعة هؤشرات لٍا عبلقة البيئة االجتهاعية (عمى التحرر هف األعراض العصابية 
. التي يتحصؿ عميٍا التمهيذ في إجابتً عمى بىكد هقياس الصحة الىفسية الهستعهؿ في الدراسة الحالية

 : منيج الدراسة 
بها أف هكضكع دراستىا يٍدؼ إلى الكشؼ عف كاقع كؿ هف البيئة التعميهية  كالصحة الىفسية في الهؤسسات التعميـ الهتكسط بهديىة 
كرقمة كالعبلقة القائهة بيىٍها، كهف خبلؿ إطبلعىا عمى هىاٌج البحث العمهي الهعتهدة في الدراسات كالبحكث، تـ اختيار الهىٍج الكصفي 

 .لهبلئهتً لخصائص بحثىا
 
: عينة الدراسة

ـ بطريقة عشكائية هف الهجتهع األصمي ك الهتهثؿ في هجهكع تبلهيذ التعميـ الهتكسط 60لقد بمغت عيىة الدراسة   تمهيذا ك تمهيذة تـ اختياٌر
 .بهديىة كرقمة

 
:  أدكات الدراسة

اعتهد في ٌذي الدراسة عمى استبياىيف أساسيف، األكؿ خاص بالبيئة التعميهية ، أها الثاىي فٍك خاص بالصحة الىفسية حيث تـ التأكد هف 
 تمهيذا كتمهيذة هف هختمؼ هتكسطات هديىة كرقمة، حيث بمغت 30خصائصٍها السيككهترية هف خبلؿ تطبيقٍها عمى عيىة استطبلعية قدرت بػ 

ك ٌي قيـ دالة عىد 10.97= ك ت7.49 = قيهة صدؽ استبياف البيئة التعميهية ك الصحة الىفسية عمى التكالي بطريقة الهقارىة الطرفية ت
 بالىسبة الستباف البيئة 0.86 ك بالتالي فاف االستبياىيف صادقيف، أها بالىسبة لمثبات فقد تـ تقديري بهعاهؿ ألفا كركىباخ ك بمغت قيهتً 0.01

 . بالىسبة الستبياف الصحة الىفسية ك بالتالي ٌذا دليؿ عمى ثبات االستبياىيف0.84التعميهية ك
 

 .، ك هعاهؿ االرتباط)%(اعتهدت الباحثة في هعالجة البياىات إحصائيا عمى الىسبة الهئكية  :األساليب اإلحصائية

: عرض النتائج ك تفسيرىا
 البيئة التعميهية السائد في هدارس التعميـ الهتكسط ؟ ا ٌك ىهطـ :عرض ك تفسير التساؤؿ األكؿ- 

: لغرض الهعالجة اإلحصائية كالتحقؽ هف التساؤؿ، اعتهدىا عمى الىسب الهئكية ك الجدكؿ التالي يكضح الىتائج الهتحصؿ عميٍا
يكضح تكزيع نسب أفراد عينة الدراسة عمى استبياف البيئة التعميمية : (01)الجدكؿ رقـ 

النسبػػة المئػكية التكػػػػػػػػرارات نمط البيئة التعميمية 

 76.66٪ 46بيئة تعميمية مفتكحة 

 23.33٪ 14بيئة تعميمية مغمقة 

 ٪100 60المجمػػػػػػػكع 
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 تمهيذ ك (46=ت )إذف هف خبلؿ الجدكؿ يتضح لىا أف تكرارات التبلهيذ الذيف يركف أف ىهط البيئة التعميهية السائد في هدارسٍـ هفتكح ٌك 
ي اكبر هف قيهة تكرارات التبلهيذ الذيف يركف أف ىهط البيئة التعميهية السائد في هدارسٍـ هغمؽ كالتي (٪76.66)تمهيذة ك يهثمكف ىسبة   ٌك

. بالتالي يهكىىا القكؿ بأف ىهط البيئة التعميهية السائد في هدارس التعميـ الهتكسط هديىة كرقمة هفتكح ، (٪23.33) بىسبة (14=ت) بمغت
قد ترجع ٌذي الىتائج إلى إدراؾ التبلهيذ لكاقع البيئة التي تسكد الهدارس التي يىتهكف إليٍا، كيتحدد ٌذا اإلدراؾ بالعبلقات السائدة فيٍا، ككها 

سبقىا القكؿ فإف التمهيذ يقضي هعظـ كقتً في ٌذي البيئة يتأثر كبشكؿ هستهر بهعطياتٍا سكاء عبلقتً بهعمهيً أك زهبلئً أك أفراد اإلدارة 
الهدرسية كهها ال شؾ فيً أف العبلقات اإلىساىية الهشبعة باألهف كالثقة كاالحتراـ الهتبادؿ هف شأىٍا رفع الركح الهعىكية لمتبلهيذ بشكؿ خاص 

. كالطاقـ التربكم بشكؿ عاـ
 

 الصحة الىفسية لدل تبلهيذ التعميـ الهتكسط ؟ ها ٌك هستكل:عرض ك تفسير التساؤؿ الثاني-
كلئلجابة عمى ٌذا التساؤؿ اعتهدىا عمى الىسب الهئكية كذلؾ باستخراج التكرارات الههثمة لهستكيات الصحة الىفسية كالجدكؿ التالي يكضح 

: ذلؾ
يكضح تكزيع نسب أفراد عينة الدراسة عمى استبياف الصحة النفسية : (02)الجدكؿ رقـ 

النسبػػة المئػكية التكػػػػػػػػرارات مستكل الصحة النفسية 

 75٪ 45مستكل مرتفع 

 25٪ 15مستكل منخفض 

٪ 100 60المجمػػػػػػػكع 

، في حيف قدر عدد التبلهيذ ذكم (٪75)تمهيذا كتمهيذة كبىسبة  )45=ت(يكضح الجدكؿ أف عدد التبلهيذ ذكم الصحة الىفسية الهرتفعة قد بمغ 
كبالتالي يهكىىا أف ىستىتج باف هستكل الصحة الىفسية لدل تبلهيذ التعميـ الهتكسط ، (٪25(ك بىسبة  (15=ت)الصحة الىفسية الهىخفضة بػ 

. بهديىة كرقمة هرتفع

ك يهكىىا إرجاع ٌذي الىتائج إلى تأثير جهاعة الرفاؽ داخؿ الهدرسة عمى الىهك الىفسي ك االجتهاعي لمتمهيذ بشكؿ كبير ككىً يقضي اكبر كقتً 
، ٌذا إلى ، فاىدهاج الهراٌؽ في العبلقة االجتهاعية تساعدي عمى إدراؾ هعىى القيـ األخبلقية كقيـ الكفاء كالتضحية كاإليثار كالتساهحهع رفاقً

جاىب دكر األسرة في خمؽ البيئة الىفسية ك االجتهاعية التي تساعد عمى تكفير األهف الىفسي كاالستقرار ك ذلؾ هف خبلؿ ىهط التىشئة 
االجتهاعية الذم قد يتبىاي األبكاف في تربية أبىائٍـ، دكف اف ىىسى دكر عيادات الصحة الهدرسية هف خبلؿ الخدهات الطبية كالىفسية التي 

.  تقدهٍا لمتبلهيذ بٍدؼ إحداث التكيؼ البلـز لً في بيئتً الهدرسية هف اجؿ ىهك شخصيتً ىهكا شاهبل كهتكاهبل

  ٌؿ ٌىاؾ عبلقة بيف البيئة التعميهية ك الصحة الىفسية لدل تبلهيذ التعميـ الهتكسط ؟:عرض ك تفسير التساؤؿ الثالث-
:  إلى الىتائج الهكضحة في الجدكؿ التالي"بيرسكف"ك تكصمىا بعد الهعالجة اإلحصائية لمفرضية باستعهاؿ هعاهؿ االرتباط 

يكضح الداللة اإلحصائية لعبلقة البيئة التعميمية بالصحة النفسية لدل أفراد عينة الدراسة : (03)الجدكؿ رقـ
           البيانات اإلحصائية 

 المتغيرات 

 الداللة اإلحصائية ر المحسكبة ف 

 0.05داؿ عند  0.23 60البيئة التعميمية 

الصحة النفسية 

 



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
400 

ي قيهة دالة إحصائيا عىد هستكل الداللة(0.23)ك أكضحت الىتائج أف قيهة هعاهؿ االرتباط ر هساكية لػ  ٌىاؾ عبلقة   كبالتالي0.05 ٌك
هكجبة بيف البيئة التعميهية كالصحة الىفسية لدل تبلهيذ التعميـ الهتكسط بهديىة كرقمة، فبطبيعة الحاؿ البيئة التعميهية التي تتسـ بالديهقراطية 

كاألهف كالرفاٌية هف شاىٍا رفع الركح الهعىكية كالتأثير الهباشر عمى هستكل الصحة الىفسية ليس لمتبلهيذ فقط بؿ لكافة أفراد الطاقـ التربكم، 
، كتأسيسان عمى ذلؾ فإف اإلدارة الهدرسية لٍا فالعبلقات اإلىساىية داخؿ الهؤسسة التربكية ها ٌي إال سمسمة هترابطة يتأثر كؿ كاحد فيٍا باآلخر

دكر فعاؿ في تحقيؽ تمؾ العبلقات اإلىساىية في الهدرسة هف خبلؿ خمؽ الهىاخ التربكم كالتعميهي الهىاسب كبث ركح الحهاس في ىفكس الٍيئة 
اإلدارية كالتعميهية كالتبلهيذ كتشجيعٍـ ، كاالبتعاد عف األساليب التسمطية التي ال تؤدم إلى ىتيجة ، كبتحقيؽ تمؾ األهكر يىعكس أثر ٌذي 

العبلقات اإلىساىية عمى الهدرسة بزيادة دافعيً العاهميف لمعهؿ كارتفاع ركحٍـ الهعىكية هها يؤدم إلى التعاكف فيها بيىٍـ كهضاعفة الجٍد كحؿ 
 .الهشاكؿ التي تعترضٍـ كبذلؾ يتحقؽ التكازف بيف كافة هىسكبيٍا هها يجعؿ العهمية التربكية كالتعميهية تسير عمى أحسف كجً ههكف

: تكصيات

ـ دكف خكؼ، ك تعزيز العبلقات اإلىساىية السميهة بيف - االٌتهاـ بالبيئة التعميهية هف خبلؿ فتح الهجاؿ لمتبلهيذ لمتعبير عف أرائٍـ ك أفكاٌر
.  أفراد الطاقـ التربكم، هف خبلؿ تبىي سياسات تقـك عمى االحتراـ كالهشاركة ك الثقة الهتبادلة

. دعـ األىشطة البلصفية التي هف شأىٍا تكطيد العبلقات بيف التبلهيذ كالهعمهيف- 
تفعيؿ دكر األخصائي الىفساىي عف طريؽ فتح الهجاؿ لتكظيؼ ذكم االختصاص هف اجؿ التخفيؼ هف التكترات ك الهشكبلت الىفسية التي - 

ـ الدراسي . يهكف أف تؤثر عمى الصحة الىفسية لمتبلهيذ ك بالتالي تعطؿ ىهٌك
تعزيز العبلقة بيف الهدرسة ك األسرة ك هختمؼ الهؤسسات االجتهاعية كدكر الشباب ك الهراكز الثقافية ك الىكادم هف اجؿ هؤل الفراؽ الذم - 

 .يعيشً الهراٌقكف ك ٌذا ها يؤدم إلى لجكئٍـ لسمككيات غير هرغكب فيٍا
 

: قائمة المراجع

 .، عالـ الكتب، القاٌرة1، ط"الجكانب االجتماعية في التعميـ المدرسي" : )2004(عبد الهىعـ احهد الدردير - 1
كاقع المناخ المدرسي في المدارس األساسية في األردف مف كجية نظر معممي التربية اإلسبلمية ك طمبة الصؼ ":)2011(صالح ٌىدم - 2

 .123-105، ص ص 02،العدد07، الهجمة األردىية في العمـك التربكية،الهجمد "العاشر ك عبلقتو ببعض المتغيرات
د ط، ، "كراسة تعميمات خاصة بمقياس المناخ المدرسي لممرحمة الثانكية كما يدركو المعممكف:")2011(هحهكد سعيد إبراٌيـ الخكلي- 3

. جاهعة الزقازيؽ، هصر
رسالة هاجستير هىشكرة، ، "المناخ المدرسي كدكره في أداء المعمميف بمراحؿ التعميـ العاـ": )2007(هحهد عبد الهحسف ضبيب العتيبي- 4

. جاهعة ىايؼ العربية، الرياض
. ، دار كائؿ لمىشر، األردف3، ط"المرجع في الصحة النفسية:" )2009(أديب هحهد الخالدم- 5
 .،الهكتب اإلقميهي لمشرؽ البحر الهتكسط ،القاٌرة"المفاىيـ،اآلليات المستجدة،الممارسة:تعزيز الصحة النفسية":)2005(ٌيميف ٌيرهاف-6

 
7- Debarbieux.E, Anton.N (2012): "Le Climat scolaire: définition, effets et conditions d’amélioration. 
Rapport au Comité scientifique de la Direction de l’enseignement scolaire", Ministère de l’éducation 
nationale, MEN-DGESCO/Observatoire International de la Violence à l’École. 
8- Jonathan Cohen(2010):"Creating a school climate that supports student learning and positive 
youth development,National school climate center,Columia. 
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. دكر العبلقات اإلنسانية في التنبؤ بمستكل االلتزاـ التنظيمي في المؤسسات الجزائرية       
" دراسة ميدانية عمى عينة مف عماؿ الشركة الجزائرية لمكيرباء كالغاز بكرقمة"

  جامعة قاصدم مرباح كرقمة          محمد سميـ خميس. د
  جامعػػػة غرداية      حمزة معمػرم. أ                                                          

 

: تمييد
 تحريؾ في يسٍـ الذم الكحيد العىصر بكصفً فشمٍا، أك هىظهة أم إدارة كالرئيسي لىجاح األساسي الهحكر أصبح اإلىساىي السمكؾ إف      

ف ٌك كالطاقات الهكارد تمؾ تكظيؼ كاستثهار هدل كأف عاـ، بكجً التىظيهية العهمية في الهدخبلت أك كالهتغيرات، كؿ الطاقات  الفرد بكفاءة ٌر
 .كسمككً

بلتٍـ أك تدريبٍـ ككفاءتٍـ كهستكيات أفرادٌا إعداد عمى تقتصر ال كحيكيتٍا البشرية الهكارد فاعمية إف  تعتهد بؿ فحسب، كالتقىية العمهية هٌؤ
 .لٍا التابعيف كالئٍـ لمهىظهات درجة عمى هباشرا اعتهادا
 التىظيهي االلتزاـ أف كالبحكث الدراسات كتضيؼ ,الهىظهات األفراد كبيف بيف التكافؽ هدل لقياس الرئيسية العىاصر هف التىظيهي االلتزاـ كيعد

 الفرد هستكل عمى كالىفسية ,كاالجتهاعية ,التكاليؼ االقتصادية يجىبٍا الحاضر حيث الكقت في الهىظهات كفاعمية كفاءة عمى يؤثر بكضكح
 كالياباف يعكد ألهاىيا هثؿ الدكؿ هف عدد حققتً الذم االقتصادم الىهك أف كالبحكث كاقع الدراسات هف اتضح فقد, كالجهاعة عمى حد السكاء

 سعد(.كالكفاءات لمهكاٌب تعكد  10% كأف إلى االلتزاـ، يعكد الياباىية الهىظهات ىجاح هف 90 %أف تبيف حيث, الهمتزهة العهالة قكة إلى
 )1996الطجـ، عف ىقبل ، 2006 الدكسرم،
 في كالهتهثمة قبؿ هكظفيٍا، هف الجزائرية هف الهؤسسات العديد في تهارس كالتي ,السمبية السمكؾ هظاٌر هختمؼ إلى االلتزاـ في البحث كيقكدىا
 لمعهؿ السمبية الىظرة لىا ٌذا يعكس كؿ الجزائرم، الهكظؼ عادة أصبحت كالتي,  اإلتقاف كالبلهباالة كعدـ كالدكراف كاإلٌهاؿ كالتأخر التغيب
 .فقط كهصدر رزؽ اعتباري حد إلى بً كاالٌتهاـ قيهتً هف كتجريدي

 بٍا يعهؿ التي كالهىظهة الهكظؼ بيف االرتباط عف ضعؼ هجهكعٍا في تعبر أشكالٍا بهختمؼ العهؿ في السمبية السمككية الظكاٌر ٌذي إف
. الهبكر التقاعد إلى أك لجكئً لٍا، بتركً تىتٍي قد كالتي
كااللتزاـ  )العبلقة هع الهشرفيف، العبلقة هع الزهبلء(اإلىساىية   العبلقات بيف العبلقة طبيعة عمى التعرؼ الدراسة ٌذي في سىحاكؿ كعميً

 العديد إجراء خبلؿ هف إال, الجزائرية الهؤسسات في التىظيهية كالفعالية الكظيفي األداء تطكير يهكف ال إذ, التىظيهي لدل عهاؿ سكىمغاز بكرقمة
ٌذي  فتحديد كبالتالي عميٍـ، كاىعكاساتٍا الطرفيف بيف الهتبادلة كالتأثيرات الفرد كالهىظهة، بيف التفاعمية العبلقة عمى ترتكز التي البحكث هف

ادفة ,فعالة استراتيجيات كضع في يسٍـ العكاهؿ . كتطكيري  الكاقع تحسيف قصد هىٍا، السمبية اإليجابية كتعديؿ الجكاىب تدعيـ عمى تعهؿ ٌك
ؿ تختمؼ العبلقات : كسيتـ في ٌذي الدراسة اإلجابة عمى التساؤالت التالية ٌؿ تكجد عبلقة بيف العبلقات اإلىساىية كااللتزاـ التىظيهي؟ ٌك

 اإلىساىية كااللتزاـ التىظيهي باختبلؼ الهستكل التىظيهي؟
 
:    أىمية الدراسة- 2

ىحك هتغيرات " سكىمغاز"كالعكاهؿ الهتعمقة باتجاٌات عهاؿ , تكهف أٌهية ٌذي الدراسة في هحاكلة الكشؼ عف أٌـ الهحددات كالهؤشرات
كااللتزاـ التىظيهي , كالعبلقات االجتهاعية, اإلشراؼ كالعبلقات االجتهاعية كااللتزاـ التىظيهي لديٍـ، كهعرفة الفركؽ في اتجاٌاتٍـ ىحك اإلشراؼ

كها تعتبر ٌذي الدراسة تقكيها عهميا يساٌـ في دعـ السمككات اإليجابية لمهكظفيف , )هىفذيف, إطارات، أعكاف تحكـ(باختبلؼ الهستكل التىظيهي 
، كذلؾ هف ... البلهباالة, اإلٌهاؿ, الدكراف, التغيب, كالتعرؼ عمى بعض السمككات السمبية التي يهارسٍا الهكظفكف كالتأخر, اتجاي الهؤسسة

 البشرم العىصر كتطكر بالهؤسسة، التطكير اإلدارم تفيد قد جديدة أفكار اقتراحأجؿ تحديد هختمؼ األسباب كالعكاهؿ التي لٍا دكر في ذلؾ ك
صحتٍـ  تحسيف إلى يؤدم هها العهؿ بيئة في ىفسياتٍـ عمى الهؤثرة كالعكاهؿ ,هع األفراد لمتعاهؿ جديدة استراتيجيات استحداث خبلؿ هف

 .كيحقؽ الكفاءة كالفعالية التىظيهية, أدائٍـ هستكل ارتفاع عمى يىعكس كالذم كالسمككية، كالفسيكلكجية، الىفسية،
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 :المفاىيـ اإلجرائية لمدراسة- 3
 كالتعاكف الفٍـ، هف كاعية بطريقة هىظهة أية في الفرد كالجهاعة بيف عمهية أسس عمى كالقائـ الفاضؿ التعاهؿ فف" ٌي :اإلنسانية العبلقات-

 .)36 : 2006 عقيؿ، بف ىاصر هحهد(  .كاالجتهاعية الىفسية حاجات الهكظفيف إشباع هع الهتبادؿ
العبلقة هع  تقيس بعديف بىدا )16(عمى ستة عشر  إجاباتً خبلؿ هف عميٍا العاهؿ بالهؤسسة يتحصؿ التي الدرجات هجهكع فٍي إجرائيا أها

 .العبلقة هع الزهبلء, الهشرفيف
 بإرادة بالتىبؤ كتسهح الهىظهة، أٌداؼ هع الفرد تطابؽ أٌداؼ عف تعبر عاهة ىفسية حالة بأىً التىظيهي االلتزاـ يعرؼ :التنظيمي االلتزاـ-

 ههكف، جٍد أك أكبر عطاء بذؿ في كرغبة الهىظهة ألٌداؼ األفراد جاىب هف قبكؿ عف يعبر فٍك داخؿ الهؤسسة، ىكعي عهؿ تحقيؽ في الفرد
 .الهىظهة ٌذي عضكية في االستهرار في قكية رغبة هع
رادة كقيـ الهىظهة، أٌداؼ كقبكؿ قكم اعتقاد" بأىً )Porter et al")1974"كآخركف  بكرتر عرفً كقد  كحب هصمحتٍا، في كبير هجٍكد بذؿ كا 

 ."إليٍا االىتهاء عمى الهحافظة
 االلتزاـ استبياف عمى العاهؿ عميٍا يتحصؿ التي هجهكع الدرجات فإىً البحث، ٌذا في كرد كها التىظيهي لبللتزاـ اإلجرائي لمتعريؼ بالىسبة أها

 بذؿ بالتىظيـ، العضكية،اإليهاف(أبعاد ثبلثة تقيس بىدا 18 هف كيتككف كالهجبلت، كالكتب الدكريات هف ببىائً اىطبلقا قهىا الذم التىظيهي،
 .)الجٍد

. إليٍا يىتهي التي الهىظهة أك جهاعتً داخؿ الفرد بٍا التي يتهتع الهىزلة أك الىسبي الهركز إلى التىظيهي الهستكل يشير :التنظيمي المستكل-
 .)2003 هاٌر، أحهد(

 (هستكيات ثبلث كيشهؿ هحددة، اعتبارات عمى بىاء ٌذي الهؤسسة في الهكظفيف لهستكيات اإلدارم التقسيـ ذلؾ الدراسة، ٌك ٌذي في بً كىقصد
 .)التحكـ،الهىفذكف أعكاف اإلطارات،

 
: حدكد الدراسة- 4
 :التالية الحدكد إطار في كهكاىيا كزهاىيا بشريا الدراسة ٌذي  تتحدد-
 .هكظفا 156 ب عددٌـ قدر حيث بكرقمة، الهتكاجديف "لمكٍرباء كالغاز الجزائرية الشركة عهاؿ في البشرية الحدكد تتهثؿ :البشرية  الحدكد -
. 2007/2008الجاهعي الهكسـ خبلؿ زهاىيا الدراسة ٌذي تتحدد : الزمانية  الحدكد-
 اإلىتاج كهركز كرقمة، بهديىة "لسكىمغاز" التكزيع كالغاز، كهركز الكٍرباء تكزيع هىطقة في هكاىيا الدراسة ٌذي تتحدد :المكانية  الحدكد- 

 .هسعكد بحاسي
 
: فرضيات الدراسة- 5 

 .ٌىاؾ ارتباط داؿ بيف العبلقة هع الهشرفيف كااللتزاـ التىظيهي لدل عهاؿ سكىمغاز -
 .ٌىاؾ ارتباط داؿ بيف العبلقة هع الزهبلء كااللتزاـ التىظيهي لدل عهاؿ سكىمغاز  -
 .تختمؼ العبلقة هع الهشرفيف باختبلؼ الهستكل التىظيهي لمهكظفيف -
 .تختمؼ العبلقة هع الزهبلء باختبلؼ الهستكل التىظيهي لمهكظفيف -
 .يختمؼ االلتزاـ التىظيهي باختبلؼ الهستكل التىظيهي -
 
: اإلطار النظرم لمدراسة-6

ا  إف الهىظهة:اإلنسانية العبلقات- 1-6  لٍـ تكفر إىساىية كتربطٍـ عبلقات هعيىة، هٍاـ رسهية بصفة يؤدكف األفراد هف هىظـ ىسؽ باعتباٌر
 الجهاعي العهؿ تطكير إلى تٍدؼ التي االتجاٌات هف اإلىساىية ٌي هجهكعة العبلقات أف "ديفز كيث" حيث يرل,  اجتهاعيا ىفسيا إشباعا
 العاهمكف فيً يشعر التعاكىي، كالذم العهؿ عمى يحفز جك في التكاهؿ هف ىكع كخمؽ البشرية، كالهكاٌب كتجهيع الجٍكد الهؤسسات، داخؿ
. ) 104: 2005 هحهد، السيد عبدي، فاركؽ ( ."كاالجتهاعي كاالقتصادم الكظيفي كالرضا ,بالراحة

 كتسمسؿ التىظيهي، لمٍيكؿ كفقا إشرافية هستكيات عدة يتضهف هصىع ألم التىظيهي البىاء إف: )اإلشراؼ) العبلقة مع المشرفيف1-1-6-
 الباحثيف تعاريؼ تعددت ٌذا كقد. "إشرافا" تتضهف العبلقة ٌذي فإف "بهرؤكس رئيس أك هشرؼ عبلقة"كجدت كمها أىً القكؿ كيهكف السمطة،
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". العهؿ أداء في فاعمية أقصى تحقؽ بطريقة سمطتً عميٍـ الهشرؼ يهارس األفراد هجهكعة هع التعاهؿ فف" بأىً حسيف عرفً فقد لئلشراؼ
. )46: 2006الدٌش، ا عبد بف زياد(

 اإلشراؼ "قكلٍا في كذلؾ ,اإلشرافية العهمية ىجاح في دكرا ٌاها تمعب التي الهٍىية الخبرة أٌهية عمى تعريفٍا في "ربىسكف فرجيىيا "ركزت كقد
زياد (".كهٍارة هىً عمها أقؿ شخص تدريب في الهسؤكلية الهىاسبة كالهٍارات بالهعمكهات هزكد فيٍا شخص يتحهؿ تعميهية عهمية
 . )46: 2006,الدٌش
 بكفاءة عهمً أداء عمى هساعدتً بقصد خبرة أكثر بيف هٍىييف سميهة هٍىية عبلقات إقاهة كعهمية فف" بأىً الباحثيف أحد يعرفً الصدد ىفس كفي

 .) 17:  2007 عىصر، يكسؼ(". أفضؿ
 تجتهع ,هعيف لفرد تهىح سمطة أك ,قيادة كجكد هف خبلؿ التىظيـ أٌداؼ لتحقيؽ ها بعهؿ القياـ أجؿ هف تتـ اإلشراؼ عهمية فإف كمً ٌذا كهف
 أم " ٌك كهف ٌذا الهىطمؽ فالهشرؼ, سمككٍـ كتكجيً األفراد في التأثير عمى قدرتً بحكـ كالقائد هركزي الرسهي، بحكـ الهشرؼ كظيفتا فيً

 الجٍكد ٌذي جٍكدٌـ، كيكجً كيىسؽ كاألكاهر التعميهات يتمقكف الذيف الهرؤكسيف عهؿ يكجً أك يقكد األفراد أك هف هجهكعة عمى يشرؼ شخص
. ) 19: عىصر يكسؼ هف ، 1969 فٍهي هحهكد(". الٍدؼ إلى الكصكؿ أجؿ هف عميٍا كيشرؼ

ي لئلشراؼ أىهاط ثبلثة هختمفة دراسات أبرزت لقد: أنماط اإلشراؼ -  :ٌك
 يسعى الىهط ٌذا ظؿ في فالهشرؼ السمطة، كتفكيض اتخاذ القرارات في كالهشاركة اإلىساىية العبلقات عمى  يعتهد :الديمقراطي اإلشراؼ  -أ

 باقتراحاتٍـ كيأخذ العهؿ، عمى عميٍـ كيشجعٍـ الهسؤكليات يكزع كها أٌدافٍا، كتحديد ىشاطٍا في الجهاعة هف فرد إشراؾ كؿ ضركرة إلى
 .الهىاسبة القرارات التخاذ كتكصياتٍـ

 يسهح كال سيطرتً، إحكاـ عمى دائها يعهؿ الذم بيد الهشرؼ الهطمقة السمطة باجتهاع الىهط ٌذا  يتهيز:(التسمطي)األكتكقراطي اإلشراؼ  -ب
 .القرارات باتخاذ كيىفرد الحرية لهرؤكسيً، هف يسير بقدر إال
 باتخاذ الجهاعة ألفراد التاهة الحرية فيعطي سمبي يقـك بدكر فالهشرؼ ،"الهىطمؽ"أك "الحر باإلشراؼ " كيسهى :الفكضكم اإلشراؼ  -ج

. )2007عىصر، يكسؼ( .الضركرية الهعمكهات بتقديـ األعهاؿ، كيككف الهشرؼ هطالبا كتىفيذ القرارات،
 الىاس لٍـ هف جهاعة هع الفرد فيً يكجد الذم االجتهاعي الهكقؼ ىاتج اإلىساىية العبلقات إف: (جماعة العمؿ)العبلقة مع الزمبلء -2-1-6

 .كالهكدة بالتعاكف يتسـ بأسمكب لتحقيقً يسعكف هشترؾ ٌدؼ
 طبيعة فتشهؿ الكمية األطر فأها ككمية، أطر جزئية بعدة تتحدد كالهىظهة )العاهؿ(الفرد  بيف العبلقة أف )1992(كيرل هصطفى عشكم

 الرسهي، كغير االتصاؿ كأىهاط لمسمطة، الهىظـ الٍيكؿ فتشهؿ الجزئية األطر أها الىاحية اإليديكلكجية، كهف التأسيسية، الىاحية هف الهىظهة
 غير أك هباشرة بصفة كالعهؿ اإلىتاج بعهمية يتعمؽ ٌذا السمكؾ كاف سكاء, الهىظهة في األفراد سمكؾ في الهؤثرة التىظيهية األطر هف ذلؾ

 بيىٍها تكاهمية عبلقة هف البد ثاىية جٍة هف كاألفراد جٍة، هف الهىظهة دكافع  كإلشباع.الهستخدهيف كباقي الىفسية لمعهاؿ بالصحة أك هباشرة،
ا اإلشراؼ العهؿ، عف الرضا دكافع العهؿ، التعاكف، التىظيهي، كاالتصاؿ العكاهؿ هف هجهكعة فيً تسٍـ هستهر تفاعؿ في إطار  كعميً, كغيٌر

 بيف العبلقة في ىكعية تتحكـ التي اإليديكلكجية األطر بحسب كذلؾ تكازف، عبلقة أك تعاكف عبلقة قد تككف كالهىظهة الفرد يبف العبلقة فإف
 بيف العبلقات تمؾ كاىت سكاء العهؿ، في هيداف األفراد بيف اإلىساىية كالعبلقات العهؿ جهاعة  أٌهية "الٍاكثكرف" دراسات أكدت  كقد.الطرفيف
 داخؿ االجتهاعي كالعاهؿ العهؿ جهاعة أٌهية العمهية اإلدارة هدرسة في حيف أغفمت, الهشرؼ كهرؤكسيً بيف أك البعض، بعضٍـ األفراد

 في اإلىساىية العبلقات هدرسة فقد أسٍهت كبالهقابؿ األفراد، كحفز الكظيفية األىشطة بأداء شديدا اٌتهاها"Taylor" تايمكر  فقد أكلى التىظيـ،
 .األفراد سمكؾ عمى التأثير في الجهاعة كقيـ هعايير هف كؿ عمى أٌهية التركيز هع اجتهاعي هىظكر هف التىظيـ تىاكؿ
 في تؤثر التي االجتهاعية القكل كضبط إدراؾ أفرادٌا عمى بقدرة تتصؼ الفعالة الجهاعة" قكلً في الجهاعة أٌهية إلى"Likert" ليكرت كيشير

 أثر  إلى "Homans"كقد أشار ٌكهاىز . "إعاقتً عمى العهؿ هف بدال الكظيفي باألداء االرتقاء ىحك تمؾ القكل تكجيً بٍدؼ, الجهاعة ديىاهيات
إف " قكلً في كذلؾ الفرد، كتكافؽ ارتباط تعزيز عمى تعهؿ ايجابية بيئة خمؽ إلى هها يؤدم الفرد، اتجاٌات كتطكير تىهية في التفاعؿ عهمية
 حسف هحهد( ."صحيح كالعكس بيىٍها، كالحب هستكل القبكؿ في ههاثمة زيادة يقابمٍا أكثر أك فرديف بيف التفاعؿ تكرارية هستكل في الزيادة
 .)131: 2004 رسهي،

 األفراد إف "بقكلً العبلقة ٌذي يصؼ  حيث كالعطاء، األخذ عمى يقـك إىها الىفسي التفاعؿ  عمى أف"Mayo "هايك التكف كفي ٌذا الصدد يؤكد
هٍاـ  تحقيؽ أجؿ هف كتتطكر تىهك بعبلقات أفرادٌا يرتبط جهاعة يككىكف ٌـ بؿ هجرد أفراد، ليسكا العهؿ إدارات هف إدارة يشكمكف الذيف

 J-F.Amadieu, 1993, P).:60(". الهؤسسة كسياسة كالعاهؿ كرؤسائً، كالعاهؿ كزهبلئً، العاهؿ بيف سكاء هشتركة، كهصالح جهاعية
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 هع الفرد تفاعؿ كاف فكمها ,لً تكتر هصدر هىفعة أك هصدر الجهاعة ٌذي تهثؿ الذم بالقدر الفرد رضا عمى العهؿ جهاعة كعميً تؤثر
 ذلؾ ألٌدافً كاف كصكلً أك حاجاتً إشباع يعيؽ أك ,لديً تكترا يخمؽ الفرد تفاعؿ كاف ككمها هصدرا لرضاي، ذلؾ كاف لً هىافع يحقؽ الجهاعة

 العهؿ طبيعة كاىت فإذا اآلخريف، هع لمتفاعؿ لً الهتاحة عمى الفرص يتكقؼ الفرد رضا عمى العهؿ جهاعة أثر أف كطبيعي. استيائً في سببا
 أرغهتً إذا الشيء عهمً، كىفس ىحك الىفسي اتجاًٌ تدٌكر في سببا ذلؾ كاف ,لً إشباع هصدر يهثمكف أفراد التفاعؿ هع إهكاىية عف تعيقً
 .)1989 عاشكر، صقر أحهد(. لً تكتر هصدر يعتبركف أفراد هع كاالتصاؿ التفاعؿ عمى العهؿ طبيعة
ا العهؿ لجهاعة دراستً خبلؿ هف "هايك"ركز كلقد ا كأسبابٍا، درجة التهاسؾ عمى اإلىتاجية العهمية عمى كآثاٌر  تـ كها كارتباطٍا، كهظاٌٌر

ا القيادة دكر عمى التركيز  كيتحدد, ذاتً بٍا الفرد يتسـ فردية حالة ككىٍا هف الجهاعة أكثر سمكؾ صياغة في ٌاهة كظيفة الرسهية باعتباٌر
 ,كتفاعمٍا حركتٍا تؤطر التي كالقيـ الهعايير هع كاىسجاهً لً، قبكؿ الجهاعة بهدل الجهاعية السمكؾ أىهاط في كتأثيري لمفرد القيادم الدكر
 أك ,اإلىتاج اىخفاض هؤشرات خبلؿ هف تظٍر الهتهاسكة غير الجهاعة حاالت كعميً فإف, اإلىساىية الفعاليات في هختمؼ تهاسكٍا كدرجة

. الهىظهة أٌداؼ تحقيؽ كفي اإلىتاجية، هيداف العهمية في الجهاعة ىشاط تأطير في التهاسؾ درجة بضعؼ ترتبط كالتي الغياب كالتهارض،
 .)2005 كاظـ، الشهاع،(
 

: االلتزاـ التنظيمي2-6-
 التي كالزكايا الهىطمقات تعدد إلى ذلؾ كيعكد لً، تعريؼ هحدد عمى اتفاؽ يكجد ال فإىً التىظيهي بااللتزاـ الهٍتهيف عدد تزايد هف الرغـ عمى
هكدام كبكرتر , sheldon"1971"شمدكف, kanter"1968" كاىتر, becker "1960 "بيكر بيىٍـ؛ كهف خبللٍا هف إليً الباحثكف ىظر

  "1982"wiener.(Diane Blais,2005).كيىر ،"mowday ,porter,steers" 1979كستيرز
 هحهد(.كغايتٍا كقيهٍا بأٌدافٍا الهرتبط الفرد كبيف دكر كقيهٍا، الهىظهة أٌداؼ بيف كجداىي ارتباط"بأىً "Buchanan" بكشىاف عرفً فقد

 .)217: 2005 الصيرفي،
 :ٌي عىاصر هف يتألؼ بكشىاف عىد فااللتزاـ

 .الىفسي االستغراؽ إلى  كيشير :االندماج -أ
يهاف اعتىاؽ  كيعىي :التكحد - ب  .التىظيـ كأٌداؼ بقيـ كا 
 .التىظيـ هع كالتعاطفي الكجداىي االرتباط إلى  كيشير :الكالء - ج
ي"  Porter et al" يرل بكرتر كآخركف:أبعاد االلتزاـ التنظيمي-   :أف االلتزاـ يتككف هف ثبلث أبعاد ٌك
 جكاىب ىطاؽ تتعدل فالعضكية الىفسي، هستكل االرتباط ارتفاع في يتهثؿ التىظيـ ىحك إيجابيا تكجٍا البعد ٌذا يعكس: العضكية بعد- 1

 الرئيسي ٌي الهصدر االعتبارية التىظيـ شخصية فتصبح, العهؿ هع كالتكحد الشديد، االرتباط إلى القيهي كالكظيفي كالهٍارم، الىفسي التعاقد
 .كالهىظهة الفرد العهؿ، كبيف كجهاعة بيف الفرد التجاىس عاهؿ يعكس فااللتزاـ لمفرد، كالهعىكم الهادم لئلشباع
 هع لمفرد الىفسي كاالستغراؽ التكحد هدل" ككىً عمى كالتىظيـ الفرد بيف االرتباط ٌذا إلى"Kejnar"  ككجىر"Lodahal"لكدٌاؿ هف كؿ كيشير
 .)29: 2004,حسف رسهي هحهد(. لمذات تقديري عمى الفرد أداء تأثير هدل باألحرل أك الفرد، لذات الصكرة الكمية في العهؿ أٌهية أك العهؿ،
 بهستكل لبلرتفاع لؤلفراد الىفسي كالتكحد, هف االلتزاـ الىكع ٌذا استثهار عمى تعهؿ التىظيهات هختمؼ  فإف "Salancik"سبلىسؾ  كحسب
 كها كالطاقة كاإلبداع، لمكالء هصدر إلى كتحكيمً ,االرتباط ٌذا استثهار في تفشؿ حيف لبلىٍيار طكيبل كتتعرض تعتهد ال فالتىظيهات, األداء
ا,  لمفرد البلكعي تكهف في التي كالتكقعات الرغبات كالتىظيـ الفرد بيف الرابطة العضكية تعكس  .الحالية الهكاقؼ عمى كاستظٍاٌر
 بتمؾ التىظيهات تمؾ كاىت لك كها بٍا التىظيهات، كيرتبطكف عمى البشرية السهات إسقاط عمى األفراد  بأىً يعهؿ"Levinson"ليفىسكف كيشير

ـ األفراد يقـك حيث السهات،  .)2004 رسهي، حسف هحهد(.ككؿ التىظيـ أك كأفرادي، التىظيـ ٌذا عمى بتعهيـ هشاعٌر
 السمطة أىكاع كالمكائح، فالقكاىيف الفرد كالتىظيـ، هف لكؿ القيهية االتجاٌات بيف التطابؽ إلى البعد ٌذا يشير :بالتنظيـ اإليماف بعد- 2

 بيف االٌتهاـ التكافؽ تهثؿ ,لمتىظيـ االعتبارية كالشخصية الكظيفية كالحرية السمطة، كدرجة تفكيض كالهعيارية، هىٍا الحسابية الهختمفة،
 بهستكل االرتفاع إلى يؤدم ,لٍا االىتهاء هف شعكرا الجيدة لمهىظهة السهعة تضيؼ كها ،)الهكظفيف(األفراد كهعايير لهتطمبات كاالستجابة
 هصدر الهىظهة تهثؿ حيث, االلتزاـ هستكل ارتفاع إلى كالتىظيـ الفرد هف لكؿ القيهية األىساؽ بيف التطابؽ ٌذا كيؤدم, هىفرد كتىظيـ فاعميتٍا
. لكؿ فرد العاـ الىشاط تشكيؿ في تتدخؿ التي كاألىشطة كالقيـ، االتجاٌات هف عاـ ىهكذج عبارة عف أىٍا كها لؤلفراد، كالىفسي الفكرم الكجكد
 كحاؿ األٌداؼ، تضارب يىتفى حيف السمطة،  حيف يكتسب :ثبلثة هكاقؼ في التىظيـ هع التكحد إلى يهيؿ الفرد أف  إلى"Brown"براكف  كيشير
 .)2004, رسهي(. كالهٍىي الشخصي لمىهك فرص هف التىظيـ يقدهً لها إدراكً
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 كالهعىكم الهادم اإلشباع لتحقيؽ الجٍد بذؿ في تكافر الرغبة هع العهؿ ىحك الفرد التزاـ لهستكل ارتفاعا البعد ٌذا يعكس :الجيد بذؿ بعد- 3
 جكاىب عف يبدم هؤشرات حيف الجٍد بذؿ في الفرد رغبة تظٍر حيث, أخرل جٍة هف هٍىي لهجتهع الهٍىية كاالىتهاء بالقيـ كاعتزازي جٍة، هف

  .العهؿ في التمقائي كاإلسٍاـ العهؿ ىحك الدافعية الكظيفي، األداء
 حيف الهشكبلت حؿ في التمقائي كاإلسٍاـ االبتكارية هستكل ارتفاع أف  عمى"Eisenberger"ايزىبرجر بٍا قاـ التي الدراسة ىتائج فقد دلت
 ,كالتىظيـ الفرد بيف التعاقدية كالعبلقة لبلىدهاج كىتيجة, التىظيـ داخؿ التعاكف ركح يستشعر كحيف هكاصمة العهؿ، في الرغبة الفرد لدل تتكافر
 كاستعدادي بأعهاؿ تطكعية، كقياهً كبير هجٍكد ببذؿ كذلؾ التىظيـ، جاىب هف فيً كالهرغكب الهتكقع السمكؾ الرسهي يفكؽ سمككا الفرد يسمؾ
 .)2004, رسهي(.الهىظهة كاستهرارية ىجاح في تسٍـ إضافية هسؤكليات لتحهؿ

 
 : الميدانية الدراسة إجراءات-7

العبلقة هع (العبلقات اإلىساىية  عف االرتباط بيف لمكشؼ عميٍا الحصكؿ الهراد كالهعمكهات الدراسة طبيعة هف  اىطبلقا:منيج الدراسػة- 7-1
 الكصفي، الهىٍج الباحث استخدـ فقد عميٍا، البحث لئلجابة يسعى التي األسئمة خبلؿ كهف كااللتزاـ التىظيهي، )العبلقة هع الزهبلء, الهشرفيف
 بؿ الهتعمقة بالظاٌرة، الهعمكهات جهع عىد يقؼ ال أىً كها دقيقا، كصفا بكصفٍا كيٍتـ في الكاقع كها تكجد الظاٌرة دراسة عمى يعتهد كالذم
ا، أجؿ هف الهختمفة عبلقاتٍا ككشؼ بتحميمٍا، كيقـك عبيدات (.كتطكيري الكاقع تحسيف في تسٍـ إلى استىتاجات كالكصكؿ تفسيٌر

. )1999,كآخركف

ا باستعهاؿ, بكرقمة )سكىمغاز(شهؿ البحث عيىة هف عهاؿ الشركة الجزائرية لمكٍرباء كالغاز : العينػة كخصائصيا- 7-2  الهعايىة كتـ اختياٌر
 ك كؿ هجهكعة، هف بسيطة عشكائية عيىة اختيار ثـ )الهىفذكف التحكـ، أعكاف اإلطارات،( إلى طبقات الهجتهع بتجزئة كذلؾ العشكائية، الطبقية
 .)257: 2000,؛ أبك صالح2000,همحـ(. أخذت هىٍا التي لمفئة ههثمة لتككف فئة كؿ هف أدىى  كحد20%  ىسبة بأخذ ذلؾ

 استهارة 174 حيث تـ استرجاع, الشركة إطارات عمى بعض باالعتهاد أك هباشرة الباحث طريؽ عف ذلؾ  ككاف استهارة 280 تكزيع تـ    كلقد
 .اإلحصائية لمهعالجة صالحة استهارة 156 كبقيت, صبلحيتٍا عدـ بسبب هىٍا 18 ألغيت

 
كبالىسبة لمهستكل , 37 كقدر عدد اإلىاث ب 119كبمغ عدد الذككر ,  سىة52 ك 23 تراكح سف العيىة ها بيف :خصائص عينة الدراسػة- 

. ) 33الهىفذكف , 61أعكاف التحكـ , 62اإلطارات (التىظيهي 

: أدكات الدراسػة- 8
عبد الفتاح (بعد االطبلع عمى هجهكعة هف الهقاييس كاالستبياىات لبعض الدراسات كهىٍا دراسة : إستبياف العبلقات اإلنسانية- 8-1

العبلقة هع , العبلقة هع الهشرفيف( بىد تقيس بعديف 16كعميً يتككف االستبياف هف , )2005, رهضاف عهكهف(كدراسة  )2002, بكخهخـ
كيتـ , أها البقية فٍي إيجابية )14, 5, 2(كتتهثؿ البىكد السمبية في , تتراكح هابيف اإليجابية كالسمبية, بهعدؿ ثهاىية بىكد لكؿ بعد )الزهبلء

كتعكس العبلهة في البىكد  )1(غير هكافؽ إطبلقا, )2(غير هكافؽ, )3(هحايد, )4(هكافؽ, )5(هكافؽ تهاها(اإلجابة عميٍا كفؽ سمـ ليكرت 
. السمبية

 ؛ األكؿ(LOCQ)ب لً التىظيهي كيرهز االلتزاـ بهقياسي االستبياف لٍذا تصهيهً في الباحث استعاف كلقد: إستبياف االلتزاـ التنظيمي- 8-2
 تقيس ثبلث بىدا 18 هف الىٍائي االستبياف  كيتككف"Meyer, Allen" (1991).كأالف لهاير كالثاىي, "Porter et al" (1974)كآخركف لبكرتر
, 6, 5, 4( كتتهثؿ البىكد السمبية في كالسمبية، اإليجابية هابيف تتراكح, بعد لكؿ بىكد ستة بهعدؿ )بذؿ الجٍد بالتىظيـ، اإليهاف العضكية،(أبعاد 

غير , )2(غير هكافؽ, )3(هحايد, )4(هكافؽ, )5(هكافؽ تهاها(كيتـ اإلجابة عميٍا كفؽ سمـ ليكرت , أها البقية فٍي إيجابية )18, 17, 16, 12
 .كتعكس العبلهة في البىكد السمبية )1(هكافؽ إطبلقا

 
: الخصائص السيككمترية ألدكات الدراسة- 9
 :لمتأكد هف صدؽ االستبياىيف استخدـ الباحث طريقتيف ٌها : الصدؽ-9-1
 .الذاتي الصدؽ -2 .صدؽ الهقارىة الطرفية -1
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 تككف التي الدرجات هف العمكم القسـ يتألؼ بحيث كسفمي، عمكم االستبياف إلى طرفيف كتـ ذلؾ بتقسيـ :صدؽ المقارنة الطرفية -9-1-1
 باستعهاؿ بيىٍها يقارف ثـ الضعيؼ، الطرؼ هف 27% ىسبة تككف التي الدرجات هف السفمي القسـ كيتألؼ ,الههتاز الطرؼ هف 27% ىسبة

 في استبياف العبلقات 7.89فقد بمغت قيهة ت  كعميً,  )495: 2006 السيد، فؤاد البٍي( .حسابييف هتكسطيف بيف الفرؽ لداللة "ت" اختبار
   .0.01ككبل القيهتيف دالتيف عىد هستكل ,  في استبياف االلتزاـ التىظيهي10.83اإلىساىية، كقدر بقيهة 

ي قيـ 0.92 بالىسبة الستبياف العبلقات اإلىساىية، أها استبياف االلتزاـ التىظيهي فبمغت قيهتً 0.93 لقد بمغ :الصدؽ الذاتي-9-1-2   ٌك
 .تدؿ عمى أف االستبياىيف  صادقيف كيقيسا فعبل ها يراد قياسً

 
:  استخدـ الباحث لقياس ثبات أدكات الدراسة طريقتيف: المقياس ثبات- 9-2
 يكجد ثـ ,)فردم زكجي،(قسهيف إلى بتقسيهً كذلؾ ٌذي الطريقة تطبيؽ تـ الهصهـ االستبياف ثبات كلهعرفة :النصفية التجزئة ثبات- 9-2-1

 الطيب، هحهد أحهد(.سبيرهاف براكف بهعادلة يعدؿ ثـ االختبار، ىصؼ ثبات يساكم كالذم كالزكجية الفردية درجات األسئمة بيف االرتباط هعاهؿ
أها بالىسبة ,  بالىسبة الستبياف العبلقات اإلىساىية0.61 كبعد تصحيحً بمغ 0.44حيث بمغت قيهة هعاهؿ االرتباط بيرسكف . )295:  1999

 .0.01 ككبل القيهتيف دالتيف إحصائيا عىد هستكل 0.74 كبعد تصحيحً بمغ 0.59الستبياف االلتزاـ التىظيهي فقد بمغت قيهة هعاهؿ االرتباط 
 البىكد تبايىات ىسبة فازدياد بىكدي، بثبات ثبات االختبار يربط فٍك الداخمي، االتساؽ هقاييس أٌـ هف  كيعتبر:ثبات ألفا كركنباخ- 9-2-2

 كركىباخ الستبياف ألفا هعاهؿ تقدير تـ كلقد. )184 : 2007 هعهرية، بشير(.الثبات هعاهؿ إلى اىخفاض يؤدم الكمي الثبات إلى بالىسبة
ي 0.86 بقيهة العبلقات اإلىساىية ي 0.85 التىظيهي االلتزاـ في استبياف الهعاهؿ قيهة كبمغت ، 0.01 هستكل عىد دالة ٌك  عىد دالة ٌك

 .الثبات هف عالية لٍها درجة االستبياىيف كبل فإف كهىً 0.01 هستكل
 

كذلؾ إليجاد  )SPSS 8.0(لتحميؿ ىتائج الدراسة تـ االستعاىة بهجهكعة البراهج اإلحصائية لمعمـك االجتهاعية : األساليب اإلحصائية- 10
: التحميبلت اإلحصائية التالية

. العبلقات بيف الهتغيرات باستخداـ هعاهؿ االرتباط بيرسكف- 
 .)T.Test) ( ت( باستخداـ اختبار )Compare Means (هقارىػة الهتكسطات - 
 

: عرض كمناقشة النتائج - 11
: عرض كمناقشة نتائج الفرضية األكلى- 1

 هعاهؿ قهىا بحساب صحتٍا كالختبار التىظيهي كااللتزاـ  داؿ إحصائيا بيف العبلقة هع الهشرفيف ارتباط ٌىاؾ" أىً عمى األكلى الفرضية تىص
 :التالي الجدكؿ في الهكضحة الىتائج عمى فأسفرت بيرسكف، هعادلة باستعهاؿ بيف الهتغيريف االرتباط

 .التنظيمي كااللتزاـ بيف العبلقة مع المشرفيف االرتباط معامؿ نتائج يكضح (01)رقـ جدكؿ
الداللة اإلحصائية هعاهؿ االرتباط هتغيرات الدراسة 

 0.01داؿ عىد  0.41االلتزاـ التىظيهي /العبلقة هع الهشرفيف
 0.41 ب قدرت حيث التىظيهي، كااللتزاـ بيف العبلقة هع الهشرفيف هكجبة ارتباطية أف ٌىاؾ عبلقة لىا يتضح الجدكؿ ٌذا ىتائج خبلؿ هف
ي  .هرتفعا هستكل التزاهٍـ كاف كمها بالهشرفيف جيدة الهكظفيف عبلقة كاىت كمها فإىً كعميً ، 0.01عىد إحصائيا دالة ٌك
 بيف ايجابية عبلقة ٌىاؾ أف )1981(شارهف  هكريس ك كجد فقد الهجاؿ، ٌذا في الدراسات بعض إليً تكصمت ها هع الىتيجة ٌذي كتتفؽ

 في هقاييس الثقة كىتائج التىظيهي االلتزاـ بيف إيجابية عبلقة ٌىاؾ أف )Loui" )1995 "كأظٍرت دراسة لكم التىظيهي، االلتزاـ ك اإلشراؼ
 ذلؾ, اإلشرافية إلى أف ٌىاؾ عبلقة بيف االلتزاـ التىظيهي كالثقة )Perry"  )2004 " كها كشفت دراسة بيرم (Barbara.B,2003).الهشرؼ 

 ثقة اكتساب هف يتهكف الذم فالهشرؼ ,التىظيهي االلتزاـ هستكل زيادة دكر في لً الهشرفيف قيـ هع العهاؿ قيـ كاتساؽ ,الهشرفيف في الثقة أف
 فضيمي بٍا قاـ التي الدراسة الىتيجة كذلؾ ٌذي كيدعـ .)2006ىعهكىي، هراد(.أحسف بصفة فيٍـ التىظيهية القيـ غرس سيتهكف هف العهاؿ

 يمعبً الذم عمى الدكر تؤكد كها كتابعيً، الرئيس بيف العهؿ كعبلقات التىظيهي االلتزاـ بيف ايجابية كجكد عبلقة إلى كخمص )1997(الفضيمي
 كرب العاهؿ بيف لمعبلقة كصفً في "ٌىي أحهد" يتطرؽ السياؽ ىقس كفي. الهرؤكسيف التزاـ عمى بالتأثير يتعمؽ فيها الهىظهة داخؿ الهشرؼ
 التزاـ كسب أجؿ هف كلكف األرباح أجؿ تحقيؽ هف ليس الهصىع حياة عمى الحفاظ ٌك الجزائر في الهشرؼ دكر بأف )1993( "الشيخ"العهؿ 
 .يعطمكا كسائمً كال اإلىتاج يكبحكا ال حتى العهاؿ
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 فٍك التىظيهي، كالتزاهٍـ هعاكىيً قيـ عمى التأثير كذلؾ عمى هسؤكؿ إىً بؿ فحسب، لمهؤسسة الهالي الىجاح عف هسؤكال يككف ال الهشرؼ إف
 الباحثيف يرل بعض إذ الخاصة، الهصمحة عمى العاهة الهصمحة يقدهكف تجعمٍـ بطريقة التىظيهية التهسؾ بالقيـ عمى األفراد بتحفيز هطالب

 يعتبر فٍك لهعاكىيً قدكة بككىً يفسر الهشرؼ فسمكؾ كتأييدي كتشجيعً، الهشرؼ دعـ بدكف الهىظهة تجاي يمتزهكا أف لمعهاؿ يهكف ال أىً
 لمهؤسسة، القيهية في الهىظكهة ٌك هكجكد بها االلتزاـ عكض هشرفٍـ يتصرؼ كها يتصرفكف الهعاكىيف أف بيىت التجارب كقد لٍـ، كىهكذج
 .بالهىظهة درجات التزاهٍـ ىهك عمى يؤثر الذم ٌك لمهشرؼ العهاؿ فإدراؾ

: عرض كمنا قشة نتائج الفرضية الثانية- 2
 هعاهؿ تـ حساب صحتٍا كالختبار التىظيهي كااللتزاـ  الزهبلء هع داؿ إحصائيا بيف العبلقة ارتباط ٌىاؾ" أىً عمى الثاىية الفرضية تىص

 :التالي الجدكؿ في الهكضحة الىتائج عمى فأسفرت بيرسكف، هعادلة باستعهاؿ بيف الهتغيريف االرتباط
 .التنظيمي كااللتزاـ بيف العبلقة مع الزمبلء االرتباط معامؿ نتائج يكضح (02)رقـ جدكؿ
الداللة اإلحصائية هعاهؿ االرتباط هتغيرات الدراسة 
 0.01داؿ عىد  0.47االلتزاـ التىظيهي /العبلقة هع الزهبلء

 بزهبلئٍـ في العهؿ كااللتزاـ الهكظفيف بيف عبلقة 0.01 عىد إحصائيا كدالة هكجبة ارتباطية عبلقة كجكد إلى الجدكؿ ٌذا ىتائج تشير
 تىظيهي بالتزاـ لديٍـ عبلقات جيدة في جهاعة العهؿ يهتازكف الذيف الهكظفيف أف عمى العبلقة ٌذي كتدؿ0.47 ب قدرت حيث التىظيهي،

 سعكد كدراسة,  ( 1997 )عبد الحميـ كأحهد الطعاهىة هحهد دراسة كشفت فقد الدراسات، هف العديد إليً ها تكصمت الىتيجة ٌذي  كيدعـ.عاؿ
راىي  كؿ أشار  كقد.التىظيهي كااللتزاـ االجتهاعية العبلقات بيف ارتباطية عبلقة كجكد عف ( 2000 )السبلهة ا عبد كدراسة ( 2003 ) الٌز

ٌذاكقد تكصؿ .(Caroline.V)التىظيهي كااللتزاـ العهؿ جهاعة هع العبلقات بيف إلى أف ٌىاؾ عبلقة إيجابية )1981(كشارهف  هكريس هف
 كضهف, )135: 2005 الدكسرم، سعد(التىظيهي  الهكظفيف كااللتزاـ بيف العهؿ عبلقات بيف إيجابية عبلقة ٌىاؾ  إلى أف ( 1996 )الطجـ
 خبلؿ هف كذلؾ العهؿ، فرقة أك الهجهكعة أفراد بيف الهكجكدة العبلقات أف االلتزاـ يتحدد هف خبلؿ (Sainsaulieu,1981)اإلطار يؤكد  ٌذا
" آخركف ك ستيىغمٍهبر" كجد فقد السياؽ ذاتً  كفيChristian.G, 2005).(.األشخاص بيف الفردية كالفكارؽ التبادالت، االتصاالت، شدة عدد

ىً, العهؿ ىفسٍا جهاعة أك تجاي ,الهىظهة تجاي االلتزاـ ٌذا كاف سكاء الفرد عىد االلتزاـ هستكل تحديد في ٌاها أف الجهاعة تمعب دكرا  لهف كا 
 الجهاعة عمى بأٌداؼ الفرد إيهاف درجة تؤثر ٌذا كعمى ,الٍدؼ ٌذا تحقيؽ سبيؿ في دكرا هحددا الجهاعة في عضك كؿ يمعب أف الضركرم

 . )2006ىعهكىي، هراد(.التزاهً درجة

: عرض كمنا قشة نتائج الفرضية الثالثة- 3
 التبايف تحميؿ حساب تـ صحتٍا كالختبار, تختمؼ العبلقة هع الهشرفيف باختبلؼ الهستكل التىظيهي لمهكظفيف أىً عمى الثالثة الفرضية تىص
 :التالي الجدكؿ في الهكضحة الىتائج عمى فأسفرت )ؼ(الفركؽ  لداللة

 .نتائج تحميؿ التبايف لداللة الفركؽ في العبلقة مع المشرفيف باختبلؼ المستكل التنظيمي يكضح (03)رقـ جدكؿ
الداللة اإلحصائية قيهة ؼ هتكسط الهربعات درجة الحرية هجهكع الهربعات هصدر التبايف 

غير دالة عىد  0.69 1.565 2 3.131بيف الهجهكعات 
 22.609 153 3459.196داخؿ الهجهكعات  0.05

  155 3462.327الهجهكع 
 قيهة بمغت حيث ،)الهىفذكف التحكـ، أعكاف اإلطارات،(الثبلث بيف الفئات العبلقة هع الهشرفيف في الفركؽ داللة عدـ )03(الجدكؿ  هف يتضح

ي غير 0.69 "ؼ"  ٌذا  كتؤكد.التىظيهية الهستكيات تختمؼ باختبلؼ فإف عبلقة الهكظفيف بهشرفيٍـ ال كعميً ، 0.05 هستكل عىد دالة ٌك
 إليً ها تكصمت ٌذا كيدعـ لمهكظفيف، التىظيهية الهستكيات بيف تختمؼ ال اإلشراؼ ىحك أف االتجاٌات في ( 2004 )عهكهف دراسة ىتائج
 ساعد كمها كقادتٍا، عهالٍا بيف خصكصا هتجاىسة في الهؤسسة السائدة االتجاٌات كاىت كمها أىً دراستٍا في  في ( 1983 )جرجس هبلؾ
 يككف قد هرؤكسيً هع الهشرؼ يىتٍجً الذم اإلشراؼ أسمكب  إف.الهىظهات داخؿ اإلىتاجية الكفاية في كزيادة, عالي رضا تحقيؽ عمى ذلؾ

 تسيير هستكل عمى سمبا هها يىعكس ,الصراعات ىشكء إلى يؤدم بحيث هبلئـ غير يككف قد أك الهؤسسة، أٌداؼ بها يخدـ لطهكحاتٍـ هبلئها
الهكارد  كأٌداؼ أٌدافٍا يحقؽ لها كفقا الهىاسب اإلشراؼ ىهط في البحث اإلدارة يتطمب هف لمعهؿ العمهي فالتسيير, الهؤسسة كأٌداؼ العهؿ
 .)2004,عهكهف(.بٍا البشرية



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
408 

صدار العهاؿ، عمى الدقيقة الهراقبة أسمكب عمى يعتهد الجزائرم الهشرؼ إف  فقداف هف ذلؾ عف يىشأ قد ها ىتصكر أف األكاهر، كيهكىىا كا 
 خبلؿ هف "يكسؼ عىصر" إليً تكصؿ ها يؤكد ٌذا إف كالسمكؾ، األداء عمى تىعكس التي السمبية كاآلثار, العهؿ في لمحهاس البشرية الهكارد
 لمعهؿ الهبلئـ الجك لتكفير ايجابية بطريقة الهساٌهة يهكىٍـ الهشرفيف  إف.الجزائرم الصىاعي التىظيـ في اإلشراؼ خصائص حكؿ دراستً
 القائهة الشخصية العبلقات بىكع أك إيجابا ,سمبا لمعهاؿ الهعىكية الركح كترتبط ،"الصىاعية العبلقات رجؿ" ٌك الهشرؼ أف العهاؿ، ذلؾ كتحفيز

. )2001إيٍاب زريؽ، (.كالهشرفيف العهاؿ بيف

: عرض كمنا قشة نتائج الفرضية الرابعة- 4

 التبايف تحميؿ حساب تـ صحتٍا كالختبار, تختمؼ العبلقة هع الزهبلء باختبلؼ الهستكل التىظيهي لمهكظفيف أىً عمى الرابعة الفرضية تىص
 :التالي الجدكؿ في الهكضحة الىتائج عمى فأسفرت )ؼ(الفركؽ  لداللة

 .نتائج تحميؿ التبايف لداللة الفركؽ في العبلقة مع الزمبلء باختبلؼ المستكل التنظيمي يكضح (04)رقـ جدكؿ

هتكسط درجة الحرية هجهكع الهربعات هصدر التبايف 
الهربعات 

الداللة اإلحصائية قيهة ؼ 

 0.01دالة عىد  4.37 59.184 2 118.368بيف الهجهكعات 
 13.516 153 2067.959داخؿ الهجهكعات 

  155 2186.327الهجهكع 
 ، 29.80 ـ العميا لمفئة الحسابي بمغ الهتكسط فقد, العبلقة هع الزهبلء في الثبلث الفئات بيف دالة فركؽ ٌىاؾ بأف ٌذا الجدكؿ يتبيف خبلؿ هف
ي 4.37 ؼ ٌي بيف الهتكسطات الفركؽ دالة فإف كعميً ، 31.96 ـ الدىيا الفئة في كبمغ ، 31.24ـ الكسطى هتكسط الفئة كاف حيف في  ٌك
 الفئتيف الكسطى لصالح الثبلث الهستكيات بيف العبلقة هع الزهبلء في إحصائيا الفركؽ دالة أف القكؿ يهكف كعميً ، 0.01 هستكل عىد دالة

 كطبيعة الكظيفة، طبيعة تختمؼ باختبلؼ االجتهاعية العبلقات بأف كجد  حيث ( 2002 )الٍادم عبد دراسة هع الىتيجة ٌذي كتتفؽ .كالدىيا
لى األفراد، بيف الكظيفية العبلقات ارتقى  كمها أىً أم الكظيفي؛ كالهستكل اإلىساىية العبلقات بيف سمبية عبلقة كجكد تكصؿ إلى ذلؾ جاىب كا 
 هجهكعة أهاـ ىفسً يجد كالهسؤكلية الكظيفة أعباء فالهشرؼ ىتيجة اإلىساىية، لمعبلقات سمبي اتجاي لديً كاف كمها الكظيفي الهستكل في العاهؿ
 .االجتهاعية عبلقاتً هستكل عمى بآخر بشكؿ أك تؤثر كالتي الضغكط هف

 بيف العبلقة في كاضح بشكؿ هرتفع العبلقات اإلىساىية هستكل  في أف ( 2001 )القحطاىي بدر إليً تكصؿ ها كذلؾ الىتيجة ٌذي كيدعـ
 الطبقتيف هف لكؿ هىاسب السائد الهىاخ االجتهاعي أف عمى يدؿ الزهبلء بيف اإلىساىية العبلقات هستكل ارتفاع فإف ٌذا كعمى. الزهبلء
ذا كالدىيا، الكسطى إلى  االىتهاء األفراد في فحرية العهؿ، هيداف في األفراد بيف االجتهاعية كالعبلقات جهاعات العهؿ أٌهية يؤكد ها ٌك
 .الهتىكعة اإلىساىية لحاجاتٍـ اإلشباع تحقيؽ هف يهكىٍـ جهاعات

 
 :عرض كمنا قشة نتائج الفرضية الخامسة

 التبايف تحميؿ حساب تـ صحتٍا كالختبار, يختمؼ االلتزاـ التىظيهي باختبلؼ الهستكل التىظيهي لمهكظفيف أىً عمى الخاهسة الفرضية تىص
 :التالي الجدكؿ في الهكضحة الىتائج عمى فأسفرت )ؼ(الفركؽ  لداللة

 .نتائج تحميؿ التبايف لداللة الفركؽ في االلتزاـ التنظيمي باختبلؼ المستكل التنظيمي يكضح (05)رقـ جدكؿ
الداللة قيهة ؼ هتكسط الهربعات درجة الحرية هجهكع الهربعات هصدر التبايف 

اإلحصائية 
دالة عىد  6 452.594 2 905.188بيف الهجهكعات 

 75.437 153 11541.787داخؿ الهجهكعات  0.01
  155 12446.974الهجهكع 
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 بمغ فقد ,التىظيهي االلتزاـ في )الهىفذكف أعكاف التحكـ، اإلطارات،(الثبلث الفئات بيف دالة فركؽ تكجد )05(الجدكؿ  في هكضح ٌك كها
 كعميً 65.42 الدىيا ـ الفئة في كبمغ 63.81 ـ الكسطى الفئة هتكسط كاف حيف في ، 59.61 ـ ٌذا الهتغير في العميا لمفئة الحسابي الهتكسط

ي 6 ؼ ٌي الهتكسطات بيف الفركؽ دالة فإف  االلتزاـ في إحصائيا دالة فركؽ ٌىاؾ أف القكؿ يهكف كعميً ، 0.01هستكل عىد دالة ٌك
 .كالدىيا الكسطى الفئتيف لصالح الثبلث التىظيهية بيف الهستكيات التىظيهي

 هف كالء أعمى الدىيا الهراتب في أف الهكظفيف ( 2002 )الهعيكؼ صبلح دراسة أكدت فقد الدراسات، هف العديد هع الىتيجة ٌذي كتتفؽ
 االلتزاـ التىظيهي بيف سالبة ارتباطية عبلقة ٌىاؾ بأف )1997(الفضيمي  فضيمي دراسة كشفت كها, كالعميا الكسطى الهراتب في الهكظفيف
السبلهة  ا عبد إليً تكصؿ ها كذلؾ الىتيجة ٌذي كيدعـ قؿ التزاهً، الكظيفي الهستكل في الهكظؼ ارتفع كمها أىً أم الكظيفي؛ كالهستكل

 ارتفاع إلى ذلؾ أسباب كترجع, الكظيفي لمهكظفيف كالهستكل التىظيهي االلتزاـ بيف إحصائية داللة ذم قكم عكسي كجكد ارتباط إلى )2000(
ؿ الفرد طهكح هستكل  كمها الفرد أهاـ الكظيفية كالبدائؿ الخيارات تزايد عمى عبلكة أفضؿ، كهعىكم عائد هادم لتحقيؽ الهستهر كسعيً الهٌؤ

 الهؤسسات كاقع تبرز الحقيقة ٌذي  إف.إشباعٍا الهىظهة تستطيع ال تطمعات لٍـ العالي التككيف ذكم األفراد أف أك العمهي، ارتفع تأٌيمً
ذا ،)اإلطارات(الكفاءات العمهية  تهثؿ كاىت عهمٍـ الهكظفيف لهراكز لهغادرة ىسبة فأعمى حاليا الجزائرية  الشركات األجىبية سعي ىتيجة ٌك
مة العاهمة اليد الجتذاب ا، اإلغراءات طريؽ عف كذلؾ الجزائرية، الهٌؤ  .الجزائرية الهؤسسات في ٌؤالء لدكر تٍهيش هف يقابمً كها الهالية كغيٌر

: خبلصة الدراسة
 كقد, أخرل جٍة هف الهىظهة كبقاء استهرار كتأهيف, جٍة هف هشاعري كاتزاف العاهؿ ىفسية تحسيف في كبير دكر لً بالهكظؼ االٌتهاـ    إف
 االلتزاـ ,العبلقات اإلىساىية( استبياىيف تطبيؽ كبعد, كااللتزاـ التىظيهي العبلقات اإلىساىية بيف الكشؼ عف العبلقة إلى الدراسة ٌذي ٌدفت

جراء ,الهعطيات جهع كبعد ،"بكرقمة سكىمغاز" عهاؿ شركة هف هكظفا 156 عمى )التىظيهي  إلى تكصمىا, اإلحصائية كالهعالجات التحميبلت كا 
 .التىظيهي كااللتزاـ اإلىساىية العبلقات بيف إحصائيا كدالة ارتباطية عبلقة ٌىاؾ أف

 عبلقتً يقيـ الراٌىة الظركؼ إزاء فالهكظؼ الجزائرم بٍا، ارتباطً زاد الهىظهة في حاجاتً الفرد أشبع كمها  كمً أىً ٌذا هف لىا كيتضح
سٍاهاتً بقاءي فيٍا كأف كعطاء، أخذ أىٍا عمى بالهىظهة  الزهبلء هع كالهساعدة التعاكف عبلقات فيً جك تسكد لً يكفري بها هرتبط ىجاحٍا في كا 

حساسً كالهشرفيف،  كجكد عدـ كقد تـ التكصؿ إلى, الهٍىية الضغكط أك العهؿ لحكادث عرضة أقؿ كيككف ,باألهاف يشعر فيٍا بيئة بكجكد كا 
 األهف هف كالكافي الهبلئـ تكفير القدر بضركرة يركف العهاؿ فأغمبية ,في العبلقة هع الهشرفيف كالهىفذيف التحكـ كأعكاف اإلطارات بيف فركؽ

 كالهىفذيف ,التحكـ كأعكاف اإلطارات بيف فركؽ كجكد إلى كذلؾ تكصمىا كها, كعادؿ هىاسب إشراؼ ظؿ في لمحقكؽ كاحتراـ, الصحية كالرعاية
اإلطارات  أها كالدىيا، الكسطى الطبقتيف حاجات يشبع السائد االجتهاعية العبلقات فهستكل, التىظيهي االلتزاـ في ك العبلقة هع الزهبلء في

 إشباع عدـ ىتيجة التزاها أقؿ أىٍا الهٍىة، كها طبيعة عف الهتزايدة الىاتجة الضغكط ىتيجة االجتهاعية العبلقات في كاضح تدىي هف فتعاىي
 قد العهاؿ ٌؤالء فإف, كظركؼ العهؿ كزهبلئٍـ ىحك قادتٍـ سمبيا اتجاٌا الهؤسسة عهاؿ ككف فإذا ٌذا كعمى. الهتزايدة لطهكحاتٍا الهؤسسة
السمبية، كالتي تعبر عف  كالهكاقؼ االتجاٌات فإف كهف ٌذا, الهؤسسة ىشاط عرقمة سير إلى يؤدم قد هها شعكريا ال أك شعكريا سمككا يسمككف

  .كجكدٌا عف لمتعبير ككسيمة السمككات السمبية اتخاذ غير تجد ال قد ضعؼ االلتزاـ
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جكدة عبلقات العمؿ ككسائؿ تحسينيا لدل اإلدارييف بالمؤسسة الجامعية 
غربي صبرينة جامعة كرقمة.                                                                 د  

قاجة رقية جامعة كرقمة                  .أ
 

 
 :المقدمة

ا  يشٍد هجتهعىا الهعاصر تزايدا هضطردا في عدد كحجـ الهىظهات التي تكفر الخدهات الضركرية لمهكاطىيف كالتعميـ كالصحة كغيٌر
هف الهىظهات التي تتعاهؿ هع الهشكبلت االجتهاعية كالىفسية كالصحية عمى اختبلؼ أىكاعٍا،  كتعتهد ٌذي الهىظهات في تحقيؽ أٌدافٍا عمى 

ؿ كالهدرب،  الذم يستطيع القياـ بكظائفً بصكرة تتسـ بالفعالية في هجاؿ الهكارد البشرية فقد أشارت الدراسات الحديثة .  العىصر البشرم الهٌؤ
ا في الهجتهع كتحقيؽ إلى  أٌهية العىاصر البشرية كخاصة عهاؿ اإلدارة  الذيف يعتبركف المبىة األساسية لمقياـ بهٍاهٍا كتحسيف أدائٍا ك دكٌر

كفي اآلكىة األخيرة بدأ يدرؾ القادة كالهدراء أٌهية العبلقات االجتهاعية لمهكظفيف كخاصة ههف يتبكءكف الهىاصب في أعمى , أٌدافٍا بشكؿ عاـ
اتجاٌات الهكظفيف ك ردكد أفعالٍـ تجاي الهىظهة التي كها تحققً لٍـ هف دعـ ىفسي كها تساٌـ بً في تحسيف , الٍـر التىظيهي لهىظهاتٍـ

ىظاـ اجتهاعي يىظـ جٍكد األفراد هف خبلؿ "  إلى إف هىظهة العهؿ ها ٌي إال 1966  عاـ  )2(يعهمكف بٍا ، يشير كؿ هف كاتز ك خاف 
ٌذي العبلقات التي يتهتع بٍا الفرد في هحيط بيئتً كالتي هف شأىٍا تىشيط استجابتً ىحك هثيرات العهؿ القكاىيف، الهعايير كالقيـ االجتهاعية 

(BEEHR:1995) . فاإلىساف عادة ال يستطيع أف يبدع إال بعد إشباع حاجاتً الخاصة لمحب كالىهاء، كيدعهٍا االىتهاء إلى العائمة كتككيف
 زهبلء العهؿ هصدرا لتأييد أصدقاء حتى إف البعض قد يتخذ سمككان هخالفان التجاٌاتً األصمية هف أجؿ إرضاء أصدقائً كزهبلءي يهثؿ

كالتعاطؼ في الهكاقؼ الصعبة كذلؾ عىدها تتسـ العبلقات باإليجابية، كقد تككف ٌذي العبلقة ذات طبيعة تىافسية كغير هتكازىة ها يؤدم إلى 
ك ها تكصمت " إف الغيرة كالتىافس، كسكء العبلقة أك التكاصؿ هع زهبلء العهبلء يؤدم إلى زيادة الضغط الىفسي في العهؿ"التىافر كالعداكة  ٌك

  .(56ص : 2003الشريؼ، )الهشار إليٍا في  )Swanson,1999(إليً 

تعتبر العبلقات اإلىساىية هف الهفاٌيـ الىفسية في األساس كالتي سعى الباحثكف في الهجاؿ اإلدارم إلى البحث عف كيفية االستفادة 
هىٍا في تىهية الهكارد البشرية الهتاحة لدل الهىظهة ، هف خبلؿ زيادة القدرة عمى إدراؾ كفٍـ هشاعر كاىفعاالت اآلخريف كالعهؿ عمى إدارتٍا 
 .بالشكؿ الذم يقمؿ هف فرص حدكث صراع أك صداـ بيف الفرد كذاتً هف ىاحية ، كبيىً كبيف الهحيطيف بً في ىطاؽ العهؿ هف ىاحية أخرل

ٌىاؾ العديد هف أىكاع العبلقات االجتهاعية في الهىظهة هثؿ العبلقة بيف الزهبلء، العبلقة بيف الهدراء ك الهكظفيف ، العبلقة بيف الهكظفيف ك 
العبلقات بيف الزهبلء ك العبلقة بيف : هف أكثر العبلقات االجتهاعية بحثا في األبحاث اإلدارية ٌي. الزبائف، كالعبلقة بيف الزبائف أىفسٍـ

صىاعة القرار، التأثير عمى : تقـك العبلقات االجتهاعية بدكر هٍـ أثىاء إجراء العديد هف الهٍهات داخؿ الهىظهة هثؿ.  الرؤساء ك الهرؤكسيف
 ك 1985كراـ ك ازابيبل (األفراد، تبادؿ الهعمكهات، االتصاؿ، البىاء التىظيهي، التكظيؼ، الترقية، التدريب كالدعـ الىفسي كالهعىكم لئلفراد 

تباعا، ىجد إف ىكعية عبلقات العهؿ لٍا دكر ٌاـ في خبرات ك اتجاٌات العاهميف ىحك الهىظهة التي يعهمكف بٍا . )6( )1994ركليىز 

ذا ها اتجٍىا إلى الهٍف ذات الطابع الخدهاتي ىجد أف العاهميف بالهؤسسات الجاهعية خصكصا اإلدارييف، فالهؤسسة لجاهعية  كا 
ا هؤسسة خدهاتية بالدرجة األكلى ، إال أىً هع التحكالت االقتصادية كجدت الهؤسسة الجاهعية ىفسٍا هدفكعة كبقكة إلى إدخاؿ تغيرات  باعتباٌر
يكمتٍا القاعدية، كاالٌتهاـ أكثر بالهكرد البشرم، إذا أرادت أف تحقؽ قفزة ىكعية كتضهف االستهرارية كالفاعمية  جذرية عمى أىظهتٍا التسييرية ٌك

ا هؤسسة )1991ستكرا (" إذ أف تطكر ركح الهىافسة لدل الهؤسسات يعكد عمى بىية تىظيهٍا ككسائؿ إىتاجٍا، كتأٌيؿ الهكرد البشرم" ، باعتباٌر
تقدـ خدهات ذات ىكعية، هرتبطة بصفة هباشرة بىكعية التركيبة البشرية الهككىة لمعهاؿ ،كها تتضهىً هف قدرات ككفاءات ، حيث تعاىي عدة 

ذا ها عبركا عىً في بداية العشرية األخيرة عف عدـ رضاٌـ حيف طرحت عدة إشكاليات أٌهٍا  غياب :هشاكؿ تهس أكال هٍىية ٌذا القطاع، ٌك
ذا أخذىا اإلدارييف أعضاء في  هخطط لمهشكار الهٍىي ،أك تعطيمً ،أك غياب قاىكف أساسي، أك عدـ استجابتً ،  غياب قىكات االتصاؿ ،كا 

األسرة الجاهعية الذيف يتبىكف هسؤكلية كبيرة، كالذيف يشترككف هع الفريؽ البيداغكجي في عدـ رضاٌـ كاستيائٍـ، ىجد أف ٌذي الفئة الهٍىية تدفع 
, الثهف غاليا هف أجؿ الىجاح كاالستقرار كالفعالية لهؤسساتٍـ 

تٍدؼ ٌذي الدراسة إلى هعرفة كاقع ههارسة العبلقات اإلىساىية لدم اإلدارييف بالهؤسسة الجاهعية كالكسائؿ البلزهة لتحسىٍا ، كها تٍدؼ إلى 
، كتقدـ  بعض الهقترحات لتحسيىٍا هعرفة  جكدة ٌدي العبلقات بداللة بعض الهتغيرات الفردية كالتىظيهية
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: أسئمة الدراسة
 ها هستكل العبلقات اإلىساىية السائدة بيف أعكاف اإلدارة؟ - 
 ها ٌي هقترحات تحسيف العبلقات اإلىساىية  لدل أعكاف اإلدارة؟- 
 

 :أىداؼ كأىمية الدراسة
ترجع أٌهية العبلقات اإلىساىية في هجاالت العهؿ إلى أٌهية عبلقات الفرد بزهبلئً فالهىاخ االجتهاعي لجهاعة العهؿ لً دكر كبير في - 

كتٍدؼ ٌذي الدراسة ,تكفير الثقة كاالطهئىاف ككذلؾ التكيؼ الىفسي لمفرد، بها يىظهىً دلؾ هف ىكاتج كرضا العاهؿ عف بيئة العهؿ التي يىهي بٍا
 :إلى
التطرؽ إلى الهعرفة العمهية لهصطمح العبلقات اإلىساىية في بيئة العهؿ، كذلؾ هف خبلؿ التعريؼ بٍا كهداخمٍا الىظرية ككؿ ها يتعمؽ بٍا  - 

كها تٍدؼ إلى هعرفة القياس الحقيقي لهستكل العبلقات اإلىساىية بيف أعكاف الحهاية الهدىية، كبأم شيء تتأثر ٌذي . هف الجاىب العمهي
 العبلقات، كعمى ضكء ذلؾ يتـ إيجاد حمكؿ لدعـ العبلقات اإلىساىية بيف أعكاف اإلدارة

 
: إلطار النظرما

: مفيـك العبلقات اإلنسانية
كالعبلقات اإلىساىية .     يقصد بالعبلقات اإلىساىية أىكاع العبلقات كالتفاعبلت االجتهاعية التي تربط األفراد كأساليب التفاعؿ التي تتـ بيىٍـ

 يطمؽ لفظ عبلقات ك (4: آؿ ناجي، ص).ٌي ىتاج طبيعي لتكاجد األفراد هعا في تىظيـ كاحد حيث يعهمكف هف أجؿ تحقيؽ أٌداؼ هشتركة
ـ في شكؿ هجهكعات في أم هجاؿ، سكاء كاف في هجاؿ األعهاؿ أك الحككهة، أك في السياسة،  إىساىية عف التداخؿ الذم يتـ بيف األفراد ٌك

 (12:، ص2003الحربي، ). أك في الدراسة، أك في الهىازؿ
    كالعبلقات اإلىساىية في الهؤسسة أك الهىظهة ٌي عبلقات العهؿ التي تحدث داخؿ التىظيـ، ذلؾ الهجتهع البشرم الذم يهكف حفزي، كدفعً 

شباع حاجاتٍـ بها يحقؽ أٌداؼ التىظيـ شاعة ركح الفريؽ بيف أفرادي، كا  كهف ٌىا يهكف القكؿ أف الٍدؼ الرئيسي لمعبلقات اإلىساىية . لمعهؿ، كا 
شباعٍا، كبيف تحقيؽ أٌداؼ التىظيـ اإلدارم ٌي ك (4: آؿ ناجي، ص). في اإلدارة يدكر حكؿ التكفيؽ بيف إرضاء الهطالب البشرية لؤلفراد كا 

تمؾ الجٍكد الهبذكلة كاألىشطة التي تبدؿ هف أجؿ بىاء إطار يساعد عمى تىهية الثقة كالفٍـ كاالحتراـ الهتبادؿ بيف اإلدارة كأفراد القكة العاهمة 
العبلقات اإلىساىية بأىٍا تدرس  )1996( سالتكىستاؿ كما يرل (7:، ص2003الحربي، ). بٍدؼ تحقيؽ األٌداؼ بكفاءة كفعالية كاقتصاد

ىها كأعضاء في هجهكعات  (13:، ص2003الحربي، ). األفراد أثىاء العهؿ كجهاعات هتفاعمة كليس هىفصميف كا 
هكاىياتً كخبراتً، كاعتبار الفرد قيهة عميا في : تعريؼ العبلقات اإلنسانية تعىي السمكؾ اإلدارم الذم يقـك عمى تقدير كؿ فرد، كتقدير هكاٌبً كا 

حد ذاتً، كالذم يقـك عمى االحتراـ الهتبادؿ بيف صاحب العهؿ أك القائـ عميً كالعاهؿ، كبيف العهاؿ بعضٍـ هع البعض األخر، كبيف 
الهشتغميف في هؤسسة هف الهؤسسات كالهتصميف بٍذي الهؤسسة، كالذم يقـك عمى حسف الىية ىحك اآلخريف كحسف القصد في العهؿ، الذم يقـك 
يهاف عهيؽ اىتهاء الفرد  عمى الدراسة الهكضكعية العمهية الجهاعية لهشكبلت اإلدارة عمى ٌدل هف الهصمحة العاهة، كالذم يقـك عمى شعكر كا 

  (11:، ص1999عكاشة، ). إلى الجهاعة التي يعهؿ فيٍا
:  هف خبلؿ التعاريؼ السابقة يتبيف لىا بأف العبلقات اإلىساىية ٌي  

ي .. تعبر عف التداخؿ الذم يحدث بيف األفراد في شكؿ هجهكعات في أم هجاؿ هف الهجاالت سكاء كاف هجاؿ سياسية أك هجاؿ األعهاؿ ٌك
 عبلقات كتفاعبلت اجتهاعية التي تربط األفراد في تىظيـ كاحد حيث يعهمكف هف أجؿ تحقيؽ أٌداؼ هشترؾ

ي بأىٍا تمؾ الجٍكد الهبذكلة كاألىشطة التي تبدؿ لكي تساعد عمى تىهية الثقة كالفٍـ كاالحتراـ الهتبادؿ بيف اإلدارة كالعهاؿ كتحقيؽ ركح  ٌك
 .التعاكف بيىٍـ كذلؾ بٍدؼ تحقيؽ أٌداؼ الهىظهة هف خبلؿ إشباع حاجاتٍـ االقتصادية كالىفسية كاالجتهاعية

 
 :العبلقات داخؿ المنظمة

 يرل عبد العزيز أف العبلقات السائدة داخؿ الهىظهات تتيح الهجاؿ الستخداـ القدرات العقمية كاالبتكارات، كتقديـ فرص اإلبداع كالشعكر 
بالسعادة عىد إىجاز ٌذي األعهاؿ كها تكفر هىاخا تىظيهيا كهكاىا لمتىافس الشريؼ بيف أفراد العاهميف ضهف بيئة عهؿ هىاسبة كهف خبلؿ 

العبلقات اإلىساىية كالكظيفية بالهىظهة يحقؽ العاهؿ حاجة األهف كالطهأىيىة كالتقدير االجتهاعي بصفتً عضكا في جهاعات عهؿ هستهرة 
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بعبلقات هتبادلة كها أف احتراـ الفرد لذاتً كاستغبلؿ الهكاٌب كالكصكؿ إلى أعمى هراكز هف خبلؿ أفكاري كجٍكدي، يقكد إلى تكفير بيئة تكجً 
 (18: ، ص2012القحطاني، ) . العبلقات اإلىساىية في التىظيـ باتجاي سميـ يتيح إلشباع حاجات األفراد

   كتأخذ طبيعة عبلقات العهؿ اتجاٌات هتغيرة طبقا لىكع كطبيعة العبلقات داخؿ التىظيـ حيث تكجد عبلقات بيف الرؤساء كالهرؤكسيف، 
 .كأخرل بيف األفراد العاهميف هع بعضٍـ

 
: العبلقة بيف الرئيس ك المرؤكس

     تعد العبلقة بيف الرؤساء كالهرؤكسيف هف أٌـ خصائص بيئة العهؿ، حيث أىٍا الهشكؿ لطبيعة كىكع الهىاخ السائد في إصدار القرارات 
ذا يىعكس أيضا عمى طبيعة العبلقات بيف األفراد، فاألفراد في الهىظهات عبارة عف هجهكع . كاألكاهر، كهدل تقبمٍا هف قبؿ الهرؤكسيف ٌك

  (18: نفس المرجع، ص ).العاهميف بٍا، سكاء كاىكا في أعمى الهستكيات اإلدارية أك في أدىاٌا
يككف الهشرفيف  )1987(ككفقا لىظرية التبادؿ بيف القائد كاإلتباع كالتي تـ كضع أسسٍا هف قبؿ كؿ هف جارف كسكاىدكر في عاـ        

عبلقات هتبادلة هع هكظفٍـ، كتختمؼ ىكعية العبلقة بيف القائد ككؿ هكظؼ هف أتباعً حيث يقيـ عبلقات كثيقة هع بعض األفراد كبٍهؿ 
البعض األخر، ٌذي العبلقة الكثيقة بيف القائد كالهكظؼ تتهيز بكجكد ثقة عالية هتبادلة، احتراـ عالي، التزاـ كطاعة عالية  ك في ٌذا الىكع هف 
العبلقات يعمـ كؿ هف القائد كالهكظؼ أىً يستطيع االعتهاد عمى اآلخر خصكصا هف ىاحية الدعـ كالتشجيع كالهكازاة كىتيجة لٍذا، حيث يتـ 
تطكير الشعكر بالشراكة ها بيف الشخصيف بحيث تتطكر العبلقة هف التركيز عمى االٌتهاهات الذاتية لتصبح أكثر تركيزا عمى االٌتهاهات 

عمى الىقيض هها سبؽ، فإف العبلقات ذات الىكعية الرديئة بيف القائد كاإلتباع تكصؼ عمى أىٍا عبلقات ال تحتكم عمى . الهشتركة بيف الطرفيف
 (7/8: الزغبي، ص). الكثير هف االتصاؿ هف األخر هع تقديـ اقؿ قدر هف الكاجبات

 
: العبلقة بيف زمبلء العمؿ

       أها العبلقات بيف العهاؿ في التىظيـ تأخذ أٌهية هكازية لطبيعة العبلقات بيف الرئيس كالهرؤكسيف، ألف الفرد في التىظيـ يستهد هف 
ـ هصدر األهاف لمهعمكهات غير الرسهية فيها يتعمؽ باألهكر  هجهكعة العاهميف هعً ها يمبي حاجاتً االجتهاعية التي يفتقر إليٍا، ٌك

الشخصية اتجاٌات الهىظهة، كها أف الفرد قد يجد حرجا في طمب الىصح كاإلرشاد هف رئيسً، كال لكف ال يجد حرجا في ذلؾ هف زهبلئً إذا 
كتؤدم العبلقات بيف الزهبلء هجهكعة هف الكظائؼ الهٍهة في حياة العهؿ، العبلقات  (19: ، ص2012القحطاني، ) .كاىت العبلقات جيدة

بيف الزهبلء تشكؿ هصدرا هٍها لمدعـ الىفسي كاالجتهاعي لمهكظؼ، فغالبا ها يتمقى الهكظؼ الدعـ كالتأييد كالتخفيؼ هف ضغط العهؿ هف 
قبؿ زهبلئً السبب الرئيسي في ٌذا اآلهر أف الهكظفيف عادة يدرككف أف زهبلءٌـ يعيشكف في ىفس الظركؼ هها يجعمٍـ أكثر قدرة عمى تفٍـ 

هكهٍـ في العهؿ ـ ٌك  (7/8: الزغبي، ص) .هشاعٌر
 

: اإلجراءات المنيجية 
إف طبيعة الهشكمة الهطركحة لمدراسة ٌي التي تحدد ىكع الهىٍج الهتبع هف الهىاٌج الهختمفة، بها أف ٌذي الدراسة تتىاكؿ كاقع :منيج الدراسة

العبلقات اإلىساىية لدل عهاؿ أعكاف اإلدارة فإف الهىٍج الهىاسب لٍذي الدراسة ٌك الهىٍج الكصفي، كيعرؼ بأىً طريقة لكصؼ الظاٌرة 
خضاعٍا لمدراسة الدقيقة ا كهيا عف طريؽ جهع هعمكهات هقىىة عف الهشكمة كتصىيفٍا كتحميمٍا كا  بحكش كالذنيبات، ). الهدركسة كتصكيٌر

 (140: ، ص2001
 تـ استخداـ االستباىة كأداة لجهع البياىات الهيداىية البلزهة لٍذي الدراسة كالتي تـ إعدادٌا هف خبلؿ دراسة خالد بف حهدم :أداة الدراسة

 )2006(أثر العبلقات اإلىساىية عمى أداء العاهميف في األجٍزة األهىية، كدراسة الباحث ىاصر بف هحهد بف عقيؿ  )2003(الحهيدم الحربي 
بحيث تـ حذؼ كتغير صياغة بعض األسئمة كالتي قد تككف . الرياض العبلقات اإلىساىية كعبلقتٍا باألداء الكظيفي لدل قكات األهف الخاصة

بىد، كتـ إعطاء  )25(غير كاضحة كغير هىاسبة لعيىة الدراسة، تـ كضع هجهكعة األسئمة التي تقيس العبلقات اإلىساىية كالتي تككىت هف 
درجات، ال أكافؽ  )3(درجات، هحايد  )4(درجات، أكافؽ  )5(أكافؽ بشدة : كزف االستجابات ألعكاف اإلدارة عمى كؿ فقرة عمى الىحك التالي

 .درجة )1(درجة، ال أكافؽ بشدة  )2(



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
414 

  يتهثؿ هجتهع البحث في ٌذي الدراسة في عهاؿ أعكاف اإلدارة العاهميف في: مجتمع البحث
. جاهعة قاصدم هرباح كمية عمـك الهادة كالطب

  يتهثؿ هجتهع البحث في ٌذي الدراسة في عهاؿ أعكاف اإلدارة العاهميف في: مجتمع البحث
  هف عهاؿ أهاىة 63.09عكف إدارم أم بىسبة   )53(إذا أصبحت عيىة الدراسة  )53(إستهارة كاسترجعت  )84(تـ تكزيع : عينة الدراسة

 العهيد، قسـ الفيزياء، عهاؿ الهكتبة كعهاؿ الهخابر هكزعيف حسب هتغيرات الدراسة 

ا في ضكء التراث الىظرم كالدراسات :عرض كمناقشة نتائج الدراسة سىتعرض فيها يمي إلى عرض ىتائج البحث، كىتائج تقييهٍا كتفسيٌر
 :السابقة

: عرض كمناقشة نتائج السؤاؿ األكؿ -1
ها ٌك كاقع العبلقات اإلىساىية لدل اإلدارييف بالجاهعة؟ تـ استخراج الهتكسطات الحسابية :    كلئلجابة عمى السؤاؿ األكؿ لمبحث

 :كاالىحرافات الهعيارية ك الىسب كالتكرارات  لتكزيع أفراد العيىة ، كها تـ حساب  هعاهؿ ؾ  ك كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ
 :ك النسب كالتكرارات  لتكزيع أفراد العينة ، ك معامبلت ؾ  يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات: (01)الجدكؿ 

مكافؽ العبارات                 
بشدة 

ال أكافؽ ال أكافؽ محايد مكافؽ 
بشدة 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

مستكل معامؿ ؾ 
الداللة 

تسكد عبلقات تفاىـ 
كثقة كاحتراـ بيف زمبلء 

 .العمؿ

16 
  

%30 

32 
%60 

2 
%4 

3 
%6 00 4,1509 ,554 44,585a ,000 

تسكد عبلقات جيدة 
بيني كبيف كرؤسائي 

 .في العمؿ

17 
32  % 

31 
58  % 

1 
2  % 

3 
%6 

1 
2  % 4,1321 ,732 65,962b ,000 

أشعر بدعـ كمساندة 
 .رؤسائي في العمؿ

10 
20% 

22 
42% 

8 
15% 

11 
21% 

2 
%4 

3,5094 1,293 19,925b ,000 

ظركؼ العمؿ مناسبة 
إلنجاز األعماؿ المككمة 

 .لي

6 
2  %1 

32 
%60 

6 
2  

%1 

8 
15% 

1 
2  % 3,6415 ,888 

 
 

56,528 
,000 

أشعر بالرضا الكظيفي 
 .                  عف عممي

00 11 
21% 

33 
62% 

5 
10% 

4 
8% 

3,9623 ,614 41,415a ,000 

 تكجد لقاءات غير 
 . (الرحبلت)رسمية مثؿ 

4 
8% 

5 
10% 

12 
24% 

20 
40% 

12 
24% 2,4151 1,363 15,774b ,000 

أحصؿ عمى التقدير 
كاالىتماـ في عممي مف 

طرؼ رؤسائي في 
 . العمؿ

10 
20% 

28 
52% 

8 
15% 

5 
10% 

2 
4% 3,7358 1,006 39,170b ,000 

أشارؾ في اتخاذ 
القرارات التي تخصني 
 .        في مسارم الكظيفي

6 
12% 

7 
13% 

12 
24% 

24 
48% 

4 
8% 3,4151 1,363 24,453b ,000 

أشجع المبادرات الفردية 
 .  كالجماعية في عممي

14 
27% 

30 
56% 

5 
10% 

3 
6% 

1 
2% 4,0000 ,769 53,698b ,000 

أىتـ بإببلغ زمبلئي 
عمى المستجدات التي 
 .تحدث في مجاؿ العمؿ

16 
30% 

28 
52% 

8 
15% 

1 
2% 

00 
4,1132 ,525 30,396a ,000 

أطبؽ أسمكب العمؿ 
الجماعي لتحقيؽ 
 .أىداؼ المؤسسة

12 
24% 

34 
64% 

6 
12% 

1 
2% 

 
4,0755 ,417 47,906a ,000 

 43,830a ,000 554, 4,0566  3 4 33 13أىتـ بالتعرؼ عمى أراء 
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كمقترحات زمبلء 
 .العمؿ

25% 62% 8% 6% 

أشارؾ في تحديد طرؽ 
جراءات العمؿ  .كا 

29 
54% 

5 
10% 

14 
26% 

4 
8% 

1 
2% 3,6226 ,701 48,792b ,000 

أقابؿ رؤساء العمؿ بكؿ 
 .سيكلة

9 
16% 

36 
67% 

6 
12% 

1 
2%1 

1 
2% 3,9623 ,537 44,585a ,000 

ييتـ رؤسائي في العمؿ 
بمعالجة المشاكؿ التي 

 .تكاجيني في عممي

6 
12% 

19 
38% 

13 
25% 

6 
12% 

9 
16% 

 
3,1321 1,617 65,962b ,000 

أحيانا ال أستجيب 
لمظركؼ الخاصة 

 .بزمبلئي

2 
4% 

15 
30% 

16 
32% 

14 
27% 

6 
12% 2,8302 1,144 43,830a ,000 

أحس باالنتماء إلى 
المؤسسة التي أنتمي 

 .إلييا

12 
24% 

31 
58% 

8 
15% 

2 
4% 

00 
4,0000 ,538 80,491b ,000 

العبلقات بيف العماؿ 
 تتعدل مجاؿ العمؿ

8 
15% 

21 
42% 

9 
17% 

14 
27% 

1 
2% 

3,3962 1,205 11,434b ,060 

أحرص عمى نشر 
عبلقات جيدة بيف 
. زمبلء العمؿ

00 20 
38% 

30 
56% 

3 
6% 

00 
4,3208 ,337 14,642b ,000 

أشجع العبلقات الجيدة 
. بيف زمبلء العمؿ

00 17 
32% 

32 
60% 

4 
8% 

 4,2453 ,343 35,528a ,000 

يشجع الرئيس عمى 
العبلقات االجتماعية 
. بينو كبيف العامميف

6 
12% 

16 
30% 

16 
30% 

11 
21% 

4 
8% 3,1698 1,259 20,868b ,020 

يتحدث المرؤكسكف 
. بحرية مع الرؤساء

6 
12% 

23 
43% 

15 
28% 

5 
10% 

4 
8% 3,4151 1,132 21,094c ,020 

أعتقد أف الطريقة التي 
يتـ بيا تقييـ االداء 
. طريقة عادلة

4 
8% 
 

16 
30% 

18 
33% 

11 
21% 

4 
8% 3,0943 1,126 12,642b ,060 

أشعر بعدالة 
المرؤكسيف بمنح  
. الحكافز لمعامميف

2 
4% 

11 
21% 

21 
29% 

13 
25% 

4 
8% 2,8113 1,041 41,415a ,000 

يجد العاممكف صعكبة 
في بناء عبلقات جيدة 
 فيما بينيـ

3 
6% 

19 
35% 

9 
17% 

17 
32% 

5 
10% 2,9623 1,306 , 

20,868b ,000 

 هعظـ هعاهبلت ؾ دالة إحصائيا ،أم أف ٌىاؾ فركؽ في استجابات األفراد عمى استبياف  الدراسة،هها يهكىىا هف ىبلحظبالعكدة لمجدكؿ السابؽ 
. تعهيـ الىتائج عمى أفراد الهجتهع 

هف خبلؿ التحميؿ اإلحصائي لمجدكؿ ىبلحظ أدل أف أعكاف  اإلدارة تسكد  بيىٍـ عبلقات  تفاٌـ كاحتراـ  ،حيث تقدر ىسبة أفراد العيىة 
ذا بىسبة )ا% 90(الهكافقيف ب ي ىسبة كبيرة  هقابؿ األفراد الغير هكافقيف ٌك ك ،  ) 4،15: (،عىد هتكسط حسابي يقدر بػ )ا% 6 (، ٌك  ٌك

أها فيها يحص عبلقاتٍـ هع رؤساءٌـ في العهؿ فقد سجمىا ىسبة ههاثمة لؤلفراد الهكافقيف  .)3(هتكسط يفكؽ الهتكسط الحسابي لمعبارة الهقدر ب 
ذا بىسبة    . ) 4،13: (، عىد هتكسط حسابي يقدر ب)ا% 8 (تقابمٍا ىسبة ضئيمة لدل األفراد الغير هكافقيف ٌك

ي ىسبة هتكسطة  هقابؿ األفراد الغير  )ا% 62(تشير الىتائج فيها يحص دعـ الرؤساء في العهؿ إلى  أف ىسبة أفراد العيىة الهكافقيف ب ، ٌك
ذا بىسبة ك هتكسط يقارب الهتكسط الحسابي لمعبارة الهقدر ب ،  ) 3،50: (،عىد هتكسط حسابي يقدر بػ )ا% 25 (هكافقيف ٌك أها فيها .)3( ٌك

هقابؿ األفراد الغير لدل األفراد الهكافقيف )ا% 72(يحص ككجكد ظركؼ عهؿ هىاسبة فقد سجمىا ىسبة هقاربة لىسبة السابقة حيث قدرت ب
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ذا بىسبة ذا يدؿ عمى ارتباط ظركؼ العهؿ بجكا العبلقات اإلىساىية السائدة، ، .)3،64(،عىد هتكسط حسابي يقدر ب  )ا% 19 (هكافقيف ٌك ٌك
ي ىسبة ضعيفة ،ككذلؾ األفراد الغير  )ا% 21(يبيف الجدكؿ  بالىسبة لدرجة الرضا لدل أفراد العيىة أف ىسبة أفراد العيىة الهكافقيف ب ، ٌك

ذا بىسبة ي ىسبة كبيرة ،عىد هتكسط حسابي يقدر بػ% 62، هقابؿ ىسبة )ا% 18 (هكافقيف ٌك ذا   ) 3،96(: ا، لدل أفراد العيىة الهحايديف ٌك ٌك
. يدؿ عمى كجكد عكاهؿ هختمفة لتحقيؽ الرضا لدل العاهؿ 

 ىسبة أفراد العيىة  هف خبلؿ الهعطيات الهكجكدة في الجدكؿ فيها يخص جكد لقاءات غير رسهية بيف زهبلء العهؿ  أفىبلحظ 
ذا بىسبة )ا% 18(الهكافقيف ب ي ىسبة ضعيفة  هقابؿ  تسجيؿ ىسبة كبيرة لدل األفراد الغير هكافقيف ٌك ،عىد هتكسط حسابي  )ا%64 (، ٌك

ك هتكسط أقؿ هف هتكسط العبارة، أها فيها يتعمؽ باالٌتهاـ هف طرؼ رؤساء العهؿ فقد سجمىا ىسبة لؤلفراد الهكافقيف    ) 2،14(: يقدر بػ ٌك
ذا بىسبة  ) %72(تقدر ب ، تشير   )3،73: (عىد هتكسط حسابي يقدر بػ  )ا%14 (هقابؿ  تسجيؿ ىسبة ضئيمة لدل األفراد الغير هكافقيف ٌك

هقابؿ األفراد لدل ألفراد الهكافقيف  كالهحايديف   ) %24،%25(الىتائج إلى أف الهشاركة في أتحاذ القرار  لدل أفراد العيىة يقدر بىسبة ضعيفة 
ذا بىسبة ي ىسبة هتكسطة ،عىد هتكسط حسابي يقدر ب  )ا% 56 (الغير هكافقيف ٌك . )3،41(، ٌك

ي ىسبة كبيرة   )ا% 83( ىسبة أفراد العيىة الهكافقيف ب  فيها يتعمؽ بتشجيع الهبادرات الفردية كالجهاعية  أف أفالىتائج تكضح  ، ٌك
ذا بىسبة ك هتكسط يفكؽ هتكسط    ) 4: (،عىد هتكسط حسابي يقدر بػ )ا%8 (هقابؿ  تسجيؿ ىسبة ضئيمة لدل األفراد الغير هكافقيف ٌك ٌك

هقابؿ  تسجيؿ ىسبة   ) %82(العبارة، أها فيها يتعمؽ باالٌتهاـ بتبميغ الزهبلء بهستجدات العهؿ فقد سجمىا ىسبة لؤلفراد الهكافقيف تقدر ب
ذا بىسبة ، أها فيها يحص تطبيؽ األسمكب الجهاعي في )4،11: (عىد هتكسط حسابي يقدر بػ  )ا%2 (ضئيمة لدل األفراد الغير هكافقيف ٌك

ذا بىسبة  ) %68(العهؿ فقد سجمىا ىسبة لؤلفراد الهكافقيف تقدر ب عىد   )ا%2 (هقابؿ  تسجيؿ ىسبة ضئيمة لدل األفراد الغير هكافقيف ٌك
 )4،07(: هتكسط حسابي يقدر بػ

هقابؿ  تسجيؿ ىسبة   ) %87( هف خبلؿ تحميؿ الجدكؿ  أف ىسبة اٌتهاـ العاهؿ بالتعرؼ عمى أراء زهبلءي  ىسبة كبيرة تقدر يتضح
ذا بىسبة أها فيها يحص الهشاركة في تحديد إجراءات ،)4،05: (عىد هتكسط حسابي يقدر بػ  )ا%6 (ضئيمة لدل األفراد الغير هكافقيف ٌك

ي ىسبة صئيمة   ) %10(فقد سجمىا ىسبة لؤلفراد الهكافقيف تقدر بالعهؿ  ذا بىسبةٌك  (هقابؿ  تسجيؿ ىسبة كبيرة لدل األفراد الغير هكافقيف ٌك
، تشير الىتائج إلى أف  سٍكلة المقاءات هع الهشرفيف في العهؿ   لدل أفراد العيىة يقدر   )3،62: (عىد هتكسط حسابي يقدر بػ  )ا64%

ذا بىسبةلدل ألفراد الهكافقيف    ) %83(بىسبة كبيرة  ي ىسبة ضعيفة ،عىد هتكسط حسابي يقدر  )ا% 14 (هقابؿ األفراد الغير هكافقيف ٌك ، ٌك
. )3،96(ب 

  هف خبلؿ الهعطيات الهكجكدة في الجدكؿ فيها يخص اٌتهاـ الهشرفيف بهعالجة الهشكبلت التي تكاجً العكف في  العهؿ  أفىبلحظ 
ذا  )ا% 50(ىصؼ أفراد العيىة هكافقيف  ي ىسبة هتكسطة  هقابؿ  تسجيؿ ىسبة أقؿ لدل األفراد الغير هكافقيف ٌك ا ،عىد هتكسط %28، ٌك

ك هتكسط يقارب هتكسط العبارة، ،أها فيها يتعمؽ باالستجابة لظركؼ الزهبلء فقد سجمىا ىسبة  هتقاربة لؤلفراد    ) 3،13(: حسابي يقدر بػ ٌك
ي عمى التكالي ك هتكسط أقؿ هف هتكسط العبارة، ،   )2،83: (عىد هتكسط حسابي يقدر بػ  )%39،%34(ب: الهكافقيف  كالغير هكافقيف ٌك ٌك

هقابؿ األفراد لدل ألفراد الهكافقيف    ) %84(تشير الىتائج إلى أف أحساس العاهؿ باالىتهاء إلى الهؤسسة  لدل أفراد العيىة يقدر بىسبة كبيرة 
ذا بىسبة ي ىسبة ضئيمة ،عىد هتكسط حسابي يقدر ب  )ا% 2 (الغير هكافقيف ٌك . )4(، ٌك

هف خبلؿ التحميؿ اإلحصائي لمجدكؿ ىبلحظ أدل أف أعكاف  اإلدارة تسكد  بيىٍـ عبلقات  تتعدل هجاؿ العهؿ  ،حيث تقدر ىسبة أفراد 
ذا بىسبة )ا% 57(العيىة الهكافقيف ب ي ىسبة هتكسطة  هقابؿ األفراد الغير هكافقيف ٌك   ) 3،39: (،عىد هتكسط حسابي يقدر بػ )ا% 29 (، ٌك

ك هتكسط يقارب الهتكسط الحسابي لمعبارة الهقدر ب ، أها فيها يحص حرصٍـ عمى تحسيف ٌذي العبلقات  ، كتشجيع العبلقات الجيدة .)3( ٌك
، لؤلفراد الهكافقيف  تقابمٍا ىسبة ضئيمة لدل األفراد الغير )ا% 32ا ،% 38(داخؿ العهؿ ،فقد سجمىا  عمى التكالي في ٌاتيف العبارتيف ىسبة 

ذا بىسبة  ،  عىد هتكسط حسابي يقدر )ا% 60، ا% 56(،  بيىها سجمىا ىسبة كبيرة لدل األفراد الهحايديف تقدر ب)ا% 8، ا% 6(هكافقيف ٌك
أها فيها يحص تشجيع الهشرؼ لمعبلقات داخؿ العهؿ فقد سجمىا ىسبة  هتقاربة لؤلفراد الهكافقيف  كالغير   .)4،16 ،4،4(: عمى التكالي ب

ي عمى التكالي    )3،41: (عىد هتكسط حسابي يقدر بػ  )%29،%32(ب: هكافقيف ٌك
 ىسبة أفراد العيىة الهكافقيف تقدر في ٌاتيف   فيها يتعمؽ بهدل العدالة  في طريقة تقييـ األداء ، هىح الحكافز أف أفالىتائج تكضح

  )ا%21ا،%29 ( كىسبة، لدل األفراد الغير هكافقيف ) %38،%25 (، هقابؿ  تسجيؿ ىسبة )29%  ،ا% 33(العبارتيف عمى التكالي  ب
، أها فيها يتعمؽ بقدرة العهاؿ عمى بىاء عبلقات حيدة فيها بيىٍـ ـ فقد سجمىا    )3،09،2،81(: عىد هتكسط حسابي يقدر بػ لدل الهحايديف،

ك )2،92(:  عىد هتكسط حسابي يقدر بػ)41% ،،ا% 42(ىسبة هتقاربة لدل ألفراد الهكافقيف كالغير هكافقيف تقدر عمى التكالي ب تقدر ب ،  ٌك
ذا يدؿ عمى أف ىسبة هعتبرة هف العيىة ال تهتمؾ هٍارات التكاصؿ  .هتكسط أقؿ هف الهتكسط الحسابي ؿ العبارة ، ٌك
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       كفيها يمي عرض هقترحات عيىة الدراسة لتحسيف العبلقات اإلىساىية:عرض نتائج السؤاؿ الثاني

: يمثؿ مقترحات عينة الدراسة لتحسيف العبلقات اإلنسانية ( 2)جدكؿ رقـ 

النسبة 
 المئكية

المقترحات  التكرارات الرقـ 

 1 االحتراـ الهتبادؿ بيف العهاؿ 13 %48.14
 2 االحتراـ بيف الرئيس كالهرؤكس 9 %33.33
الحرص عمى هساىدة الزهبلء كقت  8 %29.62

 الشدة
3 

 4 أداء كؿ هكظؼ هٍاهً الهكمؼ بٍا  6 %22.22
 5 تشجيع كتحفيز العهاؿ فيها بيىٍـ 6 %22.22
 6 تشجيع الهبادرات الفردية كالجهاعية 6 %22.22
 7 تٍيئة الظركؼ الهىاسب لتأدية العهؿ 5 %18.51
 8 العدالة هف طرؼ الرئيس بيف العهاؿ 5 %18.51
 9 الهشاركة في اتخاذ القرار 4 %14.81
 10 الحرص عمى تمبية هطالب العهاؿ 3 %11.11
القياـ برحبلت لتعزيز الكحدة بيف  3 %11.11

 العهاؿ
11 

 

كبىسبة هئكية بمغت  )13(أف  اقتراح االحتراـ الهتبادؿ بيف العهاؿ جاء في الهرتبة األكلى كذلؾ بتكرار بمغ قيهة  )02 (يكضح الجدكؿ رقـ 
، كفي )33.33(كبىسبة هئكية بمغت  )9(، يميً في الهرتبة الثاىي اقتراح االحتراـ بيف الرئيس كالهرؤكس كذلؾ بتكرار بمغ قيهة )42.14(

، في الهرتبة الرابعة جاءت كؿ هف )29.62(كبىسبة هئكية بمغت  )8(الهرتبة الثالثة الحرص عمى هساىدة الزهبلء كقت الشدة بتكرار بمغ قيهة 
االقتراحات أداء كؿ هكظؼ هٍاهً الهكمؼ بٍا، تشجيع كتحفيز العهاؿ فيها بيىٍـ، تشجيع الهبادرات الفردية كالجهاعية، كقد بمغت قيهة 

، أها الهرتبة الخاهسة اقتراح تٍيئة الظركؼ الهىاسبة لتأدية العهؿ ك العدالة هف طرؼ الرئيس بيف )22.22(كبىسبة هئكية بمغت  )6(التكرارات 
كبىسبة هئكية بمغت  )4(، كفي الهرتبة السادسة اقتراح الهشاركة في اتخاذ القرار بتكرار )18.51(كبىسبة هئكية بمغت  )5(العهاؿ بتكرار 

كبىسبة  )3(، أها في الهرتبة األخيرة اقتراح الحرص عمى تمبية هطالب العهاؿ، القياـ برحبلت لتعزيز الكحدة بيف العهاؿ كذلؾ بتكرار )14.41(
. )11.11(هئكية بمغت 

 :مناقشة النتائج
أف عهاؿ أعكاف اإلدارة يتهيزكف بعبلقات إىساىية إلدراكٍـ بأٌهيتٍا في تحقيؽ أٌدفٍـ كأٌداؼ الهىظهة  )1( يتضح هف الجدكؿ رقـ 

فٍي تسٍـ إسٍاها فعاال في تهاسؾ الجهاعة كالعهؿ بركح الفريؽ كتساعد عمى تكثيؽ العبلقات الكدية كالتعاكف كالثقة الهتبادلة، كعىد ها تحقؽ 
  .ٌذي األهكر يرتفع الكعي بيف العهاؿ كترتفع ركحٍـ الهعىكية

اإلدارة ترتكز بالدرجة األكلى عمى  تكصمت ىتائج الدراسة إلى أف درجة هستكل العبلقات داخؿ العهؿ عهكها هعتدلة ، فطبيعة هٍىة
ىكعية العبلقات هع جهاعة العهؿ، فاإلدارم غالبا ها يقـك بالهٍاـ التي يريد القياـ بٍا، ك يترؾ لزهبلئً بقية الهٍاـ ،كيحدث ذلؾ ىتيجة لتداخؿ 

الهٍاـ كعدـ تحديد الصبلحيات لكؿ عاهؿ هها يىشئ الصراع، كالتكتر 
كيهكىىا إرجاع ٌذي الىتيجة إلى طبيعة الهجتهع العربي، الذم يشجع عمى طمب الدعـ كالهساىدة بيف أفرادي فىجد الهكاطف العربي أكثر 

 ،فقد كشفت دراسة أجراٌا باحثكف في جاهعة هيتشجاف هدة عشريف عاـ عف ضغكط العهؿ، أف سعيا لمحصكؿ عمى دعـ اآلخريف كهساىدتٍـ
. تقديـ الدعـ كالهساىدة لمعاهميف كالتعاطؼ هعٍـ هف قبؿ الهشرفيف كالزهبلء كاف لً أثر هخفؼ هف الضغكط الىفسية كالهٍىية التي تعرضكا لٍا
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 الدعـ كالهساىدة االجتهاعية كالتي تعبر عىٍا شبكة العبلقات االجتهاعية التي تكفر أساسا قاعديا كها أف (347، ص، 1998الييجاف،  )
 )Spacapan- Oskamp(" سباكباف ك أكسكاهبؾ"لمفرد تهىحً التكاصؿ هع الجهاعة، كالهساعدة الهمهكسة كقت الحاجة لهكجٍة الهشكبلت

بلتٍـ العمهية يدرككف أٌهية العبلقات اإلىساىية كاىعكاس ذلؾ عمى تحقيؽ  يهكف تفسير ٌذي الىتيجة بأف عهاؿ أعكاف اإلدارة عمى اختبلؼ هٌؤ
ـ باألهف كالطهأىيىة  .أٌدؼ الهىظهة، ككذلؾ إدراكٍـ ألٌهيتٍا في تخفيض الخبلفات كيشعٌر

بأف العهاؿ يدرككف أٌهية االحتراـ الهتبادؿ بيىٍـ، كأىٍـ ال يستطيعكف إىجاز هٍاهٍـ دكف  )2(يهكف تفسير الىتائج الهكضحة في الجدكؿ رقـ 
كجكد ٌذا االحتراـ ألف الفرد في العهؿ يستهد هف زهبلءي حاجاتً االجتهاعية، كالهعمكهات الخاصة بالعهؿ، كها أف الفرد قد يجد حرجا في 

العبلقات بيف الزهبلء تشكؿ هصدرا  طمب الىصح كاإلرشاد هف رئيسً، كلكىً ال يجد حرجا في ذلؾ هف زهبلئً إذا كاىت العبلقات جيدة، ألف
هٍها لمدعـ الىفسي كاالجتهاعي لمهكظؼ، فغالبا ها يتمقى الهكظؼ الدعـ كالتأييد كالتخفيؼ هف ضغط العهؿ هف قبؿ زهبلئً كالسبب الرئيسي 

هكهٍـ في  ـ ٌك في ٌذا األهر أف الهكظفيف عادة يدرككف أف زهبلءٌـ يعيشكف في ىفس الظركؼ هها يجعمٍـ أكثر قدرة عمى تفٍـ هشاعٌر
ذا ها أشارب لً العديد هف الدراسات.العهؿ فتكصمكا هف خبلؿ أبحاثٍـ إلى أف اىخفاض  )1986( آخركفك  " Sarason " " ساراسكف"  ٌك

 )1986 كآخركف، Sarasonساراسكف  ( .درجة الهساىدة االجتهاعية في حياة الفرد يعتبر عاهؿ هٍدد باالضطراب
  فيها يخص هقترح االحتراـ بيف الرئيس كالهرؤكس يهكف تفسير ٌذا الترتيب لهدل أٌهيتً في تحقيؽ أٌداؼ الهؤسسة،  فالهشرؼ الذم يٍتـ 
بعهالً كيعاهمٍـ هعاهمة جيدة يكسب كالءٌـ كرضاٌـ الكظيفي كعمى العكس هف ذلؾ إذا عاهمٍـ هعاهمة سيئة ال يكسب كالءٌـ كيجعؿ هشاعر 

ذا ها جاءت بً ىظرية التبادؿ بيف القائد كاألتباع كالتي تؤكد عمى أف لمهشرفيف عبلقات هتبادلة هع هكظفيٍـ، كتختمؼ . االستياء تىتشر بيىٍـ ٌك
 .ىكعية العبلقة بيف القائد ككؿ هكظؼ هف أتباعً 

أها فيها يخص هقترح تشجيع كتحفيز العهاؿ فيها بيىٍـ ك تشجيع الهبادرات الفردية كالجهاعية يهكف تفسير الىتيجة بككف العهؿ الجهاعي يمبي 
، حيث لكحظ أف العهاؿ الذيف يشاركف في العبلقات  لدل العاهؿ الكثير هف الحاجات الىفسية كيساعد عمى التخفيؼ هف الهعاىاة في العهؿ 

 .(96، ص 2006حريـ مريـ،  )االجتهاعية أقؿ تعرض لمضغكط الهٍىية بها فيٍا ضغط العبلقات 
 

 : المرجع
.  هطبعة الجهٍكرية، القاٌرةعمـ النفس الصناعي،. )1999(عكاشة، هحهكد فتحي - 1
، هكتبة الجاهعة إثراء السمكؾ التنظيمي مفاىيـ معاصرة. )2009(الفريجات، خضير كاظـ حهكد كالمكزم، هكسى سبلهة كالشٍابي، أىعاـ - 2

. عهاف. لمىشر كالتكزيع
.  ، عهاف6، دار كائؿ لمىشر ، طالسمكؾ التنظيمي دراسة السمكؾ اإلنساني الفردم كالجماعي في منظمات اإلعماؿ. )2012(القريكتي، هحهد القاسـ - 3
 رسالة هاجستير غير هىشكري أثر العبلقات اإلنسانية عمى أداء العامميف في األجيزة األمنية،. )2003(الحربي، خالد بف حهد الحهيد  - 4

. الرياض.كمية الدراسات العميا، قسـ العمـك اإلدارية جاهعة ىايؼ العربية لمعمـك االهىية
العبلقات اإلىساىية كعبلقتٍا باألداء الكظيفي دراسة تطبيقية عمى ضباط قكات األهف الخاصة بهديىة . )2006(بف عقيؿ، ىاصر بف هحهد - 5

 .الرياض، رسالة هاجستير، كمية الدراسات العميا في العمـك اإلدارية، الرياض
 

: المجبلت كالدكريات
، درجة استخداـ هديرم الهدارس الثاىكية في هحافظة جرش ألسمكب 2010 سميـ عكدة الزبكف هحهد سميـ الزبكف، سميهاف دياب هكسى، 

. العدد الثالث، دهشؽ- 26العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية هف كجٍة ىظر هعمهيٍـ، الهجمد 
 : تقرير عف العبلقات بيف الهكظفيف كاإلدارة في األهـ الهتحدة:تقارير كندكات
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 العبلقات اإلنسانية كأثرىا عمى تغيب العماؿ بالمؤسسة
. دراسة ميدانية بمؤسسة تاكسنة لممياه المعدنية بكالية جيجؿ- 

يكسؼ حديد .د
 نعيـ بكعمكشة
 بجامعة جيجؿ

: مقدمة

 لقد أضحى العهؿ عهمية غاية في التعقيد، إذ تتكقؼ فعالية كؿ هؤسسة في إىجاز هٍاهٍا كتحقيؽ أٌدافٍا عمى جهمة هف العكاهؿ، 
فالعىصر البشرم أضحى أٌـ هكرد تهتمكً . ككذا فعالية أداء هكاردٌا البشرية كهدل كفاءتٍا، باعتبار ٌذي األخيرة أٌـ حمقة في هسيرة التىهية

كها أف . الهؤسسة كالقكة االرتكازية الدافعة لىجاحٍا، كهف ثهة بات االٌتهاـ بٍا الشغؿ الشاغؿ لمكثير هف الهٍتهيف بالفكر اإلدارم كالتىظيهي
العبلقات االىساىية في هجتهع العهؿ تعتبر ىقمة ىكعية في تغيير كضعية العهاؿ، فٍي تعىي الدكر الكبير الذم يقـك بً العاهؿ االىساىي ككيؼ 
يستطيع التأثير في سير العهمية اإلىتاجية باعتبار الهؤسسة هجتهع صغير يضـ هجهكعات هتبايىة هف األفراد تكلدت عىٍا صراعات هختمفة 

. أدت إلى ضركرة كجكد أىظهة تحكهٍا العبلقات التي تىشأ داخؿ الهؤسسة
فالهشاكؿ . كعميً برزت عدة دراسات كىظريات تعالج كيفية هكاجٍة الهؤسسات لهشاكؿ التسيير كاالستغبلؿ األهثؿ لمهكرد البشرم

ي هشكمة تىظيهية تختمؼ  الىاجهة عف اليد العاهمة لٍا تأثير كبير عمى هردكدية الهؤسسة، كهف بيف ٌذي الهشاكؿ هشكؿ التغيب العهالي ٌك
إذ تعتبر ٌذي الظاٌرة عائؽ حقيقي في سبيؿ زيادة االىتاج كتحسيف كترقية األداء البشرم، هف خبلؿ االىعكاس . حدتٍا هف هؤسسة إلى أخرل

.  السمبي الذم تحدثً سكاء عمى هستكل الهيزاىية أك عمى هستكل الهردكدية، كبالتالي عرقمة تطكر كىهك الهىظهة
ك ها حاكلت ٌذي الدراسة الكشؼ عىً، حيث تٍدؼ إلى تشخيص الكاقع الفعمي لظاٌرة التغيب العهالي في ضكء العبلقات   ٌك

. االىساىية السائدة بالهؤسسة الجزائرية
  

 .لمدراسة كالمفاىيمي النظرم اإلطار:  األكؿ المحكر
إشكالية الدراسة : أكال

 إف دراسة السمكؾ اإلىساىي كالتىظيهي يتطمب األخذ بعيف االعتبار الهتغيرات اإلىساىية كالتىظيهية التي تتداخؿ كتتفاعؿ هعا، لتؤثر 
فالسمكؾ التىظيهي عهمية تكاصؿ كتفاعؿ لسمككيات األفراد في الهىظهة تؤدم إلى . في سمكؾ األفراد داخؿ هىظهات العهؿ كهياديف الىشاط

ك ها يؤكدي . ظٍكر أىشطة كأىهاط سمككية جديدة أحد ركاد هدرسة العبلقات اإلىساىية، كالذم يعتبر اإلىساف هخمكؽ اجتهاعي " إلثكف هايك"ٌك
يسعى إلى عبلقات أفضؿ هع اآلخريف، كأف شعكر الفرد باىتهائً ٌك الذم يحفزي لمبدؿ كالعطاء كارتباطً بهكاف عهمً كاستقراري كاىضباطً فيً؛ 

. بهعىى أف إشباع حاجات العاهؿ االجتهاعية قبؿ الهادية ٌك األساس في تحفيزي لمعهؿ
ا هف الهؤسسات في دكؿ العالـ تعاىي هف عدة هشاكؿ تىظيهية  هثؿ صعكبة تكيؼ العهاؿ الىاتج عف ، كالهؤسسة الجزائرية كغيٌر

رية في صكرة الفرد العاهؿ، باإلضافة إلى صعكبة التأٌيؿ في عهمية االتصاؿ داخؿ الهىظهة، كالذم تؤثر فيً عدة عكائؽ  خصكصيات جٌك
فالكاقع يظٍر بأف الهؤسسة الجزائرية تعاىي ٌدرا كبيرا لمكقت الهخصص لمعهؿ، بسبب تفشي . عمى الهستكل الىفسي كالبيئي كالتىظيهي كالتقىي

. ظاٌرة تغيب العهاؿ
 كفي ٌذا السياؽ جاءت ٌذي الدراسة لهحاكلة االطبلع كفٍـ كهف ثـ تفسير زيادة حدة ظاٌرة التغيب في الهؤسسة الجزائرية هف خبلؿ 

هرتكزيف في ذلؾ عمى ربطٍا بىكعية العبلقات اإلىساىية التي تحكـ - هؤسسة تاكسىة إلىتاج الهياي الهعدىية–الىظر إلى الهؤسسة هحؿ الدراسة 
ها ٌي حدكد تأثير العبلقات اإلىساىية بالهىظهة عمى ظاٌرة : كعمى ٌذا األساس تـ طرح التساؤؿ الرئيسي التالي. كتسكد داخؿ الهؤسسة

. التغيب العهالي؟
:  كيىدرج تحت ٌذا التساؤؿ التساؤالت الفرعية التالية

 .ٌؿ تؤثر العبلقات العهكدية داخؿ الهىظهة عمى التغيب العهالي؟ -
 .ٌؿ تؤثر العبلقات األفقية داخؿ الهىظهة عمى التغيب العهالي؟ -
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فرضيات الدراسة : ثانيا
: الفرضية الرئيسية

 .العبلقات اإلىساىية بالهىظهة بشكؿ كبير عمى ظاٌرة التغيب العهاليتؤثر 
: الفرضيات الفرعية

 .لمعبلقات العهكدية داخؿ الهىظهة أثر عمى التغيب العهالي -
 .لمعبلقات األفقية داخؿ الهىظهة أثر عمى التغيب العهالي -

 
 .تحديد مفاىيـ الدراسة: ثالثا

 :العبلقات االنسانية .1
:  كفيها يمي ىستعرض هجهكعة هف التعاريؼ،اىتشر استخداـ ٌذا الهصطمح اىتشارا كاسعا كاستعهؿ لئلشارة عمى أكثر هف هعىى

األىهاط الهقررة هف التفاعؿ االىساىي الهستقمة هف شخصيات األفراد "بأىٍا " عالـ العهؿ"في كتابً " ركباف دكباف"عرفٍا 
. )175، ص1990هكسى، ("الهشتركيف

ٌذا الهفٍـك يؤكد عمى أف العبلقات االىساىية عبارة عف سمكؾ جهاعي لهجهكعة هف األفراد، غير أىٍا هستقمة عف ذكاتٍـ هثمٍا هثؿ أم 
. ظاٌرة اجتهاعية

تمؾ العبلقات التي تىطكم عمى خمؽ جك هف الثقة كاالحتراـ الهتبادؿ، "كيستخدـ هفٍـك العبلقات االىساىية في الصىاعة ليشير إلى 
كالتعاكف بيف أصحاب العهؿ كاإلدارة هف جٍة، كبيف العهاؿ هف جٍة أخرل، كتٍدؼ ٌذي العبلقات إلى رفع الركح الهعىكية لمعاهميف كزيادة 

. )177.176ص .، ص2007لطفي، ("اإلىتاج
كيسترف "التابعة لشركة " ٌاكثكرف"كيرجع الفضؿ في ظٍكر هفٍـك العبلقات االىساىية إلى تمؾ الدراسات الشٍيرة التي أجريت في هصاىع 

كزهبلءي هف الباحثيف في قسـ البحث الصىاعي التابع لجاهعة ٌارفارد، كقد أجريت ٌذي الدراسات ها بيف " إلثكف هايك"، كالتي قاـ بٍا "إليكتريؾ
.  1932 كعاـ 1927عاـ 

ـ عمى العهؿ هعا "كها تعرؼ العبلقات االىساىية أيضا بأىٍا  هجاؿ هف هجاالت اإلدارة يعىي إدهاج األفراد في هكقؼ العهؿ بطريقة تحفٌز
شباع حاجاتٍـ االقتصادية كالىفسية كاالجتهاعية . )27.26ص .، ص1981حسيف، ("بأكثر إىتاجية، هع تحقيؽ التعاكف بيىٍـ كا 

يقصد بالعبلقات االىساىية ذلؾ الىكع هف عبلقات العهؿ باإلدارة العاهة التي تٍتـ بأثر العبلقات العهكدية بيف الرؤساء  :التعريؼ االجرائي
حيث تٍدؼ العبلقات االىساىية ٌىا الكصكؿ إلى . كالهرؤكسيف كالتفاعؿ كالتكاصؿ داخؿ الهىظهة، كها تٍتـ بأثر العبلقات األفقية بيف العهاؿ

بعض العكاهؿ االجتهاعية كالشعكر باألهف كاالستقرار في العهؿ، الشعكر باالىتهاء، كجكد العبلقات االجتهاعية الطيبة هع الزهبلء 
 .كالهرؤكسيف، اٌتهاـ الرؤساء الهباشريف بحؿ الهشكبلت الشخصية لمعهاؿ أكثر هف اٌتهاهٍـ بحؿ هشكبلت العهؿ كاالىتاج

 :التغيب .2
 كليس هف السٍؿ تحديد هفٍـك لمتغيب كذلؾ يعتبر الغياب ظاٌرة هرضية، كهشكمة هف الهشكبلت التي تعاىي هىٍا الهؤسسات الهختمفة،

راجع إلى اختبلؼ كجٍات الىظر لدل الهفكريف حكلً، لذا ىجد عدة تعريفات لمتغيب بسبب اختبلؼ الهدارس التي يىتهي إليٍا الهفكركف ككذلؾ 
. اختبلؼ الهجتهعات

. )73، ص1996لطفي، ("تخمؼ العاهؿ عف الحضكر إلى العهؿ في ظركؼ كاف في إهكاىً أف يتحكـ فيٍا"يعرؼ التغيب عمى أىً 
عدـ حضكر العاهؿ إلى عهمً في أياـ العهؿ الهقررة، كذلؾ "كيعرؼ هكتب احصاءات العهؿ بالكاليات الهتحدة األهريكية التغيب بأىً 

، 2005الدقس، ("بسبب الهرض أك اإلصابة التي تعيؽ العاهؿ عف العهؿ، باإلضافة إلى التغيب غير الهصرح بً ألم سبب هف األسباب
. )189ص

، تـ تحديد هفٍـك التغيب عمى أىً "تغيب العهاؿ كأثري في الكفاية االىتاجية" بعىكاف 1967كفي دراسة قاهت بٍا جاهعة االسكىدرية عاـ 
، 1996لطفي، ("عدـ كجكد العهاؿ أثىاء ساعات العهؿ طبقا لجداكؿ االىتاج ألسباب غير هشركعة أك بدكف أسباب عمى االطبلؽ"يعىي 
. )73ص

أم أف الغياب يشكؿ بكجً عاـ الفاقد البشرم في العهؿ، كتختمؼ الهؤسسات في ىظرتٍا إلى الغياب حسب القكاىيف الخاصة بٍا في 
. حاالت التأخر أك الهرض أك الحكادث أك االضرابات كغير ذلؾ
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كعميً فإف الغياب يعىي عدـ حضكر العاهؿ لمعهؿ في الكقت الذم يتكقع هىً الحضكر فيً، كالهشاركة في االىتاج طبقا لبراهج 
. العهؿ سكاء أكاف بإرادة العاهؿ أك بدكف إرادتً

يقصد بالغياب اىقطاع العاهؿ عف الحضكر إلى عهمً في الكقت الذم يجب أف يتكاجد فيً، سكاء كاف ذلؾ ألسباب إرادية  :التعريؼ االجرائي
 . أك غير إرادية، سكاء تـ ذلؾ ىتيجة الهرض أـ ألسباب اىتقاهية ضد الهؤسسة التي يعهؿ بٍا

 .الميدانية لمدراسة المنيجية اإلجراءات: الثاني المحكر
مجاالت الدراسة : أكال

 .هؤسسة تاكسىة إلىتاج الهياي الهعدىية بكالية جيجؿ ٌك الهكاف الذم تهت فيً الدراسة الهيداىية لمبحث، كيتهثؿ في :المجاؿ المكاني
 46 يتهثؿ في عهاؿ هؤسسة تاكسىة إلىتاج الهياي الهعدىية بكالية جيجؿ، الذيف تـ تطبيؽ االستهارة عميٍـ كالهقدر عددٌـ بػ:المجاؿ البشرم

 .عاهبل
 

المنيج المتبع في الدراسة : ثانيا
يمعب الهىٍج دكرا ٌاها كأساسيا في الكشؼ عف هختمؼ الظكاٌر التي هف خبللٍا يهكف لمباحث فٍـ ها يحيط بً، كارتأيىا استعهاؿ الهىٍج 

الكصفي الرتباطً بهكضكع الدراسة الراٌىة لمكشؼ عف تأثير العبلقات االىساىية عمى التغيب العهالي بالهؤسسة الجزائرية، حيث تكهف أٌهية 
هجهكعة هف اإلجراءات البحثية التي "ككىً فٍك يٍدؼ لفٍـ الظاٌرة . الهىٍج الكصفي في قدرتً عمى اكتشاؼ كافة الهتغيرات الخاصة بالظاٌرة

كتحميمٍا تحميبل كافيا كدقيقا الستخبلص داللتٍا  تتكاهؿ لكصؼ الظاٌرة أك الهكضكع اعتهادا عمى جهع الحقائػؽ كالبياىات كتصىيفٍا كهعالجتٍا
 .)337، ص 2005 سميهاف، ("أك الكصكؿ إلى ىتائج أك تعهيهات عف الظاٌػرة أك الهكضكع هحؿ البحث

 
أداة البحث : ثالثا

ذا راجع لطبيعة عيىة الدراسة كالهتهثمة في عهاؿ هؤسسة تاكسىة إلىتاج الهياي الهعدىية الذيف أجريت  تـ استخداـ االستهارة في ٌذي الدراسة ٌك
ي كسيمة أساسية تستخدـ في عميٍـ الدراسة، ك تعتبر استهارة البحث هف أكثر أدكات جهع البياىات شيكعا كاستخداها في البحكث االجتهاعية، ٌك

ي أقؿ تكمفة كاختصارا لمجٍد باإلضافة إلى سٍكلة هعالجة بياىاتٍا إحصائيا . جهع البياىات الهتعمقة بهكضكع الدراسة، ٌك
ـ أفراد العيىة التي استخرجٍا الباحث بغرض التحقؽ هف "       كاالستهارة  كثيقة تتضهف هجهكعة هف األسئمة تكجً إلى الهستجكبيف، ٌك

 سبعكف، جرادم، ("فرضيات البحث، كيىتظر هف ٌؤالء الهستجكبيف أف يقدهكا إجابات في هسائؿ أك ىقاط هعيىة هرتبطة بأٌداؼ الدراسة
 .)156، ص2012

 
عينة الدراسة : رابعا

تعتبر عهمية اختيار العيىة هف أٌـ الهراحؿ في البحث العمهي، ألف صحة ىتائج الدراسة كدقتٍا تتكقؼ عمى اختيار العيىة، فقد 
ٌك دراسة شاهمة هستعرضة "كسىقـك في دراستىا ٌذي باعتهاد الهسح الشاهؿ الذم . تختمؼ حسب اختبلؼ الهكاضيع التي ٌي قيد الدراسة

كهحاكلة هىظهة لجهع البياىات كتحميؿ كتفسير كتقرير الكضع الراٌف لهكضكع ها في بيئة هحددة ككقت هعيف؛ أم أف البحث الهسحي يىصب 
ا كتعهيهٍا كذلؾ لبلستفادة هىٍا هستقببل صابر، خفاجة، ("عمى الكقت الحاضر كها أىً يٍدؼ إلى الكصكؿ إلى بياىات يهكف تصىيفٍا كتفسيٌر

 46حيث سىقـك بإجراء الدراسة عمى كافة عهاؿ هؤسسة تاكسىة إلىتاج الهياي الهعدىية بكالية جيجؿ، كالهقدر عددٌـ بػ . )89، ص 2002
 .عاهبل

 
 .الميدانية الدراسة نتائج :المحكر الثالث

هف خبلؿ الدراسة الهيداىية كتحميؿ البياىات الهكجكدة في االستهارة عف طريؽ تفريغٍا في جداكؿ، تـ التكصؿ إلى جهمة هف الىتائج، ٌي 
 :كالتالي
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 الخصائص السكسيكلكجية لممبحكثيف: أكال
يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب متغير الجنس : 1الجدكؿ رقـ 

 

 

 

ذا راجع إلى طبيعة العهؿ االىتاجي بالهؤسسة هيداف %100 كذلؾ بىسبة   يتضح أف كؿ الهبحكثيف ذككر1هف خبلؿ الجدكؿ رقـ  ، ٌك
  .الدراسة، حيث يتطمب العهؿ بالهؤسسة جٍدا عضميا يتىاسب كطبيعة الرجؿ إضافة إلى أكقات الخدهة في الهؤسسة

يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب متغير السف : 2الجدكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

ـ هابيف 2هف خبلؿ الجدكؿ رقـ  هف الهجهكع الكمي % 32.61 سىة كذلؾ بىسبة 30 ك26 يتضح أف أغمب الهبحكثيف تتراكح أعهاٌر
ـ ها بيف  ، في حيف أف ىسبة %23.91 سىة فتقدر ىسبتٍـ بػ 40 ك36لمهبحكثيف، في الهقابؿ ىجد أف الهبحكثيف الذيف تتراكح أعهاٌر

ـ ها بيف % 19.57 هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف فتهثؿ الفئة % 10.87 سىة، أها ىسبة 35 ك31فتهثؿ الهبحكثيف الذيف تتراكح أعهاٌر
ـ ها بيف 25 ك 20العهرية ها بيف  هف الهجهكع الكمي % 08.70 سىة فقدرت ىسبتٍـ بػ 45 ك41 سىة، بيىها الهبحكثيف الذيف تتراكح أعهاٌر

كهف خبلؿ ٌذي . هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف% 04.35 سىة فقد قدركا بىسبة 46لمهبحكثيف، في حيف أف الهبحكثيف الذيف يفكؽ سىٍـ 
ذا يعكد لطبيعة العهؿ بالهؤسسة، حيث تتهيز الفئة العهالية التي يىحصر سىٍا ها  الىتائج ىبلحظ أف الفئة العهرية الغالبة ٌي فئة الشباب، ٌك

بلت بشرية ٌاهة كالتي تتهتع بصفات . سىة بالحيكية كالىشاط، ككذا التهيز كالكفاءة40 ك26بيف   كعميً يهكف القكؿ أف الهؤسسة تهمؾ هٌؤ
 .خاصة كتحهؿ الهسؤكليات كاالىضباط في العهؿ ألىٍـ في هرحمة العطاء كاإلبداع

يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب متغير الحالة المدنية : 3الجدكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

الىسبة الهئكية التكرار الجىس 
 100% 46ذكر 
 00% 00أىثى 

 % 100 46الهجهكع 

الىسبة الهئكية التكرار السف 
]20-25] 05 10.87 %
]26-30] 15 32.61 %
]31-35] 09 19.57 %
]36-40] 11 23.91 %
]41-45] 04 08.70 %

% 04.35 02 فأكثر 46
 % 100 46الهجهكع 

الىسبة الهئكية التكرار الحالة الهدىية 
% 41.30 19أعزب 
% 58.70 27هتزكج 
 00% 00هطمؽ 
 00% 00أرهؿ 
 % 100 46الهجهكع 
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هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف، في الهقابؿ ىجد أف ىسبة % 58.70 يتضح أف أغمب الهبحكثيف هتزكجكف كذلؾ بىسبة 3هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
ـ ها بيف سف . هف الهجهع الكمي لمهبحكثيف% 41.30العهاؿ العزاب فتقدر بػ   سىة 40 ك26كيعكد ذلؾ لككف هعظـ الهبحكثيف تتراكح أعهاٌر

ك السف الذم يككف فيً غالبا الفرد هتزكجا أك هقببل عمى الزكاج، كاىتشار فئة الهبحكثيف أك العهاؿ الهتزكجيف يعكس في الغالب هدل االلتزاـ  ٌك
. كالجدية في العهؿ كتحهؿ الهسؤكلية

يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب متغير المستكل التعميمي : 4الجدكؿ رقـ 

 

 

 

 

هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف، في % 32.61 يتضح أف أغمب الهبحكثيف ذكك هستكل تعميهي هتكسط كذلؾ بىسبة  4هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف % 19.57، بيىها ىسبة %30.43الهقابؿ ىجد أف الهبحكثيف ذكك الهستكل التعميهي الجاهعي تقدر ىسبتٍـ بػ 

هف % 17.39فتهثؿ الهبحكثيف ذكك الهستكل تعميهي ثاىكم، في حيف أف الهبحكثيف ذكك الهستكل التعميهي االبتدائي فقد قدرت ىسبتٍـ بػ 
كيعكد ٌذا التبايف في الهستكيات التعميهية لمهبحكثيف لطبيعة الىشاط في الهؤسسة كالذم يتطمب في أحياف كثيرة . الهجهكع الكمي لمهبحكثيف

هستكل تعميهي عالي كالقدرة عمى التحكـ في التكىكلكجيا، حيث يتطمب تشغيؿ كتصميح اآلالت هٍىدسيف هختصيف في الهجاؿ ذكك هستكل 
. تعميهي عالي، عكس الهٍاـ أك االىشطة االخرل التي تحتاج إلى قكة بدىية كليس لهستكل تعميهي عالي

يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب متغير سنكات االقدمية : 5الجدكؿ رقـ 

 

 

 

 

هف الهجهكع الكمي % 50 سىكات كذلؾ حسب 5 يتضح أف أغمب الهبحكثيف تتراكح سىكات أقدهيتٍـ ها بيف السىة ك5هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
هف % 15.22 سىكات، بيىها تهثؿ ىسبة 10 ك6هف الهبحكثيف فتتراكح سىكات خبرتٍـ ها بيف % 34.78لمهبحكثيف، في حيف أف ىسبة 

كيعكد ذلؾ لحداثة ىشاط الهؤسسة إضافة إلى أف أغمب .  سىة15 ك11الهجهكع الكمي لمهبحكثيف العهاؿ الذيف تتراكح سىكات خبرتٍـ ها بيف 
العهاؿ ذكك عقكد تشغيؿ هؤقتة بالهؤسسة ضؼ إلى ذلؾ قياـ الهؤسسة باستقطاب عهاؿ حسب حاجتٍا كتسرح آخريف إذا كاىت ال تحتاج لٍـ 

. أك لهخالفتٍـ لمىظاـ الداخمي لمهؤسسة

يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب بعد مكاف االقامة عف العمؿ : 6الجدكؿ رقـ 

 

 

 

النسبة المئكية التكرار المستكل التعميمي 
% 17.39 08ابتدائي 
% 32.61 15متكسط 
% 19.57 09ثانكم 
% 30.43 14جامعي 
 % 100 46المجمكع 

النسبة المئكية التكرار األقدمية 
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هف الهجهكع % 69.57 كمـ كذلؾ حسب 5 ك1 يتضح أف أغمب الهبحكثيف يبعد هكاف إقاهتٍـ عف العهؿ ها بيف 6هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
هف الهبحكثيف % 13.04 كمـ، بيىها 15 ك11هف الهبحكثيف فيبعد هكاف إقاهتٍـ عف العهؿ ها بيف % 15.22الكمي لمهبحكثيف، في حيف أف 

لكف .  كمـ20 ك16هف الهبحكثيف فيبعد هكاف إقاهتٍـ عف العهؿ ها بيف % 02.17 كمـ، أها 10 ك 6فيبعد هكاف إقاهتٍـ عف العهؿ ها بيف 
. رغـ بعد هكاف إقاهة العهاؿ عف هكاف العهؿ إال أف الهؤسسة تكفر كسائؿ الىقؿ لعهالٍا

يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب مرات التغيب في الشير : 7الجدكؿ رقـ 

 

 

 

 

هف الهجهكع الكمي % 58.70 يتضح أف أغمب الهبحكثيف يقركف بأىٍـ يتغيبكف هرة كاحدة في الشٍر كذلؾ حسب 7هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف فيقركف بأىٍـ يتغيبكف ها بيف هرتيف كخهس هرات في الشٍر، بيىها يقر % 21.74لمهبحكثيف، في حيف أف 

 6هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف فيقركف بأىٍـ يتغيبكف أكثر هف % 06.52هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف بأىٍـ ال يتغيبكف أبدا، أها % 13.04
كيعكد ٌذا التبايف في ىسب تغيب العهاؿ حسب هسؤكؿ الهكارد البشرية بالهؤسسة لتعرض العهاؿ لحكادث عهؿ أك بسبب . هرات في الشٍر

 .الهرض، حيث تككف ٌذي الغيابات في الغالب هبررة هف طرؼ أصحابٍا
 

العبلقة العمكدية كالتغيب : ثانيا

يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب آرائيـ في معاممة مسؤكليـ المباشر ليـ بطريقة حسنة : 8الجدكؿ رقـ 

 

 

 هف الجهكع 65.22% يتضح أف أغمب الهبحكثيف يقركف بأف هسؤكلٍـ الهباشر ال يعاهمٍـ بطريقة حسىة كذلؾ حسب 8هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
 هىٍـ فيرجعكف ذلؾ إلى ككىٍـ 36.66% هىٍـ سبب ذلؾ لعدـ التفاٌـ هع الهسؤكؿ الهباشر، أها 56.66%الكمي لمهبحكثيف، حيث يرجع 

 هف 34.78%في الهقابؿ ىجد أف .  سبب ذلؾ إلى ككىٍـ ههيزيف في أدائٍـ لعهمٍـ06.66%هحبكبيف هف طرؼ جهاعة العهؿ، بيىها يرجع 
هف خبلؿ ها سبؽ يتضح أف العهاؿ يختمفكف في . الهجهكع الكمي لمهبحكثيف يقركف بأىٍـ يتمقكف هعاهمة حسىة هف طرؼ هسؤكلٍـ الهباشر

ـ لهعاهمة الهسؤكؿ الهباشر لٍـ كالتي ترجع أحياىا لصراهتً في التعاهؿ  .تفسيٌر
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يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب آرائيـ فيما إذا كاف مسؤكليـ المباشر يستمع النشغاالتيـ : 9الجدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية التكرار االختيار 
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 هف الهجهكع 63.03% يتضح أف أغمب الهبحكثيف يقركف بأف هسؤكلٍـ الهباشر يستهع الىشغاالتٍـ كذلؾ حسب 9هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
 هىٍـ يقركف بأف 27.59% هىٍـ أف الهسؤكؿ الهباشر لٍـ يستهع الىشغاالتٍـ أحياىا، في حيف أف 62.07%الكمي لمهبحكثيف، حيث يقر

في الهقابؿ ىجد .  هىٍـ أىً ىادرا ها يستهع الهسؤكؿ الهباشر لٍـ الىشغاالتٍـ27.59%الهسؤكؿ الهباشر يستهع الىشغاالتٍـ دائها، بيىها يقر  
هف خبلؿ ها سبؽ يتضح أف الهسؤكؿ .  هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف يقركف بأف الهسؤكؿ الهباشر ال يستهع الىشغاالتٍـ36.96%أف 

الهباشر لمعهاؿ أحياىا ها يستهع الىشغاالتٍـ كذلؾ ىظرا الىشغاالتً اإلدارية، كالتي ال تسهح لً في كثير هف األحياف لبلستهاع الىشغاالت كؿ 
. العهاؿ

يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب آرائيـ في ردة فعؿ مسؤكليـ المباشر في حالة ارتكابيـ ألخطاء في عمميـ : 10الجدكؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 يتضح أف أغمب الهبحكثيف يقركف بأف الهسؤكؿ الهباشر في حالة ارتكاب العهاؿ ألخطاء في عهمٍـ فإىً يقـك 10هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
 هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف يقركف بأف الهسؤكؿ الهباشر 43.48% هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف، في حيف أف 50%بتكبيخٍـ كذلؾ حسب 

 هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف أف الهسؤكؿ الهباشر يقـك بالخصـ 04.35%بيىها يقر . ال يكترث في حالة ارتكاب العهاؿ ألخطاء في عهمٍـ
 هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف بأف الهسؤكؿ الهباشر يقـك بتكقيؼ 02.17%هف راتب العهاؿ الذيف يرتكبكف أخطاء أثىاء عهمٍـ، بيىها يقر 

هف خبلؿ ها سبؽ يتضح أف الهسؤكؿ الهباشر يقـك باتخاذ االجراءات الهىاسبة في حؽ . العهاؿ الذيف يرتكبكف أخطاء أثىاء العهؿ لفترة هعيىة
العاهؿ الهخطئ كفقا لدرجة الخطأ الهرتكب كحساسية كأٌهية العهؿ الذم يقـك بً العاهؿ كالتأثير الذم يهكف أف يخمفً ٌذا الخطأ عمى سير 

. االىتاجية كأٌداؼ الهؤسسة ككؿ

يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب آرائيـ فيما إذا كاف مسؤكليـ المباشر يراعي ظركفيـ الصحية كالنفسية : 11الجدكؿ رقـ 
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 58.70% يتضح أف أغمب الهبحكثيف يقركف بأف الهسؤكؿ الهباشر يراعي ظركفٍـ الصحية كالىفسية كذلؾ حسب 11هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
 هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف يقركف بأف الهسؤكؿ الهباشر ال يراعي ظركفٍـ 41.30%هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف، في الهقابؿ ىجد أف 

 هىٍـ أف عدـ هراعاة الهسؤكؿ الهباشر لظركفٍـ الصحية كالىفسية ال يدفعٍـ إلى التغيب، في حيف أف 57.89%الصحية كالىفسية، حيث يقر 
هف خبلؿ الىتائج السابقة يتضح أف .  هىٍـ يقركف بأف عدـ هراعاة الهسؤكؿ الهباشر لظركفٍـ الصحية كالىفسية يدفعٍـ إلى التغيب%42.11

الهسؤكؿ الهباشر لمعهاؿ يراعي الظركؼ الصحية كالىفسية الهستعصية لمعاهؿ كيقـك بهراعاتٍا، بيىها ال يستجيب لبعض الحاالت خاصة الذيف 
. يدعكف الهرض ألجؿ الحصكؿ عمى رخصة التغيب عف العهؿ، كيعكد السبب في ذلؾ لمتقميؿ هف تفاقـ ظاٌرة التغيب

يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب آرائيـ فيما إذا كاف مسؤكليـ المباشر يمنحيـ الحرية في أداء أعماليـ : 12الجدكؿ رقـ 

 

 

 

 67.39% يتضح أف أغمب الهبحكثيف يقركف بأف الهسؤكؿ الهباشر يهىحٍـ الحرية في أداء أعهالٍـ كذلؾ حسب 12هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
 هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف يقركف بعدـ ترؾ الهسؤكؿ الهباشر لمعهاؿ الحرية 32.61%هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف، في الهقابؿ ىجد أف 

هف خبلؿ ها سبؽ يتضح أف الهسؤكؿ الهباشر يقـك بهتابعة كتكجيً العهاؿ خاصة الجدد هىٍـ كال يترؾ لٍـ هجاال كاسعا . في أداء أعهالٍـ
. لحرية العهؿ، بيىها يترؾ الحرية لمعهاؿ القداهى ىظرا لكعيً التاـ بهدل جديتٍـ كالتزاهٍـ بهسؤكلياتٍـ تجاي العهؿ الذم يقكهكف بً

يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب آرائيـ فيما إذا كانكا يحصمكف عمى ترخيص بالخركج مف مكاف العمؿ في حالة استدعائيـ : 13الجدكؿ رقـ 
لمضركرة 

 

 

 

 يتضح أف أغمب الهبحكثيف يقركف بأىٍـ يتحصمكف عمى ترخيص بالخركج هف هكاف العهؿ في حالة استدعائٍـ 13هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
 هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف يقركف بأىٍـ ال 19.57%بالهقابؿ ىجد أف .  هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف80.43%لمضركرة كذلؾ حسب 

كهها سبؽ يتضح أف الهسؤكؿ الهباشر يراعي ظركؼ العهاؿ . يتحصمكف عمى ترخيص بالخركج هف هكاف العهؿ في حالة استدعائٍـ لمضركرة
الطارئة كالتي تستمـز الحصكؿ عمى ترخيص لمخركج هف هكاف العهؿ، بيىها يرفض هىح العهاؿ ترخيص الخركج ألسباب غير هقىعة كتافٍة 

. هثؿ التسكؽ أك ههارسة عهؿ آخر

العبلقة األفقية كالتغيب : ثالثا

يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب آرائيـ في طبيعة العبلقة التي تربطيـ بزمبلئيـ في العمؿ : 14الجدكؿ رقـ 
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طبيعة العبلقة التي تربطٍـ بزهبلء العهؿ ٌي عبلقة حسىة كذلؾ حسب  يتضح أف أغمب الهبحكثيف يقركف بأف 14هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
طبيعة العبلقة التي تربطٍـ بزهبلء العهؿ  هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف بأف 15.22% هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف، في حيف يقر %71.74

هف خبلؿ . طبيعة العبلقة التي تربطٍـ بزهبلء العهؿ ٌي عبلقة سيئة هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف بأف 13.04%ٌي عبلقة جيدة، بيىها يقر 
ذا ها يكفر جك هبلئـ كهساعد لمعهؿ، هها يثير دافعية العهاؿ  الىتائج السابقة يتضح أف العبلقة السائدة بيف أغمب العهاؿ ٌي عبلقة حسىة، ٌك

.  كيشجعٍـ عمى الهكاظبة عمى العهؿ

يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب آرائيـ فيما إذا كاف العمؿ يتـ عمى أساس تعاكني كتفاىمي : 15الجدكؿ رقـ 

 

 

 

 يتضح أف أغمب الهبحكثيف يقركف بأف العهؿ بيىٍـ كبيف زهبلئٍـ يتـ عمى أساس تعاكىي كتفاٌهي كذلؾ حسب 15هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
 هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف بأف العهؿ بيىٍـ كبيف زهبلئٍـ ال يتـ عمى 32.61% هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف، بالهقابؿ يقر%67.39

هف خبلؿ ها سبؽ يتضح أف جك العهؿ داخؿ الهؤسسة يتـ بيف العهاؿ عمى أساس تعاكىي كتفاٌهي، أها فيها يخص . أساس تعاكىي كتفاٌهي
. الهبحكثيف الذيف يىفكف ذلؾ فربها يرجع إلى ىكع العهؿ الذم يهارسكىً كالهٍاـ الهككمة لٍـ كالتي قد ال تتطمب التعاكف كالتشارؾ ألدائٍا

يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب آرائيـ فيما أف سبؽ كحدث سكء تفاىـ مع زمبلء العمؿ : 16الجدكؿ رقـ 

 

 

 

 يتضح أف أغمب الهبحكثيف يقركف بأىً سبؽ كأف حدث سكء تفاٌـ بيىٍـ كبيف زهبلئٍـ في العهؿ كذلؾ حسب 16هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
.  هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف يقركف بأىً لـ يسبؽ أف حدث بيىٍـ كبيف زهبلئٍـ في العهؿ سكء تفاٌـ39.13%، بالهقابؿ ىجد أف %60.87

ذا ها يكضح كجكد هشكمة في التكاصؿ  كهف خبلؿ ٌذي الىتائج يتضح أف هجتهع العهؿ ال يخمك هف سكء التفاٌـ الذم قد يحدث بيف العهاؿ، ٌك
. كالتفاعؿ بيف العهاؿ، األهر الذم يهكف أف يؤثر عمى الهكاظبة في العهؿ

يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب آرائيـ إف كانكا يشعركف باالنتماء لجماعة العمؿ داخؿ المؤسسة : 17الجدكؿ رقـ 

 

 

 

 يتضح أف أغمب الهبحكثيف يقركف بأىٍـ يشعركف باالىتهاء لجهاعة العهؿ داخؿ الهؤسسة التي يعهمكف بٍا كذلؾ 17هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
 هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف يقركف بأىٍـ ال يشعركف 23.91% هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف، في الهقابؿ ىجد أف 76.09%حسب 

كهف خبلؿ ها سبؽ يتضح أف أغمب الهبحكثيف يهتمككف الشعكر باالىتهاء لجهاعة . باالىتهاء لجهاعة العهؿ داخؿ الهؤسسة التي يعهمكف بٍا
 .العهؿ، األهر الذم قد يسٍـ بشكؿ أك بآخر في التقميؿ هف حدة سكء التفاٌـ الذم قد يقع بيف العهاؿ
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 يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب آرائيـ فيما إذا كانكا يتمقكف مساعدة : 18الجدكؿ رقـ 
مف طرؼ زمبلء العمؿ في حالة مكاجيتيـ لمشكمة ما 

 

 

 

 يتضح أف أغمب الهبحكثيف يقركف بأىٍـ في حالة هكاجٍتٍـ لهشكمة ها ال يتمقكف هساعدة هف طرؼ زهبلئٍـ في 18هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
 هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف يقركف بأىٍـ يتمقكف 45.65% هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف، في الهقابؿ ىجد أف 54.35%العهؿ كذلؾ حسب 

كهف خبلؿ ٌذي الىتائج يتضح أف سبب عدـ تمقي بعض العهاؿ لمهساعدة هف طرؼ . هساعدة هف طرؼ زهبلئٍـ في حالة هكاجٍتٍـ لهشكمة ها
. زهبلئٍـ في العهؿ راجع لسكء التفاٌـ الكاقع بيىٍـ

يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب آرائيـ فيما إذا كانت العبلقة التي تربطيـ بزمبلئيـ تدفعيـ لمتغيب : 19الجدكؿ رقـ 

 

 

 

 يتضح أف أغمب الهبحكثيف يقركف بأف العبلقة التي تربطٍـ بزهبلئٍـ في العهؿ ال تدفعٍـ لمتغيب كذلؾ حسب 19هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
 هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف يقركف بأف العبلقة التي تربطٍـ 28.26% هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف، في الهقابؿ ىجد أف %71.74

كهىً ىستىتج أف عدـ حصكؿ العاهؿ عمى الهساعدة ليس سببا لتغيبً، لكف يبقى حصكؿ العاهؿ عمى . بزهبلئٍـ في العهؿ قد تدفعٍـ لمتغيب
.    الهساعدة هف طرؼ زهبلئً في هحيط العهؿ شيئا ايجابيا يساٌـ في تكفير الراحة الىفسية التي تدفع العاهؿ لمبدؿ كالعطاء كعدـ المجكء لمتغيب

يمثؿ تكزيع المبحكثيف حسب آرائيـ فيما إذا كانت مؤسستيـ تشعرىـ بالفخر لعمميـ فييا : 20الجدكؿ رقـ 

 

 

 

ـ بالفخر لعهمٍـ فيٍا كذلؾ حسب 20هف خبلؿ الجدكؿ رقـ   يتضح أف أغمب الهبحكثيف يقركف بأىٍـ يعتبركف هؤسستٍـ هىظهة هٍىية تشعٌر
 هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف يقركف بأىٍـ ال يعتبركف هؤسستٍـ 06.52% هف الهجهكع الكمي لمهبحكثيف، في الهقابؿ ىجد أف %93.48

ـ بالفخر لعهمٍـ فيٍا ـ باالىتهاء . هىظهة هٍىية تشعٌر كهف خبلؿ ها سبؽ يتضح أف شعكر العهاؿ بالفخر لعهمٍـ بهؤسستٍـ راجع لشعكٌر
.  لجهاعة العهؿ كلمهؤسسة ككؿ، ككذا لكجكد عبلقة حسىة بيف العهاؿ

: النتيجة العامة لمدراسة
 بعد هىاقشتىا لفرضيات الدراسة، يهكىىا أف ىستخمص في األخير أف طبيعة العبلقات العهكدية بيف الرؤساء كالهرؤكسيف تؤثر عمى 

 العهاؿ، فكمها كاىت العبلقات سيئة كمها أدل ذلؾ إلى ارتفاع هعدؿ التغيب، كها أف طريقة هعاهمة الرئيس لمهرؤكسيف تتحكـ في ىسبة تغيب
إضافة . التغيب، كعميً يهكف القكؿ أف أغمب الهؤشرات التي تدكر حكؿ العبلقات العهكدية أثبتت ارتباطٍا القكم بهعدالت التغيب بالهؤسسة

ك ها تكضحً الىتائج التي تـ الكصكؿ إليٍا،  إلى أف الهؤشرات التي تدكر حكؿ العبلقات األفقية أثبتت أيضا ارتباطٍا بهعدالت التغيب، ٌك
. فكمها كاف ٌىالؾ سكء تفاٌـ بيف العهاؿ، كافتقاد لشعكر االىتهاء لجهاعة العهؿ كمها ارتفعت هعدالت التغيب

الىسبة الهئكية التكرار االختيار  
 45.65% 21ىعـ 
 54.35% 25ال 

 % 100 46الهجهكع 

الىسبة الهئكية التكرار االختيار  
 28.26% 13ىعـ 
 71.74% 33ال 

 % 100 46الهجهكع 

الىسبة الهئكية التكرار االختيار  
 93.48% 43ىعـ 
 06.52% 03ال 

 % 100 46الهجهكع 
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كعميً .  كعمى العهـك فإف ىتائج الدراسة كشفت عمى أف لمعبلقات األفقية كالعبلقات العهكدية بالهؤسسة أثرا كبيرا عمى ظاٌرة التغيب
 .فإف لمعبلقات االىساىية السائدة بالهؤسسة تأثيرا كبيرا كهباشرا عمى تغيب العهاؿ

: تكصيات كاقتراحات

 .فتح هجاؿ أكبر لبلتصاؿ بيف االدارة كالعهاؿ كهحاكلة االطبلع عمى هختمؼ هشاكمٍـ كاىشغاالتٍـ -
 .تىظيـ العهؿ كذلؾ بتحسيف العبلقة بيف الهشرفيف كالعهاؿ هف جٍة كالعهاؿ فيها بيىٍـ هف جٍة أخرل -
 .اعتهاد الحكافز لزيادة اٌتهاـ العهاؿ بالهؤسسة هها يساعد عمى التقميؿ هف ىسبة التغيب -
تىظيـ دكرت تدريبية لمهشرفيف الكتساب أساليب كهٍارات في هجاؿ العبلقات االىساىية هف أجؿ التعاهؿ كالتفاعؿ الجيد هع جهاعة  -

.  العهؿ
: خاتمة

في ختاـ بحثىا ٌذا كهف خبلؿ دراستىا الهيداىية كالتي تىاكلىا فيٍا تأثير العبلقات االىساىية عمى ظاٌرة التغيب العهالي، تكصمىا إلى جهمة هف 
. الىتائج أٌهٍا أف العبلقات السيئة بيف الرؤساء كالهرؤكسيف كبيف العهاؿ هع بعضٍـ البعض تؤدم إلى إرتفاع هعدؿ التغيب

فهف خبلؿ دراستىا الهيداىية بهؤسسة تاكسىة إلىتاج الهياي الهعدىية كهقابمتىا لبعض الهسؤكليف الهباشريف بالهؤسسة صرحكا بأف الهعدؿ السىكم 
هها جعمٍـ يتبىكف استراتيجية خاصة لهعالجة هشكمة التغيب كالتقميؿ هف حدتٍا، ٌذي االستراتيجية تعتهد عمى أسمكب % 4.25لمتغيب يقدر بػ 

. صاـر في التعاهؿ هع ٌذي الظاٌرة عمى اعتبار أىٍا تؤثر بشكؿ هباشر عمى العهمية االىتاجية كالهردكدية
إف هكضكع دراستىا ليس جديدا في هجاؿ الدراسات السكسيكتىظيهية لكىً كاف هحؿ دراسات سابقة، إال أىً ها زاؿ يكتسي أٌهية كبرل عمى 
اعتبار أف العبلقات االىساىية في تغير كتطكر هستهر، كقد بدا جميا أف العبلقات االىساىية داخؿ هؤسسة تاكسىة إلىتاج الهياي الهعدىية لٍا 

.     تأثير كبير عمى ظاٌرة التغيب
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استراتيجيات الكقاية مف متبلزمة المباني المريضة 
 لتحسيف العبلقات االنسانية ك تحقيؽ الصحة النفسية لدل عماؿ اإلدارة 

 
فرشاف لكيزة   /                   د

سميماني جميمة  /   د                                     
 (2)                 جامعة الجزائر

 :مقدمة
كىة الجدية ٌذي أف لٍـ، عمها الهكجٍة كاإلدارات بيف العهاؿ التفاعؿ ككاقعية جدية عف لمكشؼ الصحيح الهدخؿ اإلىساىية تعتبر العبلقات  هٌر

ـ عمى العهاؿ حصكؿ بهدل ىحك  عمى الكظيفية هٍاهٍـ ألداء يدفعٍـ الكقت كبذات العهؿ يتعمؽ ببيئة بها كيؤهف رفاٌيتٍـ لمعهؿ ها يحفٌز
الصحة الىفسية لمعاهؿ ذات صمة كثيقة بعبلقاتً االجتهاعية في العهؿ ك بكفايتً اإلىتاجية، فٍي ترتبط ارتباطا كثيقا بهثابرتً عمى ك . فاعؿ

. عهمً، كتحهسً لً، كاستقراري فيً
 في ك أكدتً" إىساىي حؽ" العالهية الصحة هىظهة صحية، االهر الذم اعتبرتً داخمية بيئة ك ال يهكف تحقيؽ صحة ىفسية إيجابية إال بتكفير

ا ك.  )World Health Organization, 2000( "صحية داخمية بيئة في العيش في الحؽ: "عىكاف تحت2000) ( في عاـ الصادر تقريٌر  ٌك
 ىسبة هف الهكاف يزيد ٌذا فتمكث. بالهرض اإلىساف إلصابة خطرا يشكؿ كال جيدة بحالة العيش يضهف هكاف صحي بتكفير إال يتحقؽ ال

 .)Hallevin, 2003(لؤلهراض  اإلىساف تعرض في الهخاطرة
 في الخمؿ أك السرطاف لهرض احتهاالت التعرض زيادة الى تؤدم كالتي الهتطايرة العضكية الهركبات تحبس الغمؽ الهحكهة الهباىي اف كها

. )Bowr. John, 1995(الهىاعي الجٍاز
اٌتـ  فقد العاهمكف لٍا يتعرض التي الغبار كالضكضاء كالغازات ككهيات كالرطكبة الحرارة درجات ىاحية هف العهؿ الهختمفة بيئات لتبايف ك ىظرا

 كالتفكير، التركيز، في أىٍا تؤثر فكجدكا اإلىتاج، عمى كقدرتً العاهؿ، كفاءة في الظركؼ الفيزيقية تأثير بدراسة الهجاؿ ٌذا في االختصاصيكف
الىفسية هف  الصحة عمى  سمبي لٍا تأثير الطبيعية العهؿ ظركؼ أف الدراسات بعض كأظٍرت. )Landy, F.J. 1989( حؿ الهشكبلت كدقة

دكىالد،  ريجيك،(عاهة  بصفة العاهميف بيف كالتكتر العزلة إلى العهؿ السيئة ظركؼ تؤدم إذ جٍة، ك عمى العبلقات االىساىية هف جٍة ثاىية،
2000(. 

 ك الجسهية الصحة عمى تؤثر غريبة ظاٌرة عمى التعرؼ تـ الكٍربائية، الهعدات استخداـ اىتشار بدء هع الهاضي، القرف هف السبعيىيات في 
 هميكف 1.34هىظهة الصحة العالهية أف هتبلزهة الهباىي الهريضة تهس   حيث أكدت".الهريضة الهباىي هتبلزهة" :باسـ عرفت لمعاهؿ، الىفسية

.  يىتهكف إلى بىايات جديدة% 35 إلى 20 هميكف عاهؿ هصاب يكهيا، هف بيىٍـ هف 20هباىي إدارية ك 
 هفٍكهة، غير زالت ال Sick Building Syndrome "الهريضة الهباىي هتبلزهة" أف إال البيئية الصحة هجاؿ في العمهي التقدـ هف كبالرغـ
 في أك هعيىة بىاية داخؿ في الهتكاجديف األشخاص هف عدد عمى الهشتركة األعراض هف هجهكعة تظٍر عىدها تستخدـ التسهية ٌذي أف عمها
 االدارة، هثؿ الهغمقة كاألهاكف الهكاتب داخؿ العاهميف بيف بكثرة تىتشر أىٍا كجد فقد هغادرتٍا، حاؿ في األعراض ٌذي كتختفي البىاية هف جزء
  .الهتاحؼ أك الهكتبات، أك

ي هباىي هريضة ٌي الجديدة الهباىي هف ٪ )30( أف تبيف العالهية هىظهة الصحة عميٍا أشرفت ففي دراسة ا ٌك  هف الكثير عف هسؤكلة بدكٌر
 التكمفة كأف ،)Environmental Protection Agency, 1991(الكقت الحاضر  في اإلىساف هىٍا يعاىي التي الصحية األهراض كاألعراض

 بميكف هئة إلى تصؿ قد الهباشرة غير كأف التكمفة السىة في دكالر بميكف )30( ب تقدر اهريكا هثؿ دكلة كاحدة في األهراض ٌذي لهثؿ الهباشرة
 .)Fisk W. & Rosenfield A. 1997(دكالر
 لمهباىي الهعهارم التصهيـ ىكعية في العبلقات االىساىية الهتبادلة بيف العهاؿ كأف فعاؿ بشكؿ تؤثر العهؿ ألهاكف الهعهارية البيئة أف كجد كها

 إىتاجية زيادة الههكف هف أىً ك اظٍرت عدة دراسات. Watts, 1996)(أدائٍـ تؤثر ايجابيان في درجة الهستخدهيف هتطمبات هع الهتكافقة
. (Clements, 1995)الهكتبية   لمهباىي الداخمية الهعهارية البيئة تحسيف تـ إذا   40% إلى10%هف  تتراكح بىسبة الهكظفيف

 
هف جٍة أخرل تؤثر الظركؼ الفيزيقية لمبيئة الهشيدة تأثيرا كاضحا عمى الصحة الىفسية، ك في ٌذا الصدد حدد الهختصكف هستكيات التأثير 

إذا اىخفض الهستكل األكؿ . العتبة الدىيا التي تهثؿ الهستكل الباثكلكجي، ك العتبة العميا التي تهثؿ الهستكل الحرج: عبر هؤشريف ٌاهيف ٌها
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فإف الصحة الجسهية ك العقمية لمساكىيف تتعرض الضطرابات شديدة القكة، في حيف إذا اىخفض الهستكل الثاىي عف الحد الهطمكب فإف ذلؾ 
 .)70: ، ص2011سميهاىي جهيمة، (يؤدم إلى اختبلؿ التكازف 

 فإىً اإلدارية، أٌداؼ الهؤسسة ههكف، لتحقيؽ كجً أكهؿ عمى أعهالٍـ أداء هف الهكظفيف تهكيف الهكتبية الهساحات هف الغرض أف كبها
 تبيف كقد .األداء إىتاجية درجات أعمى لتحقيؽ الهكظفيف كهتطمبات بها يتىاسب بٍا الهحيطة الهعهارية كالبيئة الهساحات تمؾ تصهيـ يتكجب

ٌىاؾ  أف األهريكية الهتحدة كالكاليات كىدا هف بكؿ اإلدارية لمهؤسسات كالحككهي الخاص بالقطاعيف الهباىي الهكتبية هف لكؿ الدراسات هف
 الهعهارية البيئة عف الراضيف الهكظفيف أف حيث لمهباىي، الداخمية الهعهارية لمبيئة العاـ الرضا كدرجً الكظيفي الرضا بيف درجة إيجابية عبلقة

. Veitch, 2004)(هرتفعة كظيفي رضا درجة الداخمية لديٍـ 
 يتهتعكف بٍا التي يعهمكف لمهباىي الداخمية الهعهارية البيئة عف الراضيف الهصاىع كهكظفي الهكاتب هكظفي أف أهريكية أظٍرت دراسات  كها
 غير بالهكظفيف هقارىة كظائفٍـ تغيير في قميمة بٍا كرغبً يعهمكف التي لمهؤسسات االىتهاء هف عالية كدرجً الكظيفي الرضا هف عالية بدرجً

.  )Veitch, 2004(كظيفيان  الراضيف
 كؿ بيف ها هباشرة إيجابية عبلقة  أف ٌىاؾCost-effective Open-Plan Environments (COPE, 2003(هشركع  ىتائج كأظٍرت

 ٌىاؾ أف ككجد. الهكتبية لمهباىي الداخمية الهعهارية البيئة عف العاـ كالتٍكية كالرضا كالخصكصية الصكت كهستكل الضكء عف الرضا هف
هباشري  غير إيجابية عبلقة ٌىاؾ كأف الكظيفي، كالرضا الهكتبية لمهباىي الداخمية الهعهارية البيئة عف بيف الرضا العاـ هباشرة إيجابية عبلقة
 كاالىتهاء الرضا بيف هباشري غير إيجابية عبلقة ٌىاؾ كأف الزبائف، كرضا الكظيفي األداء كفعالية الكظيفي كاالىتهاء الكظيفي الرضا بيف

 .الكظيفي كالبقاء الكظيفي
 العهؿ بيئة أحكاؿ سكء كأف سىكيان، جىيً إسترليىي هميكف عشريف هبمغ الهتحدة الههمكة اقتصاد يكمؼ الكظيفة عف الهكظفيف غياب أف كجد كها

 رضا عدـ أف )Judge )2003 دراسة  فيٍا بها عديدة دراسات عف كىتج. الهرضية األعراض إلى تؤدم لمهباىي الداخمية الهعهارية
 كالذم العهؿ عف تغيبٍـ إلى بالتالي يؤدم هها الكظيفي لمهكظفيف بعدـ الرضا هباشرة هرتبط لمهباىي الداخمية الهعهارية البيئة عف الهستخدهيف

 .بٍا يعهمكف التي اإلدارية الهؤسسة أداء عمى سمبان  يؤثر بدكري
 

: مشكمة البحث
: هف خبلؿ ها سبؽ يهكىىا طرح هشكمة البحث في التساؤؿ الرئيسي التالي

 ها ٌي أٌـ االستراتيجيات الكقائية لمحد هف هتبلزهة الهباىي الهريضة، هف أجؿ تحسيف العبلقات االىساىية ك تحقيؽ الصحة الىفسية لمعاهميف؟ 
 

 :المفاىيـ تحديد
 :المريضة المباني متبلزمة مفيـك -1

 Syndrome du bâtiment malsain (SBM), le: الهباىي العميمة، الهباىي الهريضة، ك بالفرىسية: بالمغة العربية ىجد عدة تسهيات هثؿ
mal du bureauبيىها تكتفي المغة االىجميزية بتسهية كاحدة ، :Sick Building Syndrome . هتبلزهة الهباىي الهريضة  تعريؼ كيهكف 

ية أعراض كظٍكر ارتياح عدـ  هف قاطىيً هعظـ هعاىاة في تتسبب بحيث الهبىى في تحدث ظاٌرة بأىٍا  هحددة كغير هتفاكتة عميٍـ هرضَّ
 تعتبر كال هغادرتً هف الكقت بعض بعد تزكؿ حيث بالهبىى ٌذي األعراض كترتبط. لهؤثراتٍا األشخاص حساسية عمى كتعتهد بطبيعتٍا
 ,World Health Organization(داخمً تكتسب لـ إذا هشكمة بالهبىى كجكد عمى دليبل الهبىى إلى الشخص بٍا يأتي التي األعراض

2000(. 
 غياب كفي داخمً الهختمفة كاألىشطة لمعهميات ىتيجة لمهبىى الداخمية البيئة في تكجد أف يهكف التي الهمكثات بسبب األعراض ٌذي كتحدث

 هف الهريضة هجهكعة الهباىي هستخدهي عمى تظٍر التي الصحية الهشكبلت ٌذي كتتهثؿ .الهمكثات ٌذي هف لمتخمص الكافية التٍكية في
اؽ، ،)بالرأس ثقؿ( بالصداع الشعكر هثؿ كاحد آف في عادنة تحدث التي الهختمفة األعراض  األىفية، احتقاف الجيكب التىفس، صعكبة اإلٌر
  .العيىيف في كحرقاف حكة إلى باإلضافة الحمؽ، كجفاؼ األىؼ، في حكة الجمد، جفاؼ

 
: الصحة النفسية -2

 التكافؽ التاـ أك التكاهؿ بيف الكظائؼ الىفسية الهختمفة هع القدرة عمى :الصحة الىفسية بأىٍا )11 :1982القكصي، عبد العزيز (يعرؼ 
  . هكاجٍة األزهات العادية التي تطرأ عادة عمى اإلىساف هع اإلحساس اإليجابي بالسعادة كالكفاية
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راف(كىقبل عف  حالة هف الراحة الجسهية كالىفسية :  تعرؼ الصحة الىفسية بأىٍاWHOفإف هىظهة الصحة العالهية  )9 :1994، حاهد ٌز
.  كاالجتهاعية، كليست هجرد عدـ كجكد الهرض

 :العبلقات االنسانية -3
 هعٍا تتعاهؿ التي كالهىظهات الىاس  هف بغيرة الفرد عبلقة تحكـ التي كاالتصاالت الصبلت بأىً حصيمة اإلىساىية العبلقات هفٍـك حدد
 )األخرل الهجتهع األصدقاء، كهىظهات كاألسرة كجهاعات (الهجتهع هىظهات خبلؿ هف كذلؾ االجتهاعية كهعايير الهجتهع قكاىيف كفؽ
  .)2008الخير، جهاؿ،(
: الكقاية -4

يعبر هفٍـك الكقاية في البحث الحالي عف اإلجراءات كالخدهات الطبية كاالجتهاعية كالهٍىية كالىفسية كالتأٌيمية  التي تعهؿ عمى الحيمكلة 
دكف حدكث اعتبلؿ أك ضعؼ عاـ عىد العاهؿ في هيداف العهؿ، كهىع تطكر العجز كالتغمب عميً، بحيث يٍتـ الىٍج الكقائي باألسكياء 

. كاألصحاء قبؿ اٌتهاهً بالهرضى  ليقيٍـ هف حدكث  الهشكبلت كاالضطرابات
كها تٍدؼ الكقاية الى الكشؼ الهبكر عف الهشكبلت كاالضطرابات الىفسية التي يتعرض لٍا العاهؿ الىاجهة عف خطر اإلصابة بهتبلزهة 

ا كتفادم حدكثٍا باإلضافة الى التدخؿ الهبكر لعبلج الهشكبلت قبؿ استفحالٍا  .الهباىي الهريضة، قبؿ تطكٌر
 

 تشخيص المشكمة: 
. )World Health Organization, 2000(: التالية الحقائؽ تكفرت إذا هريض بأىً الهبىى تشخيص يهكف

 الظاٌرة لٍذي الهصاحبة األعراض هف يعاىكف الهبىى ساكىي هف % 20 هف أكثر . 
 أسبكعيف هف ألكثر األعراض استهرار . 
 الهبىى هف الخركج حاؿ األعراض اختفاء . 
 األعراض تمؾ عميٍـ تظٍر الذيف ألكلئؾ هسبقة أهراض كجكد عدـ . 
 لٍا كاضحة أسباب كجكد عدـ ككذلؾ األعراض بيف ترابط كجكد عدـ . 

 :األعراض
 يعاىي قد "الهريضة الهباىي هتبلزهة" هريض أف هبلحظة الهٍـ هف 

 :التالية األعراض جهيع أك بعض هف
 الصداع. 
 الدكخة. 
 التركيز صعكبة. 
 كالعيكف كالحىجرة األىؼ تٍيج. 
 الغثياف. 
 اإلعياء ك العاـ التعب. 
 السعاؿ. 
 جمدم طفح. 
 لمركائح الحساسية. 

 
 :األسباب

 ك البىاية داخؿ في الهتكاجدة لمهمكثات ساهة بآثار الهرتبطة العكاهؿ هف هجهكعة عف الهرضية الظاٌرة ٌذي تىتج إىها كاحد، سبب يكجد ال
 التٍكية، سكء إلى يؤدم شتاءنا الغاز هدافئ أك الهركزية التدفئة استخداـ أك صيفان  الٍكائية الهكيفات كاستخداـ الىكافذ إغبلؽ إف عالية، بدرجات
 .الهدخىيف تكاجد هع خاصة
ك التٍكية ىظاـ ضعؼ أك الصياىة أك التصهيـ ضعؼ هف تعاىي البىايات هف العديد فإف كذلؾ  أف حيث لمهشكمة، الرئيسي الهسبب عادة ٌك
 الٍكاء ىكعية هع هقارىة البىاية في الداخمي الٍكاء ىكعية  رداءة إلى يؤدم بدكري كالذم الهختمفة الهمكثات تراكـ إلى يؤدم التٍكية ىظاـ ضعؼ

ف حتى خارجٍا في  لٍذي العهاؿ استىشاؽ إلى يؤدم التٍكية سكء أف كها الخارجي، الٍكاء تمكث هف بشدة يعاىي هكاف في البىاية هكقع كاف كا 
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 الهمكثات هف هحددة أىكاع هف جدان  هىخفضة لتركيزات التعرض أف بالذكر الجدير كهف .الهبىى داخؿ في يقضكىٍا التي الفترة طكاؿ السهـك
 الهباىي هتبلزهة ظاٌرة أسباب  أف كجد الدراسات خبلؿ هف ك .الهرض أعراض ظٍكر عمى تعهؿ الهتطايرة العضكية الهركبات هثؿ الداخمية
ا يهكف الهريضة  :يمي فيها إيجاٌز

 :الكيميائية الممكثات .1
 عف الىاتج األكزكف هثؿ :الداخمية الكيهيائية الهمكثات -1-1

 الصىاعية كالغازات السجائر كدخاف كالتصكير، الطباعة اآلالت
 عمى هحتكية بأطمية الهكاف طبلء كالهبلبس، السجاد هف الهتصاعدة
 أك الكيهاكية لمهىظفات الهتكرر االستخداـ أف كها الرصاص،
 .الداخمية البيئة تمكث في يساٌـ الصىاعية الهعطرات

 .السيارات دخاف  :الخارجية الكيهيائية الهمكثات  1-2
 العالية، الحرارة درجات التٍكية، ضعؼ :الفيزيائية العكامؿ .2

، خبلؿ الحرارة درجات تغيير  الذبذبات، الهىخفضة، الرطكبة اليـك
 .طكيمة لساعات العرض شاشات استخداـ الغبار، اإلضاءة، ضعؼ

 إلى تؤدم الىظافة هعايير اىخفاض إف :البيكلكجية العكامؿ .3
 الفطريات كحكيصبلت المقاح حبكب هثؿ البيكلكجية الهمكثات تراكـ
 .كالحشرات الهرحاض، هف القادهة كالبكتيريا العفف، ك الغبار كعث

 
 تىتقؿ القاذكرات هف %80 إلى 70 هف فإف ،)شركاءي ك هيميكاف السجاد بصىاعة القائـ بكاسطة التقرير إعداد تـ( الدراسات هف لمعديد طبقا ك

 هف )غراـ 133( الجاؼ الهىاخ خبلؿ في الكبرل الهكتبية بالهباىي شخص 1000 كؿ يجمب ك .الهبىى ركاد أحذية عبر التجارية الهباىي إلى
، في األكساخ  .)2001 البيئية، لمهباىي العاشرة أخبار( .")غراـ 1360( إلى ترتفع سكؼ الرطب الهىاخ في ك اليـك

 
 .العاهؿ الفريؽ أخبلقيات كضعؼ كالتكتر الضغط :النفسية العكامؿ .4

: التعرؼ عمى المشكمة
يجاد الهشكمة عمى التعرؼ يهكف  هع الهراحؿ أكلى في الحؿ إلى إيجاد تكجً ذات الهراحؿ هتعددة خطة تطبيؽ طريؽ عف لٍا الهىاسب الحؿ كا 
 :الهراحؿ التالية هف الخطة ٌذي كتتككف الهتأخرة الهراحؿ في كالتكمفة التعقيد في التدرج
 :بالمبنى كعبلقتيا المشكمة كجكد مف  التأكد:أكال

التي  كاألعراض الصحي تاريخٍـ تشهؿ كالتي الهشتكيف هف الهعمكهات كأخذ الشخصية الهقاببلت طريؽ عف الهشكمة كجكد هف التأكد يهكف
تكرار  حاؿ كفي .الشككل فيً تهت الذم الهكاف كتحديد األعراض تمؾ فيً تظٍر الذم الكقت ككذلؾ الهبىى في تكاجدٌـ أثىاء عميٍـ تظٍر

 الشكاكم بدء هىذ حدثت التي أك التغيرات الىشاطات عمى التعرؼ يتـ كأف الهىطقة بتمؾ االٌتهاـ يتـ الهبىى هف هعيىة هىطقة في الشككل
 .الهبىى هف الجزء ذلؾ تخدـ التي كالتٍكية التكييؼ أىظهة ككذلؾ فحص

ا هدل عف التعرؼ فيجب الهبىى هف هختمفة أىحاء في الهشكمة تكرار إلى تشير دالئؿ كجكد حالة في أها أك  االستبياف طريؽ عف اىتشاٌر
ا كهدل حدكثٍا ككقت الهشكمة ىكعية تحديد إلى تٍدؼ كالتي الشخصية الهقاببلت الهبىى  أف ثبكت حاؿ كفي  .الهبىى هستخدهي عمى تأثيٌر

جراءات كالتٍكية التكييؼ كأىظهة لمهىشأة عاـ بفحص القياـ فيتـ الداخمي الٍكاء جكدة في هشكمة هف يعاىي هف  كذلؾ فيٍا كالصياىة التشغيؿ كا 
الهرحمة  ٌذي في الهشكمة أسباب عمى التعرؼ يككف األحياف هف كثير كفي .كالتٍكية التكييؼ بأىظهة دراية عمى هختص فريؽ أك شخص قبؿ

ا  . تسببٍا التي الصحية كاألعراض حدكثٍا ككقت الهشكمة بطبيعة دراية عمى الفريؽ كاف إذا خصكصن
 
جراء المنشأة معاينة :ثانينا  :البسيطة القياسات بعض كا 
قياس  يتـ  كها.الهبىى داخؿ التجكاؿ خبلؿ هف عهمٍا كطريقة كالتٍكية التكييؼ كأىظهة الهختمفة الهبىى أجزاء عمى التعرؼ يتـ الهرحمة ٌذي في

الهرحمة  ٌذي في يتـ كها  .الكربكف أكسيد ثاىي غاز هثؿ الهمكثات بعض تركيز ككذلؾ كالرطكبة الحرارة درجة هثؿ البيئية الهتغيرات بعض
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بخبرات  الهرحمة ٌذي في االستعاىة كيهكف .األكلى الهرحمة في هىً دقة أكثر بشكؿ الٍكاء هىقيات كأداء الٍكاء كتكزيع التكييؼ أىظهة فحص
 . الهشكبلت  هف %80 حؿ يتـ ها عادة الهرحمة ٌذي ىٍاية  كفي.الهىشأة إدارة داخؿ الخبرة تتكفر لـ إذا خارجية

:  كاقع البناءات في الجزائر
ا ا هف سكء البىاية ،الهؤسسات التعميهية بهختمؼ اطكاٌر اذ يقضي التمهيذ في الهؤسسة التعميهية كقاتا .  هف بيف االهاكف التي تعاىي ٌي بدكٌر

طكيبل هتكسطٍا اربعة ساعات يكهيا،ك ٌي هدة زهىية كافية لمتهسؾ بً ك التأثر بً هف حيث طبيعة البىاء،اذ ىجد بعضٍا عمى ارضية 
  ROBERT LIYODك في ٌذا الصدد يرل ركبر ليكد  .هسطحة،كها تقاـ اخرل عمى هستكيات ك طكابؽ،ك تزكد اخرل بفىاء كاسع ك اشجار

فالهحيط الفيزيقي لمهدرسة يؤثر في اتجاي الهتعمـ .اف طريقة البىاء التي تككف عميٍا الهدرسة ذات اٌهية كبيرة في الجك العبلئقي لمتبلهيذ
 ك ركز عمى طرؽ بىاء قاعات التدريس فكجد اف كؿ شكؿ Ggain carlo  1969اٌتـ بٍذا الهكضكع غاف   .لمهدرسة، كبالتالي عمى سمككً

. بىائي يحدد في تصرؼ ك سمكؾ  التبلهيذ اسمكب هعيف
الى اف الهدارس التي تتصؼ بفىاء ضيؽ ك حجرات دراسية ضيقة ك طكابؽ عديدة في الهؤسسة التعميهية،يتسـ  2010تكصمت فرشاف لكيزة 

تبلهيذٌا بالعىؼ ك حدة تفاعمٍـ في الساحة ،ك صعكبة في االتصاؿ االيجابي بيىٍـ،كها يعبر التبلهيذ في هثؿ ٌذي االكضاع عف عدـ  
 .االٌتهاـ  ك حبٍـ لهدرستٍـ 

 
 مف متبلزمة المباني المريضة الكقائية االستراتيجيات أىـ: 

 ك بالعهؿ، كفاءتٍـ كاىخفاض الهكظؼ غياب ارتفاع إلى الهريضة األبىية هتبلزهة تؤدم العهؿ، صعيد فعمى الهسببات، بتبلفي الحمكؿ تتمخص
 كجكد حالة كفي األعراض، ىفس هف يعاىكف كاىكا إذا ها لهعرفة العهؿ زهبلء هع التشاكر يجب فإىً لذلؾ .بيىٍـ فيها االىساىية العبلقات تصدع

ؿ، خبير قبؿ هف الهبىى تفحص يجب فإىً األعراض  تضاعؼ أف لٍا التٍكية أىظهة صياىة ضعؼ ك الهكاتب تصهيـ ضعؼ أف حيث هٌؤ
  .الهمكثة لمعكاهؿ السمبية الصحية اآلثار
 هىافذ ٌىالؾ يككف أف هف بد ال .الٍكاء تىظيؼ في جيد أثر لٍا الشهس أشعة أف حيث الٍكاء، لتىظيؼ جدان  فعالة أدكات الطبيعة تهتمؾ كها
 القارصة الشتاء أياـ في حتى اليـك خبلؿ دكرم كبشكؿ الجيدة الطبيعية التٍكية عمى التركيز جدا الهٍـ فهف كالٍكاء، الشهس لدخكؿ كافية

ذا لمبىاية العاهة بالىظافة االٌتهاـ يجب أىً كها البركدة،  التأكد يجب أيضان  باعتداؿ، استخداهٍا إىها الهىظفات استخداـ في اإلسراؼ يعىي ال ٌك
 .دكرم كبشكؿ كالتٍكية كالتبريد كالتكييؼ التدفئة أىظهة تفحص يجب كها ,أخرل هكاد أية عف بعيدا كتخزيىٍا الهىظفة الهكاد استخداـ صحة هف
 أىٍا حيث الداخمي لمٍكاء كهىقية تعهؿ الىباتات هف أىكاعان  يكجد أىً حيث الهغمقة، األهاكف في الٍكاء تىقية عمى تعهؿ كالتي طبيعية بدائؿ تكجد
 كفي كالىشاط التركيز زيادة في فعاليتٍا أثبتت فمقد الىفسية الصحة عمى ايجابي تأثير لمىباتات أف كها .الجك هف الساهة الهكاد باهتصاص تقـك

اؽ هف التخفيؼ  الهكجات تأثير هف التخفيؼ في أٌهيةن  الحهاية شاشات الخضراء الىباتات تفكؽ بؿ فحسب، ٌذا ليس .كالتكتر اإلٌر
 :هىٍا الهىاسب الختيار الىباتات بٍذي قائهة يمي فيها ك .االلكتركىيات عف الصادرة الضارة الكٍركهغىاطيسية

 .Peace Lily السبلـ زىبؽ .1
2. Pothos Golden. 
 .Chinese Evergreen أجمكىيها .3
 Snake Plant. الثعباف ىبتة .4
 .Daisies الداخمي األقحكاف .5
 Chrysanthemum. داخمية أضاليا .6
7. Australian Umbrella Tree. 
 .Dracaena الدارسيىا .8
9. Aloe Vera. 

 .Boston fern السرخس .10
  

تككف عف طريؽ استخداـ  (BRI) أك إيقاؼ األهراض ذات الصمة باألبىية (SBS) كها أف إحدل أفضؿ الطرؽ لكقؼ هتبلزهة األبىية الهريضة
 .طبلء الحهاية الهىاسب كالصديؽ لمبيئة
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: خبلصة ك تكصيات
ىظرا لمدكر الذم تمعبً البيئة الفيزيقية الهاكف العهؿ عمى صحة ك راحة العاهؿ ك األثر الذم تتركً عمى العبلقات االىساىية ك الصحة الىفسية، 

 التكعية ٌك يجب اتخاذٌا التي أٌـ اإلجراءات هف كلعؿ. الهستقبؿ في تفاقهٍا كهىع الهشكمة ٌذي هف لمحد الكفيمة اإلجراءات اتخاذ فإىً يجب
 باالعتبار هكاف العهؿ جكدة هكضكع ألخذ كالهٍىدسيف الهباىي هصههي كتشجيع تكعية ككذلؾ كاإلىتاجية الصحة عمى الهكضكع بأٌهية العاهة
. الهىاسبة التشغيؿ استراتيجيات ككضع التصهيـ عىد

اذ يقـك .هف بيف االخطاء التي يقع فيٍا الهٍىدس الهعهارم عدـ استشارة التبلهيذ اك الهختصيف عىد شركعً في بىاء اك التخطيط لبىاء الهدارس
ا .بىفسً بتخطيطٍا كرسـ اجزائٍا الهختمفة هتىاسيا في ذلؾ حاجات الطفؿ ك جاذبيتً لبلشياء التي يرغب فيٍا اك يتهتع بالىظر .كتجٍيٌز

فالجاىب الهعهارم الذم يسهح لمتمهيذ بالتهدرس،ٌك ذلؾ الذم يتركً في جك هريح يبعث باالطهئىاف ك الراحة الىفسية ك التهتع بالٍكاء .اليٍا
. الىقي هف خبلؿ االشجار ك الىباتات الهتكفرة بالهدرسة

 هف جٍة اخرل يتضح هف البحكث ك الدراسات الهتعمقة بالبحث في ارتباط الهكاف الفيزيقي ك الصحة الىفسية لمفرد،اىً كمها تكاجد الفرد في 
بيئة يتحرؾ فيٍا بحرية ،اك تشهؿ االلكاف ك اخضرار الطبيعة       ك الكضعيات التي ال تتعبً في التىقؿ،ساعد ٌذا عمى الشعكر بالراحة 

الىفسية ك العهؿ اك العيش بعيدا عف الضغكطات ك القمؽ بهختمؼ اىكاعً، ك اساليب العىؼ التي قد تمحؽ بالهدارس بسبب االكتظاظ في فىاء 
.  كها يساٌـ  الحيز الهكاىي الهريح في ازياد التفاعؿ االيجابي بيف االفراد هٍها كاف سىٍـ اك طبيعة عهمٍـ.الهدرسة

   ك هف ٌىا ،اصبح هف الكاجب االٌتهاـ بٍذا الهكضكع عىد التفكير في بىاء أم هؤسسة سكاء تعمؽ االهر بهيداف التربية ك التعميـ اك العهؿ 
. اك الهسكف،ك تسطير خطط هعهارية  تبعث عمى الفرح ك االرتياح ك تساٌـ في التقميؿ هف الشعكر بالهمؿ ك االختىاؽ ك الضجر
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 .10: رقـ "الخضراء لمهباىي التصهيـ هدخؿ :بالخارج بالهمكثات احتفظ" :)2001 أكتكبر( البيئية، لمهباىي العاشرة أخبار -)1
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كاقع الصحة النفسية بمؤسسات التربية 
" دراسة ميدانية عمى  عينة مف معممي كأساتذة المؤسسات التعميمية لكالية بشار"

 
سعكدم عبد الكريـ  . د

جامعة بشار  
 

 مقدمة 
       ال شؾ أف هكضكع الصحة الىفسية هف هكاضيع عمـ الىفس الدائهة التغيير بتغير الزهاف كالهكاف سكاء هف حيث الهفٍـك أك قابمية 

القياس عمى ارض الكقع ، ذلؾ ألىً هفٍـك كاسع يدخؿ في تركيبتً  العديد هف الهتغيرات الخاضعة لمتغيير بتدخؿ عكاهؿ ثقافية كاجتهاعية 
ٌذا .كاقتصادية ، ٌذي الميكىة زادت في صعكبة ضبط الهفٍـك كبذلؾ اختمقت أراء الهختصيف حكؿ كضع تعريؼ دقيؽ لهفٍـك الصحة الىفسية 

االٌتهاـ بضبط هفٍـك الصحة الىفسية كالتطرؽ إلى حيثياتً لـ يأتي هف فراغ بؿ أفرزتً هتطمبات الكاقع ، أيف أصبح لمصحة الىفسية أٌهية 
تضاٌي الصحة الجسدية في حياة األفراد كالهجتهعات ، كأصبحت تكرس هجٍكدات كبير كتكفر أهكاؿ كثيرة لمكقكؼ عمى كاقع الصحة الىفسية 

ا التخاذ سبؿ الكقاية كالعبلج الهىاسبيف اك الحفاظ عمى سمهيتٍا كعافيتٍا  . كهعرفة األسباب كالعكاهؿ التي تؤدم إلى تقٍقٌر
ألجؿ كؿ ٌذا  جاء اٌتهاـ الهؤسسات كأحد هككىات الهجتهع  بهختمؼ القطاعات بهكضكع الصحة الىفسية  ألفرادٌا  كذلؾ بغيت تكفير 

الهىاخ الهىاسب لمعهؿ كبالتالي زيادة الهردكدية اإلىتاجية ، إحدل ٌذي الهؤسسات التي يؤثر كاقع الصحة الىفسية بطريقة هباشرة في هردكدية 
هف ٌىا جاء البحث في ٌذا الهكضكع لهعرفة كاقع الصحة الىفسية عمى عيىة . افرداٌا هؤسسات التربية كعهكدٌا الفقرم الهعمهيف كاألساتذة 

 .هف هعمهي كأساتذة قطاع التربية
 

:  لمدراسةنساؤالت 
ٌؿ يؤثر العهؿ كهعمـ أك أستاذ بهؤسسات التربية عمى كضع الصحة الىفسية لعيىة البحث   _ 

: تىدرج تحت ٌذا التساؤؿ العاـ التساؤالت الفرعية التالية:  الفرعيةالتساؤالت 
ها ٌي طبيعة الصفحة الىفسية لهعمهي كأساتذة قطاع التربية عيىة الدراسة ؟ _ 
 ٌؿ يختمؼ كاقع الصحة الىفسية بالىسبة لعيىة البحث باختبلؼ هتغير الجىس ك االقدهية كطكر التدريس؟  _ 
 

: فرضيات البحث
. يعاىي أساتذة كهعمهي قطاع التربية عيىة الدراسة هف تدٌكر لمصحة الىفسية _ 
.  العهؿ بهؤسسات التربية كهعمـ أك أستاذ يؤدم إلى ظٍكر الهظاٌر السمبية لمصحة الىفسية_ 
 .ٌىاؾ فركؽ في درجة الصحة الىفسية لدل هعمهي ك أساتذة قطاع التربية هف عيىة الدراسة باختبلؼ هتغير الجىس كاالقدهية كطكر التدريس_ 
 

: أىمية الدراسة 
تكهف أٌهية الدراسة في تسميط الضكء عمى كاقع الصحة الىفسية لمعاهميف ببعض الهؤسسات التربكية هف هعمهي كأساتذة لمكقكؼ عمى هكهف 

الخمؿ إف كجد كهعرفة األسباب التي تكهف كراء الخمؿ، كتهٍيد األرضية لدراسات أخرل هحاكلة إيجاد الحمكؿ الهىاسبة لمهشكبلت التي تعترض 
 .الهدرسيف العاهميف بقطاع التربية

 
:  أىداؼ الدراسة 

: تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األٌداؼ التالية 
الكقكؼ عمى هفٍـك الصحة الىفسية، هختمؼ التعريفات التي أعطيت لٍذا الهفٍـك كهحاكلة تقديـ تعريؼ جاهع لهفٍـك الصحة الىفسية  _ 
. هعرفة الحالة الىفسية لمعاهميف بالهؤسسات التربكية هف عيىة الدراسة _ 
. التعرؼ عمى كضعية هظاٌر الصحة الىفسية السمبية كااليجابية التي يهتاز بٍا بعض العاهميف بقطاع التربية _ 
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تكضيح إف كاف ٌىاؾ فرؽ في درجة الصحة الىفسية عىد العاهميف في الهؤسسات التربكية هف عيىة البحث بالىسبة لهتغير الجىس كاالقدهية _ 
. كطكر التدريس 

 .هحاكلة الكصكؿ إلى تشخيص أكلى لهعرفة كاقع الصحة الىفسية لبعض العاهميف بالهؤسسات التربكية _ 
 
 :التعريفات اإلجرائية لمصطمحات البحث _ 

.    ٌي الدرجة التي يتحصؿ عميٍا كؿ فرد هف أفراد عيىة البحث عمى اختبار الصحة الىفسية الهعتهد في الدراسة :الصحة النفسية 
 

:  اإلطار النظرم
: تعريؼ الصحة النفسية 

      تشير كؿ التعريفات التي أعطيت لهفٍـك الصحة الىفسية هىد ظٍكر هياديف عمـ لىفس إلى الكقت الحالي إلى كجكد ثبلثة اتجاٌات في 
ك البرء هف أعراض الهرض العقمي ، كاالتجاي الثاىي يشير إلى  تعريؼ الصحة الىفسية ، األكؿ يركز عمى الهفٍـك التقميدم لمصحة الىفسية ٌك
قدرة الفرد عمى التكافؽ هع ىفسً كهع هجتهعً الذم يعيش فيً ، كبرز اتجاي آخر يجهع بيف االتجاٌيف السابقيف ليعرؼ الصحة الىفسية عمى 

. أىٍا التكافؽ هع البيئة الهحيطة كاىعداـ الهظاٌر الهرضية ، كفيها يمي إطبللة عمى بعض تعريفات الصحة الىفسية الهختمفة 
بأىٍا التكافؽ التاـ أك التكاهؿ بيف الكظائؼ الىفسية الهختمفة هع القدرة عمى هكاجٍة األزهات العادية التي تطرأ تعرؼ الصحة الىفسية  

. )11: 1992القكصي، عبد العزيز (. عادة عمى اإلىساف هع اإلحساس اإليجابي بالسعادة كالكفاية
حالة هف التكازف كالتكاهؿ بيف الكظائؼ الىفسية لمفرد، تؤدم بً أف : بأىٍا )8: 1997كفافي، عبلء الديف (كفي ىفس السياؽ  يعرفٍا 

. يسمؾ بطريقة تجعمً يتقبؿ ذاتً، كيقبمً الهجتهع، بحيث يشعر هف جراء ذلؾ بدرجة هف الرضا كالكفاية
تعتبر الصحة الىفسية حالة بدىية كىفسية كاجتهاعية كاهمة هستقرة كليس فقط اىعداـ  ) WHO  , 2004 : 12 (أها هىظهة الصحة العالهية 

يستىبط هف ٌذا التعريؼ ثبلتة هبادئ أساسية لتحسيف كهتابعة الصحة الىفسية ، أف ٌذي األخيرة جزء ال يتجزأ هف الصحة . لمهرض أك العجز
. كالصحة الىفسية ٌي أكثر هف كجكد عرض ، كالصحة الىفسية ترتبط ارتباطا كثيقا بالصحة البدىية كالسمكؾ

 بالغة العربية أضاؼ فرع هىظهة الصحة العالهية بالشرؽ األكسط  إلى التعريؼ السابؽ بعض هتطمبات 2007كفي تقريري الصادر سىة 
ىها تهثؿ حالة هف العافية يهكف فيٍا لمفرد هف تكريس قدراتً  الصحة الىفسية السميهة حيت ٌي ليست هجرد اىعداـ االضطرابات الىفسية ، كا 

الخاصة كالتكيؼ هع أىكاع اإلجٍاد العادية ، كالعهؿ بتفاف كفعالية كاإلسٍاـ في هجتهعً ، كها أكضحت الهىظهة إلى اف الصحة الىفسية تتأثر 
بالعكاهؿ االقتصادية كاالجتهاعية كالبيئية ، حيث يمعب الفقر كاىخفاض هستكيات التعميـ دكرا في ذلؾ ، كتتعمؽ كذلؾ حسب بعض الدراسات 
بىكعية الهساكف كهستكيات الدخؿ هها يفسر زيادة تعرض الفئات الهحركهة في جهيع الهجتهعات الهحمية الضطرابات الصحة الىفسية هتأثرة 
بعكاهؿ هثؿ الشعكر بعدـ األهاف كفقداف األهؿ كالتحكؿ االجتهاعي السريع كهخاطر العىؼ كاالعتبلؿ الجسدم ، كها أشارت الهىظهة إلى أف 

، هكتب الشرؽ WHO(. البيئة التي تحتـر ادىي الحقكؽ الهدىية كالسياسية كاالجتهاعية كاالقتصادية كالثقافية تعزز الصحة الىفسية لدل الفرد
 ) 22 :  2007األكسط ،
ها جاءت بً هىظهة الصحة العالهية حكؿ الصحة الىفسية بأىٍا الحالة التي تحقؽ الرفاٌية لمفرد إذا  ) Needs ، 2009 : 19(كيحصر 

: تكفرت الهتطمبات التالية 
.  تحقيؽ الفرد لذاتً كهٍاراتً _ 
. يفكر بكضكح  كيحؿ هشاكمً في الحياة_ 
. تىهية التفاعؿ هع ضغكط الحياة العادية _ 
. يستطيع العهؿ كبشكؿ هىتج _ 
.  قادر عمى اإلسٍاـ في هجتهعً _ 

راف ، (كهف التعريفات الشاهمة لمصحة الىفسية تعريؼ  الذم يقكؿ فيً بأف الصحة الىفسية ٌي حالة دائهة ىسبيا يككف فيٍا  )9، 2005حاهد ٌز
الفرد هتكافقا ىفسيا كشخصيا كاىفعاليا كاجتهاعيا ، أم هع ىفسً كبيئتً كيشعر بالسعادة هع ىفسً كهع اآلخريف كيككف قادرا عمى تحقيؽ ذاتً 
هكاىاتً إلى أقصى حد ههكف ، كيككف قادرا عمى هكاجٍة هطالب الحياة كتككف شخصيتً هتكاهمة سكية ، كيككف عاديا  كاستغبلؿ قدراتً كا 

. كيككف حسف الخمؽ يعيش في سبلـ 
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هف خبلؿ كؿ التعاريؼ السابقة لهفٍـك الصحة الىفسية ىحاكؿ صياغة تعريؼ خاص لٍذا الهفٍـك  ىعتهد عميً في الدراسة الحالية يتهاشى ك 
الصحة الىفسية ٌي حالة ىفسية تتراكح بيف الثبات كالتغير ك السكاء كاالضطراب بىسب هعيىة  هف سهاتٍا التكافؽ الىفسي : حيثيات الدراسة 

كاالجتهاعي لمفرد هع ذاتً كهع البيئة الهحيطة بً كتتحقؽ لً بذلؾ السعادة ،كها أىٍا قد تتسـ باالضطراب كعدـ التكافؽ ، يتحكـ في درجتٍا 
.        الكضع البدىي كاالجتهاعي كالثقافي كاالقتصادم لؤلفراد كالجهاعات التي تعيش في هكاف كزهاف هعيف 

 
:  مظاىر الصحة النفسية 

     اختمفت الدراسات حكؿ تحديد هظاٌر الصحة الىفسية تبعا لمتصكر القائـ لدل كؿ باحث حكؿ هفٍـك الصحة الىفسية ، فهف يعتبر الصحة 
الىفسية تهتع بالصحة كالعافية فقط صاغ لٍا هظاٌر ايجابية ، كهف يعتبر الصحة الىفسية برء هف األعراض كاالضطرابات العقمية صاغ لٍا 
هظاٌر سمبية، أها ىحف في ٌذي الدراسة هثمها اعتهدىا عمى التعريؼ الذم يجهع بيف الشؽ السمبي كااليجابي لمصحة الىفسية سىذٌب في ٌذا 

. االتجاي تهاشيا هع الٍدؼ هف الدراسة الذم يسعى لحصر حالة الصحة الىفسية لدل العاهميف في الهؤسسة التربكية 
: المظاىر االيجابية لمصحة النفسية 

يتضهف التكافؽ الىفسي كاتزاف الفرد هع ىفسً كهقدرتً عمى هكاجٍة  كحسـ ها يىشأ بداخمً هف الصراعات كيتعرض لً هف  : تقدير الذات_ 
إحباط ، كهف ثـ الشعكر بالطهأىيىة كالسعادة كاالجتٍاد كالفرح كالراحة الىفسية كالسكيىة كالتساهح إزاء الذات كاآلخريف ، الشعكر باألهؿ كالتفاؤؿ 

 ) 62 ،  2003القريطي ،  (.هها يؤثر بشكؿ ايجابي عمى هعىكيات الفرد
 يقصد بً الىظرة التفاؤلية ىحك قدرة الذات كىكايا اآلخريف ك أحداث الهستقبؿ كيتضهف القدرة عمى هكاجٍة األزهات كالتغمب عمى :التفاؤؿ _ 

هكاقؼ اإلحباط كالقمؽ كصهكد الفرد حياؿ الهحف كالصعاب كالشدائد كضركب اإلحباط الهختمفة دكف أف يختؿ هيزاف صحتً الىفسية ، كاتخاذ 
هكسى ، (. أٌداؼ كاقعية في الهجتهع  تتهاشى كالقدرات الفردية كهستكيات الطهكح خاصية تبعث عمى التفاؤؿ كالحفاظ عمى الصحة الىفسية 

2001 : 17(  
إف الشخص الصحيح ىفسيا ٌك الذم يستطيع السيطرة عمى اىفعاالتً كالتعبير عىٍا حسبها  )20 : 2001هكسى ، (يرل  : األمف االنفعالي

تقتضيً الضركرة كبشكؿ يتىاسب هع الهكاقؼ التي تستدعي ٌذي االىفعاالت ، كالشخص الىاضج اىفعاليا يستطيع اف يعيش هع اىفعاالتً في 
. ارتياح بدكف أف تسيطر عميً كتغير تفكيري كتكجً سمككً 

كيشهؿ القبكؿ االجتهاعي حيث تقبؿ الفرد لذاتً كلآلخريف أٌـ هظٍر هف هظاٌر الصحة الىفسية ٌذا يسٍـ في تىهية  : التكافؽ االجتماعي 
ىها يعيش كسط هجهكعات بشرية هف أسرة كهجتهع  التفاعؿ االجتهاعي لمفرد ، كها أف ٌذا األخير ال يهكىً أف يعيش بهعزؿ عف اآلخريف كا 

ا الهجتهع كبالتالي كجب عميً احتراـ ٌذي القكاىيف  فيكتسب هف خبلؿ التىشئة االجتهاعية التقاليد كالعادات كالهعايير االجتهاعية التي يقٌر
 ) 13  : 2001رشاد هكسى ، (كالعهؿ عمى حفاظ عميٍا كعدـ الخركج عىٍا 

هف أٌـ هعايير السبلهة الىفسية لؤلفراد ، الهٍارات االجتهاعية التي يكتسبٍا كداللة ىجاحً ككفاية إىتاجً الفردم في  : الميارات االجتماعية
ا  (العهؿ ، كبإسٍاهً في تىهية الهجتهع الذم يعيش فيً باالىضهاـ إلى الهؤسسات االجتهاعية الهدىيػة  ، كفي ٌذا  )جهعيات ، هىظهات كغيٌر

اف ىجاح الفرد في هٍىتً كرضاي عف العهؿ الذم يؤديً كشعكري بإشباع حاجاتً كأٌدافً هف خبلؿ  ) 2003:81القريطي،  (اإلطػػػػػػػار يرل
 .العهؿ، فيقبؿ عميً كيركز فيً كيبدؿ جٍدي لزيادة القدرة اإلىتاجية ، ٌك عبلهة هف عبلهة السبلهة الىفسية 

 
:   المظاىر السمبية لمصحة النفسية 

. هف الهظاٌر السمبية لمصحة الىفسية االضطرابات العصابية التي يصاب بٍا الفرد هع اىً يحافظ عمى جزء كبير هف شخصيتً سميها 
يتفؽ هعظـ عمهاء عمـ الىفس الهرضي عمى أف االكتئاب حالة هف الحزف الشديد كىقص الحيكية كالطاقة تستهر هع الفرد هرحمة هف : االكتئاب 

الزهف ىتيجة خسارة هفاجئة أك خيبة أهؿ ، كتشخيصً يدؿ عمى اىً اضطراب ىفسي يتطكر بفعؿ تركيب غير سكم في الشخصية  
بأىً فترة هتهيزة ككاضحة هف الخكؼ ك االىزعاج الشديديف ، يحدث فيٍا  ) 108 : 2004جهعية الطب الىفسي األهريكية ،  ( عرفتً :القمؽ 

خفقاف القمب أك تزايد سرعة دقات القمب، التعرؽ ، االرتعاش كاالرتجاؼ ، اإلحساس بعسر التىفس أك : أربعة أك أكثر هف األعراض التالية 
االختىاؽ ، الشعكر بالغصة ، الـ صدرم، غثياف أك ضائقة بطىية، إحساس بعدـ الثبات ، إحساس بتبديد الكاقع كالخكؼ هف االىفصاؿ عف 

. الكاقع ، خكؼ هف فقداف السيطرة أك الجىكف ، خكؼ هف الهكت 
: ٌك اضطراب عصابي يتهيز بالخصائص التالية  : الكسكاس القيرم

. كجكد أفكار كاىدفاعات أك هخاكؼ أك طقكس هرئية هتكررة بغرابة _ 
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إحساس الهريض بتفاٌة ٌذي الكساكس ، كعمهً األكيد أىٍا ال تستحؽ ٌذا االٌتهاـ  _
. هحاكلة الهريض الهستهرة هقاكهة ٌذا الكساكس _ 
ا عميً اجتهاعياإحساس المريض بسيطرة_   ) 168 : 2002عبد ا ،  (.  ٌذي الكساكس كتأثيٌر

خكؼ هرضي شديد هف شيئ اك فعؿ هعيف ال يثير الخكؼ في العادة عىد غالبية الىاس ، فٍك خكؼ دائـ ال يعرؼ لً الفرد سبب اك : الخكاؼ 
  ) 158 : 2002عبد ا ، (. هردا هكضكعيا ، كها ال يستطيع ضبطً كالسيطرة عميً باإلرادة

 

: الجانب التطبيقي 
جراءات الدراسة  : المنيج كا 

:  المنيج 
اعتهدىا في ٌذي الدراسة الهىٍج الكصفي التحميمي لهثؿ ٌكذا دراسات هيداىية، حيث الكقكؼ عمى الظاٌرة الهدركسة لتكضيح الكضع القائـ 

. باالعتهاد عمى بياىات إحصائية بسيطة ، لكىٍا تهكىىا هف اختبار الفرضيات الهقترحة عمى العيىة الهختارة 
:  العينة

كالجداكؿ التالية تكضح . هعمـ كأستاذ يعهمكف بهختمؼ الهؤسسات التربكية لكالية بشار اختيركا بطريقة عشكائية 400تككىت عيىة الدراسة هف 
: خصائص عيىة البحث 

مكاصفات عينة البحث مف حيث الجنس كطكر التدريس  (1)جدكؿ رقـ 
المجمكع   طكر التدريس ابتدائي متكسط ثانكم

الجنس 
 ذككر 59 32 25 116

 إناث 105 60 119 284
 المجمكع 164 92 144 400

 
مكاصفات عينة البحث مف حيث االقدمية في العمؿ  (2)جدكؿ رقـ 

المجمكع  االقدمية  5اقؿ مف  [10_ 5 ] [15_[10 [15 _ 20 ] [20فما فكؽ ]
 بالسنكات

التكرار  180 56 32 20 112 400
 

: أدكات الدراسة 
استعهمىا الختبار فرضيات البحث أداة كاحدة تتهثؿ في اختبار الصحة الىفسية هف اعداد الباحث كالهستعهؿ في دراسة سابقة هعىكىة بعبلقة التديف اإلسبلهي 

 :           بالصحة الىفسية كفيها يمي كصؼ هختصر لمهقياس 
 أبعاد كبنكد مقياس الصحة النفسية (3)جدكؿ رقـ 

أرقاـ العبارات في المقياس البعػػػػػد المظاىر 
 
 

المظاىر  
االيجابية 

 1-2-3-4-5-6تقدير الذات  

 7-8-9-10-11-12-13 األمف االنفعالي 
 14-15-16-17-18-19 التفاؤؿ

 41-42-43-44 ػ 35-36-37-38-39-40 التكافؽ االجتماعي 

 45-46-47-48-49-50 الميارات االجتماعية
 

المظاىر  
السمبية  

 20-21-22-30-31 االكتئاب 

 23-25-28-29-34 القمؽ 

 26-27 الكسكاس 

 24-32-33 الخكاؼ
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: صدؽ كثبات مقياس الصحة النفسية 
: اعتهدىا  في حساب هعاهبلت الثبات عمى ثبلثة طرؽ ٌي 

 .ادةػػػالثبات باإلع. - الثبات بطريقة ألفا كركىباخ.- الثبات بطريقة التىصيؼ- 1
معامبلت الثبات لمقياس الصحة النفسية   (4)جدكؿ رقـ 

 مقياس
معامؿ جتماف 
 القرار مستكل الداللة الثبات باإلعادة معامؿ كركنباخ ألفا لمتنصيؼ

 دالة 000. 9780. 81 .0 0.81 الصحة النفسية 

ك . بالتالي يصمح لمتطبيؽ  تكضح الىتائج الهبيىة أعبلي في الجدكؿ ارتفاع ىسبة الثبات لبلختبار الهستعهؿ في الدراسة ٌك
:  أها في دراسة الصدؽ فاعتهدىا عمى دراسة ثبلثة أىكاع هف الصدؽ كسىدرج فقط ىتيجة الصدؽ الذاتي

 
 . الصحة النفسيةمعامؿ الصدؽ الذاتي لمقياس (5)الجدكؿ رقـ 

 معامؿ الصدؽ الذاتي معامؿ الثبات مقياس

 0.90 0.81  الصحة النفسية
 تكضح ىتيجة الصدؽ الذاتي ارتفاع ٌذا الهعاهؿ كبالتالي صبلحية االختبار لمتطبيؽ

 
: تطبيؽ أداة البحث كمفتاح التصحيح 

 ألغيت هىٍا سبعة هطكيات لعدـ اإلجابة عمى كؿ بىكد 407 ىسخة أكلية هف االختبار عمى عيىة البحث ، كقد استرجعىا هىٍا 500    كزعت 
 :االختبار أها البقية فصححت كفؽ جدكؿ التصحيح التالي
مفتاح تصحيح مقياس الصحة النفسية   (6)جدكؿ رقـ 

مكافؽ رقـ العبػػػػػػػػػارات نكع العبارة 
بشدة 

غير ال ادرم مكافؽ 
مكافؽ 

غير مكافؽ 
بشدة 

 21 - 19-18- 15- 12- 10-4عبارات ايجابية  
22 -23-24-25-26 -27 28 –29- 
32-33-35-38-39-41-43-46-47 -
48-50 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 13- 11- 9 – 8 – 7- 6 – 5 – 3- 2- 1عبارات سمبية  
 –14- 16 – 17 – 20 _ 30 -31 – 34 – 
36 – 37 – 40 _ 42 – 44 -45 – 49 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

بعد تصحيح ك تفريغ االختبار لكؿ عيىة البحث قهىا عمى إعداد الصفحة الىفسية لكؿ عيىة البحث بهعرفة  الكضع العاـ لمصحة الىفسية كذلؾ 
ي الصحة الىفسية الهضطربة كالهتكسطة كالحسىة كالجيدة  ككذلؾ تحديد كضع كؿ هظٍر هف هظاٌر الصحة  باالعتهاد عمى أربع هعايير ٌك

 .الىفسية حسب هجهكع الىقاط لكؿ هظٍر 
 

: نتائج الدراسة 
  العمؿ في قطاع التربية لؤلساتذة كالمعمميف بسبب في تدىكر الصحة النفسية _ 1

كضع كدرجة الصحة النفسية لعينة البحث  (5)جدكؿ رقـ 
النسبة المئكية مف عينة البحث  درجة الصحة النفسية  

 ٪03جيدة  
٪ 45حسنة  

٪ 49متكسطة  
٪ 03مضطربة  
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ىا يجب التكقؼ عىد ىسبة   ٪ هف عيىة البحث صحتٍا 49تظٍر ىتائج الدراسة أف درجة الصحة الىفسية تتراكح بيف الكضع الهتكسط كالحسف ٌك
ي ىسبة كبيرة في الكسط التربكم تكضح بعض الهعاىاة لشريحة كبيرة هف هعمهي كأساتذة هؤسسات التربية  الىفسية كضعٍا هتكسط الدرجة ، ٌك
هف بعض االختبلؿ في الصحة الىفسية ، ٌذي الىتيجة تتفؽ هع العديد هف الدراسات التي تهت إف عمى هستكل الصحة الىفسية لمعاهميف بالحقؿ 

ا ، فىجدٌا تتفؽ هع دراسة  في الصحة الىفسية العاهة ، كتتفؽ كذلؾ  ) 2007الهصدر ك ابكككيؾ ، (التربكم كهظٍر عاـ أك جزء هف هظػػػاٌٌر
 .  حك ؿ الضغط الىفسي لدل أساتذة الثاىكم  )هٍدم بمعسمة فتيحة ،دكف سىة طبع (هع ها تكصمت إليػػػػػػػً دراسة 

  
     .العمؿ في قطاع التربية كمعمـ أك أستاذ يؤدم إلى تكاجد مظاىر سمبية لمصحة النفسية   _ 2

نسبة مظاىر الصحة النفسية عند عينة البحث  (6)جدكؿ رقـ 
نسبة التكاجد عند عينة البحث  مظاىر الصحة النفسية   

 ٪89 تقدير الذات  المظاىر االيجابية لمصحة النفسية  

٪ 89األمف االنفعالي 

٪ 86,5التفاؤؿ 

٪ 93 التفاعؿ االجتماعي  

٪ 90الميارات االجتماعية 

٪ 35االكتئاب  المظاىر السمبية لمصحة النفسية  

 ٪36القمؽ  

 ٪45الكسكاس القيرم   

٪ 40الخكاؼ  

 
ذا يدؿ عمى قكة الجاىب العبلئقي ألفراد  تكضح الىتائج الهبيىة أعبلي  الىسبة العالية لتكاجد هظاٌر الصحة الىفسية االيجابية لدل عيىة البحث ٌك
العيىة  يككف ذلؾ بحكـ التكاصؿ هع التبلهيذ ، طاقـ التدريس كالٍيئة اإلدارية لمهؤسسة بشكؿ يكهي، كلكف الىسبة الهئكية ألعراض الهظاٌر 

ك هؤشر يدؿ عمى قكة الجاىب  السمبية تبدك كذلؾ هرتفعة حيث ها يزيد عف الثمث هف عيىة البحث يعاىي هف ٌذي األعراض السمبية ٌك
تعزز ٌذي الىتيجة ها تكصمت إليً بعض الدراسات حكؿ دكر ضغكط العهؿ , االجتهاعي كضعؼ الجاىب الىفسي في عيىة البحث الهدركسة 

 .     في تعزيز الهشاكؿ الىفسية التي قد يعاىيٍا البعض هف هىتسبي ٌذا القطاع 
        

. ىناؾ فركؽ في درجة الصحة النفسية لدل معممي كأستاذة قطاع التربية مف عينة البحث حسب متغيرات البحث _ 3
 :متغير الجنس _ 

الصفحة النفسية حسب متغير الجنس   (7)جدكؿ رقـ 
             درجة الصحة النفسية 

الػػػػػػػػػنس  
جيدة حسنة متكسطة مضطربة 

٪ 6.89٪ 51.72٪ 93. 37 ٪3.4ذككر  
٪ 1,40٪ 47.88٪ 47.88٪ 2.81إناث  

 
تظٍر الىتائج كجكد فرؽ في درجة الصحة الىفسية حسب هتغير الجىس ، حيث ىسبة  هتكسطي درجة الصحة الىفسية ٌـ هف اإلىاث عمى 
ي الىتيجة التي تشير إليٍا هعظـ البحكث التي أجريت حكؿ كاقع الصحة الىفسية لمهرأة العاهمة ، حيث الفرؽ بيف درجة  حساب الذككر ٌك

يرجع ٌذا إلى . )2007الهصدر ك ابكككيؾ،(الصحة الىفسية في الهظٍر العاـ كاألبعاد الجزئية بيف الذككر كاإلىاث هثؿ ها ذٌب إليً كؿ هف
 .كثرة األعباء التي تكاجٍٍا الهرأة يكهيا ٌذا ها يشكؿ لٍا ضغكط كبيرة كخصكصا اف لـ تجد الكضع األسرم الهبلئـ
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 :متغير االقدمية   _ 

الصفحة النفسية حسب متغير االقدمية في العمؿ   (8)جدكؿ رقـ 
               درجة الصحة النفسية  

 االقدميػػػػػة 
جيدة حسنة متكسطة مضطربة 

٪ 4.44٪ 42.22٪ 46.66 ٪6.66 سنكات   5اقؿ مف 
٪ 7.14٪ 57.14٪ 35.71٪ 0 [10 إلى 5مف ]
٪ 0٪ 12.5٪ 87.5٪ 0 [15إلى 10مف ]
٪ 0٪ 60.12٪ 40.00٪ 0 [20 إلى15مف]

٪ 0٪ 64.28٪ 35.71٪ 0سنة فما فكؽ  20مف 
يكضح الجدكؿ أعبلي االختبلؼ الكاضح بيف الفئات الهختمفة هف عيىة البحث  تبعا لبلقدهية في العهؿ، حيث كمها زادت االقدهية في العهؿ 
ي ىتيجة تختمؼ هع ها  ٌك شائع حيث كمها تقدـ اإلىساف في العهر يؤثر ٌذا عمى هردكد يتً  تتحسف درجة الصحة الىفسية عمى العهـك ، ٌك
في العهؿ كتتدٌكر صحتً الىفسية ىتيجة الضغكطات كىقص الهقدرة ، كتىفي ٌذي الىتيجة هع ها ذٌبت إليً بعض الدراسات عمى اىً ليس 

ٌىاؾ تأثير لسىكات الخبرة عمى ضغكط العهؿ ، قد تككف ٌذي الىتيجة الهتكصؿ إليٍا في ٌذي الدراسة ىتيجة الكضع العاـ الذم تعيشً الهىظكهة 
مة في بعض األحياف حتى عمهيا  كالزج بٍا في سمؾ التدريس دكف تمقيٍا التككيف  التربكية هف حيث استقبالٍا لهخرجات الجاهعة الغير هٌؤ
الهىاسب ، ٌذا بالضركرة يىقص هف الثقة في الىفس كهع االحتكاؾ بجك العهؿ الغير هىاسب يؤدم إلى ٌبكط الهقدرة عمى العطاء كالشعكر 

 .          كالقمؽ كاالكتئاب كالسكاس , بالىقص كبداية الهعاىاة هف بعض أعراض االضطرابات الىفسية
: متغير الطكر الدراسي _ 

الصفحة النفسية لعينة البحث حسب متغير طكر التدريس  (9)جدكؿ رقـ 
               درجة الصحة النفسية  

 طكر التدريس  
جيدة حسنة متكسطة مضطربة 

٪ 0٪ 60.98٪ 39.02 ٪0ابتدائي    
٪ 0٪ 30.44٪ 69.56٪ 0متكسط  
٪ 8.33٪ 55.55٪ 27.78٪ 8.33 ثانكم 

يكضح الجدكؿ أعبلي ىسبة درجة الصحة الىفسية في كؿ طكر هف أطكار التعميـ الهختمفة ، حيث يبلحظ أف الدرجة الهتكسطة لمصحة الىفسية 
ي التي تىدر بتدٌكر اخطر لمصحة الىفسية أكثر تكاجدا عىد أساتذة التعميـ الهتكسط ، تكحي ٌذي الىتيجة بكجكد تدهر ىفسي لدل الكثير هف  ٌك
ـ فئة الهراٌقيف ، أيف أصبح التعاهؿ هع ٌؤالء صعب كيتطمب التككيف  أساتذة ٌذا الطكر بحكـ االحتكاؾ اليكهي هع فئة هف الهتهدرسيف ٌك

الهىاسب ىظرا لمتغيير الكاقع في ثقافة الهجتهع كتركيبتً االجتهاعية كعاداتً بالىسبة لكؿ هرحمة عهرية ،ٌذا كمً يعتبر عاهؿ هساٌـ في تدٌكر 
 . الصحة الىفسية لؤلستاذ بصفة عاهة كأستاذ الطكر الهتكسط بصفة خاصة 

     
: خاتمة

     لعمىا في أخر ٌذي الدراسة ىعرج عمى أٌـ الىقاط كالىتائج التي تكصمىا  إليٍا ، أكال هف الجاىب الىظرم الكقكؼ عمى تعريؼ الصحة 
ا فهف حيث التعريؼ يجب عدـ إغفاؿ التكجٍات الجديدة لعمـ الىفس الهرضي كرؤية هىظهة الصحة العالهية في هخطط  الىفسية كتحديد هظاٌٌر

 عمى  أف كؿ الجٍكد تىصب لتخميص الهجتهع هف االضطرابات الىفسية لتحسيف  2020 _ 2013برىاهجٍا الهقترح لمصحة الىفسية هف 
كضع الصحة الىفسية لمبشرية عاهة ، كبالتالي ال يجب أف تعرؼ الصحة الىفسية بالهفٍـك االيجابي الذم يعىى بً التكيؼ كالتكافؽ هع العالـ 

ىها ٌي كؿ هتكاهؿ يجهع بيف السكية التكافقية ك أال سكية الهرضية  ٌذا عف الجاىب الىظرم أها عف الىتائج التطبيقية . الهحيط فقط ، كا 
ي ىتيجة يجب الكقكؼ عىدٌا ، كها  فالهسح الهيداىي اثبت أف كاقع الصحة الىفسية لدل عيىة هف عاهمي الهؤسسات التربكية هتكسط الدرجة ٌك
أف الىتائج أظٍرت قكة الجاىب االجتهاعي كالتفاعمي لمبعض هف هعمهي كأساتذة القطاع التربكم ، كلكف ظٍكر بعض األعراض لهظاٌر سمبية 

ك ها يعىي هعاىاة البعض هف اضطرابات ىفسية عصابية ، كعف كضع الصحة الىفسية لهتغيرات البحث فىجد أف اإلىاث  لمصحة الىفسية ٌك
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أكثر تضررا في كضعٍـ الىفسي أكثر هف الذككر كاف عاهؿ الخبرة يمعب دكرا في الحد هف ظٍكر األعراض الهرضية ، يبقى أف فئة هدرسي 
 . الطكر الهتكسط ٌـ الفئة الهتضررة كالتي تعاىي هف اكبر قدر هف األعراض الهرضية العصابية

 
: تكصيػػات

    إف ىتائج ٌذي الدراسة الهيداىية تفتح لىا الهجاؿ كي ىقدـ بعض التساؤالت ىصيغٍا في شكؿ ىصائح كتكجيٍات عمٍا تككف بداية لهشاريع 
. دراسات كبحكث أخرل 

هحػاكلة البحث في هفٍـك الصحة الىفسية هع ها يتهاشى كالٍكية الثقافية كاالجتهاعية لمهجتهع الجزائرم أخدا بعيف االعتبار التطكر الحاصؿ _ 
. في هفاٌيـ عمـ الىفس الهرضي

البحث في تشخيص الصحة الىفسية بالهؤسسات التربكية تشخيصا دقيقا باالعتهاد عمى دراسات هعهقة باالعتهاد عمى عيىات كبيرة كهف _ 
. شرائح عهالية هختمفة

البحث في األسباب الحقيقية لتدٌكر كاقع الصحة الىفسية لشريحة األساتذة كالهعمهيف في فئات خاصة تبعا لهتغيرات هختمفة سكاء ها تعمؽ _ 
 .بالخبرة أك الجىس أك طكر التدريس

 
: هراجع اؿ
، ترجهة تيسير حسكف ، الهرجع السريع إلى الدليؿ التشخيصي اإلحصائي الرابع الهعدؿ  )2004(جهعية الطب الىفسي  األهريكية _ 1

. لبلضطرابات الىفسية 
. ، القاٌرة هصر 1، أساسيات الصحة الىفسية كالعبلج الىفسي، هؤسسة هختار لمىشر كالتكزيع ، ط )2001(رشاد عبد العزيز هكسى _ 2
. ، عمـ الىفس الهرضي ، دار الهعرفة الجاهعية هصر)2001(هجدم احهد هحهد عبد ا _ 3
 . 220، تقرير )2007(هىظهة الصحة العالهية فرع الشرؽ األكسط_ 4
. ، هصر 1في الصحة الىفسية ، دار الفكر العربي ، ط )2003(القريطي عبد الهطمب أهيف _ 5
. ، هصر3، أسس الصحة الىفسية ، دار الفكر العربي ، ط )1992(القكصي عبد العزبز _ 6
. ، الصحة الىفسية ، دار الفكر العربي ، هصر)1997(كفافي عبلء الديف _ 7

8_ Basic Needs (2009) , An introduction to mental health , Nosal institute      for global helth the University 
of Melbourne . 
9_ World health organization (2004), Promoting Mental health, Geneva .  
10_ Organisation Mondial de la santé (2013) , Plan d’action pour la santé mental 2013_ 2020 .      
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انعكاسات عبلقة المعمـ بالمتعمـ عمى الصحة النفسية لمتمميذ  

 النكم بالطاىػػػر  جامعة الكادم .د                                                                               
                                 عبد المالؾ حبى  جامعة قاصدم مرباح  كرقمة 

: تهٍيد

      الهدرسة ٌي الهؤسسة الرسهية التي تقـك بعهمية التربية، كىقؿ الثقافة الهجتهع كحضارتً، كتكفير الظركؼ الهىاسبة لمىهك الجسهي، 
كالعقمي، كالىفسي كاالجتهاعي لمتبلهيذ، كالهدرسة في هىشئٍا جاءت بديبل عف األسرة كهتههة لكاجباتٍا كأٌدافٍا، كالبد أف تككف هستكعبة 

األٌداؼ ىفسٍا في إعداد األفراد بأفضؿ صيغة ههكىة، بحيث يككف ٌذا اإلعداد هحققا هصمحة األسرة كالهجتهع كالفرد ذاتً؛ كعىدها يبدأ الطفؿ 
تعميهً بالهدرسة يككف قد قطع شكطا ال بأس بً في التىشئة االجتهاعية باألسرة، فٍك يدخؿ الهدرسة هزكدا بالكثير هف الهعمكهات كالهعايير 

. االجتهاعية ،كالقيـ، كاالتجاٌات
      كتقـك الهدرسة بدكر ٌاـ بجاىب األسرة كالهجتهع في الهشاركة بالدعـ الىفسي البلـز لتحقيؽ الصحة الىفسية لمتبلهيذ، كذلؾ هف خبلؿ 
تزكيدٌـ بالخبرات كالهٍارات الهختمفة لمىهك الىفسي، كالجسهي كالعقمي كالمغكم كاالىفعالي، إضافة إلى تحقيؽ التفاعؿ االجتهاعي البىاء داخؿ 
الهدرسة؛ كها أف الهدرسة لٍا دكرا في الهساٌهة في تكسيع دائرة ٌذي الهعارؼ كالهعايير كاالتجاٌات، كتىظيهٍا، كيبدأ احتكاؾ كتفاعؿ الطفؿ 

. هف خبلؿ الهدرسة بعىاصر جديدة عمى حياتً، ههثمة بالهدرسيف، كالتبلهيذ، كالهىٍاج الدراسي بجكاىبً الهختمفة
     كال يخفى عمى احد باف لمعبلقة اإلىساىية بيف الهعمـ كالهتعمـ أثرا كبيرا عمى الشخصية، كيتجمى ٌذا األثر خاصة عمى الىكاحي الذٌىية 

كاالجتهاعية كالتحصيمية، فمقد أصبح دكر الهربي أك الهعمـ يتجاكز الجاىب التقميدم الذم يقتصر عمى تمقيف الهعمكهات كالهعارؼ، باعتبار أف 
التمهيذ ٌك عبارة عف كعاء تصب فيً الهعمكهات، دكف أف تككف لديً القدرة عمى االستيعاب، حيث أصبح يىظر إليً كطاقة إىساىية لٍا 

هكاىاتٍا، بؿ ٌك كياف حركي ىفسي اجتهاعي ديىاهيكي، يقـك بعهمية االختيار كالرفض في هستكل  هشاكمٍا كاحتياجاتٍا كرغباتٍا كقدراتٍا كا 
العبلقات االجتهاعية، بؿ لديً القدرة عمى التفكير كالتغيير، بحيث تشترط التربية الحديثة هف الهربي أف تككف لديً فمسفة هرىة، كاف تتكفر فيً 

ها الهتكاهؿ . صفات خاصة، يستطيع تٍيئة الجك الهىاسب لهركر التمهيذ عبر خبرات تربكية، تؤدم إلى ىهٌك
     إف تكطيد العبلقة بيف الهعمـ كالتمهيذ يعتبر الخطكة األكلى كاألكثر أٌهية في عهمية التىشئة االجتهاعية التي تكليٍا الهدرسة كؿ 

حساسً هف حيث ال يدرم كال يعمـ، كبالتالي سكؼ تؤثر إلى حد  اٌتهاهاتٍا، كال شؾ أف ٌذي العبلقة بالىسبة لمطفؿ سكؼ تىطبع في ىفسً كا 
. كبير عمى كيفية تكافقً كسعادتً في الهدرسة، كها أف ىكعية ٌذي العبلقة سكؼ تحدد الهدل الذم سيصؿ إليً الطفؿ هف ىجاح أك فشؿ

      كهف أٌـ ادكار الهعمـ في الكقت الحاضر، تىهية شخصية التمهيذ كتككيىٍا بطريقة هتكاهمة هتكازىة، كلف يستطيع الهعمـ القياـ بدكري 
األهثؿ، ها لـ يحتفظ بعبلقات إىساىية سميهة هع تبلهذتً، حيث اىً ال يسكغ لمهعمـ في ٌذا العصر الهتزاحـ بالتقدـ كالهتغيرات، أف يكتفي 
بالعهمية التعميهية بإعطاء دركس هحفكظة، أك إهبلء كمهات هكتكبة، ككاف التربية هف كجٍة ىظري غدت كتابا هدرسيا ، كهىٍجا جاهدا يقـك 

. بتحفيظً كتسهيعً لمهتعمهيف ضاربا بالعبلقات اإلىساىية عرض الحائط
     كتأسيسا عمى ها سبؽ، يتضح أف الهعمـ يمعب  دكرا ٌاها في عهمية التربية، في رعاية الىهك الىفسي كتحقيؽ الصحة الىفسية لمتمهيذ، هف 
ك ليس ىاقؿ هعمكهات كهعارؼ فقط، كلكىً أيضا  خبلؿ العبلقة اإلىساىية البيداغكجية التي يبىيٍا هع التمهيذ، فٍك دائـ التأثير في التمهيذ، ٌك

كىحف ىعمـ أف الصحة الىفسية لمتبلهيذ تتأثر إلى حد كبير بشخصية الهربي، الذم يجب أف . هربي كهعمـ هٍارات التكافؽ كالصحة الىفسية
يككف قدكة صالحة لتبلهيذي في أقكالً كأفعالً، هف خبلؿ تفاعمً هعٍـ في إطار ٌذي العبلقة اإلىساىية البيداغكجية، كهف ٌىا  فبشكؿ الذم تككف 

 .تؤثر عمى الصحة الىفسية لمتمهيذ- كال شؾ - عميً ٌذي العبلقة 
 
 :تعريؼ الصحة النفسية -1

      يعتبر هصطمح الصحة الىفسية هف الهصطمحات األكثر اٌتهاها هف قبؿ العمهاء كالباحثيف في هجاؿ التربية كعمـ الىفس، حيث يظٍر 
اختبلؼ شديد بيف الباحثيف لتعريؼ هصطمح الصحة الىفسية، فكؿ باحث يعرفً هف كجٍة ىظري كاٌتهاهاتً كتكجًٍ العمهي، لكف بالرغـ هف كؿ 

ذا ها سىكضحً هف خبلؿ عرضىا لبعض التعريفات . ٌذا يكجد بعض جكاىب االتفاؽ بيف الباحثيف، ٌك
تكيؼ الشخص » : ، الذم يعتبر هف األكائؿ الذيف استٍمكا هصطمح الصحة الىفسية، حيث يعرفٍا بأىٍا)Odolphe Mayer(     ادكلؼ هاير

. )25، 2005الداٌرم، («هع العالـ الخارجي الهحيط بً بطريقة تكفؿ لً الشعكر بالرضا، كها تجعؿ الفرد قادرا عمى هكاجٍة الهشكبلت الهختمفة
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ال يتحدد سكاء »:، الذم اعتهد عمى هفٍـك السكاء كالهرضي في تعريفً لمصحة الىفسية، يرل اىً)Caingelhum،1943(     أها كاىغيبلـ
الفرد ككحدة هتهيزة إال بالىسبة لشهكلية الكسط الذم يعيش فيً، بحيث يستطيع أف يبسط حياتً بصفة أفضؿ، كيحافظ فيً عمى هعياري الخاص 

. )28، 2008عبد الرحهاف ك هحهكد،(«بطريقة أحسف
حالة هف التكاهؿ الجسدم كالىفسي كاالجتهاعي، كليست فقط حالة الخمك »:، تعرفٍا عمى أىٍا)OMS،1948(    أها هىظهة الصحة العالهية

. )25، 2007جهيؿ رضكاف،(«هف الهرض كالعاٌة
حالة هكضكعية قابمة لبلختبار »:عمى أىٍا )Erben,Franzkowiak,wenzel،1986(    كيعرفٍا كؿ هف ايربف ك فراىسككفايؾ ك فيىتشؿ

ا حدثا سيركريا لتحقيؽ الذات، عمى  )تفاعميا (الطبي كالبيكلكجي، كتعتبر كذلؾ التكيؼ األهثؿ الههكف هع هتطمبات الهحيط، كها يهكف اعتباٌر
.  )27 ،2007جهيؿ رضكاف،(« شكؿ التعديؿ الٍادؼ كالفعاؿ لمبيئة
يشير هفٍـك الصحة الىفسية األكؿ إلى البرء هف أعراض الهرض العقمي أك الىفسي، في حيف يشير »:)1987(    بيىها يعرفٍا هصطفى فٍهي

ذا يؤدم بً إلى التهتع بحياة  الهفٍـك الثاىي إلى أف الصحة الىفسية ٌي قدرة الفرد عمى التكافؽ هع ىفسً كهع الهجتهع الذم يعيش فيً، ٌك
 .)2014،33أبك أسػػػػػػػػعد،(«خالية هف التأـز كاالضطراب، هميئة بالتحهس، كيعىي ٌذا أف يرضى الفرد عف ىفسً، كاف يتقبؿ ذاتً كها يتقبؿ اآلخريػػػػػػػػػف

تمؾ الحالة الىفسية التي تتسـ بالثبات الىسبي، كالذم يككف فيً الفرد »:في تعريفً لمصحة الىفسية عمى أىٍا )1990(    كيشير فكزم جبؿ
هتهتعا بالتكيؼ هع ىفسً كبيئتً كهتسها باالتزاف االىفعالي، كاف يشعر بالسعادة كالرضا، كلديً القدرة عمى تحقيؽ ذاتً، كيضع لىفسً هستكل هف 

ا في اهثؿ صكرة ههكىة . )2005،29الداٌرم، («الطهكح يتفؽ هع إهكاىاتً كقدراتً، ككها لديً القدرة عمى هعرفة إهكاىياتً كاستثهاٌر
ىها عبارة عف حالة تكازف بيف الهكارد الفيزيكلكجية كالىفسية »:عمى أىٍا )Udris et al،1992(    كيعرفٍا أكدرس كاخركف ليست حالة ثابتة، كا 

كاالجتهاعية، كاليات الحهاية كالدفاع لمعضكية هف جٍة، كبيف التأثيرات الكاهىة الهسببة لمهرض لمهحيط الفيزيائي كالبيكلكجي كاالجتهاعي هف 
 )26، 2007جهيؿ رضكاف،(«جٍة أخرل

   كهف خبلؿ ٌذي التعاريؼ، يتبيف أف ٌىاؾ تبايف كاختبلؼ بيف الباحثيف في ىظرتٍـ لهفٍـك الصحة الىفسية، غير أىٍـ يتفقكف في بعض 
: الجكاىب التي يهكف تمخيصٍا في اآلتي

  يٍدؼ إلى تحقيؽ الذات)تفاعميا(الصحة الىفسية حدثا سيركريا ،. 
 أىٍا تعكس تكيؼ أك تكافؽ الفرد هع ىفسً كهحيطً الخارجي. 
 ٌي حالة تتسـ بالىسبية كعدـ الثبات. 
 هكاىياتً هع هتطمبات الهحيط  .تعتبر كحالة تكافؽ بيف قدرات الفرد كا 
 ٌي إحساس شاهؿ لبلستقرار الجسدم كالىفسي كاالجتهاعي. 
 ٌي القدرة عمى هكاجٍة الهشكبلت كتخطي الصعاب التي تعترض الفرد. 

    كبىاء عمى ها سبؽ، يتضح اىً يصعب تحديد هفٍـك الصحة الىفسية كحصري في جكاىب هعيىة، ىظرا لهركىة ٌذا الهصطمح كشهكليتً، 
 .ككذا تداخؿ عديد الهتغيرات التي تحكهً، كهع ٌذا يهكف اعتبار الصحة الىفسية كاستقرار ىسبي لمهىاحي الجسهية كالىفسية كاالجتهاعية لمفرد

 

: خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية -2
. (1997زىػػػػػػػػراف،)جدكؿ يكضح خصػػػائص األفراد المتمتعيف بالصحة النفسػػػػػػية 

يظير مف خبلؿ الخاصية  
التكافؽ الشخصي كيتضمف الرضا عف النفس، كالتكافؽ االجتماعي كيشمؿ التكافؽ األسرم كالتكافؽ المدرسي كالتكافؽ الميني التكافؽ  01
احتراـ النفس - الشعكر باألمف-إشباع الدكافع كالحاجات- االستفادة مف مسرات الحياة- الراحة النفسيةالشعكر بالسعادة مع النفس  02
التعاكف كتحمؿ المسؤكلية - االنتماء لمجماعة- إقامة عبلقات- حب اآلخريفالشعكر بالسعادة مع اآلخريف  03
كضع أىداؼ كمستكيات طمكح كاقعي - تقبؿ نكاحي النقص- التقييـ الكاقعي لمذات- فيـ النفستحقيؽ الذات كاستغبلؿ القدرات  04
التمتع بالصحة كمظاىر النمك العادم - األداء الكظيفي المتكامؿالتكامؿ النفسي  05
الترحيب بالخبرات الجديدة - تقدير كتحمؿ المسؤكلية- القدرة عمى مكاجية احباطات الحياة اليكميةالقدرة عمى مكاجية مطالب الحياة  06
القياـ بالسمكؾ السكم العادم المألكؼ الغالب عمى حياة غالبية الناس العادييف، كالعمؿ عمى تحسيف مستكل التكافؽ النفسي، السمكؾ العادم  07

كالقدرة عمى التحكـ في الذات كضبط النفس 
التمتع بالصحة النفسية كالصحة الجسمية كالصحة االجتماعية، كالسمـ الداخمي كالخارجي، كاإلقباؿ عمى الحياة بكجو عاـ العيش في سبلمة كسبلـ  08

كالتمتع بيا، كالتخطيط لممستقبؿ بثقة كأمؿ 
رضاء الناس في السراء كالضراء، حسف الخمؽ  09 األدب كااللتزاـ كطمب الحبلؿ كاجتناب الخطأ، كبشاشة الكجو كبذؿ المعركؼ ككؼ األذل كا 

كليف القكؿ كحب الخير لمناس، كالكـر كحسف الجكار، كقكؿ الخير كبر الكالديف، كالحياء كالصبلح، كالصبر كالبر، كالكقار 
. كالصبر، كالشكر كالرضا، كالحمـ كالعفة، كالشفقة
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     كهف خبلؿ الجدكؿ السابؽ، يتضح أف الصحة الىفسية ٌي حالة هف التكازف كالتكاهؿ بيف الكظائؼ الىفسية لمفرد، تؤدم بً إلى أف يسمؾ 
. بطريقة تجعمً يتقبؿ ذاتً كيقبمً الجهيع، بحيث يشعر هف جراء ذلؾ بدرجة كبيرة هف الرضا كالكفاية

يجاد حمكؿ لٍا، يعيش في سبلـ هع ىفسً    كعمى ٌذا األساس، فالفرد الهتهتع بالصحة الىفسية، تككف لديً القدرة عمى هكاجٍة الهشكبلت كا 
كهع غيري، في ظؿ عبلقات سميهة كطيبة، ال يعيش لىفسً فقط بؿ يشعر باآلخريف هف حكلً، يشاركٍـ ٌهكهٍـ كأفراحٍـ كآالهٍـ، لديً القدرة 

 ..عمى اتخاذ القرارات الصائبة في هكاجٍة الهكاقؼ الهستجدة كالطارئة، كلديً القدرة أيضا عمى هكاجٍة ىتائج أفعالً بشجاعة كدكف تٍرب
 
 :أسس العبلقة التفاعمية بيف المعمـ كالمتعمـ -3

:   إف العبلقة بيف الهعمـ كالهتعمـ تتكقؼ عمى هدل هعرفة الهعمـ األسس الىفسية كالتربكية  داخؿ القسـ كأٌهٍا
هدل هعرفة الهعمـ كاستيعابً لخصائص كهراحؿ ىهك الطفؿ كالهراٌؽ كصحتً الىفسية كالعقمية، كالفركؽ الفردية، كها يرتبط بفركع عمـ - 3-1

. الىفس التي تفيدي في عهمية التدريس
هدل هعرفة الهعمـ لخصائص كؿ هرحمة هف هراحؿ الىهك، كها تصاحبً هف تغيرات فيزيكلكجية كىفسية كاىفعالية كاجتهاعية كتربكيةػ - 3-2

تطرأ عمى التمهيذ هها يسهح لمهعمـ بتحضير الهيداف السميـ لٍذا الىهك،حتى يتفادل سكء الهعاهمة كها يظٍري التمهيذ هف عدكاف كقمؽ كغضب، 
. كعميً أف يعهؿ عمى تكجيً كاستغبلؿ ٌذا الىهك االىفعالي في العهمية التعميهية التعمهية

هدل هعرفة الفركؽ الفردية في العهمية التعميهية التعمهية، الف لٍا أثرا كبيرا في تحصيؿ التبلهيذ، باإلضافة إلى أىٍا تحدد ىكع العبلقات - 3-3
االجتهاعية بيف أفراد جهاعة القسـ، كتعهؿ عمى كشؼ سرعة االىفعاؿ عىد التمهيذ، لذلؾ تككف هعاهمة الهعمـ لمتمهيذ عمى اىً كحدة فريدة لً 

. استعداداتً العقمية كالهزاجية
كذلؾ تتطمب ٌذي العبلقة هدل استيعاب كهعرفة الهعمـ لمهادة الدراسية التي يقدهٍا لمتمهيذ، كهدل هبلئهة الهىٍج الهدرسي كالبرىاهج - 3-4

. )1973أبك ٌػػػػػػػبلؿ، (لهيكؿ التمهيذ كرغباتً، ليضهف لً الراحة كالجك الهىاسب، لهكاصمة الدراسة كالىجاح فيٍا
      كهف ٌىا يهكف القكؿ باف العبلقة التفاعمية بيف الهعمـ كالهتعمـ، تهثؿ أساس ىجاح أك فشؿ الهكقؼ التعميهي، فالعبلقة السميهة تساعد 

عمى إىشاء ىظاـ لمعهؿ يسهح بالتأثير التربكم عمى التبلهيذ، الف ىتائج التربية كالتعميـ في الهدرسة ال تككف جيدة إال إذا كاىت تمؾ العبلقة بيف 
الطرفيف قائهة عمى الكد كاالحتراـ،حيث تتأثر الصحة الىفسية لمتبلهيذ بشخصية الهعمـ أك الهربي الذم يجب أف يككف قدكة صالحة، ككمها 
ـ باألهف، هها يؤدم إلى الىجاح كالتكفيػػػػػػػػؽ  .كاىت العبلقة سكية بيف الهعمـ كالهتعمهيف، كمها ساعد ذلؾ عمى حسف تكافقٍـ الىفسي كشعكٌر

 
: مظاىر العبلقة التفاعمية بيف المعمـ كالمتعمـ -4

ؿ هف العهمية التفاعمية هىٍا ا عمى الهردكد الهٌؤ :     يكاجً التمهيذ بعض الصعكبات التي يىعكس أثٌر
كأف يككف الهعمـ هتسمطا، غير إىساىي في هعاهبلتً هتحاهبل عمى تبلهيذي، يعتبر أم حركة هف  طرفٍـ تحد لسمطتً، ال يراعي - 4-1

. )1984ديػػػػػػػكر، (حاجات التبلهيذ كهيكلٍـ، فاف  هكقؼ ٌذا الهعمـ يحكؿ دكف التفاعؿ الصفي كاىتقاؿ الخبرات
هكهً إلى - 4-2 تأثير العبلقات القائهة بيف التبلهيذ أىفسٍـ عمى التفاعؿ داخؿ القسـ، فاف  كاف كؿ تمهيذ ذا خمفية هعيىة كحهؿ هشاكمً ٌك

. )1995بف داىية،(القسـ، فاف الجك فيً ستسكدي السمبيات كالهتىاقضات
كها يعتهد التفاعؿ الصفي عمى الفركؽ الفردية بيف التبلهيذ، فكمها قؿ تشتت التبلهيذ، كمها كاف التفاعؿ أفضؿ، ككمها كثر التشتت - 4-3

. )1984ديػػػػكر، (كاف التفاعؿ سيئا، كتعتهد الفركؽ الفردية بيف التبلهيذ عمى الهستكل االجتهاعي كالثقافي كاالقتصادم كالسيككلكجي
        كهىً ىستخمص أف العبلقة بيف الهعمـ كالتبلهيذ التي تقـك عمى أساس هف الديهقراطية كالتكجيً السميـ، كاإلرشاد السميـ، تؤدم إلى الىهك 

كالعبلقات بيف التبلهيذ بعضٍـ ببعض التي تقـك عمى أساس التعاكف كالفٍـ الهتبادؿ، تؤدم إلى الصحة الىفسية . التربكم الىفسي السميـ
كيتعيف عمى الهعمـ أك الهربي هراعاة الفركؽ الفردية بيف الهتعمهيف، فالتربية عهمية حياة يتعمـ فيٍا الفرد الحياة عف طريؽ ىشاطً ٌك . لمتبلهيذ

 .كبتكجيً الهربي
 
 لمهعمـ هكاىة ٌاهة في العهمية التربكية التعميهية، إذ ٌك الكسيط الذم هف خبللً تىقؿ الهعارؼ كالقيـ :المعمـ كأنماط سمككو داخؿ القسـ -5

فكظيفتً ال تقتصر عمى ىقؿ الهعارؼ لمتبلهيذ، إذ أف كؿ ها يحدث داخؿ القسـ هف عبلقات لً أثري عمى شخصية التبلهيذ، كلكي .كاالتجاٌات
 .) 1985ىشػػػكاتي،(يككف ٌذا الهعمـ ىاجحا البد لً هف صفات كخصائص تجعمً الىهكذج الذم يحتذل بً
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    كيضع الخبراء التربكيكف هجهكعة هف الشركط التي تجعؿ الهعمـ فعاال، كهىٍا الخصائص الهعرفية كالشخصية كتشهؿ األكلى اإلعداد 
. األكاديهي كاتساع الهعرفة كاالٌتهاهات كالهعمكهات عف التبلهيذ

    كتشهؿ الخصائص الشخصية أهكرا هثؿ االتزاف كالدؼء كالهكدة كالحهاس كاإلىساىية، كيرتبط كؿ ٌذا بها يهكف أف يأخذ شكميف عاهيف 
. )هتعمـ- هعمـ(يىدرجاف تحت ىهط سمكؾ الهعمـ داخؿ القسـ، كالذم يظٍر هف خبلؿ العبلقة التفاعمية

   إف أسمكب الهعمـ في الهعاهمة يىعكس بشكؿ هباشر عمى سمكؾ التمهيذ عهكها كعمى تحصيمً الدراسي خصكصا، كلقد اٌتـ الباحثكف في 
األثر الكبير في الدراسات التي تمتٍا في إبراز  )Anderson ،1945(التربية كعمـ الىفس هىذ األربعيىيات بٍذي القضية، ككاف لدراسة أىدرسكف 

اثر سمكؾ الهعمـ داخؿ القسـ عمى التبلهيذ، إذ أف سمكؾ الهدرس يحدد الهىاخ االجتهاعي الذم تستهر آثاري حتى خارج القسـ، كحدد ىكعيف هف 
 .السمكؾ ٌها السمكؾ التسمطي كالسمكؾ الديهقراطي

 
كيقتصر سمكؾ هثؿ ٌذا الهعمـ عمى تمقيف الهعمكهات كااللتزاـ بالهقررات الدراسية التزاها يقيد هف حرية التبلهيذ  :سمكؾ المعمـ المتسمط- 5-1

اىً إذا كاف سمكؾ الهعمـ تسمطيا، فاف سمكؾ التبلهيذ يتصؼ بالسمبية  )Anderson، 1945(أثىاء عهمية التعمـ، كتقرر في دراسة أىدرسكف 
أف  )1943(في دراسة أكردٌا لكايت كليت )1984(كاإلحجاـ، كيتشتت اىتباٌٍـ بسبب عدـ اشتراكٍـ الفعمي في التفاعؿ الصفي، كيبيف باقر

الطفؿ الهتفاعؿ هع قيادة تسمطية يعتهد كميا عمى القائد في اتخاذ القرارات كالهبادرة، كتهتثؿ هجهكعة التبلهيذ لمسمطة، هها يضعؼ ركح اإلبداع 
في دراسة قاـ بٍا في ٌذا الهجاؿ، إلى أف الهدرس الهتسمط أك ها يصطمح عميً  )Flanders، 1967(كالهبادرة لدل التبلهيذ، كتكصؿ فبلىدرز

ذا السمكؾ الهباشر يجعؿ التمهيذ اتكاليا  الهدرس الهباشر، يككف تبلهيذي اقؿ تحصيبل كأكثر خكفا ككجبل هف تبلهيذ الهدرس غير الهباشر، ٌك
 .كسمبيا

ذا هف شاىً أف  ذا كاف التسمط يؤدم إلى خمؽ جك هتكتر كالى العدكاىية بسبب اإلحباط، فاف التمهيذ سيكري الهدرس فالهادة فالهدرسة، ٌك     كا 
. )1962، كالرغبىي كآخركف،1972زيداف،(يؤدم إلى الرسكب

     كلقد بيىت بعض الدراسات أف  تبلهيذ الهعمهيف الهتصفيف باالتزاف االىفعالي، يظٍركف هستكل هف األهف االىفعالي كالصحة الىفسية أعمى 
هف الهستكل الذم يظٍري تبلهيذ الهعمهيف الهتسهيف بالتكتر كعدـ االتزاف، كها أف التبلهيذ الذيف يتكلى تعميهٍـ هعمهكف عقابيكف يظٍركف سمككا 

عدكاىيا كعدـ اٌتهاـ بالتعمـ كالهكضكعات الهدرسية، كذلؾ في حاؿ هقارىتٍـ بالتبلهيذ الذيف يقـك بتعميهٍـ هعمهكف غير عقابييف أك 
. )273، 2002ىشػػػػػػػكاتي،(هتساهحيف

 1989(عادة ها يىقؿ الهشاعر السمبية التي تىتابً إلى تبلهيذي، فيؤثر فيٍـ سمبا، كيذكر الٍابػػػط )العصابي(       إف الهعمـ القمؽ  الهضطرب
اىً ليس ٌىاؾ هٍىة إذا اهتٍىٍا ذك شخصية هضطربة كاىت أجمب لمضرر عمى ىفسً كعمى غيري هف هٍىة التدريس، حتى كلك كاف  )183،

هتهكىا هف هادتً التخصصية، كهتبعا لمطرؽ الصحيحة في التدريس، كلعؿ السبب في ذلؾ يعكد إلى اىً ال يستقر عمى ىهط كاحد في التعاهؿ 
كالتدريػػػس هع طبلبً ، يتساٌؿ كيتٍاكف في هكاقؼ الحـز أك يقسك كيثكر أحياىا في هكاقؼ أخرل ال تستدعي ردة الفعؿ ٌذي، فيثكر ألتفً 

األسباب كيسقط أخطاءي عمى طبلبً كعمى اآلخريف، تراي ساخطا شاكيا هتذهرا ال يثبت عمى حاؿ، يعاقب طبلبً اشػػػد العقاب بسبب أك دكف 
. سبب

، إلى أف صحة الطبلب الىفسية تتأثر بصحة هعمهٍـ، فالهعمـ ٌك هف الىهاذج اإلىساىية الٍاهة التي )183 ،1989(     ٌذا كقد أشار الٍابط
يقابمٍا الطبلب في حياتٍـ كيتأثركف بٍا بشكؿ كبير، كقد يتقهص بعض الطبلب شخصية هعمهٍـ، كعف طريؽ ٌذا التقهص فإىٍـ يهتصكف 

الكثير هف قيهتً كاتجاٌاتً كأساليب تفكيري، كأىهاط سمككً، فإذا كاف الهعمـ هستقرا ىفسيا ذا شخصية سكية، تهكف هف إيجاد الجك الهبلئـ لىهك 
ذا كاىت اتجاٌاتً ىحك الحياة ايجابية ككذلؾ ىحك الىاس كىحك التعمـ، فاىً يعهؿ عمى ىقمٍا إلى طبلبً، كبالتالي يؤثر في  طبلبً ىهكا سكيا، كا 

. سمككٍـ كفي صحتٍـ الىفسية تأثيرا هكجبا
اىً ال يهكف تصكر هعمها يفتقر إلى جكاىب هعيىة في الصحة الىفسية، كيككف قادرا عمى تىهية شخصيات  )341 ،1993(    كيؤكد الشرقاكم

كسابٍـ أىهاط السمككات الهرغكبة باتجاي تحقيؽ صحتٍـ الىفسية . طبلب ،كا 
ك دكر الهعمـ كهربي لمشخصية، فالهتكقع هف الهعمـ أف يٍتـ بإىهاء شخصية التمهيذ هف الجكاىب      كيبقى دكر الهعمـ شديد األٌهية، أال ٌك

االىفعالية كالخمقية كالسمككية كالديىية، فضبل عف إىهائٍا هف الىاحية األكاديهية كالهعرفية، فالهعمـ يقـك بدكر إرشادم كتكجيٍي ككقائي كعبلجي 
في آف كاحد، الف التبلهيذ يفضمكف بعض الخصائص االىفعالية لمهعمهيف كالكد كالتعاطؼ، عمى بعض الخصائص الهعرفية كاألكاديهية 

 .كالهٍارة في التدريس، كالعبلقة بيف الهعمـ كالتمهيذ تمعب دكرا ٌاها في بىاء شخصية ٌذا األخير كتكافقً الىفسي
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بداء الرأم:سمكؾ المعمـ الديمقراطي- 5-2 كأكد أىدرسكف أف .  كيعتهد سمكؾ ٌذا الهعمـ عمى الحكار كالهىاقشة، كيعطي الحرية في الهشاركة كا 
كاألسمكب الديهقراطي يساعد التبلهيذ عمى . سمكؾ التبلهيذ يتصؼ بالهبادرة كالتمقائية، إذا كاف أسمكب الهدرس في التدريس غير هتسمط

االعتهاد عمى أىفسٍـ، كها يشجع فيٍـ ركح العهؿ كالىشاط كاالبتكار، كيصؼ أىدرسكف السمكؾ الديهقراطي بأىً السمكؾ الذم يؤهف بالفركؽ 
 .الفردية، كباختبلؼ السهات أك الهيزات الىفسية كالشخصية لؤلفراد، كها اىً يتصؼ بالهركىة كالتكيؼ السريع لهختمؼ الهكاقؼ التربكية

   فالسمكؾ الديهقراطي يككف أفضؿ هع التبلهيذ، إذ يسهح لٍـ هثؿ ٌذا التعاهؿ بفٍـ كتقبؿ قكاعد حياة أفضؿ، كيجعمٍـ يشعركف بقيهتٍـ هف 
خبلؿ الهٍاـ الهدرسية التي يىجزكىٍا، كهف ثـ يصؿ التبلهيذ إلى الفٍـ الجيد لها يتمقكىً في الهدرسة، إذ يعتبر التمهيذ فردا ذا قيهة، لً القدرة 

. )1995بف داىية ، (عمى التفكير كالتهييز، كبالتالي القدرة عمى الهشاركة الفعالة، كبالتالي الىجػػػػػػػػػػاح
ذا ها أكدتً ىتائج دراسة أىدرسكف التي ترل أف سمكؾ الهعمـ     إف أسمكب الهعمـ كطريقتً في تقديـ الهعرفة لمتبلهيذ، يطبع أثرا كاضحا فيٍـ، ٌك

. )1982هحهػػػػػػػد، (يحدد الهىاخ االجتهاعي لمقسـ، كها أف التبلهيذ يتأثركف بسمكؾ هعمهٍـ حتى كلك لـ يكف في القسـ
   إف السمكؾ الديهقراطي لمهعمـ ، يعكس كال شؾ تمؾ الشخصية السكية الهتزىة، كغير الهضطربة التي تتهتع بالتكاهؿ كاالتزاف كالىضج 

ٌذي الشخصية التي تؤثر إيجابا  في الصحة الىفسية لمتبلهيذ، كذلؾ عمى اعتبار أف . االىفعالي، الشخصية الهتكافقة ىفسيا كاجتهاعيا كهٍىيا
الهعمـ هف الىهاذج اإلىساىية الٍاهة التي يقابمٍا التبلهيذ في حياتٍـ كيتأثركف بٍا بشكؿ كبير، كقد يتقهص بعض التبلهيذ ٌذي الشخصية 

. الهتهيزة كالفريدة هف ىكعٍا
، إف الشخصية السكية لمهعمـ قادرة عمى التأثير في الهتعمـ، بحيث تساعدي في تحقيؽ )485، 1998(    كفي ٌذا اإلطار، يؤكد القريػػطي

صحتً الىفسية، فٍي الشخصية التي تضبط في غير قسكة كتعدؿ دكف تهييز أك تفرقة ثابتة في تعاهمٍا دكف تذبذب، شخصية هتساهحة كاسعة 
الصدر دكف تسيب أك تفريط، تتفاعؿ هع طبلبٍا كتشاركٍـ في جك تسكدي هشاعر الحب كالثقة كاأللفة كاالحتراـ الهتبادؿ،فٍي الشخصية القادرة 
عمى هساعدة الطبلب في فٍـ أىفسٍـ كالتبصر بٍا، كفٍـ هشكبلتٍـ كهكاجٍتٍا، كبالتالي تعزز أىهاط السمكؾ االيجابي، كتشجع تقدهٍـ بكافة 

. الكسائؿ الهتاحة، هها يتيح فرص كشؼ كاستثهار كتىهية طاقاتٍـ اإلبداعية بشكؿ يحقؽ تكازىٍـ كتكاهؿ شخصياتٍـ
هف : )323-322، 2014(   في ذات اإلطار دائها، كفي سياؽ حديثٍها عف التكافؽ الىفسي كالهٍىي لمهعمـ، يكضحا السفاسفة ك عربيات

الهؤثرات الدالة عمى الصحة الىفسية السميهة لمهعمـ، هدل تكافقً كقدرتً عمى القياـ بهسؤكليات بشكؿ هرض، كااللتزاـ بهتطمبات هٍىتً 
ككاجباتٍا، فالهعمـ الهتكافؽ ىفسيا كهٍىيا أكثر رضا عف عهمً، كأكثر إىتاجية كاىتهاءا كحهاسا لً، كبالتالي أكثر تفاعبل هع األطراؼ ذكم 

ذا يىعكس عمى هستكل تحصيؿ الطبلب، كبالتالي تكافقٍـ الدراسي كالىفسي كاالجتهاعي . العبلقة في العهمية التعميهية، ٌك
بأىً هف الهسؤكليات التي تقع عمى عاتؽ الهعمـ الديهقراطي بالىسبة لمىهك الىفسي كالصحة الىفسية لمتبلهيذ،هساعدتٍـ :    كهىً يهكىىا القكؿ

عمى حؿ هشكبلتٍـ كاالعتهاد عمى أىفسٍـ، كتعميهٍـ كيؼ يحققكف أٌدافٍـ بطريقة هبلئهة تتفؽ هع هعايير الهجتهع، كهراعاة قدراتٍـ كالفركؽ 
الفردية الهكجكدة بيىٍـ، كاالٌتهاـ بالتكجيً كاإلرشاد الىفسي، كتكجيً الىشاط الهدرسي، كتعميهٍـ األدكار كالهعايير االجتهاعية كالقيـ، كتقديـ 

ا هف الههارسات التربكية البيداغكجية التي تىعكس إيجابا عمى الصحة الىفسية لمتمهيذ . ىهاذج صالحة لمسمكؾ السكم، كغيٌر
، يجب أف يتهتع بالصحة الىفسية، )ىهكذج سمككي، هكجً كهرشد، هعمـ هٍارات التكافؽ، هشخص، هصحح كهعالج(    كدكر الهعمـ الديهقراطي

ففاقد الشيء ال يعطيً، كها يجب العهؿ عمى حؿ هشكبلتً كهظاٌر سكء تكافقً، حيث تتأثر الصحة الىفسية لمتبلهيذ بشخصية الهعمـ كهربي، 
الذم يجب أف يككف قدكة حسىة لتبلهيذي، ككمها كاىت العبلقة سكية بيف الهعمهيف كالتبلهيذ، كمها ساعد ذلؾ عمى حسف تكافقٍـ الىفسي 

ـ باألهف، كبالخبلصة عمى الهعمـ  أف يعهؿ كهربي يعمـ كيكجً كيشخص كيرشد كيعالج  .كشعكٌر
 
 :دكر المعمـ في تحقيؽ الصحة النفسية لمتبلميذ -6

   يعتبر الهعمـ هحرؾ العهمية التربكية التعميهية، كاٌـ شخصية في حياة التمهيذ بعد كالديً، فٍك حجر الزاكية في العهمية التربكية التعميهية 
كمٍا، كعميً يقع العبء األكبر في تحقيؽ الصحة الىفسية لمتبلهيذ، فعىدها يمتحؽ التمهيذ بالهدرسة ألكؿ هرة، يصبح الهعمـ في العديد هف 

األحكاؿ ثالث األشخاص الراشديف بعد األب كاألـ في التأثير عمى هجرل حياتً، كيصبح الهعمـ ٌك الههثؿ الجديد لمسمطة في ىظر الطفؿ، 
كيعزز ٌذا الدكر أف الهعمـ أك الهربي يقضي هع تبلهيذي ساعات طكيمة في القسـ، كاف التمهيذ يىظر إلى هعمهً باعتباري اكبر هىً سىا، كأعمى 

ا في التكحيد بيف الهعمـ كبيف األب أك األـ في ذٌف  )حسب الحالة طبعا(هىزلة، كأكثر هعرفة، كأقكل جسها، كها تمعب اآلليات البلشعكرية دكٌر
. التمهيذ، فيتجً التمهيذ إلى الهعمـ باعتباري بديبل لؤلب أك لبلـ، كباعتبػػػػػاري هثبل أعمى

ذا كاف دكر الهعمـ عمى ٌذي الدرجة هف األٌهية، فاىً يىبغي أف يعد بحيث يستطيع الىٍكض بدكري التربكم عمى خير كجً، كذلؾ ألىً      كا 
يهثؿ سمطة قكية األثر في ىفكس التبلهيذ، هستهدة األدكار الهتعددة التي بكسعً القياـ بٍا، فٍك أكال كقبؿ كؿ شيء يقـك بدكر األب، ثـ دكر 
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الهشرؼ، كدكر الصديؽ، كالهكجً كالهعالج، كتختمؼ أٌهية الدكر الذم يقـك بً الهعمـ أك الهربي في ىفكس التبلهيذ كفقا لشخصيتً هف ىاحية، 
. كالتبلهيذ الذيف يتعاهؿ هعٍـ هف ىاحية أخرل

:     كيهكف إيجاز دكر الهعمـ أك الهربي في تحقيؽ التكافؽ الىفسي كاالجتهاعي لمتبلهيذ فيها يمي
 اشباع حاجات التبلهيذ العقمية كالهعرفية كاالىفعالية، كاحتراـ هيكلٍـ كاتجاٌاتٍـ. 
  العهؿ عمى تغيير اتجاٌات التبلهيذ كتعديمٍا إلى األفضؿ، كهساعدتٍـ عمى تىهية هكاٌبٍـ كقدراتٍـ كهيكلٍـ، كجكاىب شخصيتٍـ الجسهية

 .كالعقمية كاالىفعالية
  تدعيـ السمكؾ الهرغكب فيً كالذم يتهاشى هع قيـ الهجتهع كثقافتً، كالعهؿ عمى تعديؿ السمكؾ غير الهرغكب فيً، هف خبلؿ تقكية الكازع

 .الديىي كاألخبلقي في ىفكس التبلهيذ، كتشجيعٍـ عمى االلتزاـ بتعاليـ الديف اإلسبلهي في جهيع سمككاتٍـ الشخصية كاالجتهاعية
 تشجيع التبلهيذ عمى الىجاح كاالىجاز، كتجىيبٍـ الفشؿ بقدر الهستطاع، لتخميصٍـ هف هشاعر العجز كالدكىية. 
  استخداـ التعزيز االيجابي أكثر هف ههارسة أم ىكع هف العقاب، هع عدـ اإلكثار هف الىقد، بؿ إظٍار الهدح كاالستحساف كمها أهكف

 .ذلؾ
  إكساب التبلهيذ اتجاٌات ايجابية ىحك الهدرسة كالتعميـ كالعهؿ كالهجتهع، كالعهؿ عمى جعؿ جك الهدرسة كالقسـ جكا هحببا لمطفؿ، يسكدي

شباع الدكافع الىفسية كاالجتهاعية  .الحب، كالهشاركة الكجداىية، كالحرية في التعبير، كا 
  ـ، كدراسة الهشاكؿ الىفسية كاالجتهاعية التعرؼ عمى شخصيات التبلهيذ كالفركؽ الفردية بيىٍـ، كهراعاة الخصائص العاهة لهرحمة ىهٌك

دارة الهدرسة، كبذلؾ يتحقؽ لً  التي يهركف بٍا؛ لهعرفة أسبابٍا كالعهؿ عمى عبلجٍا بالتعاكف هع األسرة كالهختص الىفسي كاالجتهاعي كا 
 .الىجاح في القياـ بعهمية التربية كالتعميـ

  التكجيً كاإلرشاد التربكم بصكرة هستهرة لمتصحيح الفكرم لؤلخطاء السمككية التي يقع فيٍا التبلهيذ، كلكقايتٍـ هف االضطراب أك
 .االىحراؼ

  القدرة عمى التعرؼ الهبكر عمى حاالت سكء التكافؽ بيف التبلهيذ، كطرائؽ تشخيصٍا كعبلجٍا هبكرا، قبؿ استفحالٍا، كهعاكىة التبلهيذ
 .)2013فرغػػمي ، (عمى تحقيؽ أكبر قدر ههكف هف التكافؽ كالىضج االىفعالي

يهكف القكؿ أف لمهىاخ الىفسي كاالجتهاعي في القسـ، تأثيرا كبيرا في تهاسؾ أفراد ذلؾ )هتعمـ – هعمـ (  كفي إطار حديثىا عف العبلقة التفاعمية
. القسـ كتعاكىٍـ كتقبمٍـ بعضٍـ بعضا هف ىاحية، كتقبمٍـ لمهعمـ كتعمـ ها يقكلً هف ىاحية أخرل

  كلمهعمـ كهرشد كهكجً كهىظـ لمعهمية التربكية التعميهية، دكر كبير في الصحة الىفسية إلدارتً قسهً كتىهية الصحة العقمية لتبلهيذي، التي 
. ستتيح لٍـ تعميها أفضؿ كتعمها أكثر فاعمية، كبالتالي إقباال عمى التعمـ كاستجابة لها يطمب هىٍـ

:   كفي ٌذا الهجاؿ، يتكقع هف الهعمـ أف يقـك بها يمي
  إعداد التبلهيذ  إعدادا اجتهاعيا، يحبب إليٍـ التعاكف، كالتكافؿ، كالىظاـ كالعدؿ، كالتقدـ، كيعرفٍـ بحقكقٍـ ككاجباتٍـ، كاالعتراؼ بحقكؽ

ـ  .اآلخريف كاحتراـ هشاعٌر
 ـ القيـ الثقافية تقديرا حسىا  .تدريب التبلهيذ عمى الخدهات االجتهاعية كتقديٌر
  هساعدة التبلهيذ عمى التكيؼ هع أفراد الهجتهع الذم يعيشكف فيً، كبالتالي التكيؼ هع أىفسٍـ، أم تشهؿ االستقرار الىفسي كاالستقرار

 .االجتهاعي
 تىهية الكعي االجتهاعي كالشعكر بالهصمحة العاهة، كالهحافظة عميٍا. 
  رعاية التبلهيذ كجهاعة ليحصمكا عمى عبلقات هرضية، كهستكل هف الحياة فيً تىاسؽ كاىسجاـ هع رغباتٍـ كقدراتٍـ، كتتهاشى هع

 .الصالح العاـ لمجهاعة كالهجتهع
  تجىب التمهيذ آثار الصراع الىفسي، كها يىشأ هف ذلؾ هف أهراض ىفسية، لذلؾ يىبغي أف تككف هعاهمة الهعمـ الهربي لتبلهيذي قائهة عمى

 .الرفؽ كالميف، كالتراحـ في حـز ال عمى الضغط كالقهع كالحرهاف
  ًتمبية حاجات التمهيذ الىفسية كالفطرية، كحاجتً إلى األهف كالطهأىيىة، كالحب كالتقدير، كاإلحساس بالىجاح، كحاجتً لسمطة ضابطة، كحب

 .لمحرية
 تكفير الجك االجتهاعي الديهقراطي القائـ عمى العدالة كالهساكاة كالهكضكعية كالثقة كالهكدة. 
 قبكؿ احتراـ هشاعر التبلهيذ، كالتعبير عف ذلؾ هف خبلؿ الكبلـ كاألفعػػػػػػػػػػػػاؿ. 
 اب في العبلقة بيف الهعمـ كالتبلهيذ  .العهؿ عمى إحساس التمهيذ باألهف كاآلهاف كالحرية في السمكؾ كالتعبير،كتغييب هظاٌر العىؼ كاإلٌر
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  تقبؿ أفكار التبلهيذ كآرائٍـ التي تطرح، كالعهؿ عمى تكضيحٍا كاستخداهٍا كهصدر لمهعمكهات، كااللتزاـ باالىفتاح كالهكضكعية تجاي
 .األهكر التي تطرح في القسـ

 هكاىاتٍـ، فالهحاباة هف هعكقات الهىاخ الىفسي الجيد في القسـ  .إتاحة فرص تعميهية هتكافئة لجهيع التبلهيذ، في ضكء حاجاتٍـ كا 
 بة  هف ىفكسٍـ زالة التكتر كالٌر  .استخداـ الثىاء  كالتشجيع كالتعزيز الذم يسٍـ في حث التبلهيذ عمى الهزيد هف الهشاركة، كا 
 هكاىاتٍـ  .إقاهة عبلقات كدية هع التبلهيذ، عمى أساس هعرفة احتياجاتٍـ كا 
 تىهية كتعزيز هظاٌر االىضباط الذاتي، كالطاعة الكاعية الهفكرة عىد التبلهيذ. 
 صدار التكجيٍات كضبط الىفس  .إيضاح دكر الهعمـ في هجاؿ إدارة ألكاف الىشاط االجتهاعي التعميهي التعمهي، كا 
 بىاء الدافعية لمتعمـ  عف طريؽ التعاكف الشخصي في القسـ. 

    كلكي يستطيع الهعمـ الهربي تحقيؽ ٌذي األٌداؼ كالقياـ بٍذي األدكار؛ يجب أف يككف ٌك ىفسً خاليا هف عكاهؿ القمؽ كعدـ الطهأىيىة، 
هؤهىا برسالتً التربكية، كقد يقتضي ذلؾ إعادة الىظر في هىاٌج إعداد الهعمـ عمى ىحك يجعمٍا عىصرا فعاال في هساعدة الهعمـ عمى فٍـ دكافع 

. السمكؾ كهشكبلتً، كعمى هعالجة االىحرافات الصغيرة في بداياتٍا
    كيجب أيضا أف تتكفر في الهعمـ الهربي السهات الشخصية الهساعدة عمى ىجاح دكري كهعمـ كهربي؛ هثؿ القدرة عمى القيادة، كالثبات 

قاهة عبلقات طيبة هع تبلهيذي، تقـك عمى التعاطؼ كاالحتراـ الهتبادؿ، كالقدرة  االىفعالي الىسبي، كالقدرة عمى تقبؿ اآلخريف كالتفاعؿ هعٍـ، كا 
. عمى الحكار كالتكجيً، هع التهتع بالقدرة عمى التساهح كالهشاركة الكجداىية

ا في اآلتي)2006(   كفي ذات السياؽ، يكرد الحايؾ : هجهكعة هف الخصائص التي تهيز الهعمـ الىاجح، ىكجٌز
 .يتقف هػػػػػػػادتً -
 .)تبلهيذي(حساس لهشاعر زهبلئً كطبلبً -
 .عمى التعمـ )تبلهيذي(يثؽ في قدرة طبلبً -
 .يتصؼ بهفٍـك ايجابي عف ذاتً -
 .ليعهمكا أفضؿ )تبلهيذي(يقـك بهساعدة طبلبً -
 .يستخدـ طرائؽ هختمفة في عهميات التعمـ كالتعميـ -

:      كيحدد الصفات الههيزة لمتعمـ الفعاؿ كالهعمـ الىاجح في
 صدكؽ ، عطكؼ ، حكيـ(التكجً الشخصي االيجابي(. 
 هتهكف، ذك ضهير(التىظيـ الفعاؿ لمعهؿ(. 
 ذك بصيرة، ذك خياؿ، حساس، هتحهؿ(الهركىة الكظيفية(. 

ـ االيجابي عمى صحة التبلهيذ الىفسية هف  (    كيحدد راىكمف هجهكعة هف الخصائص التي تهيز الهعمهيف األكفاء أكفاء هف ىاحية تأثيٌر
: ، أٌهٍا)خبلؿ رعايتٍـ

 .الهعمـ الذم يحب األطفاؿ كالشباب -
 .الهعمـ الذم يككف ٌك ىفسً هتكافقا بدرجة سميهة، كهتهتعا بالصحة الىفسية، كهف ثـ يجسد الصحة الىفسية لتبلهيذي في عهمً التربكم -
 .)2006،146الخضػػػػػػػػػػػػػػػراء، (الهعمـ الذم يساعد الطبلب عمى هكاجٍة حاجاتٍـ االىفعالية األساسية -

ذي  ي هحبة الهعمـ لتبلهيذي، ذلؾ اىً يتعيف عمى الهعمـ أف يحب تبلهيذي بإخبلص، ٌك رية، أال ٌك     كيستحسف التأكيد ٌىا عمى ىقطة جٌك
. الهشاعر ىحك التبلهيذ تعتبر ضركرية  في عهمية التربية كالتدريس الفعاؿ، كلتحقيؽ العبلقات الصحية داخؿ القسـ

    كفي ذات السياؽ، يقرر احد عمهاء الصحة الىفسية باف الهشاعر تجاي األطفاؿ ضركرية هف اجؿ التدريس الجيد، كضركرية هف اجؿ 
ذا غابت ٌذي الهشاعر فاف التمهيذ يفتقدٌا، كيحس بىقصٍا كتتشابً  تحقيؽ جك سيككلكجي صحي كعبلقات ىفسية سميهة داخؿ القسـ، كا 

. ) 2006،187الخضػػػراء، (استجاباتً هع هشاعر أكلئؾ الهىبكذيف هف كالديٍـ
ىاؾ دكر كبير تمعبً الهدرسة بشكؿ عاـ، كالهعمهكف بشكؿ خاص، في عهمية التربية، كفي رعاية الىهك الىفسي، كتحقيؽ الصحة الىفسية     ٌك

ـ عمى تقديـ العمـ كالهعرفة كتىهية الهعارؼ،  لمتبلهيذ، فٍـ دائهك التأثير عمى التبلهيذ هىذ دخكلٍـ الهدرسة حتى خركجٍـ هىٍا، كال يقتصر دكٌر
ىها لٍـ دكر هٍـ في التأثير عمى ىفسية األطفاؿ، ها يىعكس عمى تحصيمٍـ األكاديهي كاالجتهاعي، كيظٍر ذلؾ عمى سمككٍـ في البيت  كا 
كالهدرسة كهع أقراىٍـ أيضا، لذلؾ كألٌهية األهر، يجب عمى الهعمهيف  أف يتهتعكا ٌـ أىفسٍـ بالصحة الىفسية، ها يؤدم إلى تحقيؽ األهف 
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كاالستقرار الىفسي، كالتكافؽ هع التبلهيذ بشكؿ عاـ، كخمؽ جك هف الحرية في التعاهؿ هع التبلهيذ، بحيث تصبح ىظرتٍـ لمحياة ايجابية 
. )2009في  أبك زيػػػػػػػىة، . 2002جهيؿ رضكاف،(هتزىة

    كبىاء عمى ها سبؽ، فاف هدل تحقيؽ التكافؽ الىفسي كالصحة الىفسية لمتبلهيذ، يعتهد إلى حد كبير عمى هدل تهتع هعمهيٍـ بالصحة 
ا في الهعمـ، آك تحقيقٍا لً، حتى يهكىً القياـ بدكري عمى أكهؿ كجً، كالتي  الىفسية، كعمى ذلؾ فاىً يجب هراعاة بعض األهكر التي يجب تكافٌر

: يهكف تمخيصٍا في الىقاط التالية
  إصبلح أحكاؿ الهعمـ الهادية كاالجتهاعية؛ حتى  يتحقؽ لً االستقرار الىفسي كاالجتهاعي، كيشعر بقيهتً في الهجتهع، كيزداد إيهاىً بدكري

 .كعهمً، فإذا صمح حاؿ الهعمـ، صمح بالتالي حاؿ األجياؿ التي يتعٍد بتربيتٍا
  ًتحقيؽ الصحة الىفسية لمهعمـ؛ بالعهؿ عمى حؿ هشاكمً الىفسية كاالجتهاعية؛ حتى يشعر بالطهأىيىة كالثقة بالىفس، كضركرة إعطائ

 .الحرية الكاهمة في إبداء الرأم كالهىاقشة، خاصة فيها يتعمؽ بالجاىبيف البيداغكجي كالتربكم
  أف يككف الهعمـ ههف يحبكف العهؿ هع الصغار، كيتفٍهكف أساليب هخاطبتٍـ كالعهؿ هعٍـ، هؤهىا بالقيهة اإلىساىية لكؿ تمهيذ، كاف يحاكؿ

 .أف يككف صديقا لمجهيع، كاف يتقبؿ كؿ تمهيذ عمى ها ٌك عميً، كاف يككف شعكري ىحكي ٌك أف  ٌذا التمهيذ إىساف يستحؽ أف يعرفً
   كعىدها ىتحدث عف هحبة الهعمـ لتبلهيذي، فٍذي الهحبة ال تككف ألىٍـ أطفاؿ أك ألىٍـ هراٌقيف، كلكف هحبتً لٍـ ألىً يحس بسعادة لكجكدي 

ك أف يعرؼ الهعمـ تبلهيذي، فكثيرا ها ىسهع هف الهعمهيف أف ٌذا القسـ أك  هعٍـ، كهحبة الهعمـ لتبلهيذي البد أف يتكافر لٍا ركف آخر، ٌك
ذاؾ ال يطاؽ كال يحتهؿ، الكاقع أف الهعمـ لـ يعرؼ تبلهيذي كها يجب، فٍىاؾ ظركؼ خاصة عىد بعض التبلهيذ دفعتٍـ أف يفعمكا ها 

 .كاف فٍـ الهعمـ تبلهيذي يساعدي في التغمب عمى كؿ ها يكاجًٍ هف هشكبلت. يفعمكىً
  أف يككف الهعمـ عمى درجة كبيرة هف الهركىة، كأال تختمؼ شخصيتً داخؿ القسـ عىٍا كثيرا خارج القسـ، كال يطغى عمى سمككً الخكؼ

 .الدائـ هف فقدي لٍيبتً كسمطاىً لك أف تبسط هع التبلهيذ
  ا ٌذي أف يككف هدركا لمىزعة االستقبللية لتبلهيذي، خاصة الهراٌقيف، فبل يسيء تفسير سمككٍـ التحررم كبعض تصرفاتٍـ التي تستثيٌر

يجتازكف فترة اىتقالية يؤكدكف فيٍا ذكاتٍـ، - فحسب- الىزعة، كيجب أال يتصكر أف  تبلهيذي يتحدكىً شخصيا بٍذي التصرفات، بؿ أىٍـ
 .كيسعكف إلى تقميد الىهاذج السمككية لمكبار

 االستٍزاء ببعض التبلهيذ كالزراية بٍـ،أك البخؿ بالهادة العمهية : أف يبتعد الهعمـ عف السمككات التي تضر بالصحة الىفسية لتبلهيذي؛ هثؿ
كأىً يهف بٍا عميٍـ، أك إشاعة ركح الهىافسة الضارة بيىٍـ، أك اإلسراؼ في تهجيد بعض التبلهيذ لتفكقٍـ الدراسي، هها يترتب عميً 
ـ، أك الهبالغة في  أحياىا اعتزاؿ هجهكعة القسـ لٍؤالء التبلهيذ، أك التحيز الكاضح لبعض التبلهيذ كهىحٍـ اهتيازات خاصة عف غيٌر

فرض الىفكذ كاستخداـ السمطة داخؿ القسـ، أك الهبالغة في تكميؼ التبلهيذ بالكاجبات الهىزلية؛ هها يعكؽ قياـ هىاخ اجتهاعي إىساىي في 
 .القسـ كالهدرسة ككؿ

 تكفير عبلقة عاطفية سميهة هع التبلهيذ. 
  ًالعهؿ كهصدر لمتعمـ، فٍك هف جٍة يعهؿ كهكجً كاستشارم لمهتعمهيف كتشجيع الهتعمـ عمى أف يختار هىٍا ها يتىاسب هع حاجات

 .كاٌتهاهاتً هف جٍة أخرل
 ـ لمتعمـ كالهشاركة  .استثارة دافعية الهتعمهيف كتحفيٌز
 تىهية العبلقات العاطفية كهٍارات التعاهؿ االجتهاعي بيف الهتعمهيف. 
 ركح الهرح، فكجكد ٌذي الركح في الهعمـ يساعد عمى إبقاء ىشاط التبلهيذ كتيقظٍـ أثىاء العهؿ. 

    فإذا ها تـ هراعاة ٌذي العكاهؿ الهطمكب تحقيقٍا لمهعمـ، كالهطمكب تحققٍا فيً، أهكىً القياـ بدكري الفعاؿ في العهمية التربكية التعميهية، 
. كاإلسٍاـ بفاعمية في تحقيؽ االستقرار كالصحة الىفسية لمتبلهيذ

: كها يتعيف عمى التمهيذ
 ًالهشاركة الفعالة في الىشاطات الهختمفة، كاختيار ها يتىاسب هع اٌتهاهاتً كحاجات. 
 االستفادة هف األخطاء التي يقع فيٍا كتفقد الهكاقؼ. 
 التعمـ هع الهتعمـ كهع الهتعمهيف اآلخريف. 
 تحهؿ هسؤكلية أفعالً كالتدرب عمى هكاجٍة الهشكبلت كاتخاذ القرارات الصائبة في الهكاقؼ الهستجدة. 

   كفي ظؿ ٌذي الهعطيات، يهكف إيجاد هىاخ كجك سيككلكجي صحي كعبلقات إىساىية ىفسية سميهة بيف الهعمـ كالتبلهيذ داخؿ القسـ، ها 
 .يساعد التبلهيذ عمى التكافؽ  كالتهتع بالصحة الىفسية
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: االستنتاجات
ا في اآلتي  الهدرسة عبارة عف كحدة اجتهاعية باف :    بىا عمى كؿ ها سبؽ ذكري، يهكف أف ىستىتج هجهكعة هف االستىتاجات، ىكجػػػػػػػػػٌز

هتىكعة غرضٍا األساسي بىاء شخصية الفرد اإلىساىية كاالجتهاعية، إذ بكاستطٍا يتعمـ الطفؿ كيؼ يعيش ككيؼ يتعاهؿ هع اآلخريف عمى 
هستكل غير هستكل األسرة، كفيٍا يتعمـ كيؼ يقـك بأعهاؿ هعيىة، ككيؼ يتىافس هع اآلخريف أك يتعاكف هعٍـ، ككيؼ يككف اتجاٌات جديدة 

. ككيؼ يىجح، ككيؼ يكاجً الفشؿ، كها ٌذي كتمؾ إال كسائؿ تعد لع العدة ليتعمـ كيؼ يتفاعؿ هع العالـ الخارجي عىدها يخرج إليً
     كاف الشيء الهتفؽ عميً هف حيث تأكيؿ الفعؿ التربكم التعميهي، يستدعي بالضركرة الىظر إلى العهمية التربكية ليس فقط هف الزاكية 
التعميهية الهتهثمة في القراءة كالكتابة كالحساب، بؿ األٌـ يكهف في ذلؾ البعد التربكم، الذم يجعؿ هف التمهيذ هتكازف هف الىاحية الىفسية 

اشهؿ كغير هحدكد بتىهية العهميات العقمية  )هتعمـ- هعمـ (كاالجتهاعية في الهحيط الذم يىتهي إليً، لذلؾ يصبح هفٍـك العبلقة التربكية
. كالهعرفية، بؿ يستٍدؼ شخصية التمهيذ ككؿ هتكاهؿ

   كيهكف القكؿ باف العبلقة التربكية ال يهكف أف تؤدم إلى تكافؽ ىفسي كصحة ىفسية لدل التمهيذ، إال بههارسة التربية الديهقراطية شكبل 
كهضهكىا، القائهة عمى أساس القىاعة التربكية العمهية هع هراعاة الىهك كهطالبً، كاستخداـ الطرائؽ كاألدكات البيداغكجية الهكيفة كالهبلئهة، 

ا عمى تحرير الطاقات الفكرية، هف اجؿ تككيف شخصيات هتكافقة ىفسيا كاجتهاعيا . كهراعاة القيـ كاالٌتهاهات الىفسية التي تىعكس بدكٌر
ك هحرؾ     كيعد الهعمـ أك الهربي أٌـ شخصية في حياة التمهيذ بعد كالديً، فٍك حجر الزاكية في العهمية التربكية التعميهية كمٍا، ٌك

كالعبلقة بيف الهعمـ كالتمهيذ يجب أف تقـك . ، كعميً يقع العبء األكبر في تحقيؽ الصحة الىفسية لمتبلهيذ في الهدرسة)هتعمـ- هعمـ (العبلقة
. عمى االحتراـ الهتبادؿ، كيهكف أف يتأتى ذلؾ إذا فٍـ كؿ طرؼ دكري فٍها صحيحا

    كلكي يستطيع الهعمـ تحقيؽ األدكار الهىكطة بً بخصكص قضية الصحة الىفسية، يجب أف يككف ٌك ىفسً هتزىا خاليا هف عكاهؿ القمؽ 
ذا ستكجب أف يككف الهعمـ أك الهربي  هتهتعا بثقافة ىفسية تربكية حكؿ الطفؿ كالهراٌؽ، فهعرفة  كعدـ الطهأىيىة، هؤهىا برسالتً التربكية ، ٌك

يجاد هىاخ سيككلكجي اجتهاعي إىساىي داخؿ القسـ كفي  الهتعمـ كفٍهً فٍها صحيحا ٌي أكؿ شرط لىجاح العهمية التعميهية التربكية، كا 
. الهدرسة

جهاال ، هاذا يهكف أف ىعهؿ لتكفير هبادئ الصحة الىفسية في القسـ ؟   كلئلجابة عمى ٌذا السؤاؿ ، يهكف تقديـ هجهكعة هف       كا 
: ، ٌي)هتعمـ- هعمـ (اإلجراءات كاآلليات التي تعتبر بهثابة البرىاهج الهحقؽ لمصحة الىفسية، عف طريؽ العبلقة التربكية

التأكيد عمى الجٍكد التعاكىية الهشتركة، كتقميؿ أك االبتعاد عف طرائؽ التدريس الديكتاتكرية أك األكتكقراطية، كاىتٍاج الىٍج الديهقراطي،  -
الذم يؤهف بالفركؽ الفردية، كباختبلؼ السهات الىفسية كالشخصية لمهتعمهيف، كالذم يتصؼ بالهركىة كالتكيؼ السريع لهختمؼ الهكاقؼ 

كالذم يسهح  بفٍـ كتقبؿ قكاعد الحياة في القسـ، كيجعؿ التبلهيذ يشعركف بقيهتٍـ هف خبلؿ الهٍاـ كالىشاطات الهدرسية التي . التربكية
 .يىجزكىٍا

 .ارتباط أكجً  ىشاط القسـ بأكجً ىشاط الهىزؿ كالهجتهع، بحيث يىشأ التمهيذ كيعيش في بيئة هتكاهمة هتىاغهة -
 .تكفير بيئة طبيعية صحية، تكتهؿ فيٍا هقكهات الصحة الىفسية -
ا  - ا، كالتركيز عمى هعرفة أسباب ٌذي الهشكبلت، بدال هف التركيز عمى هظاٌٌر االٌتهاـ بدراسة هشكبلت التبلهيذ في أكؿ ظٍكٌر

 .كأعراضٍا
 .تشجيع طرائؽ التدريس القائهة عمى التقكيـ الذاتي، كالتأكيد عمى اتجاٌات الهعمـ السميهة ىحك التبلهيذ -

فالتربية الحديثة تتطمب اليـك أف يقؼ الهعمـ عمى جىب، كيتيح لمتمهيذ الفرصة في أف يعهؿ بحسب طاقتً كقكاي العقمية، كيرشد هف يحتاج  
 .هىٍـ إلى  اإلرشاد، كيساعد هف يحتاج هىٍـ إلى الهساعدة، ٌذي ٌي ركح التربية الحديثة اليـك

التخمص هف القمؽ كالتكتر في جك سيككلكجي اجتهاعي إىساىي هقبكؿ، هع فرص ايجابية لمتمهيذ االىطكائي، كضكابط اجتهاعية هقبكلة  -
 .ككاعية لمطفؿ أك الهراٌؽ العدكاىي

    فالتربية الحديثة تتطمب جعؿ الدركس كالهكاد كالهدرسة هحبكبة لدل التبلهيذ، بها ىدخمً هف المعب كالتهثيؿ كالتشكيؽ في القسـ كالهدرسة، 
. كقياـ التبلهيذ بىصيبٍـ هف األعهاؿ كالىشاطات داخؿ القسـ

كىدرسً قبؿ أف ىدرس ىظريات التربية كطرائؽ التدريس؛ الف هعرفة الطفؿ   )هراٌؽ- طفؿ (   كها تتطمب التربية الحديثة، أف ىعرؼ التمهيذ
كالهراٌؽ تساعد في فٍـ تمؾ الىظريات كالطرائؽ كتىفيذٌا، كبذلؾ ىهؤل أياـ التبلهيذ بالسعادة كالتعميـ السار الهثهر، فالتمهيذ كائف حي ىشيط 

قابؿ لمىهك، هستعد الف يؤدم ها تتطمبً بيئتً هىً 
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  كتستدعي التربية الحديثة، الىشاط كالعهؿ، كاالعتهاد عمى الىفس، كتبادؿ األفكار، كالتعاكف عمى حؿ الهشكبلت، كاالستهرار في العهؿ ها 
. داهت ٌىاؾ رغبة فيً

    كلذا فالهعمـ الذم لديً أساس هقبكؿ في عمـ الىفس التربكم، يجد إجابة  لكؿ ها يكاجً هف هشكبلت في عبلقتً بالتمهيذ، ها يساعدي عمى 
ا، هثاؿ ذلؾ : اتخاذ قرارات يصدٌر

 كيؼ أعاهؿ تمهيذ ترؾ القسـ دكف إذف ؟ -
 هاذا افعؿ بشأف تمهيذ حاكؿ أف يغش في االهتحاف ؟ -
 ها ٌي طريقة التدريس التي اتبعٍا إلعادة تدريس جزء فشؿ فيً هعظـ التبلهيذ في االهتحاف ؟ -
 كيؼ أعالج هشكمة التمهيذ زائد الىشاط في القسـ ؟ -

    كتبقى الهشاعر تجاي التمهيذ طفبل أك هراٌقا ضركرية هف اجؿ التدريس الجيد، كضركرية هف اجؿ تحقيؽ جك سيككلكجي صحي كعبلقات 
 . ىفسية سميهة داخؿ القسـ
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 في تنمية العبلقات اإلنسانية بيف األستاذ كالطالب بالجامعة الجزائرية  (tutorat)دكر نظاـ الكصاية

 رؤية تحميمية سكسيكلكجية – 
طارؽ تكاتي .العربي حراف                        أ. د

جامعة عمار ثميجي باالغكاط                     جامعة زياف عاشكر بالجمفة 
 
 

: مقدمة
 حاجات هع اىسجاها أكثر لجعمٍا التعمـ غايات ك هقاصد تحديث إلى كخاصة في هجاؿ التعميـ العالي التعميهية األىظهة إصبلحات تسعى  

 التي الحديثة التطكرات هع ك , أىجع بشكؿ تثقيفٍـ ك الهتعمهة األجياؿ تعميـ ك لمتككيف هجددة أٌداؼ تحقيؽ إلى تٍدؼ كها , الهجتهع ك الفرد
 هف كاف الهعرفة هجاؿ في السريعة التغيرات ك تتهاشى التي ك التعميهية الكسائؿ ك البراهج ك الهىاٌج عرفتً الذم التطكر ك القرف ٌذا عرفٍا
 تىهي بحيث كالهجتهع الفرد كىفع خدهة في تجسيدٌا ك الهعارؼ تحكيؿ عمى القدرة االعتبار بعيف تأخذ بحيث التعميهية الهىاٌج تحديث الكاجب
 . هجاالتً بهختمؼ االجتهاعي الكاقع هع التبلـؤ ك باالىدهاج لً تسهح ك الكفاءات

ا هف الدكؿ إلى استحداث ىظاـ جديد في التعميـ العالي هف اجؿ هكاكبة كؿ أشكاؿ العصرىة كهف اجؿ أيضا االٌتهاـ  كقد سعت الجزائر كغيٌر
 كتشكؿ الكصاية فيً هحكرا أساسيا كهٍـ في تسير lmdبهخرجات التعميـ العالي كتجاكز كؿ هعكقات الىظاـ الكبلسيكي حيث اعتهد ىظاـ 

العهمية البيداغكجية كالتي تٍدؼ إلى ىقؿ فكرة العبلقات اإلىساىية التي شٍدتٍا جهمة الهىظهات األخرل كالصىاعية هىٍا كالتي تجاكزت كؿ 
رية  طركحات التيار الهيكاىيكي في تسيير الهىظهة كتحقيؽ فعاليتٍا لتدخؿ العبلقات اإلىساىية كعهمية أساسية في ىظاـ التعميـ الىٍا ىقطة جٌك
ذا في ضكء تجسيد ىظاـ التعميـ العالي الجديد كيشٍد هكضكع العبلقات اإلىساىية ىقصا في أكساط الباحثيف  في ىجاعة الهؤسسة الجاهعية ٌك

: في هجاؿ التعميـ العالي هف كؿ ها سبؽ تاتي ٌاتً الدراسة لئلجابة عمى األسئمة الهكالية
  كيؼ يهكف لىظاـ الكصاية تعزيز العبلقات اإلىساىية بيف األستاذ كالطالب؟ كفيها تتهثؿ تجمياتٍا في إىجاح العهمية البيداغكجية داخؿ

 الجاهعة الجزائرية ؟
  هاٌي أٌـ تهثبلت تجسيد ىظاـ الكصاية في الجاهعة الجزائرية ؟كهاٌي أٌـ الهعكقات السكسيكلكجية داخؿ الىسؽ الجاهعي في تجسيد

 هشركع الكصاية بالجاهعة الجزائرية؟
 

 العممية البيداغكجية مفيـك/1
 ىحك لمسعي يربيٍـ، الذيف كاألفراد الهربي بيف تتككف التي االجتهاعية العبلقات هجهكع "فٍي كاسع، جد هفٍـك  تعد:بكستيؾ مارسيؿ حسب- أ

 أيت الرحيـ  عبد)"تاريخ كلٍا استهرارا تعيش هحددة، كعاطفية هعرفية خصائص هعيىة، ذات هؤسسية بىية داخؿ التعميهية األٌداؼ تحقيؽ
 (.113ص.1990، دكصك
 فعؿ فيً يتحقؽ الذم الهكاف أف كبها ، جهاعية كضعية في يكجدكف أفراد بيف يتـ إىساىي تفاعؿ عف عبارة ٌي:فيمك كمكد جانيف حسب- ب

 بيف ديىاهية عبلقات تتأسس التربكم، الفضاء ٌذا داخؿ أىً الهبلحظ فهف ، التحديد كجً عمى القسـ أك عهكها الهدرسة ٌك التعمـ ػ التعميـ
 . كهقاكهة استكشاؼ كعهميات كجداىية، كتبادالت لمرسائؿ، كاستقباؿ كتبميغ هركبة، تكاصؿ عهمية في اىخراط شكؿ تتخذ التبلهيذ ك الهدرس
 :بككنيا العبلقة ىذه كتتميز

  .الهتعمـ ك الهعمـ في هتهثبل اإلىساىي العىصر كتفاعؿ حضكر يستدعي تحققٍا ألف إىساىية عبلقة: أكال •
  .عاـ بشكؿ التعميهي الهجتهع كهع خاص بشكؿ الهتعمـ هع تكاصؿ إقاهة األكلى، بالدرجة ٌك التعميـ ألف بيداغكجي تكاصؿ عبلقة: ثانيا •
 .جهاعية طبيعة ذك فٍك القسـ، جهاعة إطار في األحياف غالب في يتـ التعميـ فعؿ ،ألف سكسيكلكجية ك سيككلكجية عبلقة: ثالثا •
ذا   ىها الهعمـ بالهتعمـ، تربط التي العبلقة عمى تقتصر ال البيداغكجية العبلقة كاىت كا   الهتعمهيف فيها بيىٍـ، تربط التي العبلقات لتشهؿ تهتد كا 

 ٌذي أٌـ كالهتعمهيف الهعمـ بيف تربط التي البيداغكجية العبلقة تعد ذلؾ هع فإىً البيداغكجية، الهؤسسات في الفاعميف ببقية تربطٍـ كالتي
 .بالغة أٌهية هف البيداغكجي كالتفاعؿ اليكهي االحتكاؾ صعيد عمى تهثمً لها جهيعٍا، العبلقات

 ذلؾ سكل الهتعمـ الهعمـ في فيً يرل ال الذم الكقت ففي هعقدة، جد عبلقة" جيمي هيشاؿ "يرل كها الهعمـ بالهتعمـ، تربط التي العبلقة   إف
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 تعبر تهاها، هختمفة رؤية هعمهً في يرل األخير ٌذا فإف الهتعمـ، لٍذا األخرل األبعاد هٍهبل الهعارؼ، كاستقباؿ لمتمقي، الجاٌز السمبي الكائف
 يجعؿ فالهدرس اآلخر، هف كاحد كؿ يىتظري ها بيف التكافؽ كعدـ التصكر في كبير اختبلؼ إذف ٌىاؾ هىً، كتكقعاتً لهعمهً تهثبلتً عف

ك الهعارؼ، الكتساب أساسا كاالىصياع كاالستهاع كاالهتثاؿ التعميهية الصفات  . الهعرفية كالسمطة لمهعرفة العهكدم االتجاي يضهف ها ٌك
 

 :البيداغكجية العبلقات مف نماذج
 دكر يىحصر العبلقة هف الىكع ٌذا كضهف بالهدرس، عبلقتً في كسمبيتً الهتعمـ بدكىية تقكؿ فرضية هف كتىطمؽ: السمطكية النمكذج -

عادة كالتخزيف كالتمقي االستهاع في الهتعمـ   هكاىة كالهعمكهات الهعارؼ تأخذ العبلقة، ٌذي كفي كاالستظٍار، الحفظ طريؽ عف تمقاي ها إىتاج كا 
 .الكجداىي البعد حساب عمى أساسية

 هف الىكع ٌذا عف الهدافعكف كيدعك البيداغكجية، العهمية في الكجداىي الجاىب أسبقية إلى العبلقة ٌذي في كيستىد: البلتكجييية النمكذج-
 األكؿ الهسؤكؿ ٌك يصبح بحيث التعميهية، لمعهمية هركزا الهتعمـ جعؿ إلى ركجرز، كارؿ األهريكي الخصكص عمى بيىٍـ كهف العبلقة،
 كالكفايات القدرات بركز عهمية لتسٍيؿ األكلى، بالدرجة ك العبلئقية الهادية الشركط تٍيئة عمى الهعمـ دكر ليقتصر الذاتية، تربيتً عف كاألخير
 .الهدرس هف هباشر تدخؿ دكف كذلؾ لمهتعمـ، الكاهىة

ك: النمكذج الفكضكية - ا في كيىهحي تربكية، سمطة كؿ فيً تىتفي ىهكذج ٌك  فكضى حالة في الفصؿ جهاعة ليترؾ الهدرس شخص إطاٌر
 داخمية قيادات بظٍكر تتقمص ها سرعاف كاالضطراب، القمؽ هف كضعيات في هتخبطيف العبلقة هف الىكع ٌذا ظؿ في التبلهيذ كيبقى كحيرة،

 .حاضرا كاف كلك الغائب الهدرس تعكض التبلهيذ صفكؼ في
 
: العبلقات اإلنسانية في المؤسسات التعميمية/2

 التي تمؾ ٌي الجيدة كالعبلقات كفعاليتٍا، التعميهية الهؤسسة ىجاح عكاهؿ هف عاهبل تعتبر الجيدة البيداغكجية العبلقات أف إلى اإلشارة تجدر
 التي بالهشكبلت كاالٌتهاـ باآلخر، االعتراؼ ثقافة كىشر االجتهاعي كالدعـ كالتحفيز التشجيع جاىب إلى الهتبادليف، كالثقة االحتراـ يسكدٌا
 .بىاءة بأساليب حمٍا كهحاكلة العهؿ بيئة في األفراد تكاجً
 اإلىساىية العبلقات تهثؿ هراحمٍا سكاء في الهراحؿ األكلى كالهدرسة أك هراحؿ هتقدهة كالجاهعة، اختبلؼ عمى التعميهية الهؤسسات كفي

 كهردكديتٍـ الهٍىي رضاٌـ عمى داال كهؤشرا كالجسهية، الىفسية صحتٍـ عكاهؿ هف كعاهبل الهدرسيف، استقرار عىاصر هف ٌاها عىصرا
  .التعميهية
 فضاء داخؿ السائدة التربكية العبلقات كىكعية الفعاؿ التكاصؿ ىكعية عمى هىً كبير جزء في يتكقؼ الجيد التىظيهي الهىاخ أف إلى   إضافة

 كعبلئقيا هٍىيا كضعا تفرز فإىٍا أغمبٍا، في ذاتية ألسباب الصراعات كشابتٍا العبلقات ساءت ها فإذا صحيح، كالعكس التعميهية، الهؤسسات
 كالهدرسيف، التبلهيذ صحة عمى سمبا يىعكس كالذم الكظيفي، كاإلحباط الىفسي، الضغط هصادر هف هصدرا بالتالي كتصبح هضطربا،
 .تقدهٍا التي الخدهات كجكدة الهدرسة كهردكدية
 عبد( .الهؤسسة بهدير كعبلقتً بزهبلئً، كعبلقتً الهعمـ بالهتعمهيف، عبلقة إلى التعميهية الهؤسسات في التربكية العبلقات تقسيـ كيهكف
 )264 ص2004..الفتاح

 
: أسباب االىتماـ بالعبلقات اإلنسانية بالمنظمات/3

لقد حظي هكضكع العبلقات اإلىساىية باٌتهاـ كبير، كعهكها فإىً يهكىً تصىيؼ األسباب التي أدت إلى زيادة االٌتهاـ بهكضكع العبلقات 
: اإلىساىية في الهىظهة إلى ها يمي

  االٌتهاـ بعدد هف القضايا التي تـ إٌهالٍا بكاسطة ىظرية اإلدارة العمهية كالتي ركزت عمى دراسة ىظاـ العهؿ عمى أىً هجهكعة هىسقة هف -1
الخطكات كاإلجراءات كاآلالت التي تعهؿ بصكرة هىتظهة كرسهية هحددة هف حيث الكقت أك الحركة كتصكرت أف العهاؿ هجرد آالت تعهؿ 

 (48،  ص2003: بمقاسـ سبلطنية(.كفؽ ىظاـ، خططتً السمطات اإلدارية العميا كيحصمكف عمى أجكر كهكافآت هقابؿ عهمٍـ
 ها حدث هف طفرة تطكرية لىقابات العهاؿ كتقدـ في الهساكهة الجهاعية التي تكلد عىٍا هشاكؿ جديدة في العبلقات اإلىساىية أظٍرت  -2

الهشاكؿ القديهة، كقد عزل بعض اإلداريكف التطكر في الهجاؿ الىقابي كتعزيز هركزي إلى إخفاقٍـ في تىهية العبلقات اإلىساىية في تىظيهاتٍـ 
 5، ص2005جاسـ مجيد ، (.هها يترتب عميً سعى اإلداريكف إلى تحسيف العبلقات اإلىساىية كاالىتفاع بٍا لمىٍكض بهستكل الرقابة عمى االىجازات
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 ظٍرت ىتيجة لسكء العبلقات االجتهاعية كالعبلقة بيف العهاؿ كاإلدارة، كىظاـ العهؿ الهيكاىيكي، الذم يىظر إلى العهاؿ عمى أىٍـ هجرد آالت 
تعهؿ في ىظـ هحددة كدقيقة كذلؾ حسب أحدث الكسائؿ كاألساليب العمهية، باإلضافة إلى هشكبلت التعب كالهمؿ، قد ترجع إلى طبيعة 

لى طبيعة السمكؾ اإلىساىي ككؿ لمعهاؿ كاإلدارة  التدريب، كالظركؼ الفيزيقية لمعهؿ هثؿ اإلضاءة، كالتٍكية، كالضكضاء، كا 
لقد أدت زيادة حجـ التىظيهات إلى كجكد هشاكؿ جديدة حالت دكف اتصاؿ العاهميف كعىاصر القيادة في الهراتب العميا، كقد تسبب ذلؾ  -3

بالتالي إلى ضركرة كضع قيادات إدارية في شتى الهكاقع كالهجاالت كهختمؼ الهستكيات لهعالجة الىكاحي اإلىساىية الهتعمقة بهشاكؿ العهاؿ، 
 .كالكصكؿ إلى حمكؿ يتقبمٍا العاهمكف كترتاح إليٍا ىفكسٍـ

ذا كاف التخصص يرتبط بالزيادة في الحجـ بىسبة جزئية فإف  -4  الهشاكؿ اإلىساىية الهستخدهة التي تهخضت عف الزيادة في التخصص كا 
لً عبلقة بتىظيـ العهؿ كالىهك الفىي كالهعركؼ أف هيداف الصراع قائـ بيف الجهاعات الهتخصصة كالذم يدكر بيف الفىية كالتىفيذية كبيف 

 (46جاسـ مجيد ، ص.(التىسيؽ كاإلىتاج
 ارتفاع هستكل العاهميف التعميهي كالثقافي كزيادة قكة العهاؿ كتجهع في الهىظهة فرض زيادة االٌتهاـ بالجكاىب اإلىساىية كتطكير العبلقات  -5

ـ كهشكبلتٍـ لذلؾ فإف  داخؿ الهىظهات فمـ يعد هف الههكف تجاٌؿ العاهميف أك هعاهمتٍـ بطريقة غير إىساىية أك إٌهاؿ أرائٍـ ككجٍات ىظٌر
فاركؽ عبده (.االتجاي السائد في الهىظهات الكبرل يٍدؼ إلى دعـ العبلقات اإلىساىية عف طريؽ هشاركة العاهميف كتيسير سبؿ االتصاؿ الجيد

 (105ص. 2009فمية، 
 التغيير الهستهر الذم يشهؿ عالـ األعهاؿ، فرض زيادة االٌتهاـ بالعبلقات اإلىساىية كبالجكاىب اإلىساىية الهتصمة ببعضٍا البعض،  -6

ذا التغيير يسير بخطكات سريعة كهتبلحقة، كهف الهعمـك أىً هع كؿ تغيير يسكد قدر هف التكتر كالقمؽ في صفكؼ العاهميف حيث يحدث  ٌك
ذا  اضطراب في العبلقات اإلىساىية داخؿ هختمؼ أقساـ الهىظهة كيحتاج العاهميف إلى رعاية كتكجيً خاص لهساعدتٍـ عمى تقبؿ التغيير ٌك

 (22-21، ص 2006عمار بكحكش ، (.(الكضع يفرض زيادة االٌتهاـ بالعبلقات اإلىساىية
 

:    مبادئ ك أىداؼ العبلقات اإلنسانية-4
: إف هف أٌـ هبادئ العبلقات اإلىساىية ها يمي

. أف الهىظهة عبارة عف تمؾ العبلقات التي تىشأ بيف الهجهكعات هف األفراد كليست هجرد هكاف لكجكد أفراد هعزكليف عف بعضٍـ -1
تتحدد خصائص الهىظهة في ضكء خصائص األفراد فيٍا، األهر الذم يستمـز دراستٍـ ك تحميؿ خصائصٍـ لمتهكف هف دراسة الهىظهة  -2

 .بشكؿ جيد
 .يخضع سمكؾ العاهميف في الهىظهة لعكاهؿ ىفسية ك اجتهاعية ك بيئية ك ليست لعكاهؿ فىية كتصهيـ ٌيكؿ الهىظهة فقط -3
تمعب القيادة اإلدارية ك الهشاركة في اتخاذ القرارات هف قبؿ العاهميف دكرا أساسيا في التأثير عمى تككيف الجهاعات ك تعديؿ أعرافٍا ك  -4

 .تقاليدٌا بها يتىاسب ك أٌداؼ الهىظهة
إف حاجات الفرد ليست هادية فقط بؿ هعىكية أيضا، ك ٌي ككؿ هتعددة كتخضع آلراء كهعتقدات األفراد ك الهعمكهات الهتراكهة لديٍـ ك  -5

ا العهميات السمككية لؤلفراد داخؿ الهىظهة  .  التي تحدد بدكٌر
إف االتصاالت بيف أجزاء الهىظهة ال تىحصر باالتصاالت الرسهية فقط بؿ ٌىاؾ شبكات هتعددة هف االتصاالت غير الرسهية ك لربها تككف 

 (89،90 ص ،2002 السالـ سعيد مؤيد(. أكثر فاعمية في التأثير عمى سمكؾ العاهميف
: كتٍدؼ العبلقات اإلىساىية إلى تحقيؽ ها يمي

. تىهية الهسؤكلية الهتبادلة بيف الهىظهة ك العاهميف فيٍا لتحقيؽ ىتائج إيجابية تهكف هف التقميؿ هف حجـ التعارضات التي قد تىشأ بيىٍها -1
االرتفاع بهستكل الكفاية اإلىتاجية هف خبلؿ تىهية التعاكف االختيارم بيف العاهميف كفي تكفير هبدأ الهشاركة في اتخاذ القرارات ك تقرير  -2

 .السياسات، هها يؤدم إلى رفع الركح الهعىكية لؤلفراد
 .التىبؤ بالحاجات كالهشكبلت الخاصة بالعاهميف ك العهؿ عمى هىعٍا، ك استخداـ كافة الكسائؿ التي تهكف هف التعرؼ عمى ٌذي الهشكبلت -3
 .ك ضع األسس التي تهكف هف إشعار كؿ فرد بهدل أٌهيتً في الهىظهة، ككذلؾ تكفير الفرص الهىاسبة لمتقدـ ك االستقرار في العهؿ -4
تدعيـ ك إيجاد ركح الكد ك التفاٌـ بيف العاهميف بعضٍـ البعض، ك ذلؾ هف خبلؿ تكفير الىظـ الهىاسبة التي تعهؿ عمى القضاء عمى  -5

  (75،ص2005 ، رشكاف أحمد الحميد عبد  حسيف(.الهشكبلت بيف العاهميف
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 : LMD حكؿ نظرة/5
 الحالي الىظاـ أف تبيف الطالب تككيف هف الجاهعي بالجاىب الخاص التربكية الهىظكهة إلصبلح الكطىية المجىة قدهتً الذم التقرير   بعد

 الجاهعية الهىظكهة ٌذي استجابة لعدـ ٌذا ك أزهات هشكمة السىكات، عبر تتراكـ أصبحت كبيرة إختبلالت عمى يحتكم التدريس في الهستعهؿ
 الهحيط الحتياجات تمبيتٍا كعدـ االتصاؿ ك اإلعبلـ ك االقتصاد ك التكىكلكجيات ك العمـك هجاالت في السريع التطكر يفرضٍا التي لمتحديات

 كاف إذ .الهتطكرة التكىكلكجيا عصر ك االىترىيت ك العكلهة عصر في الهتسارعة الديىاهكية ك التكاكب عدـ كذا ك ، كاالقتصادم االجتهاعي
مً ها الهكاصفات هف فيً بديؿ ىظاـ إيجاد هف البد  الدكلة احتياجات ك تهاشيا العصر ٌذا في الجاهعي الطالب احتياجات يمبي أف إلى يٌؤ

  ـ2004 سبتهبر هف بداية الجزائرية الجاهعة في لتطبيقً LMDألػ ىظاـ اختيار تـ األساس ٌذا عمى ك .الجكاىب كؿ في كالهجتهع
 :أجؿ هف ٌذا ك

 .العصر لهسايرة ىكعي تككيف تكفير -
 .الحسف السير كفؽ الجاهعية الهؤسسات استقبللية تحقيؽ -
 http://www.univ-ecosetif.com/Article-215.htm) .الببلد تىهية في الهساٌهة -
 
 الكصايةمفيـك نظاـ /6
رية الهستحدثات أحد "  "tutoratالكصاية تعتبر     الطالب تككيف ىكعية تحسيف إلى تٍدؼ كالتي  L.M.D د.ـ.ؿ ىظاـ فمسفة إطار في الجٌك

هكاىية قدرتً هف لمرفع كتكجيًٍ بإعبلهً  ٌي فالكصاية كعميً الشخصي؛ العهؿ حجـ تعظيـ طريؽ عف التككيىي هساري بىاء في هشاركتً كا 
 :شاكمة عمى هختمفة هكضكعات عف هىاسبة إجابات فيً تقدـ الكصي كاألستاذ الطمبة بيف حكار فضاء عف عبارة

 ـ في الطمبة هتابعة . الهحتهمة ىقائصٍـ ببعض التكفؿ طريؽ عف البيداغكجي هساٌر
 لىجاحٍـ الضركرية العهؿ هىاٌج اكتساب في الطمبة دعـ .
 ئصالح انتعهُى :يُشىر وسارٌ ) .الكسائط هتعددة التقىيات استعهاؿ في كالتحكـ  الهكتبي البحث في الحديثة بالهىاٌج الطمبة تعريؼ

 .(2007انعانٍ جىاٌ 
 الخ...التككيف عركض كالتقكيـ، االىتقاؿ ىظاـ تخصصات، هسارات، هف بالكمية الهعتهد د.ـ.ؿ ىظاـ شرح ك تعريؼ 
 الخ...الهراجع عمى كاإلطبلع البحكث إعداد التهاريف، تحضير الهحاضرات، هراجعة( الشخصية أعهالٍـ تىظيـ في الطمبة هساعدة( .
 الشخصية كالىصائح الدعـ تقديـ خبلؿ هف األستاذ كبيف بيىٍـ الثقة هف كجك عبلقة كبىاء لخمؽ لمطمبة االستهاع .
 عطائٍـ تشجيعٍـ بهحاكلة الطمبة بعض لدل كاإلحباط باالىطكائية الشعكر حجـ هف التقميص  . الهستقبؿ عف إيجابية ىظرة كا 
 انًىلع انزسًٍ نجايعت فزداث عباص سطُف ) :الهحاكر األساسية لبرىاهج الكصايةhttp://www.univ-ecosetif.com/Article-

215.html 
بغاية الكصكؿ إلى األٌداؼ الهىشكدة كبهستكل عاؿ هف الكفاءة كالهردكدية، فإىً يتعيف عمى األستاذ الكصي تىظيـ حصص دكرية عمى هدار 

ذا كفؽ التكزيع الهقترح التالي : الهكسـ الجاهعي هع الطمبة ٌك
 :تركز ٌذي الحصص عمى استقباؿ كاىدهاج الطمبة في الحياة الجاهعية، حيث يهكف لؤلستاذ الكصي القياـ بػ : الثبلثي األكلى

.  tutoratشرح هٍهتً ك التعريؼ باألٌداؼ الهىشكدة هف ىظاـ الكصاية-    1
 .قراءة تقديـ الىظاـ الداخمي-    2
. د عمى هستكل الكمية كها يتيحً  كيكفري هف آفاؽ.ـ.شرح ىظاـ ؿ-    3

. تعريؼ بطرؽ التقييـ كالتكجيً في ٌذا الىظاـ -1
 :في ٌذا الثبلثي تكجً الحصص لمتركيز عمى آليات التقييـ كالتحضير لبلهتحاىات، حيث يهكف لؤلستاذ الكصي القياـ بػ :الثبلثي الثاني
. تحضير الطمبة كفؽ هىاٌج العهؿ الهعتهدة في االهتحاىات-    1
. العهؿ عمى إقىاع الطمبة عمى تقبؿ قرارات أم لجىة هف المجاف عمى هستكل الكمية-    2
. إعبلـ الطمبة بحقكقٍـ كاالطبلع، الطعف كفحص أكراؽ االهتحاىات كاإلجابة الىهكذجية-    3
. دعـ ك تشجيع الطمبة  كتقديـ هختمؼ الىصائح لٍـ ككذا هتابعة تطكر أدائٍـ كىتائجٍـ-    4

تكجً ٌذي الحصص بصفة خاصة لكي تككف لمطالب القدرة عمى الىجاح كالتفكؽ باالعتهاد عمى إهكاىياتً كقدراتً الشخصية   :الثبلثي الثالث
ذا هف خبلؿ  :ٌك

 

http://www.univ-ecosetif.com/Article-215.html
http://www.univ-ecosetif.com/Article-215.html
http://www.univ-ecosetif.com/Article-215.html
http://www.univ-ecosetif.com/Article-215.html
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. السهاع ك الفٍـ الجيد في آف كاحد-    1
يجاد الهعمكهة-    2  .البحث كا 
. االىدهاج في فكج العهؿ-    3
 .تىظيـ الهٍاـ في إطار أٌداؼ هحددة-    4

 .التعرؼ كتحديد هكاهف الىقص لدل الطالب كالعهؿ عمى هعالجتٍا -2
 
 2:بالجامعة الكصاية كمضمكف العبلقات اإلنسانية بيف المعمـ كالمتعمـ كدكرىا في إنجاح العممية البيداغكجية /7

 أكثر، أك هكضكعيف بيف الرابطة أك الصمة كجكد تفيد المغكم هعىاٌا حيث هف العبلقة إف  : العبلقة السيككلكجية بيف المعمـ كالمتعمـ
 ىتحدث حيف- العبلقة- ىستعهؿ الداللة كبىفس أكثر، أك شخصيف بيف كجداىي عاطفي ارتباط أىٍا جٍة هف إال فٍهٍا اليهكف هثبل فالصداقة

 .بالتبلهيذ الهدرس عبلقة أك بهحيطً الكائف عبلقة أك اإلىساىية أك الدكلية العبلقات عف
 كبها ، جهاعة كضعية في يكجدكف أفراد بيف يتـ إىساىي تفاعمي تعاهؿ عف عبارة ٌي" كمكد جكف "يبلحظ كها البيداغكجية العبلقة

 التبلهيذ ك الهدرس بيف ديىاهية عبلقات تتأسس القسـ داخؿ أىً الهبلحظ فهف القسـ، غالبا ٌك التعمـ ػ التعميـ فعؿ فيً يتحقؽ الذم الهكاف أف
 في هختمفة عبلقات هجهكعة تشكؿ ككىٍا إلى  ذلؾ يعكد حيث التعقيد بطابع العبلقة ٌذي تتهيز ك  التربكية، العبلقة أك العبلقات في تتجسد

  : إىٍا بيىٍا، ها في كهتداخمة أٌدافٍا، حيث هف كهتبايىة هضاهيىٍا
 التبلهيذ ك الهدرس في هجسدا اإلىساىي العىصر كتفاعؿ حضكر يستدعي تحققٍا ألف إىساىية عبلقات:  أكال  .
 التبلهيذ هع تكاصؿ إقاهة األكلى، بالدرجة ٌك التعميـ ألف  بيداغكجي تكاصؿ عبلقات:  ثاىيا  .
 جهاعية طبيعة ذك فٍك  القسـ، جهاعة إطار في األحياف غالبية في يتـ التعميـ فعؿ ،ألف كسيككسكسيكلكجية سيككلكجية عبلقات:  ثالثا .

 .هختمفة كجداىية بتبادالت هرفكقة دائها تككف اىجازاتً أف إلى باإلضافة ٌذا
إف عبلقة التكصؿ بيف الهعمـ كالهتعمـ  :الكصاية كالبعد التكاصمي لمعبلقة بيف المعمـ كالمتعمـ كاثر ذلؾ عمى إنجاح العممية البيداغكجية

 .تختمؼ باختبلؼ ىظاـ التعميـ حيث إف لكؿ ىظاـ تعميهي خاصية ههيزة كتصكرات هعيىة لٍذي العبلقة كديىاهيكية ههيزة لٍذم العهمية
.  لقد كاف هعظـ الهدرسكف في الجاهعة الجزائرية في الىظاـ الكبلسيكي يعتهدكف عمى طريقة الهحاضرة أك اإللقاء كها يسهيٍا البعض

  تعبر ٌذي الطريقة هف أقدـ الطرؽ في ههارسة العهمية التعميهة هىذ أقدـ العصكر حيث يستعهؿ الهعمـ صكتً كيدي لتقديـ جهمة هف الهعارؼ 
لمهتعمـ كهف خبلؿ ٌذي العبلقة التقميدية فاف العهمية البيداغكجية تعتبر عهمية إخبار كليس تكاصؿ حيث عىدها يقـك الهعمـ باىجاز درسً ال يٍتـ 
برد فعؿ الهتعمـ فالتكاصؿ يككف شبً هىعدـ الف الهتعمـ يصبح  هتمؽ كهستٍمؾ كهخزف لمهعرفة كبالتالي فاف فعؿ التكاصؿ ٌىا يككف عهكدم 

. هف هعمـ إلى هتعمـ 
ككىتيجة لذلؾ لـ ترؽ ىكعية الطالب الجزائرم الى الهستكل الهطمكب حيث غرسىا فيً االتكاؿ عمى الغير كضعؼ ركح الهبادرة ك اإلبداع 

. كالخكؼ هف الهسؤكلية 
 تتهيز بإرساء عبلقة حديثة تتهيز بشبً هركزية الهتعمـ حيث يعتبر ٌذا l.m.dغير اف الكصاية كأداة  لمتاطير كالتككيف في إطار فمسفة ىظاـ 

األخير ٌك هركز فعؿ التعميـ باعتباري الفاعؿ األساسي في تعميـ ذاتً هف خبلؿ هبادراتً كتجاربً كيعتبر الهعمـ هجرد هرشد أك هكجً كتشكؿ 
اإلبداعية الذاتية لمهتعمـ في ٌذا الىهكذج أٌدافا هتكخاة هف التعميـ كالتعمـ كاىطبلقا هف الفعالية االيجابية لً يصبح ٌك هحكر عهمية إرساؿ 

كذا يتحقؽ اإلرساؿ األفقي بيف أفراد الجهاعة . الهعمكهات كالهعرفة كليست صادرة عف الهعمـ كتككف التفاعبلت عاهة كشاهمة ٌك
اىً ٌكذا تجعؿ العبلقة هف العهمية التعميهية قائهة عمى أٌداؼ الطالب هف جٍة أكاديهية كهٍىية كعمى كفاءاتٍـ هف جٍة أخرل كتدفع بالهتعمـ 

: إلى اعتهاد احدث الطرائؽ التعميهية التي أثبتت جدكاٌا في العالـ الهتقدـ هثؿ 
 ي تعتهد عمى تقسيـ الطمبة إلى جهاعات هع الهراعاة الفركؽ الفردية بيف األفراد كالجهاعات :طريقة التعميـ مف خبلؿ المجاف ٌك

 .لتىهية التبادؿ الهعرفي بيىٍـ
  ي تقـك عمى التفكير في الهشركعات التي تثير اٌتهاهات :طريقة المشركع ي طريقة حديثة اعتهدت في الكاليات الهتحدة ٌك ٌك

 .الطبلب تجهع ٌاتً الطريقة بيف القراءة كبيف االطبلع عمى الهشركع كالخبرة العمهية كالههارسات التي يقـك بٍا الطبلب

                                                             
2

 .( فً انجضائش تٍٍ ػقثاخ انىاقغ وطًىحاخ انًستقثم lmdَظاو ) 
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  ي هف األساليب التدريسية الىاجحة في كالهفيدة تربكيا حيث تىهي عددا هف الهٍارات بيف الطبلب تىفذ :طريقة حؿ المشكبلت ٌك
ٌذم الطريقة هع الطبلب عمى شكؿ جهاعات كأفراد كفي كؿ الهراحؿ ٌدفٍا حؿ الهشكبلت التي تكاجً األفراد عف طريؽ تفتيت 

ا الهككىة لٍا ثـ دراسة كؿ عىصر عمى حدا  .الهشكمة إلى عىاصٌر
 
 3:األىداؼ المتكخاة في تجسيد مشركع الكصاية في نظاـ التعميـ الجامعي /8

   تسعى الهؤسسة الجاهعية إلى تحقيؽ جهمة هف األٌداؼ في إدراج ىظاـ الكصاية هحاكلة تحقيؽ جهمة هف األٌداؼ التي تدفع بالهؤسسة 
الجاهعية إلى تجاكز عقبة الفشؿ كتحقيؽ فعالية عمى هستكل اإلطارات الجاهعية هف أساتذة كهف تطكير في هخرجاتٍا بالىسبة لخرجي 

 : الجاهعات كفيها يمي ىعرض أٌـ األٌداؼ الهتكخاة لكؿ األطراؼ بالجاهعة
 بالنسبة لؤلستاذ: 
 تىظيـ دكرات تككيىية لؤلساتذة قصد إكسابٍـ الخبرات الهعرفية. 
 تىظيـ براهج تىسيقية لربط األساتذة بقطاعات اإلىتاج كالخدهات كهجاالت العهؿ في كؿ القطاعات. 
 تشجيع البحث العمهي كالبحث الهشترؾ بيف الكميات كالهعاٌد. 
 تشجيع التدريس بالطرؽ الحديثة كالحث عمى العهؿ الهشترؾ في التأليؼ. 
 تطبيؽ ىظاـ عادؿ كهتكاهؿ لتقييـ األساتذة قصد تشجيٍـ عمى ركح الهبادرة كحب العهؿ. 
 التأكيد عمى اكتساب المغات كخاصة األكثر شيكعا في العالـ. 
 الحرس عمى تأكيد هشاركة األساتذة في الهؤتهرات كالهمتقيات الدكلية كالكطىية. 
 تكفير كؿ الكسائؿ الهادية كالغير هادية لهساعدة األساتذة في التدريس. 
 بالنسبة إلى الطالب: 
 زيادة الهشاركة لدل الطمبة في القرارات التي تخصٍـ. 
 تطكير خدهات اإلرشاد كالتكجيً لمطمبة. 
 تسٍيؿ الحراؾ األكاديهي لمطمبة بيف الجاهعات. 
 ـ  .إعداد برىاهج لتكعية الطمبة كالىٍكض بهستكل تفكيٌر
 االٌتهاـ بالطمبة الهتفكقيف بزيادة هخصصات الهىح الخاصة بٍـ. 
 هساعدة الطمبة في اكتساب قدرات هعرفية تعطي لٍـ الثقة في الىفس كتضهف لٍـ عهبل في الحياة الهٍىية. 
 هتابعة الطمبة بعد تخرجٍـ في أهاكف عهمٍـ لمكقكؼ عمى الىقائص قصد القضاء عميٍا في الهستقبؿ. 
 بالنسبة إلى الجامعة: 
 القدرة عمى االستهرار. 
 القدرة عمى التهيز كحسف السهعة عمى الهستكل الكطىي كالدكلي. 
 تحسيف كتحديث دكرة القيادة. 
 تطبيؽ أسمكب البلهركزية قصد تهكيف كؿ العاهميف بٍا هف تطبيؽ ها يىاسبٍـ هف أساليب في أداء هٍاهٍـ. 

 .(2008شُبٍ عبد انزدُى وشكىرٌ يذًد ) :بالنسبة إلى المحيط االجتماعي

 ًخمؽ قىكات سميهة تربط الهؤسسات الجاهعية بالهجتهع في تطكراتً كتغيراتً كهشكبلتً كحاجات. 
 كضع هخطط تعميهي يتهاشى كالىشاط االجتهاعي. 
  ضركرة تطكير عبلقة هربحة هع الهحيط االقتصادم كاالجتهاعي. 

 

: تقييـ برنامج الكصاية داخؿ الجامعة الجزائرية  بيف الطرح النظرم كالتجسيد الفعمي /.9
- الىكعي التككيف- هىً الهرجكة الطهكحات ك يتكافؽ ال الىظاـ يجعؿ هها الكصي األستاذ لدكر كمي شبً    اثبت العديد هف الدراسات اىعداـ
ذا ها أكدتً دراسة فرحات بمكلي   حكؿ العكائؽ التي تعيؽ تطبيؽ ىظاـ الكصاية في ىظاـ التعميـ الجاهعي  )30صػ،2013فرحات بمكلي (ٌك
: الجديد كركز عمى جاىبيف أساسيف 
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 .(2007إصالح انتؼهٍى انؼانً جىاٌ :يُشىس وصاسي ) 
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األكؿ يتعمؽ باألساتذة  بحيث أف ىقص تككيف كالهعمكهة لدل األساتذة يسٍـ في درجة كبيرة في خاصة في جاىب اإلشراؼ عمى الطمبة /1
كهرافقتٍـ في اىجاز هشاريع التخرج هها يجعؿ لدل ٌؤالء ىظرة التخكؼ كالتردد في اإلشراؼ هها يؤدم في غالب األحياف تككيف ىظرة دكىية 

. عمى جدكل هٍهة اإلشراؼ 
بالىسبة إلى الطمبة عزكؼ الطمبة إلى الحضكر لمحصص اإلشراؼ  كفي ضكء عدـ إلزاهية الحضكر لمحصص يؤدم ٌذا إلى فشؿ ىتائج / 2

. العهمية في أساسٍا
  عدـ قبكؿ األساتذة لىظاـ الكصاية كعدـ تقبؿ فكرة هصاحبة الطمبة في ىظاـ الكصاية في األهكر العمهية كالشخصية كخاصة في هجاؿ

تككيف عبلقة اتصالية بيف الطالب كاألساتذة كإعطاء أرقاـ الٍاتؼ الف  غالبيتٍـ يرل أف ٌذا األهر يهكف أف يزعزع هف عبلقة األستاذ 
 .بالطالب

  عدـ تككيف األساتذة كالطمبة في برىاهج الكصاية حيث أف الطمبة يركف أىٍا حصص ٌاهشية تزيد هف تعبٍـ رغـ جٍمٍـ بأٌهيتٍا بالىسبة
 .لٍـ ألىٍا تعكد بالفائدة عمى تككيىٍـ كعمى االستفادة هف خبرات األساتذة في اختيار التخصص 

  بهائة لمطالب هع تعداد 70بالهائة ك30تشكؿ العهمية البيداغكجية في ىظاـ التعاليـ الجاهعي الجديد أليً جديدة  يككف فيٍا ىسبة األستاذ 
 كعدـ اختيار 50د كفؽ هىظكر جزائرم كها يقاؿ كأصبح تعداد الطمبة يفكؽ . إال أف الكاقع أعاد إىتاج ىظاـ ؿ27طمبة يككف ال يتجاكز 

عبد (. الطالب لمتخصص الهراد دراستً أك التحكيؿ بيف جاهعة كجاهعة أخرل بحجة أف الهقاييس التي تدرس بيف الجاهعات غير هتشابٍة 
 .ٌذا األهر الذم يقؼ حاجزا أساسيا في تجسيد الكصاية األساتذة عمى الطمبة في اإلشراؼ كفي الهتابعة.)57ص.القادر تكاتي

  لزاـ األساتذة كالطمبة في تطبيؽ ٌذا البرىاهج فٍي عدـ اٌتهاـ الجاهعة بأٌهية الكصاية  كعدـ اإللحاح عمى تككيف برىاهج حكؿ الكصاية كا 
. هجرد حبر عمى كرؽ دكف أم تجسيد فعمي في اغمب الجاهعات الجزائرية 

 بهعزؿ تحميمٍا يهكف ال أىً بعضٍـ قاؿ األسباب، هف عدد إلى الجزائرية، بالجاهعة كالىشر التأليؼ شح أكاديهيكف باحثكف أرجع 
ا تؤد لـ التي العمهية المجاف بيف يدكر كها ككؿ، الجاهعي الىظاـ عف  الضخهة الهيزاىية رغـ كىشري الهمتقيات رصيد تجهيع في دكٌر
 هثهرة هشاركات إلىتاج الكصاية هف هقررة غير كجٍة إلى كالرسكمة كالتربصات العمهية العطؿ تحكيؿ ككذا الكزارة، خصصتٍا التي
ك دراسات، ىشر هف كاإلفادة العمهي الصعيد عمى  .كظيفة ألداء فضاء إلى لمعمـ فضاء هف كحٌكلٍا هحتكاٌا هف الجاهعة أفرغ ها ٌك
 هف يستفيد ال الطالب يجعؿ هها التعميـ هيداف في الحاصؿ لمتطكر الهكاكبة العمهية الكتب ك البحث هخابر إلى جاهعاتىا أغمب افتقار 

 .اإلطار ٌذا في لً الههىكح الكقت
د هها أسٍـ في ضبابية هستقبؿ .ـ.اىعداـ اإلعبلـ كالعبلقة االتصالية بيف الطمبة فيها بيىٍـ كبيىٍـ كبيف األساتذة جعؿ الطمبة يجٍمكف ىظاـ ؿ

هها جعؿ الطمبة يعيشكف أزهة ٌكية  داخؿ الحـر الجاهعي كحكؿ أٌهية شٍادة التي يحصمكف عميٍا هها جعمٍـ في حالة الىفكر كعدـ .  الطمبة
 (91ص 2013 . دفُظت َذُاوٌ) .القبكؿ

 د هع البيئة االجتهاعية كالثقافية لمهجتهع الجزائرم ٌذا األهر الذم جعؿ كثير هف بىكد تجسيد العهمية البيداغكجية .ـ.أف عدـ تكافؽ ىظاـ ؿ
غير ىاجحة كغير هستكعبة لمكاقع االجتهاعي لمهجتهع الجزائرم خصكصا فيها يتعمؽ بهقاييس تدرس في االقتصاد ال يستكعبٍا الطالب الف 

 (91 ص  ،2013فُظت َذُاوٌ) .البيئة التي أىتج في ٌذا الىظاـ غير هشابٍة لمبيئة الهحمية
 ف هها الكطف في االقتصادية الهؤسسات قمة  .العهؿ هىاصب إيجاد فرص يٌر
 الهيداىية كالتربصات العمهية لمخرجات كاهؿ كغياب االقتصادم الشريؾ هع العقكد اىعداـ. 
 ٌـ  .التعميهي هستقبمٍـ عف ال ك عىً شيء أم يعرفكف ال فيً الهسجميف الطمبة يجعؿ هها الطبلبية األكساط في اإلعبلـ قمة ٌك هشكؿ أ
 .(48ص.2013عايزٌ خدَجت)

د تسعى .ـ.يهكف اإلشارة في األخير كهها سبؽ هف طركحات  أف ٌىالؾ عقبات تقؼ ضد تجسيد فعمي لىظاـ الكصاية كإلية جديدة في ىظاـ ؿ
إلى تكطيد العبلقات اإلىساىية في العهمية البيداغكجية في الجاهعة الجزائرية كالتي تسعى إلى تكطيد العبلقة بيف األستاذ كالطالب كهف  

الهىظكر السكسيكلكجي  ككفقا لمىظرية التفاعمية الرهزية فاف رسالة الكصاية في الىظاـ الجديد هف خبلؿ الطرح الىظرم لهضهكف الهشركع ٌي 
آلية هساٌهة في تحسيف العهمية البيداغكجية في الجاهعة الجزائرية إال إف العراقيؿ التي كفقت حاجزا كتجسيد هشركع الكصاية ساٌهت في إىتاج 

 .الىظرة التشاؤهية كالتي تؤكد فشؿ الىظاـ في الجاهعة الجزائرية 
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  االقتراحات كالتكصيات :
 ضركرة االٌتهاـ كتىاكؿ هكضكع العبلقات اإلىساىية في الىظاـ البيداغكجي الجاهعي لدل العديد هف الباحثيف في هجاالت هختمفة. 
  اٌتهاـ الهؤسسات الجاهعية بتككيف عمهي كعهمي حكؿ هفٍـك الكصاية كحكؿ ىظاـ الجديد خصكصا لدل األساتذة الجاهعيف هف

 .اجؿ هساعدة الطمبة في حؿ هشاكمٍـ
 إلزاـ الطمبة بالحضكر إلى حصص الكصاية كهراقبة تسيير العهؿ لدل األساتذة كالطمبة. 
 تىظيـ الهمتقيات كاألياـ التككيىية لدل األساتذة كالطمبة حكؿ ىظاـ التعميـ العالي الجديد هف اجؿ الهساٌهة في ىجاح الهؤسسة الجاهعية. 
 تكفير القاعات كالجك الهىاسب لؤلساتذة كالطمبة هف اجؿ ههارسة العهؿ البيداغكجي. 
 تىظيـ الخرجات العمهية لمطمبة هع األساتذة كضركرة هرافقتٍـ هف اجؿ إرشادٌـ كتككيف العبلقة التحفيزية بيف األساتذة كالطمبة. 
  تشجيع الطمبة في تىظيـ الهمتقيات العميهة التي تقاـ في الجاهعة. 
  إلزاـ األساتذة بتقرير دكرم حكؿ تىظيـ حصص الكصاية. 
  تشجيع االحتكاؾ كالتشاكر كالىدكات العمهية بيف الكميات كالهعاٌد. 

 
 

: خبلصة
لمعبلقات اإلىساىية دكر هٍـ في الهىظهة، فٍي تعهؿ عمى تىهية ركح الهسؤكلية ك التعاكف ك عمى تحقيؽ إشباع حاجات األفراد 

. الهادية الىفسية كاالجتهاعية كذلؾ هف أجؿ تحقيؽ األٌداؼ الهرغكبة بالىسبة لمهىظهة كاألفراد العاهميف فيٍا عمى السكاء
كلقد جاءت ىظرية العبلقات اإلىساىية كبعض الفركع أك الهدارس الهتخصصة فيٍا لتدرس العبلقات االجتهاعية داخؿ الهىظهات، 
كذلؾ هف هىطمؽ أف األفراد هكرد ثهيف البد هف تمبية حاجاتً الىفسية كاالجتهاعية كالعهؿ في إطار جهاعي يقـك عمى أساس التعاكف بيف 

الجهاعات الهتكاجدة بالهىظهة، غير أىً كداخؿ هحيط العهؿ يكاجً العهاؿ ضغكطا  قد تؤثر عمى عبلقاتٍـ اإلىساىية، سكاءا بيىٍـ كبيف اإلدارة 
. أك في ها بيىٍـ 

كتشكؿ الهؤسسة الجاهعية إحدل أٌـ الهىظهات في الكسط الحضرم لها لٍا هف دكر في تككيف الهكارد  البشرية كالقكل الجاهعية 
ذا هها جعؿ كؿ الفاعميف في هستكل الدكلة الجزائرية إلى التجديد في إدراج إصبلحات تهس جهمة هف الجكاىب في العهمية البيداغكجية عمى  ٌك

دراج ىظاـ   أىً يرل الىظاـ ٌذا في  الهتهعف هحاكال التحسيف في العهمية البيداغكجية بيف األستاذ الجاهعي كالطالب ك lmdهستكل الجاهعة كا 
كف إصبلح أم لكف عميً، هتفتح ك كاالجتهاعي االقتصادم بالهحيط يرتبط ك العصرىة ك بالحيكية يتسـ جاهعي بتككيف يسهح  تكفير بهدل هٌر

 .بشريا ك هاديا الحالي الكقت في الهىاخ لً يكفر لـ الذم الىظاـ ٌذا عمى يعاب ها ٌذا ك لىجاحً الهبلئهة الظركؼ
 . هتخصصة الهطالعة،هكتبات قاعات الهخابر،- البيداغكجية الهرافؽ ىقص•
 .الكصي الذم يشكؿ عىصر رئيسي في العهمية البيداغكجية األستاذ غياب السيها التأطير في الفادح الىقص•

ذا عهدت الجاهعة عمى الكقكؼ عمى تطبيؽ هضهكىٍا عىدئذ يهكف أف ىجعؿ هف كصاية  كفي األخير يهكف القكؿ أف تجسيد ىظاـ الكصاية كا 
األستاذ عمى الطالب الجاهعي جسرا لتجسيد هضهكف الفعالية التىظيهية لمهؤسسة الجاهعية كالرفع هف هردكدية إىتاج هخرجات الجاهعة هف 

. كفاءات عمهية تستطيع تحقيؽ تىهية اقتصادية كاجتهاعية 
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 جكدة الحياة الكظيفية كمدخؿ مقارباتي لمصحة النفسية لمعامؿ في المجاؿ الميني
 

بف خالدعبدالكريـ                                                                                                                 
الجامعة االفريقية ادرار   

 :مقػػػػػػػػػػػػدمة

سىحاكؿ في ٌذا البحثتىاكؿ دراسة الجكدة في الهجاؿ الهٍىي كالتركيز عمى أبعادٌا كتاريخٍا كاٌـ الدراسات التي تىاكلتٍا كعبلقتٍا 
 بدء االٌتهاـ بجكدة حياة العهؿ ، كبدأت اإلدارات في العديد هف الشركات الكبيرة هشاريع شاهمة 1970كفي عاـ ببعض الهتغيرات األخرل  

كهتكاهمة لتحسيف إىتاجية قكة العهؿ ، كالتأثيرات التىظيهية كجكدة حياة العهؿ ، بالرغـ هف أىً كاف لدل القيادات اإلدارية الهختمفة في اإلدارات 
ظركؼ - ساعات العهؿ - كالعهؿ كالحككهة كالجاهعات العديد هف الٍكاجس كالقمؽ حكؿ بعض األهكر الكاجب تحقيقٍا هثؿ األجكر الهحترهة 

 كقاـ أصحاب العديد هف الهشاريع بدراسة هسألة جكدة حياة العهؿ ككيفية تحسيىٍا ، كعهكهان فإف )4(.كهشاكؿ التعب كالسأـ كالرقابة- العهؿ 
 بدراسة دراسات تحسيف اإلىتاجية تتفؽ هع جكدة حياة العهؿ في الهىظهات كبدء يظٍر اٌتهاـ كاضح هف قبؿ الشركات كالهىظهات الهعىية

 )5(.اإلىتاجية كجكدة حياة العهؿ في الهىظهات العاهة كالخاصة
 

: مفيـك جكدة الحياة الكظيفية  .01
اجتهاعي الذم يستعهؿ فيً كها يكردي –       اف هفٍـك الجكدة يهكف استعهالً في عدة هعاىي حسب الجهاعة الهرجعية أك الىسؽ السكسيك 

(SCHALOCK, 1992) أها لدل البعض األخر فعبارة الجكدة  تترجـ عمى أىٍا الشيء الهستحسف أك الشيء الهرغكب كها ٌك هبلحظ في
  )6(أىظهة الجكدة الههارسة في الصىاعة كالهشاركة كتقديـ األداء الهطمكب لمحصكؿ عمى رضا الزبكف أك التطكير الهستهر 

كغالبان ها يىظر إلى جكدة حياة العهؿ عمى أىٍا بىاء هفاٌيهي هتعدد األبعاد أثىاء التطرقإليٍا في األدبيات اإلدارية حيث يشتهؿ ٌذا 
الهفٍـك عهكها عمى األهف كالسبلهة في العهؿ ، كأىظهة هكافأة أفضؿ ، كأجر عادؿ كهىصؼ ، كهجهكعات عهؿ هشاركة كهتعاكىة كفرص 

 )HAVLOVIC , 1991(. أفضؿ لمىهك
كلقد ركز البعض عىد دراستً لجكدة حياة العهؿ عمى تىهية العبلقات التىظيهية الجيدة بيف العاهميف  ، في حيف اٌتـ آخركف بالعكاهؿ التي تىهي 

،كفي ظؿ )Thacker& Fields , 1987(هجاؿ العبلقات العهالية كالصىاعية تمؾ التي ترتبط بهكاجٍة هشكبلت العهاؿ كالتعاكف هع الىقابات كها يرل
زاد االٌتهاـ بجكاىب هتعددة هف حياة العهؿ التي تٍتـ بتهكيف العاهميف ، كالسعي لتحقيؽ اىخراطٍـ كاىغهاسٍـ  )TQM(تكجٍات إدارة الجكدة الشاهمة 

 )DEAN & YUNUS , 1996LEVINE , 1995() .7   ;(في العهؿ 
جكدة الحياة في العهؿ في بعض األحياىيىظر إليٍا بأىٍا الحالة التي تتحدد بهدل  تحقيؽ كبمكغ الفرد فيرل أف(.2000DUPUIS & AL(أها

جكدة الحياة في العهؿ  تتعمؽ بهدل بمكغ  أف)  2004MARTEL  ET DUPUIS(كيرل كؿ هف )8(ألٌدافً في الهىظهة  بشكؿ تدريجي 
الفرد ألٌدافً الهتسمسمة  في هيداف عهمً أكالتقميؿ هف الفارؽ الذم يحكؿ بيف الفرد كأٌدافً كالذم يترجـ في التأثير االيجابي  لجكدة  الحياة 

 )9(العاهة لمفرد عمى الكفاءة التىظيهية كالذم يىجر عىً السير الكمي لمهؤسسة 
  فيصؼ جكدة الحياة في العهؿ عف طريؽ هقدار تصكر العاهميف كيفية  أداء عهمٍـ بىشاط حسب رغباتٍـ  (BEUKEMA 1987)أها 

ذا ها يدؿ عمى أف  الشخص يهتاز بالحرية التاهة لمحصكؿ  ي درجة  التي تهىحٍا الهؤسسة لعهالٍا لكيفية تصكرأداء هٍاهٍـ  ٌك كهصالحٍـ  ٌك
حاجاتً كرغباتً الشخصية  كاف ٌذا التعريؼ يشير إلى الحرية الفردية في أداء العهؿ  بيىها ٌذا الطرحيصعب تحقيقً ىظرا لتعدد الرغبات كالقيـ 

                                                             
 03 ص 3/1/ 2011اإلدارَتوااللتصادَت جايعتانمدسانًفتىدت انعهىو نبزَايج َدوة،فٍ انًإسساث  انعًم دُاة نجىدة انًعاصزة شباث انبزايج جالل(4

 www.ehewar.org 24 / 5 / 2010 - 3013: انعدد- عبد انزدًٍ تُشىرَانذىار انًتًدٌ 5)

6(ROBERT L. SCHALOCK,la qualité de vie: conceptualisation, mesure et application,revue francophone de la deficienceintellec-tuëlle volume 4. 

numéro 2, décembre 19931 3 7.    151 p 137 
جايعت انشلاسَك ، ) ، انعدد انخاٍَ ، يجهت اندراساث وانبذىث انتجارَت، بذج يمبىل انُشز ، " دراست يُداَُت : جىدة دُاة انعًم وأحزها فٍ تًُُت االستغزاق انىظُفٍ   ، عبد انذًُد عبد انفتاح انًغزبٍ(7

 04ص  (2004: كهُت انتجارة  
8)VICENTE ROYUELA, JORDI LÓPEZ-TAMAYO AND JORDI SURIÑACH,The institutional vs. the academic definition of the quality of work 

life. What is the focus of the European Commission, Research Institute of Applied Economics 2007, pagesp 02 
9  ( GILLES DUPUIS,Inventaire Systémique de Qualité de Vie (ISQV) et Inventaire de Qualité de Vie au Travail (ISQVT) , Laboratoire d‟études sur la 

psychologie de la santé et la qualité de vie,Département de psychologie Université du Québec à Montréalp02 
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الشخصية لكؿ عاهؿ كلكف هف الههكف لمهىظهة التكفيؽ بيىٍها اىطبلقا هىح الحرية كالهبادرات في إطار تفعيؿ الكفاءة في الىشاط الهٍىي 
 )10(.الهتعمقة برغبات العهاؿ ضهف كظائفٍـ هها يسٍـ في تحقيقٍا داخؿ هحيط العهؿ 

كتعتبر جكدة الحياة الكظيفية سيركرة تستطيع هف خبللٍا الهىظهة االستجابة إلى حاجات كهتطمبات عهالٍا في إطار هيكاىزهات التطكر الذم 
ك هفٍـك هتعمؽ بالعبلقة التي تتككف بيف (WALTON,  1975)يسهح لٍـ بالهشاركة في اتخاذ القرار فيها يخص اتجاٌٍـ ىحك كظائفٍـ   ٌك

ي كذالؾ اىعكاس لبلتجاٌات العهؿ كالسمكؾ الذم تراي الهىظهة هىاسب   Wood)العهاؿ كظركؼ بيئتٍـ الطبيعية كاالجتهاعية كاالقتصادية ٌك
et al. 1975) ذا ها يدؿ عمى سبلهة العاهؿ، تحسيف ظركؼ العهؿ، التعكيض العادؿ عمى هجٍكد العهؿ بشكؿ عادؿ،  اها  Davis) ،ٌك

ا )11(فيرل بأىٍا ىكعية العبلقة بيف العهاؿ كبيئة عهمٍـ العاهة  (1985 كتتسـ جكدة الحياة في العهؿ حسب ىكعية تىظيهٍا كحسب تطكر هساٌر
 )12(كدرجة الكقاية هف اإلخطار، كىكعية العبلقات في العهؿ

 فيعتقد أىٍا هفٍكها هتعمقا بالسبلهة، كالتعكيضات الجيدة إزاء العهؿ كالهساكاة كالعدالة بيف جهيع (GLASIER1976)    أها 
بعد تحميؿ الدراسات السابقة حكؿ ٌذا الهفٍـك فيهكف القكؿ باف تقيـ العاهميف لجكدة الحياة  يتـ عىدها يككف  )1975Katzell. Al(العهاؿ،أها

ـ هها يحفز االستهرار في العهؿ كاإلحساس االيجابي اتجاًٌ كالتكافؽ بيف حياة  ٌىالؾ شعكر ايجابي اتجاي أعهالٍـ كتفاءؿ هستقبمي ىحك هساٌر
. العهؿ الىشيطة  كالحياة الشخصية هها يؤدم إلى إحداث التكازف بيف ٌاذيف الهتغيريف

 فيقترح ثهاف هحاكر هٍهة لمتحديد جكدة الحياة الكظيفية األجكرالهىاسبة، العادلة ، ظركؼ العهؿ اآلهىة كالصحية ، (WALTON 1973)أها
. تىهية القدرات اإلىساىية  ، التطكر كالسبلهة الهٍىية ، االىدهاج االجتهاعي، الثقة كاالطهئىاف ضهف الكسط االجتهاعي العاـ 

فغالبا ها تتضهف ظركؼ العهؿ ، سبلهة العهؿ، األجكر الهبلئهة ، (CHANDER ET SINGH, 1993)أها الدراسات األخرل كها يرد 
التكزيع العادؿ لئلرباح كالهكافئات ، الشعكر باالستقبللية، االلتزاـ كالهبادرة لدل العهاؿ ،التفاعؿ االجتهاعي ، احتراـ الذات ، حرية التعبير ، 

. الديهقراطية ، رضا العهاؿ ، الهشاركة ، التطكر كاالزدٌار ،العبلقة بيف الزهبلء كرؤساء العهؿ ، تثهيف العهؿ
كىستخمص أف هفٍكهجكدة الحياة الكظيفية  يؤكد عمى الهعىى الهركب هف عدة أبعادتشير في بعض األحياىإلى بعض العكاهؿ الهترابطة التي 

تحتاج إلى فحص دقيؽ هف اجؿ بىاء ىسؽ هفاٌيهي كقابؿ لمقياس كالهتعمؽ بالرضا الهٍىي كالهشاركة في العهؿ، التحفيز، كاإلىتاجية ، 
كالسبلهة كاألهف في العهؿ كالراحة كالسعادة كالخصائص الشخصية لمعهاؿ ضهف هحيط الهىظهة ، كتطكير القدرات ، التكافؽ بيف الحياة في 

. كالعهؿ كخارجٍا 

:  جكدةالحياة الكظيفيةالخمفية التاريخية لممفيـك  . 02
 ,MAYO)تعكد جذكر دراسة جكدة الحياة الكظيفية إلىالفمسفة اإلىساىية في اإلدارة كالتي اىطمقت هع تيار هدرسة العبلقات اإلىساىية لهايك 

 كقد أدت ٌذي الفمسفة إلى بركز هجهكعة هف (MCGREGOR, I960)  كالتي عرفت ركاجا كبيرا هع هدرسة عمـ السمكؾ ؿ (1933
االعتقادات حكؿ قيهة الكائف اإلىساىي كهكاىة العاهؿ داخؿ الهىظهة كأف الهسير الذم يتبىى ٌذي الفمسفة اإلىساىية هٍهتً الهراقبة كتٍيئة 

ذا ها لخصً)13(كتىشيط العهؿ بحيث يككف قادرا عمى إرضاء الحاجات األسهى لمشخص حيثيكرد أف ٌىاؾ خهس (BERGERON 1982)ٌك
ي  فمسفة اإلدارة ، الكسائؿ كالطرؽ الهستعهمة لتغير الكسط الهٍىي ، الهظاٌر البيئية التي يراد : هحاكر تعالجٍا جكدة الحياة في العهؿ ٌك

ا ، الكضعية الجديدة الهراد إىشاءٌا ، األٌدافالهىتظرةهف خبللتطبيؽ الفمسفة اإلىساىية بهعىاٌا الحقيقي عف طريؽ إدراج ىهاذج الهشاركة  تغيٌر
 )14(.التي تٍدؼ إلى تعديؿ احد أك هجهكعة هف األبعاد الهتعمقة بالكسط الهٍىي لغاية خمؽ بيئة جديدة أكثر إرضاء لدل العاهميف في الهؤسسة

ذا الهفٍـك في ألكؿ هرة  ىتيجة الجٍكد الهعتبرة لمحركات السياسة في أكربا كالتي تىادم بالديهقراطية الصىاعية هف طرؼ في أكرباظٌٍر
الهىظهات الىقابية االجتهاعية بالضغط عمى البرلهاف كعقد ققـ هختمفة في كؿ هف اىجمترا كفرىسا كألهاىيا الفدرالية كالسكيد كايطاليا بٍدؼ سف 

 التي أخذت هىحى تعديؿ ظركؼ العهؿ ، حيث أف ٌذي الهقاربة تبىتٍا الىقابات ك هختمؼ  ك)15(قكاىيف تدعكا إلى الهشاركة في اتخاذ القرارات 

                                                             
10(GUNA SEELAN RETHINAM& MAIMUNAH ISMAIL,  Constructs of Quality of Work Life: A Perspective of Information and Technology 

Professionals, European Journal of Social Sciences – Volume 7, Number 1 (2008) 58-59 p 59 
11(MING-YI HSU,GEORGE KERNOHAN,Dimensions of hospital nurses‟ quality of working life,Journal of Advanced Nursing(2006)Ireland p 121 
12(ANNE-MARIE GALLET,Risques professionnelset risque psychosocial à l‟hôpital,Revue  hospitalière  de F rance, N ° 509- Mars - Avril 2006 p35  
13(CLERMONT BARNABE,La qualité de vie au travail et l'efficacité des enseignants,Revue des sciences de l'éducation, vol. 19, n° 2, 1993, pages 
.345-355. P  346 
14(LISE TREMBLAY-BARRETTE,Étude sur la satisfaction au travail d'un groupe de travailleurs oeuvrant dans un ministère québécois au Saguenay-
Lac-ST-Jean,université DU QUEBEC A CHICOUTIMI,1990 p 07 
15)RADUAN CHE ROSE, LOOSEE BEH, JEGAK ULI AND KHAIRUDDIN IDRIS,Quality Of Work Life: Implications Of Career Dimensions 

Journal of Social Sciences 2 (2): 2006,  pp 61-67 p 62 
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كاستدعت الحاجات إلى إعادة تىظيـ العهؿ إلى باقي . األحزاب السياسية كالعهاؿ خاصة في السكيد في سىكات الستيىيات هف القرف الهاضي 
دكؿ أكربا الغربية كعمى العكس السكيد فاف الهبادرات الهبلحظة كاىت عبارة  هجٍكدات  تتسـ بضعؼ التىظيـ كالفردية  كها ٌك الحاؿ في 

كلىدا كايرلىدا ثـ الىركيج  )16(.اىكمترا ك الداىهرؾ ك فرىسا ٌك
أها الحركة الثاىية فقد ظٍرت في الكاليات الهتحدة األهريكية عمى أساس الهرجيعات كالىظريات االجتهاعية التي تدعك إلى إىساىية الهحيط 

يجاد  ىشاء لجاف هختمطة عمى جهيع األصعدة كالهستكيات لتشخيص كا  الهٍىي هها كلد الدعكة إلى تبىي أسمكب التعاكف في تسير بيئة العهؿ كا 
حمكؿ لمهشاكؿ هثؿ إىشاء براهج الهشاركة في إطار عقكد التفاكض بيف شركة جىراؿ هكتكز كاتحاد عهاؿ السيارات أيف ظٍر هفٍـك جكدة 

ـ ضهف هحيط عهمٍـ كذالؾ اىطبلقا هف « Quality of work life »الحياة في العهؿ كالذم يفضي إلى إرضاء طهكح العاهميف كتطكيٌر
 )17(الهعمكهات كالهعارؼ األزهة التخاذ القرارات

 كالتي تعتبر الفترة الخصبة في البحث ك هحاكلة إعطاء تعريؼ كاضح لجكدة الحياة الكظيفية حيث بمغت الذركة بدكف 1970كهع بداية سىة 
شؾ في االجتهاع الدكلي حكؿ لجكدة الحياة الكظيفية في الهىعقد سبتهبر في الكاليات الهتحدة األهريكية كالذم خرج بتكصيات حكؿ تىسيؽ ك 
تكحيد جٍكد الباحثيف ك الهىظهات الهعىية كذالؾ لمبىاء إطار ىظرم قكم حكؿ هجاؿ البحث في جكدة الحياة الكظيفية بتأسيس الهجمس الدكلي 
لجكدة الحياة الكظيفية هٍهتً اإلشراؼ كتشجيع البحث كتبادؿ الهعارؼ في هجاؿ الصحة العقمية في العهؿ كالذم لً عبلقة كثيقة بجكدة حياة 

صبلحالعهؿ)18(العهؿ   .)19(كطرحبراهج تستىدإلىأٌهيةالهكردالبشريفيالهؤسسة كىالٍذا الهفٍكهاٌتهاهانكبيرانفيأكساطالهؤسسات لتحسيىكا 
: بالهقابؿ أف جهيع تعاريؼ جكدة الحياة الكظيفية يجب اف تتضهف الهعاير التالية

الضغكط كهختمؼ الهؤثرات الهكجكدة ضهف هحيط العهؿ كالتي عادة ها تككف هٍمة  هف طرؼ الباحثيف في هجاؿ الرضا الهٍىي كدائها حسب 
: قياس جكدة الحياة الكظيفة  يجب أف تحتـر أربعة خصائص ـ(LAWLER 1975)لكالر

  يجب أف تككف صادقة يعىي أف تقيس الجكاىب الهٍهة لجكدة الحياة الكظيفة. 
 كاالستبياىات التي تستعهؿ هف طرؼ الباحثيف .يجب أيضا تتسـ بالصحة كالكضكح حتى يتسىى االستطاعة عمىاإلجابةعمى االستهارات

 كالههارسيف   
 يجب أف تتسـ الهكضكعية حتى تصبح قابؿ لمتحقؽ كههكف التحكـ فيٍا. 
  يجب أف تبيف الفركؽ الفردية داخؿ ىفس الهىظهة. 

جكدة الحياة الكظيفية التي تستىد طريقة القياس التي كاىت تستعهؿ تمؾ الفترة في تعريؼ  يؤكد أف (SEASHORE 1975)كعمى العكس فاف
إلى قاعدة الحكـ حكؿ الشعكر بالرضا أك عدهً كيؤكد عمى أٌهية األخذ بعيف االعتبار الظركؼ البيئية  كالىظرة الكقتية في قياس الرضا هع 

. األخذ في الحسباف كجٍة ىظر لعهاؿ ك الهستخدهيف كالهجتهع في تحديد فعالية دكر كؿ شخص في عالـ الشغؿ
كقد عرفت سىكات الثهاىيىيات تعديبل في هفٍـك جكدة الحياة الكظيفية كأصبحتأكثر تركيزا عمى سبلهة العاهؿ كالظركؼ لمعهؿ الجيدة كاألجكر 

 )20(العادلة ثـ تكسع ليشهؿ ظركؼ التكظيؼ كالتشغيمكهبدءا تكافئ الفرص في الكظيفة 
ذا ها ذٌبت إليً الفيدرالية السكيدية حيف إعبلىٍا عف هشركع تحسيف العهؿ كهفٍـك سياسي تحت شعار العهؿ الجيد يجسد أرضية جكدة  ٌك

ىها  هفاٌيـ  ذا التعريؼ الكاسع ال يأخذ في الحسباف ظركؼ العهؿ كعبلقات العهاؿ  فحسب كا  العهؿ كالهساعدة االجتهاعية كالعيش الكريـ ٌك
الصحة ك الراحة كالسعادة كالهساكاة بيف الجىسيف التي تدعك لٍا الهىظهات الىقابية السكيدية في أكاخر الثهاىيىيات كقد دعت الفدرالية إلى 

:  تطكير هفٍـك العهؿ هف خبلؿ تسعة هحاكر أساسية 
  سبلهة العاهؿ التقسيـ العادؿ لئلىتاج،الهشاركة الجهاعية في حؿ الهشاكؿ، الهشاركة في تىظيـ العهؿ التاٌيؿ، تطكير قدرات عمى 

 )21(.الهستكيات التككيف الهتكاصؿ،  االتفاؽ عمى حجـ ساعي هرف التكزيع العادؿ الهاكف العهؿ البيئة الصحية  ،ػ كالتقميؿ هف أخطار العهؿ

                                                             
16(SYBILLE PLUVINAGE,la qualité de vie au travail, l‟inventaire systémique de qualité de vie au travail, centre liaison sur l‟intervention et la 

prévention psychosocial  , Janvier 2010 p 08  
17)RADUAN CHE ROSE, LOOSEE BEH, JEGAK ULI AND KHAIRUDDIN IDRIS,op cit p 62 
18)GILLES DUPUIS ET JEAN PIERRE MARTEL,  la qualité de vie au travail,bilan de connaissances ,l‟inventaire systémique de qualité de vie au 

travail (ISQVT©), Centre de liaison sur l'intervention et la prévention psychosociales, juillet 2009 p15 
 03، يزجع سابك،جالنشباث(19

20)MING-YI HSU ,GEORGE KERNOHAN,Dimensions of hospital nurses‟ quality of working life,HSU M. -Y. & KERNOHAN G. (2006) Journal of 
Advanced Nursing 54(1), 120–131 p 121  
21)KENNETH,ABRAHAMSSON ,Human Resource Management, Quality of Working Life and Labour Productivity, Report from two workshops in 

WORK-IN-NET Stockholm, May 25-27, 2005 p 23-24  
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الشٍرة التي عرفتٍا جكدة حياة الكظيفية فكاىت في الخهس كثبلثكف هف القرف الهاضي كقد عرؼ ٌذا الهفٍـك تهحكر الباحثيف عمى الثبلث  أف
: الىقاط التالية

 ; Knutson, 1990 &Elizur et Shye, 1990 Nadler& Lawler, 1983 (جكدة حياة الكظيفية ٌك تصكر ذاتيتصكر هفٍـك 
Kiernan et( 

 .(Seashore, 1975 ; Kiernan et Knutson, 1990) يجب إدخاؿ العكاهؿ التىظيهية كالفرديةكالسكسكلكجية عمى ٌذا الهفٍـك 
 ; ,Goode, 1989 Elizur et Shye(لمعهؿ تاثير عمى هختمؼ الهجاالت الحياتية كيتهثؿ جاىب هدهج في الحياة العاهة

Kiernan&Knutson 1990 ()22( 
 NADLER ET LAWLER1983(23)حسبكالجدكؿ التالي يبف أٌـ الهراحؿ التي هر بٍا تعريؼ جكدة الحياة الكظيفية 

تطكر تعريفات جكدة الحياة الكظيفية   

 1972-1969جكدة الحياة الكظيفية كمتغير التعريؼ األكؿ 

 1975-1969جكدة الحياة الكظيفية كمقاربة التعريؼ الثاني 

 1975-1972جكدة الحياة الكظيفية كمنيج التعريؼ الثالث 

 1980-1175جكدة الحياة الكظيفية كحركة التعريؼ الرابع 

 1982- 1979تعريؼ شامؿ التعريؼ الخامس 

 1983-1982جكدة الحياة الكظيفية  ليس ىناؾ تعريؼ التعريؼ السادس 

أخيرا جكدة الحياة الكظيفية كفمسفة عمؿ 

 

: اتجاىات دراسة جكدة الحياة في الكظيفية  .02
 يركز ٌذا االتجاي عمى ضركرة إشباع الحاجات الداخمية  كالخارجية لمفرد  كيؤكد عمى دكر الفرد في :اتجاه مدرسة المكارد البشرية . 1.02

عمى ىحك يجعؿ الشخص أكثر ارتياحا كاف فمسفة اإلدارة  تؤكد عمى الرغبة في   )الخ...الهشاركة  في اتخاذ القرار  ، االستقبللية  (الهىظهة 
االىتهاء إلى الجهاعة كاالىضهاـ إليٍا عف طريؽ تبادؿ الهعمكهات بيف هختمؼ الهستكيات كحرية التعبير لدل العهاؿ كالتعرؼ عمى الصراعات 
كحمٍا بشكؿ سريع كبذؿ الهجٍكد لذالؾ كالتأكيد عمى ذالكأها الهعمكهات الغير رسهية كالتي تهثؿ الجاىب االجتهاعي كالىفسي هف اجؿ زيادة 

حيث يعتبر الكسط الهٍىي فضاء لبلىدهاج )24(.(Guérin, 1996)كما يؤكدالفٍـ لتثهيف التهثبلت الذٌىية كالهفيدة لمشعكر باالىتهاء لدل األفراد  
 )25(ك كتىشئة الفرد حيث يسهح لمفرد باالىتهاء إلى هجتهع الهؤسسة كتحقيؽ عبلقات اجتهاعية  

 إف الفمسفة األساسية كراء جكدة الحياة في العهؿ  ٌي االعتراؼ بالهجٍكد كاف جهيع القيـ اإلىساىية ٌي  )1978George sanderson(كيضيؼ
هركزة في الكسط الهٍىي كالتي ٌي غاية الجهيع  حيث أف العهاؿ يهضكف جؿ أكقات حياتٍـ في العهؿ هف اجؿ الىجاح  في حياتٍـ 

الشخصية خارج العهؿ ك العهاؿ اليـك يىتظركف أكثر هف التعكيض الهادم هف حيث الهشاركة في التعبير عف آراءٌـ كأحكاهٍـ  كاالعتراؼ 
. بٍـ 

 يرل أف األٌهية تتعمؽ بإشباع الحاجات  كتقدير الذات كتىشيط الفرد بإشراكً بشكؿ كاسع في اتخاذ القرار هها يضفي  (SANDESON)أها
ذا ها يهىح تصرفا كاسعا في هىصب العهؿ هف  هجهكعة هف الهسؤكليات الفردية كالجهاعية داخؿ الهىظهة ك في تسير الهىصب الهككؿ إليً ٌك

 .خبلؿ االقتراحات كاألحكاـ الفردية  التي تفضي إلى إثراء الهٍىة كالتطكر الهعرفي
                                                             

22)GILLES DUPUIS ET JEAN PIERRE MARTEL, op. cit. p 19 
23(LISE TREMBLAY-BARRETTE,op.cit. p 12 
24   ( LYNE JUTRAS ET LISE VAILLANCOURT, Satisfaction et motivation au travail,PharmactuelVol. 36 No 4 Août-Septembre 2003 p  215 
25(ANGEL PIERRE ET AMAR  PATRICK ET JOSEEGAVA MARIE ET VAUDOLON BRIGITTE , Développer  Le Bien-être Au  Travail , Edition 

Dunod,France, 2005 P 21. 
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اقترحكا قائهة هف األبعاد لمخصائص الهٍهة لجكدة الحياة في )BOISVERT ET HERRICK ET MACCOBY ET WALTON (أها الباحثكف 
: العهؿ 

 .التعكيض الهىصؼ كالعادؿ عمى العهؿ -
 .يجب آف تككف الظرؼ في العهؿ  صحية ك سميهة -
 .إهكاىية التطكر الشخصي -
 .سبلهة العاهؿ كاالىفتاح الشخصي -
 .االىدهاج االجتهاعي -
 .الجك الديهقراطي في هيداف العهؿ  -
 .التكافؽ بيف الحياة داخؿ العهؿ كخارجً  -
ىجد أف ٌذي القائهة هف الهعاير تسهح بىجاح الحياة الهٍىية لمعاهؿ بشكؿ يتكافؽ هع إرضاء حاجاتً هع هراعاة العكاهؿ الخارجية   -

إهكاىية التطكرالشخصي  (كهراعاة العكاهؿ الذاتية  الهتعمقة بالعهؿ   )أكقات العهؿ، ىظاـ الهكافئات ، تٍيئة كسط العهؿ (الهتعمقة بالعهؿ 
 )26 ()الهشاركة في اتخاذ القرار الحرية الشخصية في العهؿ 

: االجتماعية-المقاربةالتقنية.2. 02
ـ فيهعٍد)1982FRED EMERY ET ERIC TRIST(طكر ٌذا االتجاي هف طرؼ  TAVISTOCK INSTITUTE OF(كزهبلٌؤ
HUMAN RELATION( بمىدف  كقد ىشر هف طرؼ)1977LOUIS E, DAVID( كيعتقد ٌذا األخير أف هفٍـك جكدة الحياة في العهؿ

يجب أف يراعي  العهاؿ كهحيطٍـ العاـ  هع إعطاء أٌهية  لمهىظهات العهؿ ككذالؾ أيضا الجاىب اإلىساىي إف كاف هٍهبل كالذم يسهى 
. بالىسؽ التقىي االجتهاعي

فيركف إف ٌذا الهفٍـك يجب أف يراعي  إعادة بىاء ىهاذج  )1978LAREAU ET JOHNSTON , ALEXANDER ET ROBIN(أها
كطرؽ العهؿ،التكيؼ التكىكلكجي ، تعديؿ الىسؽ التىظيهي كحسب رأيٍـ  فاف جكدة الحياة في العهؿ يجب أف تراعي الهشاركة الكاسعة لمعهاؿ 

ذا يتفؽ هع الهفٍـك الذم أتى  في الكسط الهٍىي هها يتيح  لٍـ هسؤكليات كبرل هها يتيح سيركرة التعمـ الديىاهيكي  لمتحقيؽ التطكر ٌك
 كالذم يأخذ في الحسباف العكاهؿ االجتهاعية   «gestalt »حكؿ تحسيف حياة العهؿ عمى الىحك الجشطمتي) ,1980SRINIVAS(بً

 )27(كالتكىكلكجية التي التتحقؽ إال بإشراؾ العىصر البشرم فيٍا 
كيبلحظاختبلفا همحكظاكفي بعض األحياف تىاقضا عىد هبلحظةٌاذيف االتجاٌيف كعمى الىقيض أيضا  فىجد ٌها هكميف لبعضٍها البعض إذا 

الذم حاكؿ التكافؽ بيف ٌذيف الطرحيف عىدها يؤكد أف هفٍـك جكدة الحياة في العهؿ تشهؿ )1981JENKINS(كاىا هىدهجيف ٌذا يؤكدي
كتغطي جهيع الهتغيرات البراهج ك التقىيات  كىظريات أىهاط التسيير ك التىظيـ  حتى كاف كاف هضهكف العهؿ يحتاج إلي إعادة التفكير  

كالتىظيـ عمى ىحك يتيح لمعهاؿ اكتساب االستقبللية كالهسؤكلية بالسمطة هها يهكف القكإلف الٍدؼ العاـ هف جكدة الحياة في العهؿ ٌك التحقؽ 
بلت ك قدرات اإلفراد عمى ىحك يصبح فيً  هف أف الهىظهات ك صيركراتٍا  تسير عمى ىحك صحيح هها يتيح لئلدارة االستغبلؿ األهثؿ لهٌؤ

 )28(. العهؿ أكثر حيكية ك إرضاء كأكثر فعالية الهىظهة كاإلىتاج 
 
: أبعاد كمؤشرات جكدة حياة الكظيفية .03

ـ ك أجىاسٍـ ككظائفٍـ هف الههكف التعرؼ عمى بعض الهتغيرات أك  حتى كاف اختمؼ ٌذا الهفٍـك لدل األفراد، حسب هستكياتٍـ ك أعهاٌر
: الهؤشرات األساسية الظاٌرة كالكاضحة التي تحدد جكدة الحياة في العهؿ حسب الباحثيف كالتي تتهثؿ 

الهتهثمة في االعتراؼ بالعهؿ،االحتراـ، اإلصغاء إلى االىشغاالت، احتراـ الزهبلء كأكقاتالعهؿ،االتصاالت، :نكعية العبلقات االجتماعية -
 .الحكار االجتهاعي، الهشاركة في اتخاذ القرار

ىكعية تعميهات العهؿ ، قدرة الهىظهة عمى الدعـ كالهساعدة في حؿ الهشاكؿ الهتعمقة بالخمؿ الكظيفي، هسار التقدـ  : نكعية منظمة العمؿ -
اؽ في العهؿ ، الحهاية هف األخطار بالهىظهة       )اجتهاعية -االضطرابات العضمية، األخطار الىفس (الكظيفي ، العراقيؿ ك الصعكبات ، اإلٌر

. الهكافئات ، التدريب كالتككيف ، الحقكؽ الهكتسبة ، تطكير القدرات ، ضهاف الهسار الهٍىي  :إمكانية االنجاز كالتطكر الميني -

                                                             
26 )VIATEUR LAROUCHE  ET JOHANNE  TRUDEL,op.cit 170-171 
27)VIATEUR LAROUCHE  ET JOHANNE  TRUDEL,op .cit p571 
28)VIATEUR LAROUCHE  ET JOHANNE  TRUDEL,op .cit p572 
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 )29(كتيرة كساعات العهؿ ، الحياة األسرية  ، الترفيً ، ككسمئؿ الىقؿ : التكافؽ بيف حياة العمؿ ك ساعات العمؿ -
 : كتتهثؿ أيضا في 

 الرضا العاـ عف الحياة الهٍىية  التكازف بيف العهؿ  كالحياة الشخصية  -
 الشعكر باالىتهاء داخؿ فرؽ العهؿ  -
 الشعكر بالكجكد الذاتي داخؿ العهؿ  -
 )30(الشعكر بالقيهة الشخصية كالكراهة  -
  )الخ....الحرية،الرقابة، التكافؽ بيف العهؿ كالحياة االجتهاعية -
ٌذا الهفٍـك يتهثؿ أيضا في جهؿ هف األكجً الخاصة بهىظهة العهؿ كظركؼ العهؿ ) ESTELLE M. MORIN   2003 (اها عىد -

ظركؼ .الهشاركة في اتخاذ القرار هع هختمؼ الفاعميف.كالهتهثمة في العهؿ في حد ذاتً كها يهىحً هف فرص في التطكر الشخصي كالهٍىي
التكافؽ بيف الهسؤكليات . الصحة كالسبلهة في العهؿالعهؿ الشعكر باآلهف كىكعية ىظاـ التعكيضات ك التكازف بيف الحياة كالشخصية لمعاهؿ 

 )31(.العبلقات االجتهاعية في الكسط الهٍىي.التحكـ في هىصب العهؿ .الهٍىية ك الهسؤكليات العائمية 
 )32(.العبلقات االجتهاعية كالهٍىية ،تىظيـ العهؿ ، تحقيؽ الذات ك التطكر الهٍىي:كتتضهف جكدة الحياة العهؿ الهحاكر التالية 

: أها آخركف فيركف أف أبعاد الحياة الكظيفية تتهحكر حكؿ األبعاد التالية 
التكازف بيف الحياة الكظيفية ك  / تشجيع ىهك اإلفراد/تخفيض هف القمؽ كالضغكط/تحسيف الجكدة الشاهمة لحياة العاهميف  /األجكر الهكافئات -

 )33(الحكافز الهٍىية /الشخصية
ا هحهدعباس  سٍيمة أها كؿ هف  الضهاف / االلتزاـ التىظيهي/ عمى الرضا في العهؿكاكهف خبلؿ دراسة قاهكا بٍا اعتهادك غبٌر
 )34(.كهؤشرات  لمجكدة في الحياة الكظيفية /القدرة عمى األداء /االستقبللية /الكظيفي

 
 :عكامؿ نجاح جكدة الحياة الكظيفية  .04

تتىاكؿ جكدة حياة الهٍىية الجٍكد كاألىشطة الهىظهة التي تستخدهٍا إدارة الهكارد البشرية في الهىظهة بغرض تكفير حياة كظيفية أفضؿ 
لمعاهميف قصد إشباع احتياجاتٍـ هف خبلؿ تكفير بيئة عهؿ صالحة ، كهشاركتٍـ في اتخاذ القرارات كتكفير هتطمبات األهف كاالستقرار الكظيفي 

تاحة الفرص الهبلئهة لتحسيف األداء قصد إىجاح الجكدة الهٍىية في الهىظهات  كهف هجهؿ ٌذي العكاهؿ كها كردت لدل كالعاطفي لٍـ ، كا 
: الباحثيف في الهجاؿ التىظيهي

بأىٍا  تبادؿ   ) o 2002 .Stéohane(تعتبر الهؤسسة بيئة حيكية لهختمفة األىشطة االتصالية الرسهية كالتي يعرفٍا  :نظاماالتصاالت.4.1
كسيمة لتكجيً العهاؿ ك ىقبللهعمكهات كاألفكاركالتكجيٍاتالهتصمةباألٌدافالهىشكدة عتبرت الرسهية الخاصة بالهؤسسة الهعمكهات أك ىشر الهعمكهات

كالفاعمية في العهؿ، كأف تكجيً العهاؿ داخؿ هصالح العهؿ هف طرؼ الهشرؼ عمى العهؿ تتـ كفؽ  الكفاءة كالغرض هىً تحقيؽ لمهؤسسة
 :)هاٌر احهد( كها يرل الهعاير التالية

عطائٍـ تعميهات خاصة بالعهؿ» .1  .تكجيً الهرؤكسيف كا 
 . شرح طريقة أداء العهؿ لمهرؤكسيف .2
 .إعطاء الهرؤكسيف هعمكهات عف اإلجراءات كالههارسة الخاصة بالعهؿ .3
 .إعطاء الهرؤكسيف هعمكهات عف هدل تقدهٍـ في االىجاز .4
 .تحديد أٌداؼ كسياسات العهؿ لمهرؤكسيف .5
 .تدريب الهرؤكسيف، كرفع هٍاراتٍـ .6

                                                             
29

(ISABELLE ACHTE, JEAN-LUC DELAFLORE, CHRISTINE FABRE, FRANCE MAGNY, CHRISTEL SONGEUR, Comment concilier la 

performance et le bien-être au travail ?dauphin  université de paris, organisation, mangement and discision science 2010 p 36-37 
30

(ESTELLE M. MORIN, Pour une meilleure qualité de vie au travail,Conférence de clôture préparée, professeur HEC MontréalColloque 

30eanniversaire de l‟APER 18 novembre 2003p 3 
31 (  ESTELLE M. MORIN, op cit ,p03 
32   ( C. LAGABRIELLE, S. LABERON & N. RASCLE,Approche psychologique des risques professionnels et de la qualité de vie au travail 

,université bordeaux segalen, france p 17 
 12/11/2011تارَخ انتصفخ    www.themegallery.comانًىلع االنكتزوٍَ / اتجاهاث ددَخت فٍ اإلدارة/دصت انزتُك  )33
  05، يزجع سابك  ص عهُعبدجاسًانشايهٍوسهُهت يذًدعباص (34
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 (35)». ىصح الهرؤكسيف، كهساعدتٍـ في حؿ هشاكمٍـ .7

إف جكدة حياة العهؿ الجيدة كبراهج هشاركة العاهميف تفترض أف العاهميف لديٍهأفكار جديدة كأف هسئكلية اإلدارة ٌي :نػػػظـ المقترحات.2. 4
" هتابعة كتطبيؽ ٌذي األفكار ىظهالهقترحات تعرض طريقة هىظهة لجهع األفكار هف العاهميف إف هعظهىظـ الهقترحات الحديثة تعالج بطريقة 

كبعد تمقي التعميقات هف الهشرؼ، ،ك ىجاح أم ىظاـ اقتراح  ,بدالن هف ذلؾ، يقـك العاهؿ بتقديـ الهقترح لهشرؼ كسيط صندكؽ المقترحات
ٌذاااللتزاـ يجب أف يككف كاضح في كمهات كتصريحات عاهة كرسائؿ إلى العاهميف كهقاالت كأخبار , يعتهدعمى التزاـ قكم هف اإلدارة العميا

أهاإذا رأل الهشرؼ في اقتراحات العاهؿ ىقد ضهىيفسكؼ لف تتمقى ٌذي األفكار الجديدة أم تشجيعكفى الىٍاية ، يجب عمى كؿ , الشركة 
 )36(.هىظهة أف تخمؽ بيئة عهؿ تحتـر فيٍا كؿ فكرة هطركحةسكاء كاىت هجدية أك غيرهجدية

إف جٍكد الهىظهة عاهؿ ضركرم لىجاح الجكدة الكظيفية كذالؾ هف خبلؿ االستخداـ األهثؿ لقدراتٍا :مجيكدات المنظمة  .4.3
 .التىظيهية كاإلدارية لتسير كترشيد سبؿ التكفيؽ بيف أٌداؼ العاهميف كأٌداؼ الهىظهة كها يشير الباحثيف في الهجاؿ التىظيهي

 : )1999جاد الرب ، (كبشكؿ عاـ تركز الجٍكد الهبذكلة لتحقيؽ جكدة حياة العهؿ عمى األبعاد كالعىاصر التالية كها يرل  
.  تكفير بيئة عهؿ صحية كآهىة -1
 . إتاحة الظركؼ البيئية الهعىكية الهدعهة ألداء العاهميف -2
 . الهشاركة الفعمية بهفٍكهٍا الكاسع -3
 . تكفير هتطمبات االستقرار كاألهاف الكظيفي -4
ثراء الكظائؼ لتكاكب الهستجدات الحديثة كتشبع طهكحات العاهميف -5  . إعادة تصهيـ كا 

 :يرىأىجكدة الحياة تكهف في الهىظهة حسب تحقيؽ العكاهؿ التالية  ),2007MICHEL WEILL ET GILLES HEUDE (    أها
 االستقبللية ،كىكع العهؿ ، درجة الهسؤكلية : جكدة هضهكف العهؿ -
 السبلهة كبيئة العهؿ :جكدة الهحيط الفيزيقي لمعهؿ -
 .حرية التعبير، درجة الدعـ هف طرؼ الهىظهة في حؿ الهشاكؿ الكظيفية: جكدة تىظيـ العهؿ -
 .التككيف، اكتساب الخبرة الهٍىية، كتطكير القدرات: إهكاىية التحقيؽ كالتطكر الشخصي -
 )37(.ريتـ كساعات العهؿ ،  ىكعية الخدهات ، الشفافية ، االٌتهاـ باألطفاؿ: التكافؽ بيف الحياة الهٍىية كالحياة الخاصة -

كيتضح هف القائهة السابقة أىالهىظهاتالتيتفتقد هعظـ أك كؿ ٌذي الخصائص ال تكفر جكدة حياة عهؿ هرتفعة ك يجبعمى اإلدارة أف تحفز 
 .العاهميف عمى تحسيف األداءكاإلىتاجية ك التأكيد عمى الجاىب اإلىساىي في اإلدارة

 
: قياس جكدة الحياة الكظيفية. 4

إف الهتغيرات الهستعهمة في قياس جكدة الحياة في العهؿ غالبا ها تتهثؿ في التككيف ، الحركية كالتطكر سبلهة العهاؿ ،فرص التطكر 
،الهكافئات كالتعكيضات عف العهؿ األهف في العهؿ األجكر العادلة في العهؿ ،الرضا عف العهؿ ، الهسار  الهٍىي لمعاهؿ ك الهشاركة في 
الخ  ..العهؿ ،تسير العهؿ ،االلتزاـ الهٍىي ، الدعـ االجتهاعي في العهؿ ، تحديات العهؿ ،اإلحباط ، التغيب الصحة الجسهية ،األداء الهٍىي 

أها في الفترة الراٌىة فقد تعدد القياسات دراسة هكضكع الجكدة في العهؿ هستىديف عمى أبعاد خاصة في الدراسة كالجدكؿ التالي يبرز أبعاد  )38(
 :(BENDERS & VAN DELOOJ  , 1994(قياس الجكدة في العهؿ عمى حسب 

 
 

 

 

                                                             
35

)
2003 ،السلوك التنظٌمً، مدخل بناء المهارات ،الدار الجامعٌة اإلسكندرٌة،مصر احمدماهر

 .376 ص، 
  يزجع سابكعبد انزدًٍ تُشىر36ٌ) 

37)   MICHEL WEILL ET GILLES HEUDE,Revue de la qualité de vie au travail : travail et changement,Une publication de l‟Agence nationale pour 
l‟amélioration des conditions de travail, 4, quai des Étroits, 69321 Lyon Cedex, numéro spécial  mai /juin 2007, p  02  
38)SUBAASHNII SUPPRAMANIA AND THILAGESWARY ARUMUGAM, Quality of Work Life : A Look at the Factors Affecting, Faculty of 

Accounting and Management, University Tunku Abdul p03  
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 (39)قائمة المعايير البلزمة لقياس أبعاد جكدة حياة العمؿ (02)جدكؿ رقـ 

بيئة العمؿ ظركؼ العمؿ عبلقات العمؿ محتكل العمؿ 

البيئة المادية لمعمؿ - المرتب - أسمكب القيادة - حرية اتخاذ القرار في العمؿ - 

الحرارة - ساعات العمؿ - المشاركة - المسئكلية - 

اإلضاءة - تسييبلت الدراسة كالتعميـ - العبلقات االجتماعية - تنكع المياـ - 

 الترقية -  كضكح القكاعد كالتعميمات - 

 

 Martelك ٌىالؾ العديد هف الدراسات تؤكد عمى استعهاؿ كثيقة الجرد الكمي لمجكدة الحياة الكظيفية  اىطبلقا هف أعهاؿ  
عهاؿ,(2004) عطاء الحمكؿ ,Martel et Dupuis (2004)كا  كالتي تعتبر أداة لمقياس الجكدة في العهؿ كتسهح بالتشخيص التىظيهي كا 

البلزهة لهختمؼ الهشاكؿ التي يػػػػػػػػتـ العثكر عميٍا اىطبلقا هف قاعدة هخطط التدخؿ إليجاد الحؿ عمى الجاىب الذم تـ اإلجابة عميً ك هعرفة 
 : ( Gilles Dupuis 1994(كتتضهف هككىاتٍا حسب)40(أيف يكهف الهشكؿ

 .األجكر، األرباح الٍاهشية، ضهاف الهكافئات:الهكافئات عف العهؿ -1
 . إهكاىية التطكر، التحكيؿ هف هكاف العهؿ، التككيف كاإلتقاف:الهسار الهٍىي -2
 .ساعات العهؿ، الساعات اإلضافية لمعهؿ،التغيب ألسباب عائمية:  أكقات العهؿ -3
 .،الشعكر باالىتهاء، الهىافسة ، العبلقة هع الزهبلء كالزهيبلت ، صراع األدكار:الجك السائد هع زهبلء العهؿ -4
العبلقة السائدة هع رئيس العهؿ، العبلقة الهتبادلة هع الهرؤكسيف ،العبلقة هع العهاؿ اآلخريف ، الهبلحظات : العبلقة هع رؤساء العهؿ  -5

 .كالتقييـ، االتصاؿ ك تمقي الهعمكهات  
 . هكاىالعهؿ، هعدات ككسائؿ العهؿ:الخصائص الفيزيقية لهحيط العهؿ -6
فعالية العهؿ ، ىكع الكظيفة، الكفاءة كالعهؿ ، االستقبللية ، تىكع الهٍاـ ، تبادؿ األحاسيس كالهشاعر، :العكاهؿ الهؤثرة في تقيـ الكظائؼ   -7

 االىجاز عمى ارض الكاقع ،الهشاركة في اتخاذ القرار ، فارؽ الدكر 
 )41(.التكفؿ أثىاء الغياب ، تقسيـ الهٍاـ ،العبلقة هع الىقابة ،هصادر الهساعدة الهتاحة لدل العاهميف  : العكاهؿ الداعهة لمعاهميف -8

هكاىية اإلجابة عميٍا هف طرؼ جهيع العاهميف كفي هختمؼ القطاعات  كتتهيز ٌذي الكثيقة بالفعالية كسٍكلة االستعهاؿ كالبعد عف التعقيد كا 
 كالتعرؼ عمى الحاجات الخاصة لمعاهميف كالسهاح بهقارىة الىتائج بىتائج أخرل 

 
: قائمة المصادر بالغة العربية 

 .2007السىة  هصرالعربية السكيس،جهٍكرية قىاة الهٍىية،جاهعة الهىظهات في العهؿ حياة الرب،جكدة جاب -
  3/1 /2011الهفتكحة جاهعةالقدس االقتصادية ك اإلدارية العمـك لبرىاهج الهؤسسات،ىدكة في لعهؿ حياةا لجكدة الهعاصرة لبراهج اشبات جبلؿ -
    12/11/2011التصفح      تاريخ www.themegallery.comااللكتركىي الهكقع/ اإلدارة في اتجاٌاتحديثة/الرتيؽ  حصة -
ا العهؿ حياة الهغربي،جكدة عبدالحهيدعبدالفتاح -  كالبحكث الدراسات الىشر،هجمة هقبكؿ ،بحث" دراسةهيداىية : الكظيفي  االستغراؽ تىهية في كأثٌر

 )2004: جاهعةالزقازيؽ،كميةالتجارة  (التجارية،العددالثاىي، 
   www.ehewar.org 24 / 5 / 2010 - 3013: العدد- الهتهدف  الحكار تيشكرم عبدالرحهف -
 ،2003اإلسكىدرية،هصر  الهٍارات،الدارالجاهعية لبىاءؿ التىظيهي،هدخ احهد،السمكؾ هاٌر -

 
 

 

                                                             
 08 يزجع سابك  ص  ،عبد انذًُد عبد انفتاح انًغزبٍ(39

40  ( GILLES DUPUIS,op citp32 
41) GILLES DUPUIS,op.cit p04-05-06 
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 العمل.مؤسسات.في.القيادي.السلوك.ترقية.في.الوجداني.الذكا.دور

يكسؼ .عمي محمد عمر
 جامعة الخرطـك السكداف

 

: تمييػػػد

     يستهد الذكاء الكجداىي أٌهيتً هف خبلؿ إقباؿ الهؤسسات كالشركات كالهىظهات اإلدارية كالقيادية عمى تبىي هفاٌيـ حديثة تدفع بترقية 
الهكارد البشرية كقيادة  فرؽ العهؿ كتشجيع هشاعر التفاؤؿ كالرضا الكظيفي كالهشاركة في إتخاذ القرار بٍدؼ زيادة اإلىتاج كهكاكبة احتياجات 
العكلهة كهسايرة االىفجارات الهعرفية كالتقىية، هها يمقى بتحديات كبيرة في هكاجٍة الهديريف كالقيادييف، األهر الذم يستدعى أٌهية البحث عف 

. هٍارات كقدرات شخصية جديدة تعد القادة إعدادان هىاسبان لهقابمة ٌذي التحديات، كلعؿ هف أٌـ ٌذي الهٍارات، هٍارة الذكاء الكجداىي

ذي الهشاعر تعىي الثقة بالىفس كالهكضكعية في تقييـ .      يعىي الذكاء الكجداىي القدرة عمى التعرؼ عمى هشاعر الذات كهشاعر اآلخريف ٌك
كلقد أشار قكلهاف . اآلخرييف كالتعاهؿ بكعي هع الثقافات كالبيئات اآلخرل، كالقدرة عمى التعاهؿ بدقة هع الهكاقؼ التي تتسـ بالغهكض كالتعقيد

إلى أف الذكاء الكجداىي هف الهٍارات التى ترتبط ارتباطان كثيقان بالقدرة عمى القيادة كالتأثير، فإذا كاىت القيادة ٌي القدرة عمى التأثير  )2004(
كىة باكتساب هٍارات ىكعية كالذكاء الكجداىي، كهها أكسب الذكاء  في سمكؾ األخريف لتحقيؽ أٌداؼ هرغكبة، فٍذا يعىي أف القيادة الفاعمة هٌر
ري قدرة القادة عمى التعاهؿ بفاعمية أكثر هع  الكجداىي أٌهيتً القصكل كشٍرتً الهتزايدة ٌك ارتباطً بالهٍارات القيادية، ذلؾ ألىً يحتكم في جٌك

ـ الداخمية كهشاعر الهكظفيف بغرض تكظيفٍا في خدهة أٌداؼ الهؤسسة، األهر الذل يساعد القادة في التعاهؿ بأسمكب يستكعب  هشاعٌر
ـ كزيادة رغبتٍـ في تىفيذ األدكار كالهسئكليات الهىاطً بٍـ . احتياجات العاهميف بالهؤسسة كتحفيٌز

: مشكمة البحث كأىدافػو
     تكاجً هؤسسات العهؿ تحديات عديدة، يأتي في هقدهتٍا التحدم اإلدارم، الذم يكاجً القيادات اإلدارية خاصة كأف بيئة العهؿ اليكهية في 

كبها أف القيادة ىشاط إىساىي ٌدفً اإلىساف كغايتً االىجاز ككسيمتً القائد، لذلؾ تأتي أٌهية ٌذي الكرقة . حاالت هستهرة هف التطكر كالتغيير
كالتي تحاكؿ البحث عف جكاىب الذكاء الكجداىي التى يهكف أف تساعد في ترقية العبلقات اإلىساىية داخؿ هؤسسات العهؿ 

:      كيهكف طرح هشكمة البحث كأٌدافً في هجهكعة هف التساؤالت اآلتية
. هاٌي هعاىي دالالت الذكاء الكجداىي- 1
. هاٌي هستكيات الذكاء الكجداىي ذات الصمة بترقية األداء اإلدارم- 2
. هاٌي الهٍارات القيادية اإلىساىية كاإلدراكية التى يتضهىٍا الذكاء الكجداىي- 3
. هاٌي صفات القائد الىاجح- 4
. هاٌي خصائص القائد الفعاؿ- 5

 .هاٌي العبلقة بيف الذكاء الكجداىي كالسمكؾ القيادم -6
 

:   مفيـك الذكاء الكجدانػػي
عمى أىً  )1990( تعريؼ الذكاء الكجداىي في كرقتيف بحثيتيف ىشرتا عاـ Salovey كبيتر سمكفي Mayer     حاكؿ العالهاف جكف هاير 

القدرة عمى هراقبة الهشاعر كاالىفعاالت الخاصة بالفرد كالخاصة باآلخريف بٍدؼ التهييز بيىٍها كاستخداـ ٌذي الهعمكهات في تكجيً تفكير الفرد 
طكر ٌذا العالهاف تعريفٍها لمذكاء االىفعالي حيث عرفاي بأىً القدرة عمى الكصكؿ إلى االىفعاؿ أك تكليدي أك كميٍها  )1997(في عاـ . كأفعالً

حيث تعهؿ الهشاعر عمى تسٍيؿ التفكير، كالقدرة عمى فٍـ االىفعاؿ كالهعرفً االىفعالية، كالقدرة عمى تىظيـ االىفعاالت بٍدؼ تطكير الىهك 
القدرة عمى : أحدثا التطكير الثالث فصار الذكاء االىفعالي ٌك )2000(كفي عاـ . (Salovey & shuyter, 1997)االىفعالي كالهعرفي 

دارة  . )2008: الريهاكم(هعالجة الهعمكهات االىفعالية بها تتضهىً تمؾ الهعالجة هف إدراؾ كاستيعاب كفٍـ كا 
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 حاكؿ أف يعرؼ فيً الذكاء االىفعالي عمى شكؿ هجهكعة هف Emotinal Inlelligenceصدر كتاب جكلهاف بعىكاف  )1995(     في عاـ 
  : القدرات تتهثؿ في

 .هعرفة اىفعاالت الفرد -
 .إدارة تمؾ االىفعاالت -
 .تخميؽ الدافعية -
 .إدراؾ هشاعر اآلخريف -
 .إدارة عبلقات هع اآلخريف -

أعمف جكلهاف أف الذكاء االىفعالي  )1998(كفي عاـ . Ability Modelلمذكاء االىفعالي " ىهكذج القدرة "      فكاىت ٌذي هحاكلة لتقديـ 
الكفاية األكلى تتضهف . Social Competence كالكفاية االجتهاعية Personal Competenceيتضهف هجاليف ٌها الكفاية الشخصية 

:  أبعاد
:  أم هعرفة الحالة االىفعالية لمفرد كتفضيبلتً كهعارفً االدراكية كيتضهفSelf-Awarnessالكعي الذاتي - 1

 .)هعرفة اىفعاالت الفرد(الكعي االىفعالي  -
. )هعرفة ىقاط القكة كالضعؼ لدل الفرد(كالتقييـ الدقيؽ لمذات 

 .)احساس قكل بقيهة الذات كقدراتٍا(الثقة بالىفس  -
:  أم إدارة الفرد لحالتً الداخمية كيتضهفSelf-Regulationالتنظيـ الذاتي - 2

 .)السيطرة عمى األىفعاالت(التحكـ الذاتي  -
 .)تحهؿ هسؤكلية األداء(الضهير  -
 .)االرتياح هع األفكار الجديدة(االبتكار  -

:  أم الهيكؿ االىفعالية التى تقكدىا ىحك أٌدافىا أك تسٍؿ عميىا تحقيقٍا كتتضهفMotivationالدافعية - 3
 .)الكفاح لتحصيؿ هستكل عاؿ هف التفكؽ كتحقيقً(دافع االىجاز  -
 .)الهيؿ ىحك أٌداؼ الهجهكعة أك الهىظهة(االلتزاـ  -
 .)اإلصرار عمى هتابعة األٌداؼ بالرغـ هف العراقيؿ(الهثابرة  -

: أها الكفاية االجتهاعية فتعىي الكيفية التى ىتدبر بٍا عبلقتىا باآلخريف كتتضهف بعديف ٌها
:  أم الكعي بهشاعر اآلخريف كحاجاتٍـ كاٌتهاهاتٍـ كيتضهفEmpathyالتعاطؼ - 1

  االحساس بهشاعر اآلخريف كآرائٍـ(فٍـ اآلخريف(. 
  االحساس بحاجات اآلخريف لمتطكر(تطكر اآلخريف(. 
  إدراؾ حاجات اآلخريف كتمبيتٍا(فٍـ كتكقع (التكجً لمخدهة(. 
  تشجيع الفرص بيف األفراد(التىكع الهؤثر(. 
  قراءة الهيكؿ االىفعالية لمجهاعة(الكعي السياسي(. 

: الميارات االجتماعية كتتضمف- 2
 التأثير في اآلخر. 
 ًالتكاصؿ هع. 
 إدارة الىزاعات. 
 القيادة، استقطاب التغيير. 
 بىاء الركابط. 
 التعاكف كالتىسيؽ. 
 هٍارات عهؿ الفريؽ. 
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: سالكفػػي– ميارات الذكاء الكجداني كفؽ رؤية ماير 
ي : يحتكل هفٍـك الذكاء الكجداىي في ٌذا الىهكذج عمى أربعة أبعاد تهثؿ في ىفس الكقت أربع هستكيات هتدرجة ٌك

  كتعرؼ ٌذي الهٍارة بأىٍا قدرة القائد عمى الكعي باىفعاالتً كتقييهٍا كالتعبير عىٍا :(Emotional Perception)إدراؾ االنفعاالت - 1
. كتعىي أيضان القدرة عمى التهييز بيف التعبيرات الصادقة كغير الصادقة لبلىفعاالت. كعف حاجاتً الكجداىية بصكرة صحيحة كصادقة كدقيقة

كالقائد الىاضج يهكىً هراقبة اىفعاالتً كاىفعاالت اآلخريف بدقة كعىاية، . كترتكز أساسان في هدل دقة القائد في تعرفً عمى اىفعاالتً كهحتكياتٍا
فيستطيع تحديدٌا بكضكح، كيتطكر ذلؾ بالتفاعؿ هع اآلخريف كبالخبرة في هعايشة الهكاقؼ االجتهاعية، حتى يصؿ إلى أف يككف قادران عمى 

ٍـ أك كبلهٍـ كسمككٍـ  .الشعكر بصدؽ أك زيؼ اىفعاالت كهشاعر اآلخريف هف خبلؿ تعبيرات كجٌك
ي تهثؿ بعدان أساسيان في الذكاء الكجداىي :(Emotional Understanding)الفيـ الكجداني - 2   كيسهى أيضان الهعرفة الكجداىية، ٌك

كتعىي أف يهتمؾ القائد القدرة عمى فٍـ االىفعاالت الهعقدة هثؿ الحالة التى يتداخؿ فيٍا اىفعاالف هختمفاف في آف كاحد، كتعىي أيضان الكعي 
بحالة االىتقاؿ هف اىفعاؿ آلخر، كتظٍر ٌذي القدرة في هرحمة هكالية لظٍكر قدرات صياغة االىفعاالت، كتتككف هف هٍارات فٍـ االىفعاالت 

ر الفٍـ الكجداىي )الذاكرة الكجداىية(الهعاشة عف طريؽ استخداـ الهعرفة الكجداىية السابقة  .     فيعتبر فٍـ تسمسؿ االىفعاالت كالهشاعر جٌك
كيشير الفٍـ الكجداىي أيضان إلى قدرة القائد عمى ربط االىفعاالت بالهكاقؼ كاألحداث، فيتعرؼ الفرد عمى االىفعاالت كيحددٌا بدقة كيفٍـ 

 .)ـ2001: سكيؼ(. هحتكاٌا كها يتضهىً هف هعاىي كأفكار كذلؾ في حدكد عبلقاتً هع اآلخريف
 تسهى أيضان تىظيـ االىفعاالت، كتعىي قدرة القائد عمى أف يستهر في عيش الحالة :(Managing Emotions)إدارة االنفعاالت - 3

الكجداىية أك التخمص هىٍا حسب صبلحيتٍا لمهكاقؼ كذلؾ بتعديؿ االىفعاالت عف طريؽ التفكير، كيقصد بذلؾ التعديؿ الكاعي لبلىفعاالت 
كتأتي ٌذي القدرة في الهرحمة الثالثة هف حيث الظٍكر كفي الهستكل الثالث هف التعقيد . الذم يسهح بتطكير الرصيد الكجداىي كالهعرفي هعان 

 .كترتكز عمى التىظيـ الشعكرم الهعتهد لبلىفعاالت كتؤدم إلى ترقية كؿ جكاىب االىفعاؿ كجكاىب التفكير
 يعىي قدرة الفرد عمى هعرفة هشاعري كاىفعاالتً التى تؤثر في :(Emotional Facilitation of Thinking)التيسير الكجداني لمتفكير - 4

ى آخر قدرات الذكاء الكجداىي ظٍكران كأعقدٌا. هسار تفكيري، كقدرتً عمى تكليد الهشاعر أك الكصكؿ إليٍا عف طريؽ التفكير ى تصؼ . ٌك ٌك
ا عمى الذكاء كالتفكير. االىفعاالت التى ترافؽ عهمية التفكير حيث أف االىفعاؿ يعهؿ كىظاـ تىبيً أساسي . كتتعمؽ باألحداث الكجداىية كتأثيٌر

تبدأ ٌذي الهٍارات في الظٍكر بعد أف يتعمـ الفرد آليات تحديد الهشاعر . لمعقؿ فيككف بهثابة هرشد ٌاـ في ظؿ التغيرات البيئية كالشخصية
كاالىفعاالت كاالىفتاح عمى اآلخريف، فتىبثؽ هف تمؾ االستراتيجيات خبرات تتعمؽ بكيفية تأثير االىفعاؿ في جكاىب االىتباي كهدل كضكح ٌذا 

 .التأثير كهدل قبكلً، كخبرات تتعمؽ بكيفية التحكؿ كالتأرجح بيف الهزاج السيئ كالهزاج الجيد كتأثير ذلؾ عمى التفكير
 إلى أف الذكاء االىفعالي يتضهف أربعة أبعاد كؿ بعد هىٍا يحتكل (D.Goleman & Boyatzis: 2001)     كتكاصؿ قكلهاف كبكياتزيس 

ى عمى الىحك التالي ذي القدرات تهثؿ قدرات قابمة لمتعمـ كالتطكير ٌك : عمى هجهكعة هف الهٍارات االىفعالية الذاتية أك االجتهاعية، ٌك
دراكٍا كقت حدكثٍا كالتعرؼ :(Self awareness)الكعي بالػذات -أ  تعىي ٌذي الهٍارة هقدرة الهدير أك القائد عمى االىتباي إلى اىفعاالتً كا 

ىعكاساتٍا، كتهييز لمفرد الىفعاالتً كتأثيراتً، التقييـ الدقيؽ الدقيؽ لمذات  ا كا  ك هعرفة القائد (Accurate self-assessment)عمى آثاٌر  ٌك
ك إقرار القائد كتأكيدي لقيهة ذاتً كقدراتً(Self-confidence)لقدراتً الداخمية كلهكاطف القكة كالضعؼ فيً، كالثقة بالىفس  كيهثؿ الكعي .  ٌك

بالذات الركيزة األساسية لمذكاء االىفعالي، حيث يهثؿ اهتبلؾ الفرد لهعرفة عهيقة باىفعاالتً الذاتية كبالتالي بىقاط قكتً كحدكدٌا كبقيهً الخاصة 
فٍذا البعد يشير إلى القدرة التى تصىع الفرؽ بيف االستسبلـ تحت سيطرة االىفعاؿ كبيف إدراؾ الحالة االىفعالية، فالكعي . بهستكل دافعيتً

بالذات يهثؿ الركيزة األساسية لمذكاء االىفعالي كيسهح باالىتباي كاالدراؾ الجيد لبلىفعاالت كالهشاعر الذاتية كالتهيز الدقيؽ بيىٍا، كالكعي 
مة . أف األهر يبدك بسيطان في ظاٌري لكىً في الحقيقة بالغ التعقيد" قكلهاف"كيذكر . بالعبلقة بيف الهشاعر كاالفكار كاالحداث فقد يبدك لىا هف الٌك

األكلى أىىا كاعككف باىفعاالتىا عىد حدكثٍا، كلكىىا عىد التفكير بعهؽ، ىدرؾ أىىا كىا ىغفؿ عف جكاىب كثيرة عف حقيقة ها كاىت عميً هشاعرىا 
 .تجاي هكقؼ هعيف

ٌذا الهصطمح " قكلهاف"يهثؿ هٍارة أساسية لهعرفة شعكر اآلخريف، كقد استخدـ  )القائد(     هصطمح الكعي بالذات يهثؿ بالىسبة لمهدير 
لئلشارة إلى االستهرارية في االىتباي في الحالة االىفعالية الداخمية، حيث يقـك العقؿ بهبلحظة كهراقبة الخبرات التى يهر بٍا الفرد كها تتضهىة 

ى الجاىب الكاعي الذم يسهح لمهحمؿ أف يراقب استجاباتً ىحك " االىا الهبلحظة"هف هشاعر، كيطمؽ عمهاء التحميؿ الىفسي عمى ٌذي الحالة  ٌك
فالكعي بالذات حالة هحايدة حتى في حاالت التكتر أك االكتئاب تساعد الفرد عمى فٍـ اىفعاالتً الهضطربة كتزكدة بهعمكهات عف . الهريض

 .شعكري تجاي الهكقؼ
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     يختمؼ الىاس في اهتبلكٍـ لهستكل هعرفتٍـ باىفعاالتٍـ، فميس باستطاعة الجهيع إدراؾ االىفعاالت الحقيقية التي تىتابٍـ تجاي أهر هعيف 
كذا فإف الكعي بالذات ٌك بهثابة كعي آخر إلى جاىب الكعي باألحداث، . كالتعبير عف حقيقة ها يشعركف بً، إذن البد هف جٍد عقمي لذلؾ ٌك

أف (" جكف هاير"كبإيجاز فإف الكعي بالذات ٌك كها عرفة . يحقؽ الفرؽ بيف فٍـ الهكقؼ كفٍـ الحالة االجتهاعية الذاتية الهصاحبة لمهكقؼ
، كحسب ها يرل فإف الكعي بالذات يحهؿ في هعىاي العهؿ عمى )ىككف هدركيف لحالتىا الىفسية كلتفكيرىا بالىسبة إلى ٌذي الحالة الهزاجية الىفسية

فالتعرؼ عمى . تغير الحالة االىفعالية أك السيطرة عميٍا، ذلؾ أف هجرد إدراؾ الحالة االىفعالية يكلد الرغبة في التخمص هىٍا أك االستهرار فيٍا
الحالة الىفسية يكفر الجٍد لتقييـ الهكقؼ كاتخاذ القرارات، كيفتح سبؿ االختيار لمتفكير بدالن هف تركً يىتٍج السبيؿ الكحيد الخاضع لسيطرة 

. االىفعاؿ
     يعتبر الكعي بالذات بالىسبة لمهدير القيادم هظٍر هٍـ هف هظاٌر الصحة الىفسية يزكد الشخصية بالكحدة كاالستقرار الضركرياف لحياة 
الفرد، فكعي الفرد بذاتً يكفر الهعمكهات الكافية عف ىفسً كعف عبلقتً باآلخريف الهحيطيف بً في بيئة اجتهاعية هميئة باالىفعاالت كالهشاعر 

كيساعدي في تعمـ طرؽ التخفيؼ هف آالهً كالتخمص هف الهصاعب كالعقبات التي تكاجًٍ في حياتً، كيرشدي لكؿ . كالتي تتراكـ يـك بعد اآلخر
هايشعري بالراحً الىفسية، كيبمكر لً ضركب كاضحة عف ذاتً تزداد هبلهحٍا كضكحان بازدياد الخبرات اليكهية، فهف الكعي بالذات أيضان إدراؾ 
عاقة ىفاذٌا إلى داخؿ ىفسً  دراكً لؤلساليب السمككية لمتصدم لبعضٍا كا  الفرد لؤلحداث التي تترؾ تأثيران إيجابيان أك سمبيان في أعهاؽ ىفسً كا 

. كالسهاح بالهركر لبعضٍا اآلخر كالتي تتفؽ هع هيكلً كاتجاٌاتً
  يسهى ٌذا البعد أيضان تىظيـ الذات، كيعىي قدرة القائد عمى التحكـ في االىفعاالت كالىزكات كالتكيؼ :Self managementإدارة الػذات -ب

كيشير إلى القدرة عمى التحكـ في االىفعاالت السمبية بها في ذلؾ كسب الكقت هف أجؿ التحكـ فيٍا كتحكيمٍا إلى . هع تطكر الكضعيات
اىفعاالت إيجابية، كههارسة هٍارات الحياة بفاعمية بحيث يدير الفرد تصرفاتً كافكاري كهشاعري بطريقة هتكافقة كهرىة عبر هكاقؼ كبيئات هختمفة 
اجتهاعيان أك هاديان، كيتحهؿ االىفعاالت العاصفة التي تفرضٍا عميً الهكاقؼ الهختمفة هف خبلؿ تقبمٍا كليس قهعٍا، كيعبر عف اىفعاالتً سكاء 

 .كؿ في هكاقفٍا الهىاسبة )السمبية(أك الهكدرة  )اإليجابية(السارة 
، كفي هرحمة ثاىية (Empathy)  عبر عىً قكلهاف في بداية األهر بهصطمح التعاطؼ :(Social awareness)الكعي االجتماعػي -ج

 :كصفة بهصطمح أكسع ٌك الكعي االجتهاعي الذل يشهؿ
ـ(Empathy)التعاطؼ  - ك إدراؾ الفرد لهشاعر اآلخريف ككجٍات ىظٌر  . ٌك
 كيعىي تفٍـ الفرد لقرارات الهىظهة أك قدرتً عمى الىقد اإليجابي بإتجاي التىظيـ، كتكجيً (Organization awareness)الكعي التىظيهي  -

شباعً لٍا(Service orientation)الهساعدة  دراكً كا  ك تكقع الفرد الحتياجات اآلخريف كا  لكف يبقي التعاطؼ أٌـ قدرة اىفعالية كاجتهاعية .  ٌك
 .يشتهؿ عميٍا ٌذا البعد

 أك الكفاءة االجتهاعية كتشهؿ (Social skills)  تسهى أيضان الهٍارات االجتهاعية : (Relationship management)إدارة العبلقػات -د
ـ الشخصي، كالقدرة عمى إدارة الصراعات، كالقيادة، كخمؽ التغيير،  قدرة القائد عمى االتصاؿ كعمى إلٍاـ اآلخريف كالتأثير فيٍـ هع تسٍيؿ تطكٌر

 .كبىاء العبلقات كالتعاكف، كالعهؿ في فرؽ
 

  :أىمية الميارات اإلنسانية لدل القائػد
ٌى تعىي فف التعاهؿ هع البشر، كالتعاهؿ هع الىاس عمى قدر عقكلٍـ، فٍى أكلى الهٍاـ، بؿ كتعد هركز القيادة اإلدارية، ألف اإلدارة تتطمب  ك

باستهرار التعاهؿ هع البشر عمى كافة هستكياتٍـ، عمى هستكل الهجتهع بكافة هؤسساتً كالعاهميف فيً، ٌذي الهٍهة تتطمب هف هدير الهؤسسة 
بصفتً قائد لمعبلقات اإلىساىية أف يككف عهيؽ االطبلع في الطبائع البشرية كيستطيع تكجيً تمؾ العبلقات اإلىساىية بطريقة هدركسة كهحددة 
لتفعيؿ العهمية اإلدارية إذ ىجد في الهؤسسات الفاعمة أف القائد اإلدارم يتهتع بىشاط دؤكب يستطيع أف يكجد هىاخان عهميان يتـ التركيز فيً عمى 

. )2008: جهجهـك(. الجكاىب اإلدارية كالسيطرة عمى البيئة الداخمية هف هكظفيف كعهاؿ كهكارد
     أف الهديريف في كافة الهستكيات اإلدارية لف تكتهؿ لٍـ هقكهات اإلدارة الىاجحة ها لـ يقفكا عمى حقيقة دكافع األفراد سكاء دكافع الشعكرية 

ياكؿ شخصياتٍـ اإلىساىية كاتجاٌاتٍـ الىفسية كقدراتٍـ كهيكلٍـ إلى جاىب هستكل الذكاء كالعهميات  أك البل شعكرية كحاجاتٍـ كهككىات ٌك
. العقمية هف إدراؾ كتفكير كتذكر

     كهف خبلؿ العبلقات اإلىساىية يككف الهدير هسؤكؿ عف التغيير الفعاؿ لمسمكؾ البشرم لؤلفراد، فاإلدارة الرشيدة تحاكؿ استقطاب الهحايديف 
ىتاجيتٍا،  كالهعارضيف عف أٌدافٍا كتغير اتجاٌاتٍـ ىحك التعاكف كالهشاركة، فالسمكؾ اإلىساىي يهثؿ أحد الهحددات الرئيسية لمكفاءة اإلدارية كا 

 .)1998: األغبرم(. في حيف أف العكاهؿ األخرل الهساعدة في العهؿ اإلدارم تكتسب أٌهيتٍا هف خبلؿ العهؿ اإلىساىي 
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: أىمية الميارات اإلدراكية لدل القائػد
دراكً شبكة العبلقات التي تربط كظائفٍا كهككىاتٍا الفرعية       كتعىي ٌذي الهٍارة هقدرة اإلدارم كالقائد عمى رؤية هؤسستً ككؿ كعمى تفٍهً كا 

الهتىكعة، ككيؼ ألم تغيير في هككف فرعي سيؤثر كبالضركرة كلك بىسب هتفاكتً عمى بقية الهككىات الفرعية األخرل التي يشتهؿ عميٍا 
الىظاـ، كها تعىي أيضان إدراؾ اإلدارم كالقائد لشبكة العبلقات بيف الىظاـ الذل يعهؿ فيً كها يرافقً هف ىظـ اجتهاعية أخرل، لذلؾ هف 

ا كفٍـ الترابط بيف أجزائٍا كىشاطاتٍا، بالتالي يتككف لديً فٍـ كاضح لعبلقات  الضركرم أف يهتمؾ الهدير رؤية كاضحة لمهؤسسة التي يديٌر
جهيع الهكارد البشرية، كذلؾ يجب أف يككف ٌىاؾ تصكران كاضحان لعبلقة الهؤسسة بالهجتهع الهحمي، إضافة إلى هعرفة كاضحة بأكضاع ٌذا 

. الهجتهع التشريعية، كاالقتصادية، كاالجتهاعية
     أف هعرفة الهدير القيادم لٍذي األهكر ككجكد تصكر هسبؽ لديً يستطيع هف خبللً استخداـ هٍاراتً اإلىساىية في التعاهؿ هع الهجتهع 
داراكاتً الهستقبمية أف يؤثر في هرؤكسيً حيث يدفعٍـ إلى اإلبداع كاالبتكار كالهبادأة كتحهؿ  الهحمي، كها يستطيع هف خبلؿ تصكراتً كا 

 .)2004: قكلهاف(. الهسئكلية
 

: صفات القائد الناجػح
: في الىقاط التالية )2000: عكاشة( يهكف تحديد صفات الىاجح كفقان لػ 
ا، الهركىة في أكقات التغييرات )العهؿ بركح الفريؽ(تككف ىتيجة القائد ٌى ىتيجة فريقً  ، الكضكح في هعرفة كتحديد األٌداؼ الهطمكب إىجاٌز

الكبيرة، عدـ اخبلؽ األعذار أك لـك اآلخريف، القدرة عمى يتبعً األشخاص الذيف يتعاهؿ هعٍـ بطكعية، القدرة عف التىازؿ عف األفكار القديهة 
إذا تكافر ها ٌك خير هىٍا، أف يصىع كيطكر رؤية كاضحة لهؤسستً كأيف يريدٌا أف تصؿ، أف يخبر هف حكلً ها قيهتً، كها الهبادئ التي 
يىتٍجٍا حتى يرفكىٍا، يستطيع أف يىهي اتجاي الفكز لهكظفيً، يٍتـ بالتفاصؿ كال يترؾ شئ لمصدفة، يطمع هف حكلً عمى الجديد في هجاؿ 

العهؿ ألف كبلن هىٍـ لديً الرغبة في ذلؾ، يتصرؼ كها لك كاف أف ٌىاؾ هف يراقبً حتى كلك لـ يكجد هف يراقبً، يتحدث عف الحمكؿ 
كالهرؤكسيف هف يبحثكف عف الهشكبلت، يهتاز بالثبات كقكة الشخصية، يتكقع األزهات كلديً حمكالن هسبقً لٍا، يهتاز بالىزاٌة كالصدؽ، القائد 

الىاجح ال يكجد هعً هكظؼ سيئ يصىع الظركؼ كال يككف تبعان لٍا، ال يصؿ إلى درجة الرضا بالىفس ألف ذلؾ عدك الىجاح، يتصرؼ كها لك 
كاف هف الهستحيؿ أف يفشؿ، يستطيع أف يهارس العهؿ حتى هع كجكد الخكؼ، يصىع لمعهؿ كالهىاخ اإلدارم الجيد، التجديد في العهؿ، الىظرة 
االستراتيجية لمهستقبؿ ألىً يرل الصكرة كاهمة، يستطيع أف يتفاعؿ هع تغيرات الهكقؼ كيتخذ قرارات جديدة، يهتاز بالسرعة كالهفاجأة كالتركيز، 

 .القائد الىاجح ٌك الذل يهدح عمىان كيقيـ عمى إىفراد
 

: خصائص السمكؾ القيادم الفعػاؿ
ـ قدرة عمى االبتكار في هعظـ الهكاقؼ:المبادأة كاألبتكار- 1  . فالجهاعة تىتظر هف القائد اف يككف أكثر األعضاء هبادأة بالعهؿ كأكثٌر
يجابية: التفاعؿ الجماعي- 2  . حيث يككف أكثر األعضاء هساٌهة كىشاطان كا 
 .   كتككف لدل القائد رغبة أكثر هف غيري هف أعضاء الجهاعة في السيطرة كعمك الهركز كالهكاىة االجتهاعيةالسيطرة- 3
 .كيضطمع هع أعضاء الجهاعة بعهمية تخطيط السمكؾ االجتهاعي لمجهاعة :التخطيط كالتنظيـ- 4
ذا ضركرم جدان في السمكؾ القيادم كيرتبط بً الثبات كالرزاىة كعدـ التأثر بالىقد كتقبمً بركح طيبة كاالستفادة :التكافؽ النفسي االجتماعي- 5 ٌك

 هف فف التطك
  كيشترط أف يعبر عف ٌذا التقبؿ كاالعتراؼ كالعبلقات الكطيدة كهراعاة هشاعر :التقبؿ كاالعتراؼ المتبادؿ بيف القائد كالمرؤكسيف-6

 .)2008: جهجهـك(. اآلخريف كأف يترجـ ٌذا كمً سمككيان 
 

: العبلقة بيف الذكاء الكجداني كالسمكؾ القيػادم
     في إطار العبلقة التفاعمية بيف الذكاء الكجداىي كالسمكؾ القيادم فقد لكحظ أف إىخفاض الذكاء الكجداىي لمقادة الهديريف كالشعكر السمبي 

يؤدم إلى إستٍبلؾ قكة ٌائمة هف طاقة األفراد، كإىخفاض الركح الهعىكية، كالغياب عف العهؿ، كالشعكر بالشفقة، . كالخكؼ، الغضب كالعدكاىية
. هها يغمؽ الطريؽ في كجً العهؿ التعاكىي البىاء، فالعاطفة السمبية تكجد أك تخمؽ قكة سمبية، كالطاقة اإليجابية تخمؽ قكة إيجابية

)(Goleman: 1995) .
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رية لمقيادة اإلدارية الفعالة كيكصؼ الذكاء .      كيشكؿ الذكاء الكجداىي أحد الهتغيرات األساسية كالتي أخذت في البركز كأحد الصفات الجٌك
هجهكعة هف القدرات التي تتعمؽ بكيفية قدرة الفرد عمى التعاهؿ ذاتيان هع هشاعري كعكاطفً كالقدرة كذلؾ عمى التعاهؿ هع هشاعر "الكجداىي بأىً 

. )2007: األحهدم(". اآلخريف
ـ       كفي هكضكع القيادة، فالقدرة عمى التعاهؿ هع العكاطؼ كالهشاعر يهكف أف تساٌـ في كيفية التعاهؿ هع احتياجات األفراد ككيفية تحفيٌز

فالقائد الذل يتهتع بذكاء عاطفي يعتقد بأىً أكثر كالء كالتزاـ لمهىظهة التي يعهؿ بٍا كأكثر سعادة في عهمً، كذك أداء أفضؿ في . بفاعمية
العهؿ، لديً القدرة عمى استخداـ الذكاء الذل يتهتع بً لمتحسيف كرفع هستكل سمككً القيادم، كقادران عمى إدخاؿ السعادة كالبٍجة كالثقة كالتعاكف 

. )2007: السهادكىي(. بيف هكظفيً هف خبلؿ عبلقتً الشخصية
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  العبلقات االنسانية في مجاؿ العمؿ.

 رحالي حجيمة .د  
 المركز الدجامعي بتيبازة                                                                      

 

 هقدهة     

     العبلقات االىساىية قديهة قدـ االىساف ىفسً، بؿ ٌي ظاٌرة اجتهاعية كلدت بهكلد االىساف ذلؾ اف فف هعاهمة الىاس كهجاراتٍـ كاف 
هكضع اٌتهاـ البشر هىذ فجر التاريخ كها كاف كجكد االىساف كاتصالً باخيً االىساف، كاف لٍذا االتصاؿ اثار كاضحة في سمكؾ االىساف 
االفراد كفي عقميتٍـ كفي تككيىٍـ داخؿ الجهاعة، كهع كؿ ذلؾ فمـ يكف لٍذي العبلقات االىساىية قكاعد كحدكد يهكف اف تسير كفقا الصكؿ 

هىٍجية اال بعد ظٍكر عمـ الىفس، كتبمكر عمـ االجتهاع، كتاكيد اٌهية الجاىب االىساىي بيف افراد الجهاعة الكاحدة اال اف الجديد في االهر ٌك 
ذا الشعكر بطىء في الىهك كيرجع الفضؿ  االعتراؼ كالشعكر بقيهة كاٌهية العبلقات الحسىة بيف االفراد كالجهاعات، كلقد كاف ٌذا االعتراؼ ٌك

في االٌتهاـ الكبير بالعبلقات االىساىية الى الهىظهات التجارية الىٍا اكؿ هف لهس اٌهيتٍا كاحس بقيهتٍا عمى اعتبار اف ٌذي الهىظهات 
اكتشفت اف االىساف عاهؿ ٌاـ هف عكاهؿ الهشركعات الصىاعية كليست االلة فقط، فاىتاجية أم هؤسسة تتدخؿ فيٍا حالة العاهميف الىفسية هف 

جاىب كالهؤثرات االجتهاعية العاهة الهحيطة بٍـ داخؿ اطار العهؿ هف جاىب اخر كهف ٌىا ظٍرت فمسفة جديدة لمتعاهؿ داخؿ الهؤسسة 
ذي الٍىدسة االىساىية "بالعبلقات االىساىية" ، كتدخؿ عىد الفرىسييف تحت ىطاؽ ها يعرؼ "الٍىدسة االىساىية" تعرؼ لدل االىجمك اهريكي ، ٌك

تقـك عمى اساس تحسيف ظركؼ العهؿ الهادية كالهعىكية كالى اعداد العاهؿ اعدادا فىيا يكفؿ لً حؽ التكييؼ لبللة التي " العبلقات االىساىية"
يعهؿ هعٍا، بؿ يرهي االتجاي الجديد الى تكييؼ االلة لبلىساف، كبالرغـ هف اف االتجاي الجديد يقـك عمى اساس حكافز اىساىية اال اف رغبة 

اصحاب رؤكس االهكاؿ في تحصيؿ اكبر قدر هف الربح جعؿ العبلقات االىساىية هسالة ىسبية هها يؤثر في الطريقة التي تتخذٌا هبادئٍا في 
. هجاؿ التطبيؽ العهمي

بيف الهفكريف اىفسٍـ عمى اعتبار اىً هف اصعب - حتى كقتىا الحاضر-         كىتيجة ذلؾ يختمؼ هدلكؿ العبلقات االىساىية كهفٍكهٍا
االهكر اعطاء تعريؼ جاهع هاىع لٍذا االصطبلح الذم يختمؼ هفٍكهً تباعا الختبلؼ الزاكية التي يىظر اليً، فهف قائؿ باف العبلقات 

االىساىية هاٌي اال العبلقة بيف االىساف كاخيً االىساف سكاء في هحيط العهؿ اك خارجً، كبٍذا الهفٍـك يتسع ىطاؽ العبلقات االىساىية لدرجة 
تجعمٍا تقترب هف هفٍـك العبلقات االجتهاعية، كهف قائؿ باىٍا العبلقة الهتبادلة بيف الرؤساء كالهرؤكسيف في اطار العهؿ، بحيث تقتصر عمى 
ي بٍذا تضيؽ بدرجة تجعمٍا اقؿ شهكال في ىطاقٍا هف هفٍـك عبلقات العهؿ،  دكر الرئيس تجاي الهرؤكسيف كدكر الهرؤكس تجاي رؤسائً ٌك

كفريؽ اخر جعؿ اصطبلح العبلقات االىساىية هرادفا لهصطمح هعىكيات الكظيفة العاهة، اك باالحرل رفع الركح الهعىكية بيف هكظفي الهؤسسة 
العبلقات االىساىية هٍي اال عبارة عف الىظاـ الكظيفي "الكاحدة عف طريؽ الترفيعات كالهكافات كالعبلكات، كؿ ذلؾ جعؿ البعض يقكؿ باف 

، كقيؿ اخيرا باف العبلقات االىساىية هاٌي اال الكسيمة التي بكاسطتٍا يتعاكف الهكظفكف هع بعضٍـ البعض "هىظكرا اليً هف زكاياي االىساىية
. لتحقيؽ اكبر اىتاج عف طريؽ الركح الهعىكية العالية التي تعد بحؽ الٍدؼ الرئيسي لمهؤسسات العاهة كالخاصة بشتى اىكاعٍا

          كهٍها اتسع كاىكهش هفٍـك اصطبلح العبلقات االىساىية فاف ٌىاؾ خصائص رئيسية تجعمً يختمؼ عف بقية العبلقات االخرل، 
 )1(: كالخصائص ٌذي يهكف اف ىجهمٍا بها يمي

اف االىساف كائف حي هتغير هف كقت الخر بؿ كهف لحظة الخرل، كلٍذا فهف الضركرم تقدير ٌذي الخاصية في هحيط العهؿ كااليهاف - 1
. بهبدا التفريد كقاعدة اساسية في العبلقات االىساىية

اف االىساف كائف حي هتفاعؿ بهعىى اىً هؤثر كهتاثر في الكقت ذاتً كيقتضي االلهاـ بٍذي الخاصية اف تتاح لً في هحيط العهؿ  - 2
عىاصر التي تثير فاعميتً كايجابيتً فاذا ها شعر الفرد باىً هكضع رعاية كاهمة في اطار عهمً استجاب لذلؾ بصكرة ايجابية بحيث تىعكس 

. ٌذي االيجابية في رعايتً لعهمً بهعىاي الكاسع بؿ كالتحهس الدائً الى اقصى حد ههكف
اف االىساف كائف حي يخضع لقاىكف االىتاجية الهتىاقضة بهعىى اف اىتاجيتً تقؿ هف حيث  الكهية كالىكع كمها ازداد الجٍد الذم يتعرض - 3

لً اثىاء العهؿ، فاذا ها ادركىا ٌذي الخاصية االىساىية اهكف االيهاف باٌهية تخفيؼ حدة التكترات الىاشئة عف العهؿ سكاء هىٍا التكترات الهادية 
اك الهعىكية فالتعب كالهمؿ الىاشيء عف طكؿ ساعات العهؿ اك رقابة العهمية التي يؤديٍا الفرد، اك االجٍاد العضمي اك الذٌىي الىاشيء هف 
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شدة الضكضاء اك خفكت الضكء اك شدتً اك تطاير االتربة كها الى ذلؾ كمٍا هها يدخؿ في هفٍـك اىساىية العهؿ كبالتالي في هضهكف 
. العبلقات االىساىية

اف االىساف كائف حي يتهيز عف سائر الهخمكقات االخرل بعىصر العقؿ، كهعىى ٌذا اف  العهؿ الذم يؤديً االىساف عف عدـ اقتىاع اك - 4
فٍـ يمغي ٌذي الخاصية كيٍبط باالىساف الى هستكل االلة الصهاء الخرساء، ىتيجة لذلؾ فاف اىساىية العهؿ تقتضي كضع االىساف في هرتبة 

اعمى هف كافة عىاصر االىتاج االخرل بحيث اذا تعاضت هصالح عىصر اك اخر هع هصمحة االىساف فبلبد هف تكفير عىصر الرعاية 
.      لبلىساف حتى كلك ادل ذلؾ الى التضحية بهراتب العىاصر االخرل

  )2(: المنظكر التاريخي لمعبلقات االنسانية: اكال
           ترجع حركة االدارة العمهية الى العالـ فردريؾ تايمكر في ىٍاية القرف التاسع عشر، كقد ركزت عمى االىتاج كاعتبرت االىساف كالة في 
تىفيذ العهؿ، كاكدت عمى التحكـ كالتسمط في ادارة الهؤسسة، كتعتبر هارم فيكليت هف اكؿ هف ادرؾ اٌهية العكاهؿ االىساىية في في التىظيـ، 
كقد رفضت هارم فيكليت كاخركف هفاٌيـ االدارة العمهية، كاعتبرت العبلقات االىساىية اساسية لمعهؿ، ثـ جاء التكف هايك كالذم اعتهد عمى 

بحكث هارم فكليت، كتعتبر بحكث هايك دعها كهساىدة الفكار هارم فكليت حيث اكدت عمى هفٍـك الثقة بيف االفراد كالتىظيـ، كقد درس هايك 
، كلقد بدات )1930-1920 (العبلقات االىساىية بعهؽ في التىظيـ كتعتبر ههارسة الديهقراطية هف اٌـ الىتائج التي تكصمكا اليٍا في الفترة 

هدرسة العبلقات االىساىية هع بداية عهؿ شيستر برىارد في االربعيىات، كهف اٌـ العمهاء الذيف ساٌهكا في ٌذا الهجاؿ دكجبلس هاكجريجكز، 
ايك، كىجد اف كبل هف ٌؤالء العمهاء قد ساٌـ بجاىب هعيف في التىظيـ االىساىي، كقد  رىسيس ليكارت، كرس ارجريس، هيشاؿ هاككبي، كليـ اٌك

ركزت هدرسة العبلقات االىساىية عمى االدارة الديهقراطية التي تعارض االدارة االكتكقراطية، كالتاكيد عمى الهركىة كهراعاة ظركؼ االفراد، 
ارشاد كتكجيً االفراد بدال هف اف ياهركا، استجابة التىظيـ الحتياجات االفراد، اف يككف التىظيـ هكاىا تمقائيا قائها عمى االختيار، كاخبلؽ، 

. تفكيض السمطة، التاكيد عمى استقبلؿ الفرد قدر االهكاف، الثقة، االىفتاح عمى البيئة الخارجية
  )3(:   كتكصمت احدل التجارب لعمهاء الىفس كعمهاء االجتهاع الى ىتائج ٌاهة في العهؿ االدارم هف اٌهٍا ها ياتي

. اف هستكل االىتاج ال يتحدد بالطاقة الجسهية، بؿ بالهعايير االجتهاعية-1
. كافراد كاىها كاعضاء في الجهاعة- غالبا-ال يستجيب العاهمكف لبلدارة-2
. ال تقتصر القيادة عمى الرئيس الرسهي لمهجهكعة، كاىها قد تككف لشخص هف بيف اعضاء الهجهكعة يهارس سمطة القيادة بشكؿ غير رسهي-3
. اف الدرجة العالية هف التخصص ليست بالضركرة احسف تقسيـ لمعهؿ-4
. يعد االتصاؿ بيف الرؤكساء كهف يعىيٍـ االهر احد العكاهؿ الهٍهة عىد اتخاذ أم اجراء اك قرار هعيف-5
. اف اشتراؾ الهرؤكسيف في صىع القرار يعد احد االهكر الهٍهة كبخاصة اذا كاف الهكضكع الذم يتخذ القرار بشاىً يتعمؽ بٍـ بشكؿ هباشر-6
اف اكثر اىهاط القيادة فاعمية ٌي القيادة الجيدة التكصيؿ التي تشجع عمى اشراؾ الجهيع، كالتي تتسـ بالعدؿ، كتٍتـ بهشكبلت العاهميف، -7

ذا الىهط هف القيادة يدعى "             القيادة الديهقراطية-"عادة-ٌك
  )4(:    اها اٌـ االفكار الرئيسية التي جاءت بٍا هدرسة العبلقات االىساىية فيهكف تمخيصٍا بالىقاط التالية

ي ال تقؿ اٌهية عف -1 تؤثر العكاهؿ الىفسية كاالجتهاعية الهحيطة بالعاهميف في الركح الهعىكية لٍـ، كتزيد هف حهاسٍـ لمعهؿ بدرجة كبيرة، ٌك
. العكاهؿ الهادية كالفسيكلكجية

التقدير، كاالحتراـ، كالهشاركة -فضبل عف الحكافز االقتصادية، فاف سمكؾ العاهميف يتاثر بدرجة عالية بالعديد هف العكاهؿ غير االقتصادية-2
. كغير ذلؾ هف االهكر التي تساعد عمى اشباع حاجات االفراد الىفسية كاالجتهاعية...في اتخاذ القرارات

اضافة الى التىظيـ الرسهي، يتكلد تمقائيا تىظيـ غير رسهي بيف العاهميف يساعد عمى اشباع الحاجات الىفسية، كيعتهد عمى العبلقات -3
الشخصية خارج ىطاؽ االتصاؿ كالسمطة الرسهية، كيحتهؿ اٌهية كبيرة في التاثير في اتجاٌات العاهميف كتحديد هستكل اىتاجيتٍـ كسمككٍـ في 

 .الهؤسسة
 

: اسباب االىتماـ بالعبلقات االنسانية:ثانيا
             تهثؿ العبلقات االىساىية هفتاح اسرار التاثير عمى سمكؾ االفراد كدفعٍـ لمعهؿ بٍهة كعزيهة بكؿ سٍكلة كيسر، كقد سادت ٌذي 
ـ كاالصغاء اليٍـ  ي تٍتـ بهشاعر االخريف كحسف هعاهمتٍـ كتقديٌر العبلقات االىساىية بيف بىي البشر هىذ اف كجدكا عمى ٌذي البساطة، ٌك

ـ في اطار العهؿ الهىكط بٍـ . كالتعرؼ عمى ارائٍـ ككجٍات ىظٌر
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           كيعكد االٌتهاـ في العبلقات االىساىية بصكرة كاضحة الى الىصؼ الثاىي هف القرف الثاهف عشر الهيبلدم، اثر قياـ الثكرة الصىاعية 
في اكركبا كها كاكبٍا هف حركة صىاعية كتجارية، ادت الى ايجاد ىكع هف القيكد عمى العهاؿ هف قبؿ ارباب االعهاؿ حرصا هىٍـ لتحقيؽ 

ـ لمحصكؿ عمى حقكقٍـ الهشركعة، حيث ترجهت ٌذي  اقصى االرباح، كقد جاءت الهطالبات االىساىية التي تعكس تطمعات العهاؿ كهشاعٌر
الهطالب في كثير هف الهؤلفات، ككاف هف بيف ابرز الذيف كتبكا عىٍا ركبرت اكيف في بريطاىيا، كالذم طبؽ ذلؾ هع العهاؿ الذيف يعهمكف في 

هصىعً، كعمى الرغـ هف كردة الفعؿ لدل ارباب االعهاؿ في الهجاؿ الصىاعي كالتجارم في اكركبا كاهريكا، كالتي لـ تكف هتحهسة لتمؾ 
ا، كفي " العبلقات االىساىية"الهطالب كالتغييرات، فقد اصبح استخداـ اصطبلح  بارزا كبصكرة كاضحة لمعياف في االعهاؿ الصىاعية كغيٌر

  )5(:  طميعتٍا التعميـ بهختمؼ هؤسساتً، كذلؾ يعكد لعدة اسباب هىٍا
. زيادة ىفكذ الىقابات العهالية كهطالبة الهىظهات كالهؤسسات بهراعاة حقكؽ العهاؿ-1
اقتىاع ارباب االعهالكالهديريف بهدل جدكل تطبيؽ العبلقات االىساىية في هؤسساتٍـ ككسيمة فعالة لرفع الكفاية االىتاجية التي اثبتتٍا ىتائج -2

. الدراسات كالبحكث الهيداىية
 .  ارتفاع هستكل الكعي ااتعميهي كالثقافي لدل العهاؿ كقىاعتٍـ بضركرة الحصكؿ عمى حقكقٍـ هف خبلؿ الطرؽ كالقىكات الهشركعة-3
 

: العبلقات االنسانية كالعبلقات االخرل:ثالثا
             ٌىاؾ عدة اىكاع هف العبلقات التي ظٍرت بعد اف تشابكت كتعقدت االتصاالت بيف الىاس في كقتىا الحالي فٍىاؾ العبلقات 

ا هف العبلقات االخرل   )6( .العاهة كالعبلقات الصىاعية كالعبلقات العهاليات اك عبلقات العهؿ، كالعبلقات االجتهاعية كغيٌر
ا بىجاح اال اذا            كيبلحظ اف العبلقات ٌذي هرتبطة كهتشابكة بعضٍا هع البعض االخر فالعبلقات العاهة ال يستطيع اف تؤدم دكٌر

كاىت العبلقات االجتهاعية السائدة بيف الهجتهع عبلقات ايجابية كال تتاكد فمسفتٍا اال اذا تهت  العبلقات بيف البشر كازدٌرت كتفتحت 
. االتصاالت باالىساف في كافة هجاالتً

         باالضافة الى كؿ ها تقدـ فاف ٌىاؾ عىصرا ٌاها هشتركا يعتبر الهحكر االساسي الذم تدكر حكلً جهيع ٌذي العبلقات، كيظٍر جميا 
. كسكؼ يتضح لىا ذلؾ عىد استعراض ٌذي العبلقات بشئ هف االيجاز" االىساف" كاضحا فيٍا، كاعىي بٍذا العىصر

باىٍا هجهكعة هف الحقكؽ كالكاجبات الىاشئة " االسس االجتهاعية لمسمكؾ االىساىي"        فالعبلقات االجتهاعية التي عمرفٍا اير بؿ في كتابً 
عف الهراكز الهختمفة فالعبلقات بيف فرديف اذا كاف كجكد احدٌها كىشاتً يؤثر في تصرفات الفرد االخر اك في حالتً الىفسية هثؿ ٌذي العبلقات 
يهكىىا اف ىطمؽ عميٍا العبلقة االجتهاعية كتظٍر ٌذي العبلقة في كافة الكاف الىشاط سكاء في ىشاط العهؿ اك في الىشاط التركيجي اك الىشاط 

. االسرم الخاص
         كظٍرت العبلقات الصىاعية ككحدة هستقمة في اطار العهؿ الحديث بعد ظٍكر ىتائج الدراسات كالبحكث التي تكفر عمى اجرائٍا 

عمهاء الىفس كعمهاء االجتهاع في كؿ هف عمـ الىفس الصىاعي كعمـ االجتهاع الصىاعي  فقد ظٍر العهؿ في جك الهصىع يؤدم الى ظٍكر 
هكاقؼ جديدة جعؿ هفٍـك العبلقات الصىاعية يعىي بكؿ العبلقات الجهاعية الهىبثقة عف جك العهؿ هف جٍة كبحالة العاهؿ كفرد في هحيط 
ا غاية كاحدة ٌي تحقيؽ اقصى درجات الىجاح لمهشركع كهف ٌىا فىبلحظ اف  الجهاعات التي تؤثر فيً داخؿ العهؿ هف جٍة اخرل، كتسيٌر
ادارة العبلقات الصىاعية في الهشكعات الحديثة تضـ قسها لشؤؤكف االفراد كقسها البحكث كقسها التدريب الهٍىي كقسها لبلهف الصىاعي 

. حسب طبيعة الهشركع كحجهً كفمسفتً في الخدهات كاالىتاج
:          اها العبلقات العهالية فتشهؿ العبلقات التي تىبثؽ بصكرة هباشرة اك غير هباشرة عف هزاكلة هٍىة هعيىة كالتي يهكف تحديدٌا

. العبلقات التي تقـك داخؿ ىطاؽ الهجاؿ الهكاىي لمعهؿ كاثىاء تادية الجزء هف العهمية التي يكمؼ بٍا العاهؿ اك الهكظؼ-
. العبلقات التي تقـك بيف الركؤساء اك بيف الهركؤسيف-
بصفة عاهة يقصد تكحيد –العبلقات التي تقـك بيف عهاؿ الهشركع الكاحد اك عهاؿ الصىاعة الكاحدة اك حتى بيف العهاؿ كطبقة اجتهاعية -

. ىشاطٍـ في صكرة ىقابة اك رابطة اك اتحاد كها الى ذلؾ
         اها العبلقات العاهة فيعرفٍا ركس ٌارلك  باىٍا عمـ كفف يستىد الى عمـ االجتهاع االىساىي كيسهى الى تحسيف العبلقات بيف الىاس ال 

في حياتٍـ الخاصة كاىها في حياتٍـ الجهعية ، كعرفٍا ادرياف باردايز  باىٍا التعاهؿ الىاجح بيف الىاس كاالٌتهاـ بىشاط يؤدم الى هىفعة 
. الجهٍكر كيٍدؼ الى كسب ثقتً

، "فف هسايرة الىاس كهجاراتٍـ"             كىبلحظ باف احسف التعاريؼ التي كردت الصطبلح العبلقات العاهة ذلؾ التعريؼ الذم ذكر باىٍا 
كها اف الهكسكعة العمهية البريطاىية عرفت العبلقات العاهة باىٍا عبارة عف هظاٌر الىشاط الهتصمة بتفسير كتحسيف الصمة اك العبلقة بيف 
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ٌيئة ها، سكاء كاىت ٌذي الٍيئة ذات شخصية اعتبارية اك ذات صفة فردية، كبيف جهٍكر لً ارتباط بٍذي الٍيئة، اها هكسكعة الهعارؼ 
الفف الذم يقـك عمى التحميؿ كالتاثر كالتفسير لهكضكع هعيف سكاء كاف ٌذا الهكضكع يدكر حكؿ فكرة التي يتضهىٍا " االهريكية فعرفتٍا باىٍا 

. ٌذا الهكضكع كاىً يستفيذ فعبل هف اداء ذلؾ، هف ٌذيف التعريفيف يتبيف لىا باف العبلقات العاهة ها ٌي اال ىكع هف الىشاط االىساىي
يتضح لىا اف الجاىب االىساىي يعتبر الهحكر الذم تدكر حكلً العبلقات جهيعا -            كهف كؿ ها تقدـ حكؿ تعاريؼ العبلقات الهختمفة

بؿ كاكثر هف ذلؾ اف ٌذا الجاىب تعتهد عميً ٌذي العبلقات اعتهادا تاها ككاهبل، كيظٍر الجاىب االىساىي بكضكح في الهظاٌر التالية التي 
. تتعمؽ بالعبلقات الهذككرة

اك " بالٍىدسة االىساىية"اف البراهج الخاصة بكؿ ٌذي العبلقات تؤدم الى زيادة فرص الىجاح الذم يؤدم الى تحسيف فرص هايسهى -1
ككائف حي لً حاجاتً كهطالبً الهتزايدة هف " الهكظؼ"العبلقات االىساىية اك بهعىى اخر تحسيف ظركؼ العهؿ كاهكاىياتً، كاالٌتهاـ بالعاهؿ 

تركيح كرعاية صحية كثقافية كاجتهاعية داخؿ ىطاؽ العهؿ كخارجً كيعىي ٌذا القكؿ باف ٌذي العبلقات تحقؽ ٌدفا اىساىيا ٌاها ذلؾ ٌك رفع 
. الركح الهعىكية لمعااهميف في الهؤسسة

ا الهؤسسة كالتعاهؿ هع االفراد كالجهاٌير - 2 اف العبلقات بصكرة عاهة تتيح الفرص لبلبتكار الشخصي كعرض االقتراحات التي تظٌٍر
فالرؤساء ال يستطيعكف اف يفرضكا سياستٍـ الذاتية دكف اشراؾ بعض الهكظفيف اك االخصائييف عىد اصدار قراراتٍـ كفي ذلؾ تقدير لمشخصية 

. االىساىية كتهكيف الهكظفيف هف تىهية همكاتٍـ كاستعداداتٍـ الخاصة كتٍيئة الترقي لبلكتفاء كالىابٍيف هىٍـ
في الهؤسسة بؿ كتىهية سبؿ االتصاؿ بيىٍـ عمى " الهكظفيف"اف الغاية هف العبلقات جهيعا ٌك اظٍار التعاكف كاالخاء بيف العاهميف - 3

اعهاؿ ٌذي الهبادئ اضافة الى هحاكلة ازالة ىكازع الحقد كالكراٌية بيىٍـ كال شؾ فاف ٌذي الركح لٍا اثار اىساىية كاخبلقية كاضحة سكاء اكاف 
ذلؾ في هحيط العهؿ كخارجً بالىسبة لمجهٍكر الف ٌذا الجهٍكر يٍهً الجاىب االىساىي في ىشاط اية هؤسسة لها لً هف تاثير قكم عمى زيادة 

 . الثقة بالهؤسسة 
 

: مفيـك العبلقات االنسانية :رابعا
ـ عمى زيادتً، كالعبلقات              يعىي هفٍـك العبلقات االىساىية تمؾ االساليب السمككية التي تتهكف هف اثارة دافعية االفراد لمعهؿ كتحفيٌز

تىظيـ عبلقة الفرد بهجتهعً الضيؽ اك الكاسع يهارس ىشاطً فيً هع الهحافظة عمى هقكهات السعادة كاالشباع "االىساىية تعىي ايضا عهمية 
 )8"  (السمكؾ االدارم الذم يقـك عمى تقدير كؿ فرد كاعتباري قيهة عميا في حد ذاتً"، كفسر فٍهي العبلقات االىساىية باىٍا ذلؾ  )7(" كالتكافؽ

ا باىٍا   "، كتعرؼ العبلقات االىساىية في هجاؿ العهؿ االدارم باىٍا"الىتاج العاـ لمهكقؼ االجتهاعي الذم يكجد فيً الفرد"، اها صالح فقد فسٌر
ـ عمى العهؿ هعا بها يحقؽ اىتاجية اعمى هع تحقيؽ تعاكف بيىٍـ، كاشباع حاجاتٍـ الىفسية  )9( اىدهاج االفراد في هكقؼ العهؿ بطريقة تحفٌز

ىاؾ هف يرل اف العبلقات االىساىية ٌي العهؿ عمى  )10("كاالجتهاعية كاالقتصادية تكفير الفرص اهاـ الفرد في الجهاعة الشباع حاجتً " ، ٌك
الى االهف كالطهاىيىة كاالستقرار، كحاجتً الى العهؿ كاالىتاج كالىجاح كالتقدير، كالحاجة الى الىهك كاالطبلع، كالحاجة الى تاكيد اٌهيتً، كتقبؿ 

ذلؾ الىكع هف عبلقات العهؿ الذم " ، كيعرؼ دركيش كتكبل العبلقات االىساىية باىٍا )11("الغير لً، كهعاهمتً هعاهمة عادلة تميؽ باىساىيتً
ىتيجة اشباع حاجاتً الىفسية -باعتباري اىساىا–يٍتـ بالىظر الى الهىظهة كهجتهع بشرم يؤثر فيً كيحفزي كؿ ها يهكف اف يستجيب لً الفرد 

 )12(كاالجتهاعية 
           كفي ضكء التعريفات السابقة كالتفسيرات الهتعددة لهفٍـك المعبلقات االىساىية، يهكف تعريؼ ٌذا الهفٍـك باىً تمؾ العبلقات الهتبادلة 
بيف االفراد في هكقؼ العهؿ التي تحقؽ ىكعا هف التكافؽ كاالىسجاـ بيف جهيع العاهميف، كتدفعٍـ الى العهؿ بكفاية تتحقؽ هف كرائٍا اٌداؼ 

. الهىظهة كتشبع لديٍـ حاجاتٍـ الهتىكعة، كتضفي عمى العهؿ طابعا اجتهاعيا اىساىيا  تعاكىيا خبلقا
           اف هحكر العبلقات االىساىية يتهركز حكؿ القضايا الهىتظهة كها يسكد الهىظهة االدارية هف عبلقات هف جٍة، كتكفير الهىاخ 
دفٍا االساس يتحدد في تحقيؽ اٌداؼ العاهميف هف خبلؿ  االجتهاعي الذم يساعد عمى تٍيئة الظركؼ الهىاسبة لمعهؿ هف جٍة اخرل، ٌك

  )13(.  اشباع حاجاتٍـ الهتعددة، كتحقيؽ االٌداؼ التىظيهية لمهؤسسة االدارية
 

: اسس العبلقات االنسانية:خامسا
             اف اٌـ ها في الهىظهة ٌـ العهاؿ الذيف يعهمكف فيٍا كالطرؽ التي يعهمكف بٍا ككيفية ادارتٍـ كقيادتٍـ قيادة رشيدة فعالة، لذلؾ 
فالعىصر البشرم ٌك عاهة كؿ هىظهة، كالعبلقات االىساىية ٌي تطبيؽ لبلسس الىفسية لسمكؾ الجهاعة عمى العهاؿ في هحيط العهؿ كلٍذي 
االسس اٌهية كبرل الىٍا تؤدم الى التكاهؿ كالتىاسؽ بيف العهاؿ كبعضٍـ هف جٍة كبيىٍـ كبيف الهىظهة التي يعهمكف بٍا هف جٍة اخرل، 
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بحيث يتـ العهؿ عمى احسف كجً، كيزداد االىتاج كترتفع الركح الهعىكية لمعهاؿ، كيقصد بالركح الهعىكية، الجك الشائع في الهىظهة كالركح التي 
يعهؿ بٍا الجهاعة كهدل اٌتهاـ افرادٌا بالعهؿ كرغبتٍـ في التضحية بغية الكصكؿ الى ٌدؼ هشترؾ، هف اسس العبلقات االىساىية في 

 )14(: هختمؼ الهؤسسات ها يمي
ا، كاف الفرد العادم قادر: االيهاف بقيهة الفرد-1 اف -اذا اتيحت لً الفرصة-اف الهدير يؤهف باف لكؿ فرد شخصية هتهيزة يجب احتراهٍا كتقديٌر

ا عف االعتبارات الشخصية، كاىً قادر عمى الكصكؿ الى قرارات رشيدة كهعقكلة قائهة عمى اسس عمهية سميهة فيها  يفكر تفكيرا هكضكعيا هىٌز
. يعترضً هف هكاقؼ اك هف هشكبلت

اف العهؿ الجهعي اجدل كاكثر قيهة هف العهؿ الفردم، كحيف يتاح الهىاخ الهىاسب لجهاعة ها لهىاقشة هكضكع هعيف : الهشاركة كالتعاكف-2
اك اهر هف االهكر اك يتبادؿ الرام فيً، فاف قدرة ٌذي الجهاعة عمى فٍـ الهكضكع كتحديد ابعادي كهبلبساتً كاتخاذ قرار بشاىً تككف افضؿ هها 

. ترؾ االهر لبلجتٍادات الفردية ىظرا لقصكر اهكاىات كقدرات الفرد
ضركرم اف يتسيد هبدا العدؿ كالهساكاة بيف افراد الهؤسسات، كيجب اف يعاهؿ الهدير جهيع العاهميف بالهؤسسة هعاهمة : العدؿ في الهعاهمة-3

تتسـ بالهساكاة كالعدؿ بعيدة عف التحيز كالهحاباة، كذلؾ في ضكء قدرات االفراد كاهكاىاتٍـ كهكاٌبٍـ، كايهاىا بهبدا الركؽ الفردية بيف العاهمية 
. باهؤسسة

ك الذم يحقؽ ذلؾ عف -القيادات- اف الهؤسسات في حاجة هستهرة الى الىهك كالتطكير كالتحديث، كالجٍاز االدارم: التحديث كالتطكير-4 ٌك
، بهعىى ضركرة تغذية العبلقات االىساىية  -تىهك بالخبرة كالههارسة-طريؽ ىهكي كتفاعمً كاكتساب عادات سمككية، في هجاؿ العبلقات االىساىية

 .في الهؤسسات كفؽ التطكرات كالهستجدات الهىشكدة
 

: العكامؿ التي تسيـ في تحقيؽ العبلقات االنسانية:سادسا
           يعتبر العىصر البشرم كادارتً هف الهكضكعات التي استحكذت عمى اٌتهاـ كتفكير كثير هف الكتاب كالباحثيف في هجاؿ االدارة، 

ا عهمية هعقدة كهتشابكة االبعاد، يتحكـ فيٍا كثير هف العكاهؿ كالهتغيرات التي يىبغي ادراكٍا كالتعرؼ عمى  كالعبلقات االىساىية باعتباٌر
ذا يتطمب ههف يقكهكف بعهمية العبلقات االىساىية اف يهتمككا هٍارات  ا هىظكهة هتكاهمة االبعاد، ٌك ىتائجٍا، كفي الكقت ىفسً يهىؾ اعتباٌر

. هعيىة تساعدٌـ عمى ههارستٍا التي تقكد الى االىتاج الهتفتح عمى خبرة االخريف
          ٌىاؾ عكاهؿ تسٍـ بصكرة هباشرة في تحقيؽ العبلقات االىساىية السميهة، كهف ثـ فاف العمـ بٍذي العكاهؿ يساعد رجاؿ االدارة عمى 

زيادة كفاءتٍـ االدارية كاالرتفاع بهستكل عهمٍـ كهجهكعاتٍـ كتحسيف ظركؼ عهمٍـ كزيادة هستكل ادائٍـ، كياتي في هقدهة ٌذي العكاهؿ 
      )15(: هايمي

تعتبر هعرفة الدافعية الى العهؿ اك لهاذا يعهؿ االفراد الهدخؿ الرئيسي لفٍـ العبلقات االىساىية، كتقـك الدافعية : معرفة الدافعية الى العمؿ-1
: الى خهسة اىكاع ٌي" هاسمك"الى العهؿ في اساسٍا عمى هايعرؼ بالحاجات االىساىية التي يقسهٍا 

 )...هثؿ االكؿ كالشرب كالىـك كالراحة (الحاجة الفسيكلكجية كالبيكلكجية -
. الحاجة الى االهف كالطهاىيىة-
. الحاجة الى االىتهاء كالهشاركة-
. الحاجة الى التقدير كالهكاىة االجتهاعية-
. الحاجة الى تحقيؽ الذات-

          كالىكع االكؿ هف الحاجات يعرؼ بالحاجات االكلية كعدـ اشباعٍا يؤدم الى ٌبلؾ االىساف، اها الىكع الثاىي فيعرؼ بالحاجات 
كيهكف ترجهة ٌذي الحاجات الى دكافع تدفع االىساف .  الثاىكية كاشباعٍا ضركرم الحداث االتزاف الىفسي كاالجتهاعي لمفرد هع بيئتً كهجتهعً

 . الى العهؿ كالىشاط كهف الطبيعي اف تككف ٌذي الدكافع هادية كغير هادية
 
 تتطمب العبلقات االىساىية هعرفة بديىاهيات الجهاعة، كيقصد بٍا بىاء الجهاعة كتركيبٍا كالعبلقات التي تحكهٍا :معرفة ديناميات الجماعة-2

كالتفاعؿ السمككي كاالجتهاعي بيف افرادٌا، كالهعرفة بٍذي الديىاهيات هٍهة لرجؿ االدارة حتى يتهكف تكجيً الجهاعة تكجيٍا سميها قائها عمى 
ىاؾ بعض الهبادمء الٍاهة التي يجب اف ىضعٍا في االعتبار اذا اردىا اف ىكفر ظركفا هىاسبة لتهاسؾ  الهعرفة العمهية الهكضكعية بٍا ٌك

: الجهاعة كتفاعمٍا بطريقة بىاءة، كفي هقدهة ٌذي االعتبارات
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لبلتصاؿ اٌهية كبرل في تهاسؾ الجهاعة كتفاعمٍا كتكجيٍٍا الىً يتعمؽ بىقؿ الهعمكهات كالبياىات كالهعارؼ الهتصمة : تكفير االتصاؿ الفعاؿ-
بالعهؿ، اف االتصاؿ الفعاؿ يتحقؽ هف خبلؿ التىظيـ العمهي لبلتصاؿ كليس بهجرد الكمهات، ىسهع بعض الهديريف يقكؿ هثبل ليس بيىي كبيف 

ذي عبارة تبدك جهيمة اال اىٍا ال تعىي كجكد ىظاـ جيد لبلتصاؿ،  العاهميف هعي أم حجاب اكحاجز، اف بابي هفتكح لمجهيع في أم كقت ٌك
فكثيرا ها يحجـ الهرؤكسيف عف الدخكؿ الى رئيسٍـ رغـ فتحً الباب اهاهٍـ، كها اف هعىى الباب الهفتكح ال يعىي فقط اهكاىية دخكؿ 

. الهرؤكسيف اليً كاىها يعىي ايضا خركجً ٌك اليٍـ كزيارتٍـ كالحديث هعٍـ
           كها اف سياسة الباب الهفتكح لبلتصاؿ قد يترتب عميٍا اضطراب العهؿ كيعكؽ االىجاز بؿ كيضيع كقت الرئيس اذا لـ يضع ىظاها 
جيدا لً، كيتكقؼ ىكع االتصاؿ عمى ىكع القيادة اك االدارة، فاالتصاؿ االكتكقراطي يككف هف الرئيس الى كؿ فرد بصكرة هباشرة كيككف الرئيس 

. ٌك هركز االتصاؿ، بؿ اف اتصاؿ االفراد ببعضٍـ يككف هف خبللً
           كيتهيز ٌذا الىكع هف االتصاؿ بالسرعة اال اىً يعزؿ االفراد عف االتصاؿ الهباشر ببعضٍـ كيضع عمى الرئيس العبء كمً في 

تىظيـ االتصاؿ كتككف اكاهر الرئيس كتعميهاتً كفؽ ٌذا الىكع هف االتصاؿ ليست هحؿ هىاقشة هف هرؤكسيً الىٍا تتـ بصكرة فردية لكؿ هىٍـ، 
كهف ثـ ال يستطيع الرئيس اف يعرؼ ها يهكف اف يسفر عىً اسمكبً في االدارة اال بعد ظٍكر الىتائج بالفعؿ كيترتب عمى ذلؾ ضياع فرصة 

. تعديؿ االسمكب في الكقت الهىاسب
            اها االتصاؿ الديهقراطي فتقـك خطكطً في كؿ اتجاي بيف الرئيس كالهرؤكسيف اىفسٍـ، كيتهيز ٌذا الىكع هف االتصاؿ باىً تبادؿ 

. االراء كىقؿ الهعمكهات في الكقت الهىاسب الى كؿ اعضاء الجهاعة
الهشاركة عهمية ىفسية سمككية تساعد االفراد عمى اشباع حاجتٍـ الى تحقيؽ الذات كالتقدير االجتهاعي، كها اىٍا تجعؿ الفرد : الهشاركة-

يحس باٌهيتً كاف لً دكرا يسٍـ بً في تكجيً العهؿ كاتخاذ القرار، كتعتبر الهشاركة هطمبا ديهفقراطيا في االدارة يهكف هف خبللٍا زيادة فاعمية 
ذا يعىي اف الهشاركة تسٍـ بصكرة هباشرة في تحقيؽ جك هف العبلقات  االدارة كتىهية العاهميف كتدريبٍـ كزيادة ارتباطٍـ بعهمٍـ كتحهسٍـ لً، ٌك
االىساىية السميهة في العهؿ، كهةف ٌىا كاف هف الضركرم اشراؾ العاهميف في كؿ ها يتصؿ باعهالٍـ هف تخطيط كتىظيـ كاتخاذ قرار كتىفيذ 

. كهتابعة، أم اشراكٍـ في كؿ خطكات العهمية االدارية
يعتبر التشاكر هظٍرا عهميا لمهشاركة، كيعىي التشاكر احتراـ كراهة الفرد كاحتراـ قدرتً كاشعاري بالثقة في رايً كتشجيعً عمى : التشاكر-

الهشاركة كالتكصؿ الى البدائؿ كالحمكؿ الية هشكبلت قائهة، كيترتب عمى التشاكر الكصكؿ الى قرارات افضؿ ىتيجة لمحكار البىاء كتبادؿ 
ك ها يعتبر ٌدفا رئيسيا لمعبلقات االىساىية ا عميً ٌك . االراء، كها يزيد اىً يزيد هف تهاسؾ الجهاعة كزيادة اسٍاهٍا في العهؿ في العهؿ كحفٌز

اف كثيرا هف هشكبلت العبلقات االىساىية يىجـ عف الهشكبلت الىفسية كاالجتهاعية التي يكاجٍٍا : االٌتهاـ بالىكاحي الىفسية كاالجتهاعية-
االفراد في حياتٍـ اك هجاؿ عهمٍـ، كقد يترتب عمى عدـ هعالجة ٌذي الهشكبلت هظاٌر سمككية تشير الى ضعؼ العبلقات االىساىية في 
الهىظهة هثؿ كثرة التغيب كاالىقطاع كالهرض كاىخفاض هستكل االداء ككثرة الشقاؽ كالخبلفات كالىزاع كالشكاكم بيف االفراد، كلذلؾ يىبغي 
العهؿ عمى هكاجٍة الهشكبلت الىفسية كاالجتهاعية لبلفراد، كلذلؾ يىبغي العهؿ عمى هكاجٍة الهشكبلت الىفسية كاالجتهاعية لبلفراد ككضع 
ا كاٌتهاهٍا بتكفير هىاخ صحي هىاسب هف  الحمكؿ لٍا كمها ظٍرت، ككثير هف ٌذي الهشكبلت يهكف عبلجً هف خبلؿ تفٍـ القيادة لدكٌر
العبلقات السميهة بيف االفراد، كهها سبؽ يسٍـ في تحقيؽ ذلؾ اف يككف لمهىظهة برىاهج شاهؿ ترفيٍي رياضي اجتهاعي ثقافي، كها يجب 

.  االٌتهاـ بدراسة هظاٌر الهشكبلت الىفسية كاالجتهاعية التي تظٍر دراسة فردية هكضكعية لمتعرؼ عمى اسبابٍا كهحاكلة التغمب عميٍا

 يقصد بالركح الهعىكية الجك العاـ الذم يسيطر بيف الجهاعة كيكجً سمككٍا، كتعتبر الركح الهعىكية هحصمة لكثير هف :الركح المعنكية-3
العكاهؿ التي تسكد الهىظهة كها اىٍا دليؿ كاضح عمى ىكع العبلقات االىساىية السائدة، فاىخفاض اك ارتفاع الركح الهعىكية يهكف اف يستدؿ هىً 

ىاؾ هظاٌر رئيسية يهكف اف يستدؿ بٍا عمى هستكل الركح الهعىكم هف اٌـ الهظاٌر ها يمي :  عمى سكء اك جكدة العبلقات االىساىية، ٌك
يعتبر هستكل االداء كاالىتاج هؤشرا هكضكعيا عمى هستكل الركح الهعىكية، فارتفاع هستكل االداء يعىي ارتفاع : هستكل االداء كاالىتاج-

. هستكل الركح الهعىكية كالعكس صحيح
يعتبر استهرار العاهميف في عهمٍـ هظٍرا ايجابيا لهستكل الركح الهعىكية كتهاسؾ الجهاعة، بىها يعتبر كثرة اىتقاؿ : هدل استهرار العاهميف-

. العاهميف اك تركٍـ العهؿ هظٍرا سمبيا كدليبل عمى اىخفاض الركح الهعىكية بيىٍـ
اف كثرة غياب العاهميف اك اىقطاعٍهعف العهؿ يعتبر ظاٌرة هرضية كدليبل كاضحا عمى عدـ : هدل غياب العاهميف اك اىقطاعٍـ عف العهؿ-

ك ها يشير الى كجكد فجكة خطيرة في الركح الهعىكية لمهىظهة، كهف البديٍي اىً يجب عىد حدكث ٌذي الظاٌرة  رضا العاهميف عف العهؿ ٌك
.    االٌتهاـ بدراستٍا دراسة هكضكعية لهعرفة اسبابٍا كهحاكلة التكصؿ الى الحمكؿ الكفيمة بحمٍا
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اف كثرة الىزاع اك الشقاؽ اك الخبلؼ بيف االفراد دليؿ عمى سكء االدارة كفشمٍا كدليؿ : هدل ها يسكد االفراد هف شقاؽ اك ىزاع اك خبلؼ بيىٍـ-
عمى ٌبكط الركح الهعىكية بيف االفراد بدرجة تٍددد الهىظهة، كلذلؾ يجب هكاجٍة ٌذي الهكاقؼ بكؿ حـز كهحاكلة التكصؿ الى الحمكؿ التي 

. تحقؽ الكئاـ كالهحبة كالتعاكف بيف االفراد
تعبر الشكاكم كالتظمهات عف حالة التذهر اك الرضا التي يعبر عىٍا الفرد ىحك الهىظهة، كقد يككف ٌذا : هدل كثرة الشكاكم كالتظمهات-

ي في كمتا  هية ال يقـك عمى اساس كقد تككف الشكاكم هكقعة اك غير هكقعة ٌك التذهر فرديا اك جهاعيا كيعبر عف حالة حقيقية اك حالة ٌك
الحالتيف تشير الى اىخفاض في الركح الهعىكية، كليس هف الضركرم اف تككف الشكاكم ىتيجة سكء االدارة كاىها تككف ىتيجة لها قد يسكد 

الجهاعة هف تكتر داخمي، كفي ٌذي الحالة يجب عمى االدارة الرشيدة اف تعالج اسباب ٌذا التكتر حتى يتحقؽ االىسجاـ بيف االفراد، كها يجب 
عمى االدارة ايضا اف تٍتـ بدراسة الشكاكم حتى كلك كاىت فردية دراسة عمهية هكضكعية، الف تجاٌمٍا قد يؤدم الى تفاقـ الحالة ككصكلٍا الى 

 .درجة يصبح هعٍا هف الصعب هكاجٍتٍا
ترتبط العبلقات االىساىية في االدارة بالحكافز ارتباطا كثيقا لها لٍا هف اٌهية في رفع هستكل االداء في العهؿ، كتتىكع الحكافز : الحكافز- 4

الى حكافز ايجابية كحكافز سمبية، اها الحكافز االيجابية، فٍي التي تقـك عمى اساس الترغيب كالتحبيب، اها الحكافز السمبية، فٍي التي تقـك 
ىاؾ حكافز عف طريؽ اشباع الحاجات الىفسية، كحكافز عف طريؽ اشباع  يب، كلكؿ هف الىكعيف اساليبً كطرائقً، ٌك عمى اساس التخكيؼ كالتٌر

الحاجات االجتهاعية، كالحكافز االقتصادية اك الهادية 
جكدة االداء في العهؿ، هىاسبة الحكافز لىكع العهؿ، هراعاة العدالة في تطبيؽ الحكافز، اف -         كتقـك الحكافز عمى اسس سميهة، اٌهٍا

- تككف الحكافز ىتيجة لمتقييـ السميـ
          اف هدير الهىظهة يمعب دكرا كبيرا في تحقيؽ ٌذا كمً، كاالدارة الىاجحة ٌي التي تعهؿ عمى تكفير جك العبلقات الطيبة، ذلؾ اف 
ـ ايضا يختمفكف في سمككياتٍـ  العاهميف فيٍا هجهكعة هف البشر يختمفكف في االتجاٌات كالطباع، كيتبايىكف في الهشاعر كاالحاسيس، ٌك

. كهشكبلتٍـ، كهف ثـ يتعيف عمى االدارة هراعاة ذلؾ
ي هجهكعة هف الدكافع،            كيهكف تعريؼ الدافعية باىٍا حالة داخمية في الفرد، تكلد الىشاط كالحركة، كتكجً السمكؾ ىحك الٍدؼ، ٌك
كالرغبات، كالحاجات، بهعىى اف الهديريف يعهمكف عمى اثارة دافعية العاهميف، فٍذا يعىي اىٍـ يقكهكف بعهؿ االشياء التي يرجكف هف كرائٍا 

اشباع دكافع العاهميف كحاجاتٍـ كرغباتٍـ بها يؤدم الى اف يتصرؼ ٌؤالء العاهمكف بالحالة الهرجكة كالهرغكب فيٍا في تحقيؽ اٌداؼ الهؤسسة 
. التي يعهمكف فيٍا

        اف تكفر العبلقات االىساىية السميهة في جك العهؿ ٌك ىفسً يهثؿ حافزا ايجابيا رئيسيا لمعهؿ كاالقباؿ عميً، فهدير الهىظهة الذم يتكفر 
ـ عمى  في هؤسستً هىاخ صحي تحكهً عبلقات اىساىية طيبة يقبؿ ببل شبؾ عمى العهؿ بىشاط كركح طيبة كيىعكس ذلؾ عمى االخريف فيحفٌز

 . زيادة جٍدٌـ
 

: خاتمة
ا الهطمكب كالهتهثؿ في االهكر االتية :        تستطيع االدارة خمؽ الهىاخ التىظيهي الهىاسب القاهة العبلقات االىساىية البىاءة اذا قاهت بدكٌر

. تٍيئة بيئة عهؿ هبلئهة هف حيث البىاء كدرجة االىارة كالتٍكية كالتكييؼ، كتكفير جهيع كسائؿ الراحة كظركؼ العهؿ الهىاسبة-
. تاهيف هستكل الئؽ هف الركاتب كالعبلكات السىكية بشكؿ يساير الزيادة الهضطردة في تكاليؼ الهعيشة كهتطمبات الحياة الضركرية-
. اعتهاد سياسة هقبكلة فيها يتعمؽ بهىح االجازات كالهكافات التشجيعية، كالترقية، كساعات العهؿ، كالعهؿ االضافي-
التكفيؽ بيف الكظيفة كالشخص الذم يشغمٍا، ام كضع الرجؿ الهىاسب في الهكاف الهىاسب، لها لٍذا االهر هف اثر كبير في الركح الهعىكية -

. لمعاهميف كهف ثـ في اىتاجيتٍـ
. العهؿ عمى اشراؾ العاهميف في اتخاذ القرارات ذات العبلقة بعهمٍـ-
استخداـ الىهط الديهقراطي في القيادة كاالشراؼ عمى العاهميف، ىظرا لككىً االسمكب القيادم االفضؿ الذم يعهؿ عمى تحقيؽ التعاكف البىائبيف -

. جهيع العاهميف في الهؤسسة االدارية
تفكيض بعض السمطات الى الهرؤكسبيف لرفع ركحٍـ الهعىكية كزيادة ثقتٍـ باىفسٍـ كحهاسٍـ لمعهؿ، كهضاعفة ىشاطٍـ لكي يثبتكا اىٍـ -

. قادركف عمى تحهؿ الهسؤكلية كاداء الكاجبات الهكمفيف بٍا
. تىظيـ شبكة هف االتصاؿ الفعاؿ داخؿ الهؤسسة االدارية، لخمؽ هىاخ جيد لمعبلقات االىساىية-
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االستهاع الى شكاكم العاهميف كهعالجتٍا بشكؿ فعاؿ، حتى تستطيع االدارة تجىب كثير هف الهشكبلت في الهستقبؿ، كخمؽ هىاخ هىاسب في -
. العبلقات االىساىية، االهر الذم يؤدم الى رفع الركح الهعىكية لمعاهميف

. تؤدم الرقابة دكرا ٌاها في الركح الهعىكية لمعاهميف-
العهؿ عمى تٍيئة جك هشجع عمى العهؿ، كذلؾ يهىح الثقة لمعاهميف، كاحتراهٍـ كهعاهمتٍـ بالعدؿ كالهساكاة، كجعمٍـ يشعركف باىٍـ اعضاء -

 .هٍهيف في الهؤسسة
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 العبلقات االجتماعية بيف األطباء كالمرضى في النسؽ الطبي
. دراسة ميدانية لعينة مف األطباء بمستشفى بني مسكس

جامعة البكيرة /مساني فاطمة.د
 جامعة غرداية/طكبؿ محمد.د

 
 

 : مقدمة
يعتبر الهستشفى التىظيـ اإلجتهاعي الذم يتـ فيً التفاعؿ اإلجتهاعي بيف هختمؼ الفئات سكاء ها بيف الفئات الهٍىية فيها بيىٍـ أك الفئات 

كها ٌك الحاؿ بالىسبة لمعبلقة بيف الطبيب  .فٍك الهكاف الخصب لتفاعؿ الطبيب هع الهريض كبىاء عبلقات إجتهاعية. الهٍىية كالهرضى
مة األكلى لتبلقيٍها، فيككف التفاعؿ اإلجتهاعي ٌك لب ٌذي العبلقة، حيث يتـ عف طريؽ كسيط هٍـ جدا،  كالهريض التي تىشأ هف خبلؿ الٌك

ك اإلتصاؿ الشفكم أك غير الشفكم  .أال ٌك
فتصكر كتقدير الحالة الهرضية ألم شخص أصيب بهرض هعيف في الكاقع تتـ عف طريؽ سمسمة هف الهبادرات أم هف خبلؿ المقاء كالتفاعؿ 
بيف الهريض كالطبيب، أم المقاء بيف الطبيب كالهريض تىشأ العبلقة كالتي تأخذ فترات حسب هدة العبلج، ههكف أف تككف فترة العبلقة طكيمة 

فالحالة الصحية لمهريض تبرز هف خبلؿ كصؼ ٌذي العبلقة كأٌـ . كحالة األهراض الهزهىة كالعكس صحيح كحالة األهراض القابمة لمشفاء
فالهجتهع يقر بأف . هتضهىاتٍا، حيث أف ٌذي األخيرة تؤثر في الحالة الهرضية لمفرد كفي الدكر اإلجتهاعي لمطبيب كفي تقدـ العبلج كالشفاء

العبلقة بيف الطبيب كالهريض يفترض أف تتسـ بعبلقة عبلجية هحضة تٍدؼ إلى عبلج الهصاب هف هشاكمً الصحية، فالطبيب ٌك الشخص 
ؿ عمهيا كتقىيا لهساعدة الشخص الذم ٌك بحاجة هاسة إلى ٌذي الهساعدة فٍذي العبلقة ٌي عبلقة هٍهة جدا في إتخاذ القرار الطبي هف . الهٌؤ

 .طرؼ الهريض بذٌابً إلى الخدهة الصحية كاإلهتثاؿ لتعميهات الطبيب خبلؿ هرحمة العبلج
 حيث أف )42(إف العبلقة بيف الطبيب كالهريض ٌي عبلقة إجتهاعية، قد كصفت هككىاتٍا هف طرؼ الكثير هف العمهاء بأىٍا ىسقا إجتهاعيا،

ىها تهتد لتشهؿ إحتراـ  عمـ اإلجتهاع الطبي أكضح أٌهية ٌذي العبلقة عمى أساس أىٍا ال تقتصر عمى هجرد التشخيص كالعبلج فقط، كا 
ذا ها أكدتً بعض الدراسات الحديثة، التي أبرزت هبلهح ٌذي العبلقة، . الطبيب كتعاطفً هع الهريض، خاصة في حالة األهراض الحساسة ٌك

هف خبلؿ تكضيح األدكار الهتبادلة بيف الطبيب كالهريض، أىهاط العبلقة بيىٍها، الصراع كالضبط في ٌذي العبلقة الثىائية كها يتخممٍا هف 
يشير " François Steudlerفراىسكا ستكدلر " حيث أف العالـ )43(كسمكؾ عهمي هف جٍة أخرل،. إغراء، إتفاؽ، صراع كغهكض هف جٍة

في الحقيقة . العبلقة الطبية ٌي غالبا ها تعتبر كتدخؿ هحدكد لشخصيف، طرؼ الهريض كالطرؼ اآلخر الطبيب بهعرفتً كتقىيتً"إلى أف 
  )44(".هريض ٌي عبلقة هشركطة بالبىية اإلجتهاعية كتجد في ىفس الكقت هخرج لمىسؽ اإلجتهاعي-العبلقة طبيب

هريض تختمؼ عف عبلقة هريض بشخص آخر، ألىٍا تتركز حكؿ طمب الهريض الهساعدة هف الطبيب، كتمبية ٌذا - لذا فإف عبلقة طبيب
فهكقؼ الهساعدة في ٌذي الحالة يككف أكثر تحديدا هف هكقؼ الهساعدة فيها لك كاف هف يقدهٍا شخص آخر هف أصدقاء . األخير لٍذا الطمب

الهريض، أقربائً أك جيراىً، حيث أف الطبيب يقدـ هساعداتً هف خبلؿ ىظاـ طبي هعيف كيهارس عهمً في إطار رسهي يهثؿ هٍىة الطب 
ا هف جاىب   )45(. كيهثؿ الخبرات العمهية الطبية هف جاىب آخر. كاإللتزاـ بدستكٌر

كعميً فإف ٌذي العبلقة ٌي عبلقة تبادلية بيف الطرفيف هف خبلؿ صكرة لمتكقعات السمككية، ألف الهراكز اإلجتهاعية كاألدكار لكبل هىٍها غير 
ا خبلؿ هعاهمتً هع الهريض، الذم يككف في هكقع الضعؼ. هتساكية ذا يخمؽ . فهركز الطبيب يفرض عميً ىكع هف الىفكذ كالسمطة يبرٌز ٌك

فعدـ الهساكاة في األدكار بيىٍها ضركرية جدا في ٌذي الحالة ألف . تكتر في العبلقات بيىٍها، لذلؾ يفترض عمى الهريض تقبؿ ٌذا الكضع
كلتحقيؽ ٌذا الٍدؼ . الطبيب يحتاج إلى ىكعا هف القكة أك الىفكذ في عبلقتً بالهريض حتى يستطيع أف يحدث تغييرا إيجابيا في حالتً الصحية

يحتاج في بعض األحياف إلى عهميات كطرؽ يهكف أف تككف هؤلهة أك غير هريحة ىفسيا كجسهيا لمهريض، كلكف عميً أف يتقبمٍا كأف يتبع 
 )146(. خطة العبلج إذا ها أريد لمطبيب أف يككف هؤثرا أك ىاجحا في عهمً

                                                             
 . 63، ص 1987علم اإلجتماع الطيب، ادلفهوم و اجملاالت، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، نادية حممد السيد عمر،  (42)
 .35 ص ، 1988، 1دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، طعلي ادلكاوي، اجلوانب اإلجتماعية والثقافية للخدمة الصحية،  (43)

(44) François steudler,  Sociologie médicale, Librairie Armand colin, Paris, 1972, P43.  

 .108، ص .1985علم اإلجتماع الطيب، مكتبة هنضة الشرق، القاهرة، فوزية رمضان أيوب،  (45)
 .123، ص 1989، 1، الدار اجلماهريية للنشر و التوزيع و اإلعالن، طرابلس، طمقدمة يف علم اإلجتماع الطيبالوحيشي أمحد بريي، عبد السالم بشري الدوييب،  (1)
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كذلؾ هف . كأٌـ العكاهؿ الهؤثرة في بىائٍاهعرفة ىكعية العبلقة اإلجتهاعية بيف الطبيب كالهريض ٌذي الدراسة هف خبلؿ ىحاكؿ كعمى إثر ذلؾ، 
 .خبلؿ ىص الهقاببلت هع األطباء

 
:  اإلشكالية- 1

إىطبلقا هها سبؽ ذكري، فإف إشكالية ٌذا البحث ترتكز أساسا عمى هعرفة كيفية بىاء العبلقة بيف الطبيب كالهريض كها ٌي العكاهؿ الهؤثرة في 
ا؟        بىائٍا كفي إستهراٌر

ٌؿ التفاعؿ اإليجابي بيف األطباء كالهرضى يمعب دكرا إيجابي في بىاء العبلقات اإلجتهاعية : كتظٍر اإلشكالية هف خبلؿ التساؤؿ التالي
ا؟ ستهراٌر  الجيدة بيف األطباء كالهرضى؟ كها ٌي العكاهؿ الهؤثرة عمى بىاء تمؾ العبلقات كا 

 : كيتفرع ٌذا التساؤؿ إلى التساؤالت التالية
  ٌؿ ىكعية التفاعؿ بيف األطباء كالهرضى يؤثر عمى ىكعية العبلقات اإلجتهاعية بيىٍها؟ػ

إقتصادية لٍا تأثير عمى بىاء العبلقة بيف الطبيب كالهريض؟ -ػ ٌؿ العكاهؿ السكسيك
 

 :الفرضيات- 2
 .كمها كاف التفاعؿ إيجابي بيف األطباء كالهرضى كمها أدل ذلؾ إلى بىاء عبلقات إجتهاعية جيدة بيىٍها: الفرضية األكلى
. إقتصادية تؤثر عمى بىاء كىكعية العبلقة بيف الطبيب هع الهريض في الىسؽ الطبي-العكاهؿ السكسيك: الفرضية الثاىية

 
كىظرا لصعكبة . تهثؿ الهجاؿ البشرم لٍذي الدراسة في أطباء هستشفى بىي هسكس هصمحتي الطب الداخمي كأهراض القمب: مجتمع البحث- 3

طريقة الهعايىة، التي تعتبر بهثابة العهكد الفقرم لمدراسة الهيداىية، كذلؾ عف طريؽ تحديد استجكاب جهيع األطباء في الجزائر تـ المجكء إلى 
ا هف العىاصر كالتي يجرل "هجتهع البحث الذم ٌك  ا عف غيٌر هجهكعة هف العىاصر التي تحهؿ خاصية أك عدة خصائص هشتركة تهيٌز

  247".عميٍا البحث 
إف اختيار ىكع هف أىكاع العيىات يتـ كفؽ شركط هىٍجية يفرضٍا البحث كذلؾ تهاشيا هع اإلهكاىيات الهادية، الزهىية، طبيعة الهكضكع 

كعمى ٌذا األساس . كصعكبة تحديد هجتهع البحث، كعميً اعتهدت الباحثة في اىتقاء أفراد العيىة بإستخداـ هسح اىطبلقا هف العيىة القصدية
تككىت عيىة الدراسة هف أطباء هتخصصيف في أهراض القمب، داء السكرم كالضغط الدهكم، كيعالجكف في هستشفى بىي هسكس، كالذيف قدر 

 أطباء، حيث تـ أخذ كؿ األطباء، ها عدا األطباء الذيف كجدىا هعٍـ صعكبة في التجاكب هعىا كأيضا ىظرا لضيؽ الكقت لديٍـ، 10عددٌـ بػ 
.  إذ أف ىسبة كبيرة هىٍـ رفضت إجراء هعىا هقابمة ألىٍـ هشغكليف، ليس لديٍـ الكقت الكافي إلجراء الهقابمة

 
كسكؼ ىستعرض كؿ . لقد تهثمت اإلجراءات الهىٍجية لمدراسة في كؿ هف الهىٍج كتقىيات جهع البياىات: اإلجراءات المنيجية لمدراسة-4

 : عىصر عمى حدة
إف البحث العمهي يتطمب هىٍجا صحيحا يتخذي الباحث ىبراسا يٍتدم بً إلى ٌدفً الهىشكد في جهيع هياديف الهعرفة،  : منيج الدراسة- 4-1

كعميً تطمب إىجاز ٌذي الدراسة . خاصة في العمـك االجتهاعية التي تقتضي الهٍارة كالحذر لمكصكؿ إلى الحقيقة كهعرفة أسباب الظكاٌر
 . كأيضا هف خبلؿ تحميؿ الهقاببلت. استخداـ الهىٍج الكيفي بكسائمً الهختمفة هىٍا الهقابمة

تعتبر تقىيات جهع البياىات هف أٌـ الخطكات الهىٍجية لمبحث، ك يرجع ذلؾ إلى أف قيهة البحث كدقة ىتائجً : تقنيات جمع البيانات- 4-2
ترتبطاف بهدل قدرة الباحث عمى الحصكؿ عمى البياىات البلزهة لمدراسة التي لٍا صمة هباشرة هع األٌداؼ العاهة لمبحث، حيث أف تقىية 

كعميً اعتهدىا في ٌذي . 148"الكسيمة التي يمجأ إليٍا الباحث لمحصكؿ عمى الحقائؽ كالهعمكهات كالبياىات التي يتطمبٍا البحث "البحث ٌي 
 . الدراسة عمى تقىية الهقابمة كالتي تتهاشى هع طبيعة هكضكع البحث ككذلؾ طبيعة الهىٍج

كأسئمة أخرل تتعمؽ بالعبلقة بيف .  حاالت، حيث تضهف دليؿ الهقابمة عدة أسئمة، هىٍا أسئمة شخصية حكؿ الطبيب10إف الهقابمة شهمت 
  .  الطبيب كالهريض، أسئمة خاصة تتعمؽ بالحكار كاإلتصاؿ بيف الطبيب كالهريض

                                                             
2 _ Maurice Angers, Initiation pratique a la méthodologie des sciences humaines, casbah université, Alger , 1997,P 226 .                     

                   

 .115، ص2003حسني عبد احلميد أمحد رشوان، أصول البحث العلمي، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، ـ 1
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: نتائج الدراسة الميدانبة-5
 : عرض الحالة األكلى كتحميميا

 سىة، عزباء، تعهؿ بهستشفى بىي هسكس هصمحة الطب الداخمي، لديٍا سىتيف هف الخبرة 50طبيبة، تبمغ هف العهر : تعريؼ بالحالة- 
. الهٍىية

:  نص المقابمة األكلى- 1
لكسب ثقة الهريض خاصة هريض داء السكرم ال بد هف جعؿ الحكار هفتكحا هعً لبىاء عبلقة إىساىية كأيضا هعرفة حالتً الىفسية، اإلجتهاعية 
كظركؼ هعيشتً، فىحف كأطباء ىعطي لمهريض عدة ىصائح يتقيد بٍا في حياتً هىٍا ىكضح لً هخاطر كهضاعفات الهرض، الىظاـ الغذائي 

كلكىىا غالبا ها ىجد أف الهريض ال يىفذ تعميهاتىا كال يطبقٍا دائها، فٍذا بسبب . الهتبع، ههارسة الرياضة، كأيضا تحسيس الهريض بكؿ ها يٍهً
إقتصادية لمهريض كحتى هستكاي التعميهي، حيث أىىا ال ىستعهؿ دائها السمطة في - الفقر كشركط الحياة الصعبة كأيضا الظركؼ السكسيك

. التأثير عمى الهريض بؿ ىكتفي فقط بشرحىا لً الهرض كأٌـ الهضاعفات كالهخاطر الكظيفية
ك غير كافي بالىسبة لهريض داء السكرم30إف الكقت الذم أخصصً لمهريض ٌك  كبالرغـ هف ذلؾ فأىا أعطي الحرية التاهة .  دقيقة، ٌك

فأىا ألجأ إلى التكمـ هع الهرضى بالدارجة . لمهريض كالكقت الكافي كالسهاع لكؿ ها يريد قكلً كأحاكؿ اإلجابة عمى أسئمتً بطريقة بسيطة كسٍمة
ذا إلعطائً أكبر قدر هف الهعمكهات كليس . كالفرىسية، حسب طريقة الكبلـ لكؿ هريض، حيث أف الحكار دائها هفتكحا بيىي كبيف الهريض، ٌك

ىها الجهيع هف الهستكيات التعميهية فىجد أف بعض الهرضى يجيبكف . فقط الحكار كالىقاش يككف هع الهرضى الذيف هستكاٌـ التعميهي هرتفع، كا 
كفي ٌذا الصدد . فقط عمى األسئمة التي أطرحٍا عميٍـ، أها البعض اآلخر فيحاكؿ طرح أسئمة كهعرفة حكؿ حالتً الصحية، كأيضا حكؿ الدكاء

ف كجدت فسبب الصعكبات يرجع إلى الخكؼ الذم يعاىكف  ليس دائها أصادؼ هرضى يجدكف صعكبة في إستكهاؿ الكبلـ كالحديث هعي، كا 
. كىجد أيضا دائها بعض الهرضى يتجادلكف هعىا أثىاء تقديهىا لٍـ الىصائح كالتعميهات الطبية فدائها يحدث ذلؾ. هىً
إستىباطا هف الحالة السابقة، ىرل أف ٌذي الحالة تعكس لىا هعاىي كثيرة حكؿ كيفية بىاء العبلقة هع الهريض، : تعميؽ حكؿ الحالة األكلى- 2

كالتي حددٌا التصكر البارسكىزم هف خبلؿ دكر الطبيب، حيث أف الطبيبة ٌي الفاعؿ األساسي في عهمية التفاعؿ اإلجتهاعي كالبادئة بالدكر 
كذلؾ عف طريؽ كسب ثقة الهريض بفتح الحكار هعً كهعرفة حالتً الىفسية، اإلجتهاعية كحالتً . األقكل كالفعاؿ في عبلقتٍا بهرضاٌا

 Talcottتالككت بارسكىز "كيعىي ذلؾ أف الطبيب يهارس دكري في الجاىب اإلجتهاعي أكال لبداية عبلقة إجتهاعية كها كصفٍا . الشخصية

Parsons "كيظٍر الجاىب اإلجتهاعي لدكر الطبيب هف . بأىٍا عبلقة غير هتكافئة هبىية عمى األدكار اإلجتهاعية لكؿ هف الطبيب كالهريض
لكسب ثقة الهريض خاصة هريض داء السكرم ال بد هف جعؿ الحكار هفتكحا هعً لبىاء عبلقة إىساىية كأيضا هعرفة "خبلؿ العبارات التالية 

". حالتً الىفسية كاإلجتهاعية كظركؼ هعيشتً
في حيف فإف اإللتزاـ الثاىي لمطبيبة في ٌذي الحالة فتهثؿ في تكظيؼ كؿ خبراتٍا، هٍاراتٍا كهعمكهاتٍا في عبلج الهريض كحؿ هشاكمً، حيث 
ذا ها لهسىاي هف هقابمة ٌذي الحالة هف خبلؿ العبارات  يككف ٌدؼ الطبيبة ٌك رفاٌية الهريض كتحسيف صحتً فكؽ إعتباراتٍا الشخصية، ٌك

فىحف كأطباء ىعطي لمهريض عدة ىصائح يتقيد بٍا في حياتً هىٍا ىصرح لمهريض هخاطر كهضاعفات الهرض، الىظاـ الغذائي "التالية 
كهف خبلؿ ذلؾ، يظٍر دكر الطبيب في تىهية الكعي الصحي لدل الهريض كزيادة هعارفً ". الهتبع، ههارسة الرياضة كأيضا تحسيس الهريض

لتسيير هرضً بطريقة صحيحة، كيككف الحكار الهفتكح كسيمة لمسهاع كاإلجابة عمى كؿ تساؤالت الهرضى بالطريقة السٍمة كبالمغة التي 
ذا بالرغـ هف ضيؽ الكقت الهخصص لكؿ هريض. يستعهمٍا الهرضى كهع كؿ الهستكيات التعميهية . ٌك

هكهبل لدكر الطبيب، حيث أف الطبيب يكظؼ كؿ خبراتً، هعارفً كهٍاراتً لتىهية الكعي الصحي  يككف فقد، أها بالىسبة لدكر الهريض
رشاداتً بشأف العبلج كالهحافظة عمى الحالة الطبيعية. لمهريض . كها يجب عمى ٌذا األخير إلى أف يتعاكف هع طبيبً كيىفذ كؿ ىصائحً كا 

ك رغبة الهريض  كفي ٌذا الصدد ىجد هف خبلؿ ٌذي الحالة، أف الهرضى ال يمتزهكف بكاجبٍـ الذم حددي لٍـ التصكر البارسكىزم، ٌك
كعميً فإف العبلقة في ٌذي . في الشفاء لحالتً الطبيعية، فالهريض ليست لديً الرغبة في الشفاء كالتعاكف هع الطبيب كتىفيذ تعميهاتً حرفيا

يجابية، ألف الطبيبة هف جٍتٍا ال تستعهؿ السمطة كالىفكذ هف خبلؿ  الحالة ٌي عبلقة سمبية، ال تظٍر عمى أىٍا عبلقة غير هتكافئة تهاها كا 
. عهمٍا الهٍىي لمتأثير عمى الهريض بؿ تكتفي فقط بالتأثير عميً بتقديـ لً هعمكهات، هخاطر كهضاعفات الهرض في حالة عدـ التىفيذ

كىتيجة لذلؾ تتصؼ العبلقة بأىٍا ليست . كالهريض إذا أحس بأىً ال يخضع إلى الهراقبة كالسمطة بإستهرار، فإىً ال يتقيد باإلرشادات الطبية
كفي ٌذا الصدد قد تتخمؿ العبلقة بيف الطرفيف . بعبلقة الهشاركة الهتبادلة بيف الطرفيف ىتيجة قمة الكقت الذم تقضيً الطبيبة هع هرضاٌا

فحسب ٌذي الحالة كؿ هف قمة  الكقت، الفقر، شركط الحياة الهعيشية الصعبة . صراعات كتكترات، كقد تككف العبلقة هبىية عمى التشخيص فقط
. إقتصادية كالهستكل التعميهي لمهريض كالتي تعتبر عكاهؿ تؤثر في بىاء عبلقة جيدة بيف الطبيب كالهريض- كالظركؼ السكسيك
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 :عرض الحالة الثانية كتحميميا
 سىة، عزباء، تعهؿ بهصمحة الطب الداخمي هستشفى بىي هسكس كخبرتٍا الهٍىية في هجاؿ 33طبيبة، تبمغ هف العهر : تعريؼ بالحالة-  

.  سىكات5الطب ٌي 
 :نص المقابمة الثانية- 1 

إف الخطكات التي أتبعٍا لكسب ثقة الهريض الهصاب بداء السكرم أك ضغط الدـ ٌي أف أجعؿ الحكار هفتكح بيىي كبيىً، كهحاكلة هعرفة 
. كضعيتً اإلجتهاعية كحتى الىفسية لبىاء عبلقة إىساىية هعً ككسب ثقتً

كبالرغـ . ، التهاريف الرياضية كتتبع العبلج)العادات الغذائية(أركز عمى اإلحتياطات كالتعميهات الطبيبة لهريض داء السكرم خاصة الريجيـ 
ذا يعكد إلى هستكاٌـ الهعيشي الفقر كصعكبة الشركط الهعيشية، كأيضا العادات . هف ذلؾ فأىا أالحظ أف الهرضى ال يىفذكف تعميهاتىا دائها ٌك

. كىسعى لمتأثير عمى الهريض فقط بشرح لً هضاعفات الهرض كأخطاري. كالتقاليد الهرتبطة بالصحة
فيها يخص تأثيرىا عمى الهريض لتغيير ىهط حياتً، فإىىا ال ىستعهؿ هعً القكة بؿ ىقـك فقط بتخكيفً هثبل ىقكؿ لً لك ال أىؾ ال تتبع الريجيـ 

ذا تخكيفا فقط هىا، حيث أف الهرضى عىدها أقكؿ لٍـ أىي سكؼ أستبدؿ لكـ الدكاء هثبل إستعهاؿ ...سكؼ تصبح تعالج ب الدياليز الخ، ٌك
فإذا كىا كاعرات كىستعهؿ السيطرة كىزقي هع الهرضى فإىٍـ يتخٌمكف  .فأىا أسجؿ بأف الهريض يٍهؿ العبلج. حقف األىسكليف فإىٍـ يرفضكف

كأغمبية األطباء ال يستعهمكف . كها أىٍـ ال يشربكف الدكاء، كلٍذا السبب ال أستعهؿ القكة. عف العبلج كيذٌبكف كال يعكدكف إلى اإلستشارة الطبية
. القكة يككىكف دائها هبلح هع الهرضى

إف الهستكل التعميهي لمهريض لً دكر في إكتساب الهعرفة الصحية ألف أصحاب الهستكيات التعميهية الهرتفعة أكثر كعيا، أقؿ تٍاكىا كالهباالة 
. إقتصادية لمهريض تؤثر عمى ههارساتً الصحية كأىا ضد ههارسة األعشاب الطبية- كأيضا الكضعية السكسيك. أكثر هكضكعية

 30إف الكقت الهخصص لكؿ هريض يختمؼ هف هريض آلخر، ٌىاؾ بعض الهرضى فإف هدة اإلستشارة الطبية هع بعض الهرضى تككف 
ذا حسب الحالة الصحية لمهريض ككذلؾ فإف أكؿ إستشارة طبية تتطمب أكبر كقت ههكف 15 دقيقة كالبعض 20دقيقة كالبعض   دقيقة، ٌك

. هقارىة بعدد اإلستشارات الطبية األخرل
باإلضافة إلى ذلؾ فإىىا ىقسـ الكقت حسب عدد الهرضى الهشرفيف عمى عبلجٍـ، فإذا كاف عدد كبير هف الهرضى في اليـك فإىىا ىقسـ ٌذا 

ك أىىا ىعهؿ في الهصمحة بالهستشفى كىشرؼ عمى اإلستشارات الطبية لمهرضى ففي اليـك الكاحد . الكقت عميٍـ، كها أف ٌىاؾ عاهؿ آخر ٌك
 هرضى، كبعد اإلىتٍاء هف اإلستشارة الطبية ىذٌب إلى الهصمحة لديىا 8ىأتي إلى الهصمحة الطبية ىقـك باإلستشارة الطبية هثبل في اليـك 

. )ىظاـ الدكاـ( كفي الصباح اإلستشارة الطبية La gardeأعهاؿ بٍا كهرات ىقـك ب 
فأحياىا ال أهىح الكقت الكافي . أهىح لمهريض الكقت الكافي دائها كهرات أحياىا لهعرفة ها يريدي كاإلجابة عمى تساؤالتً بطريقة سٍمة كبسيطة

. لمهريض، كذلؾ بسبب برىاهج العهؿ
كأثىاء اإلستشارة الطبية أستعهؿ الدارجة كأيضا الدارجة كالفرىسية أثىاء تعاهمي هع الهرضى، حيث أف الحكار هفتكح بيىي كبيف هريض داء 

فالحكار كالتحدث هع الهرضى الهصابيف بداء السكرم أك . هريض هبىية عمى أساس اإلتصاؿ كالثقة- السكرم كضغط الدـ ألف العبلقة طبيب
ضغط الدـ ال تىحصر فقط هع الهرضى الذيف هستكاٌـ التعميهي هرتفع بإستطاعتٍـ الحكار، فىجد أف ٌىاؾ بعض الهرضى يطرحكف أسئمة 

أها بالىسبة لمهرضى الذيف يتمقكف صعكبة في تبادؿ الحديث هعىا فعددٌـ . كيحاكلكف فٍـ  بعض األهكر حكؿ حالتٍـ كعهمية العبلج
فأىا أعرفٍـ جيدا لٍذا . ضعيؼ،كقد يككف سبب الصعكبات كجكد التكتر، القمؽ كاإلضطراب الذم يعاىي هىً الهرضى أثىاء اإلستشارة الطبية

فهف بيف الهرضى البعض هىٍـ يتجادؿ هعىا خبلؿ تقديـ لً . السبب أىا دائها أتقرب هىٍـ كأتكمـ هعٍـ ليشعركا بالراحة كاإلطهئىاف كتككف الثقة
كفي األخير أرل بأف العكاهؿ كاألسباب التي تساعد الهصابيف بداء السكرم بالتهتع بحالة صحية طبيعية ٌي التكفؿ بٍـ هف ىاحية . الىصائح

.               الضهاف كالحهاية اإلجتهاعية كتسٍيؿ لٍـ الهٍهة، تحسيف هستكل الهعيشة، كتغيير ىهط حياتٍـ غير الصحي
ىستشؼ هف خبلؿ الحالة الثاىية، أف دكر الطبيب يظٍر بكضكح هف خبلؿ الهقابمة كيتهثؿ ٌذا الدكر في : تعميؽ حكؿ الحالة الثانية- 2

ك جاىب إىساىي ٌتهاهً بالطبيب كالتعاكف هعً، ٌك ك هرحمة لجذب الهريض كا  إذ تبدأ العبلقة هف طرؼ . الجاىب الىفسي لكسب ثقة الفرد، ٌك
ذا ها لهسىاي هف تصريح ٌذي الطبيبة هف . الطبيبة التي يفترض عميٍا خمؽ الحكار كالىقاش لبىاء عبلقة هع الهريض كالهرضى بصفة عاهة ٌك

إف الخطكات التي أتبعٍا لكسب ثقة الهريض الهصاب بهرض السكرم أك ضغط الدـ ٌي أف أجعؿ الحكار هفتكح بيىي "خبلؿ العبارات التالية 
ٌذا فيها يخص الجاىب اإلىساىي هف دكر ". كبيىً، كهحاكلة هعرفة كضعيتً اإلجتهاعية كحتى الىفسية لبىاء عبلقة إىساىية هعً كلكسب ثقتً

. الطبيب



 ، 2015 جانفي 14-13 ،مخبر تطوير الممارسات النفسية و التربوية ، الملتقي الدولي الثاني حول دور و أىمية العالقات اإلنسانية و الصحة النفسية في تطوير المؤسسات

 
490 

ك كاجبً في ىشر التثقيؼ الصحي كتكعية الهرضى سكاء كاف يتقف ٌذا العهؿ أك ال يتقىً، فقد ظٍر  أها الجاىب الثاىي هف دكري اإلجتهاعي، ٌك
العادات (أركز عمى اإلحتياطات كالتعميهات الطبية لهريض داء السكرم خاصة الريجيـ "ٌذا الكاجب عىد ٌذي الحالة هف خبلؿ العبارات التالية 

كقد ال تظٍر السمطة كالىفكذ في تعاهؿ الطبيبة هع ". ىسعى لمتأثير عمى الهريض فقط بشرح لً". "، التهاريف الرياضية كتتبع العبلج)الغذائية 
في هعالجتً لدكر الطبيب كفي العبلقة بيف الطبيب كالهريض " Talcott Parsonsتالككت بارسكىز  "الهريض في ٌذي الحالة كها كضحٍا 

ذا ها ذكرتً لىا ٌذي . كالتي تككف عبلقة غير هتكافئة ستعهاؿ السمطة يؤدم إلى ىتائج سمبية في العبلج، ٌك كحسب ٌذي الحالة دكر الطبيب كا 
فإذا كىا كاعرات كىستعهؿ السيطرة كىزقي هع الهرضى فإىٍـ يتخمكف عف العبلج كيذٌبكف كال يعكدكف إلى " الطبيبة هف خبلؿ العبارات التالية

كها أىٍـ ال يشربكف الدكاء، كلٍذا السبب ال أستعهؿ القكة، كأغمبية األطباء ال يستعهمكف القكة يككىكف دائها هبلح هع . اإلستشارة الطبية
كهف جٍة أخرل عدـ . كهف خبلؿ ذلؾ، يظٍر دكر الطبيب الذم ٌك إحداث ضبط إجتهاعي بهعالجة اإلىحراؼ أكالهرض هف جٍة". الهرضى

. إحداث صراع هع الهريض
إف التفاعؿ اإلجتهاعي بيف الطبيب كالهريض حسب الطبيبة تتدخؿ فيً عدة عكاهؿ هىٍا هشكؿ الكقت كاألعهاؿ اإلضافية التي يقـك بٍا 

فالحكار كاإلتصاؿ بيىٍا كبيف هرضاٌا يتحكـ فيً الكقت كبرىاهج العهؿ الهكثؼ إلى جاىب . الطبيب إلى جاىب إشرافً عمى اإلستشارة الطبية
كحسب ٌذي الحالة يظٍر دكر الطبيب في تىهية الكعي الصحي كىشر التثقيؼ الصحي هف خبلؿ فتح الحكار بالرغـ هف الكقت . كثرة الهرضى

ا الطبيبة هف خبلؿ الهستكل التعميهي،  كتساب هعرفة كفٍـ حكؿ الهرض، حيث أف عكائؽ إكتساب الهعرفة تبرٌز غير الكافي لطرح أسئمة كا 
ستعهاؿ األعشاب الطبية لعبلج هرضً الهزهف-الكضعية السكسيك .  إقتصادية لمهريض كا 

ضطراب في -فهف خبلؿ تصريح الطبيبة، تظٍر أٌهية الهستكل التعميهي، الكضع السكسيك إقتصادم كالكضع الىفسي لمهريض هف تكتر، قمؽ كا 
ا الطبيبة عمى أساس الثقة كاإلتصاؿ. هريض-بىاء عبلقة طبيب بالىسبة لمهرضى "كقد يظٍر ذلؾ هف خبلؿ العبارات التالية . كالتي تظٌٍر

الذيف يتمقكف صعكبة في الحديث هعىا، فعددٌـ ضعيؼ كيعكد السبب في ذلؾ إلى التكتر، القمؽ كاإلضطراب الذم يعاىي هىً الهرضى أثىاء 
". اإلستشارة الطبية فأىا أعرفٍـ جيدا لٍذا السبب أىا دائها أتقرب هىٍـ كأتكمـ هعٍـ ليشعركا بالراحة كاإلطهئىاف كتككف الثقة

إف دكر الهريض في أغمب األحياف حسب ٌذي الحالة يظٍر دكر سمبي هف خبلؿ عدـ إلتزاـ الهريض بالتعاكف هع الطبيب كعدـ تىفيذ الىصائح 
ىا العبلقة بيف الطبيب كالهريض . كفي ٌذي الحالة عدـ تكفر الكعي الصحي يىتج عىً عدـ التكيؼ في الىسؽ الطبي بيف كظائفً. الطبية ٌك

كذلؾ ىتيجة تأثير العكاهؿ اإلجتهاعية عمى . ليست بعبلقة الهشاركة الهتبادلة التي غالبا ها تككف بيف الطبيب كالهريض الهصاب بهرض هزهف
ذا يعكد إلى هستكاٌـ : "الصحة حسب تصريح الطبيبة الذم يظٍر هف خبلؿ الجهؿ التالية فأىا أالحظ أف الهرضى ال يىفذكف تعميهاتىا دائها، ٌك

". الهعيشي الفقر كصعكبة الهعيشة كأيضا العادات كالتقاليد الهرتبطة بالصحة
كخبلصة القكؿ، ٌي أف هبلهح العبلقة بيف الطبيب كالهريض تظٍر عىد ٌذي الحالة التي تحاكؿ بىاء تفاعؿ إجتهاعي إيجابي هع هرضاٌا 

ا التثقيفي  .لمقياـ بدكٌر
 

 :عرض الحالة الثالثة كتحميميا
.  سىكات خبرة هٍىية6 سىة، هتزكجػة، تعهؿ بهستشفى بىي هسكس، هصمحػة الطب الداخمي، هدة 33طبيبة، : تعريؼ بالحالة

لجعؿ الهريض يثؽ فيىا ىمجأ إلى فتح الحكار هعً، ببىاء عبلقة إىساىية هعً كهعرفة كضعيتً اإلجتهاعية ككؿ ها  :نص المقابمة الثالثة- 1
يتعمؽ بحياتً الىفسية كاإلجتهاعية، حيث ىمجأ بعد ذلؾ إلى تقديـ لً جهمة هف الىصائح كاإلرشادات الطبية كالتعميهات أٌهٍا شرح لً هخاطر 

كفي ٌذي الحالة فإف الهرضى ال يىفذكف تعميهاتىا دائها بسبب الفقر كشركط الحياة الصعبة . الهرض، الهضاعفات كالتأثيرات الثاىكية لمعبلج
كتأثيرىا عمى الهريض الهصاب بهرض هزهف لتغيير ىهط حياتً كسمككاتً إلى سمككات صحية سميهة ٌي شرح لً . كغياب الكعي الصحي

إذ أف الهستكل التعميهي يمعب دكر لكسب الهعمكهات الصحية كحتى . الهضاعفات التي تزيد هف تفاقـ الهرض، فىحف ال ىستعهؿ القكة كالسمطة
. إقتصادم لمهريض يؤثر عمى سمككاتً كههارساتً الصحية- أف الكضع السكسيك

ذا الكقت غير كافي بالىسبة لهريض هرض هزهف داء السكرم، .  دقيقة30إف الكقت الهستغرؽ أثىاء اإلستشارة الطبية ٌك ىصؼ ساعة  ٌك
كبالرغـ هف ذلؾ ىعطي لمهريض الكقت الكافي لسهاع ها يريد هعرفتً كهحاكلة هىا اإلجابة عمى تساؤالتً بطريقة سٍمة . ضغط الدـ أك القمب

فالحكار كالتحدث ليس دائها هفتكحا بيىي كبيف الهريض أثىاء . كبسيطة ككاضحة، حيث ألجأ إلى التكمـ بالدارجة كالفرىسية في ىفس الكقت
فىجد أف بعض الهرضى يطرحكف أسئمة حكؿ . ففئة الهرضى األكثر تعميها ليسكا ٌـ بالضركرة أكثر إستطاعة في الحكار. اإلستشارة الطبية

كىجد أف هف بيف الهرضى الهصابيف باألهراض الهزهىة داء السكرم، ضغط الدـ .هرضٍـ كيريدكف هعرفة كشرح عف حالتٍـ الهرضية كالعبلج
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ذا بسبب القمؽ كالتكتر فأثىاء اإلستشارة الطبية أالحظ أف  .كالقمب يتمقكف صعكبة في التحدث كهبادلة الحديث هعىا أثىاء اإلستشارة الطبية، ٌك
. بعض الهرضى الهصابيف باألهراض الهزهىة داء السكرم، ضغط الدـ كالقمب أثىاء تقديـ لٍـ الىصائح الطبية يتىاقشكف هعىا

كأخيرا ىرل بأف العكاهؿ كاألسباب التي تساعد الهريض عمى تحسف حالتً الهرضية ليصبح في حالة طبيعية ٌي رفع هستكاي الهعيشي، 
. إقتصادم خاصة الدخؿ كهستكل الهعيشة- السكسيك

ا يفرض -ىستشؼ هف خبلؿ الحالة السابقة، بأف هبلهح بىاء العبلقة طبيب: تعميؽ حكؿ الحالة- 2 هريض هف هسؤكلية الطبيبة بىائٍا كدكٌر
فٍذي العبارات ". هعرفة كضعيتً اإلجتهاعية ككؿ ها يتعمؽ بحياتً الىفسية كاإلجتهاعية" "بىاء عبلقة إىساىية" "فتح الحكار"ذلؾ هف خبلؿ عبارات 

. ٌذا فيها يخص الجاىب الىفسي كاإلجتهاعي لبىاء عبلقة إىساىية. تدؿ عمى إلتزاهات الطبيبة
ك إلتزاـ ككاجب يقـك بً الطبيب ظٍر في ٌذي الحالة، كقد تهثؿ في تكعية الهرضى صحيا بتقديـ  أها الجاىب الهعرفي كىشر التثقيؼ الصحي ٌك

فٍذي ". التأثيرات الثاىكية لمعبلج"، "الهضاعفات"، "شرح لً هخاطر الهرض"كذلؾ هف خبلؿ العبارات التالية . هعمكهات حكؿ الهرض كهخاطري
كذلؾ هف خبلؿ . العهمية التكعكية ظٍرت لدل ٌذي الحالة، كالتي إعتبر فيٍا الحكار كاإلتصاؿ كسيطيف لقياـ العبلقة بيف الطبيبة كهرضاٌا

كقد إىعدـ فتح الحكار في ٌذي الهقابمة ىتيجة . إعطاء الهريض الكقت الكافي لطرح إىشغاالتً كاإلجابة عمى تساؤالتً بطريقة سٍمة ككاضحة
ـ سببا في تبادؿ الحديث. ضيؽ الكقت ككثرة الهرضى كفي ٌذي الحالة ال تظٍر السمطة كالىفكذ في دكر . كقد يككف قمؽ الهرضى كتكتٌر

أها دكر الهريض غير كاضح بإستهرار في العبلقة بيف الطبيبة كهرضاٌا، كذلؾ ىتيجة عدـ تىفيذٌـ لمىصائح الطبية دائها، قمقٍـ . الطبيبة
ـ أثىاء التفاعؿ كالذم أرجعت أسبابً ٌذي الطبيبة إلى الظركؼ الهعيشية الصعبة، غياب الكعي الصحي كالهستكل التعميهي كهف خبلؿ . كتكتٌر

ي هتغيرات يفرضٍا الكاقع الهعاش  . ذلؾ، يهكف القكؿ بأف دكر الهريض تحددي عدة هتغيرات، ٌك
 

 :عرض الحالة الرابعة كتحميميا
 سىة، هتزكج، طبيب هختص في الطب الداخمي، يعهؿ بهستشفى بىي هسكس بصمحة الطب الداخمي،  هدة 33طبيب، سىً : تعريؼ بالحالة

.  سىكات خبرة هٍىية6
ىفسية لمهريض ٌي - إف كؿ هف فتح الحكار دائها هع الهرضى كبىاء عبلقة إىساىية كهعرفة الكضعية السكسيك: نص المقابمة الرابعة- 1

عكاهؿ تساعد عمى كسب ثقة الهريض، فغالبا ها ىمجأ إلى ذلؾ لكسب ثقة الهريض الهصاب بداء السكرم، ضغط الدـ كالقمب، حيث تقدـ لً 
كبالرغـ هف ذلؾ فإف الهرضى ال يطبقكف كال يىفذكف . الىصائح الطبية الهتهثمة في الريجيـ كشرحً، ىظافة الحياة كأيضا الرياضة كالهشي

ذا راجع إلى الفقر، شركط الحياة الصعبة كغياب كعيٍـ الصحي الىصائح التي ىقدهٍا كتأثيرىا عميٍـ بتىفيذ الىصائح يككف عف طريؽ .  لٍـ، ٌك
كفي ٌذي الحالة ىجد أف . الهسؤكلية، تحهيمٍـ الهسؤكلية كأيضا تخكيفٍـ، حيث ىستعهؿ السمطة كالقكة لمتأثير عميٍـ قصد تغيير ىهط حياتٍـ

ذا بسبب درجة الكعي إقتصادية لهريض داء -كأف حتى الكضعية السكسيك. الهستكل التعميهي يمعب دكرا في إكتساب الهعمكهات الصحية، ٌك
 .السكرم أك ضغط الدـ أك القمب تؤثر في سمككاتً كههارساتً الصحية

ك كقت كافي بالىسبة لئلستشارة الطبية، حيث أهىح دائها الكقت الكافي لمهريض 30تقدر الهدة الهستغرقة أثىاء اإلستشارة الطبية بػ   دقيقة، ٌك
الهصاب بهرض هزهف لهحاكلة سهاعً كاإلجابة عمى تساؤالتً بطريقة سٍمة، حيث أستعهؿ هعٍـ الدارجة كالفرىسية في آف كاحد في الحكار 

. كالىقاش، كالذم يككف دائها هفتكحا بيىي كبيىٍـ خبلؿ اإلستشارة الطبية، ألف الهعمكهات الطبية كاإلستجكاب يتجدد، ال بد هف التجديد
ذا راجع إلى التعبير الكاضح  ستطاعة في اإلتصاؿ هعي، ٌك كفي ٌذا اإلطار الهرضى الذيف هستكاٌـ التعميهي هرتفع لديٍـ إستعداد أكبر كا 

فىجد أف بعض الهرضى الهصابيف بداء السكرم، ضغط الدـ كالقمب يحاكلكف طرح أسئمة كهحاكلة هعرفة . إلىشغاالتٍـ كأعراضٍـ الهرضية
ذا . األهكر الصحية ككيفية العبلج ـ كأعراضٍـ الهرضية، ٌك فىجد أف بعض الهرضى يتمقكف صعكبة أثىاء الحديث هعىا كالتعبير عف هشاعٌر

. فبعض الهرضى يتىاقشكف كيتجادلكف هعىا أثىاء تقديـ الىصائح كاإلرشادات الطبية. راجع إلى القمؽ
كيهكف القكؿ أف العكاهؿ التي تساعد الهريض الهصاب بهرض هزهف كداء السكرم، ضغط الدـ أك القمب ليصبح في حالة طبيعية هعتدلة ٌي 

. قكاعد حفظ الصحة، الحهية الغذائية، تجىب بأكبر قدر القمؽ كالتكجً إلى طبيب ىفسي
ىستخمص هف خبلؿ الحالة الرابعة أف دكر الطبيب ظٍر بشكؿ كاضح هف خطابً، ككاف هتهثبل دكري في : مناقشة حكؿ الحالة السابقة- 2

ذا عف طريؽ تقديـ لٍذا األخير أٌـ الىصائح كالتعميهات  إلتزاهً ككاجبً في ىشر التثقيؼ الصحي كتىهية الكعي الصحي لدل الهريض، ٌك
ي كسب ثقتً . الطبية الهفركض عميً إتباعٍا كتأتي ٌذي الهرحمة بعد الهراحؿ األكلى التي يقـك بٍا الطبيب في بىاء العبلقة هع الهريض ٌك

كلقد أكضحت ٌذي الحالة بأف الكقت ال يهثؿ عائقا هف عكائؽ بىاء عبلقة هع الهريض كالتفاعؿ . لضهاف تعاكف هتبادؿ كهشترؾ بيف الطرفيف
فالحكار دائها هفتكحا لكسب الهريض . أثىاء اإلستشارة الطبية، ألىً يخصص كقت كافي لمهريض لفتح الحكار كهىاقشة القضايا الصحية هعً
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ك أف  كبالتالي يهكىىا القكؿ ". الهعمكهات الصحية تتجدد ال بد هف التجديد"أكبر قدر هف الهعمكهات الصحية، كيظٍر الطبيب هفٍـك جديد ٌك
كقد إعتبر الطبيب بأف العكاهؿ التي تؤثر في عبلقتً هع . بأف كثرة اإلستجكاب كتقديـ الهعمكهات سهة هف سهات ىشر التثقيؼ الصحي

الهرضى الذيف هستكاٌـ التعميهي هرتفع لديٍـ إستعداد أكبر "كيظٍر ذلؾ هف خبلؿ عبارات الطبيب . الهريض ٌي هشكؿ الهستكل التعميهي
ذا راجع إلى التعبير الكاضح إلىشغاالتٍـ كأعراضٍـ الهرضية ستطاعة في اإلتصاؿ هعي، ٌك كتعتبر أيضا األهراض الىفسية أحد العكاهؿ ". كا 

ـ "هريض كالتي ظٍرت في تصريح الطبيب -الهؤثرة في العبلقة طبيب بعض الهرضى يتمقكف صعكبة في الحديث هعىا كالتعبير عف هشاعٌر
ذا راجع لمقمؽ ؿ يكجد ". كأعراضٍـ الهرضية، ٌك كهف خبلؿ دكر الطبيب، ىطرح السؤاؿ التالي، ٌؿ ظٍر دكر الهريض في ٌذي الحالة، ٌك

التعاكف بيف الطبيب كهرضاي؟ 
إف دكر الهريض كالهتهثؿ بالدرجة األكلى في الرغبة في التعاكف هع الطبيب، ظٍر عكس ذلؾ في ٌذي الحالة، إذ أف الهريض ليست لديً 

كفي ٌذي الحالة، ىجد دكر إيجابي هف طرؼ الطبيب كدكر سمبي هف طرؼ الهريض الذم . الرغبة في تىفيذ ىصائح الطبيب كعدـ التعاكف هعً
كهف خبلؿ تصريح الطبيب سمطتً كىفكذي الهٍىي يظٍراف هف خبلؿ تحهيؿ الهريض هسؤكلية أفعالً كتخكيفً فقط . ال يىفذ تعميهات طبيبً

. لتغيير ىهط حياتً كسمككاتً غير الصحية، أم أف الطبيب يحدد كاجب الهريض هف خبلؿ هسؤكليتً في تحهؿ ىتائج أفعالً
ا الطبيب في العبارات التالية الدالة عف عبلقة الظركؼ -كهف خبلؿ خطاب الطبيب، التعاكف طبيب هريض تحكهً كتحددي عدة عكاهؿ ذكٌر

ذي العبارات ٌي - السكسيك  ".الفقر، شركط الحياة الصعبة كغياب الكعي الصحي"إقتصادية بالكاقع الصحي، ٌك
 

 : عرض الحالة الخامسة كتحميميا
.  سىكات خبرة هٍىية بهصمحة الطب الداخمي هستشفى بىي هسكس5 سىة، عزباء، لديٍا 25 طبيبة، تبمغ هف العهر :تعريؼ بالحالة

لكسب ثقة الهريض ال بد هف جعؿ الحكار هفتكح هعً كبىاء عبلقة إىساىية سميهة هعً، إلى جاىب هعرفة كضعيتً  :نص المقابمة الخامسة- 1
فىحف ىسعى إلى تزكيدي بالهعرفة الصحية كتقديـ لً التعميهات كالىصائح الطبية الهتهثمة في كيفية حفظ الصحة، هراقبة كتتبع . ىفسية- السكسيك

فالهرضى ليس دائها يىفذكف تعميهاتىا الطبية بسبب الفقر، الهستكل الهعيشي الهىخفض، صعكبة شركط الحياة . العبلج كاإلستشارات الطبية
أها بالىسبة لكيفية تأثيرىا في الهريض الهصاب بهرض هزهف داء السكرم أك ضغط الدـ لتغيير ىهط حياتً، فإىىا . كغياب الكعي الصحي

فالهستكل . فأىا أستخدـ السمطة كالقكة عمى الهريض لتتبع ىصائحي كتغيير ىهط حياتً. ىسعى إلى شرح لً كيفية تطكر الهرض كعبلجً
إقتصادية لمهريض تؤثر في ههارساتً -التعميهي يؤثر عمى إكتساب الهعمكهات الصحية ألىً هستكل الكعي كأيضا أف الكضعية السكسيك

. الصحية
ك بالىسبة لي كقت غير 15يحدد الكقت الذم أقضيً هع الهريض الهصاب بداء السكػرم، ضغط الدـ أثىاء اإلستشارة الطبيػة بػ   دقيقة، ٌك

فأىا . كبالرغـ هف ذلؾ أهىح الكقت الكافي لمهريض كأحاكؿ سهاع كؿ إىشغاالتً كاإلجابة عمى تساؤالتً بطريقة سٍمة، بسيطة ككاضحة. كافي
ذا لبىاء أحسف عبلقة  أستعهؿ الدارجة كالفرىسية أثىاء التحدث هع الهريض في اإلستشارة الطبية، حيث أف الحكار كالىقاش بيىي كبيىً هفتكح، ٌك

فىجد أف الهرضى ذكم الهستكل التعميهي الهرتفع أكثر ىقاشا كحكار أثىاء اإلستشارة الطبية، حيث أجيب . كاإلجابة عمى كؿ تكقعاتً كها يىتظر
البعض اآلخر هف . فالبعض هف الهرضى يطرحكف أسئمة كيىتظركف هعرفة حكؿ كضعية حالتٍـ الصحية كالعبلج. عمى كؿ إىشغاالتٍـ

كالىكع الثالث هف الهرضى يتىاقشكف هعي حكؿ الىصائح الطبية التي . الهرضى يتمقكف صعكبة في الحديث كالحكار هعىا أثىاء اإلستشارة الطبية
هريض كتتبع العبلج كهبلحظتً، كمٍا عكاهؿ تؤثر في هحافظة - كيهكف القكؿ أف بىاء أحسف عبلقة طبيب. أقدهٍا لٍـ أثىاء اإلستشارة الطبية

. الهريض عمى حالتً الصحية
هريض في ٌذي الحالة هف خبلؿ الجاىب اإلىساىي الذم تمجأ إليً الطبيبة عف -تظٍر هبلهح العبلقة طبيب :تعقيب حكؿ الحالة الخامسة- 2

كيهكف القكؿ بأف الهريض إذا أحس بأف الطبيب يٍتـ بً . طريؽ كسب ثقة الهريض، هعرفة كضعيتً الىفسية كاإلجتهاعية كفتح الحكار هعً
كإىساف يساعد ذلؾ كثيرا في بىاء عبلقة بيف الطرفيف، كالتي تككف هبىية عمى الصراحة كالثقة الهتبادلة حتى كلك كاىت تسكدٌا هشاركة غير 

. هتبادلة
ىحف ىسعى إلى تزكيد "كهف خبلؿ الهبلهح األكلى لمتفاعؿ يظٍر دكر الطبيبة في هجاؿ التثقيؼ الصحي هف خبلؿ تصريحاتٍا، إذ تقكؿ 

". الهريض بالهعرفة الصحية كتقديـ لً التعميهات كالىصائح الطبية الهتهثمة في كيفية الحفاظ عمى الصحة، هراقبة كتتبع العبلج كاإلستشارات
. فإىطبلقا هف ٌذا القكؿ الطبيب يقـك بدكر ٌاـ يتهثؿ في الجاىب التثقيفي الذم تربطً الطبيبة بالهجٍكدات الهبذكلة لتىهية الكعي الصحي

كقد يظٍر . كىتيجة لذلؾ فإف أخبلقيات الهٍىة تفرض ذلؾ". بالىسبة لي الكقت غير كافي"إذ تؤكد الطبيبة عمى أىً . كالذم يحكهً عاهؿ الكقت
بالىسبة لي الكقت غير كافي، كبالرغـ هف ذلؾ أهىح "سعي الطبيبة في تىهية الكعي الصحي لدل الهريض هف خبلؿ تصريحٍا، حيث تقكؿ 
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كيهكف القكؿ بأف هف السهات ". الكقت الكافي لمهريض كأحاكؿ سهاع كؿ إىشغاالتً كاإلجابة عمى كؿ تساؤالتً بطريقة سٍمة بسيطة ككاضحة
كيقابؿ ذلؾ بركز هفٍـك تكقعات الدكر لكبل الطرفيف كالتي تطرؽ إليٍا التصكر . التي تىهي الكعي الصحي لدل الهريض فتح الحكار كالىقاش

ذا األخير يتكقع هف هريضً التعاكف هعً. البارسكىزم ففي ٌذي الحالة تتضح تكقعات الهريض، . إذ أف الهريض يتكقع سمككا هعيىا هف طبيبً ٌك
ذا لبىاء عبلقة بيىي كبيىً كاإلجابة عمى كؿ تكقعاتً كها يىتظر"حيث تقكؿ  في ٌذا السياؽ، ". الحكار كالىقاش بيىي كبيف الهريض هفتكح، ٌك

الهرضى ذكم الهستكل التعميهي "فإف أٌـ العكاهؿ التي تحكـ ٌذي العبلقة ٌي الهستكل التعميهي لمهريض، حسب عبارات الطبيبة، حيث أف 
". الهرتفع أكثر ىقاشا كحكار أثىاء اإلستشارة الطبية

ككها ٌك هتكقع هف الطبيب أف يسمؾ سمككا هعيىا في تعاهمً هع الهريض، فإف عمى ٌذا األخير أف يتعاكف هع طبيبً هف خبلؿ تىفيذ تعميهاتً 
ففي ٌذي الحالة قد ال يظٍر دائها هع الهرضى، فهع بعض الهرضى يظٍر التعاكف الجاد كالرغبة في تىفيذ التعميهات، كالعكس هع . الطبية

الهرضى اآلخريف ال يتعاكىكف هع الطبيبة، حيث ترجعٍا إلى ظركؼ الهريض هىٍا الفقر، الهستكل الهعيشي الهىخفض، صعكبة شركط الحياة 
كلٍذا تظٍر العبلقة الكاضحة بيف العكاهؿ اإلجتهاعية، اإلقتصادية كالشخصية لمهريض كتفاعمً هع الطبيب . كأيضا غياب الكعي الصحي

 .كبىاء عبلقة الهشاركة الهتبادلة
 

  :عرض الحالة السادسة كتحميميا
.  سىكات خبرة هٍىية5 سىة، هتزكجة، تعهؿ بهصمحة الطب الداخمي هستشفى بىي هسكس، لديٍا 26طبيبة، سىٍا : تعريؼ بالحالة

إف كسب ثقة الهريض تعتهد أكال عمى فتح الحكار هع الهريض كبىاء عبلقة إىساىية هعً، إلى جاىب هعرفة  :نص المقابمة السادسة- 1
فىحف ىمجأ إلى تقديـ الىصائح كاإلرشادات الطبية لمهريض كالهتهثمة في كيفية هحافظتً عمى الصحة، الريجيـ، تتبع . ىفسية- كضعيتً السكسيك

ذا بسبب الفقر كصعكبة الحياة . العبلج بطريقة أحسف كأخيرا ههارسة التهاريف الرياضية فالهرضى ال يىفذكف ىصائحىا كتعميهاتىا الطبية، ٌك
الهعيشية إلى جاىب العادات كالتقاليد الهرتبطة بالصحة، فىحف ىحاكؿ التأثير عمى الهريض لتغيير ىهط حياتً عف طريؽ هحاكلة جعمً يفٍـ 

فالهستكل التعميهي يمعب دكرا . هرضً، الهضاعفات الطكيمة األهد في حالة عدـ تتبع العبلج كالىصائح، فىحف ال ىستعهؿ هعٍـ القكة كالسمطة
إقتصادية تؤثر في - في إكتساب الهعمكهات الصحية، فالهرضى األكثر تعميها يتابعكف ىصائحىا الطبية، كىجد أف الكضعية السكسيك

. الههارسات الصحية لمهرضى
ك كقت كافي، حيث أهىح كؿ الكقت 20إف الكقت الهحدد لكؿ هريض هصاب بهرض هزهف داء السكرم، ضغط الدـ لئلستشارة ٌك   دقيقة، ٌك

لمهريض كهحاكلة هىا سهاعً كاإلجابة عمى كؿ تساؤالتً بطريقة سٍمة ككاضحة، حيث أف المغة الهستعهمة ٌي الدارجة، فالحكار كالىقاش بيىي 
ذا يعكد إلى كعيٍـ الصحي كيكجد بعض . كبيف الهريض ليس دائها هفتكحا، فذكم الهستكيات التعميهية الهرتفعة أكثر إستطاعة في اإلتصاؿ، ٌك

فبعض الهرضى أحياىا يتمقكف صعكبة في هتابعة الحديث . الهرضى يطرحكف أسئمة كهحاكلة هعرفة اإلجابة عمى حالتٍـ الصحية كعمى العبلج
حسب . كالبعض هف الهرضى يتىاقشكف كيتجادلكف هعىا أحياىا أثىاء تقديـ لٍـ أٌـ اإلرشادات الصحية الكاجب تتبعٍا في ىظاـ حياتٍـ. كالىقاش

هريض ال بد أف تككف إيجابية كحسىة كأيضا - رأيىا فإف أٌـ العكاهؿ التي تساعد الهريض عمى حفاظً عمى حالتً الطبيعية ٌي العبلقة طبيب
. تتبع الىصائح الطبية

تحميبل لخطاب الطبيبة، ىستىتج بأف لٍا دكر إىساىي كدكر طبي تقـك بً في عهمٍا اليكهي، كيظٍر : مبلحظات حكؿ الحالة السادسة- 2
ا اإلىساىي هف خبلؿ تعاهمٍا هع الهرضى كبىاء عبلقة إىساىية هعٍـ، كليس إعتبار الهريض فقط ٌيكؿ هرضي دكف أم ركح كهشاعر . دكٌر

كسب ثقة الهريض تعتهد "كقد إتضح ٌذا الدكر هف خبلؿ عبارات الحالة . كلً آدهيتً يفترض التعاهؿ هعً بطريقة سميهة، ألف الهريض حساس
فهف خبلؿ ٌذي العبارات يظٍر كاجب ". ىفسية-أكال عمى فتح الحكار هع الهريض كبىاء عبلقة إىساىية هعً إلى جاىب هعرفة كضعيتػً السكسيك

ك دكر طبي هتهثؿ في العبلج كالكشؼ، كال يىتٍي عىد ٌذا الحد . الطبيب اإلىساىي إلى جاىب الدكر السابؽ لمطبيب، ٌىاؾ دكر آخر لً ٌك
كقد ظٍر ٌذا الجاىب في تصريح ٌذي الحالة، كذلؾ بتكعية الهرضى كتقديـ لٍـ الىصائح . فقط، بؿ يتعدل ذلؾ ليشهؿ الجاىب التثقيفي

كفي .  دقيقة كقت كافي20كيرتبط ٌذا الدكر بعاهؿ الكقت الهخصص لئلستشارة الطبية كالتي إعتبرتً الطبيبة حسبٍا بأىً . كاإلرشادات الطبيبة
ففي ٌذي الحالة الطبيبة . ٌذا الصدد يعتبر الحكار كالىقاش عاهميف فعاليف في تىهية ثقافة الهريض صحيا هف خبلؿ تزكيدي بالهعمكهات الصحية

أهىح كؿ الكقت لمهريض كهحاكلة هىا سهاعً كاإلجابة "بالرغـ هف أىٍا تقكؿ " الحكار كالىقاش بيىٍا كبيف الهريض ليس دائها هفتكحا"تبرز بأف 
كيعىي ذلؾ أف الطبيبة تتحكـ في التفاعؿ اإلجتهاعي كغالبا ". عمى كؿ تساؤالتً بطريقة سٍمة ككاضحة، حيث أف المغة الهستعهمة ٌي الدارجة

ذا راجع إلى عدـ تعاكف بعض الهرضى هعٍا. ها يككف تفاعؿ سمبي بالدرجة األكلى . ٌك
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فذكم الهستكيات التعميهية "كفي ٌذا السياؽ، التفاعؿ تحكهً عدة عكاهؿ تطرقت إليٍا الطبيبة تهثؿ في الهستكل التعميهي هف خبلؿ قكلٍا 
ذا يعكد إلى كعيٍـ الصحي ". الهرتفعة أكثر إستطاعة في اإلتصاؿ ٌك

أها بالىسبة لدكر الهريض، كالذم يحدد هف خبلؿ إلتزاـ الهريض بالتعاكف هع الطبيب كتىفيذ ىصائحً، إرشاداتً كتعميهاتً الطبية، ىجد في ٌذي 
". الفقر، صعكبة الحياة الهعيشية، العادات كالتقاليد الهرتبطة بالصحة"الحالة غياب ٌذا التعاكف عدـ تىفيذ الىصائح كالتي ترجعً الطبيبة إلى 

هريض ال بد أف تككف إيجابية كحسىة -العبلقة طبيب"كتؤكد الطبيبة عمى أف العكاهؿ التي تجعؿ الهريض يحافظ عمى صحتً الطبيعية ٌي 
ا كدكر الهريض كعدـ كجكد عبلقة ". كأيضا تتبع الىصائح الطبية كأهاـ ٌذا التىاقض كالصراع الكاضح هف خبلؿ تصريح الطبيبة بيف دكٌر

فهف خبلؿ ٌذي . الهشاركة الهتبادلة كاإليجابية بيف الطرفيف، يقع الطبيب في صراع كتكتر في عبلقتً ٌذي هع الهريض الذم ال يىفذ تعميهاتً
رغاهً عمى تىفيذ ىصائحٍا كتعميهاتٍا  الهقابمة، الطبيبة ال تمجأ إلى السمطة كالىفكذ الهٍىي التي حددٌا لٍا الهجتهع لمتأثير عمى الهريض كا 

هحاكلة جعؿ الهريض يفٍـ هرضً، الهضاعفات الطكيمة األهد في حالة عدـ "كقد يتهثؿ التأثير فقط حسب قكلٍا في . الطبية كلك بىسبة ضئيمة
كقد ترجع الطبيبة عدـ تتبع الهريض الىصائح الطبية إلى سبب الفقر كصعكبة الحياة الهعيشية التي تعيؽ هف ٌذا ". تتبع العبلج كالىصائح

. التعاكف
ككخبلصة لها سبؽ، يهكف القكؿ أىً بالرغـ هف الهجٍكدات التي يبذلٍا الطبيب في دكري اإلجتهاعي كالتثقيفي، فإف هجٍكداتً تذٌب سدا، ألف 
بعض الهرضى ال يتقيدكف بٍا في ىظاـ حياتٍـ بسبب عدة عكاهؿ أٌهٍا حسب تصريح الطبيبة، الفقر، الهستكل التعميهي الهىخفض، العادات 

ىعداـ ثقافتً الصحية كالتي يىجر عىٍا عدـ التكيؼ كعدـ إىجاز . الخ...كالتقاليد ذا كمً راجع إلى إىعداـ الكعي الصحي لدل الهريض كا  ٌك
 . األٌداؼ الهسطرة في الىسؽ الطبي

 
  :عرض الحالة السابعة كتحميميا

 سىة، هتزكجة، تخصص طب داخمي، تعهؿ بهستشفى بىي هسكس الطب الداخمي، لديٍا خبرة 43طبيبة، تبمغ هف العهر : تعريؼ بالحالة
.  سىة13هٍىية تقدر بػ 

لكسب ثقة الهريض ال بد هف فتح الحكار هعً كهعرفة كضعيتً اإلجتهاعية كالىفسية، كذلؾ لبىاء عبلقة إىساىية : نص المقابمة السابعة- 1
رشادات لمهريض كعمى األخير تتبع عمى األقؿ الىصائح التي يقدهٍا لً طبيبً الهعالج. سميهة هعً . فىحف كأطباء ىمجأ إلى تقديـ ىصائح كا 

فىحف ىسعى إلى التأثير . فالهرضى ال يىفذكف تعميهاتىا كىصائحىا الطبية، كذلؾ بسبب صعكبة الحياة الهعيشية، الفقر كىقص الكعي الصحي
. عمى الهريض لتغيير ىهط حياتً بفضؿ شرحىا لً الهخاطر كالهضاعفات الىاتجة عف الهرض الهزهف، حيث أىىا ال ىستعهؿ القكة كالسمطة

كىجد أيضا أف الكضعية . هريض أكثر كضكحا- إف الهستكل التعميهي لمهريض يمعب دكرا في إكتساب الهعمكهات الصحية، فالحكار طبيب
. إقتصادية لمهريض تؤثر عمى الههارسات الصحية-السكسيك

 دقيقة، فأىا أهىح لمهريض الكقت الكافي لطرح إىشغاالتً كسهاعٍا كهحاكلة 20إف الكقت الهخصص لئلستشارة الطبية لهريض كاحد يقدر بػ 
ذا إلعطائً . فأستعهؿ الدارجة كالفرىسية. اإلجابة عمى تساؤالتً بطريقة سٍمة ككاضحة فالحكار كالىقاش دائها هفتكح بيىي كبيف الهريض، ٌك

كتسابٍا هف طرفً فىجد أف بعض الهرضى الهشرفة . فذكم الهستكيات التعميهية الهرتفعة يجدكف سٍكلة في اإلتصاؿ هعىا. أكثر هعمكهات كا 
ىتظار شرح حكؿ حالتٍـ الصحية كعمى العبلج، فٍـ ال يكتفكف فقط باإلجابة عمى تساؤالتىا كىجد أف بعض . عميٍـ يحاكلكف طرح أسئمة كا 

كأيضا أف البعض اآلخريف هف الهرضى ال يتىاقشكف هعىا في حالة تقديـ لٍـ الىصح . الهرضى أحياىا يتمقكف صعكبة في تبادؿ الحديث هعىا
. كاإلرشاد الطبي

بطريقة جيدة كطمب ىصائح كتكجيٍات ٌي عكاهؿ تساعد الهريض عمى الحفاظ  )العبلج(إف كؿ هف تتبع ىصائح الطبيب الهعالج، أخذ الدكاء 
. عمى صحتً الطبيعية

. ىستخمص هف دراسة الحالة السابقة، بأف دكر الطبيب تهثؿ في الكفاءة الهٍىية كفي الدكر الهٍىي كاإلىساىي: تعقيب حكؿ الحالة السابعة- 2
فٍدؼ الطبيب . كذلؾ هف خبلؿ بىاء عبلقة إىساىية ال عاطفية هع الهريض، حيث أف ىجاعة الدكر الهٍىي تتطمب أك ترتبط بالدكر اإلىساىي

بىاء عبلقة "كقد أكدت العبلقة بيف الطبيب كالهريض هف خبلؿ تصريح كعبارات الطبيبة . كغايتً ٌي راحة الهريض قبؿ هصالحً الشخصية
إذ ال يىتٍي دكر الطبيب عىد ٌذا الحد، بؿ يتعداي ليشهؿ الدكر التثقيفي . كيعتبر الحكار كالىقاش كسيط فعاؿ في ٌذي العبلقة". إىساىية هعً

عتبرت الطبيبة أف الحكار الهفتكح هع الهريض يىهي كعيً الصحي . قصد تكعية الهرضى صحيا هف خبلؿ تقديـ الىصائح كاإلرشادات الطبية كا 
كتسابٍا هف طرؼ الهريض"هف خبلؿ عباراتٍا  كلقد أكضحت ٌذي الحالة أف ٌىاؾ عكاهؿ تحكـ العبلقة بيف الطبيب ". إلعطاء أكثر هعمكهات كا 

كتساب الثقافة الصحية، هىٍا الهستكل التعميهي بإعتباري عاهؿ فعاؿ في ٌذي العهمية هف خبلؿ عبارات  ذكم الهستكيات التعميهية "كالهريض كا 
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كىظرا لمدكر اإلجتهاعي الذم يقـك بً الطبيب يفترض أف يقابمً دكر إجتهاعي لمهريض يككف ". الهرتفعة يجدكف سٍكلة في اإلتصاؿ هعىا
ذا ها لـ ىبلحظً في خطاب الحالة، كالتي ىستشؼ هف خطابٍا غياب دكر الهريض الذم تهثؿ في الفشؿ في تتبع  هكهبل لمدكر األكؿ، ٌك

كعميً تتجمى هف خبلؿ ٌذي الحالة الهعكقات الكظيفية لمىسؽ الطبي كالهتهثمة في هعكؽ التكيؼ أم عدـ . ىصائح الطبيب كتعميهاتً الطبية
كأيضا هعكؽ إىجاز الٍدؼ في الىسؽ الطبي، كذلؾ هف خبلؿ عدـ تىفيذ الهريض لئلرشادات الطبية، إىعداـ رغبتً في التعاكف هع . التكيؼ

ا  في دكر الهريض كالهتهثمة في " Talcott Parsonsتالككت بارسكىز "طبيبً الهشرؼ عمى عبلجً، كبالتالي هف أٌـ الكاجبات التي ذكٌر
صعكبة الحياة الهعيشية "رغبتً في البحث عف شفاء لحالتً، ٌذا الكاجب غائب في ٌذي الحالة، كالتي أرجعتٍا الطبيبة إلى عدة عكاهؿ أٌهٍا 

ي أف العبلقة طبيب". كالفقر كىقص الكعي الصحي لدل الهريض هريض ٌي -كعميً يهكف إستىباط هبلحظة ٌاهة جدا هف ٌذي الحالة، ٌك
ي عبلقة إجتهاعية تسكدٌا تكترات كتىاقضات ىتيجة عدـ تعاكف الهريض هع الطبيب  . عبلقة ليست بعبلقة الهشاركة الهتبادلة، ٌك

 
 : عرض الحالة الثامنة كتحميميا

 سىة خبرة هٍىية في 30 سىة، هتزكجة، تعهؿ بهصمحة الطب الداخمي هستشفى بىي هسكس، لديٍا 55طبيبة، تبمغ هف العهر : تعريؼ بالحالة
. الهجاؿ الطبي

الىفسية  إف كسب ثقة الهريض تتطمب فتح الحكار هع ٌذا األخير، هحاكلة هىا هعرفة حياتً الشخصية، الكضعية: نص المقابمة- 1
ذا لبىاء عبلقة إىساىية سميهة هع الهريض . كاإلجتهاعية لً، ٌك

إف أٌـ اإلحتياطات كالتعميهات الطبية التي ىقدهٍا لمهريض ٌي إتباع الىظاـ الغذائي، الهتابعة الهىتظهة لمرقابة الطبية كتتبع الحالة الهرضية 
كبالرغـ هف الىصائح التي ىقدهٍا لمهرضى، فإىٍـ ال يىفذكف تعميهاتىا الطبية دائها . جيدا عف طريؽ الهبلحظة الهستهرة لىسبة السكر في الدـ

كفي ٌذا الصدد تأثيرىا عمى الهرضى غير الهىفذيف لىصائحىا يتهثؿ في تخصيص لٍـ كقت لشرح . بسبب الفقر كغياب الكعي الصحي
كعميً ال ىستعهؿ السمطة كالىفكذ . هضاعفات  الهرض كالىتائج الخطيرة الهحتهمة هف عدـ التىفيذ كعدـ التكفؿ كتسيير الهرض بشكؿ جيد

ـ أكثر هعرفة . الهٍىي كتساب الهعمكهات الصحية ألف كعيٍـ الصحي هرتفع ٌك كغالبا ها يككف الهستكل التعميهي لً أثر في التعاكف هعىا كا 
 .كفي ٌذا الصدد حتى األكضاع اإلجتهاعية كاإلقتصادية لمهريض تؤثر في ههارساتً الصحية. باألهكر الصحية

ك كقت غير كافي ألف 30إف الكقت الهخصص لئلستشارة الطبية لكؿ هريض ٌك أكثر هف   دقيقة خاصة في اإلستشارة الطبية األكلى، ٌك
ذا يتطمب كقت  لى هحاكلة تغيير بعض أفكاري كهعتقداتً غير الصحية، ٌك الهريض الهصاب بهرض هزهف يحتاج إلى تثقيؼ صحي هستهر كا 

. كبالرغـ هف ذلؾ فأىا أهىح الهريض الكقت الكافي كأستعهؿ هعً الدارجة كالفرىسية في آف كاحد، ألف تعميهىا الطبي ٌك السبب في ذلؾ. هعتبر
ذا لمتكفؿ بالهريض جيدا فالبعض هف الهرضى يحاكلكف هعرفة كؿ ها يٍهٍـ عف هرضٍـ . فالحكار كالىقاش دائها هفتكح بيىي كبيف الهرضى ٌك

كفي األخير، . كالعبلج، كحتى أىٍـ يتجادلكف كيتبادلكف الحديث هعىا كها أىٍـ ذك عىاد كبير في حالة العبلج غير الهىاسب لحالتٍـ خكفا هىً
فإف هحافظة الهريض عمى حالتً الصحية الطبيعية تفترض إعطاء الكقت الكافي لتربية الهريض صحيا، شرح لً هرضً كهساعدتً عمى زيادة 

. كعيً الصحي خاصة هف ىاحية تجىب الهضاعفات كتثقيفً  صحيا هف طرؼ الهختصيف الطبييف كالشبً الطبي هف خبلؿ اإلستشارة الطبية
ىبلحظ هف خبلؿ ٌذي الحالة أف دكر الطبيبة تهثؿ أكال في بىاء عبلقة إىساىية هع الهرضى، هف خبلؿ هعرفة  :تعميؽ حكؿ الحالة الثامنة- 2

ذا عاهؿ فعاؿ في العبلقة الجيدة كلـ يىتٍي دكر الطبيبة عىد ٌذا الحد، بؿ يشهؿ الدكر العبلجي كالتثقيفي، الذم . خصكصياتٍـ الشخصية، ٌك
هحاكلة هىا تكضيح لً "تهثؿ في هساعدة الهريض لتىهية كعيً الصحي عف طريؽ تقديـ لً الىصائح كاإلرشادات الطبية حسب تصريح الطبيبة 

ذا لمتحكـ في الهرض كتسييري بشكؿ جيد كترل الطبيبة أف الحكار الهفتكح كالكقت أحد العكاهؿ الهٍهة لعهمية ". الصكرة العبلجية بشكؿ جيد، ٌك
 30اإلتصاؿ كالتفاعؿ اإلجتهاعي الذم يىعكس عمى عهمية التكعية الصحية، حيث تكضح بأىً يجب أف يخصص كقت كافي أكثر بكثير هف 

ي ترل بأف  ذا لتقبؿ .  دقيقة  كأكثر كقت غير كاؼ ألف الهريض الهزهف يحتاج إلى شرح هطكؿ حكؿ حالت30ًدقيقة كحتى ساعة، ٌك ٌك
كفي ٌذي الحالة إكتساب الهعرفة الصحية يحدد هف طرؼ الهستكل التعميهي كأف الههارسات الصحية لٍا عبلقة بالكضع . هرضً تقببل سميها
. الهادم لمهريض

كهف خبلؿ الدكر الهٍىي الذم تقـك بً الطبيبة، ىجد أف بعض الهرضى ال يتعاكىكف هعٍا أم فشؿ الهريض في تىفيذ ىصائحٍا كترجع ذلؾ إلى 
كبالتالي يهكف القكؿ أف العبلقة في ٌذي الحالة ٌي عبلقة تسكدٌا التكترات ألىٍا ليست . الظركؼ الهعيشية لمهريض كغياب كعيً الصحي

 .  عبلقة هبىية عمى الهشاركة الهتبادلة بيف الطبيب كالهريض كليست هبىية عمى التعاكف
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 : عرض الحالة التاسعة كتحميميا
 05 سىة، أعزب، تخصص أهراض القمب، يعهؿ بهستشفى بىي هسكس، هصمحة أهراض القمب، لديً 29 طبيب، عهري :تعريؼ بالحالة

. سىكات خبرة هٍىية
إف كسب ثقة الهريض يشترط أف ىضع في الحسباف كؿ هف هعرفة الكضعية الىفسية، اإلجتهاعية لمهريض، هستكاي  :نص المقابمة التاسعة- 1

التعميهي كاإلقتصادم، حيث ىسعى إلى تزكيد الهريض بالىصائح كالتعميهات الطبية الهتهثمة في هبلحظة، تتبع ضغط الدـ كقياسً كأيضا تتبع 
ذا يعكد إلى . فالهرضى ليس دائها يىفذكف تعميهاتىا، بؿ أحياىا. الىظاـ الغذائي، إحتراـ الهكاعيد الطبية كهراجعة عىد الضركرة طبيب لمعائمة ٌك

فىحف ىمجأ إلى التأثير عمى الهريض لتغيير ىهط حياتً . صعكبة الحياة الهعيشية، الفقر، غياب الكعي الصحي كأيضا سٍكلة الرعاية الهجاىية
. فأىا ال أستعهؿ القكة كالسمطة في التأثير. كالسمككات غير الصحية بإفٍاهً بطريقة صحيحة عف هرضً كتكعيتً، كلكف ال أبحث عف التأثيرات

يصاؿ الرسالة تككف سٍمة كىجد أيضا أف الكضعية . إف الهستكل التعميهي لمهريض يؤثر في إكتساب الهعمكهات الصحية، حيث أف ىقؿ كا 
. إقتصادية لمهريض تؤثر في سمككاتً الصحية- السكسيك

ذا الكقت غير كافي كبالرغـ هف ذلؾ أحياىا أهىح الهريض 15الهدة الهستغرؽ أثىاء اإلستشارة الطبية، ٌي   دقيقة لكؿ هريض عمى األكثر، ٌك
كال بد أف يككف عدد أكبر هف األطباء كبىية الصحة قكية  لتمبية . كهحاكلة سهاع كؿ ها يريد التصريح بً كاإلجابة عمى تساؤالتً. الكقت الكافي
فأىا ألجأ إلى إستخداـ الفرىسية كالدارجة في ىفس الكقت هع الهرضى أثىاء اإلستشارة الطبية، فالحكار كالىقاش بيىي كبيف . طمبات السكاف

ذا راجع إلى الكسائؿ كالكقت الضيؽ . الهريض ليس دائها هفتكح غير هفتكح، ٌك
إف الهرضى األكثر إتصاال هعىا ليسكا فقط الذيف هستكاٌـ التعميهي هرتفع، فبعض الهرضى ال يحاكلكف فقط اإلجابة عمى تساؤالتىا، بؿ 

ىتظار إجابات حكؿ حالتٍـ الصحية كحتى كيؼ يتـ العبلج فبعض الهرضى أحياىا يتمقكف صعكبة في تبادؿ الحكار . يحاكلكف طرح األسئمة كا 
. هعىا، كأيضا البعض هىٍـ أحياىا كليس دائها يتىاقشكف هعىا في تقديـ لٍـ الىصح كاإلرشاد كالتعميهات الطبية الكاجب تىفيذٌا

:  إف أٌـ العكاهؿ التي تساعد الهريض عمى حفاظً عمى الحالة الصحية الطبيعية ٌي
. إقتصادم- ال بد أف يككف عدد كافي لؤلطباء أكثر تككيىا كأكثر إٌتهاها بٍـ في الهخطط السكسيك-
.    إعادة الىظر في ىسؽ أك ىظاـ العبلج الهجاىي-        .تحسيف بىية الصحة الهتبىية- 
ىستشؼ هف خبلؿ الحالة السابقة، بأف دكر الطبيب الذم حددي لً الهجتهع ٌك الدكر الهٍىي هف خبلؿ : تعقيب حكؿ الحالة التاسعة- 2

كيؤخذ الطبيب في ٌذي الحالة عدة هتغيرات لبىاء عبلقة إىساىية هع الهريض، . اإللتزاـ بكاجبً بتكفير راحة الهريض كالعهؿ عمى تثقيفً صحيا
ذا لكسب ثقتً أٌهٍا العكاهؿ الىفسية، اإلجتهاعية كاإلقتصادية هف خبلؿ تصريحً  يشترط أف ىضع في الحسباف كؿ هف هعرفة الكضعية "ٌك

أها في الهجاؿ الهعرفي فيظٍر ذلؾ الدكر . ، ٌذا في هجاؿ كسب ثقة الهريض"الىفسية، اإلجتهاعية لمهريض كهستكاي التعميهي كاإلقتصادم
كقد يككف كؿ هف عاهؿ الكقت، الهستكل ". ىسعى إلى تزكيد الهريض بالىصائح الطبية كالتعميهات الطبية"التثقيفي هف خبلؿ القكؿ التالي 

ذا إىعدهت ٌذي العكاهؿ فإف ذلؾ يؤدم إلى خمؿ  التعميهي كفتح الحكار هف أٌـ العكاهؿ التي تساعد الطبيب عمى القياـ بٍذي العهمية التثقيفية، كا 
ذا ها لهسىاي هف تصريح الطبيب الذم يرل بأف الكقت الذم يخصصً لمهريض كقت غير كافي هع كثرة الهرضى   ال بد "في العهؿ الهٍىي، ٌك

ىا ىتج عىً إىعداـ الحكار، الىقاش كاإلتصاؿ بيف الطبيب ". أف يككف عدد أكبر هف األطباء كبىية الصحة قكية لتمبية طمبات السكاف ٌك
ذا كاف الحكار غير هفتكح، فٍذا يؤدم إلى تكتر في العبلقة طبيب. هريض-كالهريض، عدـ كجكد الحكار الهفتكح طبيب هريض كعدـ تعاكف -كا 

كىستخمص هف ٌذي الحالة صراع في دكر الطبيب هف خبلؿ قمة الكقت، قمة األطباء، كثرة الهرضى، قمة الكسائؿ كسٍكلة . الطرفيف فيها بيىٍها
كىتيجة ٌذا الصراع القائـ في دكر الطبيب، يقابمً إىعكاس عمى دكر الهريض كعدـ إهتثالً لتعميهات الطبيب، . هجاىية الخدهات الصحية

ك يرجع . خاصة إذا كاف الهشرؼ ال يبالي لهريضً ذا ها لهسىاي هف تصريح الطبيب الذم يرل بأف الهرضى ليس دائها يىفذكف ىصائحىا، ٌك ٌك
كبالرغـ هف ٌذي العكاهؿ إال أف خصكصية . ذلؾ إلى كؿ هف صعكبة الحياة الهعيشية أم الفقر، غياب الكعي الصحي كسٍكلة الرعاية الهجاىية

الطبيب الهتهثمة في إستخداـ السمطة كالىفكذ لمتأثير عمى الهريض ال تظٍر بتاتا كالتأثير يككف هف خبلؿ إعادة إفٍاـ الهريض لهرضً كتكعيتً، 
فٍك يرل بأف الهرضى ذكم الهستكل التعميهي الهرتفع أكثر إستيعابا . حيث ترجع أسباب إكتساب الهعمكهات الصحية إلى الهستكل التعميهي

لى جاىب الهستكل التعميهي الظركؼ الهعيشية تؤثر في سمككات الهرضى. لمهعمكهات الصحية، حيث يككف إستقباؿ الرسالة الهعرفية سٍؿ . كا 
ذا راجع إلى كؿ هف هسؤكلية الطبيب كالهريض . كهف خبلؿ الهعطيات السابقة، ىستىتج بأف العبلقة طبيب هريض تىتابٍا صراعات كتكترات، ٌك

ذا يكضح لىا ىكعية التفاعؿ اإلجتهاعي الذم يتهثؿ في التفاعؿ السمبي  .  ٌك
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 : عرض الحالة العاشرة كتحميميا
.  سىة، هتزكجة، طبيبة أهراض القمب، تعهؿ بهصمحة القمب بىي هسكس، لديٍا سىكات خبرة هٍىية30طبيبة، سىٍا : تعريؼ بالحالة

أٌـ  ك.لكسب ثقة الهريض ال بد هف بىاء عبلقة إىساىية سميهة هعً كهعرفة كضعيتً اإلجتهاعية كالىفسية :نص المقابمة العاشرة- 1
اإلحتياطات كالتعاليـ الطبية التي ىقدهٍا لهريض هصاب بهرض هزهف داء السكرم، ضغط الدـ كالقمب ٌي تتبع العبلج بصفة جيدة كاإلستشارة  

فالهرضى ال يىفذكف دائها تعميهاتىا الطبية بسبب العادات كالتقاليد الهرتبطة بالصحة، الفقر كصعكبة . الطبية في حالة كجكد أعراض هعتادة
. فالتأثير عمى الهريض لتىفيذ ىصائحىا كتغيير ىهط حياتً يككف عف طريؽ شرح لً هختمؼ الهضاعفات الىاتجة عف الهرض. الحياة الهعيشية

فىجد أف الهستكل التعميهي لمهريض يمعب دكرا ٌاها في إكتساب الهعمكهات . فألجأ أحياىا إلى إستخداـ القكة كالىفكذ كالسمطة لمتأثير عميً
ستقباؿ الهعمكهات ذا هف خبلؿ تحكيؿ كا  . إقتصادم لمهريض يؤثر في السمككات كالههارسات الصحية- كىجد أف الكضع السكسيك. الصحية، ٌك

ك كقت كافي لئلستشارة الطبية30الكقت الهخصص لئلستشارة الطبية ٌك ك فأىا أهىح الهريض الكقت الكافي لً لطرح .  دقيقة لكؿ هريض، ٌك
فالحكار كالىقاش دائها هفتكحا هع الهريض . كغالبا ها تككف إجاباتىا عمى تساؤالتٍـ بالدارجة. تساؤالتً كاإلجابة عميٍا بطريقة سٍمة ككاضحة

فىجد أىً ليس هف لديً هستكل تعميهي هرتفع يجد سٍكلة في اإلتصاؿ كتبادؿ الحديث هعىا بؿ حتى ذكم . إلعطائً الفرصة كالكقت ألسئمتً
كأيضا فإف الهرضى الهصابيف بداء ضغط الدـ كالقمب ال يكتفكف باإلجابة عمى تساؤالتىا . الهستكيات التعميهية الهىخفضة يتبادلكف الحديث هعىا

. فقط، فهف بيىٍـ هف يطرح أسئمة عميىا كيحاكؿ هعرفة شركحات حكؿ صحتً كالعبلج
كالبعض . إف البعض هف الهرضى يجدكف صعكبة في تبادؿ الحديث هعىا بسبب الخكؼ، القمؽ كحتى هستكاٌـ التعميهي يككف سببا في ذلؾ

كعميً يهكف القكؿ أف هحافظة الهريض الهزهف بداء السكرم، . هف الهرضى يتىاقشكف هعىا أثىاء تقديـ لٍـ الىصائح كاإلرشادات الكاجب تطبيقٍا
. ضغط الدـ كالقمب عمى حالتً الطبيعية يجب أف يتكفر لً العبلج كيتهتع ٌذا األخير بهعرفة جيدة حكؿ هرضً

ىستخمص هف خطاب الحالة السابقة أف دكر الطبيب تجمى هف خبلؿ الثقة التي يجب أف تتبادؿ بيف الطبيب : تعقيب حكؿ الحالة العاشرة- 2
ففي ٌذي الحالة كسب ثقة الهريض تظٍر هف خبلؿ بىاء . كالهريض، كيككف الطبيب ٌك الفاعؿ الرئيسي لكسب ثقة الهريض كالعهؿ عمى راحتً

 .عبلقة إىساىية سميهة هعً بىاءا عمى هعرفة كضعيتً كخصكصياتً الشخصية بها فيٍا الجاىب الىفسي كاإلجتهاعي
ا ال يىتٍي عىد ٌذا الهطاؼ، بؿ هٍىتٍا تفرض عميٍا أف تقـك بكاجبٍا التثقيفي كتىهية الكعي الصحي لمهصاب . فالطبيبة في ٌذي الحالة دكٌر

كيكتسب الهريض الهعمكهات . كيتجمى ٌذا هف خبلؿ تزكيدي بالىصائح كالتعميهات الطبية كأٌـ اإلحتياطات الكاجب إتخاذٌا في الحياة اليكهية
كفي . الصحية بفضؿ الكقت الكافي أثىاء  اإلستشارة الطبية، حيث أىً كمها إتسع كقت اإلستشارة الطبيبة كمها إكتسب الهريض هعرفة صحية

لى جاىب الكقت يككف عاهؿ فتح الحكار كالىقاش أٌـ الهتغيرات الفعالة في بىاء . ٌذي الحالة الكقت الهخصص لمهريض ٌك كقت غير كافي كا 
كفي ٌذا ". فالحكار كالىقاش دائها هفتكحا هع الهريض إلعطائً الفرصة كالكقت ألسئمتً"كيظٍر ذلؾ في عبارات الطبيبة . هريض-عبلقة طبيب

طرح "ة ترل بأف المغة ال تعتبر كذلؾ، فٍي تقكؿ بفالطبي. هريض- الصدد ٌؿ تعتبر المغة غير العربية هعكقا هف هعكقات بىاء العبلقة طبيب
هعىاي أف المغة ال تعتبر سببا في إعاقة ىشر ". تساؤالتٍـ كاإلجابة عميٍا بطريقة سٍمة ككاضحة، كغالبا ها تككف إجاباتىا عمى تساؤالتٍـ بالدارجة

كفي ٌذا الهجاؿ ها ٌي العكاهؿ الهؤثرة في بىاء ٌذي العبلقة كىكعية التفاعؿ اإلجتهاعي؟ . التثقيؼ الصحي لدل الهريض
كتساب الهعمكهات الصحية تحكهٍا عكاهؿ ىفسية خاصة، حيث تصرح  كيظٍر هف خبلؿ تصريح ٌذي الحالة أف التكعية الصحية لمهريض كا 

أها في إستقباؿ كتكجيً الهعمكهات الصحية، ". البعض هف الهرضى يجدكف صعكبة في تبادؿ الحديث هعىا بسبب الخكؼ كالقمؽ"الطبيبة بأف 
كتساب الهعرفة الصحية إقتصادم لمهريض يحدد ىكعية - كأيضا فإف الكضع السكسيك. فإف الهستكل التعميهي يؤثر في الثقافة الصحية كا 

. الههارسات الصحية التي يتبعٍا الفرد في حياتً اليكهية
ليس هف لديً هستكل تعميهي هرتفع يجد سٍكلة في "إف الهستكل التعميهي في ٌذي الحالة قد ال يعيؽ عهمية تبادؿ الحديث، إذ تؤكد الطبيبة بأىً 

ي ترل بأف الحفاظ عمى الحالة الصحية ". اإلتصاؿ كتبادؿ الحديث هعىا بؿ حتى ذكم الهستكيات التعميهية الهىخفضة يتبادلكف الحديث هعىا ٌك
كفي ٌذا اإلطار يا ترل ٌؿ أف الهصاب بهرض هزهف كداء . الطبيعية يشترط تكفير العبلج لمهريض، كجكد هعرفة صحية كدراية حكؿ الهرض

السكرم، ضغط الدـ كالقمب يتعاكف هع الطبيب كيىفذ تعميهاتً حسب ٌذي الحالة؟ كقد يظٍر أحياىا دكر الهريض الهتهثؿ في كاجبً في الرغبة 
العادات كالتقاليد الهرتبطة بالصحة كالفقر كصعكبة : "عف البحث عف الشفاء كتىفيذي الىصائح الطبية، حيث ترجعً الطبيبة إلى األسباب التالية

ذا يعىي أف األطباء يكضحكف العبلقة الهكجكدة بيف صحة الفرد كالعكاهؿ اإلجتهاعية كاإلقتصادية كهدل تأثير ٌذي العكاهؿ ". الحياة الهعيشية ٌك
يكاجً صعكبات هع الهرضى الهزهىيف هف خبلؿ فشمٍـ في التعاكف هعً  )ة(فالطبيب . عمى عهمية العبلج كالكقاية هف هضاعفات الهرض
كفي ٌذا الصدد هاذا يفعؿ الطبيب، ٌؿ يستعهؿ ىفكذي الهٍىي كسمطتً عمى الهريض . بسبب العكائؽ التي تحد هف تىفيذ الهريض لتعميهاتً

لتىفيذ ىصائحً كتكجيٍاتً أـ ال؟ كفي ٌذي الحالة تظٍر ٌذي الخاصية هف دكر الطبيب الهتهثمة في إستخداـ القكة، الىفكذ كالسمطة لمتأثير عمى 
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الفرد الهصاب بهرض هزهف كذلؾ بإتباع أسمكب التخكيؼ، حيث يتـ عف طريؽ تخكيؼ الهريض بالهضاعفات التي يهكف أف يحدثٍا ٌذا 
 ".شرح لمهريض هختمؼ الهضاعفات الىاتجة عف الهرض"الهرض هف خبلؿ تصريح الطبيبة 

 
:  إستنتاج- 

 هقاببلتىا هع األطباء كتحميمىا لمحاالت العشرة، كالتي سكؼ إف العبلقة بيف الطبيب كالهريض تتكقؼ عمى عدة عكاهؿ، أكدت لىا هف خبلؿ 
ا عمى الىحك التالي حسب فرضيات الدراسة  .ىبرٌز

 . كمها كاف التفاعؿ إيجابي بيف األطباء كالهرضى كمها أدل ذلؾ إلى بىاء عبلقات إجتهاعية جيدة بيىٍها: الفرضية األكلى
ي أف  ٌي عهمية فعالة في تحسيف الهستكل العبلقة بيف األطباء كالهرضى عمى ضكء الهقاببلت هع األطباء تكصمىا إلى جهمة هف الىتائج ٌك

فٍك . ، حيث أىً يؤدم دكري الهٍىي كدكري التثقيفي في آف كاحدقدرة  كهٍارة الطبيبإذ تعتهد ٌذي العهمية عمى . الصحي لمهريض في الهجتهع
كبالرغـ هف أف ٌذي العهمية ٌي هسؤكلية كؿ هف .  هف خبلؿ الثقة كالعبلقة الهكجكدة بيىٍهايعهؿ عمى أساس تىهية الكعي الصحي لدل هريضً

كيعتبر التفاعؿ هف جاىب كؿ هف الطبيب كالهريض هٍـ جدا في عهمية . لذلؾالطبيب كالهريض إال أف طبيعة عهؿ الطبيب تكفر لً هيداىا 
الحالة العبلقة بيىٍها كعمى فإذا كاف التفاعؿ إيجابي بيف الطرفيف فإف ذلؾ يؤثر باإليجاب عمى .  كفي بىاء العبلقةالعبلج كالتثقيؼ الصحي

كيعتبر اإلتصاؿ كسيط هٍـ في عهمية التفاعؿ اإلجتهاعي بيف الطبيب . الصحية لمهريض كعمى تىهية ثقافتً الصحية كالعكس صحيح
. كالهريض، حيث أف الهرضى يستطيعكف التعرؼ عف هشاعر الطبيب كهدل إحساسً بٍـ كتعاطفً هعٍـ، أم التعاهؿ هع إىساف لً هشاعري

هستهعا جيدا لهشاكؿ الهريض أم إعطاء لً الكقت . كذلؾ هف خبلؿ تعابير الطبيب، حديثً، هبلهح كجًٍ، هقابمتً لٍـ كتبسطً في الكبلـ
ذا ها صرح بً أغمب األطباء أثىاء إجراء الهقابمة. الكافي إذ يصرحكف بأىٍـ بالرغـ هف قمة الكقت الهخصص لكؿ هريض، إال أىٍـ يهىحكف . ٌك

 يدؿ عمى أف العبلقة بيف الطبيب كالهريض ٌي كعميً فإف هىح الهصاب الكقت الكافي . الكقت الكافي لمهريض لسهاعً كاإلجابة عمى تساؤالتً
 كبالرغـ هف أف التعميـ الطبي الهىتٍج في الجاهعات الجزائرية ٌك التعميـ بالمغة الفرىسية، إال أف األطباء يحاكلكف تكييؼ لغتٍـ .عبلقة جيدة

كهف خبلؿ ذلؾ الهريض . الخ....فبالىسبة لٍـ ال تشكؿ عائقا في تعاهمٍـ هع الهرضى، فٍـ يستعمهكف الدارجة كالفرىسية. حسب لغة الهريض
كفي ٌذي . يؤهف بأف الطبيب قادر عمى تفسير أسباب هرضً كأسمكب العبلج الهىاسب لً بطريقة سٍمة، كاضحة، بسيطة كهىحً ثقافة صحية

الحالة يجب عمى الطبيب أف يككف حريصا تهاها في تعاهمً هع الهريض كالتفريؽ بيف الهشاكؿ الطبية كالهشاكؿ الىفسية كيسعى إلى إهدادي 
فٍذا الهصاب في أغمب األحياف يعتهد عمى اإلتصاؿ غير الشفٍي، ألف هكقفً ضعيؼ يككف في حالة . بالهعمكهات الصحية حكؿ هرضً

كغالبا ها تؤدم الشخصية الصعبة . الضعؼ كيرل الطرؼ اآلخر في هكقؼ القكة كيركز عمى تمهيحات كجًٍ كتعابيري ليعرؼ هزاجً كشخصيتً
.  لمطبيب إلى التأثير عمى عبلقتً هع هريضً كالتي تتسـ بالعبلقة غير الجيدة

إف الطبيب ٌك الكسيمة التي يحاكؿ الهجتهع هف خبللٍا هعالجة الهرض، إذ أىً يسعى إلى إحداث ضبط إجتهاعي في الهجتهع إىطبلقا هف 
فهف .  كلف يككف ذلؾ إال إذا كاىت العبلقة بيف الطبيب كالهريض جيدةدكري اإلجتهاعي الهتهثؿ في هعالجة الهرضى كتىهية كعيٍـ الصحي

رشادات، كقد يحدث تجاكبا بيف الطرفيف في بعض الحاالت التي يطيع الهريض طبيبً كيتعاكف هعً . خبلؿ هعالجتً لمهريض يقدـ لً ىصائح كا 
كهف خبلؿ التبلقي بيىٍها تبدأ العبلقة تىهك كتأخذ أبعد حد، ههكف أف تتصؼ باإليجابية في حالة التكافؽ بيف الطبيب كالهريض أم أف ٌذا 

كيهكف أف يحدث العكس إذا فسخ الهريض العقد الهبـر بيىً . األخير يىفذ كؿ ىصائح طبيبً كال يتعارض هعً خاصة في حالة األهراض الهزهىة
إٌتهاـ  كعميً فإف .كبيف طبيبً، كبالتالي تتخمؿ ٌذي العبلقة صراعات كتكترات، كتصبح شبً ركتيىية هبىية عمى التشخيص بالدرجة األكلى

الطبيب بالهريض هف جهيع الىكاحي اإلجتهاعية كبث الثقة كالطهأىيىة في ىفسً يعد هف أٌـ العكاهؿ اإليجابية في بىاء عبلقة جيدة بيف 
فالهرضى غالبا ها يحبذكف التحدث عف هشاكمٍـ كهخاكفٍـ . حتى أف الحكار الهفتكح هع الهريض لً أٌهية كبرل في بىاء ٌذي العبلقة. الطرفيف

ذا أحسكا بأف الطبيب يستهع كيدرؾ ذلؾ، فإىٍـ يرتاحكف ىفسيا، تطهئف قمكبٍـ كتعـ الثقة بيىٍـ كبيف طبيبٍـ كفي ٌذي الحالة . التي تىتابٍـ، كا 
كال شؾ في األهر أف عهمية . يعد اإلتصاؿ عهمية هٍهة جدا في عهمية التفاعؿ اإلجتهاعي بيف األفراد كبىاء عبلقات إجتهاعية يسكدٌا الحب

ـ ال يقتصر  اإلتصاؿ هٍهة جدا في الىسؽ الطبي، حيث يعتبر كؿ هف الههرضيف كاألطباء فاعميف في عهمية اإلتصاؿ هع الهرضى، ألف دكٌر
ىها يهتد ليشهؿ عهمية اإلتصاؿ التي تتطمب هٍارات في الحديث كالهعاهمة  .فقط في كصؼ العبلج كتقديـ الدكاء، كا 

فاإلتصاؿ بيف األطباء كالهرضى ٌك إتصاؿ قائـ عمى هٍارات يكتسبٍا الطبيب هف خبلؿ تعميهً الطبي كتىشئتً اإلجتهاعية الطبية، ألىً 
كقد تتصؼ هٍارات اإلتصاؿ باإلتصاؿ الجيد كاإلجابة عمى كؿ أسئمة . يتعاهؿ هع أفراد حساسيف جدا في غاية األٌهية عكس الهٍف األخرل

. أها الهٍارات الثاىكية لمتبميغ الجيد فٍي تشهؿ في الهقاـ األكؿ الحضكر، الفٍـ كاإلحتراـ. الطرؼ اآلخر أم التبميغ الجيد في إرساؿ الرسالة
 . حيث تبرز عدة هٍارات ليككف اإلتصاؿ جيد كهساٌها في إقاهة عبلقات إجتهاعية جيدة هع اآلخريف
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ستقباؿ الرسائؿ .  إف اإلتصاؿ ٌك أساس بىاء العبلقة بيف الطبيب كالهريض كيتجمى في كيفية تبادؿ الهعمكهات بيف الطرفيف، إرساؿ كا 
فكمها كاف اإلتصاؿ جيد كفعاؿ كمها . الهعمكهاتية، سكاء كاف شفٍيا أك غير شفٍيا، حيث أف لً أٌهية كبيرة في تشخيص الهرض كعبلجً

كفي ٌذا الصدد ترل فكزية رهضاف أيكب أف هف أهثمة كيفية كأسمكب اإلتصاؿ ىجد أسمكب . تحسىت العبلقة بيف الطرفيف كزادت الثقة بيىٍها
إىصات األطباء لشككل الهرضى، هع إستجكابٍـ حكؿ بعض األهكر عف طريؽ الئحة هف األسئمة، كيفترض عمى األطباء تركيز اإلٌتهاـ 

 . بالجكاىب الطبية كهشاكؿ الهرضى كهعرفة هراحؿ حياتٍـ السابقة أم اإلٌتهاـ بالجكاىب اإلجتهاعية
كفي بعض الحاالت يفضؿ األطباء إشتراؾ الهرضى في تتبع حالتٍـ الصحية خاصة إذا تعمؽ األهر باألهراض الهزهىة كداء السكرم، ضغط 

يجاد تكافؽ بيف . الدـ كالقمب كهف أجؿ ذلؾ يعهمكف عمى ىقؿ بعض الخبرات كالهعمكهات الطبية إلى هرضاٌـ لهساعدتٍـ في ضبط الهرض كا 
كعميً فإف جهيع حاالت اإلتصاؿ بيف األطباء كالهرضى تتأثر في أسمكبٍا كفعاليتٍا بالخصائص . حالتٍـ الهرضية كجكاىب أخرل لحياتٍـ

  .الشخصية لكؿ هف الطبيب كالهريض كأٌهٍا السف، الجىس، الهستكل التعميهي كالهستكل اإلقتصادم
 التفاعؿ عهمية عمى إعتهاد أم هرضاٌـ، هع كالىقاش الحكار فتح هىٍج يىتٍجكف األطباء جهيع فإف العشرة، لمحاالت تحميمىا خبلؿ كهف

 .تحققت بحثىا فرضية فإف كعميً .بيىٍـ العبلقة لبىاء اإلجتهاعي
 .إقتصادية تؤثر عمى بىاء كىكعية العبلقة بيف الطبيب هع الهريض في الىسؽ الطبي-العكاهؿ السكسيك:الفرضية الثانية

 لؤلسؼ كلكف ،الهريض هع جيدة عبلقة بىاء كهحاكلة الهريض لدل الصحي الكعي تىهية في فعاؿ بدكر يقـك الطبيب فإف كهف خبلؿ دراستىا ٌذي
ذا أطبائٍـ تعميهات يىفذكف ال الهرضى الشديد ا عكاهؿ عدة إلى ذلؾ كيرجع إيجابية، غير عبلقة الطرفيف بيف العبلقة أف عمى يدؿ ٌك  األطباء ذكٌر
ىخفاض الهعيشية الظركؼ رأسٍا كعمى  كعمى لدكري أدائً عمى الطبيب تعيؽ عكاهؿ عدة تكجد الصدد ٌذا كفي  .لمهرضى التعميهي الهستكل كا 
ي أال ،األطباء كبيف بيىً الجيدة لمعبلقة بىائً ىشغاؿ الهرضى كثرة هريض، لكؿ الهخصص الكقت قمة ٌك  كبالرغـ  .هتعددة أعهاؿ في األطباء كا 
ك أال الثاىي الطرؼ هف اإلصغاء عدـ يجد أىً إال يفترض، كها بدكري القياـ يحاكؿ الطبيب ىجد فإىىا ذلؾ، هف  أىً القكؿ يهكف كعميً .الهريض ٌك
-طبيب العبلقة إلستهرار قكم هتغير اإلتصاؿ أف كها.صحيح كالعكس الصحية الهعرفة إكتساب في كثيرا يساعد بيىٍها إيجابي التفاعؿ كاف إذا

 .هريض
فغالبا ها يكاجً الطبيب صعكبات أثىاء تفاعمً هع . كيعتبر الهستكل التعميهي لمهريض هف أٌـ الهؤثرات عمى العبلقة بيف الطبيب كالهريض

كبالتالي الكصؼ الخاطئ لؤلعراض يؤدم . الهرضى، خاصة ذكم الهستكل التعميهي الهىخفض، ألىٍـ ال يستطيعكف كصؼ حالتٍـ الهرضية
كها أف الطبيب يجد هشاكؿ في تعميـ الهريض األهي هثبل كيفية إستخداـ الدكاء كأكقاتً خاصة إذا كاف الدكاء هعقد . حتها إلى تشخيص خاطئ

  .كعميً ىقكؿ أف الهستكل التعميهي لً تأثير كبير جدا في بىاء العبلقة بيف الطبيب كالهريض. ىكعا ها
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 درجة استخداـ المديريف ألسمكب العبلقات اإلنسانية في اإلدارة المدرسية كعبلقتيا بالتكافؽ النفسي 

. ألساتذة التعميـ الثانكم مف كجية نظر األساتذة
- دراسة ميدانية بثانكيات مدينة جيجؿ-

 منيغد أحمد . أ/ لعكبي يكنس .د
جامعة جيجؿ 

 

تعتبر العبلقات اإلىساىية اإليجابية داخؿ أم هؤسسة هٍها كاىت طبيعة ىشاطٍا هف العكاهؿ الٍاهة في بقاء الهكظؼ كاستهراري في الكظيفة،  
ا عمى تكافقً الىفسي كاالجتهاعي في العهؿ، فيقؿ الضجر  كذلؾ ألف العبلقة التي تربط  الهكظؼ بزهيمً أك رئيسً أك هرؤكسيً يىعكس أثٌر
كالتكتر لدل أفراد أم هؤسسة عىدها تمبى هختمؼ احتياجاتٍـ الىفسية كالفيسيكلكجية كاالجتهاعية، خصكصا األساسية هىٍا التي تككف في 

كتسمط ٌذي الدراسة الضكء عمى كاقع العبلقات اإلىساىية كالتكافؽ الىفسي في الهؤسسات  التربكية، كلٍذا الغرض فقد تـ . الهيداف العهمي
، كهيداىيا إلى هحاكلة قياس )العبلقات اإلىساىية كالتكافؽ الىفسي(التطرؽ في ٌذي الدراسة ىظريا إلى هختمؼ الهفاٌيـ الهتعمقة بٍذيف الهتغيريف 

 .     درجة استخداـ الهديريف ألسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية هف كجٍة ىظر األساتذة، كهستكل تكافقٍـ الىفسي كالعبلقة بيىٍها
 

 :مشكمة الدراسة: أكال
 تعتبر التربية عاهبل فاعبل في دفع حركة الهجتهع كتطكري باتجاي تحقيؽ أٌدافً اإلستراتيجية، لذلؾ فقد أدركت األهـ كالشعكب أٌهيتٍا بكصفٍا 

كتقـك بهٍهة التربية في العصر الحالي . أداة في بىاء اإلىساف كتطكير شخصيتً بها يتهاشى كالتحكالت التي تحدث في هجاالت الحياة الهختمفة
ا هف  العديد هف الهؤسسات يطمؽ عميٍا اسـ هؤسسات التىشئة االجتهاعية كاألسرة كالهدرسة ككسائؿ اإلعبلـ كالهؤسسات الديىية، كغيٌر

كسابً . الهؤسسات كتعد كؿ هؤسسة هف الهؤسسات السابقة الذكر كسطا تربكيا يسٍـ بطريقة هباشرة أك غير هباشرة في تربية الىشء كا 
االجتهاعية التي تتكلى شؤكف التربية لككىٍا الهؤسسة الهتخصصة  كتأتي الهدرسة دكف شؾ في هقدهة الهؤسسات. الشخصية السكية كالهتهيزة

.  شخصياتٍـفي تربية كتعميـ أبىاء الهجتهع قصد تىهية
ا عمى أكهؿ كجً في تىشئة أبىاء الهجتهع التىشئة االجتهاعية السميهة التي تتهاشى هع قيـ كعادات كتقاليد الهجتهع، ال بد  كلتقـك الهدرسة بدكٌر
ا عمى إدارة هدرسية فعالة تعهؿ عمى تحقيؽ األٌداؼ التي كجدت هف أجمٍا الهدرسة، كيتكقؼ ىجاح اإلدارة الهدرسة بالدرجة األكلى  هف تكفٌر
عمى الهديريف ألىٍـ يهثمكف العىصر القيادم في العهمية اإلدارية، كاىطبلقا هف أٌهية كجكد ٌذا العىصر عمى رأس العاهميف في الهدرسة عهكها 
فقد خطى سمككً اإلدارم كاألساليب التي يتبعٍا باٌتهاـ الباحثيف في ٌذا الهجاؿ، كهف أٌـ األبحاث التي اٌتهت بفٍـ سمكؾ القائد اإلدارم تمؾ 

ايك"التي قاـ بٍا هجهكعة هف الباحثيف هف جاهعة  .  حكؿ الصفات الههيزة لمقيادة الفاعمة )1940(في بداية سىة " أٌك
    كبىاءا عمى ٌذي الدراسة كهجهكعة هف الدراسات األخرل تـ تحديد فئتيف هتهيزتيف لسمكؾ الهديريف، األكلى ٌي فئة الهديريف الذيف يركزكف 
اٌتهاهٍـ عمى العهؿ ىفسً إذ تىصب جٍكدٌـ عمى تىظيـ كتكزيع األدكار عمى هختمؼ أفراد الٍيئة التعميهية سعيا كراء تحقيؽ األٌداؼ التربكية 
الهقررة، كالثاىية ٌي فئة الهديريف الذيف يركزكف اٌتهاهٍـ عمى تعزيز العبلقات اإلىساىية هع الٍيئة التدريسية كصكال إلى األٌداؼ التي تتكخاٌا 

.  )17، ص)2003(الحمك كآخركف، (.اإلدارة الهدرسية
ىجاز أعهالٍـ ٌك أهر في غاية      فاٌتهاـ هدير الهدرسة بالعبلقات اإلىساىية كاالٌتهاـ بظركؼ العاهميف كتشجيعٍـ عمى أداء هٍاهٍـ كا 

األٌهية بالىسبة لمهىاخ الهدرسي الذم يحقؽ ألفة كهحبة بيف العاهميف تىعكس عمى هستكل التكافؽ الىفسي لهختمؼ الفاعميف في الحقؿ الهدرسي 
. كخاصة األساتذة الذيف لٍـ الدكر األبرز في ىجاح العهمية التعميهية التربكية كتحقيؽ الهدرسة ألٌدافٍا

:              تأسيسا عمى ها تقدـ تتهحكر هشكمة الدراسة حكؿ اإلجابة عمى التساؤالت التالية
. ها درجة استخداـ الهديريف ألسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية بالهرحمة الثاىكية هف كجٍة ىظر األساتذة بثاىكيات هديىة جيجؿ؟. 1
. ها هستكل التكافؽ الىفسي لؤلساتذة بثاىكيات هديىة جيجؿ؟ .2
ٌؿ تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف درجة استخداـ الهديريف ألسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية بالهرحمة الثاىكية .  3

. كهستكل التكافؽ الىفسي لؤلساتذة بثاىكيات هديىة جيجؿ؟
ٌؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاٌات األساتذة ىحك درجة استخداـ الهديريف ألسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية . 4

. كهستكل تكافقٍـ الىفسي تعزل لهتغير الجىس؟
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. فرضيات الدراسة:ثانيا
تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف درجة استخداـ الهديريف ألسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية بالهرحمة الثاىكية كهستكل .1

. التكافؽ الىفسي لؤلساتذة بثاىكيات هديىة جيجؿ
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاٌات أساتذة ثاىكيات هديىة جيجؿ ىحك درجة استخداـ الهديريف ألسمكب العبلقات اإلىساىية في . 2

. اإلدارة الهدرسية تعزل لهتغير الجىس
 .تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في هستكل التكافؽ الىفسي ألساتذة ثاىكيات هديىة جيجؿ تعزل لهتغير الجىس. 3
 

. أىداؼ الدراسة: ثالثا
:     تٍدؼ الدراسة إلى ها يمي

. التعرؼ عمى درجة استخداـ الهديريف ألسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية هف كجٍة ىظر األساتذة بثاىكيات هديىة جيجؿ- 
. التعرؼ عمى هستكل التكافؽ الىفسي لؤلساتذة بثاىكيات هديىة جيجؿ- 
التعرؼ عف ها إذا كاىت ٌىاؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف درجة استخداـ الهديريف ألسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية - 

 .بثاىكيات هديىة جيجؿ لؤلساتذة كهستكل التكافؽ الىفسي
التعرؼ عف ها إذا كاىت ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلىاث في اتجاٌاتٍـ ىحك درجة استخداـ الهديريف ألسمكب العبلقات - 

 .اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية، كفي إحساسٍـ بالتكافؽ الىفسي
 

. مصطمحات الدراسة: رابعا
ٌك الشخص الذم يقـك بتأدية كظائؼ كهٍاـ اإلدارة الثاىكية هع هجهكعة هف العاهميف هعً لتحقيؽ األٌداؼ التربكية : مدير المدرسة. 1

.  كالتعميهية التي كجدت هف أجمٍا الهدرسة
 ٌك أسمكب يسمكً هدير الثاىكية في تعاهمً هع هف حكلً لكي يحقؽ أٌداؼ هؤسستً، هع هراعاة تحقيؽ أٌداؼ :أسمكب العبلقات اإلنسانية. 2

 .حاجاتٍـ االقتصادية كاالجتهاعية كالىفسية لكي يعهمكا بفاعمية أكبر العاهميف هعً كتكفير
اإلدارة الهدرسية ٌي هجهكعة هف الىشاطات كالجٍكد الهىسقة التي يقـك بٍا القائهيف عميٍا أك العاهميف في الحقؿ : اإلدارة المدرسية. 3

الهدرسي هف أجؿ تٍيئة الجك الهبلئـ الذم تىٍض بً العهمية التربكية، بها يكفؿ تحقيؽ األٌداؼ التي كضعتٍا الدكلة لتربية هكاطىيٍا أك أبىائٍا 
.  عمى أسس تتهاشى كالفمسفة التربكية التي تتبىاٌا

ك هجهكعة هف السمككات التي يسمكٍا الفرد هف أجؿ االىسجاـ كتحقيؽ : التكافؽ النفسي. 4 التكافؽ الىفسي ٌك رضا الفرد عف ىفسً، ٌك
 .أٌدافً، كتظٍر في هدل رضا الفرد عف ذاتً كقبكؿ اآلخريف لً كخمكي هف الحزف الذاتي كتقبمً لذاتً

 
. الدراسات السابقة: خامسا

ا في تىهيتٍا في الهرحمة االبتدائية: "بعىكاف: 1980دراسة ىجاة أهاف ىكاكم سىة . 1 ". هدل ههارسة اإلدارة الهدرسية لمعبلقات اإلىساىية كدكٌر
دفت ٌذي الدراسة إلى هعرفة هدل ههارسة اإلدارة الهدرسية لمعبلقات اإلىساىية، كتككىت هف جزأيف أحدٌـ ىظرم كاآلخر هيداىي كتىاكلت . ٌك

الباحثة في الجاىب الىظرم الهفٍـك العاـ لمعبلقات اإلىساىية، أها الجزء الثاىي الهيداىي فقد طبؽ عمى هديرات الهدارس االبتدائية لمبىات بهكة 
. ككاف هف أٌـ الىتائج التي تكصمت إليٍا الباحثة أف اإلدارة الهدرسية تهارس العبلقات اإلىساىية بدرجة عالية. الهكرهة

العبلقات اإلىساىية بيف هديرم الهدارس كالهعمهيف كعبلقتٍا بالتحصيؿ الدراسي : "بعىكاف: 2001دراسة حاهد هحهد عمى الشهراىي سىة . 2
ٌدفت ٌذي الدراسة إلى هعرفة هستكل . )دراسة هيداىية هف كجٍة ىظر هعمهي الصؼ الثالث ثاىكم عمهي بالهرحمة الثاىكية بهحافظة القىفذة(

العبلقات اإلىساىية بيف هديرم الهدارس كالهعمهيف، ككذلؾ هعرفة هستكل العبلقات اإلىساىية بيف هديرم الهدارس كالهعمهيف كعبلقتٍا بهستكل 
ككاف هف أٌـ الىتائج التي تكصمت إليٍا ٌذي الدراسة أف هستكل العبلقات اإلىساىية بيف الهديريف كالهعمهيف عاليا في هعظـ . التحصيؿ الدراسي

. عبارات أبعاد العبلقات اإلىساىية
درجة استخداـ هديرم الهدارس الثاىكية في هحافظة جرش ألسمكب : "بعىكاف: 2010دراسة الدكتكر سميـ عكدة الزبكف كآخركف سىة . 3

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة استخداـ هديرم الهدارس الثاىكية ". العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية هف كجٍة ىظر هعمهيٍـ
ؿ ( في هحافظة جرش ألسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية هف كجٍة ىظر هعمهيٍـ، كعبلقة ذلؾ ببعض الهتغيرات الجىس، الهٌؤ
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ككاف هف أٌـ الىتائج التي تكصمت إليٍا ٌذي الدراسة أف درجة استخداـ هديرم الهدارس الثاىكية في هحافظة جرش . )العمهي، الخبرة العمهية
ألسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية هف كجٍة ىظر هعمهيٍـ كاف ضهف هستكل االستخداـ الهتكسط، كأكضحت الىتائج عدـ كجكد 

ؿ العمهي كالخبرة العمهية  .فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لهتغيرات الجىس، الهٌؤ
 

.  اإلطار النظرم لمدراسة: سادسا
: العبلقات اإلنسانية. 1

في اآلكىة األخيرة اىتشارا كاسعا  ككاف هف ىتيجة ذلؾ أف " العبلقات اإلىساىية "اىتشر استخداـ اصطبلح :مفيـك العبلقات اإلنسانية. 1.1
العبلقات الهتبادلة بيف األفراد : أصبح الهصطمح يستخدـ لئلشارة إلى أكثر هف هعىى فٍىاؾ هثبل هف يستخدهً كهرادؼ لمهصطمحات التالية

بيىها اعتبر البعض أف العبلقات اإلىساىية هجهكعة هف البراهج التدريبية لمعهاؿ ك .،التفاعؿ االجتهاعي ،العبلقة بيف العهاؿ ك أصحاب العهؿ 
. الهشرفيف 

الهعاهمة التي تقـك عمى الفضائؿ اإلىساىية السكية التي تستهد هبادئٍا هف تعاليـ األدياف السهاكية التي تركز عمى التبصر : "   كتعرؼ بأىٍا
. )1998الشبللدة، (" كاإلقىاع كالتشكيؽ القائـ عمى الحقائؽ الهدعهة باألساىيد العمهية

عبارة عف عهميات حفز األفراد في هكقؼ هعيف بشكؿ فعاؿ يؤدم إلى حصكؿ التكازف في األٌداؼ، ليعطي الهزيد : "    كتعرؼ أيضا بأىٍا
. )2003الشىكاىي، (. هف اإلرضاء اإلىساىي كارتفاع في اإلىتاج كزيادة في الفعالية التىظيهية

: يٍدؼ أسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة إلى تحقيؽ جهمة هف األٌداؼ أٌهٍا:  أىداؼ أسمكب العبلقات اإلنسانية في اإلدارة. 2.1
. حفز األفراد عمى التعاكف الهثهر البىاء في تحقيؽ أٌداؼ هشتركة بيىٍـ كبيف الهؤسسة التي يعهمكف بٍا- 
هساعدة األفراد عمى إشباع حاجاتٍـ االقتصادية كالىفسية كاالجتهاعية طبقا لتسمسؿ أٌهية تمؾ الحاجات لدل الفرد في الهكاقؼ - 

. )196، ص1988العربي،(.الهختمفة
ٌىاؾ عكاهؿ تسٍـ بصكرة هباشرة في تحقيؽ العبلقات اإلىساىية السميهة يهكف ذكر  :العكامؿ التي تساىـ في تحقيؽ العبلقات اإلنسانية. 3.1

 :أٌهٍا فيها يمي
. هعرفة الحاجات أك الدكافع التي تدفع باإلىساف إلى العهؿ كالىشاط- 
. هعرفة ديىاهيات الجهاعة هف خبلؿ تكفير االتصاؿ الفعاؿ كالهشاركة كالتشاكر كاالٌتهاـ بالىكاحي الىفسية كاالجتهاعية ألفراد الجهاعة- 
هستكل األداء كاإلىتاج، هدل استهرار األفراد في : االٌتهاـ بالركح الهعىكية لؤلفراد كالذم يستدؿ عمى ارتفاعٍا بهجهكعة هف الهظاٌر أٌهٍا- 

. العهؿ، هدل غياب العاهميف كاىقطاعٍـ عف العهؿ، هدل ها يسكد األفراد هف شقاؽ أك ىزاع بيىٍـ، هدل كثرة الشكاكم كالتظمهات
. )38، ص2003الحربي، (. تكفير الحكافز الهىاسبة سكاءا الهادية أك الهعىكية- 
   
التكافؽ النفسي -2

التكافؽ هصطمح هركب كغاهض إلى حد كبير، ذلؾ أىً يرتبط بالتصكر الىظرم لمطبيعة اإلىساىية، فكاف احد : مفيـك التكافؽ النفسي-1.2
 adjustement كتعىي التكيؼ كadaptationأسباب غهكض ٌذا الهصطمح ٌك الخمط بيف الهفاٌيـ، ففي اإلىجميزية ىجد هصطمحات هثؿ 

 21ص،1429فكاز، (". تكافؽ"كالترجهة العربية لٍذا الهصطمح ٌي 
يطرح عمهاء الىفس التكافؽ الىفسي عمى أىً تكافؽ الفرد هع ذاتً، كتكافقً هع الكسط الهحيط بً، كيضفي عمهاء الىفس بقكلٍـ أف التكافؽ  

بمحاج ، (.الذاتي ٌك قدرة الفرد عمى التكفيؽ بيف دكافعً كأدكاري االجتهاعية الهتصارعة هع ٌذي الدكافع، بحيث ال يككف ٌىاؾ صراع داخمي
 ).58، ص2011

، 2010هٍىا، (". قدرة الفرد عمى التكفيؽ بيف دكافعً الهتصارعة تكفيقا يرضيٍا جهيعا إرضاءا هتزىا: "عباس هحهكد عكض بأىً    كيعرفً 
هكاىاتٍا العقمية الىفسية : " كتعرفً ىجيبة أحهد الخضرم بأىً.)367ص هفٍـك يشير إلى هحصمة لعبلقة جدلية بيف الذات بكؿ خبراتٍا السابقة كا 

 )367، ص2010هٍىا، (". كطهكحاتٍا كالعىاصر كالهعطيات الهكضكعية كها يدركٍا اإلىساف في الهكاقؼ الهختمفة
 ).11، ص2013حسيىة، (". ٌك الرضا بالكاقع الهستحيؿ عمى التغيير، كتغيير الكاقع القابؿ لمتغيير التكافؽ الىفسي:" يقكؿ صبلح هخيهر أف

عهمية التكافؽ تتضهف إها تضحية الفرد بذاتيتً، أك تتضهف تثبيتٍا كفرضٍا عمى العالـ الخارجي، فإذا فشؿ أصبح عصبيان :"    كيرل كذلؾ أف
ذا ىجح أصبح عبقريان    ".كا 
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ٌك عهمية ديىاهيكية هستهرة يحاكؿ فيٍا الفرد تعديؿ في سمككً كفي بيئتً الطبيعية كاالجتهاعية، كتقبؿ ها ال : "    كتعرفً جبلؿ سرل فتقكؿ
يهكف تعديمً فيٍا، حتى تحدث حالة هف التكازف كالتكافؽ بيىً كبيف البيئة التي تتضهف إشباع هعظـ حاجاتً الداخمية أك هقابمة أغمب هتطمبات 

. )11، ص2013حسيىة، ( ".بيئتً الخارجية
  خصائص التكافؽ النفسي. 2.2
ي تصدؽ عمى كؿ الهجاالت :  التكافؽ عممية كمية- تعىي ضركرة الىظر إلى اإلىساف باعتباري شخصية كمية ككؿ هكحد في عبلقتً بالبيئة ٌك

 )13، ص2011أهاىي، ( .الهختمفة في حياة الفرد كليس كؿ هجاؿ جزئي هف حياتً
التكافؽ ال يهكف التعرؼ عميً إال بالرجكع إلى هرحمة الىهك التي يعيشٍا الفرد، فالراشد يعيد تكازىً هع البيئة : التكافؽ عممية ارتقائية تطكرية- 

بأسمكب الراشديف، كيتخطى بأسمكبً كؿ الهراحؿ الىهائية السابقة، كفي حاؿ ثبت كتكقؼ عىد هرحمة هف الهراحؿ الىهائية السابقة فٍذا يعىي 
  .سكء التكافؽ كتراجع إلى هرحمة سابقة، ها يجعمً سمككان ال تكافقيان 

التكافؽ هسألة ىسبية، يختمؼ باختبلؼ الظركؼ االجتهاعية كاالقتصادية، كأىً يتكقؼ عمى عاهمي الزهاف كالهكاف، : التكافؽ عممية نسبية- 
كالفرد السكم ٌك الذم يتصؼ بالهركىة كالقدرة عمى تغيير استجابتً حتى تبلئـ الهكاقؼ البيئة الهتغيرة كيصؿ . لذا فالتكافقات هستكيات هتعددة

  .لئلشباع عف طريؽ سمكؾ تكافقي هع تمؾ الهكاقؼ
التكافؽ سكاء كاف سكيا أك هرضيان، فإىً يىطكم عمى كظيفة إعادة االتزاف أك تحقيؽ االتزاف هف جديد، الىاشئ عف : التكافؽ عممية كظيفية- 

الصراع بيف الذات كالهكضكع، فاإلىساف شعاري أىا هكجكد في حالتي الصحة كالهرض، التكافؽ كسكء التكافؽ، فالتكافؽ ليس هجرد تخفيض 
ىها تحقؽ لقيهة الذات كلمكجكد اإلىساىي    .التكتر كا 

 الديىاهيكية تعىي في أساسٍا أف التكافؽ يهثؿ الهيحٌصمة أك تمؾ الىتائج التي يتهخض عىٍا صراع القكل الهختمفة :التكافؽ عممية دينامكية- 
 ك بعضٍا ذاتي كاآلخر بيئي، كبعض القكل الذاتية فطرم كالبعض اآلخر هكتسب، كالقكل البيئية كذلؾ بعضٍا هادم كبعضٍا اآلخر قيهي

 )14، ص2011اهاىي، (يعضٍا اجتهاعي، ك التكافؽ ٌك الهحصمة الىٍائية لكؿ القكل السابقة
 

: إلى تحديد الهعايير التالية" Shaffer" ك شافر Lazarus" لقد أشار الزاركس معايير التكافؽ النفسي-3.2
، 2013حسيىة، (. الهتكافؽ ىفسيا ٌك الذم يستطيع هكاجٍة العقبات كحؿ الهشكبلت بطريقة ترضاٌا ىفسً كييقٌرٌا الهجتهع: الراحة النفسية- 
 ).12ص
تعتبر قدرة الفرد عمى العهؿ كاإلىتاج كالكفاية فيٍا كفؽ ها تسهح بً قدراتٍـ كهٍاراتٍـ هف أٌـ الدالئؿ عمى الصحة : الكفاية في العمؿ- 

الىفسية، فالفرد الذم يزاكؿ هٍىة أك عهبل فىيا، تتاح لً الفرصة الستغبلؿ كؿ قدراتً كتحقيؽ أٌدافً الحيكية ككؿ ذلؾ يحقؽ لً الرضا كالسعادة 
. )11، ص2013حسيىة، (. )118، 2011بمحاج،(.الىفسية

ـ عمى إىشاء عبلقات إجتهاعية كاالحتفاظ بالصداقات كالركابط: مدل استمتاع الفرد بالعبلقات االجتماعية-    .بعض األفراد أقدر هف غيٌر
  .الشخصية الهتكافقة ىفسيا تعيش في سعادة كخالية هف الصراع أك الهشاكؿ: الشعكر بالسعادة- 
الشخص السكم يستطيع التحكـ في رغباتً كيككف قادرا عمى إشباع بعض رغباتً، كلديً القدرة : القدرة عمى ضبط الذات كتحمؿ المسؤكلية- 

دراؾ عكاقب األهكر   .)119، ص2011بمحاج، ( .عمى ضبط ذاتً كا 
  .الهتكافؽ ىفسيا ٌك هف يضع أٌداؼ كهستكيات لطهكحاتً، كذلؾ ببذؿ الجٍد كالعهؿ الهستهر في تحقيؽ تمؾ األٌداؼ: اتخاذ أىداؼ كاقعية- 
 

: أبعاد التكافؽ النفسي. 4.2
ٌك التكافؽ الذم يعبر عف شعكر الفرد باألهاف الشخصي كيشهؿ االعتهاد عمى الىفس كاإلحساس بقيهة :  كاالنفعاليالتكافؽ الشخصي- 

زالة القمؽ كالتكتر. الذات كبحرية الشخصية كالشعكر باالىتهاء . )11، ص2010هرفت عبد ربً، ( .كذلؾ لتحقيؽ الرضا لىفسً كا 
قاهة عبلقات ايجابية سميهة، كالتخطيط : التكافؽ االجتماعي-  ٌك تكيؼ اإلىساف هع اآلخريف هف خبلؿ تقبمٍـ كاحتراهٍـ كالتفاعؿ هعٍـ، كا 

  .)13، ص 2013حسيىة،( .ألٌداؼ لتحقيقٍا بها يتفؽ هع الهجتهع
السعادة األسرية تتهثؿ في االستقرار كالتهاسؾ كالقدرة عمى تحقيؽ هطالبٍا كسبلهة العبلقات بيف الكالديف فيها بيىٍـ كفيها :  التكافؽ األسرم-

 ).13، ص2013حسيىة، (.بيف األكالد هع بعضٍـ البعض
يتضهف االختيار الهىاسب لمهٍىة كاالستعداد لٍا عمها كتدريبيا، كالدخكؿ فيٍا، كاإلىجاز كالكفاءة كالشعكر بالرضا كالىجاح، :  التكافؽ الهٍىي-

 ).13، ص2013حسيىة، ( .كيعبر عىً العاهؿ الهىاسب في الهكاف العهؿ الهىاسب
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 تهتع الفرد بصحة جيدة خالية هف األهراض الجسهية كالعقمية كاالىفعالية، هع تقبمً لمهظٍر الخارجي كخمكي هف: )الجسهي(  التكافؽ الصحي-
 )11،ص 2010هرفت عبد ربً،(الهشاكؿ العضكية

 مؤشرات التكافؽ النفسي-2.5
 . االتزاف االىفعالي كالقدرة عمى هكاجٍة التحديات كاألزهات كهشاعر اإلحباط كالضغكط بأىكاعٍا- 
  .التهتع باألهف الىفسي كالكاقعية في اختيار األٌداؼ كأساليب تحققيٍا- 
 .القدرة عمى التكيؼ هع الهطالب كالحاجات الداخمية كالخارجية كتحهؿ الهسؤكلية- 
  .الهركىة كاالستفادة هف التجارب السابقة- 
 .التهتع بقدر جيد هف التكافؽ الشخصي كاألسرم كاالجتهاعي- 
 ). ص15، 2013حسيىة،( .التقبؿ الكاقعي لحدكد اإلهكاىيات- 
 

: اإلجراءات المنيجية لمدراسة: سابعا
: مجاالت الدراسة. 1
، ثاىكية "ثاىكية الكىدم" ثاىكيات كالهتهثمة في 08تهثؿ الهجاؿ الهكاىي لمدراسة في ثاىكيات هديىة جيجؿ البالغ عددٌا : المجاؿ المكاني- 
هتقف "، " ٌكتار40"ثاىكية " 45 هام 08"، ثاىكية "دراع هحهد الصادؽ"، ثاىكية "بكراكم عهار"، ثاىكية "ترخكش أحهد"، ثاىكية "كعكلة تكىس"

". عبدم بكعزيز
 كالبالغ عددٌـ 2014/2015تهثؿ الهجاؿ البشرم لمدراسة في أساتذة التعميـ الثاىكم بالثاىكيات السابقة الذكر لمعاـ الدراسي : المجاؿ البشرم- 

.  أستاذ483
 .2014أجريت الدراسة بيف شٍرم سبتهبر كىكفهبر : المجاؿ الزماني- 
اعتهدت الدراسة عمى الهىٍج الكصفي التحميمي الهىاسب لطبيعة ٌذي الدراسة الكصفية التحميمية لمعبلقة بيف :المنيج المتبع في الدراسة. 2

 .هتغيريف ٌها أسمكب العبلقات اإلىساىية كالتكافؽ الىفسي لؤلساتذة
بعد إحصاء هجتهع الدراسة عف طريؽ هعمكهات هستهدة هف هصمحة الخرائط التربكية لهديرية التربية لكالية جيجؿ، تـ  :عينة الدراسة. 3

كالجدكؿ التالي يبيف تكزيع أفراد العيىة حسب .  أستاذا76 هف هجتهع الدراسة أم ها يقابؿ %15.73اختيار عيىة عشكائية بسيطة بىسبة 
: الجىس

: يبيف تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس: (01)الجدكؿ رقـ 
 %النسبة التكرار  الجنس
 35.5 27 ذكر
 64.5 49 أنثى

 100 76 المجمكع

 في حيف %) 64.5(الهتعمؽ بتكزيع أفراد عيىة الدراسة حسب الجىس ىبلحظ أف أغمب األفراد كاىكا إىاثا بىسبة  )01(هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
كيهكف إرجاع ذلؾ إلى أف خريجي الجاهعات هف اإلىاث أكثر هف الذككر، كها أف أغمب اإلىاث في الهرحمة  )%35.5(كاىت ىسبة الذككر 

الجاهعية يتجٍكف ىحك دراسة التخصصات التي تككف فيٍا الفرص كثيرة في التكظيؼ في هجاؿ التربية كالتعميـ ٌذا هف جٍة، كهف جٍة أخرل 
تعتبر هٍىة التربية كالتعميـ هف أكثر الهٍف التي تستٍكم اإلىاث أكثر هف الذككر لها تتهيز بً هف اهتيازات تساعد الهرأة عمى التكفيؽ بيف 

 .كاجباتٍا الهىزلية كهسؤكلياتٍا في العهؿ
 
:  أداة الدراسة. 4

: اعتهدت الدراسة عمى استبياف هككف هف هقياسيف ٌها
ك هقياس استخدهً هجهكعة هف الدكاترة في الجاهعة : هقياس لقياس درجة استخداـ الهدير ألسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية- ٌك

لقياس درجة استخداـ هديرم الهدارس   )الدكتكر سميـ عكدة الزبكف، الدكتكر هحهد سميـ الزبكف، الدكتكر سميهاف ذياب عمي هكسى(األردىية 
.  فقرة30الثاىكية في هحافظة جرش ألسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية هف كجٍة ىظر هعمهيٍـ، كتككف هف 
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.  فقرة23هقياس لقياس هستكل التكافؽ الىفسي لؤلساتذة هف تصهيـ الباحث كتككف هف - 
 0.90     كتـ التأكد هف الخصائص السيككهترية ألداة الدراسة، الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي حيث كاىت قيهة ألفا كركىباخ هساكية لػ 

كها تـ التأكد هف صدؽ أداة الدراسة بطريقة صدؽ .  بالىسبة لهقياس التكافؽ الىفسي0.88بالىسبة لهقياس أسمكب العبلقات اإلىساىية، ك
 .الهحكهيف

 
: أساليب التحميؿ اإلحصائي. 5

كأداة لتحميؿ البياىات التي تـ جهعٍا كتهت الهعالجة اإلحصائية لمبياىات هف خبلؿ العهميات  )spss(تـ استخداـ برىاهج التحميؿ اإلحصائي 
: اإلحصائية التالية

. حساب التكرارات كالىسب الهئكية لكصؼ خصائص أفراد العيىة- 
 لدراسة العبلقة بيف هتغيريف ٌها أسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية كهستكل التكافؽ (pearson)حساب هعاهؿ االرتباط بيرسكف- 

. الىفسي لؤلساتذة
الختبار الفرضية الهتعمقة بهدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلىاث في هستكل تكافقٍـ  )t.test( )ت(استخداـ اختبار- 

 .الىفسي
 

: عرض نتائج الدراسة كتفسيرىا: ثامنا
:  نتائج المبحكثيف عمى المقياسيف. 1

: نتائج المبحكثيف عمى مقياس أسمكب العبلقات اإلنسانية. 1.1
لقياس درجة استخداـ الهديريف ألسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية تـ إعطاء قيـ عددية إلجابات الهبحكثيف عمى بىكد الهقياس 

: كالتالي
 126هكافؽ بشدة، فكاىت أعمى قيهة ٌي  )5(هكافؽ، الدرجة )4(هحايد، الدرجة )3(هعارض، الدرجة )2(هعارض بشدة، الدرجة )1(الدرجة

 كاعتبر الباحث أف كؿ هبحكث تحصؿ عمى قيهة أعمى أك تساكم الهتكسط الحسابي قد أقر بأف درجة استخداـ الهدير 46كأصغر قيهة ٌي 
: كعميً كاىت الىتائج كالتالي. ألسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية عالية

: يبيف نتائج المبحكثيف عمى مقياس العبلقات اإلنسانية: (02)الجدكؿ رقـ 
 %النسبةالعدد درجة استخداـ المدير ألسمكب العبلقات اإلنسانية في اإلدارة المدرسية 

 67.10 51عالية 
 32.90 25منخفضة 
 100 76المجمكع 
الذم يبيف ىتائج الهبحكثيف عمى هقياس العبلقات اإلىساىية، ىبلحظ أف أغمب األساتذة يركف أف درجة استخداـ  )02(   هف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

، كيهكف إرجاع ذلؾ إلى الشخصية القيادية ألغمب الهديريف في الهدارس هكضع )%67.10(الهدير ألسمكب العبلقات اإلىساىية عالية بىسبة 
الدراسة حيث أشارت الىتائج إلى أىٍـ هف الىكع الذم يكلي أٌهية كبيرة لمعبلقات اإلىساىية داخؿ الهدرسة هف خبلؿ التركيز في التعاهؿ هع 

العاهميف عمى ىشر هختمؼ القيـ اإلىساىية هف تعاكف كهحبة كألفة بيىٍـ بٍدؼ تحقيؽ التساىد الكظيفي هها يكفؿ تحقيؽ أٌداؼ األساتذة كأٌداؼ 
، كتتفؽ أيضا هع دراسة حاهد هحهد )1980(كتتفؽ ىتائج ٌذي الدراسة هع الىتائج التي تكصمت إليٍا ىجاة أهاف ىكاكم سىة . العهمية التعميهية
 .  )2010(، في حيف تختمؼ ٌذي الىتائج هع ىمؾ التي تكصؿ إليٍا سميـ عكدة الزبكف كآخركف سىة )2001(الشهراىي سىة 

 
: نتائج المبحكثيف عمى مقياس التكافؽ النفسي. 2.1
بىفس الطريقة التي تـ بٍا قياس درجة استخداـ الهديريف ألسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية تـ قياس هستكل التكافؽ الىفسي   

: ألساتذة التعميـ الثاىكم حيث تـ إعطاء قيـ عددية إلجابات الهبحكثيف عمى بىكد الهقياس كالتالي
هكافؽ بشدة، هع عكس األكزاف بالىسبة  )5(هكافؽ، الدرجة )4(هحايد، الدرجة )3(هعارض، الدرجة)2(هعارض بشدة، الدرجة  )1(الدرجة

لمعبارات السالبة، كاعتبر الباحث أف كؿ هبحكث تحصؿ عمى قيهة أعمى أك تساكم الهتكسط الحسابي، فدرجة تكافقً الىفسي عالية ككاىت 
: كعميً كاىت الىتائج كالتالي. 42 كأصغر قيهة ٌي 96أعمى قيهة ٌي 
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: يبيف نتائج المبحكثيف عمى مقياس التكافؽ النفسي: (03)الجدكؿ رقـ 
 %النسبةالعدد مستكل التكافؽ النفسي 

 77.63 59عالي 
 22.37 17منخفض 
 100 76المجمكع 

  
الهتعمؽ بىتائج الهبحكثيف عمى هقياس التكافؽ الىفسي ىبلحظ أف ىسبة التكافؽ الىفسي عالية عىد أغمب األساتذة  )03(هف خبلؿ الجدكؿ رقـ  

كيهكف إرجاع ذلؾ إلى اٌتهاـ أغمب الهديريف في الثاىكيات هحؿ الدراسة، بهختمؼ ظركؼ األساتذة كتشجيعٍـ عمى أداء  )%77.63(بىسبة 
ذا ها  ىجاز أعهالٍـ، كتٍيئة الهىاخ الهدرسي الهىاسب لمعهؿ هها أدل إلى إشباع هختمؼ الحاجات الىفسية كاالجتهاعية لؤلساتذة ٌك هٍاهٍـ كا 

 . اىعكس إيجابا عمى تكافقٍـ الىفسي
 
تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف درجة استخداـ الهديريف ألسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية  :نتائج الفرضية األكلى. 2

 .كهستكل التكافؽ الىفسي ألساتذة التعميـ الثاىكم بثاىكيات هديىة جيجؿ
 يبف نتائج معامؿ االرتباط بيرسكف بيف درجة استخداـ المديريف ألسمكب العبلقات اإلنسانية  (04)الجدكؿ رقـ 

: في اإلدارة المدرسية كمستكل التكافؽ النفسي ألساتذة التعميـ الثانكم
مقياس العبلقات  عدد أفراد العينة  

اإلنسانية 
مقياس التكافؽ النفسي 

مقياس العبلقات 
اإلنسانية 

** 0.663 1معامؿ االرتباط  76
 0.00 0.00الداللة 

مقياس التكافؽ 
النفسي 

 1** 0.663معامؿ االرتباط  76

 0.00 0.00الداللة 
 .)0.01(هستكل الداللة  )**(
 

كجكد عبلقة ارتباطيً هكجبة ذات داللة إحصائية بيف  )04(لقد أظٍرت الهعالجة اإلحصائية لىتائج الهبحكثيف الهكضحة في الجدكؿ رقـ    
درجة استخداـ الهديريف ألسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية كهستكل التكافؽ الىفسي ألساتذة التعميـ الثاىكم، حيث كاف هعاهؿ 

، كيهكف إرجاع ذلؾ لؤلٌهية الكبيرة التي تحتمٍا العبلقات اإلىساىية اإليجابية داخؿ )0.01(عىد هستكل الداللة  )0.66(االرتباط هساكيا لػ
ا الكبير كالفعاؿ في تحقيؽ التكافؽ الىفسي كالصحة الىفسية لؤلساتذة  . الهؤسسة كدكٌر

 
 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاٌات األساتذة ىحك درجة استخداـ الهديريف ألسمكب العبلقات اإلىساىية في :نتائج الفرضية الثانية .3

 :اإلدارة الهدرسية تعزل لهتغير الجىس
 

لداللة الفركؽ بيف الجنسيف في اتجاىاتيـ نحك درجة استخداـ المديريف ألسمكب العبلقات ( ت)نتائج اختبار  (05)يبيف الجدكؿ رقـ 
. اإلنسانية في اإلدارة المدرسية

مستكل  (ت)إناث ذككر  
الداللة  االنحراؼ المتكسط العدد االنحراؼ المتكسط العدد 

 0.4 0.84 25.88 109.36 49 23.12 114.4 27مقياس العبلقات اإلنسانية 
أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلىاث في  )05(الهكضحة في الجدكؿ رقـ  )ت(   يتبيف هف خبلؿ ىتائج اختبار 

داللة إحصائية عىد هستكل  )ت(اتجاٌاتٍـ ىحك درجة استخداـ الهديريف ألسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية، حيث لـ يكف لقيهة 
.  )2010(كتتفؽ ٌذي الىتيجة هع الىتائج التي تكصمت إليٍا دراسة سميـ عكدة الزبكف كآخركف سىة . )0.05(الداللة 
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 . تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الهبحكثيف في إحساسٍـ بالتكافؽ الىفسي تعزل لهتغير الجىس:نتائج الفرضية الثالثة. 4
. لداللة الفركؽ بيف الجنسيف في إحساسيـ بالتكافؽ النفسي( ت)نتائج اختبار  (06)يبيف الجدكؿ رقـ 

مستكل الداللة  (ت)إناث ذككر  
االنحراؼ المتكسط العدد االنحراؼ المتكسط العدد 

 0.23 1.92 14.3 89.55 49 16.67 93.88 27مقياس التكافؽ النفسي 
حيث لـ يكف . أىً ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلىاث في إحساسٍـ بالتكافؽ الىفسي )06(يتبيف هف خبلؿ الجدكؿ رقـ    

كيهكف إرجاع ذلؾ لسيادة أسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية الذم يقـك  )0.05(داللة إحصائية عىد هستكل الداللة  )ت(لقيهة 
 . عمى هبدأ احتراـ الفركؽ الفردية بيف الجىسيف في أهاكف العهؿ

 
 : تكصيات كاقتراحات

: هف خبلؿ الىتائج الهتكصؿ إليٍا يهكف تقديـ التكصيات كاالقتراحات التالية
. تقديـ دكرات تدريبية لمهديريف هف شأىٍا تىهية هٍارات العبلقات اإلىساىية لديٍـ- 
. تكفير هىاخ هدرسي قائـ عمى التعاكف كالتساىد بيف هختمؼ الفاعميف داخؿ الهدرسة- 
 .أف يعي الهدير في الهدرسة أٌهية تقدير األساتذة هف خبلؿ هىحٍـ حرية أكبر في العهؿ- 
 

 : خاتمة
هف خبلؿ الدراسة الهيداىية بثاىكيات هديىة جيجؿ حكؿ درجة استخداـ الهديريف ألسمكب العبلقات اإلىساىية في اإلدارة الهدرسية كعبلقتٍا 
بهستكل التكافؽ الىفسي لؤلساتذة تـ التكصؿ إلى أىً تكجد عبلقة ارتباطيً هكجبة بيف درجة استخداـ الهديريف ألسمكب العبلقات اإلىساىية 

كهستكل التكافؽ الىفسي لؤلساتذة، كهف ٌذا الهىطمؽ كجب زيادة االٌتهاـ بالعبلقات اإلىساىية في الهؤسسات التربكية كتىهيتٍا بها يكفؿ تحقيؽ 
ذا ها يساعد عمى  التكافؽ الىفسي كاالجتهاعي لؤلساتذة الذم يىعكس دكف شؾ إيجابا عمى فعالية األستاذ في عهمً كتأديتً لً عمى أكهؿ كجً ٌك

 ىجاح العهمية التعميهية 
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: قائمة المبلحؽ
:  استبياف مكجو لمسادة أساتذة التعميـ الثانكم بثانكيات مدينة جيجؿ

 (ة)التعميـ الثانكم المحتـر  (ة)أستاذ  (ة)السيد 
 كبركاتو ا كرحمة عميكـ السبلـ

درجة استخداـ المديريف : "بعنكاف. دراسة إلنجاز البلزمة المعمكمات لجمع العممي البحث ألغراض أيعدٌ  الذم االستبياف ىذا أيديكـ بيف أضع أف كيشرفني لي       يطيب
". ألسمكب العبلقات اإلنسانية في اإلدارة المدرسية كعبلقتيا بالتكافؽ النفسي لؤلساتذة

كلف تستخدـ ىذه المعمكمات إال ألغراض البحث .  مناسبا لكـ يبدكا الذم بالمكاف(X)العبلمة كضع ثـ كمف بعناية عبارة كؿ قراءة بعد االستبياف بمؿء التكـر منكـ فأرجك   
. العممي

: بيانات شخصية
: ............. الجنس
:................ السف

:............  المؤسسة
: مقياس العبلقات اإلنسانية. 1

الفقرات 

دة 
بش
ض 

عار
م

ض 
عار
م

يد 
محا

ؽ 
مكاف

دة 
بش
ؽ 
مكاف

     يقيـ المدير معنا عبلقات طيبة داخؿ المدرسة 
     يعمؿ المدير عمى حؿ النزاعات بيف األساتذة بالعدؿ كالمساكاة 

يمنحنا المدير الحرية في استخداـ األساليب التعميمية المناسبة مما يؤدم إلى زرع الثقة في 
أنفسنا 

     

     ينعكس رضانا عمى مستكل العبلقات اإلنسانية المتبعة معنا عمى الطمبة 
     يقكـ المدير بتشجيعنا عمى تطكير قدراتنا العممية بإشراكنا في ندكات تدريبية 

     يتيح لنا المدير الفرصة لمعمؿ بحرية كفقا لؤلنظمة المدرسية 
     يحتـر المدير خصكصياتنا كال يتدخؿ فييا 

     يحرص عمى حؿ مشكمة غيابنا بشكؿ مكضكعي مما يؤدم إلى التزامنا الدقيؽ بمكاعيد العمؿ 
     يؤثر استخداـ المدير لمبادئ العبلقات اإلنسانية الجيدة معنا عمى أدائنا في الحصة الصفية 

     يساعدنا المدير في اختيار العديد مف النشاطات البلصفية كفؽ اىتمامنا 
     يقدـ لنا المدير المشكرة كالنصح في الصعكبات التي تكاجينا في التعامؿ مع المكاقؼ التعميمية 

     يشعرنا المدير دائما بأننا فريؽ عمؿ يسعى لتحقيؽ أىداؼ المدرسة 
     يعمؿ المدير عمى ربط المدرسة بالمجتمع المحمى مف خبلؿ تفعيؿ مجالس اآلباء كالمعمميف 

     يشعرنا المدير باألمف كالطمأنينة نتيجة حمو لمخبلفات داخؿ المدرسة بطرؽ عادلة 
     يشعرنا المدير بتحقيؽ الذات نتيجة إلدراؾ حقنا في التعبير عف آرائنا كأفكارنا بحرية 
     يعمؿ المدير عمى إشباع ركح التعاكف بيننا مف خبلؿ تأكيده عمى العمؿ بركح الفريؽ 

     يتجنب المدير استخداـ أم تيديدات غير ضركرية مما يرفع مستكل الرضا الكظيفي لدينا 
     يتكخى المدير المكضكعية في تقديره لمجيكد التي نقكـ بيا 

     يقدر المدير قدراتنا اإلدارية حيث يتيح لنا المشاركة بتحمؿ المسؤكلية اإلدارية في المدرسة 
     يحرص المدير عمى معرفة مدل قناعتنا بالعمؿ الذم نقكـ بو باستشارتنا حكؿ مجرياتو 

     يسعى المدير دائما لمعرفة ردكد أفعالنا اتجاه قراراتو اإلدارية األمر الذم يشعرنا بالراحة النفسية 
     يشاركنا المدير في اتخاذ القرارات المتعمقة بالتبلميذ مما يكفر لنا الشعكر بتحقيؽ الذات 

     يتيح لنا المدير الفرصة لمعمؿ معا في المدرسة فيما يتعمؽ بالمنياج 
     يعمؿ المدير عمى اإلسياـ في زيادة الرضا الكظيفي لدينا عف طريؽ مساعدتو لنا في العمؿ 

     يقكـ المدير بزيادة قدراتنا التربكية مف خبلؿ طرح األفكار التربكية الحديثة في مجالس المعمميف 
     يناقش المدير التقارير كالتغيرات في العمؿ مع األستاذ قبؿ إقرارىا 
     يتجنب المدير السرعة في اتخاذ القرارات المتعمقة بالعمؿ الكظيفي 
     يشعرنا المدير بالتقدير نتيجة لمتابعة منجزاتنا في العمؿ التعميمي 
     يتبنى المدير معايير كاضحة لتقييـ مستكيات األداء داخؿ المدرسة 

     يقكـ المدير بشكرنا عمى جيكدنا في العمؿ 
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: مقياس التكافؽ النفسي. 2
الفقرات 

دة 
بش
ض 

عار
م

ض 
عار
م

يد 
محا

ؽ 
مكاف

دة 
بش
ؽ 
مكاف

     أستمتع بعبلقاتي االجتماعية مع زمبلئي 
     أحس بالسعادة في عممى 

     أشعر بالرضا التاـ عف ما أقكـ بو في المدرسة 
     يحقؽ لي العمؿ الذم أقكـ بو حاجياتي المختمفة 

     غالبا ما أستطيع التحكـ في رغباتي 
     أتضايؽ عندما يختمؼ معي زمبلئي 

     يصعب عمي االعتراؼ بالخطأ إذا كقعت فيو 
     كثيرا ما أشعر بالقمؽ كالتكتر في العمؿ 

     أشعر أف زمبلئي يقضكف كقتا ممتعا في بيكتيـ أكثر مني 
     أشعر أف الناس يستمتعكف بالتحدث إلي 
     ييتـ زمبلئي بآرائي كاقتراحاتي في العمؿ 

     أشعر أني مرتاح في المدرسة التي أعمؿ بيا 
     أشعر أني محبكب مف طرؼ زمبلئي 

     تتيح لي كظيفتي تحقيؽ ذاتي 
     أشعر باألمف كالطمأنينة في عممي 

     أشعر باالنتماء لممدرسة التي أعمؿ بيا  
     أعامؿ زمبلئي باحتراـ 

     أستمتع بالكقت الذم أقضيو مع أفراد أسرتي 
     يتناسب العمؿ الذم أقكـ بو مع قدراتي كمؤىبلتي 

     أشعر بالتقدير كاالحتراـ مف قبؿ مدير المدرسة التي أعمؿ بيا 
     يحقؽ لي عممى مكانة اجتماعية جيدة في المجتمع 

     أستفيد مف التجارب السابقة لزمبلئي في العمؿ 
     أشارؾ في حؿ مشاكؿ المدرسة عندما تتاح لي الفرصة  
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 تصكر اكلي لىهكذج ادارة االزهة في الهؤسسة الصحية
 محجر ياسيف.د

صبلح الديف كعكاع 
 جامعة قاصدم مرباح كرقمة

    

هفٍـك األزهة هف الهفاٌيـ الكاسعة االىتشار في الهجتهع الهعاصر، حيث أصبح يهس بشكؿ أك بآخر كؿ جكاىب الحياة بدءان هف 
بؿ إف هصطمح األزهة أصبح . األزهات التي تكاجً الفرد هركران باألزهات التي تهر بٍا الهؤسسات كالحككهات كاىتٍاءن باألزهات الدكلية

كعالـ األزهات عالـ حي كهتفاعؿ، عالـ لً أطكاري، كلً . هف الهصطمحات الهتداكلة عمى جهيع األصعدة كفي هختمؼ الهستكيات
 . خصائصً، كأسبابً، تتأثر بٍا الهؤسسات فيتأثر بٍا أقؿ فرد

كالكاقع اىً في ظؿ التطكرات الهتسارعة في ٌذا العصر، كفي ظؿ االضطراب االقتصادم كالسياسي كاالجتهاعي الذم أضحى طاغيا؛ 
فاف األزهات أصبحت شيئا هتكقعا في أم كقت كهكاف، كهف ٌىا أصبح لزاها أف تككف الهؤسسات بكافة هجاالتٍا كتخصصاتٍا هٍيأة 

فعميً سيقـك الباحثيف بتكضيح هفٍـك األزهة ... كلها لؤلزهات كهكاجٍتٍا هف أٌهية كبيرة تتطمب الهكاجٍة.دائها لهثؿ ٌذي الطكارئ
 .داخؿ الهؤسسة الصحية

 

:  مفيـك األزمة
ذا يدفع إلى التفكير بصكرة جدية في كيفية هكاجٍتٍا كالتعاهؿ حيث أف .تعد األزهات جزء رئيسا في كاقع الحياة البشرية كالهىظهات، ٌك

، فكؿ باحث كهختص يهمؾ رؤية هغايرة تبعا بعض الباحثيف هف يىظر الى األزهة بالهفٍـك السياسي،أك االقتصادم أك االجتهاعي
البعض يرل في حدث ها أزهة جسيهة . لهدركاتً كالتي تككف خاضعة بالضركرة لهيداف تخصصً؛ كبالتالي فاف تعريفات األزهة هتىكعة

األزهة ىتيجة . في حيف أىً بالىسبة ألخريف بىفس الكضعية سيىظر اليٍا عمى اىٍا هجرد اختبلؿ أك تذبذب يهكف اف يتـ التعاهؿ هعً
 . ىٍائية لتراكـ هجهكعة هف التأثيرات أك حدكث خمؿ هفاجئ يؤثر عمى الهقكهات الرئيسية لمىظاـ كيشكؿ تٍديدا صريحا ككاضحا لبقاء الهىظهة

ذك هتبلزهة لفظية كطرفيف " كجدليا" كغىيا" هعقدا" هها يجعمٍا هفٍكها. كاألزهة ال تشهؿ التٍديد فقط أىها الفرصة لمتغيير كذلؾ
 .هتضاديف يىبغي التكفيؽ بيىٍها

. إىً هف الصعكبة بها كاف أف تتكافؽ التعارؼ حكؿ األزهة بسبب العىاصر الهتعددة التي تكصؼ هفٍكها كٍذا :تعريؼ االزمة-1.2.1
 .ألف األهر يتعمؽ فكرة شديدة االرتباط بهدركات الفاعميف في الهيداف

ىستطيع أف ىتبيف أف هدل خطكرة الهكقؼ ال تتعمؽ بىتائجً فحسب؛ بؿ . األزهة هرحمة خطيرة في تطكر األفكار، األشياء، األحداث
. )DAUTUN, 2004(كعميً فخبلؿ االزهة يظٍر تصكر عدـ القدرة عمى التصرؼ، كاالرتباؾ في إدارة األزهة . هساري، في ديىاهيكيتً

ا الهرحمة األخيرة هف سمسمة هف القصكر الكظيفي الذم يمحؽ الهؤسسة، كالتي في بعض األحياف تككف الهشاكؿ  كتعتبر األزهة باعتباٌر
ا  .Pündrich et al, 2009)(هتأصمة بحيث أف األهر يتطمب بعض الكقت لتهيٌز

اىقطاع هف حالة سابقة كعادية هف أداء الهؤسسة، هها يؤدم الى االختبلؿ، كعدـ االستقرار، : ألزهة ٌيؿ )(Lewis, 2006في تعريؼ
 . كاالضطراب في ىظاهٍا

عمى أىٍا لحظة : " عرؼ األزهة (Webster Dictionary 1977)تتىاكؿ القكاهيس اإلىجميزية بهعاىي هختمفة، فىجد قاهكس كبستر 
   )farazmand, 2014(" عىدها تقرر أف قضية ها اك هسارا هعيىا يجب تعديمً أك اىٍائً.  حاسهة أك ىقطة تحكؿ في الكقت

األزهة الحدث الذم ال يهكف تجىبً أيا كاىت درجة استعداد الهؤسسة، كها أىٍا تٍديد غير هتكقع ألٌداؼ كقيـ كهعتقدات كههتمكات 
اإلفراد كالهؤسسات كالتي تحد هف عهمية اتخاذ القرار، فاألزهة ٌي فترة حرجة أك حالة غير هستقرة يترتب عميٍا حدكث ىتيجة هؤثرة، 

 .تىطكم في األغمب عمى أحداث سريعة تهثؿ تٍديدا لمقيـ أك لؤلٌداؼ التي سطرتٍا الهؤسسة
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كاألزهة هكقؼ يكاجً هتخذ القرار يفقد فيً القدرة عمى السيطرة عميً أكعمى اتجاٌاتً الهستقبمية، تتبلحؽ فيً األحداث كتتشابؾ األسباب 
بالىتائج يضع أعهاؿ كسهعة كصكرة كعبلقات الهؤسسة عمة الهحؾ، كيضر بتعداد األفراد الذيف يىتهكف إليٍا، كها يضر بأفراد 

 .الهجتهع الذم لً عبلقة بالهؤسسة
ٌذي التعقيدات هردٌا إلى أف ىظاـ . كتعقد التفاعبلت بيف جٍات هختمفة. ٌي أىظهة هعقدك ىظرا لديىاهيكية البيئة التي تحدث فيٍااألزهات

 .Thabet, et allهعالجة االزهة هككفن هف هؤسسات غير هتجاىسة كهستقمة عف بعضٍا البعض، كالتي قد تككف قد عهمت هع بعضٍا 
2014)(  

كذا تهثؿ األزهة هكقفا شديد الخطكرة كالسرعة ذك أحداث هتبلحقة جراء تراكـ لهرسبات ك تختمط " كغير هتكقعا" غير اعتياديا" ٌك
ي حدث يٍدد قدرة الفرد أك الهؤسسة أك الهجتهع عمى البقاءأسبابٍا  كتزداد العكاقبتتداعى فيً " عصيبا" كتهثؿ هحىة ككقتا. ، ٌك

. صعكبة اتخاذ القرارات في ظؿ حالة هف غياب الهعمكهات كعدـ التأكد
 

هها . لمتغيير كذلؾ )Opportunity(فقط؛ إىها الفرصة  )Threat(ها يهيز األزهة أىٍا ال تشهؿ التٍديد  :خصائص االزمة-1.2.1
ذا ها ذٌب إليً " كجدليا" كغىيا" هعقدا" يجعمٍا هفٍكها  ذك هتبلزهة لفظية كطرفيف هتضاديف يىبغي التكفيؽ بيىٍها ٌك

)Morin,1976( تكصؼ األزهة في ىفس الكقت  .عمى الهفٍـك الجدلي الذم يجهع الفرصة كالتٍديد"، في كصفً لؤلزهة اعتهادا
تعبئة كتهاسؾ، تعاكف، تكيؼ هع البيئة، ( كتأثيرات ايجابية  .)التشكيش، عدـ التىظيـ، الصراع، اإلرباؾ، الضغكط(بتأثيرات سمبية 
يهكف فٍـ األزهة هف هىظكر استراتيجي،إذ تهثؿ ظرفا خاصا تتحكؿ فيً الهؤسسة هف كضعية هعيىة الى . ) الحدثالتعمـ بهعايشة

 .)2011عبدالٍادم هحهد، (أخرل، سكاء كاف ذلؾ في اتجاي سمبي أك إيجابي 
 .(الفرصة، التيديد)األزمة تبعا لمجكانب االيجابية كالسمبية  .1 الجدكؿ

 
 

قد تتعد األسباب التي تىشأ االزهة جرائٍا، فقد يككف السبب ىقصا في الهعمكهات، أك استعهاؿ السمطة في  :أسباب ظيكر األزمات في المؤسسات-3.2.1
. )DAUTUN, IBID( ٌذا االىسداد هف شأىً أف يؤثر عمى هسار األزهة في الهؤسسة. غير هكضعٍا كذلؾ بهىع تطبيؽ استراتيجيات هعيىة، أك أم عائؽ آخر

ا عف هكاكبة التطكرات الحادثة في العالـ عمى هستكل الهىظهات، كاتجاٌات سياستٍا خبلؿ السىكات :كهف بيف األسباب كذلؾ قصكٌر
بعدٌا عف هجرل التطكر في شتى العمـك الهتصمة بالهىظهات؛ سكاء العمـك االدارية الجديدة، العمـك االجتهاعية، العمـك  .األخيرة

ا كتطكير ىفسٍا ، كعدـ افادتٍا هف ىتائج ٌذي العمـك لمتغمب عمى هشكبلتٍا ...التكىكلكجية كها تكفري هف خدهات ترتقي بهستٌك
ا بشكمٍا كهحتكاٌا كأساليبٍا الراٌىة عف فتح الطريؽ أك التهٍيد لمتطكرات الهىتظهة أك الهطمكبة خبلؿ السىكات  .الهتعددة عجٌز
 .القادهة

 
 

 (فرصة)األوجو االيجابية   (تهديد)األوجو السلبية مستوى األزمة   
على مستوى خطة المنظمة                                          -

: االستراتيجية
: على مستوى الخطة التشغيلية-
على مستوى الخطة المتصلة بنظام -

: العالقات
على مستوى الخطة السلوكية - 
على مستوى خطة القيم - 
 على مستوى خطة التعلم-

. قصور ذاتي، شلل، مصدر لإلرباك. تشويش، فوضى
. صراع، تنافس-
شد مفرط يؤدي إلى سلسلة من السلوكيات العنيفة -

. والطائشة
. تصرفات روتينية مألوفة-
. مدخل متسارع باتجاه قواعد معيارية-

البحث عن فرص، تجديد النسيج 
. االجتماعي

. تكييف أفعال جديدة وأكثر كفاءة
. تعاون، تحالفات، ائتالفات-
ضغط خالق، البحث عن -

. حلول واضحة
. وقاية، تماسك-
. (البراغماتية)التجريب -
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:  مفيـك إدارة األزمة-2
الهفٍـك العمهي ألم هجاؿ هف الهجاالت يتطمب في البداية الرجكع إلى تاريخ ٌذا الهجاؿ كهعرفة طبيعتً كأصمً، كهف ٌذا الهىطمؽ، 

 الباحثكف  كالدراسات التي أعدٌا،(Understanding of Crisis management)ىجد ٌىاؾ خمطا كغهكضا في هفٍـك إدارة األزهات
كذكم الخبرةفي تقىيات إدارة هثؿ ٌذي االحداث هحاكلة هىٍـ الهسارات العمهية الهقىىة إلدارة االزهات كاالستفادة هىٍا بها يخدـ 

الهؤسسات 
 كيبقى الٍدؼ هف إدارة األزهات ٌك تقديـ الحمكؿ كالهساعدات الطارئة هف أجؿ التعاهؿ هع ظركؼ جديدة كغير هتكقعة هع تقميؿ 

الخسائر كاألضرار التي تصيب الهؤسسات، كتعتبر ٌذي اإلدارة جزءا ال يتجزأ هف استراتيجيات كعهميات االستقرار التي تٍدؼ 
حيث إف إدارة االزهات تعتهد عمى . الهؤسسات الصحية تجسيدٌا عمى ارض الكاقع؛ كهىً تقديـ أفضؿ ها لديٍا لخدهة الفرد كالهجتهع

عمى اعتبار أف هثؿ ٌذي اإلجراءات تتكقؼ عمى هدل اهتبلؾ االفراد داخؿ الهؤسسات لهٍارات عمهية . افراد تـ تككيىٍـ ألجؿ ذلؾ
دارية، كلديٍـ القدراتعمى كضع الخطط كتحهؿ الضغكط التي تترافؽ هع جهيع حاالت الطكارئ كاألحداث التي تقع ضد الهصالح  كا 

.   العاهة اثىاء كبعد حدكث االزهة
هفٍـك إدارة األزهة يشير إلى كيفية التغمب عمى األزهة باستخداـ األسمكب اإلدارم العمهي هف أجؿ تبلفي سمبياتٍا ها أهكف، كتعظيـ 

ىشاط ٌادؼ يقـك عمى البحث كتحصيؿ الهعطيات البلزهة التي : " ٌي)2002إبراٌيـ أحهد،(في تصكر فإدارة األزهات .اإليجابيات
تهكف الهؤسسات هف التىبؤ بأهاكف كاتجاٌات األزهة الهتكقعة، كتٍيئة الهىاخ الهىاسب لمتعاهؿ هعٍا، عف طريؽ اتخاذ التدابير لمتحكـ 

ا لصالح الهؤسسات  ". في األزهة الهتكقعة كالقضاء عميٍا أك تغيير هساٌر
إجراءات تطكير، كتىفيذ سياسات كبراهج لتجىب، أك التعاهؿ هع : "يعرؼ إدارة االزهة بأىٍا).farazmand, ibid(أف  في حيف

 ".الهخاطر التي يتعرض لٍا األفراد كههتمكاتٍـ
ٌي اإلجراءات التي هف خبللٍا تعالج الهؤسسة حدث جسيـ ال يهكف التىبؤ بً كالذم يٍدد : "ادارة األزهات )(Thabet, et all. ibidك يعرؼ

خبلؿ حدكث االزهة فإف الهىاخ السائد تهيزي ". التعاهؿ هع االزهة يتطمب تدخبل سريعا في سبيؿ الحد هف االضرار". الهؤسسة أك الهجتهع باسري
. ظركؼ االزهة قد تتغير كالقرارات الهتخذة قد تككف غير هىاسبة. حالة هف الحركية، كالتطكر بطريقة غير هتكقعة

هف الهعترؼ بً أف أم جزء هف خطة االستجابة لؤلزهات يىبغي أف يحدد احتهاؿ كقكع حدث ها، كهف ثـ كضع بعض  ) (Lewis, ibidيرل
. الهبادئ التكجيٍية لبلستجابة لها قبؿ الحدث

 عهمية إدارية خاصة تتهثؿ في هجهكعة هف اإلجراءات االستثىائية التي تتجاكز الكصؼ الكظيفي الهعتاد :مرتكزات إدارة األزمة-1.2
يتـ إدارة األزهة هف طرؼ فرقة هف األفراد الذيف تـ اعدادٌـ ألجؿ هٍهة / استجابات استراتيجية لهكاقؼ األزهات/ لمهٍاـ اإلدارية

. )2003الخضيرم، (تستخدـ األسمكب العمهي في اتخاذ القرار  /تٍدؼ إدارة األزهة إلى تقميؿ الخسائر إلى الحد األدىى /ههاثمة
تبيف بأف ادارة األزهة ال تقتصر عمى التعاهؿ هع االزهة عىد حدكثٍا فحسب كرد فعؿ هرتجؿ بؿ تتضهف ف :مراحؿ إدارة االزمة-2.2

االستعداد كالهبادرة كالتكقع كالتىبؤ بالهجٍكؿ كتصكر لىهاذج أزهات افتراضية، هف خبلؿ هحاكلة السيطرة عمى عهميات الهؤسسة 
كهتركؼ ففمكؿ جاىب عبلقة كأثر عمى الجاىب اآلخر في الهؤسسة كهف ٌىا حدد بيرسك. كالتىسيؽ فيها بيىٍا كالتعاهؿ هعٍا بشهكلية

)Pearson &Mitroff. 1992خهس هراحؿ إلدارة األزهة تعكس التفكير الشاهؿ الهىظكهي لمتعاهؿ هع االزهات(Seeger et all, 
2003). 

يتـ التركيز عمى االستشعار .تشخيص الهؤشرات كاألعراض التي تيىبئ بكقكع أزهة ها:Signal Detiction))مرحمة استشعاراإلشارات -
كالتعاهؿ بحساسية هع األحداث في الهؤسسة هف حيث الهشكبلت كحاالت الصراع كالخبلؼ داخؿ الهؤسسة، كاالستجابة لهتطمبات 

كبذلؾ يتعرؼ . العهؿ، كاالستهاع إلى كجٍات الىظر، كفتح قىكات االتصاؿ لجهع الهعمكهات عف أم خمؿ كهؤشر قد يؤدم إلى أزهة
 .االدارم كهف هعً عمى األسباب التي يهكف أف تككف هؤشرات لحدكث األزهة كبالتالي التعاهؿ هعٍا هسبقا
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ا:(Preparation)مرحمةاالستعداد- قبلآلثاٌر عمى الطاقـ الذم يدير االزهة أف .إعدادالخططهسبقانلمتصديؤليأزهةهتكقعةبٍدفهىعحدكثٍاأكا 
يدرككا االهكاىيات كالقدرات الهادية كالبشرية الهدربة القادرة عمى التعاهؿ هع األزهات كاكتشاؼ ىقاط الضعؼ ليتداركٍا قبؿ كقكع 

بهعىى اف تككف جاٌزية الهؤسسة عالية في جهيع االتجاٌات هف حيث تكفر فريؽ أك فرؽ هتخصصة لمتعاهؿ هع األزهات . األزهة
ات البديمة لهقابمة جهيع االحتهاالت  .ككضع الخطط كالسيىاريٌك

أربع خطكات في كؿ هىٍا يستخدـ التفكير . أم تىفيذ خطط هرحمة االستعداد كالكقاية كهىع تفاقـ األزهة:(Containmant)حالة االحتكاء -
ي تقدير الهكقؼ، كتحميؿ الهكقؼ، كالتخطيط العمهي، لمتدخؿ كالتدخؿ : الهىظكهي الكمي لضهاف التعاهؿ هع األزهة بشكؿ شاهؿ ٌك

كالٍدؼ هف ٌذي الخطكات ٌك ايقاؼ التأثيرات الىاجهة عف األزهة كاحتكائٍا كتقميؿ الخسائر لمحد األدىى كيعتهد ذلؾ . لهعالجة األزهة
 .عمى الهرحمة السابقة هرحمة االستعداد كالكقاية

أم اإلجراءات الهتبعة هف قبؿ الجٍاز اإلدارم بٍدؼ استعادة التكازف كالقدرة عمى هتابعة سير العهؿ بالشكؿ  :(Recovery)مرحمة التعافي-
ا.لمهؤسسةالطبيعي ي كذلؾ . كالكصكؿ بٍا إلى حالة هف االستقرار كالثبات، كالتخمص هف اآلثار الىفسية كاالجتهاعية كاالقتصادية كغيٌر ٌك

 . تتطمب قدرات ادارية كفىية كهالية كتعتهد إلى حد كبير عمى حسف التقدير كالتحميؿ كالتصرؼ
بهراجعة سيركرة االحداث . أم صياغة كبمكرة ضكابط هىع تكرار األزهة لتأهيف هستكل عالي هف الجاٌزية في الهستقبؿ:(Learning)مرحمة التعمـ 

الهاضية كاجراءاتٍا، كدرجة استعدادٌا كقدرتٍا عمى احتكاء االزهة، كعهمية تقييهية، كتكضيح جكاىب القكة، كجكاىب الضعؼ في 
ذا كمً في إطار هستكل التعمـ الذم يبقى هف أساسيات حسف إدارة االزهة بالهؤسسة كال بد هف التىبيً الى اف الهراحؿ . الهؤسسة ٌك

ك ها يهثؿ التغذية الراجعة  هترابطة؛ فبعد هرحمة التعمـ يجب كضع األطر كالسياسات الىاجعة لمتعاهؿ هع االزهات في الهستقبؿ ٌك
)Feedback(في إدارة األزهات . 

كها أىً ٌىاؾ فرؽ بيف اإلدارة السٌباقة الهيبادرة التي تعتهد عمى التخطيط الهسبؽ قبؿ حدكث األزهة؛ كاإلدارة التي تىتظر كقكع األزهة ثـ تبدأ بالتعاهؿ هعٍا بهىطؽ رد 
بالقكؿ إف الهراحؿ الخهس تهثؿ هدخبل تىظيهيا شاهبل يبدأ قبؿ األزهة كخبللٍا كبعدٌا، كيتضهف  )2005العهرم، (كيردؼ . الفعؿ

ا طبيعة االزهة العديد هف العىاصر التي ال بد هف التعاهؿ هعٍا . التعاهؿ هع عدد هف العىاصر كالهتغيرات غير الهحدكدة، تقرٌر
حيث يقكؿ اف ادارة االزهات تتطمب ادارة رشيدة هبىية عمى الهعرفة كاالسس العمهية هف كاقع التجارب . لمكصكؿ إلى القرار الرشيد

كهف أٌـ ٌذي . )2003كاهؿ، (االىساىية، كهف خبلؿ جٍكد العمهاء كالباحثيف في حقكؿ الهعارؼ كالعمـك ذات الصمة بإدارة االزهات
ات االفتراضية، كتقدير االزهة،كالتفسير، كالفٍـ، كايجاد الحمكؿ، كاجراءات التدخؿ، كالتكجيً  العىاصر التخطيط كاعداد السيىاريٌك

ثـ تقييـ االجراءات كتكثيؽ االحداث بشكؿ صادؽ كحفظ السجبلت كخيارات التدخؿ كخطط الرعاية . االعبلهي، كالىفسي كاالجتهاعي
 .كاالرشاد ذات العبلقة باألزهة

عتهد عمى االستعداد الهبكر كالتٍيؤ ككضع الخطط كالبدائؿ، كالتعاهؿ الفكرم كالحاسـ هع األزهة، كالتعاهؿ هع كسائؿ تادارة االزهة 
ككضع . االعبلـ، كاعداد األفراد داخؿ الهىظهة كالتدريب عمى كيفية التعاهؿ هع هختمؼ الظركؼ التي هف الههكف أف تيحدثٍا الكاقعة

إف السبيؿ لمكقاية . خطة كاضحة لمتعاهؿ هع األزهة، كتحديد الهسؤكليات كالتىسيؽ هع خدهات الهجتهع، كتحديد سمطة اتخاذ القرار
هف االزهات في الهىظهات الصحية يأتي عف طريؽ التدريب عمى السمكؾ التعاكىي كعدـ اغبلؽ األبكاب اهاـ الهرؤكسيف، كاالستهاع 
لٍـ كهصادر هعمكهات، كالحرص عمى االىتهاء لمهؤسسة، كهحاسبة الضهير، كاالخبلص في العهؿ، كاحتراـ الرأم اآلخر، كاالٌتهاـ 
بالشكاكل، كزيادة الكعي العاـ لمحس بالهسؤكلية، كفتح قىكات االتصاؿ في جهيع االتجاٌات، لئلببلغ عف أم خمؿ اك اىحراؼ يهكف 

 .أف يؤدم إلى تفاقـ الهشكبلت كظٍكر األزهات عمى هستكل الهؤسسات الصحية
 

 :أىداؼ إدارة األزمة-3.2
 .حهاية ككقاية الهؤسسة ك االرتقاء بأدائٍا كالهحافظة عمى سبلهة الهشتغميف بٍا-
 .هعالجة أم خط رأك قصكر أك خمؿ يصيب أحد قطاعاتٍا-
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ا- ا، كاستهراٌر  .هعالجة أم سبب قد يككف هف شأىً إحداث بكادر أزهة هستقبمية بقصد أف تحتفظ الهؤسسة بحيكيتٍا كاستقراٌر
 

النمكذج المقترح إلدارة ازمة في المؤسسة الصحية -3
كرتأيىا . فإىىا كضعىا تصكرىا في إدارة ازهة في هؤسسة صحية تبعا لً )Pearson &Mitroff. 1992(تبعا لهخطط إدارة ازهة السابؽ
: أف تككف عمى ثبلث هراحؿ ٌي

اىشاء خمية : )اإلىذار-هركزية القرار(فٍي تحكم ىظاـ اإلىذار  في الهخطط(Preparation) كالتي تتكافؽ هع هرحمة االستعدادمرحمة اإلعداد-أ
ذا ها يتعمؽ بالجاىب اإلعبلهي،  ازهة تتكلى شؤكف إدارة الهؤسسة تحسبا ألم طارئ، كيتـ خبلؿ ٌذي الهرحمة بث الهعمكهات كجعمٍا عاهة، ٌك

ذا هف شأىً أف يعزز الثقة في الهؤسسة اعداد . كتأهيف شبكة االتصاؿ هها يضهف التكاصؿ بيف الهؤسسة كاألفراد سكاء داخمٍا أك خارجٍا ٌك
 .كإجراء احترازم )...هركبات، هخزكف أدكية، هكلدات كٍرباء، افرشة(كؿ اإلهكاىيات الهتعمقة باإلسعاؼ 

جاىب (هف أجؿ اعداد التدابير البلزهة لسد أم فجكة قد تىجـ عىد حدكث الهكقؼ األزهكم : تقييـ جكانب القكة كالضعؼ في نظاـ المؤسسة-
. )التٍديد

كعميً فاف تظافر القكل في القطاع الصحي بشقيً العاـ كالخاص هف اجؿ خمؽ ها يشبً الفريؽ الهتهاسؾ كىكع : اعداد بياف اعبلف االزمة-
 هف التعبئة الهجتهعية يعد ضركريا في ٌذي الهرحمة

 
ي .في المخطط(Crises)مرحمة الحدث كالتي تتكافؽ مع مرحمة االزمة -ب  :كيترتب عمى ٌذي الخطكة العديد هف اإلجراءات ٌك
 .)طيؼ ألكاف(كالهتعارؼ عميً أف اإلىذار في الهؤسسات الصحية يخضع لهؤشر هتدرج : إطبلؽ اإلنذار الفعمي-
كيستمـز األهر هف هتخذم القرار أف يككىكا أكثر تكقعا، كالتفكير قدها هف أجؿ تفادم الكضعية : كضع اإلسعافات المعدة سمفا حيز العمؿ-

ي االىسداد  . في جزئً االكؿ )03الشكؿ (يدخؿ كؿ ٌذا ضهف إدارة االزهة االستباقي . التي يخشاٌا الجهيع ٌك
هها يسهح بحسف ادارتٍا . فكمها كاىت االعدادات أكبر كاف التعاهؿ هع الهكقؼ األزهكم أفضؿ: تسخير أكبر عدد مف االعدادات الممكنة-

 . كالتقميؿ هىٍا تدريجيا هع تقٍقر الهكقؼ األزهكم
 التي يحصؿ عميٍا الطاقـ الهسير كطريقة تقديهٍا لمجهٍكر هٍهة جدا، فإىشاء خطة لمتكاص في الضرؼ الراٌف، كالتركيز دارة المعمكمات-إ

 .في إدارة الكقت
 

 . المخططفي(Recovery)التعافي كالتي تتكافؽ مع مرحمة أك االنفراجمرحمة ما بعد الحدث-ج
ا عمى هستكل الهؤسسة هف خبلؿ إدارتٍا  يترتب عميٍا تقييـ الهكقؼ األزهكم الذم تـ هعايشتً هف أجؿ تقدير أك تثهيف الهكاسب التي تـ احراٌز

كؿ ٌذي . ، ككذلؾ الىقائص التي سجمت اك الثغرات التي تـ رصدٌا عمى هستكل الهؤسسة كاعداد التقارير)جاىب إيجابي، أك الفرصة(لمحدث 
.  التدابير يدخؿ ضهف هرحمة التعمـ التي يحتكيٍا هخطط إدارة االزهة االىؼ الذكر

كتتضهف ٌذي الهرحمة كذلؾ استعادة كؿ االعدادات السابقة أك اإلهكاىيات الهستخدهة هف أجؿ إعادة التىظيـ كالرجكع الى الحالة الصفر 
 لسير الهؤسسة )الطبيعية(
 

خاتمة 
مة لهكاجٍة . تؤثر االزهات عمى سير الهىظهات، كتحد هف قدرتٍا عمى خدهة الهجتهع كعميً فاف حهايتٍا ال يتأتى إال بادارة ىاجحة كآهىة هٌؤ

ا عمى الهىظهةفي حالة عدـ التهكف هف تجىبٍا بالكاهؿ، كالتخطيط لمحاالت . زهاتاأل فالتعاهؿ هع االزهات ال يقتضي تجىبٍاأك تخفيؼ أثٌر
. بؿ عمى العكس هف ذلؾ يجب التخطيط إلدارتٍا كحسف التعاهؿ هعٍا. التي ال يهكف تفاديٍا

كفي ٌذا الصدد جاءت ٌذي الكرقة البحثية هحاكلةن لمباحثيف في تصكر أكلي لىهكذج إلدارة أزهة في الهؤسسة الصحية كالتي قد يتعرض 
 الفاعميف فيٍا هراعيف في ذلؾ األسمكب العمهي الهىتٍج في بىاء هثؿ ٌذي الىهاذج
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. Introduction 
Les rapports interpersonnels ont une importance primordiale pour la santé mentale, que ce soit au sein de la 

famille, du couple ou de son cercle d'amis. Les recherches démontrent également que la communauté où l'on 

vit peut avoir une incidence déterminante de même que le milieu de travail où un employé passera plusieurs 

dizaines d'heures par semaine. Par ailleurs, depuis une quinzaine d'années, les travaux de recherche de notre 

équipe au Québec ont porté sur trois types de villages qui ont été la cible de séries de suicide : ce sont des 

villages amérindiens du Québec appartenant aux groupes Anishnabe et Attkimamekw de même que certains 

autres situés en Guyane française et d'origine Wayana. À cela s'ajoutent d'autres observations dans des 

villages francophones du Québec frappés confrontés avec des problèmes similaires. Ces travaux ont permis 

de tirer une série de réflexions sur la résilience collective et sur les éléments des relations sociales qui 

structurent cette résilience (Tousignant & Laliberté, 2007; Tousignant & Sioui, 2009; Tousignant, Morin et 

Vitenti, 2013; Tousignant, Vitenti, Morin, Bibaud-De-Serres & Laliberté, 2014; Laliberté & Tousignant, 

2009).  

Ces conclusions peuvent éventuellement s'appliquer à l'univers des institutions et des entreprises. Ces 

milieux sont à la fois source d'énergie pour favoriser la santé mentale ou potentiellement toxiques s'ils ne 

répondent pas aux besoins de base de l'être humain. Ces besoins sont comblés par la famille avant l'âge 

adulte: besoin d'appartenance, besoin de reconnaissance, besoin de sécurité, besoin de réalisation de soi. Si 

ces besoins de base sont gravement frustrés plus tard par le milieu du travail, l'employé risque de voir sa 

santé mentale gravement perturbée avec, comme conséquence, des couts élevés à la fois pour lui-même et 

pour l'institution où il oeuvre. 

Cette brève présentation sur un objet aussi vaste se résumera à trois thèmes clés qui ont inspiré un nombre 

considérable de recherches qui viendront éclairer les théories derrière nos observations. Ces trois thèmes sont 

le climat social, la culture du groupe ou de l'entreprise, et le concept de capital social  

 

2. Le climat social  

Les conversations les plus banales du quotidien reflètent l'esprit qui règne dans une communauté, que ce soit 

un village ou une institution. Dans les villages en crise vivant des séries de suicide et un sentiment de 

déprime collective, nos informateurs rapportent des expériences qui représentent la vie comme un fardeau. 

Les gens se jalousent et le principal passetemps est de parler en mal du voisin, l'expression québécoise étant 

de "manger du voisin". Les gens se font rarement confiance mutuellement et quiconque ose prendre des 

initiatives pour améliorer le sort collectif se fait traiter d'égoïste qui se croit plus intelligent que les autres. La 

vérité, c'est que la communauté se complait dans son malheur et craint le changement plus que tout autre 

chose. La confiance en soi est à son minimum et on craint qu'un nouveau projet mènera invariablement à un 

échec. Les leaders qui voudront bien se risquer à améliorer le sort collectif se heurteront à une méfiance 

mesquine et à une force d'inertie peu encourageante. Ces dynamiques ne laissent aucun espoir aux jeunes qui 

soit se tourneront vers des gestes suicidaires comme réaction de dépit et quelques-uns y laisseront leur vieou 

ils seront tentés par l'exode vers la métropole s'ils ne sont pas paralysés par la peur du monde extérieur. 

Ce climat social n'est pas sans rappeler les travaux du Dr. Alexander H. Leighton et de son équipe (1963) qui 

a mené dans une région de la Nouvelle-Écosse, au Canada, la première étude en psychiatrie épidémiologique 

et communautaire de l'Amérique du Nord. Soit dit en passant, ce psychiatre avait fait amorcé une carrière 

comme éthologue comparant les castors du Canada avec ceux de Norvège. Cette sensibilité à 

l'environnement lui a permis de constater que les villages qui affichaient les taux de maladies psychiatriques 

les plus élevés différaient sensiblement des villages à faibles taux en ce qui concerne le climat social. Les 

échanges de la vie quotidienne dans les premiers villages trahissaient un pessimisme ambiant et une crainte 

de l'avenir, contrairement aux villages qui se portaient mieux.  

D'autres travaux, en milieu scolaire cette fois, viennent complémenter ces conclusions sur le climat social. 

Michael Rutter et son équipe (1979) a analyséun échantillon d'écoles en milieu défavorisé de la ville de 

Londres. Ici, les enfants s'en tirent mieux dans les écoles où les relations interpersonnelles apparaissent plus 

saines; ils sont moins impliqués dans des gestes de délinquance et ils fréquentent plus assidument leurs cours 
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selon les archives de l'école sur les dossiers étudiants. On a aussi procédé à des analyses des interactions 

maîtres-élèves et on a trouvé que les éloges sont plus productives que les punitions quant au rendement des 

élèves. Les directions des écoles qui s'en tirent mieux assurent un climat de collaboration où le curriculum 

est planifié avec la participation des enseignants. Les exigences y sont également plus élevées envers les 

élèves. Si les professeurs rencontrent des problèmes, ils sont bien appuyés par la direction pour trouver des 

solutions au lieu d'être laissés à eux-mêmes ou d'être perçus comme les responsables du problème. Ce 

classique de la psychologie scolaire est toujours d'actualité et il a été cité plus de 4,600 fois selon le relevé de 

Google Scholar.  

À la même époque, le professeur Edmonds (1979), de l'université de Harvard, en arrive à des conclusions 

similaires. Les écoles qui fonctionnent bien au niveau académique entretiennent un climat de sécurité et 

d'ordre social et une supervision continue auprès des étudiants. Les attentes élevées envers les étudiants 

témoignent qu'ils sont importants pour les enseignants.  

Quant au climat en milieu de travail, nous ne citerons qu'une seule étude, fondamentale cependant, et qui a 

influencé toute une génération de chercheurs. Ce travail (Holahan & Moos, 1981) s'inscrit dans une série de 

travaux de Rudolph Moos sur le climat de diverses organisations de groupe ou institutionnelles. À l'aide d'un 

devis longitudinal et analyse de régression multiple, cette recherche recrute plus de 250 hommes et autant de 

femmes, les deux échantillons choisis au hasard, pour évaluer les changements de leur état psychologique sur 

une période d'une année complète. Les résultats établissent qu'une diminution du support social autant dans 

le milieu familial que dans le milieu professionnel provoque une augmentation de l'état de détresse 

psychologique. Il y a donc lieu de croire que le milieu professionnel compte autant que la famille pour 

assurer le bonheur des gens.  

 

3. La culture institutionnelle 

Lorsqu'on entre dans une école, un gros commerce ou une institution quelconque, on y décèle la présence 

d'une culture unique dont le climat social est une des formes. Selon le Business dictionary, il y a quatre 

éléments dans cette culture: 1. La façon dont on traite les employés et la clientèle; 2. l'esprit de liberté avec 

lequel les décisions sont prises et l'initiative personnelle récompensée; 3. comment le pouvoir se distribue et 

l'information circule; 4. comment les employés sont engagés dans l'atteinte des objectifs.  

La culture qui se construit dans chaque village de la planète est certainement moins préoccupée par des 

intérêts de rendement que dans les institutions et davantage par la qualité de vie collective. Les travaux de 

Chandler et Lalonde () chez les jeunes Amérindiens de la Colombie Britannique au Canada, sont focalisés 

sur le sentiment de continuité culturelle pour rendre compte de la présence ou de l'absence de tendances 

suicidaires. Leur approche a le mérite d'être qualitative tout en formulant des hypothèses basées sur des 

analyses statistiques. Les jeunes en meilleure santé mentale se décrivent à partir de récits, d'histoires 

individuelles qui s'additionnent les unes aux autres pour tisser une biographie et évoquer un sentiment de 

continuité. Les jeunes qui s'en tirent moins bien n'arrivent pas à présenter une image d'eux-mêmes autrement 

que sous une forme éclatée, avec des phrases partielles, incomplètes, qui évoquent la mémoire traumatique 

de la clinique. Lalonde (2006) élabore sur le fait que la construction d'une définition solide de soi contribue à 

s'investir dans l'avenir et à faire face à d'adversité. Il en est de même au niveau du groupe social qui 

développe un fort sentiment de continuité culturelle. Les adultes se sentiront responsables des jeunes pour 

reproduire et améliorer la société. On note donc la présence de ce que du côté francophone des études 

amérindiennes on appellera sentiment de responsabilité. Et c'est justement ce qui fait défaut dans les milieux 

où les suicides sont fréquents. Les parents ne se sentent pas responsables de leurs enfants et encore moins du 

bienêtre collectif. Nous avons observé par exemple que dans un village affecté par une série importante de 

suicides, les hommes s'amusaient à prédire qui serait le prochain suicide plutôt que de se préoccuper de venir 

en aide aux personnes vulnérables. 

Une organisation peut bien avoir des mots d'ordre, des valeurs bien affichées, des formations bien établies 

pour socialiser ses employés, des services pour venir en aide en cas de problème psychologique, tout cela est 

fort utile pour créer une culture d'organisation, mais il manque peut-être un petit plus qui fera que tout cela se 

mélangera pour créer un milieu de vie professionnel sain. Sousan Abadian (2008) jeune chercheuse promue 

de l'université d'Harvard mais à la trajectoire de vie peu commune a su résumer son immersion prolongée en 

milieu amérindien dans des termes qui reflètent à la fois sa croyance dans la science et sa spiritualité. 

D'origine iranienne, elle a été élevée dans la religion Zoroastriste, la première religion monothéiste qui a 

fortement influencé les religions monothéistes qui l'ont suivi.  

Dans cet esprit, la culture n'est pas simplement un ensemble de préceptes abstraits. La culture se sécrète à 

partir des récits du quotidien, à travers les épreuves, les échecs et les réussites. Et dans tout milieu il y a des 

bons coups, des exploits et évidemment des héros. Ces dynamiques, on les observe dans les villages 

amérindiens, mais aussi dans les clubs sportifs, les familles, et les entreprises commerciales. Les mythes 
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cimentent une culture d'organisation. Aussi, selon Abadian (2008), "une société saine possède une 

pharmacopée autour d'un corpus d'histoires, de narratifs bien tempérés, optimistes, source de reconnaissance, 

qui permettent de passer à travers les moments sombres, de montrer la bonté de la vie sur terre et comment 

les gens méritent l'amour, l'abondance et la joie." 

Dans le but de faire revivre une communauté améridienne Mohawk et lui redonner espoir dans son avenir, 

mon collègue psychiatre Laurence Kirmayer (2011) de l'université McGill a mis sur pied un projet de 

recherche sur la résilience centré autour de la collecte d'histoires de vie. Ces histoires contribueront à donner 

aux jeunes un sentiment de fierté et d'appartenance, à redécouvrir leurs racines profondes, et à développer 

une plus grande confiance dans l'avenir 

 

4. Le capital social 

La notion de capital social s'éloigne passablement du registre psychosociologique pour amener la question 

des relations humaines à un niveau plus sociologique, en fait à un niveau politique puisqu'il s'agit de définir 

comment la démocratie se vit au niveau communautairedans la conception offerte par Robert Putnam. 

Bourdieu avait également utilisé cette expression quelques années auparavant, mais dans un sens plus 

individuel. Dans sa première version (1993), le politicologue américain Putnam définit le capital social 

comme l'ensemble des éléments de l'organisation sociale, tels que les réseaux, les normes, la confiance qui 

facilitent la coordination et la collaboration pour le bénéfice mutuel de chacun. Plus tard, dans Bowling 

Alone: The Collapse and Revival of America (2000), le capital social « se réfère à la valeur collective de 

tous les "réseaux sociaux" et les inclinations qui résultent de ces réseaux pour faire des choses l'un pour 

l'autre ».  

Ce concept transposé au niveau des communautés amérindiennes par Mignone et O'Neil (2005) rebondit sur 

une scène plus familière à notre propos qui est de voir comment l'institution contribue au bien-être collectif 

d'un village tout en favorisant celui des individus qui y résident. Dans cette dernière version,le concept de 

base est le 'bonding', un terme qui réfère à la capacité de créer des liens affectifs entre les individus. Par 

exemple, s'il se crée un lien d'amitié entre deux personnes lors d'une première rencontre, on dira qu'il y a 

'bonding', ce qui se traduirait en français par 'faire contact', 'avoir des atomes crochus'. La progression de ces 

liens affectifs sécurisants produira alors avec le temps un sentiment de confiance réciproque (trust). Il s'agit 

moins de la présence d'un capital social individuel, au sens de Bourdieu,que de la circulation de ce capital au 

service du bien commun.Une image inversée de ce type de relation est la codépendance mise en lumière dans 

les observations sur les alcooliques et qui consiste à établir une relation de dépendance passive, parasite en 

quelque sorte, pour assouvir ses besoins narcissiques, sans véritable réciprocité entre les personnes. 

Toujours selon Mignone et O'Neil (2005) suite à de longues observations dans des villages amérindiens, il 

existe trois ingrédients au capital social: 

 

1. Diversité. 

Il y a capital social lorsqu'on retrouve des réseaux au sein de l'institution qui ont des buts différents et des 

individus qui n'ont pas les mêmes compétences. Mais il faut que ces différences se rejoignent par la présence 

d'actions coordonnées, des échanges entre ces différents réseaux.  

 

2. Inclusion sociale 

Les réseaux s'interpénètrent à travers des individus qui font le pont en appartenant à de multiples réseaux. 

L'entrée dans le réseau est ouverte et facilitée. 

 

3. Flexibilité 

Un organisme à fort capital social va s'adapter aux situations changeantes grâce à sa plasticité. 

Malgré le fait de pouvoir évoquer le capital financier ou économique, le capital social ne se laisse pas 

quantifier selon Mignone. La théorie propose une série de marqueurs qui permettront d'évaluer la présence, 

dans une plus ou moins grande mesure, de la vitalité et de l'utilité communautaire des réseaux existants. À 

l'origine, Putnam voulait principalement évaluer l'existence de processus démocratiques. Puis quelques 

sociologues et anthropologues comme Mignone et O'Neil ont voulu tester comment ces réseau d'échange 

pouvaient contribuer à la qualité de vie et à la santé des communautés villageoises en milieu amérindien. 
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6. Conclusion 

Nous venons de passer en revue trois grands courants qui ont fortement influencé la pensée sur l'organisation 

de la vie commune et qui ont des applications pour le milieu du travail. On peut maintenant se demander 

quelles sont les leçons plus générales à retenir. 

A- Tout d'abord, les qualités individuelles des membres du personnel, du rang le plus élevé au plus humble, 

comptent moins pour la qualité de vie d'un milieu que les forces ou les faiblesses de l'institution. Un 

dirigeant ou une dirigeante avec les meilleures compétences pourra être paralysé par un milieu qui le frustre. 

À l'opposé, des employés avec une pathologie personnelle évidente, pourront se conformer à une institution 

qui respecte leurs besoins de base. 

B- Bien qu'il y ait une certaine permanence dans la qualité de vie d'une institution, celle-ci ne peut rien 

prendre comme acquis. De la même façon que dans le mariage, les membres d'un couple doivent se 

renouveler pour se plaire. Le succès d'une institution provient de sa flexibilité et de sa capacité à s'adapter 

aux défis extérieurs autant qu'aux besoins changeants de ses employés. C'est en présence d'épreuves que l'on 

pourra pleinement apprécier le fonctionnement d'une institution. 

C- Les qualité relationnelles sont essentielles à l'efficacité et à la qualité de vie de l'institution. Mais il y a 

nécessité de dépasser le niveau sociopsychologique et de donner un sens à l'institution. La mission de 

l'institution ralliera administration et subalternes dans une volonté commune et leur confèrera ce sentiment 

de fierté qui aideront à endurer les épreuves sur le chemin de la réussite. 
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The importance of the community: diversity, cultural environment 

and psychological sense of community 
 

Olga Oliveira Cunha 

ISPA-IU 
 

Introduction1 
Psychological Sense of Community (PSOC)  have a solid 25 years of investigation, regarding several 

kinds of communities some of them regarding relational communities, for instance in work environments 

(Brodsky & Marx, 2001; Catano, Pretty, Southwell & Cole, 1993; Mahan, 2000; Pretty & McCarthy, 

1991; Pretty, McCarthy & Catano, 1992), in religious communities (Miers & Fisher, 2002), immigrants 

communities (Fisher & Sonn,1999; Sonn, 2002), student communities (Pretty, 1990), Internet 

communities(Obst, Zinkiewicz & Smith, 2002a), mutual help groups (Maya Jariego, 1996), among others. 

Sense of community is related with life satisfaction (Prezza & Constantini, 1998, 2001), psychological 

well-being (Pretty et al. 1996b; Prezza et al. , 2001), perception of safety and security (Perkins & Taylor, 

1996, Ziersch et al., 2005), loneliness (Pretty et al.,1996a)  social  and  political  participation  and  

community  involvement  (Chavis  & Wandersman, 1990; Davidson & Cotter, 1989; Florin & 

Wandersman, 1984; Hughey et al., 1999). Townley & Kloos (2011) stated that recognize and promote SOC 

can be very important due to societal stigma and problems with isolation and social inclusion. 

 

Diversity and Sense of Community 
According to some authors, the promotion of SOC constitutes a challenge when we face cultural and human 

diversity because it conflicts with core values proposed to define the field,  namely  values  of  human  

diversity,  cultural  relativity  and  heterogeneity  of experience and perspective, because it tends to 

emphasize group member similarity and appears to be higher in homogenous communities (Dalton et al., 

2007; Levine et al.,2005; Nelson and Prillitensky 2010; Orford 2008; Ornelas, 2008; Rudkin 2003; Serrano - 

Garcia et al. 2008; Sonn et al. 2002). 

Historically, community psychologists have emphasized how “differences among people and communities 

may be desirable, and resources of a society should not be allocated based upon a single standard of 

competence” (Rappaport 1977, p.3, cit by Townley et al, 2001). 

These core values appear to position community psychology to promote individual and collective well-

being as communities around the world become increasingly more diverse in terms of ethnicity and global 

perspectives, while also confronting growing concerns about inequalities, isolation, marginalization and 

alienation. Decisions about how to best balance these core values will depend upon improved 

understanding of the cultural contexts in which we work and live. 

Townley et al. (2011) stated in their paper that the field of community psychology can make important 

contributions to social change and the reduction of social problems by investigating and addressing a 

community-diversity dialectic. 

Dialectical approaches to understanding human experience date back to ancient Greek philosophy and are 

part of most religious traditions in the East and West, and have a history in contemporary philosophy and 

social science (Hyman and Walsh 1983; Fox 2005).  The creative tension  of  the dialectical process  

uses a  dialogue  about two opposing statements to look for a synthesis that can resolve the conflict and may 

lead to greater understanding of human experience. Sarason (1978) has observed that most meaningful 

human problems require continual identification of solutions as no single solution will be relevant across 

time. 

Culture is viewed as being both dynamic and stable: although cultural beliefs, values and traditions change 

over time, individuals and societies typically change together (Gurung, 2006) 

Community psychology‟s emphasis on the importance of human diversity can be traced to the 1965 

Swampscott Conference and its discussions to organize a community psychology (Trickett et al. 1993). 

 

 

 

1 This text is mainly based on the paper of Townley et al. (2011). However, other author‟s researches are 

also referenced here. 
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Rappaport (1977) proposed a systematic framework for community psychology in which cultural relativity, 

diversity, and ecology of human interaction formed the core. This ecological community psychology 

paradigm “accepts the value of human diversity and the right of people to choose their own goals and 

lifestyles  while  maintaining  their fair  share  of  society‟s  material and  psychological resources” 

(Rappaport, 1977, p3; Townley et al.) 

Community psychologists proposed that differences among people and communities may be desirable. 

Diversity in community settings could be a resource for solving social problems, while settings without 

much human diversity or those that did not value diversity  would  have  difficulty  surviving.  Using  

Kelly‟s  ecological  metaphor  for psychology (1966), a valuing of diversity recognizes the essential 

interdependence of community members, while an importance of cultural relativity emphasizes the higher 

adaptive  capacity  for  social  systems  that  have  greater  diversity.  The  overarching ecological 

framework of community psychology aims to understand the interdependence of people and their physical 

and social environments (Trickett, 1996, 2009). 

Community psychologists organize their work around ideals of social justice, liberation, and empowerment – 

concepts which have been applied across diverse cultural groups and settings (Nelson and Prillitensky 2010). 

The sense of community construct was developed to reflect the importance of community life and strength of 

bonding among community members (Sarason, 1974). McMillan & Chavis (1986) stated that sense of 

community is “a feeling that members have of belonging, a feeling that members matter to one another 

and to the group, and a shared faith that members‟ needs will be met through their commitment to be 

together” (p.9). Their definition includes four dimensions of sense of community: membership, influence, 

integration and fulfillment of needs; and shared emotional connection.  

Although sense of community is generally discussed as a positive outcome and a desirable component 

of social functioning, one of the primary criticisms of the construct is its tendency to overestimate the 

importance of uniformity, balance, and regularity in community  life  (Wiesenfeld  1996;  Colombo  et  al.  

2001;  Fisher  and  Sonn  2007). Wiesenfeld  articulates  the  crux  of  this  issues as  follows:  “Community  

refers  to  a homogeneous group of individuals, clearly distinguishable from others” (1996, p.337). In 

practice, community homogeneity and diversity involve relationships and processes among persons and 

groups that are difficult to reconcile (Lounsbury and Deneui 1996). Sarason‟s definition of SOC begins by 

stating that the psychological sense of community is “the perception of  similarity to others” (1974, 

p.157); and McMillan and Chavis emphasized a high degree of uniformity and homogeneity in reference 

to group values and norms (Colombo et al. 2001). The “membership” component of sense of community, in 

particular, is clear in its assertion that communities form boundaries of who can and cannot belong (Fisher 

and Sonn, 2007). A common dynamic of community development is that people seek similar others and 

safe places to be oneself. In McMillan‟s words (1996, p. 321): “If one can find people with similar ways of 

looking, feeling, thinking, and being, then it is assumed that one has found a place where one can safely be 

oneself” (1996, p.321). 

The clear emphasis on group similarity in the achievement of a sense of community can counter the core 

value of diversity. Here are some empirical researches: 

     Obst and White (2005) found ingroup ties to be the most important predictor of sense of community. 

     Sampson  (1991)  found  ethnic  homogeneity  to  be  significantly  related   to community social 

cohesion among a national sample of 11030 residents in over 500 localities in Great Britain. 

     Farrell et al. (2004) found that racially and socio-economically  homogeneous neighboring, which 

the authors found to be the strongest predictor of sense of community. 

     Caughy et al. (2003) studied predominantly African American neighborhoods and reported a higher 

sense of community in racially homogeneous neighborhoods than racially mixed neighborhoods. 

     Forrest et al. (2002) found sense of community to be the strongest  among colleagues or 

schoolmates living in the same areas. Respondents also noted that it was easier to develop relationships with 

neighborhoods on a horizontal (similar) 

level rather than the vertical (different) level. 

     Garcia et al. (1999) studied a Latin American neighborhood in Caracas  and among the most 

important findings, shared history was an important part of the homogeneous neighborhood that contributed 

to a strong sense of community. 
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     Sonn and Fisher (1996) found similar findings. Interview data indicated  that people felt  most  

secure  with  their  own  racial group.  Among  this  Coloured immigrant group, similar dress, language, 

laws, and social togetherness were found to foster a strong sense of community. 

 

Categorization and Identification 

Self-categorization and self-identification theorists claim that groups create solidarity by encouraging 

members to identify themselves in terms of their membership in the group (Swann et al. 2004). When 

people categorize themselves and others into groups, they perceive  the  group  to have  entitativity,  the  

property  of  being  a  coherent,  unified, meaningful object with a high degree of similarity, common fate 

and proximity (Fiske, 2004). These factors encourage group cohesion and social integration, which 

further help to give individuals a sense of group membership. 

Social identity theory (SIT) suggests that people will accentuate the homogeneity within groups and the 

differences between groups (Fiske 2004). This perceived homogeneity serves to justify designation of (and 

resultant membership in) separate groups. 

Strong  ingroup  identification appears  to encourage  ingroup  biases  that  may  have deleterious effects on 

the value of diversity. According to social identity theory, the more strongly individuals identify with their 

group, the less favorable attitudes they hold toward dissimilar groups (Negy et al. 2003). 

Self-verification theory proposes that individuals seek groups that are distinguishable from other groups 

because this makes their own self-views more distinctive and, thus, more verifying (Swann et al. 2004). 

Because so much of the group definition comes from shared values and goals, it must logically follow that 

members of the outgroup are seen as having differing, and at times even interfering, values and goals 

(Fiske 2004). Research has shown, further, that outgroup members evoke more dislike, distrust, and 

competition than ingroup members (Swann et al. 2004). 

Homogeneous communities have also been linked to greater physical and emotional safety. By establishing 

emotional boundaries that define who belongs and who does not, foster group intimacy, and provide 

emotional safety for those within the subcommunity (Brodsky and Marx 2001; Sonn and Fisher, 1996). In the 

Latin American study by Garcia et al. (1999), one participant said in relation to her homogeneous 

neighborhood: “I don‟t have any problems, so much so that I go to talk with any neighbor and leave the 

door open, and I don‟t worry at all. This gives me a feeling of peace and security” (p.737). In Brodsky and 

Marx (2001), one participant described the emotional safety provided to her by her student group: “When you 

come here… once you feel that love and affection, and… get to know people you‟ll start opening up… 

because some places are meant for some people” (p. 169). 

Living in homogeneous communities may also buffer the damaging effects of racism and oppression. Hanson 

(2000) reported that individuals create their own community with each other; and their resulting sense of 

community helped them to develop strengths of autonomy, sharing respect, acceptance, spirituality, humor, 

compassion and cultural pride. Similarly, a participant‟s words from a qualitative study by Sonn and Fisher 

(1996) help to illustrate the protective role that racial group membership may serve for victims of  Apartheid  

oppression.  Tweed  et  al.  (1990)  suggested  that  living  in  racially homogeneous  neighborhoods  

places  residents  at  lower  risk  of  being  exposed  to interracial suspicion, hostility, and prejudiced 

treatment that occurs prevalently in racially mixed neighborhoods. 

Sense of community and diversity do not operate uniformly across all cultures, polit ical economies, and 

contexts. The authors did not find significantly higher SOC in the more homogeneous, predominantly Latino 

neighborhoods in their study, as they did in the study of persons with psychiatric disability living in 

congregate settings. 

The importance of recognizing that sense of community should not be interpreted as a unipolar variable (i.e. 

present or absent), it is better conceptualized as a continuum ranging from negative, to neutral, to positive 

(Brodsky, 1996, 2009). Multicultural theory maintains that individuals who have moved to this final stage of 

ethnic identity (i.e. have a secure sense of their own culture) are more able to have positive attitudes toward 

other groups, as well as higher self-esteem (Negy et al. 2003). 

Multiculturalism appears to be an encouraging area of research that may have positive effects on reducing 

the tendency to favor homogeneous communities, particularly for members of dominant ethnic groups. 

One way to reconcile the tensions between sense of community and diversity is to create a common in-group 

identity, among diverse individuals. Gaertner and Dovidio‟s (2000) common in-group identity model 

suggests that when disparate groups are characterized by a common in-group identity, bias is reduced through a 

process of promoting collective group identity. 

The common in-group identity theory appears to be particularly useful in fostering a sense of community 

among diverse populations. Indeed, Cunningham (2005) found that formation of a common in-group identity is 
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possible despite the presence of demographic heterogeneity. If individuals can be made aware of the 

similarities between themselves and out-group members, it seems likely that they can form a common 

identity that will, in turn, give them access to more numerous and varied resources. 

A potential problem with this model is the risk associated with individual members losing important aspects 

of their identity in order to form the superordinate in-group identity. In this way, the theory relies too much 

on “melting pot” principles. Rather than valuing myriad cultural values and histories, the common in-

group identity is likely to reflect the ideals of the dominant culture. It seems unlikely that the 

superordinate group identity would be a completely balanced mix of characteristics from each representative 

group. Group members can maintain their original identities and view themselves as members of subgroups 

who are united under a common identity (Cunningham, 2005). 

A final way to increase out-group acceptance occurs via the contact hypothesis, the idea that contact with 

another group will lead to more positive attitudes toward members of that group (Allport, 1954; Phinney et 

al. 1997) According to Allport (1954), in order for the contact to be effective, members of groups must 

have equal status, be working cooperatively toward a common goal, have meaningful personal interactions 

based upon interdependence, and be supported by the community in which the contact occurs. 

Encouraging contact between different types of groups may be a critical mechanism through  which a  

sense of  community can be established in  diverse  communities; however, it is unlikely that mere contact 

alone will be successful in creating a sustained sense of belonging and common group identity. A strong line 

of research suggests that the contact hypothesis is flawed due to several factors, including practically issues 

(i.e., logistical  and  financial  challenges  associated  with  combining  groups)  (Amichai- Hamburger and 

McKenna 2006); anxiety issues (i.e., intergroup interactions can be quite anxiety-provoking which is not an 

ideal situation for harmonious social relations) (Islam and Hewstone 1993); and problems with 

generalization (i.e., positive contact with one member of an outgroup is not typically generalized to all 

members of that outgroup) (Hewstone and Brown 1986). The contact hypothesis may actually reinforce 

stereotypes rather than combat them, particularly when the contact is limited and superficial (e.g. 

Hamburger  1994;  Pettigrew,  1998).  Maximizing  diversity  without  attention  to  its implications for 

SOC could lead to reinforcing or strengthening stereotypes rather than building a collective sense of 

purpose and identity. This points to a potential pitfall of attending to one side of the community-diversity 

dialectic without adequately addressing the other. 

The meaning of diversity, belonging, bonding or community will vary in different contexts. The emphasis on 

how persons and communities make meaning from their shared experience has been advocated as a 

critical element of human psychology (Bruner,1990). 

 

Are community psychology’s core values of sense of community and diversity reconcilable? 

We need to develop systematic ways to address these core values when they are in conflict. It is likely 

that there will always be some degree of tension between the values of  sense  of  community  and  

diversity.  Ideas  for  incorporating  contextually-based elements of culture into SOC research and practice. 

This emphasis on the similarities without recognizing and attending to the differences in a community is what 

Wiesenfeld (1996) called the myth of “we”. This myth implies that communities are homogeneous groups of 

individuals who share a common set of values and processes, such as membership, inclusion, identity, 

feeling of belonging, and an emotional bond or sense of community. In many cases, attending only to the 

similarities among groups comes at the cost of valuing the distinctive differences between and within groups. 

Ignoring diversity  within communities has also been used historically, and continues to be used, for 

purposes of control and management by members of dominant cultures. 

Wiesenfeld  (1996)  distinguished  between  a  community‟s  overall  shared  sense  of community,  referred  

to  as  macrobelonging,  and  the  diverse  other  identities  and connections that members have, referred to 

as microbelonging. 

The microbelonging consists of the diverse backgrounds and regional identities that operate both 

between and among members. Sense of community research has focused primarily on the macrobelonging 

element, and this has served to ignore the importance of heterpgeneous group memberships within a single 
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community. Failure to recognize diversity within a community while at the same time romanticizing sense 

of community, supports the myth of “we” (Dalton, et al. 2007). 

The individual group memberships, or sub communities, that exist within the larger community are as 

important – or more important – to individual‟s sense of belonging than the overall common notion of “we” 

(Wiesenfeld 1996). The multiple psychological senses of community (M-PSOC) that we gain by virtue of 

belonging to multiple groups have been shown to operate interdependently and impact individual and 

community outcomes over and above the unipolar experience of sense of community (Brodsky et al. 2002). In 

order to shift away from the emphasis on the shared components of the larger community, Wiesenfeld 

(1996) suggests acknowledging that communities are dynamic, complex, and  determined  by  history.  

The  dialectic  that  emerges  between  the  individual subcommunities,  the  community,  and  society  as  

a  whole  must  be  recognized  as beneficial. In fact, the differences and polarities that exist between the sub 

communities can be put to good use in the community as we will discuss later . 

Another  technique to make  the  sense of  community construct  more  conducive  to diversity and group 

heterogeneity is to incorporate elements of social capital into its structure. Social capital has been 

characterized as the glue that holds societies together, and Robert Putnam defined the concept as follows “By 

social capital I mean features of social life – networks, norms, and trust – that enable participants to act 

together more effectively to pursue shared objectives” (Putnam, 1996, p.56). A key difference is that, while 

sense of community emphasizes group homogeneity as paramount to adaptation and functioning, social 

capital concepts can draw attention to diverse human resources, strengths, and networks. 

 Two critical concepts in social capital are bridging and bonding (Putnam 2000). Bonding creates and 

maintains strong ties in fairly homogenized groups in order to increase emotional support, shared 

identity, and feelings of belonging. Bridging allows for the creation of links between groups or 

communities, and it aids the movement of support from one social stratum to another. 

Implementing interventions to increase contact and understanding between diverse cultures may help 

increase sense of community among heterogeneous groups. It is important to consider the following 

questions when planning and implementing such interventions: 

1)  Can a sense of community be fostered among individuals and communities with perceived differences 

merely by learning about each other? It will take more than simply knowing about groups to increase 

perceptions of similarity. Interventions will need to plan sustained contact between disparate groups in order 

to affect lasting changes. Should also examine the influence of type of contact. Positive and intentional 

contact will most likely be more facilitative of sense of community than negative or incidental contact 

(McMillan and  Chavis,  1986). Adopt an attitude  of  working  with  communities,  not  for   

communities.  To  ask  for collaborative  assistance  in  addressing  issues   of   diversity  and  sense  of 

community is advisable over “pushing” changes before individuals may be ready to do so. 

2)  Communities shift from an emphasis on bonding principles to bridging principles? 

The primary benefit of bridging capital is that it allows for the sharing of diverse resources across groups 

(Hughey and Speer, 2002). The shared resources, increased capacity, and social connections that result 

from this process may be instrumental in developing SOC among the diverse groups. We need allow 

members of the specific cultural context in which we are working to negotiate how 

the dialectic is addressed. 
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la relation soignant -soignée au milieu hospitalisé : 

Pour une véritable « Culture de la communication » ? 
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Introduction 

Lévinas
(1)

 écrit :"Au commencement est la relation". Y a-t-il donc une Relation au point de départ de tout, 

avec qui et sous quelle forme ? 

Comme toute relation humaine, la relation de soin se tisse dans un espace où a lieu une rencontre entre deux 

personnes, deux visages, deux sujets ayant chacun sa propre histoire, son caractère, sa vie
(2)

.  

 

Cadre conceptuel : 

Qu’est-ce qu’une relation ? 

Une relation : c‟est une interaction, une liaison entre plusieurs personnes ou entités
.(3)

 D‟après Manoukian A. 

et Masseboeuf A. : la relation se définit comme « une rencontre entre deux personnes au moins, c'est-à-dire 

deux caractères, deux psychologies particulières et deux histoires […] »
(4).

 

 

Le soignant  

Etymologiquement, le mot " soignant" qui rejoint le mot " soigner" vient du latin " soniare" qui signifie : 

s'occuper de. Soigner : 

-c'est " s'occuper du bien-être et du contentement de quelqu'un " et " s'occuper de rétablir la santé " 

(ROBERT)
(5)

 

-c'est " consacrer son activité, son dévouement à la guérison de quelqu'un" et " s'occuper avec sollicitude de 

quelqu'un " (LAROUSSE
).(6)

 

Le soignant effectue des soins définis comme étant "un ensemble de moyens hygiéniques, diététiques et 

thérapeutiques mis en œuvre pour conserver et rétablir la santé ". 

Un soignant est donc une personne qui s'occupe à la fois de rétablir la santé et d'apporter du bien être à une 

autre personne avec toute l'humanité possible. Être soignant, c'est prendre soin d'autrui. 

L'infirmier, l'aide-soignant, le médecin, le kinésithérapeute,… , sont considérés comme des soignants. 

Le soigné dit « patient » : C‟est celui qui souffre ou qui est malade. 

Si le soignant est principalement celui qui sait, le patient est avant tout celui qui ressent, pourtant, le ressenti 

du soignant est égalementtrès important, parce que c‟est en fonction de son ressenti qu‟il réagit
.(7) 

Les différents types de relations : 

• La relation de dépendance : « La dépendance est le fait pour une personne de dépendre de quelqu‟un ou 

de quelque chose. ». 

Cette relation est perceptible dans les services de soins, les personnes se laissent guider plus ou moins 

consciemment et sont soumis aux règles du service, ils sont dépendants, du moins pendant un temps, des 

soins qui vont leur être prodigués. 

• La relation de maternage : « peut être défini comme la manière d‟être en relation avec l‟autre en le 

maternant (relation mère-nourrisson). »Il est important que les soignants soient vigilants à ne pas infantiliser 

les patients, cela peut se rencontrer dans les lieux où sont accueillies des personnes âgées mais également 

dans les services traditionnels par le tutoiement, ou autre familiarité inadaptée. 

• La relation éducative : « Elle a pour but l‟éducation, la formation et le développement d‟un être humain, 

synonyme de pédagogique. Cette relation est utilisée en démarche éducative pour des patients atteints de 

pathologies chroniques comme le diabète par exemple. 

• La relation coopérative : « relation d‟individus situés a priori sur un plan d‟égalité, regroupés et associés 

autour d‟un objectif commun. »Cette relation permet à chacun de donner son point de vue et de collaborer à 

une prise de décision commune pour atteindre l‟objectif fixé, commun à tous. 

• La relation d’autorité : elle peut prendre plusieurs formes : 

« L‟autocratie de celui qui oblige et cherche à imposer sa décision, son vouloir sans se soucier de la manière 

dont autrui réagit ; le paternalisme qui cherche à influencer, dominer autrui « pour son bien » en se souciant 

d‟être aimé et reconnu de lui. » 

C‟est souvent cette seconde forme qui est parfois retrouvée dans le milieu médical, qui consiste à influencer 

les décisions du patient dans le but de lui faire accepter une prise en charge décidée en amont. 
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• La relation d’acceptation : « L‟acceptation est l‟acte par lequel une partie accepte ce que l‟autre lui offre : 

don, cadeau, accord, consentement. »Dans cette relation il est nécessaire de prendre en compte la notion 

d‟échange « lequel seul permet aux individus d‟être dans une relation de réciprocité donc dans une position 

d‟égalité. ». 

Dans la relation de soin, les soignants utilisent ces différentes relations à divers moments suivant leur 

nécessité. Ils doivent cependant être attentifs à les utiliser de façon adaptée à chaque patient et à chaque 

situation. Le soignant doit être attentif aux réactions et au discours des patients afin d‟évaluer la pertinence 

de son comportement
(8) 

 

Les moyens pour entrer en relation  

Le premier moyen pour entrer en relation est la communication verbale : L‟infirmière et le patient parlent, 

échangent. Le soigné pourra exprimer son ressenti, sa douleur, ses peurs. L‟infirmière sera là pour l‟écouter. 

Par cette communication verbale, elle jouera son rôle d‟information. 

Par ailleurs, la communication non verbale reste très importante et ce sont les cinq sens du soignant qui 

entrent en relation : le toucher, l‟odorat, la vue. Ainsi la communication et l‟expression est possible avec un 

patient même quand celui-ci n‟a pas la possibilité de parler.
(9) 

 

 

La place de l’affectivité dans la relation 

De part une rencontre entre deux personnes, la relation soignant-soignée implique que l‟affectivité a une 

place importante. L‟infirmière et le patient ressentiront des sentiments et des émotions. Un sentiment est une 

disposition affective éprouvée par le sujet pour un objet en particulier ou une personne et pouvant être vécu 

sur le registre du plaisir ou du déplaisir. 
10)

 

On peut distinguer cinq types de sentiments dans la relation : 

- Le sentiment d‟impuissance qui peut apparaître lors de fin de vie ou de pathologie lourde. Le soignant ne 

sait pas comment faire face à la situation. Il se sent démuni. Une émotion de tristesse et de colère peut alors 

apparaître. 

- Le sentiment de découragement  qui peut entraîner un « burn out » du soignant. Dans ce cas de figure on 

observe une fatigue chronique voire une dépression ainsi qu‟un désintérêt et un désinvestissement. 

- Le sentiment de satisfaction qui entre en jeu lors d‟une bonne relation avec le patient, sa famille et l‟équipe 

soignante. Le soignant a le sentiment d‟avoir joué son rôle et d‟améliorer ses compétences. Ce sentiment 

peut entraîner joie, générosité, chaleur, sympathie, amitié, apaisement, curiosité. 

- Le sentiment de responsabilité. Il est présent en permanence dans la quotidien du soignant et peut être 

parfois difficile à assumer. Le soignant peut dépasser son rôle social et prendre une situation su malade « 

trop à cœur » dû au service, à son implication. Dans ce cas, l‟infirmière va plus loin que le demande la 

conscience professionnelle. Ce dernier sentiment peut entraîner sympathie, attachement mais aussi 

inquiétude, colère, tristesse, découragement et peur. 

Les sentiments ont donc une place prépondérante dans la relation infirmière/patient et ceux – ci ne peuvent 

passer outre.Ces sentiments peuvent être positifs et négatifs et naturels puisque tous deux sont des êtres 

humains avec leur ressenti propre. 

Cependant il peut arriver que ces sentiments soient éprouvés à l‟excès et mettre des risques à la relation où le 

soignant peut se trouver en difficulté.On rentre en relation avec son corps, sa parole et son affectivité. 

L‟affectivité est un élément central, au cœur des relations. 
(11) 

 

Le sens de la relation 

Il dépend de la conjugaison de tous les facteurs précités.Il se rajoute le contexte: ainsi la relation de soin est 

contextualisée, elle n‟est pas une relation amicale….La relation de soins est toujours inscrite dans un 

environnement, un système organisationnel et interactionnel: il ne s‟agit pas seulement d‟un soignant et d‟un 

soigné.L‟intérêt que l‟on porte à un patient n‟implique pas que l‟on a créé des liens d‟amitié avec lui. Les 

paroles et les gestes de réconfort ou d‟encouragement se développent dans une relation de soins. 

Parfois, la situation de soins est difficile: il arrive que l‟on soit mis en difficulté par les patients et leur 

famille qui peuvent refuser toute tentative de réconfort, d‟aide ou de soins. ( à cause de l‟angoisse générée 

par l‟hospitalisation la peur de la maladie, du handicap, sentiment de malaise, leur histoire, les événements 

de leur vie…les équipes sont déroutées et doivent trouver des attitudes relationnelles adaptées pour trouver le 

sens de ces oppositions et faire évoluer la situation. La relation devient alors une véritable négociation. Plus 

le soignant a du mal avec un patient, plus la recherche de compromis, d‟un terrain d‟entente est nécessaire.
(12)

 

Particularités de la relation soignant-soigné .Le lien relationnel est celui du soin. C'est le seul lien et doit être 

l'unique. 
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1) La dépendance 

La dépendance doit être prise comme cadre de référence mais doit être tempérée. Il fautlimiter la dépendance 

du patient. Toujours favoriser son autonomie, malgré sa réticence. 

2) La régression 

Elle est liée à la dépendance. La tentation pour le patient est de se comporter comme unenfant et de se laisser 

aller puisque le soignant s'occupe de lui. Tout individu en situationpsychologique difficile tend à prendre les 

attitudes d'un enfant. C'est la régression, il nes'occupe que de lui, et devient incapable de donner de 

l'attention à son entourage. 

Dans la relation à l'enfant, l'enfant identifie souvent l'infirmière à sa mère, ce qui estsouvent très mal vécu 

par la vrai mère, qui y voit une concurrence affective. 

3) L'identification projective 

L'identification projective concerne le soignant, et pas le patient. Le risque est de se dire :je suis comme lui, 

moi je réagirais comme ça, donc lui aussi doit réagir comme ça.
(13)

 

 

La partie pratique : 

Méthodologie : Vu la nature de l‟étude « la relation soignant soigné », nous avons optér par une approche 

descriptive, afin de répondre aux questions antérieures, parmi les outils qu‟on a utilisé un questionnaire (voir 

l‟annexe) composée de quatre questions qui englobent presque toute la façade de la relation à l‟autre, sur un 

échantillon aléatoire de 30 aides-soignants. 

 

 Résultats, Discussion 

1- La majorité des aides –soignants définir la relation soignante -soignée comme une relation humaine parmi 

ses caractéristiques :( la confiance, le respect et la qualité de soin)  

2- d'autres qualifient la relation soignante –soignés comme une relation thérapeutique (de soin) parmi ses 

caractéristiques :( donner des médicaments, prendre soin de...)  

 3- la troisième catégorie définir la relation soignante –soigné comme une relation professionnelle (des 

services à offrir…)  

 4- la quatrième catégorie qualifie la relation soignante –soigné comme une relation de fraternité, d‟aide, et 

partenariat)  

 

Discussion 

En préambule, qu‟il n‟existe pas de recette miracle pour communiquer avec un patient hospitalisé. Ses 

repères ne sont plus là, sa posture diffère (dans la plupart des cas). Dans la communication comme dans le 

soin il ne faut pas perdre du vu « l‟être dans sa globalité ». De ne pas le réduire à une pathologie, mais bien 

prendre en compte ses émotions, son histoire et affects. 
(14)

 

Théoriquement on constate, que le soignant est conscient de l‟importance de la relation au patient. Mais 

selon cette étude uniquement la moitié qui considère la relation soignante -soignée comme une relation 

humaine. Par contre d‟autre le qualifient de professionnelle. 

Enfin  Après avoir développé les différentes composantes de la relation soignant – soigné et pour terminer 

cette réflexion sur ce qui est aujourd‟hui un soin de qualité, il me paraitopportun de faire référence à Victor 

Von Weizsäcker, qui en tant que philosophe s‟est interrogé sur la quintessence de la médecine. Pour lui, c‟est 

la médicalité de la médecine quidéfinit l‟essence de la médecine. Cela sous-entend pour lui de placer le sujet 

au centre de lapraxis médicale. Alors que très longtemps, seule la pathologie était le centre d‟intérêt du 

corpsmédical.  

Cela marque une évolution majeure dans notre société. Le sujet se trouve au centredes préoccupations. C‟est 

pour cela que tout soignant se doit de réfléchir sur ses propresvaleurs soignantes afin d‟entreprendre une 

relation soignante, qui considère le patient en tant qu‟ être humain singulier, souffrantd‟une pathologie
.(15) 
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Annexe : questionnaire 

1. Pour vous, qu'est-ce que la relation soignant-soigné? Quels en sont les éléments essentiels? 

2. Y-a-t-il une notion de confiance dans cette relation? Si oui, comment s'installe-t-elle? Grâce à quoi? 

3. Qu'est-ce pour vous qu'informer un patient? Quels types d'informations? Dans quels buts? 

4. Doit-on toujours tout dire sur l'état de santé du patient? Expliquez pourquoi. 

Avez-vous déjà vécu une situation dans laquelle vous soignez une personne qui ne connaît pas la vérité sur 

son état de santé? 

5-Qu'avez-vous observé de la relation soignant-soigné à ce moment-là? 
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Développer la santé au travail et réduire les risques psychosociaux : un rôle 

partagé entre les différents acteurs de l’organisation 

C. Lagabrielle 
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49

 

Laboratoire Psychologie, Santé et Qualité de vie, EA4139 

 

Pour la psychologie et a fortiori pour la psychologie du travail, les questions posées par le thème de ce 

colloque sont centrales voire fondatrices de travaux conséquents sur le rôle que jouent les interactions 

humaines et la santé mentale dans le développement des organisations, quelles qu‟elles soient. Un postulat 

central est posé depuis de nombreuses années sur le fait que la prise en compte des besoins psychologiques 

des membres d‟un collectif aurait des répercussions positives sur l‟ensemble du groupe institué. Autrement 

dit, développer la « salutogénèse
50

 » (ou promotion de la santé individuelle) aurait une influence manifeste 

sur le développement de la santé organisationnelle, dans la mesure où elle permettrait d‟accroître des 

attitudes et des comportements favorables non seulement à l‟efficacité individuelle mais également 

collective. En France, les enquêtes et les travaux scientifiques sur le stress, la « qualité de vie au travail »
51

, 

les « risques psychosociaux »(RPS)
52

, se sont multipliés au regard de la nouvelle donne économique et 

socioprofessionnelle qui semble parfois oublier ce présupposé ou en tout cas l‟abandonner au profit d‟un 

objectif unique de rentabilité et de compétitivité. Nous nous centrerons ici sur des données permettant 

d‟exposer le contexte français, puis nous évoquerons des études mettant en avant les facteurs de risque ayant 

trait aux rapports sociaux. Nous terminerons par le rôle préventif que peuvent avoir les différents acteurs 

concernés.  

1. Quelques données de départ sur le contexte professionnel français  

Les données disponibles en la matière sont éclairantes et font état d‟une dégradation ces dernières années des 

conditions de travail et des relations en entreprise pour près de ¾ des actifs (74 %) (sondage VIAVOICE, 

2013
53

). Différentes statistiques nationales (DARES
54

, SIP
55

, SUMER
56

) permettant d‟établir les contours des 

problématiques d‟interactions et de santé psychologique
57

 au travail soulignent plusieurs points : 

En 2014, lors d‟une étude
58

 visant à situer le niveau d‟exposition aux facteurs de risques psychosociaux des 

salariés français comparativement aux autres pays de l‟Union européenne, la DARES relève certaines 

différences notables concernant entre autres les relations interpersonnelles. Les rapports sociaux au travail, et 

notamment ceux entretenus avec la hiérarchie, y apparaissent de moins bonne qualité en France. Ainsi, « près 

de 20 % des salariés déclarent n‟être jamais ou rarement soutenus par leur supérieur » contre 6 % en Irlande, 

mais 30 % en Allemagne ; 3 % signalent subir des discriminations au travail, soit autant qu‟en Belgique ou 

au Luxembourg, mais bien plus qu‟en Italie, Lituanie ou Roumanie ». Les épisodes de violences sont 

                                                             
49 A participé à la mise en place et actuellement membre du comité de pilotage pluridisciplinaire de l‟observatoire Régional des risques psychosociaux 

en Aquitaine (ORRPSA) sous la direction scientifique de L. Lerouge (COMPTRASEC, UMR CNRS 5114), financé par des fonds publics. Plusieurs 
projets de recherche sont en cours dont un sur les RPS dans les PME-TPE. Dans ce cadre, a également dirigé un ouvrage collectif publié en décembre 

2014 : Santé au travail et Risques psychosociaux, Tous préventeurs ? aux éditions L‟Harmattan. Plusieurs auteurs cités dans ce texte y ont participé.   
50 Perspective introduite par Antonovsky en 1979. 
51 Rappelons que le terme apparaît à Toronto en 1972 dans un congrès sur le thème « Quality of Work Life » ; l‟organisation du travail favorisant la 

santé et la sécurité du personnel comme la performance de l‟entreprise étaient déjà au centre des débats. 
52 Les RPS sont définis comme « les risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d‟emploi, les facteurs 

organisationnels et relationnels susceptibles d‟interagir avec le fonctionnement mental » (Rapport du collège d‟expertise, 2011). Pour le ministère du 

travail français, les risques psychosociaux recouvrent des risques professionnels qui portent atteinte à l'intégrité physique et à la santé mentale des 
salariés : stress, harcèlement, épuisement professionnel, violences au travail, etc. 
53 Echantillon de 1 003 personnes, représentatif de la population active française de 18 ans et plus (méthode des quotas). 
54 Direction de l‟animation de la recherche, des études et des statistiques, Décembre 2014.  
55 Santé et itinéraire professionnel, enquête DARES Analyses, Avril 2010. 
56 Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels : enquête sur les populations suivies par la médecine du travail (2009-2010) 

auprès de 48000 salariés du secteur privé, des hôpitaux publics et d‟une partie de la fonction publique et territoriale. Enquête réalisée également en 
1994 et en 2003.  
57 Foucher, R., & Leduc, F. (2001). Domaines de pratique et compétences professionnelles des psychologues du travail et des organisations. 

Montréal, Québec : Éditions Nouvelles. Nous retenons leur définition : « La santé psychologique fait référence, d‟une part, aux possibilités qu‟offrent 
le contexte organisationnel, les conditions de travail et les tâches dévolues à l‟individu de se sentir valorisé, de s‟épanouir, de mener une vie 

équilibrée et d‟avoir un niveau de stress qu‟il est capable de gérer ; d‟autre part, la santé psychologique au travail fait référence à l‟état que développe 

l‟individu par rapport aux indices que sont l‟estime ou la valorisation de soi, l‟épanouissement, l‟équilibre de vie et le niveau de stress. Enfin, il faut 
aussi prendre en compte la capacité d‟adaptation de l‟individu à son travail et au milieu dans lequel celui-ci est réalisé ».  
58

 Etude comparative effectuée auprès de 29000 personnes reposant (1) sur l‟analyse fréquentielle des 

salariés exposés aux différents facteurs de risques psychosociaux et (2) sur des analyses « toutes choses 

égales par ailleurs » (odds ratio) à partir de modèles logistiques (France versus reste de l‟Union européenne). 
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également relevés : « 14 % des salariés en France déclarent avoir subi des violences verbales et 6 % des 

menaces et des comportements humiliants au cours du mois précédant l‟enquête (respectivement 11 % et 5 

% au sein de l‟UE). Au cours des douze derniers mois, 9 % des salariés en France déclarent avoir été objet 

d‟intimidation ou de harcèlement moral (premier rang avec la Belgique et les Pays-Bas parmi les pays de 

l‟UE à 27), contre moins de 1 % en Italie, Bulgarie ou Pologne ; 3 % ont subi des violences physiques ».  

L‟enquête Santé et itinéraire professionnel (2010) distinguent quant à elle six profils d‟exposition à des 

risques psychosociaux. Une des catégories, nommée « Sans reconnaissance ni soutien » rassemble 13 % des 

salariés interrogés qui déclarent manquer de reconnaissance pour le travail effectué et indiquent des relations 

professionnelles difficiles. « 75 % d‟entre eux considèrent ne pas recevoir le respect ni l‟estime que mérite 

leur travail. En outre, ils indiquent manquer de soutien dans leur environnement professionnel, notamment de 

la part de leurs supérieurs : 70 % d‟entre eux estiment que leur supérieur « ne traite pas équitablement les 

personnes qui travaillent sous ses ordres » et 62 % qu‟il « ne prête pas attention à ce qu‟ils disent » (contre 

respectivement 16 % et 18 % pour l‟ensemble des salariés). Enfin, 34 % déclarent avoir été victimes d‟une 

agression verbale de la part de leurs collègues ou de leurs supérieurs, contre 17 % pour l‟ensemble des 

salariés. Les femmes et les salariés âgés de 41 à 50 ans sont plus concernés par cette situation de travail, de 

même que les professions intermédiaires de l‟enseignement (dont les professeurs des écoles), de la santé 

(notamment les infirmiers), de la fonction publique (2) ; 31 % travaillent dans le secteur public (contre 25 % 

pour l‟ensemble des salariés) ». Ces difficultés relationnelles en contexte professionnel ne se retrouvent pas 

en contexte privé puisque 95 % des personnes appartenant à cette catégorie signalent « avoir quelqu‟un sur 

qui compter pour discuter de choses personnelles ». L‟enquête précise que ces personnels ont davantage de 

problèmes de santé que ceux des autres classes (sauf pour ceux faisant partie du profil « surexposés » 

cumulant plusieurs facteurs de risques).   

L‟enquête SUMER effectuée en 2009-2010 mais également en 2003 permet de mesurer l‟évolution des 

situations de travail et des facteurs de risques qui y sont associés. Elle montre une augmentation générale 

d‟au moins un comportement hostile
59

 (21,7 % en 2010 contre 16,3 % en 2003). Plus précisément, des 

comportements méprisants sont déclarés par 15,4 % des personnes interrogées (contre 10,6 % en 2003), un 

déni de reconnaissance du travail est indiqué par 13,2 % (contre 10,2 % en 2003) et des atteintes dégradantes 

au travail sont ressenties par 2,8 % (contre 1,9 % en 2003).  

En revanche, et paradoxalement, le soutien social apporté par les collègues ou le supérieur hiérarchique varie 

peu dans le laps de temps considéré. 

Ces différentes enquêtes
60

 montrent qu‟en France, la détérioration des aspects relationnels progresse mais 

reste toutefois spécifique à certaines catégories de professionnels. Les ambiances de travail apparaissent 

perturbées par la montée d‟un certain nombre de comportements délétères (agressions, violences, manque de 

support organisationnel ou de soutiens sociaux dans des univers devenus plus exigeants) qui affectent les 

personnes et génèrent davantage de problèmes de santé psychologique (anxiété, stress, dépression, etc.) et de 

santé physique (TMS, maladies cardiovasculaires, lombalgies, etc.). De telles statistiques sont consistantes 

avec des résultats d‟études scientifiques montrant que la communication irrespectueuse au travail est perçue 

comme une des causes majeure de stress (Harkness et al., 2005
61

 ; Muncer, Taylor, Vert & McManus, 

2001
62

). Elles apparaissent également en phase avec les travaux abondants relatifs au soutien social 

soulignant le poids de cette dimension relationnelle dans le maintien de la santé psychologique (Pines, Ben-

Ari, Utasi & Larson,
63

 2002 ; Van Yperben & Hagedoorn, 2003
64

) ou plus généralement dans l‟activité de 

travail (Rhoades & Eisenberger, 2002
65

 ; Self, Holt & Schaninger, 2005
66

). Les enquêtes épidémiologiques 

                                                             
59 Les indicateurs d‟atteintes portent sur des situations de travail où un membre de l‟organisation « laisse entendre que vous êtes mentalement 
dérangé(e)», « vous dit des choses obscènes ou dégradantes », etc. 
60 Nous pourrions également citer l‟important travail de veille effectué par l‟ANACT (Agence nationale pour l‟amélioration des conditions de travail).  
61 Harkness, A., Long, B., Bermbach, N., Patterson, K., Jordan, S., & Kahn, H. (2005). Talking about work stress: Discourse analysis and implications 
for stress interventions. Work and Stress,19, 121–136. 
62 Muncer, S., Taylor, S., Green, D.W., & McManus, I.C. (2001). Nurses‟ representations of the perceived causes of work-related stress: A network 

drawing approach. Work and Stress, 5, 
40–52. 

  63 Pines, A.-M., Ben-Ari, A., Utasi, A., & Larson, D. (2002). A cross-cultural investigation of social support and burnout. European Psychologist, 7, 

256-264.  
64 Van Yperen, N. W., & Hagedoorn, M. (2003). Do high job demands increase intrinsic motivation or fatigue or both ? The role of Job control and 

Job social support. Academy of Management Journal, 46(3), 339-348.  
65 Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the literature. Journal of Applied Psychology, 87, 698-714.  
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ont de plus témoigné de son lien significatif avec l‟augmentation de troubles physiques (cardiovasculaire, 

TMS) ou mentaux (troubles dépressifs et troubles de l‟humeur)
67

.   

220 500 à 335 000 personnes (1 % à 1,4 %) de la population active française seraient touchées par une 

pathologie liée au stress professionnel, ce qui représente un coût social compris entre 830 et 1 656 millions 

d'euros (INRS
68

, 2007). Malgré ces coûts pouvant paraître exorbitants et l‟impact maintenant largement 

démontré de la Santé au Travail sur l‟économie, beaucoup de décideurs peinent à mettre en place des 

mesures préventives d‟envergure. Les entreprises omettant de développer des politiques de Santé et Sécurité 

au Travail (SST) ou d‟évaluer les risques auxquels sont soumis leurs salariés évoquent généralement comme 

principales raisons, l‟inanité de cette démarche ou leur manque de compétences en la matière.  

Dans nos pays francophones, Guillemin (2014, p. 17-18)
69

 considère que le développement de la prévention 

est surtout entravée par deux préjugés majeurs constitutifs d‟attitudes défavorables au développement d‟une 

prévention systématique dans les organisations. Le premier, d‟ordre culturel, renvoie aux racines latines du 

terme travail dérivé du « tripalium », instrument de torture à trois pieux et de « tripaliare » signifiant 

« contraindre ». Les notions de tourment ou de labeur retrouvés dans les textes anciens (au sens de peine) y 

sont donc associées et peuvent expliquer le lien étroit existant entre le travail et la souffrance qui le 

constituerait… inévitablement. Le second est plus politique avec une tendance générale à limiter la prise en 

charge des problématiques de santé par les organisations à leurs aspects juridiques et à s‟en tenir à une stricte 

application de la loi (pour éviter les sanctions par exemple), d‟une part parce que la prévention, dans l‟esprit 

de nombre de décideurs coûte cher et d‟autre part parce qu‟elle est appréhendée comme un frein au 

développement économique (même si les données montrent que l‟évacuation de ces questions est, à terme, 

aussi voire plus coûteuse).  

Depuis la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, la notion de « santé mentale » (associée aux 

risques psychosociaux) au côté de la « santé physique » (associée aux risques professionnels 

traditionnellement mesurés) a été introduite dans le Code du travail, accentuant une approche globale de la 

protection de la santé au travail, précisant les responsabilités légales de l‟employeur en matière de santé et 

sécurité et l‟obligeant à mettre en place des mesures visant à protéger les membres de sa structure. De même, 

la refonte du système des retraites (réforme de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 complétée par la loi 

n°2010-1330 du 9 novembre 2010) a imposé la pénibilité au travail comme un objet du dialogue social, ce 

qui amène à identifier des indicateurs mesurables, négocier un accord et élaborer un plan d‟actions visant à la 

réduire. Enfin, la législation de l‟Union européenne avec la directive-cadre 89/391/CEE et plusieurs textes 

réglementaires garantit des conditions minimales de sécurité et de santé à travers l'Europe tout en autorisant 

les États membres à maintenir ou à mettre en place des mesures plus strictes. L‟employeur est dorénavant en 

ligne de front en raison du rôle d‟obligation de prévention qui lui est juridiquement attribué (cf. Lerouge, 

2014
70

).  

 

2. Les facteurs de risques liés aux rapports sociaux au travail  

Des travaux scientifiques concernant et les risques psychosociaux et la pénibilité au travail se sont 

développés en France et mettent notamment l‟accent sur les aspects relationnels au travail. En avril 2011, un 

collège d‟expertise
71

, à la demande du ministre du travail, de l‟emploi et de la santé et constitué de 

chercheurs travaillant dans différentes disciplines, de courants théoriques variés, représentatifs de la 

recherche française mais aussi internationale a remis un rapport présentant les différents facteurs de risques 

                                                                                                                                                                                                          
66 Self, D. R., Holt, D. T., & Schaninger Jr, W. S. (2005). Work group and organizational support: A test of distinct dimensions. Journal of 

Occupational and Organizational Psychology, 78, 133-140. 
67 Niedhammer, I., David, S., Degioanni, S., & 143 occupational physicians. (2006). Association between workplace bullying and depressive 

symptoms in the French working population. Journal of Psychosomatic Research, 61, 251-259. 
68 Institut National de Recherche et de Sécurité. 
69 Guillemin, M. (2014). Les dimensions insoupçonnées de la santé au travail. In : C. Lagabrielle & S. Laberon (Eds.), Santé au travail et Risques 

psychosociaux, Tous préventeurs ? (pp. 17-30). Paris, France : L‟Harmattan.  
70 Lerouge, L. (2014). Préventeurs et RPS saisis par le droit. In : C. Lagabrielle & S. Laberon (Eds.), Santé au travail et Risques psychosociaux, Tous 
préventeurs ? (pp. 125-138). Paris, France : L‟Harmattan. 
71 Collège d‟expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail (2011), Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail 

pour les maîtriser. Rapport final, travail-emploi.gouv.fr/documentation-publications.  
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regroupés en 6 axes, à partir des données et de la littérature existantes. Le quatrième
72

 concerne les rapports 

sociaux entre les travailleurs d‟une part et entre le travailleur et l‟organisation dont il est membre d‟autre 

part. Y sont abordés la qualité des relations interpersonnelles, l‟intégration des individus dans des collectifs 

de travail, la qualité des relations avec les supérieurs ou encore le soutien que ces relations et cette 

intégration génèrent. La notion d‟intégration apparait comme une notion fondamentale dans la mesure où elle 

renvoie à la façon dont un individu est inséré dans une communauté de travail, peut y développer des 

échanges et des liens de coopération permettant de s‟organiser et d‟affronter des obstacles, y est considéré 

avec intérêt et justice.  Si les modélisations en la matière apparaissent limitées (au regard du nombre de 

dimensions a intégrer), plusieurs d‟entre elles amènent des arguments patents en faveur des relations sociales 

au travail, corroborant ainsi les apports de la littérature.  

Le manque de reconnaissance est probablement, en tous cas dans les discours des salariés de nos pays 

occidentaux, une des plaintes les plus fréquentes (et une thématique classique depuis les recherches de Mayo 

dans les années 30). De nature identitaire, vecteur central de santé psychique (Dejours, 2000
73

), elle reste 

encore à délimiter et à investiguer, son caractère multidimensionnel étant attesté. Elle peut concerner la 

reconnaissance de la personne elle-même, de ses compétences, de ses performances, elle peut être 

économique, symbolique, pratique, sociale, etc. Une étude menée auprès de cadres de santé (Dufau & 

Lagabrielle, 2010
74

) montrait la complexité du phénomène. Par exemple, il était apparu que ces derniers 

percevaient la reconnaissance qui leur était renvoyée par leur équipe comme davantage liée aux relations 

affectives existantes plutôt qu‟à l‟appréciation de leurs compétences effectives d‟encadrement, ce qui était 

vécu comme insatisfaisant. En outre, les attentes de reconnaissance se déclinaient de façon distincte selon les 

trois sources envisagées (à savoir émanant de l‟équipe, des pairs et des hiérarchiques) mais aboutissaient de 

manière globale à une revendication de reconnaissance d‟un travail d‟encadrement aux prises avec des 

situations contradictoires, imprévues, bloquantes, etc. inhérentes à la réalité quotidienne de la fonction. 

D‟autres travaux insistent également sur son rôle de protection contre le stress chez ces populations (Dany & 

Livian, 2002
75

). 

Les relations professionnelles envers les collègues, les supérieurs ou les autres personnes impliquées dans le 

travail telles les usagers, les partenaires, etc. constituent un registre complémentaire d‟instruction dont nous 

ne retiendrons que quelques éléments. Ce registre concerne entre autres la présence ou l‟absence de relations 

qui, à une extrémité, peuvent être trop nombreuses à gérer, et à l‟autre, inexistantes et conduire à un 

sentiment d‟isolement, de solitude ou d‟exclusion
76

. L‟isolement social est reconnu comme générant des 

états de détresse psychique, observés dans des milieux variés. A l‟opposé, la solidarité et la coopération entre 

membres de l‟équipe de travail facilitent la prise en charge des activités professionnelles
77

 et contribuent à la 

satisfaction comme au bien-être professionnels. De plus, la qualité et la convivialité des relations 

professionnelles protègent le travailleur lors d‟évaluations négatives ou des difficultés
78

. Dans les éléments 

composant la satisfaction au travail, les relations avec les collègues sont désignées à 92% et les relations 

avec  les supérieurs à 80% dans le sondage du réseau ANACT/CSA 2009 sur le stress au travail. Plusieurs 

résultats de recherche étayent les liens récurrents entre l‟altération des liens professionnels et la santé 

psychique. Pour en citer quelques uns, l‟absence d‟interactions ou d‟aides est significativement associée avec 

                                                             
72

 Les cinq autres axes étant les facteurs de risque liés (1) aux exigences du travail (risques en lien avec le 

travail sous pression, les contraintes de rythme, l‟exigence de compétences élevées et la difficulté à concilier 

la vie professionnelle et la vie familiale) ; (2) aux exigences émotionnelles (devoir cacher ou maîtriser ses 

émotions face à la clientèle ou à un public en difficulté ou en souffrance) ; (3) à l‟autonomie et aux marges 

de manœuvre disponibles (possibilité d‟être acteur dans son travail, de participer aux décisions, d‟utiliser ses 

compétences et de se réaliser professionnellement ; (5) aux conflits de valeurs (issus de situations où la 

personne doit agir en contradiction avec ses valeurs) ; (6) à l‟insécurité économique (risque de perdre son 

emploi, changements non maitrisés de la tâche ou des conditions de travail). 

 
 

73 Dejours C. (2000). Travail, usure mentale. Paris, France : Editions Bayard.  
74 Dufau, A., & Lagabrielle, C. (2010). La reconnaissance au travail des cadres de santé, éléments de compréhension, Soins Cadres, 74, 49-52. 
75 Dany, F., & Livian, Y.F. (2002).  La nouvelle gestion des cadres : employabilité, individualisation et vie au travail. Paris, France : Vuibert. 
76 Piétri, M. (2010). L‟isolement au travail et ses issues possibles. Travailler, 23, 77-98. 
77 Cru, D. (1995). Règles de métier, langue de métier : dimension symbolique au travail et démarche participative de prévention. Le cas du bâtiment 
et des travaux publics. Diplôme de l‟EPHE, Paris : Laboratoire d‟Ergonomie Physiologique et Cognitive. 
78 Théry, L. (2006). Le travail intenable : résister collectivement à l’intensification du travail. Paris, France : La découverte.  
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l‟augmentation de troubles dépressifs et de l‟humeur (NetterstrØm et al., 2008 ; Niedhammer et al., op. 

cit. 
79

), l‟absence de feedback (dans le sens de connaissance des résultats et des conséquences de son travail) 

restreint le développement de la motivation et de la satisfaction des salariés (Hackman & Oldham, 1974
80

). 

L‟injustice interpersonnelle (Greenberg & Colquitt, 2005
81

) ayant trait au manque de sincérité et de respect 

dont peut bénéficier un travailleur (« savoir-faire sociaux ») présente des liens significatifs (dans certaines 

études cependant faibles) avec le stress (Judge & Colquitt, 2004
82

). Plus avant, des recherches
83

 indiquent 

que la dimension d‟injustice interpersonnelle améliore le pouvoir explicatif des modèles de stress (comme le 

ERI
84

 de Siegrist, 1996), de l‟absentéisme pour maladie ou des risques cardiovasculaires.  

La notion de collectif de travail, reprise par certaines perspectives de la psychologie, insiste sur son rôle 

crucial pour éviter que chacun erre seul face aux multiples difficultés inhérentes aux situations 

professionnelles quotidiennes. Ces collectifs existent-ils encore ? Lachmann, Pénicaud et Larose dans leur 

rapport « Bien-être et efficacité au travail » (2010), indiquent qu‟« on est passé d‟un collectif de travail 

physiquement réuni à une communauté d‟individus connectés mais isolés et éloignés les uns des autres ». Le 

sociologue Robert Castel
85

 parle même d‟un mouvement actuel de « décollectivisation » ou de « 

réindividualisation » propice à l‟apparition d‟un plus grand nombre de pathologies du travail. L‟intérêt des 

collectifs de travail est pourtant grand dans le sens où ils permettent aux individus d‟élaborer, de stabiliser ou 

de faire évoluer une œuvre, un langage et des règles de métier communs (Cru, op. cit.). Ils rendent également 

possible entre pairs la relecture, l‟analyse et la transformation des expériences vécues en instrument pour 

vivre de nouvelles expériences. Or, si les travailleurs ne peuvent plus avoir d‟échanges, de  « disputes » de 

métier, de controverses sur les façons de faire le travail, l‟histoire du milieu professionnel s‟appauvrit, il n‟y 

a plus de transformations possibles, le « métier se meurt » comme l‟observe Clot (1998, 2002
86

). L‟activité 

de travail est mise en souffrance dans des procédés défensifs de distanciation, de regard froid, d‟incapacité à 

penser la souffrance d‟autrui… L‟absence de règles issues du collectif et de coopération (considérée comme 

un facteur de protection) aboutirait dans certains cas à des pathologies mentales voire à des suicides (Gernet 

& Dejours, 2009
87

). « Chaque règle de travail, en fait, a non seulement une visée technique mais elle est 

également une règle « sociale » dans la mesure où elle organise le „vivre ensemble‟ » (p. 29). Cette 

coopération ne va cependant pas de soi et exige plusieurs choses : (1) du temps (permis ou pas par 

l‟organisation) pour parler entre collègues de ce qui fait problème, pour rompre l‟isolement et surmonter le 

ressentiment face à certaines situations. Ces moments de respiration, d‟échanges apparaissent nécessaires à la 

cohésion de l‟équipe et à la qualité du travail comme à la bonne santé mentale des personnels, le problème 

étant qu‟ils tendent à disparaître dès que le travail s‟intensifie.  

En complément, nos travaux concernant la pénibilité au travail, notamment relatifs à la construction d‟un 

outil de mesure modulable, nous ont amené a proposer cinq échelles prenant en compte cinq grandes 

catégories de pénibilité
88

. Une première validation structurale
89

 par analyses factorielles (en axes principaux 

suivis de rotations oblimin) confirme une dimension générale de « pénibilité sociale » comportant 19 items 

                                                             
79 NetterstrØm, B., Conrad, N., Pech, P., Fink, Olsen, O., Rugulies, R., & al. (2008). The relation between work-related psychosocial factors and the 

development of depression. Epidemiologic Reviews,  30, 118-132. 
80  Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1974). The Job Diagnostic Survey: An instrument for the diagnosis of jobs and the evaluation of job redesign 

projects. Technical report No. 4, Department of Administration Science, Yale University. 
81 Greenberg, J., & Colquitt, J.A. (2005). Handbook of Organizational Justice. Mahwah, New Jersey: Laurence Erlbaum Associates.  
82 Judge, T. A., & Colquitt, J. A. (2004). Organizational Justice and Stress: The Mediating Role of Work–Family Conflict. Journal of Applied 

Psychology, 89(3), 395–404. 
83 Head, J., Kivimäki, M., Siegrist, J., Ferrie, J.E., Vahtera, J., Shipley, M.J. et al. (2007).  Effort-reward imbalance and relational injustice at work 
predict sickness absence: the Whitehall II study. Journal of Psychosomatic Research, 63(4), 433-440. 
84 Modèle du déséquilibre effort-récompense de Siegrist (1996) appelé « effort-reward imbalance ».   
85 Castel, R. (2009). LA MONTEE DES INCERTITUDES. PARIS, FRANCE : LE SEUIL. 
86 Clot, Y. (1998). Le Travail sans l'homme ? Pour une psychologie des milieux de travail et de vie. Paris, France : la Découverte.  

Clot, Y. (2002). La fonction psychologique du travail. Paris, France : Presses Universitaires de France.  
87 Gernet, I. & Dejours, C. (2009). Évaluation du travail et reconnaissance. Nouvelle revue de psychosociologie, 8, 27-36. 
88 EN REPONSE A UNE COMMANDE EMANANT DE L‟AGENCE REGIONALE D‟AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL, 

NOUS AVONS ELABORE UN OUTIL DE MESURE DE LA PENIBILITE DU TRAVAIL : TRACE (TRAVAIL ET CONTRAINTES DE 

L‟EMPLOI). UN CHAPITRE Y EST DEDIE DANS L‟OUVRAGE DEJA CITE QUE NOUS AVONS DIRIGE : LABERON, S., LAGABRIELLE, 
C. & FOSSET, E. (2014). TRACE : UN OUTIL INTEGRE A UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE D‟EVALUATION DE LA PENIBILITE AU 

TRAVAIL. IN  C. LAGABRIELLE & S. LABERON (EDS.), SANTE AU TRAVAIL ET RISQUE PSYCHOSOCIAUX : TOUS PREVENTEURS ? (PP. 

225-246). PARIS, FRANCE : L‟HARMATTAN.   
89 Un échantillon de 213 volontaires en activité professionnelle présentant des caractéristiques variées (44,6% d‟hommes et 54,5% de femmes, de 

moins de 25 ans à plus de 55 ans, ayant de moins de 5 ans à plus de 20 ans d‟ancienneté, exerçant dans des structures allant de 

moins de 10 à plus de 500 personnes dans des secteurs d‟activité différents et exerçant des fonctions 

diversifiées) a complété la  version initiale de TRACE.  
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(sur 69 au total). Elle est constituée de quatre facettes spécifiques de pénibilité qui, à l‟exception du facteur 

4, se regroupent selon les différentes cibles des interactions possibles, qu‟il s‟agisse de relations 

professionnelles, de reconnaissance, de soutien social, de feed-back ou de justice interactionnelle. Les 

facettes de pénibilité sociale sont ici relatives aux acteurs de l’interaction sociale et non au type d‟interaction 

sociale :  

F1 : « Interactions avec les collègues » (α = .81) : 6 items concernant les relations professionnelles, la 

reconnaissance, le soutien social, le feed-back et la justice interactionnelle avec les collègues ; 

F2 : « Autres relations » (α = .68) : 3 items liés au fait d‟être en relation et de coopérer avec des usagers ou 

des partenaires variés ; 

F3 : « Interactions avec la hiérarchie » (α = .85) : 6 items sur les relations professionnelles, la 

reconnaissance, le soutien social, le feed-back et la justice interactionnelle avec la hiérarchie ;  

F4 : « Articulations vie travail/vie hors travail » (α = .63) : 5 items liés au débordement de la vie 

professionnelle sur la vie privée (réduction temporelle, manque d‟énergie ou de patience, envahissement 

psychologique du travail) (Laberon, Lagabrielle, & Fosset, 2014, p. 237). 

Face à ces facteurs de risques, largement déclinés dans la littérature, pouvant générer vulnérabilité 

psychologique et usure professionnelle, il s‟agit certainement d‟éviter de croire que la prévention est 

uniquement l‟affaire de spécialistes. Nous prônons à l‟inverse que la prévention est l‟affaire de tous et que 

l‟articulation des rôles des différents acteurs est nécessaire pour maintenir ou restaurer des conditions de 

travail salutogènes.  

 

3.  La prévention au carrefour de différents rôles et acteurs 

La mise en œuvre d‟un système pérenne de prévention de la santé psychologique invite à identifier le rôle 

des différents acteurs concernés par les RPS à savoir, en interne, les directions (d‟entreprise, des Ressources 

Humaines), l‟encadrement (dont l‟encadrement intermédiaire), les syndicats et délégués du personnel, le 

CHSCT
90

, le médecin du travail et les salariés. Foucher (op. cit) définit un certain nombre de missions 

modulables selon le type et la taille de l‟organisation. Certains acteurs sont décisionnaires, d‟autres ont la 

possibilité de mobiliser des dispositifs d‟alerte, d‟autres encore possèdent des expertises clés en matière de 

diagnostic de risques et de prévention.  

L‟employeur est par définition (et nous l‟avons vu, juridiquement) responsable de la santé et de la sécurité de 

ses employés. C‟est lui qui peut impulser une politique en la matière comme développer des actions 

stratégiques adaptées. Une culture de promotion de la santé psychologique et physique au travail passe 

indubitablement par la nécessité d‟être incarnée par la direction de l‟organisation et par la conviction qu‟un 

investissement budgétaire dans la protection des personnels contribue bien à la performance 

organisationnelle (Foucher, Savoie & Brunet, 2003
91

). Ce qui suppose d‟avoir des informations fiables sur 

les causes et les atteintes de la santé. Une des difficultés majeures nuisant au développement des mesures 

préventives par les gestionnaires tient probablement au caractère subjectif et parfois indirect des troubles liés 

aux conditions de travail, d‟autant plus quand elles concernent les aspects relationnels, malaisément 

quantifiables ou objectivables. Si les employeurs sont censés protéger leurs employés, ils ne sont toutefois 

pas exempts eux-mêmes d‟atteintes de leur santé. Bien que peu de données empiriques existent sur la 

question, l‟enquête téléphonique auprès de 1003 chefs d‟entreprises de moins de 20 salariés (IFOP 

FIDUCIAL, 2012) renseigne en partie sur cet aspect en indiquant que 35% expriment un fort niveau de stress 

et que 42% estiment que les difficultés liées à leur fonction (déjà perçue par 78% des interviewés) se sont 

aggravées. Pour un quart d‟entre eux, les problèmes de santé liés au stress sont majoritairement attribués à la 

charge de travail, à l‟incertitude sur l‟avenir et à la pression des clients. L‟expérimentation des conditions 

d‟exercice dégradées peut-elle stimuler une mobilisation plus conséquente ? Au niveau des directions, celle 

plus spécifique des Ressources Humaines a également un rôle capital qui passe notamment par 

l‟identification fine de l‟état de santé psychologique des salariés afin d‟implémenter des pratiques de 

protection pertinentes et la formation de l‟encadrement à ces problématiques.  

                                                             
90  Comité d‟hygienne, de sécurité et des conditions de travail, instance obligatoire dans les établissements employant au moins 50 salariés. Quatre 

missions principales lui sont dévolues : l‟analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ; 

la vérification du respect des prescriptions réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention ; le développement d‟actions de 
sensibilisation et d‟information sur la prévention ; l‟analyse des causes d‟accidents du travail ou de maladies à caractère professionnel. 
91 Foucher, R., Savoie, A. et Brunet, L. (2003). Concilier performance organisationnelle et santé psychologique. Montréal, Québec : Éditions 

Nouvelles. 
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 Les encadrants sont en charge, entre autres, de l‟organisation du travail de leurs subordonnés, de la 

diffusion des informations, de l‟entretien de la cohésion d‟équipe ou encore de la gestion des situations 

délicates ou conflictuelles. A ce titre, ils ont  à appliquer les politiques de prévention mais également à créer 

les conditions organisationnelles et relationnelles d’un climat de travail propice à la santé psychologique. 

Les travaux sur le leadership (et sa terminologie prolifique) sont conséquents et certains examinent les effets 

de ce dernier sur la santé mentale. Les résultats sont variables allant d‟une absence de relation statistique 

(Nielsen et al., 2008
92

) à des liens significatifs entre la qualité du leadership et l‟épuisement professionnel 

(Borritz et al., 2005
93

). De la même manière, en tant que représentants de l‟organisation, les supérieurs 

hiérarchiques ont à être exemplaires quant aux relations qu‟ils entretiennent avec leurs subordonnés et quant 

aux réactions concernant les comportements de violence entre collègues. Par exemple, on observe dans les 

organisations où les sanctions contre le harcèlement sont fortes, des comportements hostiles moins fréquents 

que dans les autres. Autrement dit, de telles conduites peuvent être freinées si l‟intolérance organisationnelle 

est manifeste et que la répression est anticipée par les employés. Foucher (op. cit.) ajoute à leurs missions 

celles de faire des suggestions pour améliorer les pratiques de prévention en s‟appuyant sur leur 

connaissance de la scène du travail (ce qui implique qu‟ils y soient) ainsi que celle consistant à évaluer les 

dispositifs mis en place. Ceci étant, être un acteur efficace de la santé de ses subordonnés ne se limite pas à 

des compétences comportementales déterminées, être soutenant par exemple, mais s‟intègre dans un 

processus de construction sociale qui, par définition, est dynamique et sollicite aussi d‟autres personnes.    

D‟un point de vue législatif, le travailleur, cible principale des interventions, doit lui-même prendre soin « en 

fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres 

personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (article L. 4122-1 du Code du travail). 

Plusieurs tâches lui incombent associant vigilance et sens de l‟observation : alerter son employeur quand une 

situation fortement dégradée met en danger soit la personne elle-même soit directement ou indirectement le 

collectif de travail, savoir reconnaître les mécanismes de décompensation sur la santé psychologique 

(symptômes de stress physiques, émotionnels et comportementaux), repérer les enjeux liés à la préservation 

de la santé afin de se conformer aux consignes de sécurité voire de faire des propositions d‟amélioration 

(certaines organisations utilisent des « boîtes à idées »). Il peut enfin devenir une personne recours en 

écoutant et échangeant avec un confrère en difficulté.  

D‟autres acteurs participent également à la prévention, parmi eux les instances syndicales, dont la raison 

d‟être est la protection et la défense des salariés ainsi que les acteurs des services de santé au travail 

(médecin du travail, ergonome, psychologue, préventeurs, etc.). Les premières comme les seconds 

composent des ressources essentielles, plus fréquemment mobilisées dans les grandes entreprises que dans 

les PME-TPE. Les compétences du médecin du travail en matière de santé au travail sont définies par un 

cadre réglementaire. Elles ont été élargies par un certain nombre de praticiens qui se sont formés à 

l‟ergonomie ou à la psychodynamique du travail qui leur ont amené des modèles de compréhension des 

situations de travail et de leur lien avec la souffrance exprimée en consultation. Viossat et Loubet Devaux 

(2014,
94

) indiquent que plusieurs règles sont nécessaires dans leur activité médicale. La première est de 

prendre chaque demande au sérieux, quitte à modifier son agenda pour recevoir et prendre le temps du récit 

avec un salarié en souffrance. Pour ces médecins, quand le problème s‟exprime dans l‟antre médical, il est 

déjà ancien, a mobilisé plusieurs autres personnes d‟où la nécessité d‟un entretien clinique approfondi. La 

seconde consiste à ne pas savoir « qui dit vrai », l‟opinion de chacun étant souvent légitime. « Permettre 

l‟expression des conflits, des rancœurs permet de faire évoluer les représentations des protagonistes  qui 

pourront reprendre ensuite „des disputes professionnelles‟ » (p. 184). Avec ces deux règles, le médecin du 

travail apparaît avoir autant un rôle de prise en charge de la souffrance qu‟un rôle de prévention de cette 

dernière.  

 

                                                             
92 Nielsen, K., Randall, R., Yarker, J., & Brenner, S.O. (2008). The effects of transformational 

leadership on followers‟ perceived work characteristics and psychological well-being: A longitudinal study. Work & Stress, 22(1), 16-32. 
93 Borritz, M., Bultmann, U., Rugulies, R., Christensen, K.B., Villadsen, N E., & Kristensen, T.S. (2005).  Psychosocial work characteristics as 
predictors for burnout: findings from 3-year follow up of the PUMA Study. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 47(10), 1015-

1025. 
94 VIOSSAT, M., & LOUBET DEVAUX, A. (2014).  LA SANTE MENTALE DANS LES PETITES ENTREPRISES ET L‟INTERVENTION SUR 
LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX. IN  C. LAGABRIELLE & S. LABERON (EDS.), SANTE AU TRAVAIL ET RISQUE PSYCHOSOCIAUX : 

TOUS PREVENTEURS ? (PP. 175-189). PARIS, FRANCE : L‟HARMATTAN.   
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Au final, nous conclurons que l‟augmentation des atteintes à la santé psychologique font de la prévention  un 

enjeu capital tant pour les employeurs que pour les travailleurs, tant en ce qui concerne l‟efficacité 

individuelle qu‟organisationnelle. A des fins d‟intervention, il convient certainement de développer une 

vision dynamique et systémique des phénomènes à l‟œuvre, en repérant et en s‟appuyant sur les savoirs et 

compétences des différents acteurs à même de jouer un rôle déterminant dans la protection de cette santé 

psychologique.  

De nombreuses pistes de recherche et d‟action restent encore à développer en matière d‟amélioration de la 

qualité de vie au travail. En ce sens, nous entamons une étude pluridisciplinaire (psychologie du travail, de la 

santé, droit, médecine du travail et gestion) visant à compléter les connaissances concernant l‟identification 

des facteurs de RPS dans les petites et moyennes entreprises, organisations davantage délaissées par la 

littérature scientifique.  

  

 

 

 

 


