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  .الجزائريؤسسات التنشئة االجتماعیة للطفل العنف الرمزي للتلفزیون وتأثیراته على فعالیة م

  . المدیة –جامعة الدكتور یحي فارس ــــ راشدي وردیة / د                                                        

   :لدراسة ملخص ا

سنحاول على ضوء هذه الورقة البحثیة دراسة وتحلیل تأثیر التلفزیون على التنشئة االجتماعیة   

للطفل الجزائري، وهي الدراسة التي ستأخذ بعین االعتبار حقیقة كون هذا الوسیط اإلعالمي الفعال یتمتع 

تجعله یمارس أسلوبا من أسالیب العنف الرمزي على الطفل، ومن شأن هذه الخاصیة بقوة رمزیة  خارقة، 

أن تقف حاجزا أمام  قوة وفعالیة العنف المشروع الذي تتمتع به مؤسسات التنشئة االجتماعیة، بدأ 

 باألسرة، فالروضة ثم المدرسة وصوال إلى المؤسسات الدینیة والكتاب وغیرها، وسنحاول من هذا المنظور

، والمرتبط بالتلفزیون والعنف الرمزي، على " بییر بوردیو"   :إسقاط المقترب المعرفي للباحث الفرنسي 

بناء على ذلك، تتحدد الكلمات  واقع التنشئة االجتماعیة للطفل الجزائري في ظل قوة وفعالیة التلفزیون

 .المشروع، التأثیر التلفزیون، العنف الرمزي، التنشئة االجتماعیة، العنف: المفتاحیة في

Résumé 

     Nous essayons à travers cette communication d’analyser l’impact de la télévision sur l’éducation 

de l’enfant Algérien.  Cette étude prend en considération que la manipulation et le pouvoir sont des 

caractères principaux de ce média, ils lui permettent d’exercer une sorte de violence symbolique sur 

l’enfant. A travers un processus de manipulation qui engendre un disfonctionnement des institutions 

de l’éducation sociale et l’inefficacité de leur pouvoir légitimes. C’est une réalité qui caractérise 

plusieurs institutions : la famille, les crèche, les écoles et les institutions religieuses, les livres et 

autres                             

     Dans cette perspective, nous essayons d’appliquer l’approche théorique de pierre Bourdieu qui 

concerne la violence symbolique de la télévision pour étudier l’éducation social de l’enfant 

algérien. Influencée par ce média. 

Les mots clés : la télévision, la violence symbolique, l’éducation sociale, la violence légitime, 

l’impact. 

  :مقدمة الدراسة 

اإلعالمیة الفعالیة في التأثیر على المتلقي بفعل خصائصه الفنیة والتقنیة یعتبر التلفزیون الوسیلة   

التي تجمع بین قوة الصورة وفعالیة الصوت والقدرة على معایشة األحداث بمختلف تفاصیلها وحیثیاتها، 

ناهیك عن بالغة خطابها الذي یصل إلى المتلقي في سیاق خاص بالتلقي، یتمیز بقوة اإلرسال وسرعة 

واالنتشار، وتحقق ذلك بفضل ما رافقه من تنامي متزاید للقنوات والفضائیات، الشيء الذي جعل منه  البث

  ".مارشال ماكلوهان:" الوسیلة والرسالة في الوقت ذاته على حدود تعبیر
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إنها الخاصیة األساسیة التي أهلته ألن یكون أكثر الدعائم االتصالیة تفعیال آللیات التغییر   

االجتماعي الذي مس شرائح متعددة، على قائمتها األطفال، ومن وظاهر هذا التغییر التأثیر الفعال الذي 

العنف المشروع حققه التلفزیون على التنشئة االجتماعیة للطفل ، حیث أصبح یضاهي بعنفه الرمزي 

لمؤسسات التنشئة االجتماعیة، سواء تعلق األمر باألسرة أو المدرسة أو المسجد وغیرها، ال بل تحول إلى 

إذ كثیرا ما ینوب عن هذه المؤسسات المذكورة في العدید  ،"بییر بوردیو:" األب الثالث على حد تعبیر 

، الترفیه  یم، التثقیف، االتصال والتواصلالتربیة ، التعل:" من العملیات واإلشباعات، بما في ذلك

، وسرعان ما تحول بفعل هذه اآللیة إلى حتمیة من الحتمیات التي تتدخل في األدوار "وغیرها....

  .والعالقات التي تربط الطفل بالفواعل األساسیة في تكوینه وتنشئته

حول العنف الرمزي  "بییر بوردیو:" من أجل ذلك، حاولنا االستناد على المقترب المعرفي ل  

للتلفزیون لفهم آلیات تأثیره على الطفل الجزائري من جهة، وتنشئته وما یؤطر هذه األخیرة من متغیرات 

وحاولنا اإللمام بكل ما یتعلق بهذا المنظور من أسس معرفیة وٕاجراءات -من جهة أخرى –ومؤسسات 

لدى عینة من األطفال في سیاقات مختلفة  منهجیة، وتحلیل ذلك عبر آلیة المالحظة بالمشاركة والمعایشة

 .لتفاعالتهم الیومیة، وهي الدراسة التي سمحت لنا بقیاس الدور الذي یلعبه التلفزیون في هذه العملیة

  .إشكالیة الدراسة وأهدافها وأهمیتها ومفاهیمها وحدودها

 االتصالیة جعلناإن العنف الرمزي الذي یسمو به التلفزیون عن غیره من الوسائل اإلعالمیة و   

مثلما یزداد فضولنا  ودورها في التنشئة االجتماعیة، ومظاهر قوتها،الوسیلة نتساءل عن خصوصیة هذه 

مما  المؤسسات في حد ذاتها، على بل  - فحسب - الجزائري  الطفلعلى لیس  ، عن تأثیر هذه األخیرة

ومختلف التغیرات التي أحدثها هذا  ومظاهر تأثرها بالتلفزیون، یدفعنا للتعمق في طبیعة كل مؤسسة،

، وال یمكن حل هذا اللغز دون اإلجابة عن األخیر في تنشئة الطفل الجزائري بدأ بمؤسسات هذه التنشئة

كیف یؤثر التلفزیون على فعالیة مؤسسات التنشئة االجتماعیة للطفل : تساؤل جوهري یتمثل في 

  .الجزائري؟

لهذه الدراسة في تسلیط الضوء على التلفزیون ودوره في  من هذا المنظور، یكمن الهدف األساسي  

التنشئة االجتماعیة ومن ثم قیاس فعالیته في تعلیم وتثقیف ومرجعیة الطفل الجزائري وسط العدید من 

بالتقلیدیة إذ تمارس عنفا مشروعا، بینما " بییر بوردیو:" المؤسسات المساهمة في هذه العملیة والتي وسمها

  .ن المؤسسة الحدیثة التي تتمتع بالعنف الرمزيیبقى التلفزیو 
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تتجلى أهمیة الدراسة في أهمیة الطفل، على اعتباره الركیزة األساسیة للمجتمعات واألمم، مستقبلها   

مرهون بطبیعة التنشئة االجتماعیة التي تمنح لهذا األخیر لكي یصبح عضوا فعاال في البناء االجتماعي، 

ر الفعال الذي انتزعته هذه الوسیلة من خالل توغلها سیاق التواصل والتفاعل كما تكمن األهمیة في الدو 

االجتماعي الیومي، وبالتالي ال بد من قیاس تأثیراتها ومظاهر تغییرها للعالقات واألدوار بدء بتأثیرها في 

هجا كیفیا لفهم الطفل ، كما تكمن أهمیتها في أهمیة الدراسات اإلعالمیة واالتصالیة التي ال بد أن تنتهج ن

الظاهرة اإلعالمیة واالتصالیة، وتتأتى التأثیرات اإلیجابیة والسلبیة التي تمارسها هذه الوسیلة على الطفل 

  .الجزائري ضمن أهم هذه الظواهر

وبما أن لكل دراسة أطرها ومفاهیمها النظریة التي تعتبر الكلمات المفتاحیة للتحلیل، فإننا رأینا 

على عینة من المفاهیم، كي یتسنى لنا فهم المقترب النظري وأسسه، ویتعلق األمر ضرورة تسلیط الضوء 

  : بما یلي

 «Télé» :كلمة مركبة من شقین أساسیین هما إلى «Télévision» التلفزیونیشیر  :التلفزیون - 

" وباتحادهما یتشكل معناها اللغوي الذي یفید  الرؤیة، الذي یعني «Vision»وبعد  عن یعنيالذي 

یات الموجهة إلرسال واستقبال المقاطع السمعیة نمجموعة التق:" فهو بذلك .)1("الرؤیة عن بعد

، ویمكن تقدیم هذه حصص، أفالم وٕاشهاراتوالتي تسمى البرامج التلفزیونیة من  البصریة،

 وأخذا بعین االعتبار حقیقة كونه. )2("إرسالها واستقبالها عبر تقنیات أرضیة أو رقمیة المضامین،

 .الوسیط اإلعالمي الفعال الذي فعل آلیاته وتقنیاته وخصائصه

 أو مباشر الغیر بالعنف كذلك ویسمى العنف، أشكال أحد یعرف العنف الرمزي بكونه :العنف الرمزي - 

 تأتي سلطة أو نفوذ- بوردیوحسب بییر  –فهو  ومباشر، صریح بشكل یكون وال المقنع، أو الخفي

 القوة تقاریر ومحو لكتم الشرعیة معانیها في وتحمل تفرض والتي الدالالت، من جملة طرح خالل من

  .)15(القوة  لهذه ومنبع أساس تهاذا حد في هي والتي

 وتلك مباشرة، غیر بطریقة سلطة أو قوة فرض هدفها والدالالت، واإلشارات الرموز من جملة أي أنه - 

 والتي تعكس الجهات القائمة على هذا النشاط، المعاني، من في طیاتها العدید تحمل إنما الدالالت

وتكون في الغالب منتجي البرامج التلفزیونیة، والمسئولین على القنوات المختلفة، والذین یریدون تمریر 

أفكار وٕایدیولوجیات معینة، ونقصد بالعنف الرمزي في دراستنا هذه القوة الخارقة التي یمارسها 

 .وأفعاال تكون إیجابیة أو سلبیة سلوكیاتالتلفزیون على الطفل فیولد فیه 
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التنشئة االجتماعیة إلى عملیة التفاعل التي یتم عن طریقها تعدیل سلوك  فتشیر: االجتماعیةالتنشئة  -

في جوهرها  إلیها وهيالشخص على نحو یتطابق فیه مع توقعات الجماعة االجتماعیة التي ینتمي 

خاللها یستقي الطفل أسالیب ومعاییر السلوك والقیم  االجتماعیونعملیة قائمة على التفاعل 

  .من شأنه أن یحقق قدرا كبیرا من التناسق واالنسجام اجماعته، مالمتعارف علیها في 

  :حدود الدراسة

تعتبر هذه الدراسة محاولة لوصف وتحلیل أثنوغرافي لعینة من األطفال في سیاقات مختلفة  

وذلك في ثالث والیات أساسیة  "األسرة، الروضة، المدرسة، المسجد :"للتنشئة االجتماعیة والمتمثلة في

ع من االختالف وقد اخترنا هذا الحیز المكاني نظرا لتوفر نو " تیزي وزو، المدیة، الجزائر العاصمة:" هي

ثفافي الطفیف بین هذه الوالیات، وبین األسر في حد ذاتها، ناهیك عن قدرتنا على الجغرافي والسوسیو 

الباحث . (هذا االختالف بشكل مباشر على اعتبارنا متفاعلین یومیا مع هذه البیئات الثالثمعایشة 

  ).ینتمي اجتماعیا ومهنیا إلى هذه البیئات

  : منهج الدراسة وٕاجراءاتها

لسلوك وتفاعالت األطفال في  الوصف األثنوغرافيسبق وأن أشرنا إلى أننا قد حاولنا اعتماد 

لي، اعتمدنا على المالحظة بالمشاركة والمعایشة كأداتین أساسیتین لجمع السیاقات الثالث، وبالتا

المعلومات المتعلقة بتفاعل الطفل مع مؤسسات التنشئة االجتماعیة ، المتمثلة في األسرة، الروضة، 

وقد دققنا في التفاصیل المتعلقة بأنماط  –والتلفزیون من جهة أخرى  - من جهة –المدرسة، المسجد 

لتصرف والتمثالت المتولدة عن الطفل وعالقاته بهذه المؤسسات، مع العلم أننا  جعلنا هذه السلوك وا

وقمنا فیما بعد بتنسیقها العناصر محاورا أساسیة متعلقة بالدراسة، جمعنا المعلومات في شأنها 

التنشئة ، قصد بلوغ األهداف المرجوة من الدراسة والمتعلقة بتحدید مكانة التلفزیون في وتحلیلیها

  .االجتماعیة للطفل الجزائري وسط المؤسسات األخرى المرتبطة بهذه العملیة

  التلفزیون ونظریة العنف الرمزي :أوال

  :وخصائصه التلفزیون  - أ

 الذي یعني «Télé» :إلى كلمة مركبة من شقین أساسیین هما «Télévision» یشیر التلفزیون

  .)1("الرؤیة عن بعد" الرؤیة وباتحادهما یتشكل معناها اللغوي الذي یفید  یعنيالذي  «Vision»و بعد عن
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مجموعة التقنیات الموجهة إلرسال واستقبال المقاطع السمعیة البصریة والتي :" فهو بذلك

تسمى البرامج التلفزیونیة من حصص أفالم وٕاشهارات، ویمكن تقدیم هذه المضامین إرسالها واستقبالها 

  .)2("أرضیة أو رقمیةعبر تقنیات 

 إلى تحویلها وبعد الكابل بواسطة الصور انتقال یعني هذا أن التلفزیون عملیة یتم من خاللها

 الحقاً  یعرض لكي فیدیو شریط على أو شاشة على تباعاً  التقاطها یمكن بحیث ،وكهربائیة رادیویة موجات

  .التلفاز شاشة على

خالصة العدید من الجهود التي توالت على مر الزمن  لم تكتمل هذه التقنیة دفعة واحدة بل أتت

ما هو حاصل من تطورات وتطبیق ما هو جدید من تقنیات إلى أن وصل التلفزیون إلى  بفقامت باستیعا

 االنتقال من خالله تم  la télévision analogique»  «الرقمي التلفزیونوالمتمثل في  ما هو علیه حالیا،

 اآللي اإلعالم مجال في التقني للتطور نتیجة إلى التلفزیون الرقمي جاء هذا األخیر القیاسي التلفزیون من

  .)3(الذي سمح برقمنة الصورة 

 مجتمعات كل إلى تصل والتي والفضائیات التلفزیونیة القنوات مئات نجد بفضل هذه التقنیة،

بیتا واحدا تحدد الفضائیات التلفزیونیة وجدوا فأصبح العالم على إثرها قریة صغیرة أو باألحرى  أینما العالم

الضروریات وتبوأ مرتبة الحاجات  من التلفزیون أصبح وسرعان ما .على اختالفها أركانه األساسیة

الجمیع وبلغت درجة أهمیته وبالغة تأثیره إلى اعتباره  متناولاألساسیة لإلنسان ال سیما بعد أن أصبح في 

  .)4(" تجنبه نستطیع أن دون ومخاوفنا آمالنا یتحكم في« :إذ" الطوطم" 

فحسب  واألذن العین یخاطبفهو ال  ،التنوع بالغة اتصال وسیلةسمحت له هذه التقنیة بأن یكون 

یسمو  المكتوبة بل االتصالیة للرسالة بالنسبة الحال هو كما والوجدان العقل فيبعد خطابه  ینحصر وال

والغرائز ویقتحم بتقنیاته هذه جمیع مجاالت التأثیر  والعاطفة الشعور یخاطبعلى الوسائل كلها بكونه 

متلقین ال قلوب على یسیطرالقدیمة ما من شأنه أن  والخبرات الماضي صوراسترجاع  البشري من خالل

  .)5(- من جهة أخرى –واهتمامهم وتركیزهم  انتباههم ویجتذب من جهة

والجدیر بالذكر أن التلفزیون ال ینحصر على كونه مجرد وسیلة ارسال واستقبال الرسائل السمعیة 

إلى منتج لها  "مجرد حامل للداللة" البصریة بل یمتد إلى أبعد من ذلك بكثیر حیث تجاوز فكرة كونه 

غة مضامینها وعمق ومتحكم فیها ومحدد لسیرورة العالقات والتفاعالت االجتماعیة بفعل قوة رموزها وبال

 اإلعالم وسائل أكثر من التلیفزیون یعتبر :"بقولها" جهان أحمد رشتي " وهي الفكرة التي ذكرتها . تأثیرها

 آن في واللون والحركة والصورة الصوت في تتمثل مزایا من به یتمتع لما ،اإلنسان حیاة في تأثیراً 
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 الثقافي بالتفاعل حافالً  وسجالً  للحیاة أرشیفاً  تكون لكي بمواده االحتفاظ على القدرة یمتلك كما ،واحد

  .)6("  واالجتماعي

بإحیاء المشاهد  سمح التلفزیون بالصوت والصورة ومختلف تقنیاته الخاصة  وبمثل هذه العملیات،

على اختالف الظروف واألبعاد الرمزیة للفضاء الذي یحتضنهما من شأنه أن یفتح المجال لمعایشة الزمن 

المختلفة من ماض حاضر ومستقبل حیث تمكن الحركات،واألصوات،واأللوان ومختلف عناصر  بلحظاته

اللغة التلفزیونیة  من تمثیل الواقع بمختلف أبعاده وحیثیاته وتتیح حركیة اللقطات،وجاهزیتها،وواقعیتها من 

في تمثالت هذا تسجیل جمیع األبعاد المرتبطة بمختلف هذه اللحظات وتسمح في الوقت ذاته من التحكم 

  .الواقع أو تغییر تفاصیلها وفق ما یرغب القائمون على االنتاج التلفزیوني ترسیخه في ذهن المتلقي

یقال ذات الشيء فیما یخص براعة التلفزیون في تمثیل األبعاد المكانیة والفضاء بشكل عام 

ها تقنیات تتیح نسبة كبیرة من والتسجیل كل ةعلى النقل المباشر، الحرك ةبفضل الدیكور، األلوان، القدر 

الواقعیة في الخطاب التلفزیوني والذي یعكس في صوره ومختلف عناصره الواقع في العدید من أبعاده مما 

تشابهه  میجعل الصورة التلفزیونیة أو الخطاب التلفزیوني على نحو التحدید أكثر األنساق إیقونیة، بحك

  .المظهري والضمني مع أبعاد الواقع

 التفاعل مستلزمات بكل والجماعات األفراد إحاطة على القدرةأجل هذا یملك التلفزیون من    

 بل ،السینما لمنتجات بعیدة مسافات على بث جهاز دور یلعب الالنفسي حیث أنه  والتخاطب واإلقناع

 .)7(ضمنیا خفیا  أو مباشراً  تأثیره یجعل الذي اإلنسان وعيوالتسلل إلى  واإلقناع النفاذ على القدرة یملك

فالتلفزیون ومهما كانت طبیعته أو نوعیة المواد اإلعالمیة التي یقدمها أو التقنیة التي ینقل بها 

أحداثها یتمتع بجملة من الخصائص والممیزات والتي أهلته ألن یكون أكثر الوسائل اإلعالمیة تأثیرا في 

ین العدید من الوسائل عقول األفراد والجماهیر ولعل ما یمكن تسجیله في هذا الصدد أنه یجمع ما ب

اإلعالمیة األخرى وبالتالي یستلهم منها خصائصها وممیزاتها فهو من جهة شبیه بالسینما یعید إنتاج 

الواقع وتشكیل حیثیاته من خالل اعتماده على تقنیات تحریك الصور البصریة والتي تقترن بالصوت فتنفخ 

التي جعلت التلفزیون یأخذ من السینما في أحداثها الحیاة والواقعیة وهي الخاصیة األساسیة 

  .)8(لغتها،تنوعها،مرونتها وانتشارها إضافة إلى طرق تعبیرها المؤثرة والقویة 

أكثر من ذلك، نجده قد ورث عن المسرح تقنیاته الخاصة ومن جملة ما استلهمه منه الحوار 

السمعیة ناهیك عن انتشار  الحدث والتمثیل كما أخذ عن اإلذاعة الصوت والموسیقى، وبقیة المؤثرات

البث والتوزیع، ما أهله ألن یصبح أحد مجاالت التعبیر التصویري التخیلي من خالل استقباله الصور 
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واألصوات عبر مسافات طویلة وٕالى عدد غیر محدود من األمكنة فیتم تلقي حیثیاته من طرف عدد ال 

  . )9(ار متناه من الجماهیر على اختالف الشرائح، الطبقات واألعم

سمح له مثل هذا التفاعل والتنوع في اكتساب مؤهالت خاصة به جعلت منه أكثر الوسائل 

اإلعالمیة تنوعا من حیث تقنیاته إذ یمتلك هذا األخیر خصائص فنیة وٕاعالمیة تمیزت بها الرسالة 

وسیقى، المؤثرات، كلمة منطوقة كلمة مكتوبة، الم: التلفزیونیة والتي تجمع ما بین العدید من العناصر من

  .األلوان، الحركات، الصورة

وهي كلها عناصر تعبیریة جعلت من الرسالة التلفزیونیة أكثر أشكال التعبیر اإلعالمي ثراء من 

حیث الداللة إذ یشكل كل عنصر من هذه العناصر رموزا ذات أبعاد ضمنیة ومعان خاصة تلتحم كلها 

ة والتي تمارس في عملیة تلقیها تأثیرا من نوع خاص ومن شأن لتشكل الدوال الضمنیة للرسالة التلفزیونی

  . )10(هذا التأثیر أن یستحوذ على عقول الجماهیر ویجعلهم مع الوقت متأثرین سلبیین بالرسالة التلفزیونیة

حیث أنه  )11(" الوسیلة هي الرسالة:" في قوله "مارشال ماكلوهان" یدعم هذا ما أشار إلیه 

مت فیه الخصائص المرتبطة بالتلفزیون والتي جعلت منه أكثر وسائل االتصال وبالقدر الذي تالح

  .الجماهیري تأثیرا واستحواذا على العقول بالقدر الذي تنامت على إثره قوة الرسائل التي یبثها

ومنها ینبثق ما یسمى بسیطرة الدالالت حیث أن التلفزیون یملك القدرة على تقدیم المعاني بشكل 

تأثیرا وأبلغ تعبیرا ما من شأنه أن یقلل من فرص التفكیر في األبعاد الضمنیة الخفیة على اعتبار أن أكثر 

الصبغة الواقعیة التي یضفیها على المضامین المقدمة تغني المتلقي عن التعمق في مضمونها وتشجع فیه 

  .التشكیك فیها أو نقدها النزعة اإلستهالكیة، والجاهزیة، كما تعزز في سلوكه تقبل المضامین من دون

كما یسمو التلفزیون بالعدید من الخصائص والممیزات والتي تجعل منه أقوى األجهزة اإلعالمیة 

یستلهم هذه القوة من عناصره التعبیریة إذ یعتمد في مخاطبته الجمهور على الصورة، الحركة، اللون في 

اء، ویخلق في تلقي مضامینه نوعا من التشویق آن واحد، ما من شأنه أن یعزز فیه بالغة التأثیر، واألد

واإلثارة ال سیما وأن عملیات التلقي فیه ال تحتاج إلى مهارات خاصة الستقبال الخطاب التلفزیوني وفهمه 

االستحواذ على عقول الجماهیر وترك  ...."صورة، حركة، صوت" إذ یمكن لهذا الخطاب بتعدد عناصرهم 

  .لهمبصمات واضحة في عواطفهم وعقو 

تعززت هذه الخاصیة بفعل تطور تقنیات البث التلفزیوني المباشر استطاع التلفزیون وبفضل 

تكنولوجیا االتصال الحدیثة واألقمار الصناعیة من أن یعطي للمتلقین فرصة متابعة األحداث والوقائع 

ق على االتصال بشكل تفصیلي تفاعلي ومعایش أثناء حدوثها ومن خالل عملیات البث المباشر كما یتفو 
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المواجهین من خالل تكبیره لألشیاء الصغیرة تحریكه للساكنة منها وتقریبه للمسافات البعیدة كما یغوص 

بحركیة الكامیرا وزوایاها المختلفة في عمق األبعاد الخفیة إلزالة الغموض واإلبهام فیها وٕاشباع الفضول 

  .)12(الذي یكتنف المتلقي في شأنها 

طة إلى فكرة أساسیة تتمثل في أن التلفزیون أكثر الوسائل اإلعالمیة إشباعا تقودنا هذه النق

بتنوع الحاجات والرغبات لدى  لحاجات ورغبات المتلقي فبالقدر الذي یسلم فیه هذا المنظور المعرفي

البرامج المتلقین وتعدد طبیعتها وأنماط إشباعها بتنوع الفروقات الفردیة والجماعیة بالقدر الذي تنطوي فیه 

التلفزیونیة على القدرة السحریة إلشباع هذه الحاجات وٕارضاء الرغبات على اعتبارها تتسم بالتنوع الذي 

  .)13(یتوازى وتنوع فقرات القناة الواحدة بین ما هو إخباري، ترفیهي، ثقافي، وتعلیمي 

على تخطي ما  أكثر من ذلك سمح التلفزیون التفاعلي بتعمیق درجات اإلشباع المتالكه القدرة

إلى جعل المتلقي یختار بمفرده ما یشاهده ویتفاعل  »المشاهدة للبرامج الجاهزة والمعدة مسبقا«یسمى ب 

  .)14(معه حسب رغباته 

هكذا أصبح التلفزیون أكثر الوسائل اإلعالمیة التي تركت بصماتها في عقول الجماهیر وفي 

لتغیر االجتماعي لألفراد والجماعات،تتجلى مظاهر سلوكاتهم،على اعتباره محركا أساسیا من محركات ا

ذلك في تغیر المواقف والسلوكات،والتأثیر في االتجاهات ،العادات والمعتقدات،فهو الذي استطاع بتأثیره 

تحریك القیم االجتماعیة بعد فترة قصیرة و لم تستطع المؤسسات االجتماعیة األخرى المساس بها ألجیال 

همیة بوضوح من خالل ما انصب حول التلفزیون من دراسات،وما أسفرت عنه هذه متعاقبة،تتجلى هذه األ

والتي ال " بییر بوردیو" :لصاحبها  "نظریة العنف الرمزي:" األخیرة من نظریات ومقاربات،ومن بین أبرزها

یمكن إسقاطها على المتحكمین في هذه الوسیلة فحسب،بل یمكن أن نستشف مظاهرها في جمیع 

  .ن وسیلة،رسالة،تقنیة وخطابأبعادها،م

  :العنف الرمزي للتلفزیون  -  ب

إن الحدیث عن العنف الرمزي للتلفزیون ال یحصر األفكار في الكم الهائل من برامج العنف التي 

ینتجها ویتولى بثها باستمرار، بل یتعدى ذلك إلى حقیقة كونه یرسخ أفكاره األساسیة بشكل إیحائي ورمزي، 

امتداد للحواس، وللتلفزیون القدرة على - وفق ما أشار إلیه ماكلوهان–إلعالم على اعتبار أن وسائل ا

 "بییر بوردیو"الجمع بین العدید منها، فبین السمع والبصر والحركة یتولد التأثیر، ومن خالله تتدعم أفكار 

  .في شأن العنف الرمزي
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 الخفي أو مباشر الغیر بالعنف كذلك ویسمى العنف، أشكال أحد العنف الرمزي بكونه لذا یعرف

 خالل من تأتي سلطة أو نفوذ-حسب بییر بوردیو –فهو  ومباشر، صریح بشكل یكون وال المقنع، أو

 في هي والتي القوة تقاریر ومحو لكتم الشرعیة معانیها في وتحمل تفرض والتي الدالالت، من جملة طرح

  .)15( القوة لهذه ومنبع أساس تهاذا حد

 مباشرة، غیر بطریقة سلطة أو قوة فرض هدفها والدالالت، واإلشارات الرموز من جملة أي أنه

المعاني والتي تعكس الجهات القائمة على هذا النشاط  من في طیاتها العدید تحمل إنما الدالالت وتلك

أفكار وتكون في الغالب منتجي البرامج التلفزیونیة والمسئولین على القنوات المختلفة والذین یریدون تمریر 

  .وٕایدیولوجیات معینة

 معینة دالالت فرض الرمزي للتلفزیون وفق هذا المنظور نشاط إیحائي یعمل ضمنیا على عنففال

 وٕاكسابها صفة الشرعیة من خالل إرفاقها بحجج وبراهین سطحیة تتواءم والجهات المدعمة له، فهو عنف

 تحملنها أل قوي تأثیر ذات هي إنما األخیرة وهذه قوته، لفرض رموزال یستخدمممیز، إذ  رمزي طابع ذات

  .األبعاد المتعددة تهاتأثیرا تفادي السهل من ولیس المعاني من العدید

 مبني لیس أي له، أساس الللتلفزیون  الرمزي العنفأن  "بوردیو بییر" :أكثر من ذلك یضیف

 كل ویتعدى الفردیة المصالح حدود كل یتجاوز هو وٕانما غیرها، أو فلسفیة حتى أو بیولوجیة مبادئ على

 مصالح عن یعبر بحیث اجتماعي عنف باألحرى أو جماعي عنفأي أنه  یةاالجتماع والطبقات المراتب

منه تهیمن هذه الشریحة على التلفزیون أو وسائل اإلعالم األخرى وتصنع بهیمنتها  شریحة أو تمعالمج

األذهان والعقولون ثم صقلها ببالغة الصوت  هذه الرسائل والرموز والمعاني التي یریدون ترسیخها في

  .)16(والصورة 

 "représentations  التمثالت" أو "  images الصور " طابع الرمزي العنف من أجل هذا یتخذ

 العنیفة الصور لهذه أن حیث على نقل دالالتها الضمنیة بشكل رمزي، كالتلفزة اإلعالم وسائلوتعمل 

 والقلق كالخوف سلبیة وعواطف مشاعر فیهم تحرك بحیث الشباب وأحاسیس انفعاالت على العمیق األثر

 بشكل تؤثر إنما العنیفة الصور االستهتار وهذه بسبب أو ومشاكلهم آالمهم عن تعبیرها بسبب ...والحصر

 ذاته، حد في التمثیل وحتى والرموز الكلمات عبر استهدافا األكثرنها لكو  ألطفال والشبابا فئة على كبیر

  .)17( رةالصو  تلك وتقلید محاكاة إلى منهم بعدد تدفع وهي

 العنف مسؤولیة اإلعالم وسائل حمل حینما مباشر وبشكل ذلك عن "بوردیو بییر "تحدث لقد

 المثقفین شریحة خاص وبشكل یدین إنما النقطة هذه وفي قنواتها، مختلف عبر تعرضه الذي الرمزي
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 البرامج هذه الستهالك تمعلمجا طبقات كل أمام المجال وفسح الوسائد، هذه تعرضه عما تغاضیها بسبب

  .)18( تعلیق دونما

والجدیر بالذكر أن أهمیة التلفزیون تتعاظم حینما نأخذ بعین االعتبار الوسیلة األكثر سیطرة على 

األفراد والجماهیر وهي سیطرة رمزیة تفرضها برامجه لغته الخاصة وتقنیاته المتطورة والدلیل على ذلك 

بالمائة من  03إال قرابة كونه الوسیلة األكثر استعماال من قبل األطفال والمراهقین حیث أننا ال نجد 

  .)19(األطفال الناشئین في أوضاع اجتماعیة صعبة یعیشون من دون التعرض له 

یسمح العنف الرمزي للتلفزیون بتحویله من أداة لتسجیل األحداث إلى أداة لخلق الواقع حیث أن 

راط والدخول في الحیاة االجتماعیة توصف وتفسر بواسطة التلفزیون لیصبح على إثر ذلك الحكم لالنخ

الحیاة االجتماعیة وشؤونها المختلفة لقدرته البارعة في تشكیل الرأي العام توجیهه الوجهة التي یرید 

  .صناعه السیر وفقها

في العدید من دراساته المرتبطة بالتلفزیون إذ أكد  "بییر بوردیو" إنه المنظور المعرفي الذي دعمه 

آلیات العنف الرمزي الكثیرة التي یعتمدها یكشف عن خطر كبیر في هذا الصدد أن التلفزیون من خالل 

  .)20(جدا یهدد مجاالت مختلفة على مستوى االنتاج الثقافي من فن وأدب وعلم وفلسفة 

یتحقق هذا العنف الرمزي بفعل الصورة المتحركة التي تخلقه ترعاه تدعمه باستمرار من خالل 

التي جعلته یؤكد أن التلفزیون ومعه جزء كبیر من وسائل اإلعالم اعتمادها البالغة واإلثارة وهي النقطة 

مدفوعون وراء منطق اللهاث وراء مزید من اإلقبال الجماهیري ویستعمل في ذلك منطقا براقماتیا،سالحه 

إثارة الصورة وقوة الكلمة وفعالیة الحركة ویدعوا بعنفه الرمزي هذا إلى التبعیة والتغییر السلبي للمجتمع من 

التلفزیون أداة فعالة في " خالل االنزیاح عن القیم والعادات والثقافة والمسار العادي للتنشئة االجتماعیة

القمع الرمزي عوض أن تكون أداة للتغییر االجتماعي االیجابي ،إذ تعتمد على التالعب والتأثیر على 

  .)21(" اآلخرین

بع الدراما على األمور من خالل تقنیاته ومن أهم أسالیبه في إرساء معالم هذا القمع إضفاء طا

البارعة في التضخیم واإلثارة وفي المبالغة في تحدید خطورة المواقف وصعوبتها أو في وصف حاالت 

أخرى في أصلها عادیكما تعتمد في الوقت ذاته على مهاراتها في اصطناع المواقف التراجیدیة باستنادها 

عالما للصورة :" وهي كلها تقتات خاصة به تجعل منه. أثیرعلى كلمات فخمة عنیفة وصور بالغة الت

  .)22(" تهیمن علیه الكلمات التي تحدد مغزاها ومسارها
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فالتلفزیون مؤسسة تستلهم وجودها وتصنع بقاءها بالعنف الرمزي الذي تمارسه والذي نجد له تأثیره 

التنشئة االجتماعیة للطفل وهو ما یدفعنا البالغ على المؤسسات االجتماعیة األخرى والتي تسند إلیها مهمة 

للتعمق في خصوصیاتها وآلیات نشاطها ودورها في هذه التنشئة لیتسنى لنا بعدها تحدید تأثیر التلفزیون 

  .علیها وعلى أدائها

 :التنشئة االجتماعیة ومؤسساتها :ثانیا

وهي كلها معان تتضمن نشأ تنشأ وتنشئة :"تعرف التنشئة االجتماعیة لغة بكونها لفظة مشتقة من

النمو والحیاة وممارسة جملة العملیات التربویة التي من شأنها أن تجعل الصغیر ینمو ویكبر فكلمة تنشئة 

فنجدها تشیر " اجتماعیة:" مفاده شب وقرب من اإلدراك وحین ارتباطها بكلمة" نشأ الطفل" أقاموا:"تعني

  .)23(إلى نمو الفرد في حالته االجتماعیة

طالحا فتشیر التنشئة االجتماعیة إلى عملیة التفاعل التي یتم عن طریقها تعدیل سلوك أما اص

الشخص على نحو یتطابق فیه مع توقعات الجماعة االجتماعیة التي ینتمي إلیها وهي في جوهرها عملیة 

لیها في قائمة على التفاعل االجتماعي خاللها یستقي الطفل أسالیب ومعاییر السلوك والقیم المتعارف ع

  .من شأنه أن یحقق قدرا كبیرا من التناسق واالنسجام اجماعته، م

رادف التنشئة االجتماعیة بالطبع االجتماعي حین  ذفي شأنها، إ "فیلیب مایر" :یؤكد هذا ما أشار إلیه

إنها عملیة یقصد من خاللها طبع المهارات واالتجاهات الضروریة التي تساعد على أداء األدوار :" قوله

  .)24("االجتماعیة في المواقف المختلفة

هي تعلم الفرد «: في قوله "نجوكم:" وتعكس في الوقت ذاته عملیات التعلم والنمو االجتماعي التي ذكرها

وهي عملیة نمو یتحول الفرد بفضلها من  من خالل التفاعل االجتماعي للمعاییر واألدوار واالتجاهات،

  .)25("المسؤولیة االجتماعیة مركزه حول ذاته إلى فرد ناضج یدرك

من شأن هذه التعاریف أن تؤكد لنا كون التنشئة االجتماعیة سیرورة متناسقة من عملیات التعلیم 

ومعاییر واتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعیة معینة  توالتربیة تهدف في جوهرها إلى اكتساب الفرد سلوكیا

  .اعته التفاعل معها ومن ثم تحقیق التوافق االجتماعيوهي المفاتیح األساسیة التي تمكنه من مسایرة جم

باألسرة  والتربویة بدأعلى تنشئة األطفال العدید من المؤسسات االجتماعیة  من أجل هذا تسهر

وبالقدر الذي تتناسق فیها أهداف هذه  وغیرها....  اإلعالم، المسجد الحضانة، المدرسة، وسائل دور

على إثره التنشئة االجتماعیة الصحیحة، أما إذا ما تعارضت هذه األخیرة المؤسسات، بالقدر الذي تتحقق 

  :جملتھا نجد نوم ،)26(واختلفت، فإن مسار هذه األخیرة لن یكون مستقیما
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 :األسرة والتنشئة االجتماعیة -

یتعامل مع  جماعة یعیش فیها الطفل ویشعر باالنتماء إلیها، ویتعلم كیف تعرف األسرة بكونها أول 

تنشأ منها مختلف إذ  النواة األساسیة لبناء المجتمعاآلخرین في سعیه إلشباع حاجاته، كما تعتبر 

  .)27( االجتماعیة التجمعات

االجتماعیة األولى یندمج المؤسسة كثیرة هي التعاریف المقدمة لألسرة وتؤكد في مجملها حقیقة كونها 

الطفل  على النور، وهي الوعاء الذي تشكل داخله شخصیة البشري منذ أن یفتح عینیه المخلوقفیها 

الصغار أفكار اآلباء والكبار لیطبقها  نها المكان األنسب الذي تطرح فیهكما أواجتماعیا، تشكیًال فردیًا 

  .لتتحقق على وقعها تنشئتهم االجتماعیة السلیمة

دد له أهم المواقف االجتماعیة كما هكذا تمثل األسرة أهم مؤسسات التنشئة االجتماعیة للطفل إذ تح   

یستقي منها احتیاجاته النفسیة كالشعور بالحب واألمان وبكونه مقبوال ومرغوبا في المجتمع كما أنه یتعلم 

  .)28( ومنها یأخذ المثل الذي یتعلم منه منها الخطأ والصواب وینال التشجیع وبث الرغبة في التعلم،

واالجتماعي وال أدل  والنفسي العقلي كذلكو  بل- فحسب– الجسمي الطفل نمو فاألسرة ال تحقق

 خالل الطفل عند یتشكل المعرفي النمو منبالمائة  50على ذلك مما أثبتته الدراسات إذ أكدت أن نحو 

  .)29(المنزل في حیاته من ولىاأل األربعة السنوات

جوهر هذه السلطة  یتحدد" المشروعة السلطة " ب: تتمتع األسرة كمؤسسة اجتماعیة بما یعرف 

والتي تفرض  والتي تبنى في الغالب على سلطة الوالدین المطلقة على األبناء، نمط العالقات األسریة،في 

  .)30( وتحدد سیرورة المواقف االجتماعیة بما یتوافق مع النظام العام للمجتمع مختلف األدوار والوظائف،

التي تقوم األخرى  لنسق العالقات محور أساسيالعالقة القائمة بین األبوین  ،یمكن القول أن وهنا

تأثیرًا كبیرًا على عملیة  والذي یؤثر "سريبالجو األ"تعكس العالقة األبویة ما یسمى إذ  بین أفراد األسرة،

  .نمو األطفال نفسیا ومعرفیا

 دور األب، ودور األم، ودورف: هالألسرة في انتظام األدوار فی" السلطة المشروعة"وتتجلى مظاهر

تجري وفق تصورات قائمة  الزوجة، ودور األخ، ودور األخت، ودور المربیة، وكل دور من هذه األدوار

 غلب علیهاوتشكل هذه األدوار منظومة العالقات التي ت،في ثقافة المجتمع العامة أو في ثقافاته الفرعیة

ها،وال یمكن بأي حال من األحوال تغییر سیرورتها،أو السیر تربوي داخلال علبدورها محور التفا تشكلو 

  . )31(عكسها،ألنها أدوار مشروعة من قبل المجتمع،وذات طبیعة اعتباطیة
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 :ریاض األطفال والتنشئة االجتماعیة -

تعرف بكونها مؤسسات تربویة یلتحق بها األطفال ما بین سن الثالثة والسادسة من العمر، لذلك 

مراكز الرعایة " أو«مدارس الحضانة : "التسمیات في الكثیر من البلدان من بینها أخذت العدید من

 .)32("النهاریة

تعد الروضة ثاني المؤسسات التربویة بعد األسرة إذ تسهم في تربیة األطفال وتنشئتهم من خالل 

دید من الجوانب إعدادهم جسدیا، نفسیا، معرفیا، اجتماعیا وأخالقیا، فهي بذلك تركز اهتمامها على الع

مثل السلوك النفسي االجتماعي للطفل، وتعلیمهم اآلداب، قواعد المرور، اللغة واإللمام بالمبادئ العلمیة 

األولیة، كما تتولى هذه المؤسسة االجتماعیة مهمة تهیئة األجواء النفسیة التي یشعر الطفل فیها باألمان 

  .)33(طالق والتعبیر عن ذاتهواالستقرار العاطفي، ومن شأن هذا أن یشجعه لالن

تمتد السلطة المشروعة لألسرة في دور الحضانة حیث یخضع األطفال لنفس المواقف واألدوار التي 

یخضعون لها وسط أفراد عائلتهم وتسهل هذه السلطة عملیة التنشئة االجتماعیة على نحو ال یتعارض فیه 

تمثل امتدادا لها ویحققان معا تنشئة اجتماعیة النظام العام للروضة مع مبادئ األسرة بل على العكس 

  .متكاملة

نضیف في هذا الصدد أن السلطة المشروعة للروضة مستلهمة في الوقت ذاته من الركائز واألبحاث 

النفسیة واالجتماعیة المرتبطة بالطفل والتربیة، لذلك، فكل سلوك فیها مدروس نفسیا واجتماعیا، وفق 

مومیتها مع خصوصیات المجتمع، وهي الصفة األساسیة التي تدعم السلطة معاییر دولیة، مكیفة في ع

  .)34(المشروعة لها، من خالل زرع الثقة لدى األسرة بها وبشرعیة أدائها

 :المدرسة والتنشئة االجتماعیة -

واألدوار التي یقوم بها المعلمون والتالمیذ، حیث یتم  شبكة من المراكز"تعرف المدرسة بكونها 

مؤسسة اجتماعیة  ، فهي)35( "تحدد لهم أدوارهم المستقبلیة في الحیاة االجتماعیة المعاییر التياكتساب 

 الفكري التجانس تحقیق على نحو تسمح فیه ومهنًیا، وسلوكًیا معرفًیا األطفال تربیة مهمة تربویة تتولى

 عملیة في كبیًرا دوًرا تلعب أنها فهي بذلك وتصوراتها، مفاهیمها في مختلفة أسر من ألطفال والثقافي

 .)36(المجتمع في السائدة االجتماعیة التنشئة

 االجتماعیة واألدوار المعاییر وتعلیم االجتماعي التطبیع مؤسسات من عامة مؤسسة فهي بذلك

 ومن المطلوب، االجتماعي والسلوك المهارات التالمیذ على تدریب في متمثلة فیها التربیة لكون للناشئ
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 وتنمیة للعقل تفعیل نحو لألطفال األساسیة المهارات وتنمیة المواهب صقل على تعمل أن المفترض

  .)37(لإلبداع وتشجیع للمواهب

واألخالق تصقله بالمعارف والقیم  ، إذللطفلتحتل المدرسة مكانة هامة في التنشئة االجتماعیة 

من هذا المنظور ترتكز بدورها على السلطة  الحضانة فهيفي أدائها ما بدأته كل من األسرة ودور  وتكمل

أن القانون الداخلي لها  بید ،  والتعلیملها هذه األخیرة بإتمام حیثیات التربیة والتوجیه  المشروعة وتسمح

الحقوق  والوظائف ویشرحهذا القانون األدوار  االجتماعیة یفرضهو اإلطار العام لمحاور تنشئتها 

  .التفاعل التربوي فیها والواجبات لكي تنتظم سیرورة

 نمط معیاري للسلوك الذي یحقق التواصل التربوي بین التالمیذ والمعلمین فالتفاعل التربوي

المدرسي وعلیه توكل مهمة التنشئة  والمقررات واإلدارة والمعاییر والقیم بوصفها عوامل مكونة للنظام

  .)38(االجتماعیة بشكل مشروع

 :الدینیة المؤسسات-ج

 أشخاص أو مؤسسات من بها یرتبط وما العبادة دور ومختلف والكنائس المساجدیتجلى في 

إنسانیة تحظى هذه  ثقافیة تاریخیة اقتصادیة جماعیةا أفكار من بها یتعلق وما الدینیة األسس یّعلمون

 تمد التي الدینیة والمعاییر التعالیم والجماعة الفرد تعلیم على تعمل مقدسة على اعتبارها بمكانةاألخیرة 

 الدینیة التعالیم وترجمة الطبقات بین والتقریب االجتماعي السلوك توحید فیتم معیاري، سلوكي بإطار الفرد

  .عملي سلوك إلى

لهذا تلعب المؤسسات الدینیة دورا هاما في التنشئة االجتماعیة وتحظى ألهمیتها هذه بسلطة 

 ...مثلها مثل األسرة دور الحضانة المدرسةالعقاب ، " و" الثواب" مشروعة یحدد مجراها 

   :اإلعالم وسائل-د

 كالرادیو ومسموعات وصحف، ومجالت كتبتختلف وسائل اإلعالم وتتعدد بین مطبوعات من 

 من معلومات بتوصیلوتعرف بكونها كل ما یسمح  نترنیت وغیرها،األ وكذلك والسینما فزیونكالتل ومرئیات

   .)39(واألعمار األنواع مختلف من متلقي ألي كانت طبیعة أي

عرفت هذه األخیرة التنوع واالنتشار الواسع ما خلق في أجوائها المنافسة لذلك نجدها تمارس تأثیرا 

كبیرا على المتلقي ال سیما فئة األطفال بلغت درجة التأثیر هذه إلى حد أصبحت فیه عامال مهما من 

ا ال تمتلك نفس المعاییر واألسس التي تحظى بها عوامل التنشئة االجتماعیة لمعلى الرغم من كونه
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المؤسسات االجتماعیة األخرى إذ كثیرا ما تتعارض في مبادئها مع مبادئ األسرة والمدرسة والمؤسسات 

  .الدینیة

بالقول إنها ذات سلطة رمزیة أي أنها تمارس صنفا من أصناف - هذه–تسمح بالغة تأثیرها 

وبالغة رسائلها التي تؤثر بشكل فعال على األفراد ال سیما شریحة العنف الرمزي من خالل تقنیاتها 

  .األطفال

 "طلقة سحریة" حیث تمثل برامج وسائل اإلعالم بشكل عام والتلفزیون على نحو التحدید 

بالنسبة لهم یتأثرون بها یطالبون بالمزید منها وینساقون وراء معطیاتها بشكل سلبي وهنا تصبح وسائل 

ة للتنشئة االجتماعیة للطفل فرضت وجودها بعنفها الرمزي على الرغم من تعارضها في اإلعالم مؤسس

  .العدید من المبادئ مع المعاییر المشروعة لكل من األسرة المدرسة ودور الحضانة

وعلى الرغم من جهودها في تغییر تأثیرها وبرامجها وفق األسس والمعاییر المالئمة للتنشئة 

بقى الجدال حادا في تأثیرها القوي على األطفال وفعالیة دورها في التغییر االجتماعیة الصحیحة ی

االجتماعي إذ امتدت فعالیة هذه الوسائل إلى المساس بالمؤسسات األخرى والتغییر في قیمها وعاداتها 

  .وجعل سلطتها المشروعة مرنة في العدید من جوانبها

 :لطفل الجزائريثالثا، التلفزیون ومؤسسات التنشئة االجتماعیة ل

لم یسلم التلفزیون من األحكام السلبیة واالنتقادات الالذعة التي وجهت له من قبل مختلف 

بأي یحظى  ثقافیا الأنه المؤسسة األقل شرعیة  والمدرسة حیثرأسها األسرة  االجتماعیة وعلىالمؤسسات 

اكتسبها بفعل تأثیره الفعال في  علیها سلطته الرمزیة التي یتكئالوحیدة التي  قانونیة والشرعیة سلطة

 .)40(الخطاب المتضمن لها الصورة وبالغةلها برمزیة  العقول واستالبه

ومن بین الحجج المدعمة لهذه االنتقادات استحواذ التلفزیون على عقول األطفال واحتالله مرتبة 

 الغرس" بفعل آلیاتمهمة في تنشئتهم االجتماعیة بفعل بالغة تأثیره حیث تترسخ رسائله في عقولهم 

 انطباعات تكوین إلى یدفعه مما طفل المتلقيال ومشاعر حواس على تؤثر التلفزیونیة فالصورة ،"الثقافي

  .)41(المنطقي التفكیر ولیس العواطف تسوده سلوك إلى به بالعواطف تؤدي مشحونة

وسرعان ما تصبح معطیاته وبرامجه حقائق ال جدال في شأنها بالنسبة إلیهم لیتحول بفعل سحره 

الخاص إلى مؤسسة یهرع لها األطفال إلشباع حاجاتهم في عیش عالم الخیال واللهو واأللوان ویستند 

زیة احتل التلفزیون علیها اآلباء إلحداث التوافق بین انشغاالتهم وتربیتهم األوالد وبمثل هذه اآللیة الرم

مكانة هامة في حیاة األسرة ال بل أصبح مؤسسة مهددة للعدید من وظائفها تعمل ببالغة تأثیرها على 
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تذویب العدید من القیود المشروعة في نظام األسرة إذ یضطر اآلباء بفعلها على جعل القیم والمعاییر أكثر 

  . )42(م ونظام التلفزیون المغري والرمزيلیونة من أجل إحداث التوافق بین نظام األسرة الصار 

صحیح أـن الطفل أكثر المتلقین تأثرا بالتلفزیون حیث یمارس هذا األخیر فیهم ما تمارسه الطلقة 

السحریة في جسد الضحیة ال سیما إذا ما ارتبط األمر ببرامج العنف واإلثارة الجنسیة التي ما فتئت تسلب 

المؤسسات االجتماعیة األخرى لم تستطع االستغناء عن هذا األخیر إذ احتل منهم عفویتهم وبراءتهم لكن 

مكانة ممیزة في محیطها وأسندت إلیه أدوار اجتماعیة تحت غطاء أن التلفزیون لیس بالضرورة مؤذي 

  .)43(لألطفال إذا ما استطاعت األسرة ممارسة الرقابة علیهم أثناء المشاهدة

برة تحت جلدیة تمارس تأثیرها العمیق والخفي على هذه المؤسسات لكنه هذا لم یمنع من أن یبق إ

في حد ذاتها فأحدث فیها تغییرات مختلفة وانعكست هذه التغیرات على التنشئة االجتماعیة للطفل ومظاهر 

ذلك تختلف باختالف البلدان والبیئات الجغرافیة لكن ثمة نتائج سجلتها العدید من الدراسات والتي یمكن 

  :ا على مختلف المؤسسات وتتمثل هذه األخیرة فيتعمیمه

 : التلفزیون واألسرة  - أ

جعل التلفزیون األسرة أكثر انغالقا على العالم الخارجي فأذاب العالقات االنسانیة، لتحل محلها 

  .)44( عالقات المنفعة ما جعل المحیط العائلي أقل عددا منحصرا في الغالب على األولیاء واألوالد

أكثر من ذلك أدى التلفزیون إلى خلق جو یسوده الجمود األسري، الكسل والخمول تقل فیه فرص 

التواصل التفاعل وانعكس هذا سلبا على األطفال الذین لم یجدوا حظوظا أوفر في استقاء المعارف من 

وهي الفكرة التي أكدها   . آبائهم فنهلوا العدید منها من التلفزیون الذي كثیرا ما یرافقهم في هذا الجو األسري

" Uriel Bronfenbrenner" یلقي جهاز التلفزیون بتعویذته السحریة باعثا الجمود في :" ...بقوله

الحدیث والفعل محوال األحیاء إلى تماثیل صامتة ویحول ذلك دون األحادیث، األلعاب والمجادالت 

  .)45("تهاألسریة التي یتعلم الطفل منها الكثیرون طریقها تتكون شخصی

وال ننسى في هذا مساهمة التلفزیون في تراجع أدوار األسرة في التنشئة االجتماعیة بسبب فقدان 

 اللباس، النوم، الوالدین لسلطتهما المشروعة على األوالد في العدید من المواقف والسلوكیات كالطعام،

ي تتسم بالصبغة االستهالكیة بسبب إذ فرض هذا األخیر العدید من القیم والمبادئ الجدیدة الت...الشراء،

  .)46( االشهار الذي استحوذ على عقولهم وبقي یستثیر حاجاتهم بشكل سحري ورمزي

كما تحولت الرسومات الكرطونیة،والمسلسالت التلفزیونیة واأللعاب مرافقة لهم في نومهم ولعبهم 

 .واألقرانوالعدید من أوقاتهم فتراجعت بذلك األدوار الموكلة لإلخوة اآلباء 
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الجزائر « نفسها المالحظات التي سجلناها في دراستنا المیدانیة لبعض األسر الجزائریة في

حیث سجلنا في هذا الصدد أن التلفزیون شغل مساحة  "»تیزي وزو « ب "بوزكن"ومنطقة  »العاصمة 

كبیرة من الوقت الذي یمضیه أفراد األسرة معا وقلل من فرص التواصل األسري والتفاعل االجتماعي ما 

بین أفرادها ال سیما بعد أن كثرت أجهزة التلفزیون في األسرة الواحدة إذ سجلنا امتالك األسر المستجوبة 

  .)46(ون وتخصیص معظمها جهازا خاصا لألطفالألكثر من جهاز تلفزی

یلعب هذا األخیر دور رفیق اللعب والنوم فیساهم في تهدئة األبناء وجعلهم أقل تمردا في البیت 

كما یفضل األغلبیة بقاءهم أمام شاشة التلفزیون عوض خروجهم للعب مع األقران ألن هذا یحمیهم من 

ولیاء وتحت مراقبتهم الخاصة ومن شأن هذا أن یؤثر سلبا على األخطار الخارجیة ویجعلهم على مرأى األ

الطفل الجزائري وتنشئته االجتماعیة بدأ بتفكیره، خیاله، لغته وصوال إلى سلوكاته، لعبه وٕابداعاته، ال سیما 

  .)47(وأنه أكثر تعرضا للفضائیات التلفزیونیة التي سجلنا أنه یجد منها ما ال یجده في القنوات الوطنیة

هنا یمكن القول إن جوهر تأثیر الفضائیات التلفزیونیة على الطفل الجزائري ال یكمن في أنماط و 

المشاهدة التلفزیونیة الخاصة باألطفال فحسب والتي یقضون تحت وقعها ساعات وساعات أمام برامج 

هم األصلیة وال خاصة بقنوات أخرى غیر قنواتهم الوطنیة، یتفاعلون فیها مع ألفاظ وعبارات غریبة عن لغت

یفهمون منها إال بعض التقلید أو المعاني التي تستنتج من خالل الربط بین المضامین والحركات أو نطق 

  .بعض الكلمات التي یرددونها من أغاني خاصة بطیور الجنة أو برامج السبایس تون

ویسبحون عبرها في فضاء آخر غیر فضائهم الخاص ال یجدون في هذا الفضاء خصوصیة 

التلفزیونیة وصوال إلى الشفرات خاصة بهم بدءا بتفاصیل الشخصیات مؤسسات التنشئة االجتماعیة ال

اللفظیة وغیر اللفظیة المستخدمة فالشيء الوحید الذي یجمعهم بهذا الفضاء المصنوع، والخیالي  بعض 

والمرح على معظم التفاصیل المرتبطة بالخصوصیة النفسیة للطفل ومیوله الفطري كطغیان عالم الخیال 

البرامج وغلبة األلوان المثیرة إلدراكه الحسي ما یجعله في معظم ساعات تعرضه للتلفزیون مندمجا مع 

شخصیات البرامج ،ومتفاعال سلبیا معها ینساق وراء كل حركة ولفظ دون االطالع على جوهر الفكرة أو 

  .المعنى

ریین في سن مبكرة یحسنون تقلید األغاني ومن الشواهد المثبتة لذلك أن معظم األطفال الجزائ 

إال أنهم ال یعرفون جوهرها على الرغم من ارتباطها بعناصر أساسیة في " طیور الجنة" التي حفظوها من 

والعائق في هذا طغیان الموسیقى التي توجه حركیة األطفال وتفاعلهم دون التركیز . تنشئتهم االجتماعیة
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حفظون النصوص آلیا، كما أن اللغة الموظفة ال تتوافق في العدید من على التفاصیل وتجعلهم في ذلك ی

  . مصطلحاتها وألفاظها مع لغتهم األصلیة ما یقف حاجزا أمام فهم جوهرها

قس على ذلك تأثیر بقیة البرامج والتي تهیمن بحركتیها وأصواتها وصورها المبهرة على عقولهم 

ال تتضمن حكایات وقصص تربویة إذ تمتزج بالحیل والدعابة  وتحدد جوهر تفكیرهم إال أنها فارغة المغزى

أحیانا ویطغى علیها العنف أحیانا أخرى ویصبح الطفل الجزائري مقحما في عالم العنف والمادة أو الحیل 

والمكر والتي یمكن أن نستشفها في العدید من البرامج التلفزیونیة المتضمنة في هذه القنوات ویأتي التجسید 

الذي أسال حبرا " البوكمون،دراقنبول"لها في عملیة التقلید وال أدل على ذلك في تأثیرات برنامج  الواقعي

كثیرا في الصحف إذ وقع ضحیته مجموعة من األطفال حینما حاولوا تقلیده فأثر ذلك سلبا على حیاتهم 

  .وصحتهم

طغى علیها الخیال لیصبح كما أن تفاصیل الرسوم المتحركة وقیمتها الفنیة متراجعة إلى حد بعید ف

وال أدل على ذلك من اإلفراط في التشخیص عبرها فیتحول كل شيء إلى ، مهیمنا على فكر الطفل 

ما یجعل الطفل غارقا في عالم الخیال والوهم ویفتقد التمثالت الحقیقیة ألبعاد ، عناصر ناطقة أو متحركة 

  .الواقع الواقعي

یة والتي یقلدون فیها تفاصیل البرامج وحركات الشخصیات وال أدل على ذلك من تفاعالتهم العفو 

سواء في مساحات اللعب الخاصة بهم، أو في رسوماتهم فتجدهم یحلمون بأن یصبحوا لصوصا أو 

سارقین، كما یحلمون، بالسفر عبر الفضاء والطیران كالشخصیات البطلة كما أنهم في رسوماتهم 

بشري وتفاصیله في األشجار واللعب والسیارات وما إلى یشخصون األشیاء ویرسمون قسمات الجسم ال

  .غیر ذلك من مادیات ومن شأن هذا أن یبعدهم عن عالم الواقع ببعده القیمي والملموس

تؤكد استجواباتنا التي أجریناها مع األولیاء أن التلفزیون قد أصبح عنصرا مرافقا للطفل الجزائري 

سرة، إذ وجد لنفسه مكانة ممیزة ترقى به إلى أن منزلة فرد من في عملیة التنشئة االجتماعیة بدءا باأل

أفرادها یتفاعل معه كل عنصر من عناصره دون استثناء، الشيء الذي یؤكد أن التلفزیون ال یؤثر على 

الطفل الجزائري فحسب، بل انبهر الطفل بهم، أو بالضرورة امتداد حتمي لتأثر األسرة واندماج عادة 

  .یونیة ضمن سلسلة أداءاها ومشاریعها الیومیةالمشاهدة التلفز 

وهي الفكرة التي تسمح لنا بالقول أن التأثیر مفروض أیضا من قبل عادات المشاهدة،ومضامینه 

المتداولة، ال سیما فیما یخص برامج الفضائیات العربیة ،والمسلسالت التركیة على حو التحدید حیث تحدد 

إلى  ..."الغذاء، النوم، اللباس، األشغال المنزلیة:" بسط تفاصیلهاهذه األخیرة نمط حیاة األسرة من أ
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فكثرة  "نمط التفكیر والتصرف، تربیة األطفال تنویمهم، اللعب معهم الحوار األسري :" ،أكثرها تعقیدا

إلى كثرة ساعات المشاهدة وٕاذا لم یتأذ الطفل بمشاهدته برامج خارج نطاق المسلسالت تؤدي بالضرورة 

عمره وهو جالس في حجر أمه أو على ركبتي أبیه أو بالجوار منهما فإنه سوف یتأذى بطریقة غیر 

مباشرة بفعل نقص حظوظه في تمتعه بحنان أمه وعطف أبیه فیفتقد بذلك إلى لحظات التواصل والتفاعل 

جزیرة " أو  "طیور الجنة" قناة " یجد فیها الطفل األصغر سنا نفسه أمام برامج كرطونیة،أو  األسري والتي

سنوات نفسه أمام كم هائل من  4إلى  2" وفي فمه رضاعته أو الهیته كما یجد من في سن  "األطفال

لعاب الفیدیو أو اللعب یبحث عمن یقاسمه اللعب فیها ومن یكبره بالقلیل یكون غارقا في الكمبیوتر، أمام أ

متفرجا هو بدوره لبرامج تلفزیونیة كرتونیة تم اقتناؤها، وٕاذا نقصت حظوظ هؤالء في التواصل الدائم مع 

أولیائهم بفعل العمل أو التلفزیون فإن حظوظهم في التفاعل فیما بیتهم ناقصة أیضا،حیث غالبا ما یقظون 

وبالتقاء  بخیالها المفرط، حركیاتها وصورها، صورها، ،بألوانها أوقاتهم سلبیین مبهرین ببرامج التلفزیون،

  .نعالم الحقیقة بالوهم لیصبحا متداخلین في ذهن الطفل،مترابطین،وفي تمییزه ال ینفصال

 :التلفزیون وریاض األطفال  -  ب

اقتحم التلفزیون جو الروضة وأصبح ال یتجزأ من محیطها یرجع السبب في هذا إلى كونه العنصر 

یحدث الهدوء فیها ویجعل األطفال متأقلمین مع جوها بسبب إحساسهم باأللفة وبقربهم من الوحید الذي 

الجو المنزلي الذي فارقوه، لهذا، سجلنا أنه ال تخلو ریاض األطفال من جهاز التلفزیون إذ أصبحت 

  .برامجه فقرة أساسیة في فقرات النشاط في مثل هذه المؤسسة التربویة

ن األطفال ال یتجاوبون بطریقة عادیة مع المعارف المقدمة في مثل هذه وسجلنا في الوقت ذاته أ

یعمق درجة انفالت األطفال «: المؤسسة والتي كثیرا ما یتجادلون في شأنها ویؤكد لنا هذا كون التلفزیون

حیث ")48(من التمثالت الواقعیة لألشیاء إلى ترسخ تمثالت البرامج التلفزیونیة في إدراكهم الخاص

ون المربین في الحقائق والتفاصیل المهمة وال أدل على ذلك من رفض العدید من أطفال الروضة یجادل

ألن یصبحوا أطباء، أو جراحي أسنان بسبب الصورة السلبیة الملحقة بهم في بعض البرامج ویمیلون مقابل 

 والحیلة، یة والخبث،بالقوة البدنالرسوم المتحركة یحققون النجاح  ذلك إلى أن یصبحوا أبطاال مثل أبطال

وهنا نجدهم یمیلون إلى األبطال اللصوص أو سائقي السیارات السریعة أو الطیارات أو المركبات الفضائیة 

  .)49(الغریبة

كما یستقون من التلفزیون إدراكا خاصا لظواهر الكون والتي تفسر لهم معظم التساؤالت الغریبة 

عن مصدر الریاح إذ أشار إلى أن  "عبد السالم" التي تراودهم في سن الطفولة ومن ذلك ما ذكره الطفل 
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وحین سؤالنا عن سبب اهللا ینفخ بقوة في السماء وتخرج من فمه الریاح والتي تصل إلى األشجار والمنازل 

وأكدت لنا والدته إصراره على هذه الفكرة التي استقاها . هذا النفخ أشار إلى غضبه من اللصوص واألشرار

  .)50( من التلفزیون، ورفضه تغییرها رغم إصرار والدیه على ذلك

إلى مؤسسة اجتماعیة خاصة بتنشئة الطفل الجزائري فشكلت " طیور الجنة" كما تحولت حصة 

ضته الخاصة التي ترافقه في حجرته طوال فترة انشغال أمهكما یعاد برمجة البرنامج في الروضة رو 

القتناع المربین بأهمیته التربویة لكن طغیان الموسیقى، والحركیة، والرقص فیه یفتح تساؤال حول ما إذا 

لشفرات المترسخة في كانت الرسائل الضمنیة لهذه البرامج مفهومة أم أنها تشكل تراكما من تراكمات ا

  . )51(ذاكرة الطفل اعتباطا ویتم تردیدها آلیا من دون فهم أو استیعاب

إنها الفرضیة التي تأكدت لنا أثناء دراستنا المیدانیة حیث أننا الحظنا أن معظم أطفال الروضات 

 جرد تشغیل قناةینقادون سلبا وراء الرقص وتردید كلمات األغاني بم سواء في المنطقتین المذكورتین آنفا

تبین لنا في نفس الدراسة أنهم ال تفوتهم التفاصیل في هذه المشاهدة حیث أنه وبمجرد  ،"طیور الجنة"

ظهور الصورة األولى لهذه األغاني یرددون عنوانها أو الكلمة المفتاحیة لها وینطلقون في تردید البقیة مع 

  . )52(انطالق الموسیقى ویتوقفون بمجرد إیقاف وقعها

حیث تحولت  "القذیفة السحریة" أو " االبرة تحت جلدیة" إنه الواقع الذي عاد بنا إلى حیثیات 

هذه البرامج إلى منبهات لألطفال تثیرهم لتضییع طاقاتهم في الغناء والرقص من دون فهم الجوهر ویفقدون 

ن هذه األغاني ویحتجون على إثر ذلك الرغبة في اللعب أو االنشغال بالتفاعل مع األقران إذ ال یملون م

لذلك یشكل التلفزیون أحد الفقرات األساسیة للروضة . عن مقاطعتها ویطالبون بإعادة تشغیلها في كل مرة

ال جدال في شأنها بل تحول دوره إلى امتداد لما كان یتمتع به في أوساط األسرة وأصبح محور جزاء كل 

  .بحرمانه منها طفل مؤدب إذ یكافأ بالمشاهدة، ویعاقب غیر المؤدب

  :التلفزیون والمدرسة- ج

امتد تأثیر التلفزیون إلى المدرسة على شاكل األسرة والروضة ومن مظاهر ذلك أنه قد أصبح 

مصدرا أساسیا الستقاء المعارف والقیم وهي الحقیقة التي أكدتها العدید من الدراسات والتي تشیر إلى أن 

  .)53(بین األطفال من المستویات المختلفة "جوة المعرفیةالف"التلفزیون یساهم إلى حد ما في تقلیل 

فهو بذلك مصدر أساسي للحصول على المعلومات والمعارف حیث أكد العدید من الباحثین أن 

التلفزیون لیس بالمفید وال الضار ولیس هو بالرفیق المخلص وال هو بالعدو المخادع إنما تأثیره یعتمد 

  .)54(التي یشاهدها التلمیذ والفترة التي یقضیها في مشاهدته لها بدرجة كبیرة على نوع البرامج
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وأهم ما قدم لذلك من أدلة أن البرامج الثقافیة المخصصة لألطفال أقل من خمسة سنوات تساعد 

على ازدیاد حصیلتهم اللغویة وقدرتهم العددیة والحسابیة وتحصیلهم الدراسي فیما بعدوه ما تأكد في 

، لكن العدید من المؤشرات األخرى تؤكد أن )55(في جامعة كانساس 1995عام  "تهتسن ورای" :دراسة

بین التلفزیون والتحصیل الدراسي للتالمیذ عالقة عكسیة حیث أنه كلما ازدادت المشاهدة انخفض 

ساعات یومیا یتحصلون حتما على  6التحصیل الدراسي حیث أن األطفال الذین یشاهدون التلفزیون 

  .)56(سیئتحصیل دراسي 

من األسباب الحقیقیة لهذه الظاهرة أن التلفزیون یؤثر سلبا على الصحة النفسیة لألطفال حیث 

یشتت انتباههم ویقلل من تركیزهم وقدرتهم على اإلبداع كما یجعلهم في خمول وعجوفي تعب ال متناهكما 

تمنح لها الفرصة الالزمة یعد هذا األخیر حاجزا أمام أدائهم للواجبات في األوقات المحددة حیث ال 

  .إلنجازها بسبب كثرة ساعات التعرض والمشاهدة

من جهة أخرى نجد أن التلفزیون أسهم كثیرا في خلق سلوكیات عدوانیة لدى التالمیذ، داخل 

المدرسة، وخارجها، یرجع هذا في الغالب إلى برامج العنف التي یتم التعرض لها في التلفزیون والتي 

في التعامالت الیومیة لألطفال مع أقرانهم ومع المعلمین وما هذا إال مظهر من مظاهر  تتداعى تفاصیلها

  .العنف الرمزي للتلفزیون والذي حال دون احترام السلطة المشروعة للمدرسة وقانونها العام

إنه واقع توصلت إلیه العدید من الدراسات المرتبطة بالعنف التلفزیوني والسلوك العدواني لألطفال 

وسجلناها میدانیا أثناء استجوابنا للعدید من المعلمین واألساتذة واألولیاء ،حیث أفادونا بأن السلوكیات 

العنیفة للتالمیذ تتنامى یوما بعد آخر إلى حد یصعب ضبطها في كل المواقف وهي في الغالب جسدیة 

الت إلى أضرار جسدیكما تتمظهر في لعبهم العنیف مع زمالئهم ویؤدي هذا األخیر في العدید من الحا

یمارسون سلوكیات عنیفة لفظیا سواء في تعامالتهم مع أقرانهم أو مع المساعدین التربویین وهي في 

الغالب سلوكیات تتكرر رغم ممارسة الصرامة في شأنها،إذ یصل الحد إلى استدعاء األولیاء بعد حرمانهم 

  .من الحصص

، وعلى الرغم من إسهامه في تزوید األطفال كل هذا وغیره یؤكد كنا حقیقة أن التلفزیون

بالمعلومات إال أنه یحول دون تحقیق التحصیل الدراسي الجید ویسهم في الوقت ذاته في تذویب السلطة 

  .المشروعة للمدرسة
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  :التلفزیون والكتاب-د

ب الذي مما ال شك فیه أن بین التلفزیون والوسائل اإلعالمیة األخرى منافسة شدیدة ال سیما الكتا

نجده أستبعد إلى حد ما في التنشئة االجتماعیة للطفل الجزائري فلم تعد توكل إلیه مهمة سرد الحكایات 

والقصص بل یتكفل التلفزیون بروایتها وتمثیلها وتجسید أحداثها ویبقى الطفل المتلقي السلبي المدمن علیها 

  .والمنبهر بأحداثها

ى التخیل حیث تعطى له كل العناصر جاهزة ومن شأن هذا أن یقلص من قدرة الطفل عل

بالصوت والحركات والصورة وما علیه إال إشباع فضوله بالمشاهدة كما عمل ذلك في الوقت ذاته على 

التقلیل من فرص المطالعة حیث عوضت ثقافتها بثقافة المشاهدة ما من شأنه أن یساهم سلبا في 

  .)57(جهودهم في القراءة واإلبداعالمكتسبات الفكریة واللغویة لألطفال ویقلل من 

ومن مظاهر ذلك في األسر امتالك األطفال العدید من األقراص المضغوطة المتضمنة لألفالم 

عوض امتالكهم للقصص والمجالت ناهیك عن تراجع فرص تلقیهم للروایات الشفویة ...الكرتونیة واأللعاب

رصهم في التفاعل الرمزي مع أحداثها وأولیائهم من األولیاء ومن شأن هذا أن یقلل في الوقت ذاته من ف

  .)58(أثناء سردهم لها

تؤكد لنا هذه المعطیات تأثیر التلفزیون على مؤسسات التنشئة االجتماعیة للطفل الجزائري ما 

ساهم في تغییر العدید من األسس والمعطیات الخاصة بهاونا تراجعت السلطة المشروعة لها أمام تنشئة 

محلها السلطة الرمزیة للتلفزیون الشيء الذي یستدعي إعادة النظر في هذا األخیر ودوره األطفال لتحل 

في تنشئة األطفال ومن خالل تفعیل أدوار المؤسسات األخرى والتقلیل من فرص التعرض له والمشاهدة 

یة، والتغییر لبرامجه ألن التلفزیون حقا كالحقنة تحت الجلد یزاول تأثیره البالغ على المؤسسات االجتماع

االجتماعي الذي یحدثه لیس باإلیجابي في كل مربل وراءه العدید  من السلبیات والعدید من نقاط 

  .االستفهام التي تستوجب البحث فیها والتعمق في معطیاتها

  :خاتمة وتوصیات

یتمتع بسلطة رمزیة فرضت نفسها  إن التلفزیونالقول  إلیهیكنخالل ما تمت اإلشارة  هكذا ومن

مؤسسة قائمة  المعارف إلىمن مجرد وسیلة للترفیه واستقاء  للطفل وتحولتسرا في التنشئة االجتماعیة ق

المتطورة، وقسرا، المقصود بالصوت والصورة وآلیاتها  المقصود وغیرتأثیرها الرمزي  ذاتها تزاولبحد 

تماعیة هامة في مختلف احتلت مكانة حساسة في حیاة الطفل وتنشئته االجتماعیة كما أحدث تغییرات اج

  .المؤسسات إذ عمل على تقلیص أدوارها وتقلیل سلطتها ومن شأن هذا أن یؤثر سلبا على تنشئة الطفل
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صحیح أن للتلفزیون العدید من اآلثار االیجابیة، لكننا لم نركز علیها لتفادي التستر وراء ستارها 

یره على األطفال أو على األقل التقلیل من لتقبل عنفها الرمزي الذي ال بد من ضبطه كي ال یزاول تأث

فعالیته، وهنا، ال بد من العودة إلى ضبط البرامج التلفزیونیة وفق معطیات واقعیة تتكیف وشخصیة الطفل 

الجزائري كما أنه ال بد من تقلیل ساعات المشاهدة من خالل تعویضها باللعب والمطالعة ألن هذا سوف 

دراتهم ومواهبهم ومن ثم مكتسباتهم المعرفیة التي یجتهدون في تحصیلها یساهم إلى حد بعید في تنمیة ق

  .عوض تلقیها جاهزة وبشكل سلبي

وال یفوتنا في هذا التأكید على ضرورة تشجیع البرمجة الوطنیة للبرامج الخاصة لألطفال على نحو 

مج لمرافقة األولیاء له تتوافق معطیاته مع خصوصیة الطفل الجزائري والذي ال بد من إخضاع تلقیه للبرا

وال یتحقق ذلك دون تقلیل ساعات . قصد تفعیل آلیات التواصل وتقلیل فرص ثقته المطلقة بالتلفزیون

التعرض لوكالتي ستنقذه من االنسیاق سلبا وراء البرامج التلفزیونیة وستنقذ األسرة والمؤسسات األخرى من 

  .التأثر السلبي به

لبي للتلفزیون على مؤسسات التنشئة االجتماعیة للطفل الجزائري ال بد كما أنه ولتفادي التأثیر الس

أن تمثل األسرة القدوة في ضبط أنماطها للمشاهدة من خالل تقلیل ساعاتها وتفعیل األنشطة الفكریة 

والبدنیة من مطالعة ریاضة، ألن ذلك سیساعد األطفال تحمل فقدانهم للتلفزیون وسیوجههم إلى تعویضه 

  .خرى أكثر نفعا وأقل ضررابأنشطة أ

فالطفل لن یتأذى إذا ما أنقصنا من مشاهداته للبرامج التلفزیونیة ولن یموت إذا ما حرمناه منبل 

موته كطفل عادي وضیاع مستقبله كفاعل أساسي في المجتمع سیكون مؤكدا إذا ما حرمناه من التنشئة 

  .یه الستكمال شخصیته وبلوغ النضج فیهااالجتماعیة السلیمة في مؤسسات یجد فیها كل ما یحتاج إل

لذا على األسر الجزائریة أن تدرب أوالدها على العیش في محیط أقل تأثرا بالتلفزیون وعلیها قبل 

ذلك أن تدرب نفسها على تربیة األطفال والتكفل بهم بنفسها دون اللجوء في كل مرة إلى مساعدة 

التواصل والتفاعل االجتماعي ألنه عماد التنشئة االجتماعیة التلفزیون، وهنا، یتوجب علیها تفعیل أدوار 

  .السلیمة

   :الهوامش

،مجلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة،عدد دور التلفزیون في التنشئة االجتماعیةشعباني مالك، - )1(

 .214،ص 2012،،الجزائر،07

)2( , consulté le 15 février 2013 à 21h .télévisionla  http://www.wikipédia.org/ 

 .389 ،ص2002،دار الفكر،بیروت،علوم االتصال والمجتمعات الرقمیةفلایر مهنا، )3(

http://www.wikip%c3%a9dia.org/
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(4) Le Diberder Alain, Briser les chaînes, une introduction à l'après télévision, Ed la 

découverte, paris, 1998, P7. 

العالقة بین مشاهدة برامج التلفاز والسلوك العدواني لدى األطفال بمحافظات دحالن،أحمد محمد عبد الهادي  )5(

 69، ص 2003رسالة ماجستیر في قسم علم النفس،الجامعة اإلسالمیة،غزة،غزة،

 265ص  ،1978،دار الفكر العربي،القاهرة،األسس العلمیة لنظریات اإلعالمجهان أحمد رشتي، )6(

 70دحالن،مرجع سبق ذكره،ص أحمد محمد عبد الهادي  )7(

 . 98، ص 2011،طاكسیج للدراسات والنشر والتوزیع،الجزائر، مقدمة في علم اإلعالمنعیمة واكد، )8(

 99المرجع نفسه،ص  )9(

 79جهان أحمد رشتي،مرجع سبق ذكره،ص   )10(

(11) Marshall McLuhan, Understanding Media The extensions of man,  London and New 

York, without date,p 11 

 29،ص 2005، األردن،1دار جریر للنشر والتوزیع،طعولمة التلفزیون،عبد الرزاق محمد الدلمي، )12(

  تنقل هذه النظریة حقل الدراسات من المفهوم السلبي للجمهور اإلعالمي إلى :نظریة االشتخدامات واإلشباعات

فاعلون یصطفون من اإلعالم المضامین والرسائل المفهوم اإلیجابي القائم على إدراك أن أعضاء الجمهور هم أناس 

التي یفضلونها،ویتم استقاؤها واختیارها وفقا الحتیاجاتهم ورغباته،وتسلم هذه النظریة أن الجمهور لیس متجانس،بل 

  .مختلف وفق اختالف الحاجات والرغبات والدوافع،لذلك،ووسائل اإلعالم تعمل على تلبیة هذه الحاجات والرغبات

 154ع أكثر،عد إلى فلایر مهنا،مرجع سبق ذكره،ص للتوس 

،والدراسات سوسیولوجیا االتصال واإلعالم،النشأة التطوریة،واالتجاهات الحدیثةعبد  اهللا محمد عبد الرحمن، )13(

 36، ص 2002المیدانیة،دار المعرفة الجامعیة،اإلسكندریة،

 المرجع نفسه،الصفحة نفسها )14(

(15) Myriam Watthee- Delmotte ,La violence représentations et ritualisations, 

L’Harmattan, France, 2002, p.17. 

(16) Idem 

(17) Idem 

،ترجمة درویش الحلوجي،دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات التلفزیون وآلیات التالعب بالعقولبییر بوردیو،  )18(

 56،ص 2004اإلعالمیة،عمان،

(19) Gabriel Langouet,Hélène Buraud-Caquelin,les jeunes et leurs parents face aux 

médias,la cas de la France,observatoire de l’enfance en France,Paris,sans date,p 

216 

 33بییر بوردیو، مرجع سبق ذكره،ص  )20(

 .المرجع نفسه،الصفحة نفسها )21(

 53المرجع نفسه،ص  )22(

)23(  http://barboura.arabblogs.com/SH2010/archive/2010/7/1067218.html اإلعالم  وسائل

 . consulté le 14 /03/2013 à 13h,   وللتنشئة االجتماعیة

(24) Idem 

http://barboura.arabblogs.com/SH2010/archive/2010/7/1067218.html %d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84
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(25) Idem 

بمنطقة أثر وسائل اإلعالم على القیم والسلوكات لدى الشباب ،دراسة استطالعیة السعید بومعیزة،  )26(

ص ،2005/2006أطروحة مقدمة لنیل درجة الدوكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال،جامعة الجزائر،البلیدة،

181 . 

،منشأة الناشر لیلى محمد الخضري،إرشاد الطفل وتوجیهه في األسرة ودور الحضانةمواهب ابراهیم عیاد، )27(

   183،ص 1995للمعارف،االسكندریة،

 المرجع نفسه،الصفحة نفسها     )28(

  المرجع نفسه،الصفحة نفسها  )29(

, 2مكتبة الفالح للنشر والتوزیع ،ط, التربویة المعاصرة علم االجتماع التربوي وقضایا الحیاة. وطفة  على اسعد  )30(

  .143-142ص  1998الكویت،

 هاالمرجع نفسه، الصفحات نفس  )31(

)32( ,op cit.http://barboura.arabblogs.com/SH2010/archive/2010/7/1067218.htm 

 263مواهب ابراهیم عیاد،لیلى محمد الخضري،مرجع سبق ذكره،ص   )33(

الرحمن سید سلیمان،شیخة یوسف الدربستي،مكتبة زهرة ،ترجمة عبد اللعب ونمو الطفلماریا بیرس،جنفیف الندو، )34(

  117،القاهرة،،ص 1996الشرق،

  160- 159وطفة  على اسعد ،مرجع سبق ذكره،ص ص   )35(

،رسالة دوكتوراه في جامعة التنشئة االجتماعیة ودورها في نمو التفكیر اإلبداعي لدى الشباب السوريهناء العابد، )36(

ST Clements  26،ص 2010جتماع ،سوریا،العالمیة،تخصص علم اال 

 المرجع نفسه،الصفحة نفسها )37(

  المرجع نفسه،الصفحات نفسها  )38(

   28المرجع نفسه،ص  )39(

  سادت هذه النظریة في ":الحقنة تحت الجلد" أو " القذیفة السحریة"، "اإلبرة تحت الجلد:" تسمى كذلك :الطلقة السحریة

ات تقریبا،تؤكد  أن الجمهور سلبي ومتجانس،وتؤثر علیه وسائل الدراسات اإلعالمیة لفترة طویلة حتى نهایة األربعینی

   .اإلعالم كما تؤثر كالطلقة السحریة

 ،172،ص 2000،القاهرة،1،عالم الكتب،ط نظریات اإلعالم واتجاهات التأثیرللتوسع أكثر،عد إلى محمد عبد الحمید  

(40) Gabriel Langouet,Hélène Buraud-Caquelin,loc cit   

  الثقافيالغرسcultivation theory:   نشأت هذه النظریة إثر الهاجس المتصاعد في الوالیات المتحدة األمریكیة حول

تأثیرات العنف التلفزیوني،وتشیر هذه النظریة أن التلفزیون تغرس معتقدات الناس،حیث تغرس صورا من الواقع وتصوغ 

  .واتجاهاتإنتاجا تثقیفیا وتكرس أنظمة معتقدات وتمثالت عقلیة 

   266للتوسع أكثر،عد إلى فلایر مهنا،مرجع سبق ذكره،ص.  

 التلفزیونیة المواد واقع في لألطفال،بحث الفضائیة  MBC 3قناة في التلفزیونیة المواد،  نغیمش هاشم احمد    )41(

 184 ،ص 2010،جامعة األنبار،أیلول 9/10،مجلة الباحث اإلعالمي،العدد  أسبوع لمدة القناة في المعروضة

)42( Idem 

(43) Wilber Schramm,l’influence de la television sur les enfants et les 

adolescents,études et documents d’informations n 43,Unisco,USA, s date,p 12 

http://barboura.arabblogs.com/SH2010/archive/2010/7/1067218.htm
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(44) Idem 

، المجلس  الوطني للثقافة والفنون األطفال واإلدمان التلفزیونيماري وین،عبد الفتاح الصبحي،  )45(

 155،ص 1999واآلداب،الكویت،

یومي   بالجزائر العاصمة،" بوزریعة:" و " تیزي وزو:"مقابالت مع العدید من األمهات في منطقتي بوزقن ب )46(

 .مارس بالنسبة لمنطقة بوزقن 01بالنسبة للمنطقة للجزائر العاصمة،و  2013مارس  14

 .المقابالت نفسها،الیوم نفسه )47(

(48) Wilber Schramm,op cit,p 19 

(49) Tiphaine MARTIN, L’enfant face à la télévision, Mémoire présenté en vue de 

l’obtention du certificat de capacité d’orthophoniste,Nancy-Université,2011,p 63  

مقابلة مع العدید من المشرفین على الروضة واألطفال،في منطقتي بوزقن بتیزي وزو،والجزائر  )50(

 .مارس 07فیفري  و 28.العاصمة،یومي

 هالمقابلة نفسها،التوقیت نفس )51(

حقیقة استنتجناها بالمالحظة المیدانیة للعدید من األسر الجزائریة في المنطقتین المذكورتین،وفي مناطق أخرى  )52(

 .مثل المدیة

  المالحظة نفسها )53(

  الفجوة المعرفیة:gap –Knawledge  :طار المرجعي لها مما نموذج من نماذج تأثیرات اإلعالم القویة،یتألف اإل

صاغه دونهووي وأولیان من دراسات حول انتشار المعرفة وحول الحمالت المعلوماتیة،حیث یفسر انتشار المعلومات بفعل 

وسائل االتصال الجماهیري والتطور االجتماعي والثقافي عامال من العوامل المساهمة في تقلیص الفجوات المعرفیة بین 

سیما في الدول النامیة،ویسند للتلفزیون هذه الوظیفة لقدرته على مخاطبة جمیع األفراد من جمیع األفراد والجماعات ال  

فهذا المنظور المعرفي یسلم أن للتلفزیون واإلعالم بشكل عام القدرة على بناء عالم رمزي موحد مؤلف من .المستویات

  .مرجعیات وتراكمات وتحدیدات لهویة ثقافیة معینة

 300فلایر مهنا،مرجع سبق ذكره،ص : للمزید أكثر،عد إلى كتاب 

  163، ص 2001، القاهرة 1،عالم الكتب،ط التلفزیون والصحة النفسیة للطفلعز الدین جمیل عطیة،  )54(

  164المرجع نفسه،ص   )55(

 164،165المرجع نفسه،ص،ص  )56(

  17المرجع نفسه،ص  )57(

 91ماري وین،عبد الفتاح الصبحي،مرجع سبق ذكره،ص   )58(
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  .دور األستاذ المشرف في الحد من السرقة العلمیة

  غریب حسین ــ جامعة الجلفة/د                                  

  بن عامر زهرة ــ طالبة دكتوراه ــ جامعة عنابة/ الباحثة                                                         

  :الملخص

تتصدر هذه الوظائف مهنة التعلیم العالي، هذه التي تكتسي و الجامعة منوط بها وظائف عدیدة، 

وتجدر بنا هنا اإلشارة إلى المقومات التي تساعد الجامعة على  ،أهمیة كبیرة لتقدم المجتمعات وتطویرها

أداء هذه المهمة بنجاح، ومن بین تلك المقومات قضیة الحرص على غرس االلتزام باألمانة العلمیة لدى 

  . الطلبة عند تقدمهم لنیل الدرجات ألن هذه األخیرة تعتمد على الصدق في العمل

م التوجیهات الالزمة للطلبة حول كیفیة االستشهاد الصحیح من خالل تقدی أیضا وتقتضي عملیة التعلیم

بأعمال سابقة أنجزت من طرف  سواء ون إلى االستعانة ؤ التركیز على المعلومات ومصادرها عندما یلج

، وماتلمصادر المعمختلف أو بالنسخ المباشر لما یجدونه في الكتب والمجالت وفي  آخرین باحثین

  .لعلمیة إلى جانب القیم األخالقیة في الحسبان عند وضع خطة البحثبمعنى وضع القیم ا

وعلى ذكر القیم األخالقیة، یلتزم أستاذ الجامعة بدعم الطالب في مسیرته العلمیة وبإعداده بأن 

یكون أمینا في نقله للمعلومات وأن یحرص دائما على اإلشارة إلى مصدرها وٕاال أصبحت أبحاثه مصنفة 

  .) (Plagiatالعلمیة  في خانة السرقة

كتیبا یساعد الطلبة على فهم ظاهرة السرقة نقدم ومن خالل المحور الرابع سمن خالل هذه المداخلة    

العلمیة كي یكونوا على درایة بكیفیة االستعانة الصحیحة عند استخدام عمل الغیر وبالعقوبات التي قد 

دلیال منهجیا إلحالة وتهمیش المراجع والمصادر  تفرضها الجامعة في حالة السرقة العلمیة، كما سنقدم

  .یساعد الطلبة في تجنب الوقوع في السرقة العلمیة غیر المقصودة) APA(على طریقة 

  .، اإلشراف)APA(السرقة العلمیة، الدلیل المنهجي، : الكلمات المفتاحیة

  

Résumé : 

       Avec le développement de l’Internet et des nouvelles technologies, le phénomène du 

plagiat s’est développé en particulier dans le milieu universitaire, ce qui a compliqué le rôle 

des enseignants encadreurs. 

Pour rendre la tache des enseignants  encadreurs facile, nous voulons mettre à leur  

disposition ce document qui contient les outils, les méthodes et les moyens nécessaires qui 

permet d’informer et d’aider à la lutte contre le plagiat. 
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   Ce travail s’inscrit dans une démarche de qualité et d’amélioration continue de la mission 

de l’enseignement- encadreur et à la mise en œuvre de la politique de lutte contre le plagiat 

qui s’articule autour de plusieurs points : comprendre le plagiat, ses différents types, comment 

détecter le plagiat, puis les moyens anti plagiats et enfin les sanctions. 

Mots-clés: Plagiat, Guide méthodologique, (APA), encadrement. 

 

  :مقدمة

استفحلت ظاهرة السرقة العلمیة مع التطور السریع لألنترنات وتكنولوجیات اإلعالم الحدیثة في الوسط     

الجامعي، خاصة في السنوات األخیرة مما عقد من مهمة األستاذ المشرف، الذي إلى جانب ما یطلب منه 

ه التعلیمیة بنجاح ، من مواصفات معرفیة ومهارات أكادیمیة ومهنیة وتكوینیة تساعده على أداء رسالت

هناك خصائص أخرى تدخل ضمن دوره التربوي الذي یقدم من خالله البرامج التوجیهیة واإلرشادیة إلعداد 

الطلبة لدخول معترك البحث العلمي وتحصیل درجاته التي تعتمد على األمانة في العمل وتحقیق الضوابط 

لى بذل جهود أكبر للحد من ظاهرة السرقة العلمیة األخالقیة، ولكي یتأتى له ذلك یسعى األستاذ المشرف إ

بتبني تدابیر وقائیة توعویة تساعد الطلب على الفهم الصحیح لمفهوم السرقة العلمیة وأن یكون على درایة 

تامة بكیفیة التوثیق عند االستعانة بمصادر المعلومات المختلفة وفیما یلي نستعرض من خالل هذه 

المشرف تجاه الطلبة الذین یشرف علیهم للحد من السرقة العلمیة والتي تتمثل في المداخلة واجبات األستاذ 

شرح مفهوم السرقة، أنواعها، كیفیة تفادیها ثم سبل الكشف عنها وأخیرا التعریف بالتدابیر الوقائیة 

  . والردعیة

  :مفهوم السرقة العلمیة

مشتق من الكلمة الیونانیة   (Le Plagiat)السرقة العلمیة أو كما یصطلح على تسمیتها باالتینیة    

Plagiarius    وتعني الشخص الذي یسرق عبدا من سیده أو یبیع إنسانا حراDuguest,2008) ( وتستعمل

للداللة على حالتین مختلفتین، ففي األولى تشیر إلى سرقة أفكار الغیر من دون " السرقة العلمیة"عبارة 

االستخدام المتعمد ألعمال أشخاص آخرین دون اإلشارة إلى أصحابها قصد وفي الحالة الثانیة تشیر إلى 

  .والسرقة العلمیة سواء كانت مقصودة أو غیر مقصودة فهي تعتبر خطأ أكادیمیا فادحا 

السرقة العلمیة هي كل عملیة انتحال أو غش أو تزویر في النتائج واألعمال العلمیة باالقتباس الجزئي "   

ة للمصدر أو السطو على أعمال اآلخرین ونسبتها إلى النفس سواء بالنقل من أو الكلي دون اإلشار 

  )2016جویلیة  28المؤرخ في  933:قرار الوزارة رقم( ". اإلنترنیت أم من مصادر أخرى
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   :حجم المشكلة عالمیا ومحلیا

لیست ظاهرة الغش في االمتحانات والسرقة العلمیة حدیثة العهد ومحدودة كما یراها البعض، وهي ال    

یصعب  (Tabous)" طابوها" تقتصر على دولة دون سواها، بل كل ما في األمر أنهم كانوا یعتبرونها 

أخذت ظاهرة السرقة التحدث فیه أو التطرق إلیه في الجامعة، ولكن مع بدایة العشریة األخیرة، وبعد أن 

  ). (GUIBERT, 2001. العلمیة بعدا اجتماعیا، أصبحت موضوع الساعة وتناولته عدید وسائل اإلعالم

ربما كان هذا حافزا دفع بالباحثین إلى إجراء العدید من الدراسات نذكر منها التقریر الذي أنجزته وكالة    

، كشفت نتائجه أن أغلبیة   Swedich National Agency for Higher Educationبسویدیة تسمى 

الحاالت التي تمت معالجتها على مستوى المجالس التأدیبیة في الثانویات والجامعات كانت تخص الغش 

والسرقة العلمیة، ووجدت دراسة أخرى أجریت بالوالیات المتحدة األمریكیة أن الطالب الذین ینقلون 

من مجموع  1/4إلى  1/3ن ذكر مرجعها، یمثلون بین دو  (Internet)النصوص مباشرة من االنترنت 

على  ) (Guebard et Michaud, 2001)  2001جیبار ومیشو، (الجامعیین، وذهبت دراسة أخرى أجراها 

من مجموع المستجوبین لجئوا إلى  %34.5مجموعة من الطالب بالجامعات الفرنسیة إلى أن ما نسبته 

 ),Guibert 2001(.دون ذكر المصدر (Internet)نقل النص كامال أو جزءا كبیرا منه من االنترنت 

أما الدراسات العربیة عموما والوطنیة خصوصا التي تناولت هذا الموضوع ، قلیلة إذا ما قارناها    

دودیة الظاهرة في الجامعات العربیة عامة والدراسات بالدراسات الدولیة ، وربما یرجع هذا الشح إلى مح

الوطنیة خاصة ویعود ربما هذا االحتشام في تناول ظاهرة خطیرة كالسرقة العلمیة إلى محدودیتها في 

الجزائر، أما في السنوات األخیرة  وبعد تفاقمها، وصل ذلك إلى حد مساءلة وزیر التعلیم العالي والبحث 

مجلس األمة، حول أسباب ظاهرة  السرقة العلمیة وتفشیها في الوسط  العلمي من طرف عضو من

   )09:، ص2015حجار، .( الجامعي و ما هي التدابیر التي اعتمدتها الوزارة  لمحاربة هذه الظاهرة

  لماذا السرقة العلمیة ؟

السرقة إن المتمعن في البیانات والمعلومات التي جاءت بھا الدراسات واألبحاث المھتمة بموضوع 

یالحظ أن اإلنترنت هي المصدر الرئیسي للمعلومات بالنسبة للطلبة الجامعیین مما قد یعزز  العلمیة،

میولهم للجوء إلى النسخ المباشر والحرفي لما یحتاجونه بغیة إنجاز األعمال المطلوبة منهم في ظرف 

یة لعامل الزمن الذي ال یكفي زمني قیاسي ، وعلى ذكر الوقت یرجع الطلبة وقوعهم في فخ السرقة العلم

  . حسبهم إلكمال ما طلب منهم أو لعدم معرفتهم بقواعد األمانة العلمیة
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  :أنواع السرقات العلمیة

یحتاج الطالب في الجامعة إلى االسترشاد بعمل وأفكار المؤلفین والباحثین عند انجازهم لألعمال المطلوبة 

منهم فیلجئون إلى المصادر الخارجیة حیث یتطلب استخدامها مجموعة من الضوابط حتى ال تصنف 

ثین في إعداد البحوث دلیل الباح( في كتابه )  السید الهواري(سرقة علمیة، وفي هذا الموضوع فقد ذكر 

  : ثمانیة اشكال تخل بالمانة العلمیة هي) العلمیة 

  .ذكر أفكار شخص آخر دون اإلشارة إلى صاحبها في متن البحث- 

  .تبني أسلوب الغیر دون اإلشارة إلي مصدره- 

  "..."النقل الحرفي ألسلوب الغیر دون وضعه بین مزدوجتین - 

  .ذكر هذا المصدراستخدام أفكار وردت في مصدر آخر دون - 

اسقاط بعض العبارات أو الجمل من النص المراد االستدالل به عن قصد أو غیر قصد حتى وٕان ذكر - 

  .المصدر فقد تخل بالمعنى للنص األصلي 

تقدیم أفكار وكتابات وتبنیها تعود إلى مؤلفین معروف عنهم التحیز وعدم الدقة والنقص في أمانتهم - 

  .العلمیة 

كظروف الحرب (الخطابات الحزبیة والتقاریر التي تم انجازها في ظروف غیر طبیعیة االعتماد على - 

   .)مثال

  .ذكر عناوین لمراجع في القائمة الخاصة وفي الحقیقة لم یتم االستعانة بها في انجاز العمل المطلوب- 

 Universityوهناك أیضا صور أخرى للسرقة العلمیة، أشارت إلیها عمادة الجامعة البریطانیة،    

(HWU) Heriot-Watt  2005النسخة العربیة عام)" السرقة الفكریة( دلیل الطالب لتجنب االنتحال "في ،

 ) (copié-colléاللصق  -وتم تحدیثها هذه السنة، كالنقل المباشر من شبكة اإلنترنیت عبر خاصیة النسخ

شخاص دون ذكر أصحابها أو لمعلومات سواء كانت أفكار أو رسوم أو نماذج تم تصمیمها من طرف أ

شراء أعمال من طرف الطلبة الجامعیین أو الباحثین على مستوى عال واعتبرتها سرقة مزدوجة كونها 

  .عادة ما تكون هي األخرى منقولة بطریقة منافیة ألخالق البحث العلمي

  :سبل الكشف عن السرقة العلمیة

الطلبة باستعماله لطریقتین، األولى بإدخاله  یستطیع األستاذ المشرف الكشف عن السرقة العلمیة عند

كلمات من البحث في أحد البرامج المخصصة لمكافحة انتحال أفكار الغیر، والثانیة بصفته باحثا فهو ملم 

 ...بما یكتب في مجال تخصصه من مقاالت تنشر في المجالت العلمیة أو على شبكة اإلنترنیت
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 :العلمیة البرمجیات الشائعة في الكشف عن السرقة

تعتبر محركات البحث الحل األول والرئیسي الذي من خالله یتم الكشف عن السرقات العلمیة، فمنها 

المجانیة التي تسمح للطالب من التحقق الذاتي وفحص عمله والتدقیق فیه، ومنها ذات طابع تجاري، 

شف عن مصدره،  وفیما یلي وكلها بصفة عامة تقدم تقاریر وافیة عن الموضوع المراد البحث عنه كما تك

  :بعض المحركات شائعة االستخدام

Google 

  .محرك بحث تقلیدي یتم إدخال الكلمة أو الكلمات المفتاحیة في المربع الخاص ثم یبدأ البحث

Aplag : ( Arabic Plagiarism)  

      برنامج یكشف سرقة النصوص المكتوبة باللغة العربیة صدر بقسم علوم الحاسب بجامعة الملك سعود 

  )2015الحربي والحربي، ( 

Copy Tracker   

 .)الفرنسیة(برنامج إعالم آلي مجاني متص في الكشف عن السرقات العلمیة باللغة الالتینیة 

                                                                                                                  (Bachelet, 2016). 

Plagium   

 TXT  أو  PDFكلمة فقط ویبحث في النصوص بصیغة  1000محدد ب

NO Plagia 

  برنامج حر مختص في التدقیق في السرقة العلمیة

Renifleur de PlagiatLe  

یستطیع من خالله الباحث التعرف على الموقع  Microsoft Word( Doc), (Txt), (Rtf)محرك بحث، 

الذي تم منه النقل غیر القانوني أو كما یصطلح على تسمیته بالسرقة العلمیة یعتمد اللغة الفرنسیة في 

  .البحث

Plagiarismchecker.net 

ن السرقات العلمیة، یعتمد اللغة االنجلیزیة ویستخدم في جمیع أنحاء العالم صمم هذا البرنامج للتحقق م

  )2015الحربي والحربي، ( .بما في ذلك دول الخلیج،  واجهته سهلة االستخدام

وهناك وسائط أخرى للبحث والتدقیق في السرقة العلمیة غیر أنها ال تخلو من بعض الشوائب فهي    

ولتفادي السقوط  .صوص ولكنها ال تستطیع إیجاد مصدره في بعض األحیانتثبت وجود النقل الحرفي للن

في فخ السرقة العلمیة یجب أن یقر الطالب بإسهامات غیرهم في األعمال التي یقدمونها ویتم ذلك عن 

  .طریق التوثیق الصحیح
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   :أسس التوثیق العلمي للبحوث والرسائل العلمیة

  یقع على عاتق األستاذ المشرف تنبیه طالبه إلى أهمیة التوثیق العلمي وتعریفهم بالنظام    

و ) (MLAالذي یجب أن یعتمدوه ویختاروه، من بین األنظمة الكثیرة المعروفة  والتي نذكر منها نظام 

CBE  ونظام دلیل شیكاغو و نطامAPA . ) ،2004الهواري(  

  :طرق التوثیق العلمي

االسترشاد بأعمال الغیر لیس بالخطأ ألن العمل األكادیمي یتطلب ذلك من أجل دعم وٕاغناء األفكار    

ولكن الخطأ في عدم اإلشارة إلى المصدر الذي أخذت منه أو نسبها لغیر مؤلفها وسنستعرض في هذا 

أو   APAاألمریكیة  األكثر استخداما والتي وردت في دلیل جمعیة علم النفس الكتیب،  أسالیب االقتباس

  :مع تقدیم بعض األمثلة التوضیحیة  Nama/Date) ( ما یعرف بنظام االسم  التاریخ

  :أمثلة حول اإلحالة

عندما یستخدم الباحث االقتباس الحرفي للمعلومات من مؤلف آخر فإن علیه أن یكتب الفقرة المقتبسة 

والسنة و الصفحة، أما إذا كان االقتباس  بین قوسین وبخط مغایر وأن یذكر بعدها لقب المؤلف واسمه

  :فقط في المعنى فیمكنه عدم ذكر الصفحة ونوضح ذلك  في المثال التالي

  :مفاهیم حول الدافعیة لإلنجاز-

هي الرغبة في النجاح و الفوز وٕاتمام األعمال بصورة :((بأنها )الدیب، على محمد  (أوضح

  . )227ص 1994الدیب، على محمد ()) اته وزیادة ثقته بنفسهمرضیة تولِّد لدى الفرد الشعور بالرضا عن ذ

أنها تشیر إلى حالة داخلیة عند المتعلم تدفعه لالنتباه للموقف التعلیمي  )توق وآخرون(في حین یرى 

توق (وتوجهه لإلقبال علیه بنشاط وحماس وتلح علیه لالستمرار في نشاط حتى یحقق التعلم 

  .) 2001وآخرون،

وبعد ذكر مجموعة من التعاریف مثال علیه أن یعقب علیها بتعریف شخصي ُیظِهر فیه الباحث موقفه 

  . وهذا یعكس شخصیة الباحث وموقعه في البحث

یمكن القول أن الدافعیة لإلنجاز هي حالة داخلیة لدى التلمیذ، تحرك سلوكه وأداءه الدراسي وتضمن 

  . حیط الخارجي فهي توجهه نحو تحقیق التعلم استمرار السلوك مادامت مستثارة من الم

  ..تهمیش الكتب، المقاالت، الرسائل، المواقع الرسمیة

  :الكتـب بالعربیة      

مكان ). ثم رقم الطبعة إن وجد. ط(عنوان الكتاب بخط مائل ). سنة النشر. (اسم العائلة، االسم األول

 .الناشر: النشر
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  دار المسیرة –عمان، األردن " سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة" )1998(جابر، صالح محمود علي  أبو - 

  :الكتـب المترجمة      

اسم ( عنوان الكتاب بخط مائل). سنة النشر. (اسم عائلة المؤلف، الحرف األول من االسم األول -

  .الناشر: مكان النشر). المترجم غیر معكوس، مترجم

 الهیئة  –القاهرة ) أحمد فرج و آخرون،  مترجم( "نظریات الشخصیة")  1971(هول، ك ولندزي  -

 –المصریة العامة للنشر و التألیف 

  :المجالت و الدوریات    

اسم المجلة بخط . عنوان المقالة). سنة النشر، الیوم إن وجد ثم الشهر إن وجد. (اسم العائلة، االسم األول

  .، مدى الصفحات)رقم العدد(، رقم المجلد إن وجد مائل

مجلة كلیة العلوم  "ظاهرة قلق اإلحصاء عند طلبة علم النفس و علوم التربیة) "2009(أحمد دوقة، 

  .جامعة الجزائر  28-9، 12، العدد اإلنسانیة واالجتماعیة

  :األطروحات و الرسائل الجامعیة      

الجامعة، مكان نوعها، اسم . عنوان الرسالة بخط مائل). سنة النشر. (اسم عائلة المؤلف، االسم األول

  .النشر

 رسالة  "أثر األهداف التعلیمیة واألدائیة و فعالیة الذات على الدافعیة المدرسیة" )2005(قادري، فریدة 

 .الجزائر العاصمة  –جامعة الجزائر  –ماجستیر في علوم التربیة 

 )نفس النسق مع الكتب( :المعاجم و القوامیس    

فرنسي،  –عربي ( "معجم عبد النور، الثنائي الوجیز") 2001(عواد  عبد النور. جبور، عبد النور و أ ، ك

   –دار العلم للمالیین  –، بیروت ، لبنان 6ط) عربي –فرنسي 

 )نفس النسق مع الكتب العربیة( :الكتب باألجنبیة

- TYSON, P & TYSON, R.L (1996) « psychanalytique du développement de l’enfant et de 

l’adolescent » Paris -édit. PUF. 

  :وقائع المؤتمرات والندوات    

قــُـّدم إلى اسم . عنوان البحث أو المقالة بخط مائل). تاریخ االنعقاد. (اسم عائلة المؤلف، االسم األول

  .الندوة أو المؤتمر، مكان االنعقاد
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دلیل الخطوات المنهجیة إلعداد رسائل الدكتوراه مع () 2017فیفري (غریب، حسین َو بن عامر زهرة 

منهجیة (الیوم الدراسي التكویني الموسوم بـ ُقدم إلى  ) APAأمثلة لإلحالة والتهمیش حسب آخر تحدیث لـ 

  .، جامعة عنابة، الجزائر) البحث العلمي بین التناول المألوف والتجدید المطلوب

  :المواقع االلكترونیة

تم . عنوان المقالة بخط مائل). سنة نشر المقالة، الیوم الشهر. (اسم عائلة المؤلف، االسم األول

  .......http://wwwاسترجاعها في تاریخ الیوم الشهر، السنة من 

 العملیة التعلیمیة التعلمیة وفق المقاربة بالكفاءات)  2014(أحمد، سعید 

  :من    h  10    01على الساعة  18/02/2014تم استرجاعها في  

setif.dz/coursenligne/ahmedsaid/cours1.html-http://cte.univ  

 جامعة سطیف، الجزائر

Stéphane, Vautier  (2011)   

Récupérée le  07/02/2014  à  00h   34 de: 

w3.uohpsy.univ-tlse2.fr/UOHPSY/index2.php?option=com (pdf) 

Université de Toulouse, France. 

   :العقوبات في حالة ضبط السرقة العلمیة

تبذل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي جهودا معتبرة لمكافحة ظاهرة السرقة العلمیة تتمثل في إجراءات 

  :وقائیة وأخرى ردعیة كاآلتي

  .إجبار أصحاب البحوث العلمیة على إیداعها قبل وبعد المناقشة - 

  .بوابات الكترونیة للتعریف باألبحاث وضمان مقروئیة أكبر 10تخصیص - 

  .تطویر برنامج لإلعالم اآللي من شأنه ردع السرقات العلمیة لكنه محصور على اللغة الالتینیة- 

  :الردعیة في حالة ثبوت القیام بالسرقة العلمیة فتتمثل فیما یليأما التدابیر 

  .سحب اللقب- 

  .)لیسانس، ماستر، ماجستیر، دكتوراه( إبطال مذكرات التخرج - 

  .سحب األعمال والمقاالت التي ثبتت فیها السرقة العلمیة- 

  االحتفاظ بنسخة من قرار التأدیب في ملف المعني- 

 )2016جویلیة  28المؤرخ في  33: قرار وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رقم(                                   

  

http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/ahmedsaid/cours1.html
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  :خاتمة

تعتبر مهمة اإلشراف على أعمال الطلبة العصب األساسي لضمان نزاهة وأصالة البحوث 

 المقدمة، فهي االنطالقة األولى التي ترسم للطالب خطة علمیة ومنهجیة دقیقة تقوده نحو اإلنجاز

المتكامل، إضافة إلى أن ثقة الطلبة بأنفسهم یمكنهم من بناء قدراتهم وصقل مهاراتهم وهذا ال یتأتى إال 

من خالل األستاذ المشرف وما یقدمه من توجیهات حیث یجب علیه أن یتبنى أسلوبا خاصا به، یبدأ  

دي الوقوع عن قصد أو غیر بتعلیم الطالب أبجدیات البحث العلمي السلیم ثم كیفیة التوثیق الصحیح لتفا

قصد في فخ السرقة العلمیة التي یعتبرها الباحثون األكثر سوءا من بین االنتهاكات في حق البحث 

  .العلمي

  قائمة المراجع

  :المراجع باللغة العربیة

  عین شمس، القاهرةدلیل الباحثین في إعداد البحوث العلمیة )" 2004( السید، الهواري -

منبر الجامعة جریدة إخباریة تصدر " القانون التوجیهي للبحث العلمي یعزز تحقیق التنمیة) " 2015(حجار، طاهر-

  1عن جامعة الجزائر 

   )دراسة وصفیة تحلیلیة( برمجیات كشف السرقات العلمیة )"2014(هیفاء، الحربي ومیساء الحربي، 

  :المراجع باللغة األجنبیة

-Heriot-Watt University : Student Guide to Plagiarism /( Arabic Language Version) 

Created October 2005 Uptated Feb 2017 

-Remi Bachelet, Voler des idées : le plagiat 

Mise à jour du 26/11/2016 

-http://www.cairn.info 
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  أسالیب المعاملة مع ذوي االحتیاجات الخاصة

 الجزائر  –یوسف بن تیشة  جامعة باجي مختار عنابة . أ 

  :ملخص

ذوي االحتیاجات الخاصة من الفئات الهشة في المجتمع التي تتطلب رعایة واهتمام خاص تعتبر فئة 

باختالف الفئات االخرى بما في ذلك اسالیب المعاملة داخل وخارج االسرة وتهدف هذه المقالة الى عرض 

ل ثم بعض االسالیب المعاملة لفئة ذوي االحتیاجات الخاصة وذلك بدایة من االسرة كوسط اجتماعي او 

الى الجمعیات كعضو فاعل في المجتمع وفي االخیر تم عرض لبعض البرامج التي تساعد المختصین 

  .في التربیة

  اسالیب المعاملة - ذوي االحتیاجات الخاصة: الكلمات المفتاحیة

Summary:  

The special needs people is considered to be one of the most Fragile category in the 

society, which requires special care and attention more then other categories, and the object of 

this article is to present some of the treatment methods for the special needs group, starting 

from the family as the first social center, then to the associations as an active member of the 

society. In the final, some of programs were presented that help education specialists. 

Key words: The special needs, Treatment methods 

  

  :مقدمة

ة ثم الكهولة على كل األصعدة، بدایة من الوالدة إلى الطفول صعبة تعتبر حیاة اإلنسان مسیرة نضالیة

وفي الدنیا لحظات صعبة . حیث یناضل فیها من اجل نفسه ومن اجل اآلخرین من أبناء وزوجة ووالدین

بعض  في .لكن یرزق اهللا ما یشاءتستوقف الفرد وتجعله عرضة للقلق بدل ان یبحث عن السعادة، 

 ،العقلیة الشدیدة أو البسیطة الجسدیة أو ات كانت سواءاإلعاقالعائالت یزاد لهم طفل معاق بأي نوع من 

فیختلف جو العائلة ویتبدل وتبدأ االستفسارات حول كیفیة العمل مع هذا المخلوق الغریب وهو یعیش حالة 

  .من النقص أو یحتاج إلى حاجة أخرى

 كار حولوأمام نظرة المجتمع للطفل المعاق نظرة احتقار وسخریة یولد لدى الكثیر من األولیاء األمور أف

واألسرة وحدها لیست قادرة على تحمل عبئ الكفالة فهناك مؤسسات . المعاملة تجاه هذا الطفل كیفیة

وفق برنامج  في رعایة وتنمیة المعاق وذلك من شانها تساعد األسرة - كالجمعیات  –اجتماعیة أخرى 

  . خرینه كاآلفردا في المجتمع یعمل ویؤدي دور  متكامل لرعایة الطفل المعاق وجعله
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ولكن یبقى السؤال المطروح ماهیة أنواع المعامالت الفاعلة التي یجب التعامل معها من طرف األسرة 

  .ومن طرف الجمعیات تجاه الطفل المعاق

فمن هذا اإلشكال جاءت هذه الورقة البحثیة تهدف إلى إعطاء صورة طفل المعاق ودوره في المجتمع 

  .االجتماعي ظیفة مهمة في الوسطرد هام یؤدي و وكیفیة التعامل معه كف

  : تعریف ذوي االحتیاجات الخاصة - 1

عند محاولة إیجاد تعریف محدد األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة لم نتوصل إلى مفهوم موحد وذلك 

وعلم االجتماع عین معین وعلوم التربیة تعرفه بتعریف زوایا النظر فیه فعلم النفس یعرفه بتعریف م دتعدل

  .الخاصلدیه تعریفه 

هم األشخاص الذین یبعدون عن " :شامالف قد یكون ییمكن أن نورد تعر ولكن رغم هذا االختالف 

 ،تماعیة أو االنفعالیة أو الجسمیةالمتوسط بعدا واضحا سواء في قدراتهم العقلیة أو التعلیمیة أو االج

أقصى ما تسمح به بحیث یترتب ذلك حاجات إلى نوع من الخدمات أو الرعایة لتمكینهم من تحقیق 

  . قدراتهم

الشخص ذوي االحتیاجات الخاصة هو كل فرد لدیه قصور في القیام بدوره  :ن نعرفها كالتاليویمكن أ

ومهامه بالنسبة لنظرائه من نفس السن والبیئة االجتماعیة واالقتصادیة والطبیة، تلك األدوار والمهام قد 

  1.امهني أو العلمي أو العالقات العائلیة وغیرهتكون في مجال التعلیم أو اللعب أو التكوین ال

   :مفهوم االعاقةالمتداخلة مع المصطلحات   - 2

األنسجة الحسیة والخالیا أو االختالل وهي حالة تشیر إلى مرض أو عیب أصیب في : الخلل مصطلح

  .العصبیة

یطرة یفقد السحالة یموت فیها احد اإلطراف الجسم منخفضا تقریبا أو منعدما كشخص : العجز مصطلح

  .على التحكم في عضالت الكالم

هناك ترادف بین العجز والقصور غیر أن هذا المصطلح یطلق على بعض  :االضطراب أو القصور

  2.ام هو عدم كفاءة في أداء الوظیفةالحاالت العوق ولكنه بشكل ع

                                                           
  40مجلة  المعهد العلي لطفولة، عین الشمس، مصر، ص: لیلى كرم الدین 1

  www.alukah.net ذوي االحتیاجات في صورة المجتمع، :عبد اهللا الوابلي 2
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ترتبط بنوع من القلق تؤدي بالفرد الى حالة من النشاط تزول  والتيانها حالة من الحرمان  :الحاجة تعریف

  1."بعد اشباع الحاجة

األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة هم الذین لدیهم ظروف  )2003(ویعرف كمال عبد الحمید زیتون 

فیتفوقون علیهم أو یقصرون  خاصة ومستوى خاص یختلف عن الظروف األفراد العادیین ومستواهم

من اجل مساعدتهم في نمو شخصیتهم نموا سلیما ،متكامال ومتوازیا یؤدي إلى تحقیق الذات  وذلك ،دونهم

  .تكیف مع المجتمع الذي یعیشون فیهومساعدتهم وتحقیق ال

  :من ذوي االحتیاجات الخاصة عندما ویعد الطالب

 .ى أنهم من ذوي االحتیاجات الخاصةیقابل محك تصنیفهم عل -

 2.الممارسات المدرسیة والخدمات التربویة للوصول إلى أقصى سعة ممكنةیتطلبون تعدیال في  -

  :دور األسرة وأهمیتها في العمل التربوي - 3

إذ هي المؤسسة المكلفة  تعتبر األسرة الوسط األول لتربیة الطفل سواء كان عادیا أو غیر عادي،

  .باإلنجاب والتربیة والرعایة

وفهم حوائجه ومتطلباته ومن ثم توفیرها للطفل وتوجیهه نحو  هي اقرب األوساط لطفل)أم +أب (واألسرة 

المعاق فتنتهج أحیانا  مع الطفل ولكن قد تقع األسرة في حیرة من أمرها في كیفیة معاملة.الصواب 

سلوكات غیر الئقة باإلنسان وتعد أخطاء وجرائم ترتكب في حق األطفال المعاقین من األسالیب المعاملة 

تؤدي إلى الضرر في  ا أنولكن هذه األسالیب من شانه .كبها األسر تجاه أطفالهاالخاطئة التي ترت

نا أن نعرف كیف نتعامل معه ومن أسالیب یوحتى ال یصاب الطفل بالمرض النفسي عل .شخصیة الطفل

  : المعاملة نجد

  :أسلوب عدم الرفض  - أ

أو احدهما للهروب عن الطفل وهي طریقة دفاعیة تعبر  كالهما والرفض سلوك انسحابي ینتهجه األولیاء

حیث تصیبهم دهشة وحیرة وحسرة  ،إذا كان الطفل غرة األوالد لدیهمعن عدم تقبل الطفل المعاق وخاصة 

 .من األقارب اذا كان الزواج  تجاه مشروع الزواج وباألخص الوسواسوقد تصل إلى حالة من 

                                                           
  جامعة الزقایق، مصر: الحاجات النفسیة لدى اطفال مؤسسات االیوائیة: سلوى سلوقي 1

  47ص .2003 ،االردن ،،عالم الكتب1ط ،التدریس لذوي االحتیاجات الخاصة: كمال عبد الحمید زیتون 2
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لة قصد امتحانها ومعرفة درجة الصبر األزواج على تحمل ثقل فالطفل المعاق طفل وهبه اهللا للعائ

  .المسؤولیة الملقاة على عاتقهم

وفي علم  .وأسلوب الرفض منهي عنه شرعا ویعتبر الرفض سلوك غیر إنساني ینبذه المجتمع ویمقته

نه إن یزید أوالرفض سلوك من ش النفس الرفض یفسره سلوك مرضي ناجم عن خلل في بناء الشخصیة،

  .حزن إلى لم نقل إنالمعاناة العائلیة في األسرة وتحویل نمط العیش فیها من فرح إلى كآبة 

  :من هنا نطرح األسئلة التالیةو 

  .؟خلت األسرة على ابنها فمن سیكفلهإذا ت -

نه أن أجة فهل یمكن أن نجد جوا أخر من شوٕاذا غاب الجو األسري الطبیعي الذي یتسم بالراحة والبه -

  .؟معین او عدة مجاالت بالنقص في مجال یشعر الطفل المعاق الذيیمجد حیاة 

 .؟ویض في األسرة فأین سیجده یا ترىإذا لم یجد التع -

فهذه االسئلة قد تساعد افراد العائلة في تقبل ابنهم المعاق وهي بمثابة نقطة البدایة لفهم المسؤولیة 

 .المنوطة بهم

   :عدم الشعور بالنقص  - ب

یتمنى الفرد أن ال یرى بعض السلوكیات التي  اقل ما یقال عنها مخزیة، بحیث ترتكب في بعض األحیان 

في حق األطفال المعاقین فبعض العائالت أو بعض أفرادها نجدهم یسخرون من الطفل المعاق بحجة 

  .أنهم ال یفهمون عندما یكلفون بأعمال اكبر من طاقاتهم وٕامكاناتهم

فالعائلة الواعیة ال , م بعمل لحظة اإلخفاق والفشل یولد لدیه عقدة النقصوشعور الطفل بالنقص أثناء القیا

فعلیها أن تتقبل النتیجة مهما كانت فحتى .تزید الطین بلة حتى ال یتفاقم األمر إلى األخطر من ذلك  

  .األطفال العادیین یخطئون بمقارنة إمكانیاتهم

  الحمایة الزائدة :األسلوب الثالث   - ج

یة الزائدة لطفل عموما سواء معاقا كان أو عادیا إلى مشكالت بین األبناء فیما بینهم یولد أسلوب الحما

وحتى بین الزوج و الزوجة فیما بینهم كذلك، حیث یبدأ كل واحد منهم  العمل على مراجعة حسابات 

وأصعبها عندما تكون من طرف األب ألنه یعتبر مركز . األخر من خالل النقاط الضعف الطرف االخر

لسلطة في البیت ویعتقد انه دائما على الصواب وال یجب أن یتعدى علیه احد حتى زوجته وبالتالي ا

ینصح بعدم إتباع أسلوب الحمایة الزائدة فهذا یؤدي إلى التفضیل بین األبناء وبالتالي  إلى الغیرة 

  .المرضیة
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  :المعاقویمكن اعطاء بعض النصائح التي تساعد العائلة على العمل مع الطفل 

  .امتدح نجاح ابنك نحو االعمال التي یعملها ولو كانت صغیرة -1

 .اعط لطفلك المالطفة الجسمانیة كالتربیت على الكتف-2

 .تكلم مع طفلك بوضوح وبصوت عالي ومفهوم بعیدا عن الصراخ والزجر-3

ء استخدم اكثر من طریقة في التعامل كلما كان ذلك ممكنا كالتحدث مع ابنك عن األشیا-4

 .حوله، فدعه یلمس ویتذوق ویشم االشیاء

 .التنوع في اسالیب المعاملة والتعزیز-5

 .تعامل مع ابنك باحترام وبدون سخریة-6

 .اتح الفرصة لطفك االختیار بإرادته مما یعطیه الثقة بالنفس-7

شجع ابنك على االعتماد على نفسك في حل واجباته المدرسیة وحتى وظائفه الشخصیة -8

 .مثال كاللباس

 .شجع طفلك على اللعب وتكوین العالقات االجتماعیة في البیت وفي الشارع مع اقرانه-9

 .ال تعاقب طفلك على اتالف االلعاب التي تقوم بشرائها- 10

 1.الحظ قدرات ابنك وحاول تنمیتها- 11         

  دور الجمعیات في رعایة األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة - 4

األوساط الخیریة المنتشرة الیوم التي تتكفل برعایة الفئات الخاصة والمحرومة تعد الجمعیات من 

والمعوزة، حیث تلعب الجمعیات دورا هاما ومحوري في المجتمع وتعد مؤسسة متكاملة تهتم 

بشؤون االجتماعیة الخاصة ببعض الفئات، حیث تعمل على إدماج المعاقین في الوسط 

  .عاالجتماعي والمهني داخل المجتم

  :ومن األسالیب التي تعامل بها الجمعیات الفئات الخاصة نجد أسلوبین هامین

                                                           
  155، ص2000،االردن ،دار الفكر ،2تأهیل ذوي االحتیاجات الخاصة، ط: نایف بن عابد الزراع 1
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أو عملیة التأهیل وتعتبر مسؤولیة اجتماعیة تخص جمیع األفراد الذین : أسلوب التأهیل  - أ

یتطلبون التخطیط والعمل والدعم االجتماعي على كافة األصعدة والمستویات وذلك الن 

  .قاصر إلى فرد قادر على القیام بعمل یتناسب إمكانیاتهعملیة التأهیل ینقل الفرد ال

وهناك أسلوب إعادة التأهیل وهو أسلوب یأتي بعد حدوث اإلعاقة في مكان العمل حیث یتوقف 

  .فیأتي دور إعادة التأهیل لتمكینه من عمله.الشخص عن العمل بسبب اإلعاقة ما 

االهتمام مام باإلنسان المعوق الذي یتطلب وتقوم عملیة إعادة التأهیل المعوقین على أساس االهت

  .كثیرا وجعله یعتمد على ذاته أحسن من یعتمد على غیره

  :وتمر عملیة التأهیل بالخطوات التالیة

 القیام بدراسة حالة الشخص المعوق دراسة عامة ومتكاملة   - أ

 .القیام بالتشخیص الطبي والنفسي  - ب

 .اإلعداد الجسمي والبدني  - ت

 .التوجیه المهني  - ث

 .ریب على العمل المالئمالتد  -  ج

 .تقدیم الخدمات االجتماعیة  -  ح

 .تشغیل الفرد المعاق في عمل یتناسب مع قدراته  -  خ

 .المراقبة والمتابعة األفراد المعاق في حالة حدوث مشكلة ما  - د

  :الدمج أسلوب  -  ب

ویقصد به دمج ذوي الحاجات الخاصة في العملیة التعلیمیة والعملیة حیث یشاركون األطفال اإلعاقة 

  .أقرانهم العادیین األنشطة المدرسیة 

  : وینقسم الدمج إلى أشكال أهمها

 وتسمى بالصفوف الخاصة الملحقة بالمدرسة العادیة فهم یدرسون في أقسام : الدمج المكاني

 .الخاصة داخل البناء المدرسي العادي

 الوقت ویتلقى ویقصد به التحاق الطلبة المعاقین مع الطلبة العادیین طوال : الدمج األكادیمي

هؤالء البرامج تعلیمیة المشتركة ،حیث یتطلب توفر الظروف والعوامل التي تساعد على إنجاح 

 .هذا النوع من الدمج
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  ویطلق علیه أیضا االندماج االجتماعي  ویقصد به دمج المعاقین في : الدمج االجتماعي

ع إلى توفیر الفرص مجاالت السكن والعمل ویعرف كذلك بالدمج الوظیفي ویهدف هذا النو 

 1.المناسبة لتفاعل االجتماعي

  :ر الجمعیات في رعایة المعاقیندو  - 5

  :تقوم الجمعیات بعدة مهام من شانها أن توفق في رعایة المعاقین منها

 استشارة المجتمع الخارجي بالندوات والالفتات وزیادة النفقات المالیة. 

 العمل معهم تنظیم المسابقات البحثیة حول اإلعاقات وكیفیة. 

 تنظیم زیارات للقادة البارزین في الجمعیات. 

 تنظیم ندوات ودورات وبرامج للقائمین على اإلعاقة. 

 منح أسر المعاقین مبالغ مالیة. 

 تدریب أسر المعاقین على أسالیب التربیة. 

  :اآلثار االجتماعیة للدمج

  .یتیح الفرصة للتفاعل األسویاء مع المعاقین ذهنیا -

 .القلوب الرحیمة الدمج من طرف الجمعیات یعطي الرغبة في العمل التطوعي من ذوي تطبیق عملیة -

الدمج في الجمعیات یقلل من المفاهیم الخاطئة عن اإلعاقة ویولد رؤیة تعاونیة من قبل السكان نحو  -

 .إدماج المعاقین

    محتوى برامج رعایة المعاقین في مراكز االعاقة   - 6

تنتهج مراكز رعایة المعاقین مناهج تربویة خاصة بالفئة المعاقین التي تمكنهم من االندماج السهل في 

وسعت الجهات المكلفة بهذه . المجتمع، وهذا بتوفیر اهم العناصر التفاعل االجتماعي داخل الوسط

مكن من هذه الفئة من المناهج ان تعد المنهاج وفق الطرق المعمول بها وأسالیب المتعارف علیها حتى تت

الدخول في المجتمع وتتمكن كذلك من بعض المهارات التي من شأنها تساعدهم على الحیاة ومن اهم 

  :المهارات المتضمنة في المنهاج نجد

وهي مهارات یتدرب علیها األطفال المعاقین حتى یكونوا قادرین على : مهارات الحیاة الیومیة -

 :التالیةانفسهم وتشمل المهارات 
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  التدرب على األكل والمائدة   - التدرب على الحركة  - ارتداء المالبس -العنایة بالذات  - 

    .مهارة التسوق  -تحضیر الطعام  - 

أول شيء یتعلمه الطفل في اكتساب اللغات هي الكلمات، : مهارات اللغویة واالستقبالیة والتعبیریة - 

الطفل لالتصال في حاالت معینة ویتعلم الطفل االصغاء حیث یستخدم الكلمات االولى التي یفهمها 

  .الى هذه الكلمات وفهمها من خالل تكرار سماعها

ومن الوسائل التي یتعلم بها الطفل اللغة هي فتح له المجال للحدیث في اي مجال عن طریق المحادثة 

  .المقرونة بوسائل االیضاح كالمشاهدة

  :ت ومن االنشطة نجدوٕاعطاء القیم النبیلة وتنمیة التوجها

وهي جملة من االنشطة التي یقوم بها األطفال في المركز تهدف عموما الى  :مهارات مهنیة: البستنة -

غرس روح العمل وهوا لنشاط المفضل لدى األطفال المعاقین والنشاط الذي یهتم برعایة االشجار 

ط بحریة ویهدف به إلى تنمیة روح والنباتات حیث یكون في هذا الفضاء المكان الهادئ للممارسة النشا

  .المحافظة على البیئة الذي یعیش فیها وذلك باألنشطة المقامة في هذا المجال

وفي هذا المحور یتعلم الطفل المعاق بعض الحرف التي تتناسب مع قدراته وٕامكانیاته حتى : الحرف -

وهذا ما جاء به قرآن الكریم في قوله .یتمكن من العیش في راحة بعیدة عن التسول ومد ید العون 

  .كالخیاطة والتطریز وهذا حسب كل نوع من االعاقة 1)80االنبیاء،" (َوَعلَّْمَناُه َصْنَعَة َلُبوٍس لَُّكمْ :" تعالى

فعموما البرامج المطبقة في المراكز االعاقة هي قائمة حسب االحتیاجات الفئة المستهدفة وهذا هو 

  .اصل كل عمل

  :تصور مقترح لتعامل مع الفئات الخاصة في ضوء الدراسات التجریبیة والتجارب العالمیة - 7

م االسالیب الناجحة والناجعة في التعامل مع المعاقین سواء على سنحاول في هذه النقطة عرض اه

الصعید االسري او على الصعید االجتماعي والمتمثل في الجمعیات التي تتكفل برعایة المعاقین وذلك من 

  .لدول السباقة في رعایة  المعاقینخالل الدراسات حول الموضوع و التجارب بعض ا

كما جاء في الطرح االول الذي عرج الى االسرة ومكانتها ودورها في رعایة  األسرةعلى مستوى  :والأ

المعاقین من ابنائها نحاول ان نعطي في هذا العنصر مقترحات من شانها ان تساعد االسر على رعایة 

  : ومتابعة االبناء المعاقین

                                                           
 80االیة  األنبیاءالقران الكریم سورة  1
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 .معاقا او عادیاترقیق الصوت عند المعاملة مع الطفل سواء ا كان  -

 .ك انك تكون في وجها لوجه مع طفلكفي مرتبة الطفل عندما تتحدث معه ویعني ذل اجعل نفسك -

 .الذي یشعر كل مرة بالقصور والعجزاالبتسامة والنظرة المحترمة للطفل المعاق  -

ال ترفع صوتك عندما تكون معه في حوار حول موضوع ما كطلب لحاجة او استفسار عن شيء  -

 .معین

 .یة المعاقین وكیفیة التعامل معهمة في مجال رعاضرورة القیام بحمالت التوعی -

 .االعاقات القیام بدورات تدریبیة في مجال التكفل باألطفال ذوي -

و  ،هارات الحركیة وذلك عن طرق اللعبتدریب الطفل المعاق على الحركة داخل البیت وتعلیمه الم -

لكسب المهارات والخبرات میته في اهذا ما تنادي به النظریات التعلم بدور اللعب في تربیة االبناء وأه

 .المتنوعة

المحافظة على الجو الدافئ داخل اسرة الطفل المعاق وذلك إلحداث تفاعل ایجابي بین افراد االسرة  -

حیث اكد ان االسر اولسون ، وهذا ما جاءت به دراسة أریحیةوحل المواقف الضاغطة بكل 

هذا التماسك بإضفاء الجو العاطفي وخلق  ویأتي .ة تستطیع مواجهة المواقف الضاغطةالمتماسك

 .سري بین كل اطراف النظام العائليالدفء اال

   :على مستوى المدارس ومراكز الرعایة:ثانیا

ولكن تختلف  ،لوسط الثاني لتكوین األطفال سواء المعاقین او العادیینتعتبر المدارس ومراكز الرعایة  ا

  .راتهمقدالخدمات التربویة المقدمة لألطفال حسب 

وهذا  ،عقلیة مختلفة عن الطفل العاديوالطفل المعاق لیس كالطفل العادي فله خصائص مورفولوجیة و 

طبیعة االعاقة وكیفیة العمل ما یتطلب من معدي البرامج النظر في هذا المجال في بناء برامج تراعي 

  .معها

 وفي ،االعاقات لدیها نفس البرامجت كل وتختلف البرامج التربویة كذلك من اعاقة الى اعاقة اخرى فلیس

  :المعاقین الصدد سنحاول تقدیم بعض البرامج التربویة لألطفال هذا

 : Itardدطریقة إیتار ا- أ

أول من وضع برنامج تربوي تعلیمي ویتضمن هذا البرنامج تعلیم الطفل العادات  إیتاردیعتبر 

 .األساسیة التي یعرفها أوالً 

وقد ركز على تدریب الحواس المختلفة للطفل ومساعدته على التمییز الحسي ثم مساعدته على 
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 . تكوین عادات اجتماعیة سلیمة، وكذلك مساعدته على تعدیل رغباته ونزعاته الحسیة

 : األسس التربویة والنفسیة التي قام علیها برنامج إیتارد

 تنمیة الناحیة االجتماعیة -

 عن طریق المؤثرات الحسیة التدریب العقلي -

 الكالم -

 الذكاء -

 Segainطریقة سیجان   - ب

، ركز فیه على تدریب حواس الطفل وتنمیة مهاراته الحركیة الخاصةبرنامج التربیة  سیجانوضع 

 . ومساعدته على استكشاف البیئة التي یعیش فیها

 : األسس التربویة والنفسیة التي قام علیها برنامج سیجان

  ن الدراسة للطفل ككلأن تكو    -

 أن تكون الدراسة للطفل كفرد  -

  أن تكون الدراسة من الكلیات إلى الجزئیات - 

 أن تكون عالقة الطفل بمدرسته طیبة  -

  أن یجد الطفل في المواد التي یدرسها إشباعًا لمیوله ورغباته وحاجاته  -

  كتابتهاأن یبدأ الطفل بتعلم النطق بالكلمة ثم یتعلم قراءاتها ف  -

 طریقة منتسوري -ج

ركزت منتسوري في جهودها على تربیة وتعلیم المعاقین عقلیًا وقد اعتبرت مشكلة اإلعاقة العقلیة 

 . مشكلة تربویة أكثر منها مشكلة طبیة

ٕاعطائهم وقد وضعت برنامجها في تعلیمهم على أساس الربط بین خبراتهم المنزلیة والمدرسیة و 

 . ، وتعلیم أنفسهم بأنفسهمرغباتهمفرصة التعبیر عن 

  :وقد ركزت منتسوري في برنامجها على تدریب حواس الطفل على اآلتي

 . فر المختلفة في سمكه وخشونتهعن طریق الورق المصوذلك   تدریب حاسة اللمس - 

عن طریق تمییز األصوات والنغمات المختلفة مثل أصوات الطیور وذلك  تدریب حاسة السمع -

 . ناتوالحیوا

 . عن طریق تمییز الطعم ، الحلو والمر والمالح والحامضوذلك  تدریب حاسة التذوق  -
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 . عن طریق تمییز األشكال واألطوال واأللوان واألحجاموذلك تدریب حاسة اإلبصار  -

عن طریق المواقف الحرة في النشاط واستخدام األدوات وذلك  تدریب الطفل االعتماد على نفسه -

 التعلیمیة

 :طریقة دیكرولى -د

، ثم تعدیل سلوكه وتخلیصه من یریده ویرغب فیهوضع برنامج تعلیمي یهدف إلى تعلیم الطفل ما 

العادات السیئة وتعلیمه األخالق الحمیدة وتدریبه على تركیز االنتباه ودقة المالحظة وتنمیة 

الیومیة وألعابه الجماعیة مهاراته الحركیة وتدریب قدراته على التمییز الحسي من خالل أنشطته 

 . والفردیة

 مدرسة الحیاة من الحیاة{ وقد أنشأ دیكرولى مدرسة لتعلیم المعاقین عقلیًا أطلق علیها 

 Descocudres  :دسكدرس طریقة - ه

تؤكد دسیكدرس على أهمیة عملیات تدریب الحواس واالنتباه بالنسبة لألطفال المعاقین عقلیًا فإنه 

 . ینبغي توجیه االنتباه لألمور الحسیةلكي یتم تعلیمهم 

ویقوم برنامجها على تعلیم األطفال المعاقین عقلیًا وفقًا الحتیاجاتهم في التعلیم المناسب لقدراتهم 

 . وٕامكاناتهم ویراعى خصائص نموهم الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي

  :وتتلخص خطوات برنامجها في اآلتي

 طه الیوميتربیة الطفل من خالل نشا - 

 تدریب حواسه وانتباهه وٕادراكه  -

 تعلیمه موضوعات مترابطة ومستمدة من خبرته الیومیة  -

 االهتمام بالطرق الفردیة بین األطفال المعاقین عقلیاً    -

 طریقة الخبرة التربویة  -

 بالتعلیم من خالل الخبرة وأدت دعوته إلى إدخال طریقة المشروع . J,Dawey جون دیوىنادى 

یتعلمه الطفل في  ، والتي تقوم على أساس ربط ماالخبرة في تعلیم المعاقین عقلیاً أو الوحدة أو 

 . وحدات عمل تناسب سنه وقدراته ومیوله

تعلیم الطفل بطىء { في كتاب  C,Ingram ومن برامج الخبرة التربویة برنامج كرستین إنجرام

  } .التعلم
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 : یتلخص في اآلتي

 .یكون وحدة العمل أو الخبرة مركز اهتمام الطفلتنظیم الفصل حتى   -

 . من بیئة الطفل ومن مواقف حیاته الیومیة} وحدة العمل أو الخبرة { أخذ موضوع  -

 : اآلتي} وحدة العمل أو الخبرة { جعل هدف   -

 . تنمیة مشاعر الطفل الطیبة نحو نفسه ونحو اآلخرین - 

 . المقبولاكتساب الطفل السلوك االجتماعي  - 

 . البصري العضلي وتآزرهتنمیة مهاراته الحركیة  - 

 . تنمیة اهتمامه باألنشطة خارج الفصل - 

 . إصالح عیوب نطقه وزیادة حصیلته اللغویة - 

 . زیادة معلوماته العامة وٕاكسابه الخبرات التي تفیده في حیاته الیومیة - 

 . تعلیمه القراءة والكتابة والحساب - 

 المواد الدراسیة طریقة - 

برنامجًا لتعلیم المعاقین عقلیًا عن طریق التفكیر الملموس أي طریق  J , Duncan دنكانوضع 

 . الممارسة والمالحظة واللمس والسمع

ة مهاراته الحركیة وتأزره إلى ضرورة تخطیط نشاط الطفل الحركي بما یساعده في تنمی دنكانوأشار 

 .، وتشجیعه على حل المشكالت والتعامل باللغةمعلوماتهوتوسیع مداركه، وزیادة ، العضلي

، باإلضافة إلى رة والنسیج والمسابقات الترویحیةوأعطى اهتمامًا إلشغال اإلبرة والرسم والنحت والنجا

 1. تعلیم القراءة

  :مهام المعلم ذوي االحتیاجات الخاصة - 8

ذوي االحتیاجات الخاصة المحور االساسي في العمل التربوي، إذ به یرسم االهداف  یعد المعلم    

ویحدد الوسائل ویوجه النشاطات التالمیذ، والمعلم هو المتحكم االول في العملیة التعلیمیة التربویة وهو 

ین لتنفیذ كذلك النموذج للطفل في كل السلوكات والحركات، لهذا كان لزاما علینا تقدیم نصائح للمعلم

  :الحصة في ظروف جیدة

 المهمة وتحلیلها وفق الخطوات التالیة دفي هذه المرحلة یقوم المعلم بتحدی: المهمة تحلیل: 

 القیام المدرس نفسه بالقیام بالمهمة في وجود شخص اخر یراقبه. 

                                                           
  طرق تعلیم المعاقین ،التنمیة البشریة في عالم االطفال: أحمد الكردي 1
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 تحدید الخطوات الجزئیة المكونة للمهمة. 

 للمهمةه الخطوات لتكون الخطوات الفرعیة تسجیل هذ. 

  :محددات تحلیل المهمة

  تعقد المهمة بحیث تحتوي علي العدید من المهارات التي یجب أن یكمل الطفل تعلمها لیتم

 . تعلم المهمة الكلیة

  درجة إعاقة الطفل وهي تؤثر كثیرا علي عدد الخطوات المكونة للمهمة فكلما زادت درجة

 إعاقة الطفل كلما زادت الخطوات 

 : بتحلیل المهامصة خااعتبارات 

 كما أنه ال طوات أثناء القیام بتحلیل المهمةیجب علي المدرس عدم االقتصاد في عدد الخ ،

یجب علي المدرس اإلفراط في تحلیل المهمة للعدید من الخطوات الجزئیة حتى تصل إلي درجة 

لهدف النهائي ا( ذي یسیر فیه التفتیت المخل الذي قد ینسي الطفل المهمة األساسیة أو اإلطار ال

من ثم یجب علي المدرس لكي یتمكن من القیام بتحلیل مهمة أن یتعرف أوال علي إمكانیات و )  

 . الطفل بحیث یمكنه تقنین الخطوات التي یحتاج إلیها الطفل بالفعل

   یجب أن ال یكون تحلیل المهمة لمهمة معینة متطابقا بحیث نجده صورة واحدة لكل األطفال

 .المدرس اختیار ما یناسب لكل طفلولكن یجب علي 

   یجب أن تتمتع خطوات المهمة بالتسلسل و التتابع الدقیق في خطواتها بحیث یكون ترتیب

خطواتها دقیقا متناسقا و واقعیا و لیس من خیال المدرس یجب علي المدرس مراعاة القدرات 

 . الوظیفیة للطفل بالنسبة للمهارات الفرعیة المستخدمة ألداء المهمة

   إلي ذهن  یتبادریتم في كثیر من األحیان تدریس المهارات عكس االتجاه الطبیعي الذي قد

فیتم تدریس مهارات مثل مهارات الفك بالنسبة للمهارات المهنیة مثال أو ، المدرس التدریس به

 مهارات خلع المالبس فیما یتعلق بمجال رعایة الذات قبل تدریس مهارات الربط أو اللبس عندما

یشعر المدرس أن تدریس هذه المهارات یسهل تدریسها للطفل في البدایة قبل تدریس مهارات 

  .. الربط أوال أو مهارات خلع المالبس مثال

  : خطوات تدریس المهام بعد تحلیلها

  بعد تحلیل المهمة إلي خطوات جزئیة یقوم المدرس بإجراء عملیة تقییم أولیة شاملة لكافة خطوات

فیبدأ المدرس بتوجه األوامر للطفل بأداء  ،ف علي ما یعرفه الطفل و ما ال یعرفهالمهمة للوقو 
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یقیم المدرس أداء الطفل للمهام الجزئیة بحیث یتعرف علي  ،المهام الجزئیة التي حددها مسبقا

الخطوات الجزئیة التي یؤدیها الطفل من المهمة و الخطوات الجزئیة التي ال یتمكن الطفل من 

  .أداءها

  یبدأ المدرس في تدریب الطفل علي الخطوات الجزئیة التي ال یتمكن الطفل من أداءها  مع تقدیم

 .الحدیث عنها فیما بعد سیأتيطبقا لمستویات المساعدة التي  وذلك المساعدة المناسبة

  بعد انتهاء الطفل من التمكن من أداء هذه الخطوة الجزئیة ینتقل المدرس إلي تدریب الطفل علي

  طوة التي تلیها من الخطوات التي ال یعرفها الطفلالخ

  بانتهاء التدریب علي الخطوات الجزئیة بأكملها یجري المدرس تقییما نهائیا علي المهمة بأكملها

 . بجعل الطفل یؤدي المهمة كاملة و التأكد من تمكنه من أداء كل أجزائها بشكل مناسب

من الفئات التي تشكل تركیبة المجتمع وتتنوع خصوصیة تعتبر فئة ذوي االحتیاجات الخاصة   :خاتمة

هاته الفئات حسب طبیعة إعاقتها ومن الممكن ان تكون هذه الفئات خادمة للمجتمع في حال استثمارها 

وحسن التعامل معها وأسالیب معاملتها،في االسرة والمجتمع والمدرسة وفي كل مؤسسات التنشئة 

  .تجاوز حالتها وعدم اشعارها بالنقص واالستفادة منهااالجتماعیة حتى نساعد الفئة على 

  :قائمة المراجع

 القران الكریم .1

 .طرق تعلیم المعاقین ،التنمیة البشریة في عالم االطفال: أحمد الكردي .2

  في البحوث االجتماعیة والتربویة والنفسیة دراسة نقدیة لبعض المناهج الوصفیة وموضوعاتها :حریزي موسى .3

  .107، ص2004

 .4،1998. 3دمج االطفال المعاقین في المدارس العادیة ،مجلة علم النفس ،العدد : الروسان الفاروق .4

  www.alukah.netذوي االحتیاجات في صورة المجتمع : عبد اهللا الوابلي .5

 .2003،عالم الكتب ،األردن،1التدریس لذوي االحتیاجات الخاصة ،ط: كمال عبد الحمید زیتون .6

  .مجلة  المعهد العلي لطفولة ،عین الشمس ،مصر: لیلى كرم الدین .7

 .،دار الفكر ،االردن 2تأهیل ذوي االحتیاجات الخاصة ، ط: نایف بن عابد الزراع .8
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  ماكس شیلر والفینومینولوجیا الهوسرلیة

  . 2هشام مصباح ـــــ جامعة عبد الحمید مهري ـــــ قسنطینة : الباحث                                    

  :الملخص

یعد الحدیث عن مشكلة القیمة صفة مالزمة لتطور الفكر المعاصر المثقل بالمشاكل والهموم اإلنسانیة 

التي فرضها التقدم العلمي الرهیب المتحالف مع التقنیة التي أهملت من مسارها تلك األسئلة الحاسمة 

والمصیر المشترك والكرامة اإلنسانیة  المتعلقة بصمیم الوجود اإلنساني من قبیل سؤال الهویة والتاریخ 

  .وقیمة الذات وعالقاتها باألخر وغیرها من القضایا ذات الصلة بمجال التقویم اإلنساني

وال یمكن الحدیث عن أزمة العلم المعاصر دون الرجوع إلى فیلسوف القیمة األكبر ماكس شیلر الذي برع 

ل جدید هو مجال القیمة والتجربة الوجدانیة األمر في تطبیق المنهج الفینومینولوجي الهوسرلي في مجا

الذي یجعلنا أمام سؤال المنهج المطبق في مجال القیمة عنده وكیف تفوق على هوسرل في ولوجه إلى 

 .عالم القیمة وقضایاها

 .الكرامة اإلنسانیة,القیمة,الفینیومینولوجیا: الكلمات المفتاحیة

Résumé: 

      Le problème de la valeur est inhérent au développement de la pensée contemporaine et à 

la question de l'identité et de l'histoire, au destin commun, à la dignité humaine et à la 

confiance en soi. Pertinence pour le domaine de l'évaluation humaine. 

Ne peut pas parler de la crise de la science contemporaine, sans référence au philosophe, la 

plus grande valeur du Max Schiller, qui a excellé dans l'application du programme 

phénoménologique de Husserl dans le nouveau champ est le champ de la valeur et l'empathie 

de l'expérience, ce qui nous fait à l'approche de la question appliquée dans le domaine de la 

valeur avec lui et la supériorité de husserlienne face au monde de la valeur Et leurs problèmes. 

Mots-clés: Phénoménologie, Valeur, Dignité humaine. 

  

 :مقدمة

إن مشكلة القیمة مرهونة بالتطور الذي عرفته الحقبة المعاصرة بدءا من نهایة القرن التاسع عشر وصوال 

حیث واكبت هذه المرحلة كبرى الثورات العلمیة سواء في العلوم , إلى النصف األول من القرن العشرین

وي و التأسیس لإلنسان المادي التجریبیة أو العلوم اإلنسانیة وما نتج عنها من إعالن موت اإلنسان المعن

الذي لم یعد یفهم من یكون نتیجة إثقال كاهله بمختلف الصراعات اإلیدیولوجیة و السیاسیة و االقتصادیة 

والعسكریة ما جعله یعیش اغترابا حقیقیا عن ذاته و انفصام شخصیته تبعها أزمة أخالقیة وما خلفته من 
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حث عن الذات و الكینونة ومفهوم الشخص اإلنساني وهذا راجع أسئلة قیمیة و انطولوجیة تراوحت بین الب

  .لعدم قدرته على فهم ذاته فهما صحیحا نتیجة األزمات المتتابعة التي حدثت له

ونتیجة لدلك تم الفصل داخل المنهجیة الغربیة بین القیم واألخالق جاعلة من مقولة النسبیة ساریة على 

القیة أو العقائدیة  األمر الذي جعل منها قانونا یحكم الظواهر كل منظوماتها سواء القیمیة أو األخ

حیث كانت نتیجتها إفراغ الذات من ثوابت القیم و األخالق بعد , الطبیعیة كما یحكم المجتمعات البشریة 

أن خرجت عن قیود الدین وتمردت على تعالیم الكنیسة المسیطرة والمقیدة لحریة العقل البشري في تفكیره 

والنظر في األخالق والسؤال عن النجاعة الغائیة لها  اعه،إذ توري المقدس قد جلب البحث في القیم،و إبد

  .في تأثیرها على الشخص اإلنساني

كون العلم ال  ،أمام هذه التطورات المتتالیة التي عرفها العالم الغربي على المستوى العلمي خصوصا 

ر اإلنسان وحریته ما دعي إلى ضرورة العودة إلى القیم یلتفت في تقدمه لتلك األسئلة المتعلقة بمصی

  .بوصفها موطن الفعل والتقویم اإلنساني 

ما تطلب ضرورة  اإللحاح على قراءة الذات و إعادة تأسیسها تأسیسا قیمیا حیث یبرز ماكس شیلر من 

لى القیم من خالل تشخیصه ألزمة اإلنسان المعاصر و لهثه وراء مطالب الجسد إنها ضرورة الرجوع إ

أجل تغلب اإلنسان على اغترابه والبحث عن مشروع قیمي جدید یواكب التطور اإلنساني ویقدم الحلول 

للمشكالت اإلنسانیة التي یضعها شیلر تحت  شعار البحث عن مفهوم الشخص الواعي بذاته ووجوده 

ج  بالولوج إلى  تطبیقات المنهالمؤسس على الحب والمشاركة والتعاطف بینه وبین غیره ولن یتأتى ذلك إال 

غائصا في أعماقها كي یتسنى لها الوصول إلى أعلى مراتبها االكسیولوجیة الفینومینولوجي شارحا الذات و 

أمال منه في تقدیم الدواء ألزمة اإلنسان المعاصر الناتج عن ,والوجودیة في عالقاتها بالشخص اإللهي

  .والقیم التي ترسخت في الفلسفات السابقة والتراث اإلنساني إسرافه في تبریر معنى الشر وقلب المعاییر

كیف تم تطعیم القیم بالفینومینولوجیا عند ماكس شیلر ؟ وفي ما یكمن : وبالتالي  نكون أمام األسئلة التالیة

؟ وكیف وصل إلى ضبط مفهوم القیم وتأسیس نظریته القیمیةمجال تطبیق المنهج الفینومینولوجي عنده؟ 

  .صنیف والتسلسل الهرمي لتدرج القیم الذي خلص إلیه؟وما الت

  المنهج الفینومینولوجي عند ماكس شیلر:أوال

أعتبر ماكس شیلر فیلسوف العصر عند األلمان ،هذا في حیاته وذلك لكونه من كبار الفینومینولوجیین 

ة واالسبانیة أكثر من وخاصة الناطق بالفرنسی,  فالفضل یعود له  في نشرالفینومینولوجیا في العالم ككل
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، ولذلك یجدر بنا السؤال عن عالقة شیلر بهوسرل .أي عضو أخر من مؤسسي الحركة الفینومینولوجیة

  في بنیة المنهج ،هل كان لشیلر دور في تطویر المنهج وتطبیقاته؟

 :الفینومینولوجیا بین هوسرل وشیلر - 1

بفیلسوف الفینومینولوجیا األكبر هوسرل جد قویة "شكل وطبیعة التعاطف "لقد كانت عالقة صاحب كتاب 

كیف ال وهو واحد من األربعة الذین عهد إلیهم هوسرل بمهمة اإلشراف على إصدار الكتاب السنوي 

  1".جایجر, بفاندر, رنیاخ"للفلسفة والبحث الفینومینولوجي مع كل من 

ى أمام غیاب وجود فعلي فكالهما عمال في الوقت ذاته في السنوات التي سبقت الحرب العالمیة األول

لنظام القیم في العالم الغربي وسیادة مبدأ الالنظام و االضطراب نتیجة سیطرة الفلسفات المادیة على 

  .الواقع العالمي

مما حتم ضرورة المسارعة إلى إصالح جذري في مجال األخالق الفلسفیة والمطالبة بضرورة إعادة بعث 

تحالف مع التقنیة ،والذي ال یعترف باألسئلة الحاسمة التي تهم مجال القیم المغیب من طرف العلم الم

  2.المصیر اإلنساني 

من فلسفة كانط العملیة وما تضمنته كونها حاولت  - كما أشرنا سابقا  - وهنا ستكون االنطالقة لفیلسوفنا

وهریة في التخلص من ذالك الصراع الطویل بین كل من الفلسفة العقالنیة والفلسفة التجریبیة كمیزة ج

, یسلك مسلكا آخر ظنا منه أنه ألصوب كانط  جعل  هذا الصراع المحتدم بینهما هو ما, الفلسفة الحدیثة

وهذا ما یتجلى بوضوح في مماثلته بین الصوري العقلي والقبلي فتكون بذلك كل معرفة قبلیة بالضرورة 

  3.معرفة عقلیة حتما من وجهة نظر كانطیة 

لمس ذلك من خالل ما ضمنه فیلسوف األلمان الشهیر وخرج منه بدهاء شدید یهذا الصراع لم یقع فیه 

لقیمي المؤسس على األخالق المادیة القبلیة خالفا لما كان سائدا بأن كل قبلي بالضرورة امشروعه 

بهذا یكون شیلر قد تجاوز ذلك الحجاج الكالسیكي بین كل من العقل والحساسیة أو , صوریا

 4.المحسوسات

                                                           
  253,في التجدید الفلسفي المعاصردراسة نقدیة ,الفینومینولوجیا عند ھوسرل,سماح رافع محمد- 1

2 -ARION .KELKEL. L’ethique phénoménolgie d’ edmund husserl. A max scheler . p.515. 
3 -ANNE- LISE ASSADA. Op.cit.p. 11. 
4 -- IBID .p. 11. 
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یتجلى عنده من خالل فینومینولوجیا القیم وفینومینولوجیا الحیاة الوجدانیة العاطفیة التي تشكل  كل هذا

ومن أجل معرفة الفینومینولوجیا عنده . مجال بحث ألرضیة موضوعیة مستقلة عن المنطق عنده 

  1.وتجلیاتها یجب الوقوف مع مفهومها وتطبیقاتها ولو بوجه مختصر

لفینومینولوجیا الشیلریة نحاول الخوض في غمار الفینومینولوجیا بوصفها منهج وعلیه وقبل الحدیث عن ا

دراسة الماهیات أو األشیاء في ذاتها بحسب المفهوم الهوسرلي  كونه یعد أب الفینومینولوجیا ومن أكبر 

  .الفالسفة الذین تحدثوا عنها ومحاولة تطبیقها فلسفیا للوصول بها إلى مرتبة العلم

غیر الممكن الحدیث عن هذه الفلسفة  دون هوسرل فهذا ال یعني إنكار الفلسفات األخرى إذا كان من 

وٕاسهاماتها في هذا المجال ونقصد فلسفة كل من هیذغر و فینومینولوجیا الوجود عند میرلوبونتي و ما 

م وهو تطبیق قدمه شیلر فكل هؤالء وٕان كانوا قد قدموا مفاهیم جد مختلفة للفلسفة فإنه  یوجد رابط یجمعه

 .المنهج الفینومینولوجي في دراساتهم 

ومن أجل فهم ما یجمعهم البد من الولوج في أعماق معنى كلمة الفینومینولوجیا حیث نجد أن العودة 

هو ما یعبر حقیقة عن المشترك بین هؤالء  « le retour aux choses mêmes"لألشیاء ذاتها 

ا التیار في بدایة القرن العشرین في شكل تیار فلسفي بسیط مخالف وقد كانت والدة هذ, الفینومینولوجیین 

ما جعلها في النهایة منهجا , للعقالنیة التقلیدیة التي أنقصت من قیمة الخبرة وأعطت كل األهمیة للتجریدیة

خاصا بوصف الظواهر والبحث عن معناها والتحقق مما تقدمه من معطیات في الخبرة الذاتیة بوصفها 

  2.ن اغلب الفینومینولوجین لم یتوقفوا عند هذه المفاهیم التي تعني أنها منهج وصفي لك.حدس 

 ):شیلر, هوسرل( لمحة موجزة حول مفهوم الفینومینولوجیا - 2

یدل المعنى االشتقاقي لكلمة الفینومینولوجیا على الدراسة الوصفیة للظواهر الماثلة أمام الوعي وقد كان 

في حین یعد شیلر أول من أدخلها إلى مجال دراسة , مجال الفلسفة هوسرل المؤسس الفعلي لها في 

وصف الوعي اإلنساني بمعنى : " أما في المجال الفلسفي فیعرفها هوسسرل بقوله, األخالق والقیم والدین

فهي تساعد  3".وصف العالم المعیش المادي الذي نمر به دون الرجوع إلى كل االفتراضات السابقة 

                                                           
1 -  IBID. p. 11. 
2 -  ANNE- LISE ASSADA. Op.cit .P. 49. 

االستعمال لیس ما یتعلق بالمجال  الطبیعي الملموس الظاھر للعیان المرئي كما ھو شائع في المقصود بالظاھرة ھنا * 
األخالق , فاألمر مختلف في الفینومینولوجیا ألنھا تدرس كل الظواھر ولیس المرئیة فقط مثل المرض, الیومي المتداول

المفھوم الفینومینولوجي , أنظر محمد فرحة.( والقیم وغیرھا من الظواھر غیر المرئیة والتي تظھر عوراضھا وعالماتھا
) 3(سلسلة األداب والعلوم اإلنسانیة المجلد -امعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیةللنظریة القصدیة عند ھوسرل مجلة ج

  ).3ص. 2009) 1.(العدد 
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الظهور واإلفصاح عن نفسه من أجل إدراكه وفهمه بشرط التحرر من كل ما هو مسبق من الشيء على 

وبهذا یكون لهوسرل الدور الریادي في العمل على نشر المنهج .افتراضات أو مفاهیم وغیرها 

  .الفینومینولوجي وٕادخاله في الدراسة الفلسفیة

أما هدف هوسرل , خصوصا في الفلسفة الوجودیةلقد أحدثت الظواهریة أثرا كبیرا في الفلسفات المعاصرة و 

من اجل دالك كانت نقطة , منها فیكمن في محاولة الوصول بالفلسفة إلى مرتبة العلوم الدقیقة كالریاضیات

  1.بدایته البحث عن ماهیات الظواهر 

هر ذاتها كظواهر أي النظر في الظوا" العودة إلى األشیاء في ذاتها"هذا ما تترجمه القاعدة الفینومینولوجیة 

مستقلة في وجودها تحمل خصائص في ذاتها وٕابعاد كل ما هو خارج عن هذه الظواهر حین النظر فیها 

  2.كما تقدم هي نفسها بنفسها* بمعنى النظر في الظاهرة

ویعد مصطلح القصدیة من أهم ما یشكل الجهاز المفاهیمي للفینومینولوجیا ویقصد به أن وعینا دائما 

وهذا ما نلمسه من مالحظتنا لمختلف  ،)فالشعور هو دائما شعور بشئ ما( شئ ما كوعي به یتوجه إلى 

الظواهر مثل رؤیتنا الیومیة لألشخاص واألشیاء تتم بناء على موقف سابق ال یتم التساؤل حول كیفیة 

الیومي لمختلف  وهذا المعنى هو ما ألصقناه نحن به ،ومنه یمكن القول أن استیعابنا ،انبنائه وال عن معناه

كونها تقوم  وبالتالي على الدراسة الفینومینولوجیة أن تأخذ هذا بعین االعتبار, الظواهر حكم قبلي علیها

  .والتوجه نحو الظاهرة* أساسا على القصدیة

 :شیلر والقراءة الجدیدة للفینومینولوجیا الهوسرلیة - 3

ل اهتمام الفالسفة المعاصرین وأصبح من ثاني لقد كتب للمنهج الفینومینولوجي انتشارا واسعا حیث انه نا

كونها  ،أكبر التیارات الفلسفیة الكبرى التي قطعت الصلة وانفصلت عن الفكر السائد في الحضارة الغربیة

تعد تأمال انعكاسیا یقوم على ضرورة إدراك العالقة الكامنة بین الذات والموضوع  عن طریق ما یعرف 

لى أن المناهج التقلیدیة قد أثبت عجزها في تقدیر الموضوع المدرك كطرف ومرد  ذلك إ"  بقصدیه الذات

  3.من أطراف المعرفة

                                                                                                                                                                                     
3 -philipe Huneman . Estelle Kulich. Introduction à la phénoménologie.ARMAND COLIN. Paris.1997. 
Département des E’dition Nathan. P.6 

  .133,ص, مرجع سابق, جدید إلى الفلسفة مدخل,عبد الرحمن بدوي -1
2 - philipe Huneman . Estelle Kulich.op.cit P.06. 

  

وأخیرا فإن " یعود مصطلح القصدیة إلى  برنتانو فلواله لما كان للفینومینولوجیا أن تخرج للوجود حیث كتب في الجزء الثالث من كتاب األفكار*

وعلى الرغم من تقدیرنا الشدید لعمل ھذا العبقري وعلى , الفینومینیولوجیا على أنھا استمرار لعلم النفس عند برنتانو كثیرا من الناس ینظرون إلى 

, فالبد من القول بأن برنتانو قد ظل بعیدا عن معنى الفینومینولوجیا كما نفھما نحن, الرغم من أن كثیرا من كتاباتھ قد أثرت فیا أشد األثر أیام الشباب
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جعله بمثابة تركیب بین منطق هیغل األكثر حركیة وانسجاما بین عناصر الموضوع والمذهب  هذا ما

  .  **الوجودي األكثر ثورة على األنساق القدیمة

هو جدید  ن الواقعیة أو المثالیة یكمن في بحثها عن كل ماأما فیما یخص رفض الفینومینولوجیا لكل م

, فهي تعود إلى عالم األشیاء أي إلى وقائع الفكر المعیش على نحو ما نحیاه في صمیم وعینا وشعورنا

ما جعلها , فهي اتجاه منهجي یتمحور أساسا حول كیفیة فهم الموضوع كما یتجلى في وعینا بصورة مباشرة

معنى هذا أن الفینومینولوجیا میزتها الجوهریة تكمن في وصف  1.راسة لجواهر األموربحسب میرلوبونتي د

ظواهر الشعور البشري باعتبارها وجدانا حسیا یعیشه الموجود اإلنساني ویهدف إلى فهمه والوصول إلى 

  .إدراك ماهیته الحقیقیة

, ء هوسرل وتارة أخرى مخالفا لهاشرع شیلر في بناء فلسفته الفینومینولوجیة تدریجیا متأثرا تارة بآرا

وأن خطره أكثر من نفعه من وجهة نظره , وبمضي الزمن اشتد الخالف بینهما  حتى عده هوسرل خطرا

بسبب اتجاههما " النقیضین" الخاصة حیث ظل إلى ما بعد وفاته یطلق علیه هو و هیدغر اسم

خاصا به یتمثل في الوصول إلى ماهیة إذ قدم شیلر مفهوما  2.الفینومینولوجي المغایر ألهداف هوسرل

الظواهر بواسطة حدس باطني لخبراتنا الضمنیة غیر المتصلة بالمحسوسات والتي تعطینا معرفة ضروریة 

  وأساسیة هذا من جهة أما من جهة ثانیة فدور الفلسفة قائم في وضع نظام وٕایضاح هذه الحدوس المعطاة 

خالل التعبیر عن هذه المعطیات المتأصلة في منظر بمعنى محاولة الوصول إلى الموضوعیة  من 

  « d’objective les données immanente au paysage de l’intuition immédiate »3.  الحدس الفوري

فقد وضع شیلر بعدا خاصا به یتمثل في الوعي ألقصدي الخاص بدراسة ما هو معطى  في مجال 

  4.یتعلق ال بمجال العقل الخالص وال بمجال المحسوس  العواطف أو الوجدان فالمجال االنفعالي ال

                                                                                                                                                                                     
" " دیةأن دالك  كلھ ال یمنع من القول بأن برنتانو ھو صانع العصر الذي جعل وجود الفینومینولوجیا ممكنا بعد أن قدم للعصر الحدیث فكرة القصإال 

  )31,ص, الفینومینولوجیا المنطق عند ھوسرل, أنظر یوسف سلیم سالمة

ف القرن التاسع عشر وأھم المشكالت التي كانت موضوع اھتمام المفكرین في تلك لفھم الفینومینولوجیا البد من فھم الجو الثقافي الذي میز منتص** 
عي السیادة الحقبة وأھمھا وقوع الفلسفة النظریة في النمط الھیغلي والتطور الذي حققتھ العلوم الطبیعیة والعلوم التاریخیة ومحاوالت العلم الطبی

وضعیة استبدال الفلسفة النظریة بالدراسة العلمیة للظواھر واعتبارھا مجرد ظواھر حسیة والسیطرة على كل مجاالت الفكر إضافة إلى محاولة ال
ومحاولة بعث الفلسفة الكانطیة والتوماویة وبروز فلسفات جدیدة كالماركسیة , أیضا النزعة النفسانیة وجھودھا في جعل الفلسفة جزءا من علم النفس .

فینومینولوجیا كان البد لھا من القیام بمھمة مزدوجة تتمثل في البحث عن أسس یقینیة للعلم والرد على كل في ھذا الجو الذي نشأت فیھ ال, والوجودیة
   :أنظر.(ھذه الفلسفات
  .).  30ص , , ص, 1ط, القاھرة, دار الثقافة للنشر والتوزیع, مقاالت في الظاھرتیة وفلسفة التأویل, سعید توفیق 

  .8,ص,1997ط,لبنان, بیروت,ترجمة فؤاد شاھین ,ظواھریة اإلدراك, میرلوبونتي -  1
  .253,ص, المرجع السابق,سماح رافع محمد- 2

3 - max scheler. Op. cit. p.72. 
4 -  max scheler. Op. cit. P. 72 
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ومما زاد التباعد بینهما هو رفض شیلر للمثالیة المتعالیة منذ مغادرته فیینا لعدم اقتناعه بالكثیر من 

مبادئها حیث فوجئ بعد ذلك بأن هوسرل نفسه قد  أنجذب بتطرف كبیر نحو هذا االتجاه المثالي المتعالي 

  1.  من  خالل كتبه مثل الصوریة األخالقیة وغیرهاهذا ما عبر عنه 

  :مواطن االختالف بین هوسرل وشیلر -  ج

فهي تأتي من مكان , بأن فلسفته تقطع فقط سطح الظاهرتیة:" یقول امیل برییه في كتابه تاریخ الفلسفة

فخالفا  2.معهاآخر وتذهب إلى مكان آخر ولكنها تعطي للظاهراتیة بقدر ما تأخذ منها في نقطة تقاطعها 

لهوسرل أراد شیلر التأسیس لفلسفة أخالقیة نتیجة حاجة الفرد األوروبي لبعث مجال القیم المغیب في 

كون شیلر كان معایشا لمخلفات الحرب العالمیة , الواقع األوربي المثقل باألزمات عبر مسار تاریخه 

اجة ماسة حسبه إلحیاء مشروع القیم من هنا كانت الح 3.األولى وما تركته في نفوس اإلنسان األوربي

داخل المجتمع األوروبي جاعال من الفینومینولوجیا مظهرا للتفكیر وطریقة معبرة عن الخبرة األصیلة 

  .لواقعنا المعاش وفهم األشیاء

  :یمكن تلخیص أهم هذه االختالفات في النقاط التالیة

یتحول عند شیلر " بوضع العالم بین قوسین"ى الذي یقوم على ما یسم *أن الرد الفینومینولوجي الهوسرلي

إلى عملیة عزل الوقائع ألن الرؤیة المقدمة من طرف شیلر للعالم كانت حیادیة فیما یخص عالم الحیاة 

فحسب شیلر أن هذه الماهیات والعالقات الماهویة على الرغم من مشاركتها الجماعیة في , وعالم العلم 

  4.لم فهي لیست معطیات لها أبدا الحدس الطبیعي للعالم وفي العا

كما یرفض الفكرة الجوهریة التي تقوم .الن هذه المعرفة هي التي توسع وتغني معرفتنا الحقیقیة بالعالم 

علیها الفینومینولوجیا الهوسرلیة التي تعني فكرة الترستندالیة اي التعالي ألن الفینومینولوجیا عنده لیست 

                                                           
  .253ص , المرجع نفسھ, سماح رافع محمد-   - 1

  .231,ص, 1980, الجزائر,للنشر والتوزیعالشركة الوطنیة ,نظریة القیم في الفكر المعاصر, الربیع میمون  - 2
3 -ARION.L. KELKEL. L’ ethique phénoménologique d’ Edmund Husserl.à max scheler  p.525. 
4 - chugarcia. Mariana. Veronica. L’ expérience de l’ autre dans l’ ethique de husserl et de scheler .dépot 

institutionnel de l’ académie louvain.p.01. 
وضع    وضع العالم بین قوسین ویشمل : یقوم  المنھج الفینومینولوجي عند ھوسرل على مجموعة من الخطوات ھي *

ثم وضع الوجود بین قوسین بمعنى البحث في , التاریخ بین أقواس بمعنى غض النظر عن كل  النظریات واآلراء السابقة
اإلمتناع مؤقتا عن الحكم علیھا بمعنى البحث في الماھیات بغض النظر عن وجودھا الماھیات بغض النظر عن وجودھا و

مدخل , أنظر عبد الرحمن بدوي.فالماھیات مستقلة عن الموجودات مثل العنقاء فنحن نحدد ماھیتھا سواء وجدت او لم توجد
  .134,ص, جدید للفلسفة

وفیھ یتم التمییز بین الواقعة والماھیة وفیھ یتم رد الوقائع الجزئیة أو الفردیة إلى : ثم مرحلة الرد أو االختزال الصوري 
ونرد مختلف أفراد اإلنسانیة , الماھیة الكلیة فمثال نرد أنواع األحمر المتجلیة في مختلف األشیاء الحمراء إلى ماھیة األحمر

  .إلى ماھیة اإلنسان
في الشعور الساذج  الذي یقوم على التمییز بین الواقعي وبین الالواقعي حیث یتم رد المعطیات:دالك یأتي الرد المتعالي بعد 

  )..134,ص, مدخل جدید للفلسفة, أنظر عبد الرحمن بدوي .(إلى ظواھر متعالیة في الشعور المحض
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ففكرة التعالي عنده مرتبطة بالخبرة   »  maniére de philosophie « ةمنهج بل وضعیة أو طریقة فلسفی

  1.والتجارب الذاتیة والشخصیة وما تحمله من معان

فالوضع بین أقواس ال  ،ك من األخطاء التي وقع فیها حسب شیلر أنه لم یبني نظریة حقیقة للواقع ذلك

یصف الواقع وال یعبر عنه تعبیرا حقیقیا ألن الواقع لیس معطى لنا في المعرفة العقلیة وأن العالقة مع هذا 

من هنا تكون عالقتنا  ،الواقع محكومة بالصراع والهیمنة فلیست مجرد عالقة نظریة بل عملیة تطبیقیة 

  2.بالعالم محكومة بالمقاومة قبل كل شئ 

كونه یكتفي بتعلیق , وبالتالي یكون الرد الفینومینولوجي قد فشل حسب شیلر ألنه قدم فهما خاطئا للواقع

األحكام على الوجود وال یقدم شروط إلمكانیة حركاتنا غیر الملموسة أو غیر المرئیة لیصل إلى تحدید 

  :ثالث مقاربات حول العالم تنبثق عنها ثالث مستویات من الوجود هي 

یأتي بعده المستوى الثاني الذي یشمل العلوم , توى األدنى والمتمثل في المفهوم الطبیعي للعالمالمس

  3.  الوضعیة ثم المستوى الثالث المتمثل في االنطولوجیا الجوهریة أو ماهیة الوجود

ه وعلى هذا األساس تتمیز الفینومینولوجیا الشیلریة بأنها تقوم على تجربة وجدانیة أو ما یعبر عن

بالتعاطف بوصفه جوهر الحوار الفینومینولوجي عنده ودمجه بالتحلیل النفسي الفرویدي كما تدل على ذلك 

واألخالق المادیة للقیم ة األخالقیة الصوری" وكتابه الرئیس" شكل وطبیعة التعاطف" مؤلفاته الرئیسیة مثل 

لقائمة في عالم القیم والمعبر عنها التي تعبر عن العالقة اإلنسانیة االذي یعالج فیه مشكلة القیم " 

  4.بفینومینولوجیا االنفعاالت  أي التأثیر المتبادل بین األفراد

كما تتجلى أیضا من خالل العمل على توسیع مجال أفعال الروح لیشمل مجال أكثر من الفعل اإلنساني 

  .في فلسفته متجاوزا المفهوم الكانطي المهمل لمنطق القلب الذي أواله شیلر اهتماما خاصا

  :وكملخص للفینومینو لوجیا بین هوسرل وشیلر یمكن تسجیل النقاط التالیة 

أن الفینومینولوجیا الشیلریة تتمیز بأنها تركز على مجال التجربة العاطفیة أو الوجدانیة والخبرة المعیشة 

ال في فلسفته  للشخص التي لم تحظي بالقدر الكافي من الدراسة عند هوسرل لعدم اهتمامه بهذا المج

                                                           
1 - chugarcia. Mariana. Veronica. OP .CIT. P.10 
2 - Heinz. Leonardy. Op.cit. p.377. 
3 - ibid . p.382. 
4 - M.L. ROVALETTI. Les strates de la vie émotionnelle chez scheler et  leur importance dans la 
pathopsycholgie de kurt. Schneider .p.112. 



 03: العدد                                                             .االجتماعیةللعلوم اإلنسانیة و " تنویر"مجلة 

 
58 

كثیرا كونه ركز كل جهوده على نظریة المعرفة والوصول بالفلسفة عن طریق المنهج الفینومینولوجي إلى 

  1.الصرامة والدقة الممیزة للعلوم الدقیقة

 هذه الخبرة العاطفیة والتجربة الوجدانیة یعبر عنها  داخل البناء الفلسفي الشیلري بالقصدیة العاطفیة

 «une sympathie intentionnelle »
2  

ومن خالل هذه القصدیة نصل إلى فهم األشیاء وموضوعات المعرفة في الوقت نفسه مخالفا للمثالیة 

وأن الترابط والوحدة مع الواقع عن طریق هذه القصدیة یختلف عن , الكالسیكیة الممثلة بدیكارت وباركلي

بمثابة منفذ نحو الواقع المعیش وهو ما یعبر عنه الحدس البرغسوني بل یمثل المعرفة االنفعالیة التي هي 

بالحدس االنفعالي هذا الحدس الماهوي للتجربة العاطفیة المعیشة الذي یمثل الفلسفة األخیرة لماكس شیلر 

  3.حیث یتحدث عن الشعور القصدي بوصفه نوع من الوجود األصیل والقبلي للفكر 

اهیة التجربة القصدیة المعاشة  یعبر عنه شیلر بأنه وملخصه انه توجد عالقة بین ماهیة الموضوع وم

  .وبشكل نهائي ال عالقة له بالجانب العقلي یعرف بعالم القیم

وبالتالي تكون الفینومینولوجیا الشیلریة لیست مجرد منهج تحلیلي للفكر بل مظهر جدید للفلسفة وتقنیة 

 « une nouvelle attitude..العیشجدیدة لإلدراك الحدسي جاعال منها طریقة للمعرفة والحیاة و 

philosophique » 

صادقة على كل الوجود , معرفا إیاها آي الفلسفة بأنها نظرة دقیقة بینة ال تزید باالستقراء وال تنقص 

نظرة في كل الماهیات والروابط بین الموجودات المتمثلة في نماذج وأمثلة ودلك في , العرضي صدقا قبلیا

  4.عالقاتها مع الموجود المطلق وماهیتهترتیبها وتدرجها في 

وعلیه یكون ماكس شیلر أول من طور ابستمولوجیة فینومینولوجیة ترفض فكرة الرد المتعالي كونه عودة 

 5.للمثالیة حیث ترتكز باألساس على أن معرفة العالم واآلخرین تتأسس على الحب

األخالقیة التي قوامها الحب بین اآلخرین  والعالقة هكذا تكون هذه الفینومینولوجیة مؤسسة على القیم 

وبالتالي فقد وجد في الفینومینولوجیا المنفذ الوحید الذي من خالله .بینهم ومحبة اهللا بوصفه الكائن المطلق

  .ندخل في عالقة حدسیة ومباشرة مع األشیاء باعتبار الحدس هو ما یطلعنا على ماهیة األشیاء

  

                                                           
1 -LOUIS . JUGNET. Problemes et grande courants de la philosophie .op. cit. p. 66. 
2 - IBIDE.P. 67. 
3
 - MAX SCHELER . le formalisme. op. cit .p.86. 
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في , ث الفلسفة الكانطیة والتوماویة وبروز فلسفات جدیدة كالماركسیة والوجودیةومحاولة بع, الفلسفة جزءا من علم النفس 

هذا الجو الذي نشأت فیه الفینومینولوجیا كان البد لها من القیام بمهمة مزدوجة تتمثل في البحث عن أسس یقینیة للعلم 

  :أنظر.(والرد على كل هذه الفلسفات

  .).30ص , , ص, 1ط, القاهرة, دار الثقافة للنشر والتوزیع, التأویل مقاالت في الظاهرتیة وفلسفة, سعید توفیق 

  .8,ص,1997ط,لبنان, بیروت,ترجمة فؤاد شاهین, ظواهریة اإلدراك, میرلوبونتي - 10
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العالقة بین جودة الصداقة وحسن الحال النفسى لدى طالب الجامعة في مرحلة المراهقة 

  المتأخرة

The Relationship between Quality of Friendship and Psychological Well Being 

among University Students in Latent Adoelence  

  جامعة القاهرة -كلیة اآلدابــــ  نیره محمد شوشة/ الباحثة 

  أسامة أبو سریع/ معتز سید عبد اهللا                                                 د/ د.أ

  جامعة القاهرة –جامعة القاهرة                                          كلیة اآلداب  -كلیة اآلداب

  

  ملخص الدراسة

الصداقة في الشعور بحسن الحال النفسى في مرحلة تهدف الدراسة الراهنة إلى فحص دور جودة 

باإلضافة إلى بحث الفروق بین المراهقین والمراهقات في  المراهقة المتأخرة من طلبة وطالبات الجامعة،

طالًبا وطالًبة من الدارسین بجامعة القاهرة، ) 240(مكونات حسن الحال النفسى، ذلك لدى عینة قوامها 

: وطبق علیهم مقیاسین، هما. أنثى) 118(ذكًرا، بینما بلغ عدد اإلناث ) 122(وقد بلغ عدد الذكور 

وتوصلت النتائج . مقیاس جودة الصداقة من إعداد الباحثة، ومقیاس حسن الحال النفسى من إعداد رایف

إلى وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین مكونات حسن الحال النفسى وجودة الصداقة سواء لدى الذكور أو 

ناث، كما كشفت عن انتفاء الفروق بین الجنسین في مكونات حسن الحال النفسى فیما عدا مكون النمو اإل

  .الشخصى حیث وجدت فروق دالة إحصائًیا لصالح اإلناث مقارنة بالذكور

  حسن الحال النفسى -جودة الصداقة :الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

The Present Study Amied To Investigate The Relationship Between Quality of Friendship 
And Psychological Well Being Componants and The Sex Differences In Psychological Well 
Being. The Sample Consisted Of (240) From University Students. There Were (122 Males) 
And (118 Females).The Participants Compelted Self-Report Measures of Quality of 
Friendship (Positive And Negative Features) And Psychological Well Being( Autonomy, 
Self- Acceptance, Environmental Mastery, Personal Growth, Purpose of Life And Positive 
Relationships). The Results Showed That There Are Positive Signifcant Relationship 
Between Quality of Friendship and Psychological Well Being Componants, and No 
Differences Between Both Males and Females In Well Being Componants Expect Females 
Were More, Personal Growth Camperd With Males.   
 

Keywords: Quality of Friendship- Psychological Well Being 
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  :مقدمة

في مرحلة المراهقة  1تهدف الدراسة إلى فحص دور جودة الصداقة في الشعور بحسن الحال النفسى

اهقات في مكونات باإلضافة إلى بحث الفروق بین المراهقین والمر  المتأخرة من طلبة وطالبات الجامعة،

  .النفسيحسن الحال 

 ، ویتمثل في العالقات2یندرج موضوع الدراسة الحالي ضمن مجال العالقات الوثیقة بین األشخاص

، 3من الزمن؛ التى تتضمن الفهم المشترك لجوهر التقارب طویلة التى تمتد لفترات بین األشخاص

التعریف مبدأ االعتماد ویؤكد هذا . على قوة العالقة اتعد مؤشرً التى و  ،والسلوكیات واالتجاهات المشتركة

 & Harvey)المتبادل في األفكار والمشاعر والسلوكیات في حالة إذا كانت العالقة وثیقة 

Pauwels,1999) .والمشاركة بأفكاره ومشاعره  ،4والشعور بالرفقة ،فاإلنسان مدفوع إلى حاجته لإلنتماء

  . (Bolger, Foster, Vinokur & Ng, 1996)اآلخرین شخاص األووقته مع 

 فترضویُ . وتتناول الدراسة الحالیة عالقة الصداقة بوصفها أحد أشكال العالقات الوثیقة بین األشخاص

ففي كثیر من األحیان یتخذ األفراد من . حسن الحال تحقیقتهدف إلى  إیجابیةأن تكون عالقة شخصیة 

 الجوهريویشیر علماء النفس إلى الدور . عویًضا عن القصور في العالقات األسریةعالقات الصداقة تَ 

ومقاومة  ،حسن الحالتسهم في الحفاظ على  ؛تؤدیه الصداقة بوصفها عالقة شخصیة إیجابیة يالذ

إلى أن الصداقة الجیدة تساعد األفراد على مواجهة تأثیرات  Bridget" بریدجیت"تشیر و . الضغوط

. والمساندة االجتماعیة التي یحصلون علیها من أصدقائهم ،الشعور بالرفقة اومتها؛ من خاللِ الضغوط ومق

للشعور هم أكثر عرضة  ؛أو لیس لدیهم صداقات ،أن األفراد الذین لدیهم عدد محدود من الصداقات دَ جِ وُ وَ 

  .(Jamieson, 2008)قارنة بهؤالء الذین یمتلكون صداقات عدیدة غیر سعداء مُ  بأنهم

 المناسبِ  إلى وجود ارتباط بین افتقاد القدرِ  " Duckودیك  Argyle" رجایلأ"وفي هذا الصدد یشیر 

ففیما یتصل بالصحة . العدید من مظاهر اختالل الصحة النفسیة والجسمیةو  ،من األصدقاء والمالئمِ 

األشخاص الذین یفتقدون األصدقاء یكونون أكثر استهداًفا لإلصابة باالضطرابات النفسیة تبین أن 

عانون من التوتر االكتئاب، والقلق، ومشاعر الملل والسأم، وانخفاض تقدیر الذات، كما یُ : النفسیة، ومنها

یتعلق  وفیما. عندما تضطرهم الظروف للتفاعل مع اآلخرین ةٍ ءاوالخجل الشدید، والعجز عن التصرف بكف

                                                           
1   Subjectve well-being 
2 Close Relationships   
3 closeness 
4 Companionship  
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بل وتزاید  ،الحظ األطباء ضعف مقاومتهم لألمراض الجسمیة وتأخرهم في الشفاء بالصحة الجسمیة

لمرضى الذین یتمتعون بعالقات اجتماعیة طیبة با مقارنة ،عد اإلصابة بتلك األمراضمعدالت الوفاة بَ 

الحرمان  ؛فقدان األصدقاءإذ یترتب على ؛ ) 42-41: 1993أسامة أبو سریع، (تمدهم بالمساندة الوجدانیة 

 ،والتفاهم ،والمشاركة الوجدانیة ،المساعدة المادیة :من قبیل ،المختلفة بأشكالهاهم مصادر المساندة أمن 

إرادة الشخص على مواجهة  يویقو  الضغوط، أةمما یخفف وط ؛والتوجیه ،والنصح ،والتشجیع ،والتعاطف

عد حیث تُ  ؛مرحلة المراهقة بصفة خاصة يالصداقة فإلى أهمیة عالقات مما سبق ونخلص . زماتاأل

توافقیة ال ُیستهان بها  نذر بوقوع مشكالتٍ ویُ  ،على اختالل الصحة النفسیة للمراهق دلُ مؤشًرا رئیسًیا یَ 

   .)1996أسامة أبو سریع، (المراهق المحروم اجتماعیا مرحلة الرشد  یبلغُ  ماعند

توقع من خاللها ممارسة جمیع أنماط مع الراشدین في أن عالقة الصداقة یُ  والمراهقون ویتفق األطفال

 ،على نجاحات أصدقائهم نثنو كما یتفقون على أن األصدقاء یُ . بین األصدقاء1اجتماعًیا  ةذالسلوك الُمحبَ 

واحترامهم  عززون من تقدیرهم لذواتهمومن ثم فإنهم یُ  ؛عند التعرض لخبرات فشل ابعضً  بعضهم ویشجع

  .(Berndt, 2002) ألنفسهم

ل مرحلة مثّ حیث تُ  ؛ وتبرز أهمیة الصداقة بین المراهقین ودورها في الشعور بحسن الحال لدیهم

في بناء و مكانهم في عالم الراشدین،  شغلاإلنسان؛ ففیها یبدأ األشخاص في  حیاةِ  يف مهمةً  المراهقة فترةً 

سهم في تحسین ارتقاء فرغم أن عالقة الصداقة تُ . )2012هیام صابر صادق، (خرین عالقاتهم الحقیقیة باآل

ولم تمیز مرحلة  ،أمكن الوقوف على بعض السمات التي تتسم بها عالقات المراهقینإنه ف ؛األطفال

 شيء،كل بفضلین یمكن إخبارهم إلى أن األصدقاء المُ  نیشیرو ما  - غالًبا- أن المراهقین  يالطفولة؛ وه

المات الممیزة عن الذات من العَ  اإلفصاحویعد هذا  .عن األفكار والمشاعر الشخصیة لهم اإلفصاحأو 

، 2رتفعة من الوالءمُ  كذلك تتسم عالقات الصداقة لدى المراهقین بدرجةٍ . للصداقة المقربة أو الوثیقة

ُوینفق معظم المراهقین أقل من  .(Rabaglietti & Ciairano, 2008) بشدةٍ  ابعضً  والتمسك ببعضهم

ث یقضى المراهقون أكثر من ضعف الوقت الذى ثمانیة في المائة من وقتهم في الحدیث مع الكبار، حی

ومع اتساع هذا الوقت فإنهم یشعرون بأنهم اكتسبوا مزیًدا من . یقضونه مع أولیاء األمور مع أصدقائهم

  .)2012أشرف محمد شلبى، (الخبرات من أصدقائهم وثیقي الصلة بهم مقارنة بعالقاتهم األخرى 

                                                           
1  Pro-Social Behavior 
2  Loyalty 
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ترتبط  ؛مقارنة بالعالقات المتصارعة مرحلة المراهقة، والداعمة فيأن الصداقات المساندة  وتبین

أكثر  وبشكلٍ . ، والمستویات المنخفضة من العدوان تجاه األقرانحسن الحالبالمستویات المرتفعة من 

ومشاركة األفكار والمشاعر والسلوك،  ،تتسم بالمساندةِ  الجیدة بین المراهقین تحدیًدا وجد أن الصداقة

توفر السیاق االجتماعي  فإنها اإذً  ؛والمنافسة االجتماعیة ،بأنفسهم، وتوقعاتهم عن المستقبلتقویة ثقتهم و 

 ،وتقویة قدرات األفراد االجتماعیة ،اإلیجابي، كما تسهم الصداقة في تنمیة مفاهیم اجتماعیة جدیدة

   .(Rabaglietti & Ciairano, 2008)واألدوار االجتماعیة المختلفة  ،وخبراتهم التي تحدد هویتهم

ویعد مفهوم حسن الحال أحد المفاهیم المحوریة في علم النفس اإلیجابى، وأحد األهداف األساسیة التى 

یسعى الجمیع إلى تحقیقها، كما انه یرتبط بالحالة المزاجیة اإلیجابیة والرضا عن الحیاة وتحقیق الذات 

ین بالسعادة النفسیة، والهناء الذى یعرفه بعض الباحث-وعلى الرغم من أهمیة مفهوم حسن الحال. والتفاؤل

فقد تجاهل علماء النفس لسنوات طویلة المشاعر اإلیجابیة وتركز االهتمام على دراسة  -الشخصى

وینعكس مفهوم حسن . المشاعر السلبیة كالقلق، واالكتئاب، والضغوط النفسیة في بحوثهم ودراساتهم 

وفر حالة من الرضا العام لدى الفرد وعیه الحال في مجموعة من المؤشرات السلوكیة التى تدل على ت

كما . المستمر لتحقیق أهدافه الشخصیة في إطار االحتفاظ بالعالقات االجتامعیة اإلیجابیة مع اآلخرین 

یسهم في جعل األفراد یفكرون بطرق إیجابیة وأكثر ثقة بالنفس وتقدیًرا لذواتهم وأكثر كفاءة اجتماعیة، 

السید محمد أبو هاشم، (تهم بطرق أفضل، ولتقدیم المساندة االجتماعیة لآلخرین ولدیهم استعداًدا لحل مشكال

2010 .(  

ویأتى اهتمام الدراسة الراهنة بتناول مفهوم حسن الحال انطالًقا من اهتمام الباحثین بمجال الصحة 

مدى النفسیة التى أصبحت ال تعنى مجرد غیاب أعراض االضطراب أو الشعور بالمشقة وأصبحت تمتد ب

أن حسن الحال أحد المفاهیم الضروریة " دینیر"ما یشعره الفرد من سعادة والرضا عن الحیاة،  ویفترض 

  . )Diener, Oishi & Lucas, 2003(للحیاة الجیدة ومن ثم المجتمع الصحى 

وتعد السعادة من منظور الفالسفة أحد الدوافع األساسیة والجیدة لسلوك اإلنسان ورغم ذلك تجاهل 

النفس دراسة السعادة لعقود طویلة فى حین انصب تركیزهم على دراسة عوامل وأسباب الشعور بعدم  علم

وتزاید االنتاج  وبدأ الباحثین فى علم النفس في دراسة السعادة فى السبعنیات من القرن الماضى. السعادة

، وفي 1973النفسیة سنة حیث أدرج مفهوم السعادة مصطلح فى مجلة الملخصات تها؛ العلمى فى دراس

انشغل عدید من الفالسفة ، و وجدت دراسات عن حسن الحال فى مجلة المؤشرات النفسیة 1974سنة 

محك كحسن الحال ؛ حیث نظروا إلى والعلماء االجتماعیین بتقدیم تعریف للسعادة او حسن الحال

كنها تحدید لما هو مرغوب خارجى كقیمة أو شىء مقدس فالسعادة لیست مجرد حالة فردیة أو ذاتیة ول

بینما یركز العلماء االجتماعیین على ، للشعور بالسعادة بوصفها قیمة حیاتیة تقود الفرد إلى المتعة

ویشیروا إلى أن شعور األفراد بالرضا ،تساؤل مهم وهو مالذى یدفع االفراد لتقییم حیاتهم بشكل إیجابى؟ 
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   Diener, 1984).( د لیقرر مدى جودة حیاتهعن حیاتهم یعتمد على المحكات التى یضعها الفر 

ویتركز اهتمام علماء النفس االجتماعى في اآلونة األخیرة على دراسة العوامل التى تؤثر على تقریر 

األفراد بشعورهم بحسن الحال وحالتهم الوجدانیة اإلیجابیة، ونظًر ألهمیة العالقات االجتماعیة المقربة 

الدراسة الراهنة بدراسة دور   ور األفراد بالسعادة أو غیابها  جاء اهتمامأحد العوامل التى تسهم في شع

جودة عالقة الصداقة في الشعور بحسن الحال الذاتى لدى مرحلة المراهقة المتأخرة بوصفهم على أعتاب 

  .مرحلة الرشد

  :ُمشكَلُة الدراسة

تسهم عالقات الصداقة في شعور الفرد بالمساندة االجتماعیة، وتنمیة مفهومه لذاته، وِمن َثم تحقیق 

ویمكن القول أن التفاعالت اإلیجابیة بین األصدقاء التي تتسم بقدٍر كبیٍر من الحمیمیة . حسن الحال

ط التفاعالت السلبیة بدرجة والمساندة تؤدي وظیفة وقائیة، وترتبط بانخفاض القلق االجتماعي، بینما ترتب

مانكینى "وهذا یتفُق مع نتائج دراسة . (Wing, 2011)متزایدة من الضغوط، وانخفاض تقدیر الذات 

التي أوضحت أن العالقات االجتماعیة الوثیقة؛ كالصداقة  1980سنة  Mancini & Orthner" وُأورسنیر

لحیاة ُمقارنة بأشكال العالقات األخرى كعالقات والحب ترتبط بالدرجِة المرتفعة من السعادة والرضا عن ا

   .(Through: Diener,1984)األقارب 

وُیعُد انخراط الفرد في عالقة اجتماعیة وثیقة أحد المصادر المهمة التي تمد الفرد بالسعادة، والشعور 

ورغم تزاید البحث حول العالقات االجتماعیة الوثیقة بشكٍل عام، وعالقة الصداقة خاصة . بحسن الحال

ة هذه العالقات بالنسبة في عالقتهم بحسن الحال الذاتي، فمازالت هناك جوانب في حاجة لتوضیح أهمی

للفرد؛ حیث رّكزت الدراسات على التأثیر المباشر للصداقة في تحقیق ُحسن الحال الذاتي دون الوقوف 

على الفوائد التي تحققها الصداقة لصاحبها، وتنعكس في شعوره بحسن الحال، باإلضافة إلى عدم التناول 

كما لم ُتركز الدراسات . ، وتحقیق حسن الحال الذاتيالكافي لآللیات التي تقف خلف العالقة بین الصداقة

على مدى أهمیة خصائص عالقة الصداقة؛ كعدد األصدقاء، والوقت الذي یقضیه الصدیق مع أصدقائه، 

وتكرار التواصل والتفاعل بینهم؛ حیث اهتمت الدراسات بالتركیز على خاصیٍة واحدٍة فقط في عالقتها 

ومن . على التفاعل بین هذه الخصائص في تحقیق حسن الحال الذاتي بحس الحال الذاتي، دون الوقوف

الوجداني أو (الجوانب التي تتبدى فیها أیًضا نقص االهتمام بجانبي مفهوم حسن الحال الذاتي مًعا 
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؛ حیث یمثل الجانب الوجداني التوازن بین االنفعاالت اإلیجابیة والسلبیة، بینما یمثل الجانب األخر )الرضا

  .(Horst & Coffe, 2012) عن تقییم الفرد للحیاة بشكل كلي، ولحیاته الخاصة به) االرض(

أن السعادة وحسن الحال یزیدوا بزیادة  Rossi 1966وروسى  Burt 1987وجد كل من بیرت   

حجم شبكة العالقات االجتماعیة للفرد ووجدا أن الفرد الذى ینخرط فى شبكة اجتماعیة واسعة أحرز 

أن األفراد الذین لدیهم أزواج  1986سنة  Matthewsكما وجد ماثیو . درجات مرتفعة فى الشعور بالسعادة

بالصحة مقارنة بهؤالء الذین یعیشون بمفردهم خاصة إذا كان یقوم أو أصدقاء هم األكثر اتحامال لتمتعهم 

الصدیق أو الزوج بتدعیم المساندة الوجدانیة وحسن الحال؛ ورغم أهمیة انخراط الفرد في شبكة عالقات 

اجتماعیة فان الحجم لیس المتغیر األساسى الن الفرد قد یشعر بالسعادة في ظل عالقته بصدیقین أو 

بین بینما قد ال یشعر بالسعادة فى ظل انخراطه داخل دستة من األصدقاء لذا تركز الدراسة ثالثة فقط مقر 

 ,Requena)الراهنة على فحص دور عالقات الصداقة فى الشعور بالسعادة كمؤشر للرفاه أو حسن الحال 

Felix,1995).  

اسي أو الصحة العامة، وتتعدد مجاالت حسن الحال الذاتي في إطار العالقات األسریة أو األداء الدر 

وسوف ُنركُز االهتمام في سیاق . )Luhmann , Hawkley & Cacioppo, 2013(وغیرها من المجاالت 

  .الدراسة الحالیة على حسن الحال الذاتي في إطار عالقة الصداقة

كما تهتم الدراسُة الراهنة ببحث دور جودة الصداقة في تحقیق حسن الحال الذاتي لدى المراهقین 

بوصفها مرحلة ذات طبیعة معقدة؛ نتیجة التغیرات على جمیع المستویات البیولوجیة والنفسیة واالنفعالیة 

. (Eryilmaz, 2012)ل واالجتماعیة، والتي من المحتمل أن ُتؤثر في سعادة المراهق وشعوره بحسن الحا

وتشیر البحوث إلى أن مقومات الشعور بحسن الحال الذاتي ال زالت غامضة بدرجٍة كبیرٍة في مرحلة 

، ومن ثم تحاول الدراسة الحالیة (Coyle & Vera, 2013) المراهقة بوصفها فترة محملة بالضغوط النفسیة

  . الاستكشاف إسهام جودة الصداقة في شعور المراهقین بحسن الح

وفیما یتعلق بالفروق بین الجنسین في معدالت الشعور بحسن الحال، أظهرت بعض الدراسات وجود 

فروق دالة بین الذكور واإلناث في حسن الحال لصالح الذكور في بعض مكونات حسن الحال النفسى؛ 

 & ;Mohammed, Unher)حیث وجد أن الذكور أكثر تقبًال لذواتهم مقارنة باإلناث كما في دراسة 

Sugawara, 2010)  والبعض اآلخر لصالح اإلناث كمكون العالقات اإلیجابیة مع اآلخرین، والنمو ،

السید محمد أبو ( ،)2015، 2009النابغة فتحى، (بینما انتهت دراسة كل من . ) Raff, 1989(الشخصى 

ویتسق هذا . بمكوناتها المختلفة، إلى عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث في حسن الحال )2010هاشم، 

من أن النوع كمتغیر یسهم  1991سنة  Sandvik" صندفك"و Diener" دینر"و  Fuijta"فوجیتا"مع ما وجده



 03: العدد                                                             .االجتماعیةللعلوم اإلنسانیة و " تنویر"مجلة 

 
67 

ن الذكور واإلناث ال یختلفون في مستوى ي الشعور بحسن الحال، وهذا یعنى أمن تفسیر التباین ف% 1ب

  .)2018دینر، وكسبر، وتوف ، (شعورهم بحسن الحال 

  :وبناًء على العرض السابق تتبلور تساؤالت الدراسة في

بین  النفسيهل ُتوجد ِعالقٌة ارتباطیة بین مظاهر جودة الصداقة والشعور بحسن الحال   -1

  المراهقین؟

 ؟النفسيهل توجد فروق بین المراهقین والمراهقات  في الشعور بحسن الحال  -2

  مفاهیم الدراسة واإلطار النظرى

  الصداقة جودة .1

  مفهوم الصداقة: أوالً 

 ؛بالدراسة والبحث اجدیرً  افهومً بصفته م العشرین خیرة من القرنالعقود األ يف الصداقةِ  مفهومُ  رزَ بَ 

أن الصداقة ضروریة للتوافق  Sullivan" سولیفان"رون أمثال ؤكد المنظّ ویُ . النفسيبالتوافق  الرتباطه

  .)(Hum,1999واكتساب المهارات الشخصیة  ،وبشكل خاص للشعور بتقدیر الذات أثناء المراهقة النفسي،

تبین . بمفهوم الصداقة، وما الذي یحدد مدى كفاءة عالقة الصداقةلى المقصود للوقوف ع وفي محاولةٍ 

فت بها وبناًء علیه تتباین الرؤى والزوایا التي ُعرّ . )Marita & Meyer, 2011(أنه مفهوم معقد البناء 

بأنها إحدى الحاجات األساسیة للطبیعة  Carroll 2002" كارول"ویعرفها  .بل الباحثینالصداقة من قِ 

  .Warris & Rafique, 2009)(اإلنسانیة 

لصداقة بین أبناء الجنس الواحد بأنها عالقة ا )30-29 :40، 1993(" أسامة أبو سریع"یعرف وُ 

اجتماعیة وثیقة تقوم على مشاعر الحب والجاذبیة المتبادلة بین شخصین أو أكثر، وتمیزها عدة خصائص 

في معظم الحاالت بین األصدقاء، مع توافر قدر من  يواالستقرار، والتقارب العمر  النسبيالدوام : من بینها

بسمات الشخصیة والقدرات العقلیة واالهتمامات والتفضیالت واالتجاهات والقیم  التماثل بینهم فیما یتعلق

 ،منها الفهم العمیق المتبادل ؛ویتسم التفاعل بین األصدقاء بعدة خصائص. والظروف االجتماعیة

من االعتماد  واالستعداد لإلفصاح عن اآلراء والخبرات والمشاعر واألسرار الشخصیة، مع وجود قدرٍ 

التفاعل بین األصدقاء على العدید من  وینطوي. دل یتضح من تبادل التأثیر والتأثر فیما بینهمالمتبا

 جمیعبیل المشاركة الوجدانیة والتشجیع والتعاون والمساندة بمن قَ  اإلیجابيضروب السلوك االجتماعي 
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تصحیح الخاطئ  مظاهرها، مع تبادل الخبرات والمعارف، وتقویم اآلراء والمعتقدات وتأكید صحتها أو

  .منها، باإلضافة إلى المشاركة في المیول واالهتمامات وشغل أوقات الفراغ

  مفهوم جودة الصداقة: ثانًیا

 زادتعرف بأنها الصداقة ذات الكفاءة المرتفعة، وكلما إلى أن الصداقة الجیدة تُ  Berndt" برندت"یشیر 

كما أوضح أن صداقات المراهقین . كفاءة الصداقة أدت إلى تحسن مستوى االرتقاء فى مرحلة الطفولة

. صدیق مقربب ارتباطهمن عن و تتسم باإلفصاح عن الذات واألفكار والمشاعر، وغالًبا ما یعبر المراهق

واالرتقاء  ،قدیر الذاتوأشار أیًضا على أن كفاءة الصداقة المرتفعة تدعم السلوك المحبذ اجتماعًیا، وت

االجتماعى، وتحسین التوافق النفسى، وزیادة القدرة على مواجهة الضغوط، وتخفض من الصراعات بین 

  .(Berndt, 2002)األصدقاء 

؛ األول هو عدین لعالقات األقرانبُ  Hoza" هوزا"و Bukowski" بوكوسكى"وفي هذا الصدد طرح    

، ویصف الصداقة بوصفها خبرة العالقة المشتركة ،مدى قبول الفرد في جماعة األقران أيدرجة الشعبیة؛ 

وكشفت الدراسات . تأثیرات إیجابیة للصداقة ذات الكفاءة المرتفعة اكفاءة الصداقة؛ حیث وجدوالثاني هو 

الذات، وانخفاض دركها األفراد على أنها مرتفعة الكفاءة ارتبطت بزیادة تقدیر الطولیة أن الصداقة كما یُ 

وكذلك ارتبط الصراع في العالقات االجتماعیة . واالنحراف باالكتئابلبًیا ، وارتبطت سَ الشعور بالوحدةِ 

  . (Demir & Urberg, 2004)بتهدید كفاءة الصداقة 

ة أكثر شمولیً ف بشكل ُتعرّ  وأحیاًنا. كفاءة الصداقة مدى شعور الفرد بالرضا عن العالقة يتعنو 

التي  واالنفعالیة،كفاءة الصداقة متمثلة في األبعاد االجتماعیة  تبرزوتفصیًال بالبحث في األبعاد التي 

من المظاهر السلبیة واإلیجابیة  أبعاد كلٍ  وهذه .اكتسابها من خالل وجود صداقة مرتفعة الكفاءة یمكن

والحمیمیة والمساعدة والمساندة وأحیاًنا الصراع  دوًرا في الشعور بالرفقة بین األصدقاء يوتؤد ،للصداقة

(Marita & Meyer, 2011) .  

عددت وفي هذا السیاق تَ . الحكم على كفاءة الصداقة وفًقا لطول العالقة أو مدتها ویبدو من الصعبِ 

الصراعات بین نقص قاس بمشاعر التعلق، و فیمكن أن تُ  ؛الرؤى حول محكات الحكم على كفاءة الصداقة

یحدد عمق عالقة الصداقة، كذلك یمكن أن تقاس من  يالذو  بینهم، المتبادل االنجذاباألصدقاء، ومدى 

  .(Mendelson & Aboud, 2012) خالل المشاعر اإلیجابیة ورضا األصدقاء عن العالقة
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د من التركیز بُ  إلى أنه عند دراسة كفاءة الصداقة ال Mendelson & Aboud" مندلسون وعبود" وأشار 

وأمكن تحدید ست وظائف مرتبطة . بدًال من التركیز على السلوكیات النوعیة ،على وظائف الصداقة

  :التاليعلى النحو  يبكفاءة الصداقة، وه

األنشطة المشاركة في هام سوًیا، خاصة إنجاز كل المَ  ياالشتراك ف يوتعن :الشعور بالرفقة -أ

  .الترفیهیة

ومات، واألشكال األخرى من المساعدة وتنعكس في تقدیم التوجیه واإلرشاد والمعل :المساعدة -ب

  .شبع احتیاجات الصدیقالملموسة التي تُ 

والمشاعر بشكل  ،واألفكار ،شیر إلى توافر السیاق الذي یسمح باإلفصاح عن الذاتوتُ  :الحمیمیة - ج

  .آمن

  . قدرة الصدیق على االعتماد على صدیقه والوالء له يوتعن :الثقةُ  -د

الحفاظ  فيویساعده . طمئن ومشجع لهمُ  ه بأنهدراك الفرد صدیقإویشیر إلى  :1التصدیق الذاتي - ه

  .على صورته لذاته، وٕاشعاره بقیمته الذاتیة

واقف الخطر ي مخاصة ف ؛وهو الشعور بالراحة والثقة المستمدة من الصدیق :2الوجدانياألمان  -و

  ).Mendelson & Aboud, 2012(والتهدید 

تًزانا واستقراًرا في مرحلة اتصبح أكثر ألن  بتناول صداقة المراهقین التي تمیلُ  الراهنةُ  وتهتم الدراسةُ 

ن وجهات كوّ ویمكن عزو االستقرار في الصداقة إلى تزاید التعقید، وتُ . المراهقة مقارنة بمرحلة الطفولة

كبیرة في بناء  ورؤى متعددة، وعلى درجة من االتساق والفهم لدینامیات الشخصیة التي تسهم بدرجةٍ 

  .  (Branje, Frijns, Finkenauer, Engels, & Meeus, 2007)عالقات الصداقة والحفاظ علیها 

وتحدد كفاءة الصداقة من خالل التفاعل بین السمات والمالمح اإلیجابیة والسلبیة لعالقة الصداقة، 

عجاب والمودة والمساعدة والرعایة، والتقارب، والرفقة، والتوجیه، اإل: وتشمل السمات اإلیجابیة للصداقة

اإلنزعاج، والعدواة، والخیانة، : كما تشمل السمات السلبیة للصداقة. والحمیمیة، والوالء، والحنو، والرضا

                                                           
1  self- validation 
2 Emotion Security 



 03: العدد                                                             .االجتماعیةللعلوم اإلنسانیة و " تنویر"مجلة 

 
70 

والصراع، والعداء، والتناحر، وعندما تكون صداقة المراهقین أكثر إیجابیة من السلبیة، فهى تعتبر 

  ).2012أشرف محمد شلبى، (قات ذات كفاءة مرتفعة صدا

وَنخلص من العرض السابق بعدد من المالمح التي تمیز الصداقة الجیدة، وتحدد َمدى كفاءتها، وذلك 

  :على النحو التالي

  .ُتعد الصداقُة عالقة وثیقة بین شخصین أو أكثر، تتسم بالطواعیة واإلرادة - 

  .والتقارب واالعتماد المتبادل بین أطراف الصداقة تستند الصداقة على مشاعِر الحب - 

المساندة، واإلفصاح : ُتعد عالقة الصداقة بناءة وٕایجابیة حینما تتسم بعدد من الخصائص، ومنها - 

  .بشكل حمیمي، والرفقة، والشعور باألمان، والتعلق النفسي

وقوف على الوظائف أو العوامل كفاءة الصداقة من خالل ال الدالة علىحاول الباحثون تحدید األبعاد و 

ن حول أبعاد كفاءة الصداقة، یالتي تسهم في استمرار عالقة الصداقة واستقرارها، وتعددت رؤى الباحث

أولى النماذج التي طرحت  1985سنة  Furman & Buhrmeister" فیرمان وبورمستیر" نموذج  ویمثل

على الثقة، وتحسین الشعور بالقیمة،  يمبناالعتماد ال: يوكشف عن ستة أبعاد، وه. لكفاءة الصداقة

كالتوجیه، والشعور بالرفقة، والصراع، والرضا عن العالقة، وأخیًرا تقییم مدى أهمیة  ؛والمساعدة الملموسة

 Berndt & Purry" بردنت وبوررى"نموذج  افترضبینما  .(Hum, 1999)عالقة الصداقة بالنسبة للفرد 

أو اللعب، والسلوك المحبذ  االستمتاع: يستة أبعاد تعكس كفاءة الصداقة، وه وجود 1986سنة 

 ,Thein, Abdrazak & Jamil)، والوالء، والتعلق، والصراع )اإلفصاح عن الذات(اجتماعًیا، والحمیمیة 

2012)  .  

 ،تصف كفاءة الصداقة التي إلى العوامل 1993سنة  Asher & Parker" أشر وباركر"وأشار كل من 

وحل  ،)الخیانة أو الغدر(والصراع  ،والرعایة ،والتوجیه ،والتسلیة ،والرفقة ،الحمیمیة: تمثلت فيوالتي 

  .)Hum, 1999; Thein et al., 2012(والتصدیق الذاتي  ،الصراعات

: وانعكست في ؛من المظاهر اإلیجابیة تصوًرا ألبعاد الصداقة یتضمن كًال "  أسامة أبو سریع"وقدم 

المساعدة والتعاون، واالكتساب وتنمیة  يالشعور بالحب والمشاركة الوجدانیة، واإلفصاح عن الذات، وتلق

طبیعة الخالفات بین األصدقاء كاختالف  فيالتي تتمثل  ؛والمظاهر السلبیة .المهارات، والتقویم والتوجیه

والغیرة والحقد، والتنافس، واالعتداء على  وجهات النظر، والخیانة والخداع، والسخریة واالستهزاء،

أسامة أبو ( الممتلكات والحقوق الشخصیة، والتفاخر والغرور، وعدم االهتمام، والمداعبة البدنیة الخشنة
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 ،والصراع ،أن الرفقة 1994سنة  Bukowski & Hoza" بوكوسكى وهوزا"كما وجد . )1993سریع، 

  .(Hum, 1999; Thein et al., 2012)رب تعكس كفاءة الصداقة اوالتق ،والشعور باألمان ،والمساعدة

 1996سنة  Ladd, Kochender & Coleman" الد وكوهندر وكولمان" ویعد النموذج الذي طرحه 

إلى كفاءة الصداقة  ؛ حیث نظرَ األجنبيالتراث  يا فموًال واستخدامً لكفاءة الصداقة هو النموذج األكثر شُ 

والحمیمیة بین  ،تلك التفاعالت القابلة للمالحظة كمدى التقارب يالصداقة؛ وه عملیات: من زاویتین هما

ما یحققه الفرد من هذه العالقة مثل  يشیر الزاویة الثانیة إلى فوائد الصداقة؛ وتعنبینما تُ . األصدقاء

لكفاءة الصداقة، وبناًء علیه أمكن تحدید أربعة أبعاد أساسیة . والمساندة ،والرفقة ،والثقة ،الشعور باألمان

وتشیر إلى مستوى المساعدة المتبادلة بین : المساعدة، مستوى التعلق باألصدقاء يویعن: التقارب :يوه

الشعور والوجداني،  االجتماعيوهو مستوى قبول الفرد بین أصدقائه على المستوى : التقبل، األصدقاء

  .(Thein et al., 2012) مستوى الثقة واالعتماد على الصدیق فيوینعكس : باألمان

أبعاد الحكم على كفاءة  فيأنه رغم وجود تفاوت بین الباحثین إلى " أشر وباركر"ویشیر كل من 

المالمح اإلیجابیة : على ملمحین أساسیین هما تنطويالصداقة فهناك اتفاق عام على أن كفاءة الصداقة 

ة أیًضا على ضرورة أن تغلب المالمح وتتفق النماذج النظری. للصداقة، والمالمح السلبیة للصداقة

  .(Hum, 1999 ; Thein et al., 2012)اإلیجابیة للحكم على كفاءة الصداقة في مقابل المالمح السلبیة 

علیه من سلوكیات محبذة اجتماعًیا،  يتنطو  ماو  ،ورغم أهمیة المالمح اإلیجابیة في كفاءة الصداقة

فهناك عدد محدود من الباحثین اهتموا بها  ؛والشعور بتقدیر الذات، والمساندة والرفقة، والوالء والحمیمیة

ها احدإوأشاروا إلى أن ارتفاع الفرد على . كما اهتموا بفحص االرتباطات بین هذه المالمح. في أبحاثهم

أمكن اإلیجابیة وبناًء على هذه االرتباطات بین المالمح . المالمح األخرىبالضرورة ارتفاعه على  يیستدع

على مالمح  تنطويضحوا أنه حتى أفضل الصداقات و وأ". كفاءة الصداقة"استخالص عامل عام وهو 

 ،وأن هذه المالمح السلبیة قد تهدد بقاء العالقة. سلبیة كالصراعات أو محاولة فرض السیطرة أو المنافسة

. وارتبطت هذه المالمح سلبًیا بكفاءة الصداقة. إلى إعادة تقییم العالقة وتحسینها ينب أخر قد تؤدومن جا

 ,Hum)في ضوء المالمح اإلیجابیة والسلبیة مًعاوفي هذا السیاق أكدوا على ضرورة دراسة كفاءة الصداقة 

1999 ; Brendt, 2002 ; Demir & Urberg, 2004; Thein et al., 2012).  

  :م حسن الحال مفهو 

ُیعد مفهوم حسن الحال أحد المفاهیم التي َتنال اهتمام الباحثین في علم النفس اإلیجابي، ویتسع لیضم  

مًدى كبیًرا من االنفعاالت السارة والمستویات المنخفضة من االنفعاالت السلبیة، وتزاید رضا الفرد عن 

. أنه تقییمات الفرد المعرفیة والوجدانیة لحیاتهُیعّرف حسن الحال الذاتي في أبسط تعریفاته ب. الحیاة
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وتنطوي هذه التقییمات على ردود أفعال الفرد الوجدانیة تجاه األحداث، وأحكامه المعرفیة التي تحدد مدى 

  ).2018دینر وآخرون ، ؛ Gull & Rana, 2013(رضاه عن الحیاة 

أعم وأشمل من المفاهیم التى إلى أن مفهوم حسن الحال ) 2009،2015" (النابغة فتحى"ویشیر 

یستخدمها الباحثون كالهناء الشخصى، والسعادة، والرضا عن الحیاة، والرفاهة النفسیة؛ ذلك ألنه یتضمن 

الرضا عن الحیاة، وغیاب الوجدان السلبى وحضور الوجدان اإلیجابى، وأنه یعد مؤشًرا لصحة الفرد 

  .یعد الهدف العام للحیاة هو الوصول لحسن الحالالنفسیة والجسمیة واالجتماعیة، وبشكل عام فإنه 

مفهوم حسن الحال من خالل الرضا عن الحیاة، وتكرار االنفعاالت اإلیجابیة  Diener" دینر"ویقیم 

ویؤكد أن وجود الفرد في عالقة اجتماعیة هادفة من مؤشرات ارتفاع حسن الحال الذاتي . والسلبیة

)Luhmann et al., 2013( .  

كما اهتم الباحثون باإلضافة إلى التقییم المعرفي والوجدانى لمدى الشعور بحسن الحال، تناولوا 

التوازن في الحالة الوجدانیة العامة، ونوعیة الحیاة : مجموعة العوامل التى تحدد درجة حسن الحال، ومنها

وهذا التوجه یعد أقل . )2015النابغة فتحى، (التى یحیاها الفرد والعالقات االجتماعیة وسمات الشخصیة 

كاالستقالل وتقبل الذات ووجود معنى (ذاتیة وأكثر توجیًها نحو السعادة التى تشترط اشباع حاجات معینة 

  ).2018دینر وآخرون ، (كمتطلبات لحسن الحال ) للحیاة

راسة وبمراجعة التراث السابق الذى تناول مفهوم حسن الحال، أمكن حصر ثالثة توجهات أساسیة في د

  :مفهوم حسن الحال، نعرض لها على النحو التالى

   1منحى المتعة : اإلتجاه األول

مفهوم حسن الحال الذاتى،  لإلشارة إلى الكیفیة التى یقیم بها األفراد  1994سنة " ادوارد دینیر"قدم 

المزاجیة، واألحكام حیاتهم؛ وتتضمن هذه التقییمات استجاباتهم الوجدانیة لألحداث وتأثیرها على حالتهم 

. التى یصدونها وتحدد مدى رضاهم عن حیاتهم في مجاالت متنوعة كالعمل، والزواج، والصداقة وغیرها 

وافترض أن مفهوم حسن الحال الذاتى یستند على التقییم . وأشار أنه أعم وأشمل من مفهوم السعادة

وفي هذا الصدد یشمل . لرضا عن الحیاةالمعرفى والوجدانى لنوعیة الحیاة ككل أو حكم بمدى الشعور با

تقییم وجدانى وتقییم معرفى لإلحداث؛ حیث یشعر الفرد بحسن الحال حینما : التقییم مظهرین، هما

یخبرون مشاعر سارة  متكررة، وتنخفض المشاعر غیر السارة، ویشعرون بالرضا عن الحیاة حینما 

  :ت تعكس حسن الحال، وهىوافترض وجود ثالثة مكونا. یشبعون حاجاتهم األساسیة

                                                           
1 Hedonistic Approach  
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الرضا عن الحیاة؛ وتتضمن أحكام الشخص وتقییماته المعرفة عن الحیاة ككل أو الرضا عن بعد  - 

 . من أبعادها كالرضا عن العمل والرضا الزواجى

 .الوجدان اإلیجابى؛ ویعنى المرور بكثیر من الخبرات السارة - 

، 2009النابغة فتحى، : من خالل(غیاب الوجدان السلبى؛ ویعنى المرور بخبرات غیر سارة قلیلة  -

2015 Mohammed et al., 2010; Diener et al., 2003.( 

ویمكن القول أن مفهوم حسن الحال الذاتي یتضمن ثالثة مكونات أساسیة؛ وهي االنفعال اإلیجابي، 

ویتزاید تحقیق الفرد لحسن الحال إذا َخُبَر قدرا كبیرا من الخبرات . واالنفعال السلبي، والرضا عن الحیاة

یاته معرفًیا، ویحدد مدى رضاه عن السارة، وقلیًال من الخبرات غیر السارة بالشكل الذي ُیمّكنه من تقییم ح

ویمكن التعبیر عنه من . لذا یعد مفهوم حسن الحال دالة للرضا عن الحیاة واالنفعاالت اإلیجابیة. حیاته

االنفعال السلبي  -) االنفعال اإلیجابي+ الرضا = (حسن الحال الذاتي : خالل المعادلة التالیة

(Eryilmaz, 2012).  

   1لسعادةمنحى ا: االتجاه الثانى

؛ وحددت ست أبعاد أساسیة 2مفهوم حسن الحال النفسى 1989سنة  Ryff,C" كارول رایف"قدم 

السیطرة على البیئة، وتقبل الذات، واالستقاللیة، والنمو الشخصى، والعالقات : لحسن الحال النفسى وهى

ونعرض لهم على النحو  ).2009النابغة فتحى ،: من خالل(اإلیجابیة مع اآلخرین، والغرض من الحیاة 

  :التالى

. وتعنى قدرة الفرد في اختیار أو خلق بیئات مناسبة له ولظروفه النفسیة: 3السیطرة على البیئة -1

وتتطب قدرة الشخص في التمكن والسیطرة على المواقف البیئیة المعقدة، والمشاركة في األنشطة 

 . المتعددة في مجاالت الحیاة المختلفة

من أكثر المحكات للحكم على حسن الحال ؛ ویعنى شعور الفرد بتقبل ذاته، وهو : 4تقبل الذات -2

 .وتقبل الفرد لجوانب الحیاة الماضیة، ووجود مواقف إیجابیة واتجاهات ایجابیة نحو ذاته

وتنعكس في طریقة تفكیره وتوجهاته الداخلیة وتقییمه ألداءه وفًقا لمعاییره  : 5االستقاللیة الذاتیة -3

ال تتطلب موافقة اآلخرین، وتعنى كذلك االنفتاح على الخبرات والشعور بالحریة من  الداخلیة التى

 .القواعد والقیود التى تحكم الحیاة

                                                           
1 Eudaimonia Approach 
2 Psychological Well-being 
3 Environmental Mastery 
4  Self- acceptance 
5 Autonomy  
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وتعنى القدرة على مواجهة التحدیات والمهام الجدیدة في فترات مختلفة من : 1النمو الشخصى -4

 .كشخص، وانفتاحه على الخبراتالحیاة، وعبر مراحل مختلفة، واستمرار الفرد في تطویر امكاناته 

حیث ینظر إلى القدرة على الحب واالنتساب لآلخرین كمكون : العالقات اإلیجابیة مع اآلخرین -5

رئیسى للصحة النفسیة، وتحقیق الذات االجماعیة بما تتضمنه من وجود مشاعر قویة من 

یة، وامتالك األفراد التعاطف والمودة والثقة تجاه اآلخرین كمعیار أساسى للنضج والصحة النفس

 .لشبكة من العالقات االجتماعیة المقربة

وتشمل المعتقدات التى تعطى الفرد الشعور بأن هناك هدف لحیاته، والشعور : الغرض من الحیاة -6

بالتوجه نحو تحقیق األهداف، وشعوره بأنه له قیمة ومنتج وفعال ومبدع بما یحقق التكامل 

السید محمد أبو هاشم، (لألفضل دف في الحیاة إلى تغییرها الوجدانى والمعرفى ویساعد وجود ه

  ;Mohammed et al., 2010; Ryff, 1989) .2015؛ النابغة، 2010

  2حسن الحال كما ینعكس في مفهوم اإلزدهار: االتجاه الثالث

مفهوم اإلزدهار لیعكس معنى حسن الحال، حیث یعد  2010سنة   Seligman" سلیجمان"قدم 

حیث قدم كتابه " السعادة"األب الروحى لعلم النفس اإلیجابى، وأول من اشتغل في مفهوم " سلیجمان"

وأشار أنها تنطوى على ثالثة مكونات، هى الوجدان اإلیجابى، المشاركة، ومعنى " السعادة الحقیقیة"

النظر في الهدف من علم النفس اإلیجابى ونظریته حول السعادة؛ حیث الحظ أنه الحیاة، ثم بدأ إعادة 

من االستجابات مرتبطة بالحالة المزاجیة % 70بسؤال األفراد هل تشعرون بالرضا عن حیاتكم، وجد أن 

 بتغییر توجهه النظرى من مجرد دراسة السعادة" سلیجمان"تزامًنا مع طرح السؤال، وبناًءا على ذلك قام 

حیث أشار أن حسن   Seligman,2010)(والرضا عن الحیاة إلى حسن الحال أو اإلزدهار الشخصى 

الحال أو اإلزدهار أكثر من مجرد الشعور بالسعادة أو الرضا؛ وأنه یمتد إلى شعور الفرد بالتطور وتحقیق 

من األفراد أو الذات واإلسهام في المجتمع، وأصبح یشیر مفهوم اإلزدهار إلى الوظیفة المأومولة 

 & Dodge, Daly, Huyton(الجماعات أو المؤسسات، وأصبح یرداف مفهوم علم النفس اإلیجابى 

Sanders, 2012( .االنفعاالت اإلیجابیة؛ : ویتضمن مفهوم االزدهار المكونات األساسیة اآلتیة ، وهى

وتتضمن مشاعرنا بالرضا عن الحیاة والسعادة، والمشاركة تنطوى على االهتمامات اإلنسانیة واإلنخراط 

ى یشترك فیها في سلوكیات فردیة واجتماعیة، والعالقات تتمثل في شبكة العالقات االجتماعیة اإلیجابیة الت

الفرد مع من حوله سواء داخل أسرته أو أصدقاءه أو بیئة عمله، والمعنى والهدف الذى تنطوى علیه 

النابغة فتحى، : من خالل(حیاته، واإلنجاز الشخصى؛ فاألفراد مدفوعین نحو تحقیق اإلنجاز والمنافسة 

2015Mohammed et al., 2010; Seligman, 2010 ;.(  

                                                           
1 Personal growth 
2  Flourishing  
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  :ةالدراسات السابق

  :ماوه فئتینأمكن تقسیم الدراسات إلى  

  .الدراسات التى اهتمت بدور الصداقة في الشعور بحسن الحال: الفئة األولى

 Martin مارتن" في إطار العالقة بین شبكة العالقات االجتماعیة الوثیقة، وحسن الحال الذاتي قام 

. بدراسٍة للتحلیل الَبعدي للدراسات التي أجریت على عینة من كبار السن 2000سنة " Silvia  وسیلفیا

وأظهرت النتائج ارتباًطا إیجابًیا داًال بین كفاءة التفاعالت االجتماعیة وحسن الحال الذاتي، كما بینت أن 

الت واتضح أن عالقة الصداقة أكثر أشكال التفاع. عدَد العالقات ال یرتبط بتحقیق حسن الحال الذاتي

وتتفق نتائج الدراسات في أن عالقات . االجتماعیة التي ترتبط بالرضا عن الحیاة وحسن الحال الذاتي

الصداقة ُتسهم في تحقیق حسن الحال الذاتي؛ حیث أوضح األفراد الذین لدیهم شبكات من العالقات أو 

" فیرنج"بیة، ومنها دراسة عدد كبیر من األصدقاء بأنهم أكثر رًضا عن حیاتهم، ویخبرون انفعاالت إیجا

Ferring  هارتب وبنكورت"، ودراسة 1999سنة "Hartup & Pinquart  وكشفت دراسة . 2000سنة

أنه كلما اتسمت عالقة الصداقة  Rocke 2008" روكي"، ودراسة 2008سنة  Denissen" دینسن"

بالجودة أمكن التنبؤ بتحقق حسن الحال الذاتي سواء على مستوى رضا الفرد عن العالقة، أو خبراته 

  .(Through: Wrzus, Wagner & Neyer, 2012)اإلیجابیة 

إلى فحص دور شبكات التواصل عبر الفیس بوك  )Kim & Lee, 2011(" كیم ولي"كما هدفت دراسة 

في تحقیق حسن الحال الذاتي من خالل التركیز على عدد األصدقاء لدى الفرد، وأسالیب عرض الفرد 

من خالل الصفحات الشخصیة، والرسائل المتبادلة بینه وبین أصدقائه، (ألفكاره عبر الفیس بوك 

وكشفت النتائج عن . من مستخدمي الفیس بوك) 391(من  ، على عینة)والتعلیقات التي یكتبها لآلخرین

  .وجود ارتباط إیجابي بین عدد األصدقاء، ومهارات عرض الفرد أفكاره  وحسن الحال الذاتي

على البیانات المتاحة من  Horst & Coffe, 2012)(" هورست وكوفى"واعتمدت الدراسة التي أجراها 

وكشفت . مشارًكا) 24951(، على عینة قوامها 2003المسح االجتماعي العام بكندا الذي ُأجرَي سنة 

النتائج عن وجود عالقة دالة بین الصداقة، وتزاید الثقة االجتماعیة، وانخفاض الضغوط وتحسن الصحة، 

النتائج عن وجود تأثیر قوي للتفاعل المباشر كما كشفت . ومن ثم انعكس في تحقیق حسن الحال الذاتي

بینما لم تؤثر أشكال التفاعالت األخرى؛ كالتلیفون أو . وجًها لوجه بین األصدقاء والشعور بحسن الحال

  .شبكة التواصل االجتماعي على حسن الحال

التنبؤ التى أجراها بهدف دراسة دور جودة الصداقة في  )Gleckel, 2015(" جالكیل"وتوصلت دراسة 

توصلت . من الراشدین) 394(لدى عینة من ) السعادة، واالنتماء، والقلق(ببعض مظاهر حسن الحال 
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النتائج إلى أن المالمح اإلیجابیة للصداقة ارتبطت بالسعادة واالنتماء، بینما ارتبطت المالمح السلبیة 

  .للصداقة بالقلق

   .جنسین في حسن الحالالدراسات التى اهتمت بالفروق بین ال: الفئة الثانیة

بهدف ) من الذكور 129من اإلناث، و 191(التى أجریت على  )Raff, 1989(" رایف"كشفت دراسة 

كشفت النتائج عن . -التى قدمتها رایف –بحث الفروق بین الجنسین في مكونات حسن الحال الستة 

وجود فروق دالة إحصائًیا بین الجنسین في مكون العالقات اإلیجابیة مع اآلخرین، والنمو الشخصى 

  .لصالح اإلناث، بینما انتفت الفروق بینهما في المكونات اآلخرى لحسن الحال

بدراسة هدفت  )Roothman, Kirsten & Wissing, 2003(" روزمان، وكریستین، وویسنج"قام كل من 

من ) 378(إلى بحث الفروق بین الذكور واإلناث في مظاهر حسن الحال النفسى، على عینة مكونة من 

. سنة) 65: 18(، وبمدى عمرى تراوح بین )من اإلناث 288من الذكور ،و 90(المشاركین، بواقع 

كان الذكور أعلى في مظاهر مفهوم  وتوصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائًیا بین الجنسین؛ حیث

الذات واالستقاللیة الذاتیة اإلیجابیة، والتفكیر البنائى، والمرونة العقلیة، بینما كانت اإلناث أعلى في 

التعبیر الوجدانى، وحسن الحال الدینى، في حین انتفت الفروق بین الجنسین في الرضا عن الحیاة، 

  .والذكاء الوجدانى، والكفاءة الذاتیة

 ,Fuller, Edwards)" فولر، وادواردز، وفوركیتفتورن، وسیرمسرى"وفي دراسة أجراها 

Vorakitphokatorn & Sermsri,2004)  بهدف دراسة الفروق بین عینات االزواج والزوجات في مكونات

وكشفت النتائج عن ). من االزواج 618من الزوجات، و 1399(حسن الحال النفسى، لدى عینة من 

األزواج كانوا اكثر شعوًرا بحسن الحال النفسى مقارنة بالزوجات، وان الزوجات أكثر تعرًضا لخبرات 

زواج، ومن ثم كشف الذكور عن درجات مرتفعة من الصحة النفسیة مقارنة المشقة النفسیة مقارنة باال

  .باإلناث

بهدف ) من اإلناث 165من الذكور، و 149(دراسة على عینة قوامها ) 2009" (النابغة فتحى" أجرى

وكشفت النتائج عن . الوقوف على الفروق بین الجنسین في الشعور بحسن الحال الشخصى واالجتماعى

الرضا عن الحیاة، والوجدان : المتمثلة في(فروق بین الجنسین في مؤشرات الهناء الشخصى انتفاء ال

العالقات االجتماعیة، والشعور بالكفاءة : المتمثل في(واالجتماعى) اإلیجابى، وغیاب الوجدان السلبى

  ).آلخرینوالنجاح، وٕاقامة عالقات إیجابیة مع اآلخرین والشعور باأللفة والراحة عند التواصل مع ا
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من الذكور،  51(التى أجریت على  )Walker, 2009(" والكر"وفي هذا السیاق اتسقت نتائج دراسة 

توصلت إلى . من طالب الجامعة، بهدف فحص العالقة بین النوع وحسن الحال) من اإلناث 106و

  .انتفاء الفروق بین الجنسین في درجات حسن الحال الذاتى

دراسة هدفت إلى بحث الفروق بین الجنسین من طالب ) 2010" (السید محمد أبو هاشم"كما أجرى 

طالًبا،  109(على عینة مكونة من " الذى قدمته رایف–الجامعة في النموذج البنائى للسعادة النفسیة 

إلناث في وتوصلت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة احصائًیا بین درجات الذكور وا). طالبةً  296و

االستقالل الذاتى، والسیطرة على البیئة، والتطور الشخصى، والعالقات : السعادة النفسیة ومكوناتها الفرعیة

  .اإلیجابیة مع اآلخرین، والحایاة الهادفة، وتقبل الذات

دراسة عبر ثقافیة على عینة من طلبة  )Mohammed et al., 2010(" محمد وزمالؤه" وأجرى كل من 

 87(ومن طلبة الجامعة الیابانیین قوامها  ،) من الذكور 66من اإلناث، و 84(المصریین قوامها الجامعة 

بهدف بحث الفروق عبر الثقفیة بین الجنسین من المصریین والیابانیین  ،) من الذكور 51من اإلناث، و

جود فروق دالة على مستوى الفروق الثقافیة بین الجنسین أسفرت الدراسة عن و . في مكونات حسن الحال

بین الجنسین من المصریین والیابانیین؛ حیث كشف الجنسین من المصریین عن درجة مرتفعة من 

بینما كان الجنسین من الیابانیین أعلى في . السیطرة على البیئة، والعالقات اإلیجابیة، وتقبل الذات

ینة المصریة؛ كشفت النتائج وعلى مستوى الفروق بین الجنسین لدى الع. االستقاللیة، والنمو الشخصى

  .عن أن الذكور كانوا أكثر تقبًال لذواتهم مقارنة باإلناث

دراسة هدفت إلى بحث الفروق بین الجنسین في مكونات حسن الحال  )Perez, 2012(" بیریز"وأجرت 

وأسفرت النتائج عن انتفاء الفروق بین ). من الطالبات 478من الطالب، و 110(النفسى لدى عینة من 

  .الجنسین في مظاهر حسن الحال النفسى كما افترضتها رایف

تتراوح أعمارهم ) أنثى 377ذكًرا، و 203( التى أجریت على ) 2015" (النابغة فتحى"وكشفت دراسة 

العالقات (بهدف الكشف عن الفروق بین الذكور واإلناث في مكونات حسن الحال . سنة 22-19من 

اإلیجابیة مع اآلخرین، واالستقالل، والسیطرة على البیئة، والنمو الشخصى، والهدف في الحیاة، وتقبل 

  .لجنسین في مكونات حسن الحالوكشفت النتائج عن انتفاء الفروق بین ا). الذات

بهدف فحص  )Sharma & Gulati, 2015(" شارما، وجولتى" وتوصلت الدراسة التى أجراها كل من 

لدى عینة مكون من  -كمؤشر على حسن الحال –الفروق بین الجنسین في مدى شعورهم بالسعادة 

ناث أفصحن عن معدالت توصلت الدراسة أن اإل. سنة) 18- 15(مراهق ومراهقة، بمدى عمرى ) 360(

  .سعادة أكثر من نظرائهم الذكور
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  تعقیب عام على الدراسات السابقة

ونعرض لها على النحو  ،استخالص عدٍد من النقاطأمكن من خالل عرض الدراسات السابقة 

   :التالي

 في العالقات الوثیقة بشكلٍ  اإلیجابيهمیة موضوعات علم النفس على أ التراث النظريرغم تأكید  .1

، في الشعور بحسن الحال النفسى بما ینعكس بشكل عام على خاص وعالقة الصداقة بشكلٍ  ،عامٍ 

ازدهار الفرد، فنجد ندرة فى اهتمام الدراسات السابقة بالتركیز على العالقة بین جودة الصداقة وحسن 

مثل في المت(الحال النفسى؛ حیث انصب اهتمام الدراسات السابقة في تناول حسن الحال الذاتى 

 ,Kim & Lee)" كیم ولي"كما في دراسة ) الشعور بالسعادة والرضا عن الحیاة وغیاب الوجدان السلبى

ولم نجد دراسة محلیة واحدة تناولت العالقة . Horst & Coffe, 2012)" (هورست وكوفى" ، (2011

 .بین حسن الحال سوء الذاتى أو النفسى وجودة الصداقة

كشفت الدراسات التى تناولت مظاهر جودة الصداقة وحسن الحال الذاتى عن وجود ارتباط موجب  .2

 Denissen" دینسن"وكشفت دراسة بین مستوى رضا الفرد عن الصداقة وجودة الصداقة كما في دراسة 

وان التفاعل المباشر  .Rocke 2008 (Through: Wrzus, et al, 2012)" روكي"، ودراسة 2008سنة 

 & Horst)" هورست وكوفى"بین األصدقاء له تأثیر قوى في حسن الحال الذاتى كما في دراسة 

Coffe, 2012). 

ندرة في الدراسات التى تناولت العالقة بین جودة الصداقة وحسن الحال في مرحلة المراهقة بوصفها  .3

 .من المراحل االرتقائیة الحرجة في حیاة األفراد

ما یتعلق بالفروق بین الجنسین، فانقسمت النتائج إلى ثالثة فرق؛ حیث یشیر البعض إلى انتفاء وفی .4

بینما یشیر ). 2009" (النابغة فتحى" : الفروق بین الجنسین في الشعور بحسن الحال، ومنها دراسات

شفوا عن فریق آخر من الباحثین إلى وجود فروق بین الجنسین في اتجاه الذكور؛ حیث أن الذكور ك

" روزمان، وكریستین، وویسنج: "بعض مظاهر حسن الحال مقارنة باإلناث، ومنها دراسات

)Roothman, et al., 2005(  أن الذكور كانوا أكثر تقبًال لذواتهم مقارنة " محمد وزمالؤه"ووجدت دراسة

، بینما وجد فریق ثالث أن اإلناث كن أعلى في مكون العالقات  )Mohammed et al., 2010(باإلناث 

اإلناث كشفن عن معدالت  )Raff, 1989(" رایف"اإلیجابیة مع اآلخرین مقارنة بالذكور كما في دراسة 

  .(Sharma & Gulati, 2015) "شارما، وجولتى" سعادة أكثر من الذكور كما في دراسة 
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  :فروض الدراسة

بین  النفسى الصداقة، والشعور بحسن الحال جودةتوجد عالقة ارتباطیة موجبة بین مظاهر  )1

 .المراهقین

  .النفسى في الشعور بحسن الحال والمراهقاتتوجد فروق بین المراهقین  )2

  :منهج الدراسة وٕاجراءاتها 

  منهج الدراسة: أوًال 

الفارق؛ حیث هدف إلى بحث العالقة بین اعتمدت الدراسة الحالیة على المنهج الوصفى االرتباطى 

جودة الصداقة والشعور بحسن الحال النفسى، كما هدفت إلى دراسة الفروق بین الجنسین في العشور 

  .بحسن الحال النفسى لدى عینة من طلبة وطالبات الجامعة الذین ینتمون لمرحلة المراهقة المتأخرة

  :، وتتضمنإجراءات الدراسة: ثانًیا

  :اسةعینة الدر  )1(

) 122(طالًبا وطالًبة من الدارسین بجامعة القاهرة، وقد بلغ عدد الذكور ) 240(تكونت عینة الدراسة من 

) 118(سنة، بینما بلغ عدد اإلناث ) 1.07(سنة، وانحراف معیارى ) 19.34(ذكًرا، بمتوسط عمرى 

: هم من كلیات، هىسنة، وتم اختیار ) 0.77(سنة، وبانحراف معیارى ) 18.85(أنثى، بمتوسط عمرى 

سنة؛ وهو  21التجارة، معهد التمریض، وروعى في اختیار عینة الدراسة أال یتجاوز عمرهم عن  -اآلداب

  .السن المحدد لنهایة مرحلة المراهقة المتأخرة

  أدوات الدراسة )2(

  :تم استخدام مقیاسین هما

  :)من إعداد الباحثة(مقیاس جودة الصداقة  -

استناًدا إلى التعریف الذي تبنته الدراسة، الذي یشیر إلى جودة  أعدت الباحثة هذا المقیاس

الصداقة بوصفها عالقة دینامیة بین أطراف عالقة الصداقة، تنطوي على الشعور بالرضا عن العالقة 

باألصدقاء من خالل التفاعل بین السمات اإلیجابیة لعالقِة الصداقة كالشعور بالرضا، وقوة العالقة وكفاءة 

، وتمیز الصداقة باإلیجابیة، والسمات السلبیة لعالقة الصداقة المتمثلة في الصراعات والخیانة التواصل
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وَتكون مقیاس ". وتوصف الصداقة بالجودة حینما تنطوي على المالمح اإلیجابیة بدرجٍة كبیرة. واالنزعاج

؛ قة، والمالمح السلبیةالمالمح اإلیجابیة للصدا: بنًدا موزعین على بعدین هما) 33(جودة الصداقة من 

- 24-23-21- 17- 15- 13- 11- 9- 7- 5-3- 1(المالمح اإلیجابیة للصداقة بنود حیث تضمنت 

- 16-14-12- 10- 8- 6- 4-2(المالمح السلبیة للصداقة بنود وتضمنت ، )32- 30- 29- 27- 25

تنطبق  -5(إلى ) التنطبق -1(وفق خمسة بدائل لالستجابة تبدأ من  ).33- 31- 28- 22- 20- 18

  ).تماًما

وفي الدراسة الحالیة قامت الباحثة بتقدیر معامالت االرتباط بین بعدى المقیاس والدرجة الكلیة، 

كمؤشر من مؤشرات صدق االتساق الداخلى للمقیاس، وتقدیر صدق المضمون من خالل صدق 

 -قدیر الثبات عن طریق أسلوبین هما الثبات بإعادة االختبار، ومعامل ثبات ألفاالمحكمین، وكذلك تم ت

  :ویتضح ذلك فیما یلى. كرونباخ

معامالت االرتباط بین درجات األبعاد الفرعیة والدرجة الكلیة لمقیاس جودة الصداقة كمؤشر التساق ) 1(جدول 

  الداخلى

معامالت االرتباط بالدرجة   األبعاد الفرعیة

  الكلیة

  عینة الذكور

  )122=ن(

  عینة اإلناث

  )118=ن(

  0.84  0.88  المالمح اإلیجابیة للصداقة

  0.81  0.68  المالمح السلبیة للصداقة

یتضح من الجدول السابق أن هناك اتساًقا داخلًیا یعكس صدق البناء والتكوین لمقیاس جودة الصداقة؛ 

  .األبعاد الفرعیة والدرجة الكلیة للمقیاسحیث كانت جمیع القیم مرضیة بدرجة كبیرة بین 

وفیما یتعلق بتقدیر صدق المضمون من خالل فحص بنود مقیاس جودة الصداقة، ومدى تمثیل البنود 

للمجال الذى تقیسه من خالل تقدیرات المحكمین وأحكامهم على هذا التمثیل، وبناًء على ذلك تم عرض 
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من أعضاء هیئة التدریس بقسم علم النفس بكلیة  )1(محكمین) 10(مقاییس الدراسة للتحكیم من قبل 

وتضمنت استبانة تحكیم المقاییس على تقدیم تعریف لكل مفهوٍم على حدة، . اآلداب، جامعة القاهرة

وطلب من المحكمین تحدید مدى مالئمة البنود لكل بعد من أبعاد المفهوم، ومدى . والبنود الممثلة لكل بعد

  %).100إلى  80(وتراوحت تقدیرات المحكمین ما بین . وضوح صیاغة البنود

كرونباخ، ذلك على  - وفیما یلى عرض لنتائج معامالت الثبات بطریقتى إعادة االختبار ، ومعامل ألفا

  :النحو التالى

  كرونباخ لمقیاس جودة الصداقة -یبین معامالت الثبات باستخدام ألفا) 2(جدول

  كرونباخ - ألفامعامل ثبات   مقیاس جودة الصداقة

  عینة الذكور

  )122=ن(

  عینة اإلناث

  )118=ن(

  0.88  0.79  المالمح اإلیجابیة

  0.83  0.74  المالمح السلبیة

  0.89  0.80  الدرجة الكلیة للمقیاس

كرونباخ مرضیة  - ویتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات بطریقتى إعادة االختبار وألفا

كذلك باستخدام معامل الثبات بطریقة . مقیاس جودة الصداقة بثبات مرتفع بدرجة كبیرة وبالتالى تمتع

من الذكور واإلناث، وهى قیمة ) 41(لدى عینة مكونة من ) 0.51(إعادة االختبار وبلغ للمقیاس ككل 

  .مرضیة إلى حد ما

   :)إعداد رایف، وترجمة النابغة فتحى( مقیاس حسن الحال النفسي -

بنًدا موزعة على ) 84(وتضمن المقیاس . ، وقام بترجمته النابغة فتحى1989أعدته كارول رایف سنة 

، إلى )التطبیق - 1(مكونات حسن الحال النفسى الستة، ویجاب عن البنود وفق بدائل خمسة تبدأ من 

  :بنًدا، هى كالتالى) 14(وتضمن كل مكون ). تنطبق تماًما - 5(

                                                           
 صفاء إسماعیل،/ دعبیر أنور، /الطاھرة المغربي، د/ عزة عبد الكریم، د/ د.عبد اللطیف خلیفة، أ/ د.تتوجھ الباحثة بالشكر والتقدیر لكل من أ )1(
  .مقیاس جودة الصداقةخالد عبد المحسن على تفضلھم بتحكیم / أماني یحیى، د/ نبیلة تاج الدین، د/ نصرة منصور، د/عماد محجوب، د/د
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  ).80-74-68-62-56- 50- 44- 38- 32- 26-20-14- 8-2(االستقاللیة الذاتیة  -1

 ).81- 75- 69- 63- 57-51-45- 39- 33- 27- 21- 15- 9-3(السیطرة على البیئة  -2

 ).82-76-70-64-58- 52- 46- 40- 34- 28-22-16-10-4(النمو الشخصى  -3

- 73-67-61- 55- 49- 43- 37- 31-25- 19- 13- 7-1(العالقات اإلیجابیة مع اآلخرین  -4

79.( 

 ).83- 77- 71- 65- 59-53-47- 41- 35- 29- 23- 17- 11- 5(الهدف من الحیاة  -5

 ).84-78-72-66- 60- 54- 48- 42- 36-30-24- 18-12-6(تقبل الذات  -6

وكشفت نتائج التحلیل السیكومتیرى التى أجراها النابغة فتحى في دراسته على عینات من المصریین 

، 0.85إلى  0.80ین والیابانیین عن معامالت ثبات للمكونات الفرعیة مرضیة بدرجة كبیرة تراوحت ماب

 - ، وفي دراسة أخرى تم التحقق من ثبات المقیاس بمعامل ألفا 0.77وبلغ معامل ثبات المقیاس ككل 

لجمیع المقاییس الفرعیة سواء للعینة الكلیة أو كل من عینة الذكور  0.66و 0.85كرونباخ وتراوحت بین 

  ).2015النابغة فتحى، (وعینة اإلناث 

من الكفاءة السیكومیتریة في الدراسة الراهنة تم االعتماد على معامالت ارتباط األبعاد وفیما یتعلق بالتحقق 

الفرعیة بالدرجة الكلیة لمقیاس حسن الحال النفسى، بینما تم التحقق من ثبات المقیاس باستخدام إعادة 

  :كرونباخ، ونعرض على النحو التالى لهما -االختبار، ومعامل ألفا

  يالت ارتباط األبعاد الفرعیة بالدرجة الكلیة لمقیاس حسن الحال النفسیوضح معام) 3(جدول 

األبعاد الفرعیة لمقیاس حسن 

  الحال النفسى

  ارتباط األبعاد بالدرجة الكلیة

  عینة الذكور

  )122=ن(

  عینة اإلناث

  )118=ن(

  0.66  0.48  االستقاللیة الذاتیة

  0.87  0.82  السیطرة على البیئة

  0.69  0.76  النمو الشخصى
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  0.78  0.78  العالقات اإلیجابیة مع اآلخرین

  0.72  0.82  الهدف من الحیاة

  0.78  0.83  تقبل الذات

 سيیتضح من الجدول السابق أن معامالت ارتباط األبعاد الفرعیة بالدرجة الكلیة لمقیاس حسن الحال النف

  .مرضیة بدرجة كبیرة وبالتالى تحقق االتساق الداخلى للمقیاس

  يكرونباخ لمقیاس حسن الحال النفس -معامالت الثبات بطریقة ألفا) 4(جدول

  كرونباخ - معامل الثبات بطریقة ألفا  األبعاد الفرعیة للمقیاس

  عینة الذكور

  )122=ن(

  عینة اإلناث

  )118=ن(

  0.68  0.64  االستقاللیة الذاتیة

  0.74  0.71  السیطرة على البیئة

  0.67  0.72  النمو الشخصى

  0.80  0.76  العالقات اإلیجابیة مع اآلخرین

  0.74  0.80  الهدف من الحیاة

  0.62  0.68  تقبل الذات

  0.91  0.92  المقیاس ككل

كرونباخ مرضیة بدرجة  - إعادة االختبار وألفا السابق أن معامالت الثبات بطریقةویتضح من الجدول 

كما بلغ معامل الثبات باستخدام طریقة . كبیرة وبالتالى تمتع مقیاس حسن الحال النفسى بثبات مرتفع

من الذكور واإلناث من طلبة الجامعة، وهو ثبات ) 41(لدى عینة مكونة من )  0.64(إعادة االختبار 

  .مرضى
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  ئیةخطة التحلیالت اإلحصا) 3( 

تضمنت خطة التحلیالت اإلحصائیة على حساب معامالت االرتباط الخطى البسیط لبیرسون لبحث 

لداللة " ت"العالقة بین جودة الصداقة والشعور بحسن الحال النفسى، كما اشتملت على استخدام اختبار

  .الفروق بین متوسطات الجنسین في الشعور بحسن الحال النفسى

  انتائج الدراسة ومناقشته

توجد عالقة ارتباطیة موجبة بین مظاهر جودة الصداقة، والشعور بحسن الحال النفسي : الفرض األول

  .بین المراهقین

وللتحقق من صحة هذا الفرض تمت معالجته بواسطة تقدیر معامالت االرتباط الخطى لبیرسون بین 

. المراهقین والمراهقات مظاهر جودة الصداقة، والمكونات الفرعیة لحسن الحال النفسى لدى كل من

  :على النحو التالى) 5(ونعرض للنتائج في جدول 

  الصداقة ومكونات حسن الحال النفسينتائج معامالت االرتباط لمظاهر جودة ) 5(جدول

  عینات الدراسة              

  المقاییس    

  عینة الذكور

  )122=ن(

  عینة اإلناث

  )118=ن(

  **0.34  *0.19  االستقاللیة الذاتیة

  **0.42  **0.38  السیطرة على البیئة

  **0.38  **0.31  النمو الشخصى

  **0.69  **0.67  العالقات اإلیجابیة مع اآلخرین

  **0.26  **0.29  الهدف من الحیاة

  **0.37  **0.42  تقبل الذات

  **0.55  **0.51  الدرجة الكلیة

  0.05دال *                               0.01دال عند **   
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كشفت نتائج الجدول السابق عن وجود عالقة ارتباطیة جوهریة بین المكونات الفرعیة والدرجة الكلیة 

  .لحسن الحال النفسى وجودة الصداقة لدى كل من الذكور واإلناث

ونحو مزید من التحقق حول دور الصداقة في الشعور بحسن الحال النفسى، قمنا بالكشف عن الفروق 

  :ومنخفضى جودة الصداقة في مكونات حسن الحال النفسى، وذلك على النحو التالىبین مرتفعى 

  لذكور في مكونات حسن الحال النفسيیوضح الفروق بین مرتفعى ومنخفضى جودة الصداقة من ا) 6(جدول 

عینات               

  الدراسة

  المقاییس

مرتفعى جودة 

  الصداقة

  )25=ن(

منخفضى جودة 

  )75=ن(الصداقة 

مستوى   ة تقیم

  الداللة

  ع  م  ع  م

  0.051  1.98-   7.17  44.49  7.33  47.92  االستقاللیة الذاتیة

  0.000  3.91-   6.17  44.96  7.75  51.24  السیطرة على البیئة

  0.087  1.73-   7.04  53.29  6.85  56.20  النمو الشخصى

العالقات اإلیجابیة مع 

  اآلخرین

58.72  6.97  45.01  8.70   -6.94  0.000  

  0.025  2.29-   9.51  49.54  11.25  55.08  الهدف من الحیاة

  0.001  3.36-   7.80  47.82  7.48  54.04  تقبل الذات

  0.000  4.75-   31.92  285.14  36.67  323.20  الدرجة الكلیة

تكشف نتائج الجدول السابق عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مرتفعى ومنخفضى الصداقة لدى 

حسن الحال النفسى في اتجاه مرتفعى جودة الصداقة، باستثناء مكون النمو الذكور في مكونات 

  .الشخصى
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  إلناث في مكونات حسن الحال النفسيیوضح الفروق بین مرتفعى ومنخفضى جودة الصداقة من ا) 7(جدول 

  عینات الدراسة     

  

  المقاییس

مرتفعى جودة 

  الصداقة

  )33=ن(

منخفضى جودة 

  )29=ن(الصداقة 

مستوى   قیمة ت

  الداللة

  ع  م  ع  م

  0.008  2.76-   8.61  44.51  7.80  50.27  االستقاللیة الذاتیة

  0.000  5.35-   6.72  43.51  6.62  52.60  السیطرة على البیئة

  0.000  4.01-   5.60  56.03  6.68  62.36  النمو الشخصى

العالقات اإلیجابیة مع 

  اآلخرین

60.27  7  43.17  6.32   -10.04  0.000  

  0.042  2.08-   8.40  51.83  8.19  56.21  الحیاةالهدف من 

  0.000  4.37-   8.30  46.24  5.99  54.21  تقبل الذات

  0.000  6.46-   29.27  285.31  32.04  335.94  الدرجة الكلیة

توصلت نتائج الجدول السابق عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مرتفعى ومنخفضى الصداقة 

ویتضح تحقق فرض . لدى اإلناث في مكونات حسن الحال النفسى في اتجاه مرتفعى جودة الصداقة

الدراسة القائل بوجود عالقة بین جودة الصداقة وحسن الحال النفسى بمكوناته؛ حیث ارتبطت جودة 

لصداقة ارتباط إیجابى دال بحسن الحال النفسى ومكوناته، كما وجدت فروق بین مرتفعى جودة الصداقة ا

ومنخفضیها في مكونات حسن الحال لدى الذكور النمو الشخصى، باستثناء انتفاء الفروق بین المرتفعین 

مرتفعى ومنخفضى  والمنخفضین في جودة الصداقة على مكون النمو الشخصى، وفیما یتعلق بالفروق بین

جودة الصداقة لدى اإلناث في مكونات حسن الحال، أسفرت النتائج عن تزاید مرتفعى جودة الصداقة من 

اإلناث في مكونات حسن الحال النفسى مقارنة بالمنخفضین في جودة الصداقة في اتجاه مرتفعى جودة 

  . الصداقة
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على –العالقة بین عالقة الصداقة وحسن الحال هذا ما یتسق مع نتائج الدراسات السابقة التى تناولت 

حیث أوضحت الدراسات السابقة أن  -الرغم أن هذه الدراسات تناولت حسن الحال من المنظور الذاتى

عالقات الصداقة المقربة من شأنها أن تحسن من الشعور بحسن الحال الذاتى سواء على مستوى رضا 

كما اتسقت نتیجة الدراسة . )et al., 2012 Wrzus(اإلیجابیة الفرد عن الصداقة، أو على مستوى الخبرات 

في أن عالقة الصداقة  Horst & Coffe, 2012)( "هورست وكوفى"الراهنة مع ما كشفت عنه دراسة 

. الجیدة من شأنها ان تزید الثقة االجتماعیة، وتحسن الصحة، وبالتالى تنعكس في الشعور بحسن الحال

إلى ارتباط المالمح اإلیجابیة للصداقة بالسعادة والشعور  )Gleckel, 2015(" جالكیل"وتوصلت دراسة 

  .باالنتماء، بینما ارتبطت المالمح السلبیة بالشعور بالقلق

ویمكن عزو هذه النتیجة إلى الدور الذى تؤدیه عالقة الصداقة في خلق شخصیة إیجابیة، ومقاومة 

جتماعیة التى یحصل علیها الفرد في إطار عالقة للضغوط؛ من خالل الشعور بالرفقة، والمساندة اال

فقدان أن ) 1996" (أسامة أبو سریع"وهذا یتسق مع ما أشار إلیه  .(Jamieson, 2008)الصداقة 

 ،المساعدة المادیة :من قبیل ،المختلفة بأشكالهاهم مصادر المساندة أالحرمان من یترتب علیه  األصدقاء

 الضغوط، أةمما یخفف وط ؛والتوجیه ،والنصح ،والتشجیع ،والتعاطف ،والتفاهم ،والمشاركة الوجدانیة

  .زماتإرادة الشخص على مواجهة األ يویقو 

وبشكل خاص تمثل عالقة الصداقة عالقة جوهریة ومحورةي في حیاة المراهقین، ومن ثم دورها في 

اإلنسان؛ ففیها یبدأ األشخاص في  حیاةِ  يف مهمةً  ل مرحلة المراهقة فترةً مثّ حیث تُ حال؛ شعورهم بحسن ال

   .)2012هیام صابر صادق، (خرین في بناء عالقاتهم الحقیقیة باآلو مكانهم في عالم الراشدین،  شغل

وتركز اهتمام الباحثین على دراسة التغیرات االرتقائیة المصاحبة لمرحلة المراهقة دون التركیز على 

تعد مرحلة المراهقة من المراحل الكیفیة التى تؤثر بها هذه التغیرات في سعادة المراهق وحسن حال؛ حیث 

یة على كافة المستویات االرتقائیة المهمة والحرجة في حیاة الفرد؛ لما یصاحبها من تغییرات جذر 

االرتقائیة، وهذه التغیرات قد تكون ذات نتائج إیجابیة أو سلبیة على الصحة النفسیة للمراهق ومن ثم ثم 

تؤثر على شعوره بحسن الحال؛ حیث وجد ان المراهقین الذین یحصلون على درجات مرتفعة في حسن 

الذین یحصلون على درجات منخفضة فهم عرضة  الحال الذاتى لدیهم دافعیة أكبر للتعلم، مقارنة بهؤالء

 ,Eryilmaz)للشعور باالحتراق النفسى ، وقلة االنخراط فى االنشطة، ویشعرون بنقص الكفاءة والفاعلیة 

ُوینفق معظم المراهقین أقل من ثمانیة في المائة من وقتهم في الحدیث مع الكبار، حیث یقضى  .(2011

ومع اتساع هذا الوقت . المراهقون أكثر من ضعف الوقت الذى یقضونه مع أولیاء األمور مع أصدقائهم
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عالقاتهم األخرى فإنهم یشعرون بأنهم اكتسبوا مزیًدا من الخبرات من أصدقائهم وثیقي الصلة بهم مقارنة ب

  ).2012أشرف محمد شلبى، (

وینعكس مفهوم حسن الحال في مجموعة من المؤشرات السلوكیة التى تدل على توفر حالة من الرضا 

العام لدى الفرد وعیه المستمر لتحقیق أهدافه الشخصیة في إطار االحتفاظ بالعالقات االجتماعیة 

فراد یفكرون بطرق إیجابیة وأكثر ثقة بالنفس وتقدیًرا لذواتهم كما یسهم في جعل األ. اإلیجابیة مع اآلخرین 

وأكثر كفاءة اجتماعیة، ولدیهم استعداًدا لحل مشكالتهم بطرق أفضل، ولتقدیم المساندة االجتماعیة 

  . وهذا ما تحققه عالقات الصداقة ذات الجودة المرتفعة .)2010السید محمد أبو هاشم، (لآلخرین 

ویفترض بعض الباحثین أن وجود أصدقاء مقربون وشبكة مساندة اجتماعیة له أثر إیجابى بارز على 

" دینر"شعور الفرد بالسعادة، ورأوا أن هذا هو المصدر األهم للسعادة؛ وانطالًقا من وجهة النظر هذه وجد 

Diener سیلجمان"و "Seligman  أن األفراد األكثر شعوًرا بحسن الحال لدیهم عالقات اجتماعیة جیدة، كما

وجد ان األفراد الذین یتمتعون بعالقات حمیمة یكونون أفضل في مواجهة ضغوط الحیاة الكبرى كفقد 

كذلك یمیل األفراد الذین یشعرون بحس الحال إلى التعاطف والمساندة مقارنة بهؤالء . عزیز أو المرض

  ).2018دینر وآخرون، ( عوًرا بحسن الحال، وهذا بدوره یعزز من جودة العالقات االجتماعیة األقل ش

" رایف" وتتبنى الدراسة الراهنة منحى السعادة أو التقییمات المعرفیة والوجدانیة للحیاة الذى قدمته

ت، واالستقاللیة، السیطرة على البیئة، وتقبل الذا: وحددت ست مفاهیم أساسیة لحسن الحال النفسى؛ وهى 

 ;؛ 2009النابغة فتحى ،( والنمو الشخصى، والعالقات اإلیجابیة مع اآلخرین، والغرض من الحیاة

(Ryff,1989  ؛ ویتضح من خالل نتائج الدراسة الراهنة وجود ارتباط موجب بین جودة عالقة الصداقة

ومكونات حسن الحال النفسى؛ حیث تؤدى الصداقة دوًرا محورًیا في شعور الفرد بتقبل ذاته؛ حیث ان من 

ویساعده . طمئن ومشجع لهمُ  ه بأنهدراك الفرد صدیقإأحد مظاهر جودة الصداقة التصدیق الذاتى؛ ویعنى 

ویفترض أن . ، وهذا ما ینعكس على تقبله لذاتهالحفاظ على صورته لذاته، وٕاشعاره بقیمته الذاتیة في

عالقات الصداقة المقربة التى ترتبط بمستویات مرتفعة من حسن الحال یزید فیها المساندة االجتماعیة 

إلى أن مساعدة األصدقاء تسم " یردین"بین األصدقاء، ویشیر ) الوجدانیة، أو المادیة(بمختلف أشكالها 

 (Horst & Coffe, 2012)لألفراد بتحقیق احتیاجاتهم النفسیة والبدنیة وتزید من شعورهم بالتحكم والمنافسة 

أن األفراد   2000سنة  Soderlind & Weiss" سودرالند، ووایس"وهذا میتسق مع ما كشفت عنه دراسة 

الذین ال یخبرون مساندة من أصدقائهم المقربین أكثر عرضة للشعور بالوحدة، وعدم الرضا والمشقة 
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أن المالمح اإلیجابیة للصداقة والمستویات المنخفضة  2005سنة  Bagwell" باجویل"النفسیة، كما وجد 

  . )Gleckel, 2015( النفسى من المالمح السلبیة ارتبطت بتحسن في شعور الفرد بالتوافق

مستوى ثقة الفرد وشعوره بالرفقة والحمیمیة واآلمان الوجدانى  بما رفع كذلك تسهم الصداقة في  

حیث توصلت الدراسات إلى أن األفراد یكونوا ؛ ینعكس على  عالقاته اإلیجابیة مع اآلخرین بشكل عام

اكثر ثقة حینما یخبرون عالقات على درجة مرتفعة من التناغم، وأنهم یصبحون اكثر تعبیًرا عن سعادتهم 

بوجود هذه العالقات التى تتسم بالثقة، وبمعنى آخر فإن األفراد األكثر ثقة یتوقع أن یتفاعلوا مع األخرین، 

ویمكن أن نفترض أنه كلما . باإلیجابیة بما ینعكس على شعورهم باألمان، والسعادةوتتسم هذه التفاعالت 

ومن ثم  - فالتى افترضتها رای –تزایدت جودة الصداقة تزاید شعور الفرد بمكونات حسن الحال النفسى 

و غیاب أوره باالزدهار؛ الذى یتضمن تزاید الخبرات السارة ومشاعر الرضا عن الحیاة، و ینعكس على شع

 .Horst & Coffe, 2012)(نقص الخبرات غیر السارة 

  .توجد فروق بین المراهقین والمراهقات في الشعور بحسن الحال النفسي: الفرض الثاني

وللتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار ت للعینات المستقلة لبحث الفروق بین الجنسین في مكونات 

  :ئیة على النحو التالىحسن الحال النفسى، ونعرض للنتائج اإلحصا

  يیبین داللة الفروق بین الجنسین في مكونات حسن الحال النفس) 8(جدول

  عینات الدراسة     

  المقاییس 

عینة الذكور 

  )122=ن(

عینة اإلناث 

  )118=ن(

مستوى   قیمة ت

  الداللة

  ع  م  ع  م

  0.183  1.34-   7.85  47.61  7.48  46.29  االستقاللیة الذاتیة

  0.408  0.83-   7.75  48.79  7.44  47.98  البیئة السیطرة على

  0.002  3.13.-   6.50  58.22  7.11  55.47  النمو الشخصى

العالقات اإلیجابیة مع 

  اآلخرین

50.86  9.59  53.01  9.13   -1.78  0.077  
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  0.082  1.75-   7.82  53.72  9.51  51.76  الهدف من الحیاة

  0.908  0.12  7.28  50.33  7.74  50.44  تقبل الذات

  0.056  1.91-   34.87  311.71  36.82  302.81  الدرجة الكلیة

بالنظر إلى نتائج الجدول السابق یتضح انتفاء الفروق بین الذكور واإلناث في مكونات حسن الحال 

النفسى باستثناء المكون الخاص بالنمو الشخصى؛ حیث وجد فروق دالة إحصائًیا بین الجنسین في إتجاه 

  .تحقق فرض الدراسة القائل بوجود فروق بین الجنسین في مكونات حسن الحالومن ثم عدم   .اإلناث

وتتفق نتیجة الفرض الحالى مع االتجاه العام لنتائج الدراسات التى تناولت الفروق بین الجنسین في 

" النابغة فتحى" حسن الحال؛ حیث أوضحت انتفاء الفروق بین الجنسین في حسن الحال ، ومنها دراسات 

: المتمثلة في(التى توصلت إلى انتفاء الفروق بین الجنسین في مؤشرات الهناء الشخصى ) 2009(

العالقات : المتمثل في(واالجتماعى) الرضا عن الحیاة، والوجدان اإلیجابى، وغیاب الوجدان السلبى

ة والراحة عند االجتماعیة، والشعور بالكفاءة والنجاح، وٕاقامة عالقات إیجابیة مع اآلخرین والشعور باأللف

" السید محمد أبو هاشم"ودراسة ، )Walker, 2009(" والكر"واتسقت معها دراسة ). التواصل مع اآلخرین

مع  )Raff, 1989(" رایف"واتفقت دراسة ). 2015" (النابغة فتحى"، )Perez, 2012(" بیریز"، و)2010(

ویشیر النمو . الفرض الحالى في وجود فروق دالة بین الجنسین في النمو الشخصى لصالح اإلناث

القدرة على مواجهة التحدیات والمهام الجدیدة في فترات مختلفة من الحیاة، وعبر مراحل الشخصى إلى 

  .مختلفة، واستمرار الفرد في تطویر امكاناته كشخص، وانفتاحه على الخبرات

تفاوت نتائج الدراسات السابقة حول الفروق بین الجنسین في حسن الحال إلى ما افترضه  یفسرویمكن أن 

إلى ارتباط مكونات حسن الحال بالظروف الحیاتیة الراهنة التى یعیشها المجتمع ) 2009" (النابغة فتحى"

ر تابع لما یواجهه الفرد بشكل عام، وتؤثر على حیاة الفرد بشكل خاص، وهذا یعنى أن حسن الحال متغی

  .من مشكالت حیاتیة

كما یمكن عزو أهمیة دراسة الفروق بین الجنسین في حسن الحال النفسى إلى جهود المجتمعات 

من خالل تمكین األفراد بما یساعدهم بشكل " تكافؤ الفرص بین الجنسین"المعاصرة في تحقیق ما یسمى 

  .)Roothman Et Al., 2003(متساو في تحقیق ذواتهم، واستثمار كافة امكانیاتهم  لخدمة المجتمع 

ویمكن عزو انتفاء الفروق بین الجنسین في حسن الحال النفسى إلى أن كالهما یعبران عن شعورهما 

بالرضا عن الحیاة والسعادة بطرق مختلفة فبینما تعبر اإلناث عن أنهن أكثر رضا في عالقاتهن باألسرة 
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استراتیجیات التعبیر "علیه واألصدقاء، یعبر الذكور برضاهم من خالل ممارسة األنشطة ، وهذا ما یطلق 

أن هناك فروق ) Perez, 2012(" بیریز"، وهذا ما وجدته دراسة  (Chui & Wong, 2015)" عن السعادة

بین الجنسین في المساندة االجتماعیة التى یحصلون علیها في إطار عالقاتهم باآلخرین؛ حیث أقرت 

یة من األقران ومن ثم یتزاید لدیهم الشعور اإلناث أنهن یخبرون مستویات مرتفعة من المساندة والرعا

ووفًقا لنظریة الدور تنشئة الدور المرتبط بالنوع؛ فإن الذكور . بالرضا واالنخراط في العالقات االجتماعیة

موجهین نحو اكتشاف العالم المحیط والمنافسة والسیطرة، بینما اإلناث موجهه نحو االنخراط في العالقات 

  .الشخصیة

حثة انتفاء الفروق بین الجنسین من المراهقین والمراهقات في مكونات حسن الحال النفسى وتفسر البا

أن كال الجنسین من المرحلة االرتقائیة ذاتها، وأن دراسة هذه المرحلة تسهم في فهم العوامل التى تؤثر في 

طالب الجامعة  شعور األفراد بحسن الحال وتنعكس علیهم في مرحلة الرشد، كذلك أن عینة الدراسة من

ممن لم یخبروا بعض األدوار االجتماعیة التى قد تكون ضمن العوامل المؤثرة في حسن الحال النفسى 

وهذا قد یفسر انتفاء الفروق بین الجنسین في مكونات حسن . كالخبرات المرتبطة العمل، أو الزواج واألسرة

أن الفروق بین الجنسین في الشعور بالسعادة في  Easterlin" استرلین"وهذا ما أوضحه . الحال النفسى

  .(Easterlin, 2003)الحیاة یعتمد بدرجة كبیرة على الفروق بینهم في الظروف المرتبطة بالعمل أو الزواج 

  :توصیات البحث

  :على ضوء ما سبق من نتائج توصى الباحثة بما یلى

 . عبر مراحل عمریة مختلفة ت حسن الحال النفسيدراسة الفروق بین الجنسین في مكونا - 

التركیز على بعض المتغیرات الدیموجرافیة وسمات الشخصیة التى قد تؤثر على الشعور بحسن  - 

 .محددات الشعور بحسن الحال النفسي الحال أو بمعنى أخر دراسة

) ور بحسن الحالالمتمثل في العوامل التى تسهم في الشع( اسة العالقة بین حسن الحال النفسيدر  - 

 .زدهار الشخصيواال

 .التركیز على سمات الصدیق التى تؤثر على حسن الحال - 
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  دور المعرفة التنظیمیة في تحقیق المرونة التنظیمیة بمنظمات األعمال

  دراسة نظریة تحلیلیة

   موسى ذرذاري /أ                    بلقاسم جوادي                                         /أ        

 المركز الجامعي آفلو                      المركز الجامعي آفلو                                          

  

  : ملخص

یناقش هذا البحث جوهر المعرفة التنظیمیة وكیفیة توظیفها كمنهجیة علمیة للحصول على           

مختلفة ، إذ تكمن مشكلة البحث في التقنیات المعتمدة أفضل الممارسات في إدارة وتسییر المنظمات ال

النتزاع المعرفة التنظیمیة واالستثمار فیها لمساعدة المنظمة على بلوغ مرونة تنظیمیة في أداء أعمالها 

، وذلك من خالل دراسة واتخاذ اإلجراءات التي تحد من مخاطر البیئة الخارجیة وتهدیداتها والتكیف معها 

تطرقنا فیها إلى محورین ، خصص األول إلى المعرفة التنظیمیة وتضمن مفهومها وأهمیتها  نظریة تحلیلیة

وتقنیات انتزاعها ، أما المحور الثاني فقد تعرضنا فیه للمرونة التنظیمیة من حیث المفهوم واألهمیة 

  .  واألبعاد والمعوقات التي تحول دون تحقیقها ، واختتمناه بمجموعة من االستنتاجات

المعرفة التنظیمیة ، المعرفة الظاهرة ،  المعرفة الضمنیة ، المرونة التنظیمیة ، رأس :  كلمات المفتاحیةال

   .المال البشري 

Résumé : 

          Cette recherche traite de l'essence des connaissances organisationnelles et de leur 

utilisation en tant que méthodologie scientifique pour obtenir les meilleures pratiques en 

matière de gestion des diverses organisations.Le problème de la recherche concerne les 

techniques adoptées pour extraire les connaissances organisationnelles et comment y investir 

pour aider l'organisation à atteindre une flexibilité organisationnelle dans l'exécution de son 

travail et à prendre des mesures pour réduire les risques environnementaux externes.Nous 

avons traité deux axes, le premier était consacré aux connaissances organisationnelles et 

garantissait le concept, l'importance et les techniques d'extraction, tandis que le second axe 

nous a soumis à une flexibilité organisationnelle en termes de Concept, importance, 

dimensions et contraintes à leur réalisation et conclu avec une série de conclusions. 

Mots clés: connaissances organisationnelles, connaissances apparentes, connaissances 

implicites, flexibilité organisationnelle, capital humain 
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  : مقدمة 

في عقولهم ثروة معرفیة هائلة وخبرة واسعة ، كما أن لدیهم معارف ومهارات العاملون یمتلك           

متنوعة بخصوص السلع والخدمات التي تتنجها منظمتهم ، إضافة إلى معرفة خاصة بالعمالء 

والتكنولوجیا والمنافسین ، لكن هذه المعرفة ورغم كبر حجمها إال أنها مبعثرة بین مالكها داخل محیط 

 اإن أجادت المنظمة استخدامهوهي أصول معرفیة جعل استفادة المنظمة منها غیر كاف ، المنظمة مما ی

مصدر قوة ورأس مال فكري یؤمن لها ثروة تتسم  إذ أنها ،لى مصاف المنظمات المتمیزة إفسوف ترتقي 

أغلب  كما یالزم، )  77، ص  2013خلیف ، .( بالقابلیة للتولید والنقل واالكتساب والتخزین والمشاركة

المنظمات الیوم غیاب ممارسات تنظیمیة تمكنها من اكتساب صفة منظمات المعرفة والتعلم مما ینجم عنه 

أن اهتمام  ) 904، ص 2015الفاضل ،( ، ویؤكد )  78، ص  2013خلیف ، .( تعذر مسایرة المستجدات البیئیة

تنظیمیة وأسالیب إداریة خاطئة المنظمات بمواردها المادیة دون المعرفیة یجعلها تتخبط في مشكالت 

بكیفیة توظیفها في الوقت نتیجة افتقارها للمرونة في التعامل مع حجم المعرفة والمعلومات المتوفرة والجهل 

تواجه الكثیر من التحدیات وهي تحتاج إلى توظیف كامل طاقاتها ومواردها المناسب ، كما أنها 

توى تطلعات الزبائن والجمهور ، وهكذا ظروف تستوجب وٕامكانیاتها كي تتمكن من تقدیم خدمات في مس

على المنظمة أن تستجیب لذلك بسرعة وبتكلفة منخفضة ، ولذلك علیها تبني أسالیب ومداخل أكثر 

سالسة لمجابهة هذه التحدیات ، وتبرز المرونة التنظیمیة كأحد االستراتیجیات التي تستطیع المنظمة 

التطرق إلى وسنحاول من خالل هذه الدراسة النظریة التحلیلیة  لذلك ،بواسطتها القدرة على االستجابة 

مفهوم المعرفة التنظیمیة وٕالى أنواعها وٕالى التقنیات المعتمد في انتزاعها ، وٕالى دور هذا النوع من المعرفة 

في تشكیل هویة المنظمة وتحقیق مرونة تنظیمیة في أداءها ، وفي أداء مواردها البشریة على وجه 

  . الخصوص

      :إشكالیة الدراسة 

، وال شك أن استقرار بیئة ألعمال في عالم الیوم بالعدید من التغیرات المتالحقة تمر منظمات ا          

عمل المنظمات في الخمسینیات والستینیات من القرن الماضي لم یجعل الحاجة قائمة كما هي الیوم 

ثالثة ظهرت للمعرفة التنظیمیة ، إذ كانت مفاهیم التغیر والالتأكد في بدایاتها النظریة ، لكن وفي األلفیة ال

تداعیات وقوى جدیدة مما أدى إلى صیاغة مفاهیم جدیدة كمنظمات التعلم والمعرفة ورأس المال البشري ، 

إلى ) اصنع وتحرك ( من منطق : قد حدد اإلجابة عن السؤال الذي مفاده )   Durker.P , 1992( ولعل 

قطة الداللة للتحرك اتجاه التغییر والذي یعد تطورا طارئا تشكل المعرفة فیه ن) اعرف واخدم ( منطق 
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هذا ،  )63، ص  2013الساعدي ،  (.الجبري لخلق القیمة المضافة في المنظمة استنادا إلى المعرفة الجدیدة

المعرفة ، ألنها عملیة القائم على قتصاد االوقد لعبت المعرفة دورا بارزا في تحول المنظمات إلى 

المعرفة  بأنال یحدوهم شك أصبح ن ین والمفكر یالممارسأن كما ،  البشريدینامیكیة ترتبط أساسا بالتفاعل 

رغم أنها أمر غیر ملموس في كثیر داخل التنظیم ، وغدت النظرة إلیها  أمر یجب االعتراف به وتثمینه

من األحیان ، غدت أكثر أهمیة من ذي قبل باعتبارها حقال مستقبلیا یجب معالجته بمنهجیة علمیة 

فالمعرفة هي قدرة كامنة ولها  ، قدرات وكفاءة المنظمة واألفرادفي یمكن أن یسهم به من زیادة واضحة لما 

، ورغم أهمیتها إال أن هناك فهما محدودا  ر على العمل والفعل الموجه نحو المستقبلیاإلمكانیة للتأث

ال تحوالت جذریة في تشهد منظمات األعم، كما  لكیفیة خلقها وٕادارتها بدینامیكیة في منظمات األعمال

تعیش في عالم هي كافة المیادین وأصبحت البیئة المحیطة بها تفرض علیها تحدیات وضغوط كبیرة ، و 

ینفعل بالمعلومة ویتفاعل معها من خالل ثورة االتصاالت وتدفق المعلومات والتطورات التقنیة والمعرفیة 

فسیة أساسیة تستطیع المنظمة من خاللها تحقیق وقد اعتبرت معارف العمال وخبراتهم میزة تنا،  والعلمیة

، وهذا ما یدفع بالمنظمات إلى تبني  )04، ص  2007رفاعي ، ( .تراكم معرفي یزید في قدراتها التنافسیة

أسالیب استباقیة تمنحها القدرة على االستجابة لتطلعات زبائنها وعمالئها ، والمحیط الذي تعمل فیه 

لم المستمر واالستجابة للتغیرات الحاصلة فیه ، وحتى تكون المنظمة طرفا المنظمات یفرض ضرورة التأق

،  تكلفة القصور والجهل بالمعرفة مكلف جدا للمنظمة فاعال في التغییر وال تكتفي بالتكیف فقط ، ألن

ة ت سیئة جدا نتیجفعند عدم قدرة العمال على اإلجابة على تساؤالت العمالء والزبائن أو عند اتخاذ قرارا

الجهل بالمعرفة ، فبیئة عمل المنظمات هي بیئة معرفیة غنیة تحاول تقدیم األفضل في السلع والخدمات 

فكیف تستطیع المنظمات تطویر أسالیبها التنظیمیة ،  )903، ص  2015الفاضل ، ( .للمستهلكین والزبائن

عامل بكفاءة تنظیمیة تسمح ببناء مزیج متمیز وشبكة معقدة من الموارد أن تتو  ؟ لتحقیق التمیز والنجاح

    ؟  العمل بمرونة تنظیمیة عالیةمن والطاقات والقدرات المتجددة والمتحركة باستمرار تمكنها 

  :أهمیة الدراسة 

 .ة في تحقیق المرونة التنظیمیة یتحدید دور المعرفة التنظیم - 

شرفین وصناع القرار في المنظمات لالرتقاء بمستوى الخدمات تقدیم مجموعة من االقتراحات للم - 

 .المقدمة للزبائن

 .قدرة المنظمات في التكیف مع المحیط الخارجي یزتعز  - 
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  :مفهوم المعرفة التنظیمیة -1

حظي موضوع المعرفة بمحاوالت واجتهادات لدراستها وتأصیل معناه من قبل العدید من           

عكست وجهات نظرهم ، ومن هنا تعددت تعریفاتهم انطالقا  الدارسین من خالل مداخل ونماذج وعملیات

الفلسفة وفي تناول مفهوم المعرفة في علوم اللغة وفي علم النفس وفي ، وقد تم من توجهاتهم الفكریة 

غة بأنها فعل أو عملیة العلم بالشيء اعتمادا العلوم الدینیة من جوانب شتى ، فعرفتها بعض معاجم اللّ 

بأنها عملیة أو فعل اكتساب  أكسفوردوعرفها قاموس ،  (Cowie,1991).أو الحدس على الوعي والحكم

میع صیغ التعلم المتنوعة من أما في علم النفس فهي مصطلح یشیر إلى ج ، المعارف بواسطة الحواس

 –م .ق 722أحیقار ( بینما فلسفیا أشار الفیلسوف ،  تخیل وٕادراك وتذكر واعتقاد وتفكیر وحكم وتسبب

بمعرفة النفس ، وقد إلیها بینما أشار سقراط ،  مفهوم ضمني یعني فهم الحیاة: إلى أنها  )م .ق 905

علم تارة والفهم والعقل حینا آخر ، كما تم دمج العلم تداخلت مفاهیم المعرفة في العلوم الدینیة مع ال

ارتبط مفهوم المعرفة  فقدبالمعرفة ولم یفرق بینهما أحیانا أخرى ، أما في المجال اإلداري والتنظیمي 

 وذلك وفقا لما أوضحه) من ( ومعرفة ) كیف (   ومعرفة) لماذا ( ومعرفة ) ماذا ( بمعرفة 

)Blumentritt and R. Johnston,1999 (  ، ومما یؤید سریان المعرفة بوصفها اللغوي والنفسي والفلسفي

مع االتجاهات  ا جاءت به أدبیات اللغة والدینوالدیني واالجتماعي إلى العلوم التنظیمیة هو عند مقارنة م

 Theویر  المعاصرة في مجال اإلدارة الیوم ، فنجد على سبیل المثال الجمعیة األمریكیة للتدریب والتط

American Society for Training & Development (ASTD)  توضح مفهوم المعرفة بصفة معرفة    

 ، كما عرف من وجهة نظر تنظیمیة من طرف )277، ص 2002الكبیسي ،  ().لماذا ( ومعرفة ) كیف ( 

( Weggmen.G,1998 )  مقدرة شخصیة ینظر إلیها بأنها ناتج للمعلومات والخبرة والمهارة ''    :بأنها

  )271، ص 2013الساعدي ، ( '' .والرأي

الذي سبغت به  مإن هذا الفهم للمعرفة سواء من الناحیة اللغویة أو التنظیمیة هو الفه          

المعرفة قوة تمتلكها منظمات  اقتصادیات العلم الیوم من أنها اقتصادیات معرفیة ناشئة ، وذلك من كون

درة على الصمود والثبات في مجالها التنافسي من خالل توظیفها لقدراتها قاأللفیة الثالثة ، بما یمنحها ال

الداخلیة المتمثلة في صناع المعرفة ممن یتمكنون من إدراك مسببات المشاكل التنظیمیة وامتالك القدرة 

والمالحظ أن هذه ، لى المعرفة كما تتقدم المعرفة على االستجابة ع مفالعقل یتقدّ  ، على التعامل معها

یوضح ) 01(والشكل رقم لوه إال الحكمة ، تعالمفاهیم ارتبطت بشكل متسلسل لتقود إلى العقل الذي ال 

  . المسافات البینیة بین هاته المفردات
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  المعرفةیوضح المسافات البینیة والترتیب التسلسلي لعملیة )  01( الشكل رقم 

  حكمة               

  منطق                                              عقــل 

      

  تفكیر                                معرفـة               

  ذكاء فطري           فهـم            

  علـــم          ذكاء  مكتسب         فطنـة                                 

  ذكاء إبداعي          درایـة           

  معلومات                    تعلــم                                                  

  بیانات                                                                        

  

  األساسیات   

 )  274، ص  2013الساعدي ، : ( المصدر 

أن المعرفة لیست بیانات أو معلومات  بقدر ما أن تفسیر نالحظ  )01(الشكل رقم من  خالل           

م ، ثم یأتي دور هقابلة للفمعرفة هذه البیانات والمعلومات ووضعها في سیاق نصي مفید یشكل منها 

یاها المرونة التفسیریة الالزمة والمعنى المناسب والحكم علیها اإلنسان مستخدما ذكاءه وتفكیره مانحا إ

، وذلك بوصفها معرفة جدیدة تبرز القدرة البشریة التي تضفي ) كیف ، متى ، أین ( الستخدامها الحقا 

               .علیها صبغة الفطنة والفهم والدرایة ، هاته الصفة هي ما یشكل األساس األول لنشوء المعرفة

  ).275-274، ص ص  2013لساعدي ، ا( 

  :أنواع المعرفة التنظیمیة 

 .Blumentritt and R)أورد المختصون تصنیفات عدیدة ألنواع المعرفة التنظیمیة حددها           

Johnston,1999 (  بأربعة أنواع وكما یلي :  

 .ترمیزهاوهي معرفة تدور حول الحقائق التي یمكن : (KNOW-WHAT) ماذا -معرفة  - 

 .وهي معرفة متعلقة بالمبادئ والقوانین :  (KNOW-WHY)  لماذا –معرفة  - 

  .وهي معرفة المهارات الخاصة بتنفیذ مهام معینة ببراعة :(KNOW-HOW) كیف –معرفة  - 

 .وهي معرفة تدور حول من یعرف ماذا أو كیفیة أداء ماذا: (KNOW-WHO) معرفة من - 
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إلى نفس التصنیف مع إضافة اإلبداع المحرك   (Mitnisberg.H & James , 1996 )وذهب           

وصفا مشابها لهذا  ( Khatryn.A.B & Badamshina.G.M ,2004)كما قدم )  معرفة من (ذاتیا في 

  ).02(رقم الشكل یظهر في  حسبماالتصنیف 

  یوضح تصنیف المعرفة):  02( الشكل رقم 

 االهتمام بلماذا CARE-WHY  معرفة األغراض 

    

  معرفة لماذا  KNOW-WHY  المعرفة السببیة 

    

  معرفة ماذا  KNOW-WHAT  المعرفة اإلدراكیة 

    

  معرفة كیف  KNOW-HOW  المعرفة اإلجرائیة 
  

  )Kathryn.A.B & Badamshina.G.M 2004,: (المصدر 

 common knowledgeومعرفة مشتركة  codified knowledgeإلى معرفة مرمزة  تكما صنف          

 embodied knowledge ) Blumentritt,1999ومعرفة مجسدة  social knowledgeومعرفة اجتماعیة 

p289(  في حین أن ، )قد صنفتها )  2011-1999(   من ثالثین دراسة أجریت ما بین سنتي)  % 55

، وال زال هذا  Implicit knowledgeومعرفة ضمنیة  explicit knowledge معرفة ظاهرة إلى كونها 

هذا وعلى هذا األساس فإن ،  )280، ص 2013الساعدي ، ( .التصنیف سائدا في معظم الدراسات التي تلتها

  .تناول المعرفة التنظیمیة حسب هذا التصنیفالبحث سی

  :              )  explicit knowledge(المعرفة الظاهرة -1

تعبر المعرفة الظاهرة عن الحقائق التي تكون في شكل سجالت ووثائق وبرامج أو في شكل           

مخططات أو في البرید االلكتروني وفي الخبرات والسیاسات التي تنتهجها المنظمة ، فهي بتعبیر أكثر 

یمكن التعبیر عنها  إذم ، دقة المعرفة الرسمیة للمنظمة التي تكون قابلة للترمیز والتشفیر والتحویل والفه

تشیر إلى كل أنواع المعرفة التي یمكن محاكاتها  فهيغة المشتركة داخل التنظیم ، بسهولة من خالل اللّ 

على المرونة  اعد موجودا تنافسیا لعدم توفرهي بذلك ال توتقلیدها واستنساخها من طرف الغیر ، وه

كما أن هناك صعوبة في ،  حقائق یكون شبه جامدنتیجة إلى أن ما تعبر عنه من لألحداث التفسیریة 

 ارصیده ننظرا لحركیة مفهوم المعرفة التنظیمیة من جهة ، وللتطورات التقنیة التي تزید م اتحدید أشكاله

یوما بعد یوم ، وعموما یمكن إجمال مكونات المعرفة الظاهرة في كل ما تتضمنه الثقافة التنظیمیة بجانبها 

https://www.google.dz/search?q=kathryn.A.B+%26+badamshina.G.M&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiAr5ebqqDZAhXL6xQKHVbwCPcQBQgiKAA&biw=1360&bih=646
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، ص 2013الساعدي ، (  .في إجراءات العمل والهیكل التنظیمي وأنظمة المنظمة الملموس وماهو مطبق

  . بتصرف )284-283ص 

  :)  Implicit Knowledge(المعرفة الضمنیة  -2

تقع المعرفة الضمنیة في مكونین ، األول معرفي یتضمن النماذج العقلیة التي تتألف من           

 –معرفة : ویتعلق ب ووجهات النظر ، أما الثاني فهو تقنيالمخططات والتوقعات والمعتقدات 

 knowledge Skills(عرفة المهاریة والم) Crafts knowledge( المعرفة الحرفیةب أي) Know-How(كیف

وكال النوعین من هذه المعرفة لصیق باإلنسان وهي تعتمد على اإلدراك واالستبصار والحكمة والخبرة ) 

فهي قدرة خفیة ،  )285، ص  2013الساعدي ، ( .مع العلل التنظیمیة ومعرفة مسبباتهاوالبراعة في التعامل 

یؤدي فیها الحدس دورا كبیرا ، وتظهر في شكل مهارة أو قدرة بحثیة أو استكشافیة ، وما یمیز هذه 

المعرفة أنه ال یمكن نقلها وال محاكاتها كونها تتواجد في عقول األشخاص ، وفي عالقاتهم الممیزة وفي 

ر لها البعض بالمعرفة غیر الرسمیة ، تداؤب فرق العمل ، كما أنه ال یمكن التدرب علیها ، لذلك یشی

إذ أن ،  )  Inexpressible(قابلة للتعبیر عنها في الغالب أنها معرفة غیر ولعل أبرز تعبیر عنها هو 

من قبل المهتمین والمدراء  كبیرالفرد یعرف أكثر ما یمكن أن یتحدث به ، لذا فقد استحوذت على اهتمام 

لى الحقائق العلمیة فإن شغف المدراء نابع من أن انتزاع المعرفة ، وٕاذا كان غرض المهتمین الوصول إ

بشقها الظاهر أصبح غیر كاف وغیر قادر على اإلجابة على كثیر من األسئلة المهمة التي قد یطرحها 

لماذا فعلنا هذا الشيء بهذه الطریقة ؟ وماذا سینتج لو فعلناه : من قبیل داخل المنظمة صناع المعرفة 

ه بطریقة أخرى ؟ ولماذا لى ؟ وما ینتج لو فعلنا هذا لم نفعل ذلك ؟ وهل سبقنا أحد إلى فعبطریقة أخر 

، وال )  أین –معرفة ( و) لماذا  –معرفة ( و) كیف  –معرفة ( نقوم به اآلن ؟ وهكذا تساؤالت من نوع 

د إلى جانب إلهامي بد من أن هذه األسئلة ستحرك أعضاء الفریق لمناقشتها ، وهذا النوع من المعرفة یستن

ظف في سیاق تو و  في بعض مكوناتها ، حیث تستحضر من ذاكرة اإلنسان لتتوافق مع الحاالت الراهنة 

  .زمني مرغوب فیه 

للتعرف على القدرات المضمرة والمنغرسة في عقول األفراد  فإدارة المعرفة التنظیمیة هو محاولة         

واالرتقاء بها لتكون نوعا من األصول المعرفیة للمنظمة التي یمكن االستفادة منها من طرف بعض 

، وتتم من خالل إدارة الخبرات العلمیة والمعلوماتیة للمنظمة والحفاظ علیها وتطوریها جماعات العمل 

  ). 2، ص  2005المعاضیدي والطائي ، .( یل الحصول على مزایا تنافسیة لالستفادة منها في سب
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لمعرفة ال یعني أبدا أن هناك تقاطعا بین النوعین بقدر ما تتفاعل مكونات المعرفة لتصنیف هذا الإن 

فإن  )193، ص  2006الساعدي ، (  .في تطور وازدهار المنظمة وبقاءها مَ هِ سْ بشكلیها الضمني والظاهر لتُ 

  .القاعدة المعرفیة للمنظمةالعمل  یشكل أساسا لبناء  تزاع المعرفة التنظیمیة لألشخاص وجماعاتان

  :أهمیة المعرفة التنظیمیة 

 .المساهمة في زیادة االستجابة للتغیرات الخارجیة السریعة التي تحدث في بیئة المنظمة - 

 .ارتباط المعرفة التنظیمیة بأداء المنظمة حاضرا ومستقبال - 

 .الحاجة الملحة لالعتماد على المعرفة التنظیمیة باعتبارها ركیزة لنجاح المنظمات واستمراریتها - 

رفع مستوى وعي القائمین على المنظمات بدور المعرفة التنظیمیة في تحقیق التمیز وصناعة  - 

 .النجاح

  : التنظیمیة  قنیات انتزاع المعرفةت

مهتمین بموضوع المعرفة التنظیمیة أن هناك بعض التقنیات أكدت الدراسات وجهود الباحثین ال          

وهذه  فإن ذلك سیؤدي إلى تعظیم االستفادة من معرفتها التنظیمیة ،التي إن أجادت المنظمة استغاللها 

التقنیات تعّد بمثابة همزة الوصل بین مالك المعرفة والمستخدم األخیر لها ، إذ أن المعرفة التنظیمیة أحد 

، رغم ما یعتریها من صعوبات في كیفیة انتزاعها بالطرق الّرسمیة رصید المنظمة المعرفي إثراء  أهم روافد

وما قد یترتب عنها من مشاكل بعد انتزاعها وتحویلها إلى معرفة ظاهرة یمكن للمنظمات األخرى تقلیدها 

النظر یجب ، لذلك  أو تحویلها أو نقلها في شكل معلومات وأفكار وحقائق وخبرات ولو بعد مدة طویلة

  والذي سیلحق الضرر بالمنظمة ، ولكن یجب النظر إلیها كتدفق ( Stock )إلى معرفة المنظمة كرصید 

( Flow ) أن '' :  ) 191، ص  2005نجم ، (  قابل للتبادل والتطویر من قبل الموظفین ، وقد جاء في

الرصید یضع المنظمة في حالة سكون فهو عبارة عن قیمة في نقطة ولحظة زمنیة معینة ، بینما التدفق 

'' .یعبر عن رؤیة دینامیكیة في المعرفة تؤدي إلى استمراریة في الحركة وفي الخدمة داخل المنظمة

أن هذا ال یجب أن یلغي محاوالت االقتراب من المعرفة '' : )  296، ص  2013الساعدي ، (وأضاف 

من ومعلقا علیها مستدركا ألهمیة المعرفة الضمنیة ''  .الضمنیة واالستفادة منها وتقاسمها بین العاملین 

  :فیما یلي تقنیات انتزاعهاكونها رصیدا أو تدفقا، محددا 

  : (Display Systems) أنظمة العرض  -1

أهم التقنیات المفضلة في انتزاع المعرفة التنظیمیة وتكون عن طریق عرض مشترك  تعد إحدى          

  ). 298، ص  2013الساعدي ، .(  :الجتماعات الفریق ، والتي ُیْرَغُب منها الحصول على الفوائد التالیة 
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 كل خارج السیاق التنظیمي والرسمي لها مما یمنح العمالافسح المجال ألعضاء الفریق لحل المش 

 .فرصة لالسترخاء وللتفكیر بطرق أحسن

 إضفاء روح الفریق والتعاون بین أعضاء الفریق باستخدام أدوات وتقنیات عصف األفكار. 

  المساعدة على جذب انتباه المجموعة بعیدا عن االختالالت الوظیفیة الناتجة بسبب اإلجراءات

 .الّرسمیة التي تعتمد على فرض اآلراء

  خزن عالیة وسریعة تزوید المنظمة بسرعة. 

  ربط محتوى خرائط المعرفة المعروضة للمناقشة الحالیة مع خرائط المعرفة السابقة مما یسهل

 .استرجاع المعرفة والمعلومات السابقة بسهولة ویسر

عادة فتح الملفات واألجندات السابقة إإن أنظمة العرض هذه یمكنها أن تسهم في القضاء على           

اطات المتكررة لالجتماعات الّرسمیة، وستكون أكثر فعالیة إذا اقترنت بنضج ومعالجة بحالمغلقة واإل

   .المجموعة وبثقافتها المشتركة ، فهي تقنیة انتزاع مطلقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى

 ):  Structure For Créative Conversation(هیكل المحادثات المبدعة  -2

، وینطلق من  ( Conklin,2001, p 25 )حسبما ما أورده  1970یعود تاریخ هاته التقنیة إلى عام           

ما الذي یجب أن نفعله ظاهرا ؟ كما یؤكد أن جمیع المداخل والخطوات وٕاجراءات اتخاذ : سؤال مفاده 

صول علیها ، القرار ومخرجات أي عملیة یجب أن تكون ظاهرة ألنها تعتمد على معرفة رسمیة یمكن الح

 ؟ سیفید المنظمةما الذي : وأن السؤال التالي الذي یطرحه هذا األنموذج أو التقنیة هو 

التقنیة أو األنموذج ورغم بساطتها فهي فعالة بشكل كبیر حیث أنها ستتیح من خالل هذه  إن          

محادثة ظاهرا ومتاحا بین أسئلة الشبكة من انتزاع المعرفة الضمنیة بواسطة خارطة حّیة تجعل هیكل ال

إحدى  )11(كافة أطراف عملیة المعرفة ، وقد ُجرَِّب من قبل خمسة من المبرمجین وأدى إلى اكتشاف 

نتزاع القرارات فا،  عشر خطأ في مواصفات منتج معین قادت إلى خفض التكلفة من ثالث إلى ست مرات

وفرضیات وأسئلة داعمة تشكل معرفة ضمنیة واألسس المنطقیة التي یقف خلفها سیقود إلى معلومات 

فمناقلة المعرفة من خالل نظم المعلومات ، للمنظمة ، خاصة تلك التي تتبنى اإلبداع كفلسفة في توجهها

بین صناع المعرفة داخل المنظمة سیزید في مستوى المحادثات اإلبداعیة بینهم بما تحتویه من أسئلة 

أن هذه  )300-299ص  ، ص2013الساعدي ، (ویرى ،  اويءوأفكار ومواقف وجدال ومن محاسن ومس

التقنیة تواجه مشكال یتعلق بالمعرفة الضمنیة التي ال یمكن انتزاعها في حالة عدم رغبة المجیب أو عند 

  .  تقدیمه إجابة غیر واضحة
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   : ( L’Intranet ) اإلنترانت- 3

إن ما سیضفي على المعرفة التنظیمیة مرونة حسیة تجعل مخزوناتها نابضة بسیاقات تنظیمیة           

تخدم المشاكل والقرارات هو بجعلها متاحة الستخدامات األشخاص والمشاریع من خالل مدخل العمل اآلن 

   اإلنترنتحدى التقنیات التي تحمل إحساسا وحدسا واستجابة أكثر من إومستقبال ، وتعد هذه التقنیة 

(L’Internet )  ،فاإلنترانت ( L’Intranet )  عبارة عن صفحة مصغرة من اإلنترنت أین یكون التقارب

فیها مقتصرا على مجموعة خاصة وفي إطار تنظیمي ضیق معرفیا بین أطراف العملیة مما یسمح بتبادل 

ه معرفة تخصصیة ، وهذه المعلومات سیتم تخزینها في لأكثر للمعرفة وللمعلومات وتفاعل ذي قیمة تتخلّ 

تتیح بیانات ولیس في وثائق نستطیع بعدها استعمالها في مجاالت ومواقف تنظیمیة أخرى ، فاإلنترانت 

ا البعض بأنها تقنیة هكما وصف،  أكثر ثباتا یمكن لمتصفحیها الوصول إلى أي محطة طرفیة فیهامعرفة 

إذ أنها تدمج العمل بالتعلم الذاتي بما یقود النتزاع المعرفة المستجدة  ، تنظیمیةواعدة النتزاع المعرفة ال

إال في حالة عدم  كما أنها تدعم نشوء معرفة أخرى في طریقها إلى الظهور ووضعها تحت السیطرة ،

بعض السیاسات هذا األخیر أورد و ) 301،ص 2013الساعدي ،(.الرغبة في اإلفصاح عنها من قبل مالكها

  :التنظیمیة نوجزها فیما یلي المعرفة األدوات الفعالة لتطویر و 

 تطویر وٕادامة الذاكرة التنظیمیة ألنها أساس إدارة المعرفة التنظیمیة. 

  تطویر أنظمة خزن الوثائق والمذكرات الداخلیة وطرق الدخول إلیها حتى ال تكون عرضة للفقدان

 .باستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصال

  التنظیمیة متوفرة وبشكل واسع لآلخرین من خالل استخدام الوثائق والمحتویات على  لمعرفةاجعل

، إضافة إلى نشر مصدر المواد لتسهل االتصاالت غیر  صفحات الشبكة الداخلیة للمنظمة

 .الرسمیة بین من یبحث عن المعرفة وعن المعلومات وبین من یمتلكها

 :) Stories of Learning(  حكایات التعلم-4

یتمكن العمال من خالل حكایات التعلم من التفكیر سّویة حول المشاكل السیئة التي تواجه           

منظمتهم ، مما یتیح لهم الفرصة بتقدیم شكل من اإلبداع التعاوني یتضمن تعلیقاتهم ومناقشاتهم وأسئلتهم 

مشكلة أو المأزق ، فهذا النوع من التعلم هو حول كیفیة التعامل مع  المستقبل في حالة الوقوع في نفس ال

وثیقة تخبر عن تاریخ المنظمة ، إذ من خالل االستعراضات والمقابالت والمحادثات تستطیع المنظمة 

التحرك إلى األمام كما توفر لألفراد فرصة تطویر فهم مشترك من خالل ما ورد في أجوبتهم في شكل 

المتداخل باستخدام المقابالت الشخصیة والتغذیة العكسیة ، فهي  یشبه نوعا من أنواع التطویر التنظیمي
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ومدركة تكون مدروسة ، إذ أنها  تمتد لتشمل التنظیم ككل من إدارة تنفیذیة وأعضاء ومجموعات عمل

  )228، ص  2010البغدادي والعبادي ، (.أكثر من أجل إنجاز الهدف 

لقد أدركت العدید من المنظمات أن ترك ذاكرة الفرد مقفلة برأسه قد یسبب خسارة كبیرة لها بعد و          

مغادرته لها ، ولجأت إلى ابتداع صیغ معینة لموظفیها المحالین على التقاعد من خالل تنظیم ما یسمى 

اآلخرین لالستفادة من  مقابلة الخروج ، أو تنظیم دورات تدریبیة تحت إشرافهم مع بعض المتدربین والعمال

خبراتهم في مجال عملهم مما یقود إلى إعداد صف أو جیل ثان من الموظفین مؤهل وقادر على النهوض 

من أحیل على التقاعد من العمال أو من  لّ حَ مَ  لَّ حُ ویمكن أن یَ ، بأعباء مسؤولیات أكبر في المستقبل 

الكثیر من التكالیف واألعباء المالیة المتعلقة تمكن المنظمة من القضاء من خاللها على المنظمة  غادر

إلخ ، وال شك أن تلك ...كاالستقطاب واالختیار والتعیین  من إجراءات خاصة االتوظیف وما یتبعهعملیة ب

  .العملیات مكلفة مادیا للمنظمة

  :مفهوم المرونة التنظیمیة  -2

شكال والعملیات التنظیمیة والمهام والقواعد سالیب واألتتعلق المرونة التنظیمیة بمجموعة من األ          

، فضال عن المتابعة واإلشراف ومواكبة التغیرات  ها البشریة أو المالیةدمة في إدارة موار ظالتي تتبعها المن

  .واالستجابة لها والتكیف معها

ْنُته  ِلیٌن في َصالبةوهو : وُمُرونًة  َیْمُرُن َمَرانةً َمَرَن : والمرونة لغویا تأتي من الفعل            َأَلْنتُه : وَمرَّ

َمَرَنْت َیُد فالٍن على العمل َأي ،و  وَمَرَن الشيُء َیْمُرُن ُمُرونًا ِإذا استمّر ، وهو َلیٌِّن في صالبة وَصلَّْبُته

وأصل مصطلح  ، )61، ص  2005ابن منظور ، ( .التَّْلیینُ : والتَّْمریُن ،  اللِّینُ : والَمَرانُة  َصُلبْت واستَمرَّتْ 

الذي یعني االنحناء وهو فعل یعبر عن التحول من حالة )   Flectere( المرونة یأتي من الفعل الالتیني

   .إلى أخرى

المرونة یشوبه الكثیر من الغموض والتداخل عند محاولة تأصیل معناه ، ذلك أنه قد ومصطلح          

التنظیمیة ، كما یركز البعض عند تناوله على التكیف ، ویأخذ الرشاقة  یشار إلیه أحیانا كمرادف للخفة أو

 )Zhang , 2005 , p 163 ( :عرفها فقد  ،(Heng , 2010, p 63) .آخرون بمفهوم االستجابة عند تعریفه

مؤهل تنظیمي حرج یمكن المنظمات من الحصول على میزة تنافسیة والحفاظ علیها وتحقیق أداء  '': بأنها 

القدرة على التجاوب والتكیف مع ''   Webster حسب معجم وهي ''.بیئة أعمالها الدینامیكیةفعال داخل 

مرونة هیكل المنظمة تظهر '' : أن   ) Onar & Polat , 2009 , p1(ویرى ،  ''.أوضاع متغیرة وجدیدة

عند الحصول على موارد اقتصادیة أو تقنیة أو عندما ترید المنظمة تطبیق خیارات إستراتیجیة أو 
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فلیة والمجید ، ( : ویعرفها ، '' .مرنة وبعیدة عن القولبة الجامدةاالستجابة لحاجة الزبائن والعمالء لتجعلها 

عض التغییرات غیر الجذریة في الخریطة التنظیمیة حیث قدرة على القیام ببهي '' :  ) 77، ص  2009

تسمح بإضافة قدر من االختصاصات الجدیدة أو االستغناء عن البعض منها كتقلیص أو زیادة عدد 

فهي بذلك أسلوب وقائي یهدف إلى القدرة على االستجابة في الوقت المناسب للتغیرات  '' .الموظفین مثال

ومن أكثر التعاریف شیوعا التعریف الذي یركز على االستباقیة والتكیفیة ،  المفاجئة داخل بیئة األعمال

والطواعیة ، حیث تشیر االستباقیة إلى القدرة على التخطیط والتنبؤ لألحداث المستقبلیة ، أما التكیفیة فهي 

ظمة على القدرة على االستجابة بشكل فاعل لألحداث المفاجئة ، في حین أن الطواعیة تعني قابلیة المن

العنزي والعطوي (  بینما، )  6، ص  2012العطوي والفتالوي ، ( .إعادة نفسها وحمایتها من االضطرابات البیئیة

قدرة المنظمة على تعبئة وتطویع مواردها اتجاه سرعة التكیف '' : أشارا إلیها بأنها  )55، ص 2013، 

، ص  2015الفاضل ، ( كما عرفها  ،'' .توقعةواالستجابة المدروسة لمواجهة األحداث المفاجئة وغیر الم

         ، أّما '' .الحیلولة دون حدوث أزمات والتغلب علیها في حدوث تغیرات وأزمات فحائیة'' :   )907

بیئة القدرة على استیعاب التغیرات التي تحدث في '' : فعرفاها بأنها  )321، ص  2015النعیمي والشكر ، ( 

فالمرونة التنظیمیة یمكنها أن تتیح للمنظمة '' .والخارجیة مع القدرة على التكیف معهاالمنظمة الداخلیة 

   .القدرة على إعادة ترتیب مواردها من الداخل حتى تكون أكثر انسجاما مع متطلبات الواقع 

وقد انتقل مصطلح المرونة إلى المجال التنظیمي بفعل حالة التطور واإلبداع التكنولوجي ، وما             

أفرزته تغیرات المحیط ، إذ أصبح مفهوم المرونة بعدا تنافسیا حاسما لمنظمات األعمال لما یوفره من 

  .  خیارات للمنظمة سواء على المستوى الوظیفي أو التشغیلي أو االستراتیجي 

  )97، ص  2010أحمد والسبتي ، (  :المرونة التنظیمیة  أهمیة

 .كفاءة وفعالیة المنظمة من خالل تكامل جهود الموظفینالرفع من   - 1

  . المقدمة له المنتجاتو ات مرفع مستوى رضا الزبون عن الخد - 2

 .وللمنظمة  بتكاریة للموظفینالزیادة في القدرات اإلدراكیة واال - 3

استراتیجیات بدیلة باستغالل مواردها البشریة والمالیة في سیرورات قدرة المنظمة على تصمیم  - 4

 .).إلخ...أنماط الرقابة ، اتخاذ القرارات ، تبادل المعلومات( جدیدة 

 .القدرة على تشكیل الموارد وخلق منتجات جدیدة وتوسع تشكیالتها وخفض تكالیفها - 5
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سین القدرات التكیفیة للمنظمة ، إذ ضمان مجموعة متمیزة من الكفاءات للمنظمة بما یسهم في تح - 6

یستطیع أي عامل في المنظمة ومهما كان المستوى الذي ینتمي إلیه أن یواجه بعض الحاالت 

 .الال متوقعة بسرعة وبطریقة صائبة 

  :المرونة التنظیمیة بعاد أ 

واآلالت وتدفق للمرونة أبعاد متعددة وذلك الرتباطها بمجاالت عدیدة في المنظمة كاألفراد           

،  على المستوى التشغیلي أو االستراتیجي على حد السواءإْن المواد األولیة ونطاق الخدمات ، وهي مهمة 

فعلى المستوى التشغیلي ترتبط بالخدمات والتغیر التكنولوجي ، أما على المستوى االستراتیجي فهي ترتبط 

بالخیارات اإلستراتیجیة المتاحة وٕامكانیات تحققها وحصولها على أسبقیات تنافسیة في المجال الذي تنشط 

تراتیجي والتكیف االستجابي مع التغیرات فیه ، لذلك فهي نظام متكامل یتم خالله الموازنة بین التغیر االس

  :مع األخذ في االعتبار جملة من المتغیرات تتمثل في 

وهو یعبر عن الوقت الذي تحتاجه المنظمة لالستجابة أو لردة الفعل على التغیرات :  الزمن .1

 .البیئیة

  .والذي یعني المجال الذي یحدث فیه التكیف مع التغیرات:  النطاق  .2

 .لق باختیار الوسیلة المالئمة التي نستعین بها للتكیف مع التغیرویتع:  التوجه .3

  .ویمس المجال الذي ستتأثر فیه المنظمة وكیفیة التكیف معه :التركیز  .4

  :وفیما یلي عرض ألبعاد المرونة التنظیمیة

 : مرونة رأس المال البشري  -1

تعد األصول البشریة المتفوقة والنادرة من أرقى مصادر المیزة التنافسیة للمنظمات ، وتبقى           

الخاصیة البشریة من أثمن الموارد مقارنة بالموارد المالیة والتكنولوجیة والمادیة ، وتظهر مرونة رأس المال 

وكیات واسعة ، والقدرة على ٕامكانیاته في مواقف جدیدة وفي امتالكه لسلو البشري في استعماله لمهاراته 

المرونة  مرونة رأس المال البشري، و تشمل  ثابتة رٍ طُ إعادة ترتیبها ، وعدم تفكیره في حدود معینة وأُ 

العددیة والمرونة الوظیفیة ، وتتعلق األولى في قدرة المنظمة على التعدیل في عدد العمال أو في مستوى 

ى قدرة الموظفین على أداء مهام متنوعة استجابة إلى طلبات ساعات العمل ، أما الثانیة فتتمثل في مد

العمل المختلفة ، كما تظهر في قدرة الموظف للنظر لمتطلبات العمل من أكثر من زاویة والتوصل لحلها 

بطرق غیر تقلیدیة ، فهي بذلك تمثل قابلیة قویة وثمینة كونها تكیف خواص المورد البشري كالمعرفة 

تعماالت البدیلة ، ومدى امتالكهم من سلوكیات واسعة تمكنهم من التكیف مع حاالت والمهارات مع االس
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فیشیر إلى أن مرونة رأس المال  )207، ص  1997البكري ،( ، أما  )80، ص  2016/2017نوال ، (.معینة

تطرأ في قدرة الموارد البشریة على أداء مهام مختلفة ومعقدة والتأقلم مع التغیرات التي '' : البشري هي 

  :وهناك ثالث مجاالت تظهر من خاللها مرونة الموارد البشریة هي ''  .العمل حسبما تملیه الظروف

وتعبر عن عدد المهارات واإلمكانات البدیلة التي یستخدمها الموظفون : المرونة في المهارات  .1

 .والتي تستطیع المنظمة تطبیقها وٕاعادة توزیعها على مصالحها بسرعة

وهي القدرة التكیفیة على عكس السلوك الروتیني للموظف ، فهي تعبر عن : المرونة في السلوك  .2

المدى الذي یمتلكه الموظف من ذخیرة واسعة من أنواع السلوك والتي تمكنه من االستجابة 

 .لمتطلبات وضع معین

ت جدیدة  تعبر عن مدى قدرة الموارد البشریة على تنفیذ عملیا :المرونة في الممارسات  .3

وممارسات مختلفة عن ماهو مألوف بسرعة وفعالیة عبر تكییف معاییر تسمح وتسهل إعادة 

 . تشكیل مهارات الموظفین

 : المرونة اإلنتاجیة -2

تلعب المنتجات دورا فعاال في توجیه مختلف أنشطة المنظمة كالقرارات التسویقیة وتعظیم           

تعني قدرة المنظمة على التعدیل في ى تقدیم خدمات جدیدة ، كما اإلشباع المطلوب للزبائن والقدرة عل

فمرونة ، )457، ص2016انتصار ولبنى ، (.منتجاتها وفقا لطلبات الزبائن في األسواق التي تتعامل معها

كما یمكن للمنظمة من خاللها  المنتج تظهر من خالل القدرة على تقدیم منتجات جدیدة بتكلفة منخفضة ،

وضعیتها في السوق كتغییر قواعد اللعبة أو تغییر استراتیجیاتها الحالیة ، من خالل إعادة تقییم  تغییر

وتعدیل جهودها التسویقیة في وقت قصیر استجابة لتغیرات حدثت في محیط عمل المنظمة دون أن یؤثر 

  :ین أساسین هما وتتأثر المرونة اإلنتاجیة بمجال ، )81-80، ص ص  2016/2017نوال ، (.ذلك على عملها

قدرة المنظمة على مسایرة التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجیا وتصمیم المنتجات حسب  .1

 .تفضیالت الزبائن المتغیرة دوما

 .القدرة على االستجابة للتغیرات في حجم اإلنتاج وحجم الطلب من خالل االستعداد الكافي لذلك  .2

 : المرونة التنافسیة  -3

ذ أنها تمنح المنظمة إسیة عن قدرة المنظمة على التأقلم مع متطلبات المحیط ، تعبر المرونة التناف

تشخیص : القدرة على االستجابة للبیئة التي تتسم بالطلب غیر الثابت ، والتي یمكن قیاسها من خالل 

نوال ، .( التغیرات في المحیط الخارجي ، تحدید األسعار التنافسیة ، تخفیض تكالیف اإلنتاج
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، كما تتعلق باالستجابة لمختلف حاجات الزبائن  في األسواق المختلفة التي  )83، ص  2016/2017

تتعامل معها المنظمة ، كتقدیم خدمات ما بعد البیع وصیانة المنتجات ، وتطویر قدراتها التنافسیة 

  ).   457، ص  2016انتصار ولبنى ، .( واختیار النشاطات التسویقیة األكثر مالئمة لها

  :دات المرونة التنظیمیةمحد

أن هناك مجموعة من العوامل التي یمكن )  7-6، ص ص  2012العطوي والفتالوي ، (  جاء في          

  : أن تحسن في المرونة التنظیمیة وهي 

إذ أن ثقافة التعلم التنظیمي تؤثر على موارد وقدرات المنظمة وبالنتیجة  :ثقافة التعلم التنظیمي  -1

تسهم في تحقیق المرونة التنظیمیة ، فكلما كانت المنظمة متجهة أكثر نحو التعلم التنظیمي كلما 

 .كانت أقدر على الوفاء والنمو والقدرة على االستجابة للتغیرات في بیئة أعمالها

عندما تكون خطوط االتصال وٕاجراءاته في المنظمة تتصف بالرسمیة  وذلك: الهیكل التنظیمي  -2

ستؤدي إلى إضعاف مستوى المرونة التنظیمیة ، بینما یحدث العكس إذا كانت تسودها 

 .الالمركزیة

إن سلوكیات ومهارات العاملین ستسهم في زیادة قابلیة المنظمة على : سلوك وممارسة العاملین -3

من وارد نادرة وذات قیمة  ، خاصة في ظل تنوعها وتعددها مما یعزز مواجهة التغیر ، إذ تعد م

 .قدرة المنظمة على التكیف واالستجابة لما یدور حولها

تشمل الجهود الفكریة والتقنیة للمنظمة والتي تستطیع بواسطتها تحویل  :القدرات التكنولوجیة -4

دعم عملیتي تدفق المعلومات ، وال شك أنها ت الموارد المعرفیة والعملیات إلى سلع وخدمات

 .واالتصال مما یرفع من قدرة المنظمة على مواكبة األحداث غیر المتوقعة

تمنح البرامج التدریبیة المتخصصة العمال قدرة على ممارسة سلوكیات : التدریب والتطویر -5

 وممارسات متنوعة ومتعددة ، وهذا بدون ریب سینعكس إیجابا على مستوى المرونة في التعامل

 .مع المستجدات

  : معوقات المرونة التنظیمیة

للمرونة التنظیمیة مجموعة من المعیقات قد تقف في طریق تفعیلها داخل المنظمات ، وذلك من         

  )58- 57، ص ص  2010أحمد والسبتي ، ( . خالل بعدي اإلجراءات الشكلیة السلطویة واالستبدادیة

ال شك أن اإلجراءات الشكلیة واللوائح والمعاییر المكثفة داخل التنظیم  :اإلجراءات الشكلیة  - 1

ستعیق وتكبح من قدرات الموارد البشریة المتمیزة ، والتي لها القابلیات على ابتكار أسالیب جدیدة 
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في العمل تمكن من تحقیق األهداف التنظیمیة ، وتتشكل هذه اإلجراءات واللوائح التنظیمیة 

  :نة التنظیمیة من المعیقة للمرو 

تشیر إلى الجوانب المعیاریة المتطابقة مع ما تم صیاغته في الماضي مع إطار عمل : الّرسمیة  .1

كل وظیفة والذي ال یمنح المرونة في التنفیذ في الوقت الحاضر ، وهو ما یقود إلى عدم قدرة 

د سلوك المنظمة المنظمة على ابتكار آلیات جدیدة في التطبیق ، فالّرسمیة هي مدى استرشا

  .بالقواعد واإلجراءات التي یمكن أن تعرقل العفویة في أداء العمل 

یرجع إلى درجة التمایز واالختالف الموجود في المنظمة من تقسیم وتجزئة لألعمال ، : التعقید   .2

إذ أنه یعبر عن المستویات اإلداریة وحجم ودرجة نطاق اإلشراف فیها ، فهو یرمز إلى درجة 

ألعمال وتأدیة الواجبات حسب توجیهات وتعلیمات المسؤول المباشر استنادا لطریقة مرتبة إنجاز ا

وٕاجراءات عمل محددة حسب االختصاص والحدود الفاصلة بین الوحدات التنظیمیة ، ویمكن 

قیاسه من خالل عّدة معاییر كدرجة الالمركزیة والالرسمیة ، وكلما ازدادت المستویات اإلداریة 

   .  ة ازداد تعقد الهیكل التنظیميفي المنظم

تعبر المركزیة عن درجة سلطة اتخاذ القرار في المستویات العلیا من المنظمة أو : المركزیة  .3

في مستویاتها الّدنیا ، حیث أن تركزیها في ید اإلدارة العلیا یعد أمرا معیقا لتطبیق مفهوم 

  . المرونة التنظیمیة

تعني السلطة في أبسط معانیها طریقة التحكم في اآلخرین والتي یحدد من خاللها : االستبدادیة - 2

القیادي أو المدیر المهام واإلجراءات ، فهي تعبیر عن درجة التحكم في اآلخرین ، ولإلدارة العلیا 

دور محوري في تسهیل مبادرات المرونة التنظیمیة من خالل شخصیة المدیر المتفتحة والتي 

ز األدوار التقلیدیة ، كما أنها قد تحول دون ما هو مرجو من نتائج ، فالمدیر الذي تتقبل تجاو 

هو أكثر میال للمحافظة على موقعه في السلطة وأكثر واالستبداد یتسم أسلوبه القیادي بالتسلط 

 مقاومة للتغییر ، وهذا ما یشكل عائقا كبیرا أمام مرونة األسالیب في التعامل مع الظروف المتغیرة

، لذلك فشخصیة القیادي في المنظمة تشكل أساسا مهما في تحقیق المرونة التنظیمیة ، فالتسلط 

أسلوب إداري قد یشكل عائقا أمام ابتكار أسالیب جدیدة أو اجتهادات في كیفیة إنجاز المهام 

 . واألعمال ، وبالتالي یحول دون تنفیذها بسالسة ویسر
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  :أشكال المرونة التنظیمیة 

  :إلى )   Johnson , 2003, p 279(صنفها           

 .والتي تعكس قدرة المنظمة على التوقع والتغییر في المستقبل: مرونة استباقیة  -1

 .تمثل سرعة المنظمة وكفاءتها في االستجابة للبیئة الخارجیة للظرف الحالي: مرونة رد الفعل  -2

  :كما صنفت إلى 

 .على تغییر حجم ومزیج أنشطة أعمال المنظمةتعكس قدرة المنظمة : مرونة عملیاتیة  -1

 .تعني القدرة على تغییر هیكل المنظمة وعملیات االتصال وآلیة اتخاذ القرار: مرونة هیكلیة  -2

 .وذلك من خالل القدرة على تغییر إستراتیجیة المنظمة وطبیعة أنشطتها: مرونة إستراتیجیة -3

  :إلى )  Metzner ,2015( فیما صنفها 

 .وتعني قدرة المنظمة على تعدیل حجم وقوة العمل لدیها عند الضرورة: مرونة عددیة -1

 .تعني قدرة المنظمة على تعدیل واستخدام مزیج من رأس المال البشري: مرونة وظیفیة -2

 .والتي تعبر عن إمكانیة تعدیل دفع األجور حسب الظروف المحیطة: مرونة مالیة -3

   .اصة بالمنظمة خارج مواقع العمل العادیةوهي إمكانیة أداء األعمال الخ: مرونة مكانیة -4

  :االستنتاجات 

لتحقیق المرونة التنظیمیة یجب على المدراء تجاوز القصور اإلدراكي الذاتي وزیادة الوعي  -1

ووجود تركیبات تنظیمیة مرنة  التنظیمي بالمعرفة من خالل القدرة على استیعابها وانتزاعها ،

حیویا ومحفزا تستطیع المنظمة من خالله تحقیق التكیف السریع ، تسمح بانتقال المعرفة یعد أمرا 

والتأقلم مع تغیرات المحیط الداخلي والخارجي من خالل استخدام مجموعة من المصادر واألدوات 

  .التي تمكنها من الحفاظ على موقعها السوقي ، والتفاعل مع المتغیرات البیئیة

المستمر لبیئتها بل علیها تطویر قدراتها االستجابیة من ال یكفي المنظمة أن تقوم بعملیات المسح  -2

خالل تعزیز مرونتها التنظیمیة وتطویر مواردها وٕامكاناتها بشكل یمكنها من استغالل الفرص 

المتاحة بشكل أمثل ، ألن المنظمات في حاجة إلى معرفة النشاط الذي تمارسه الیوم ، وهي في 

على االختیار بین البدائل المتاحة في المستقبل المليء  حاجة أیضا إلى أن تكون لدیها القدرة

  .بالتهدیدات واألحداث

تدفق المعرفة بنوعیها الظاهر والضمني بین أعضاء المنظمة یفید في صیاغة خبرات ومفاهیم إن  -3

جدیدة في إطار األدوار المتبادلة ، كما یسمح باتخاذ قرارات إستراتیجیة من خالل اإلدراك والفهم 
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لین اللذین توفرهما المعرفة ، وهو ما یمنحها مرونة تنظیمیة في التعامل مع تغیرات المحیط الكام

وتبني أسالیب استباقیة بواسطة ما تملكه من موارد وطاقات معرفیة بشریة متجددة ، أین تستطیع 

  .  المنظمة أن تكون طرفا فاعال في التغییر بواسطة اعتماد أشكال تنظیمیة مرنة

المنظمة أقدر على انتزاع المعرفة التنظیمیة وجعلها متاحة بین موظفیها كلما زاد ذلك كلما كانت  -4

في قدرتها على النجاح والتمیز نتیجة االستغالل األمثل لها ، فالمعرفة التنظیمیة تنصرف إلى ما 

تملكه المنظمات من معلومات في ذهن عمالها من إدراك وتعلم وتفكیر یمكن المنظمة من خاللها 

كوین رؤیة دقیقة عن بیئتها وعن نوع الخیارات المحددة لبقائها ، وهي لیست حالة ثابتة بل ت

 .عملیة دینامیكیة تهدف المنظمة من خاللها إلى الموازنة بین االستقرار والتنوع

  : قائمة المراجع 

  :المراجع العربیة  -  

  .الكتب : أوال   

  .اإلسكندریة، مصر، الدار الجامعیة ، المفاھیم األساسیة  : المعلومات اإلداریةنظم ،  2004البكري ، سونیا محمد ،   01

التعلم التنظیمي والمنظمة المتعلمة وعالقتھما بالمفاھیم ،  2010البغدادي ، عادل ھادي ، والعبادي ، ھاشم فوزي ،   02

  .راق للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن، الو السلوك التنظیمي ، الذاكرة التنظیمیة ، إدارة المعلومات:  اإلداریة

  .صادر، بیروت ، لبناندار ،  1المجلد ،  2010  ،  محّمد بن مكرملسان العرب ، ابن منظور،   03

  . الوراق للطباعة والنشر ، عمان ، األردن المفاھیم األساسیات والعملیات ،: إدارة المعرفة ،  2005نجم ، عبود نجم ،   04

، الطبعة  ، السلوك التنظیمي في إدارة المؤسسات التعلیمیة 2009فلیة ،  فاروق عبده ، والمجید ، السید عبد المجید ،   05

  .الثانیة ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ،  عمان ، األردن

الوراق للنشر مدخل في فلسفة التعلم التنظیمي ،  : كیف تدار منظمات األلفیة الثالثة،  2013الساعدي ، مؤید ،   06

  .والتوزیع ، عمان ، األردن

  .الرسائل واألطروحات: ثانیا   

، دراسة استطالعیة مقارنة لعینة  إدارة المعرفة وأثرھا في اإلبداع التنظیمي،  2002الكبیسي ، صالح الدین عواد ،   07

من شركات القطاع الصناعي المختلط ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة اإلدارة واالقتصاد ، الجامعة المستنصریة 

  .، العراق 

،  تیلیكوم موبایل سیریتل شركة حالة دراسة :االستراتیجیة  المرونة في التنظیمي التعلم ، أثر 2013،  الھدلھ مصطفى  08

  .دمشق، سوریا األعمال ، جامعة إدارة االقتصاد، قسم كلیةرسالة ماجستیر غیر منشورة ، 

،  للمؤسسة االقتصادیة الوطنیة في خلق قیمة الزبونمساھمة المرونة االستراتیجیة ،  2016/2017نوال ، عبداوي   09

لاللكترونیات ببرج بوعریریج ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة العلوم االقتصادیة  Condorدراسة حالة مؤسسة 

  .والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة بسكرة ، الجزائر

ل الناشئة عن التھكم التنظیمي وانعكاساتھا على مرونة سلوكیات العم،  2016الفتالوي ، عباس علي عبد الحسن ،   10

  .، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة اإلدارة واالقتصاد ، جامعة كربالء ، العراق ممارسات الموارد البشریة

المیزة أثر المرونة االستراتیجیة في العالقة بین التعلم االستراتیجي وتحقیق ،  2015الشریف ، روان باسم عید ،   11

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة إدارة األعمال ، جامعة الشرق األوسط ،  التنافسیة في شركات التأمین األردنیة

  .األردن

   .الدوریات والمجالت: ثالثا   

نظریة ، المرونة االستراتیجیة من النظریة التقلیدیة لإلستراتیجیة إلى  2010أحمد ، سالیمي ، والسبتي ، جریبي ،   12

، بغداد ، العدد  العراقمجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة ، الموارد ، قراءة فلسفیة للمفھوم واقتراح نموذج متكامل ، 

  .104- 83،  ص ص  44
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، تأثیر المرونة االستراتیجیة والالتأكد البیئي في الصحة التنظیمیة  2016انتصار عباس ، ولبنى ، قحطان محمد علي ،   13

 8، العدد  مجلة دنانیر ، میداني في عدد من الشركات الصناعیة العراقیة ، كلیة اإلدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد، بحث 

  .474-449، ص ص 

،أثر البراعة التنظیمیة في تحقیق المرونة االستراتیجیة ، 2015الجبوري ، حیدر جاسم عبید ،والبغدادي،عادل ھادي ،  14

  . 32- 17، ص ص  1، العدد  17،المجلد اریة واالقتصادیةمجلة القادسیة للعلوم اإلد

، أثر أبعاد الھیكل التنظیمي في بناء المعرفة التنظیمیة ، دراسة  2006الخشالي ، جار هللا وحریم ، محمود حسین ،   15

-111، ص ص  01، العدد  8، المجلد  مجلة الزرقاء للبحوث والدراساتمیدانیة في المستشفیات األردنیة الخاصة ، 

159.  

،  المعرفة التنظیمیة بین كھفھا ومحاوالت استرجاعھا ، دراسة نظریة تحلیلیة ، المعھد  2013خلیف ، سلطان أحمد ،   16

  .  86 -75، ص ص  28السنة التاسعة ، العدد مجلة الغري للعلوم اإلداریة واإلقتصادیة ، التقني ، الموصل ، 

توظیف المرونة التنظیمیة والبشریة كاستراتیجیة لمواجھة ،  2012وي ، عامر علي والفتالوي ، میثاق ھاتف ، العط  17

  .  21-1، دراسة مسحیة على عینة من العاملین في العتبة الحسینیة المقدسة في كربالء ، ص ص عبء الزیارات الدینیة 

، تطویر ممارسة منظومة عمل األداء العالي لضمان الفعالیة  2013العنزي ، سعد علي حمود ، وحسین ، سمر عادل ،   18

  .30- 1، ص ص  73، العدد  19، المجلد  ، مجلة العلوم االقتصادیة واإلداریة التنظیمیة

دراسة ،  أداء فرق العملفي  أثر مرونة الموارد البشریة،   2016الطائي ، علي حسون ، والتمیمي ، محمد یاسین ،   19

  .67-35، ص ص    العشرون العدد ، الجامعة التراث كلیة مجلة ، دیوان الرقابة المالیةي ف استطالعیة

العالقة واألثر ، دراسة تطبیقیة : ، أدوار إدارة المرونة التنظیمیة ورأس مال الزبون   2010غباش ، فاضل راضي ،   20

 عدد  ال،  16 ، المجلد، مجلة اإلدارة واالقتصاد ، جامعة القادسیة على القطاع المصرفي في محافظة النجف األشرف ، 

  .61- 42، ص ص  57

، تطبیق مفھوم المنظمة المرنة في الجامعات الحكومیة في المملكة األردنیة الھاشمیة ،  2015الفاضل ، مھا ولید علي ،   21

  .90-902، ص ص  2، العدد  23، المجلد  مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانیة

، الدور التفاعلي للمھارات اإلداریة في تعزیز الریادة  2017الكعبي ، حمید سالم ، وكوین ، عبد الكاظم محسن ،   22

االستراتیجیة عبر المرونة التنظیمیة ، دراسة استطالعیة آلراء عینة من اإلدارة العلیا والوسطى في المصارف العراقیة 

  .26-1الخاصة بغداد،ص ص

https://www.researchgate.net/publication/319302090  

، إسھامات القیادة االستراتیجیة في تعزیز المرونة  2011المعاضیدي ، معن وعد هللا و الطائي ، أیمن جاسم محمد ،   23

األدویة دراسة آلراء عینة من القیادات اإلداریة في الشركة العامة لصناعة : االستراتیجیة لمنظمات األعمال 
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  مظاهر وأشكال العدوانیة في الوسط المدرسي

  دراسة میدانیة لبعض المدارس االبتدائیة لبلدیة عنابة

  جامعة باجي مختار عنابةـــ  مفتود سارة/ د                                                                        

  :صالملخ

أسالیب التعامل غیر المرغوب فیه سواء عند األطفال أو الكبار وتعددت أشكال هذه  العدوانیة احدتعتبر   

األخیرة وآلیاتها، فمنها اللفظي ومنها المادي ومنها الفردي ومنها الجماعي ومنها المباشر وغیر 

 ومهما یكن شكل هذا االختالف والتعدد فان العدوانیة في ازدیاد مستمر یوم بعد یوم رغم...المباشر

                                                          .الجهود والدراسات المبذولة في هذا المجال

أال وهي العدوانیة  االطفالوعلیه أتت هذه الدراسة للكشف على أحد المشكالت التي یعاني منها   

تحددت .  شائعة لدیهم، و إلقاء الضوء على أشكالها اللدى التالمیذ في بعض من مدارس بلدیة عنابة

 .ابتدائیات ) 5(الدراسة بعینة قصدیة من التالمیذ  العدوانیین في مرحلة الطفولة تم اختیارهم من خمسة 

اعتمد فیها على المنهج الوصفي، وقد تم استخدام استبیان لقیاس .تلمیذ متمدرس) 50( بلغ عددها

،كل محور یتناول شكل من أشكال  محاور) 4(و تتناول ) 40(تتضمن  :العدوانیة من إعداد الباحثة

السلوك العدواني، العدوانیة الموجهة للذات ، العدوانیة الموجهة لآلخرین، العدوانیة الموجهة ( وهيالعدوانیة 

النسب المئویة ، معامل االرتباط ، : وتمت معالجة البحث إحصائیا كالتالي ، )نحو الممتلكات واألشیاء

  . المتوسط الحسابي

  . مظاهر، العدوانیة ، الوسط المدرسي :مات المفتاحیةـ الكل

  

: Résumé  
            Le comportement agressif est considéré comme inacceptable que ce soit chez l’enfant 
que chez les adultes.  Es est sous plusieurs aspects : verbale , corporel, individuel ou collectif 
,direct ou indirect … . quelque soit   cette diversité, ce phénomène s’accroit de manière 
constante malgré l’effort déployés et les études faites dans ce domaine. 
Du fait, cette étude est venue pour éclairer l’un des problèmes dont souffre l’élève durant l’ 
enfance , savoir l’agressivité  dans le cycle primaire dans quelques écoles de la commune 
d’Annaba. 
L’étude a visé 50 apprenants agressif  scolarisés L’échantillonnage a été contrôlé et s’est 
effectué dans 5 écoles primaires . 

Cette recherche a utilisé un questionnaire mesurant l’agressivité  chez les élèves , 
formé de 40 questions et divisés en quatre axes, chaque axe traite un type d’agressivité (le 
comportement agressif, agressivité envers soi même  agressivité envers l’ autre , agressivité 
envers les biens et les objets), la recherche a été traitée statistiquement comme suit : 
pourcentage, variance de relation, , coefficient de corrélation, la moyenne arithmétique.  
Mots clefs : L’agressivité - aspects -  milieu scolaire . 
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  :ــقـــدمـــــــــــــةمـ

تعد االضطرابات السلوكیة من أكثر المشكالت التي تواجه األطفال والتي تؤرق اآلباء والتربویین      

ویتمیز األطفال ذوو االضطرابات السلوكیة واالنفعالیة بأنهم غیر قادرین على إقامة عالقات صادقة 

تكوین روابط عاطفیة مرضیة ومقنعة مع  ناجحة، والواقع أن مشكالتهم األوضح هي اإلخفاق في

األخریین، وبعض هؤالء األطفال انسحابیین وانطوائیین، وقد یحاول اآلخرون التقرب إلیهم لكن  جهودهم 

هذه تلقى عدم االهتمام ، وفي كثیر من الحاالت فإن هذا النمط من الرفض الهادئ یستمر عند الطفل 

  .لملل والضجرحتى یشعر الذین یحاولون التقرب منه با

و مما ال شك فیه أن مشكلة العدوان من ابرز هذه المشكالت السلوكیة  بین أفراد المجتمع فهو      

ظاهرة عامة بین البشر تضرب بجذورها في أعماق الوجود اإلنساني فهي موجودة منذ القدم غیر أنها 

  .أصبحت تمارس بأشكال  متنوعة في هذه اآلونة وبصورة الفتة للنظر 

قد شهدت العقود األخیرة ازدیاد وانتشار في العدوان إلى حد كبیر بین األفراد على كافة المستویات       

العمریة وفي شتى مجاالت الحیاة حیث أصبح الكثیر من الناس في غضب دائم وتوتر وقلق ویمارسون 

والتقدم العلمي والتكنولوجي  العدوان، وقد یعزو ذلك إلى تعقد الحیاة االجتماعیة وزیادة الضغوط الحیاتیة

والتنوع في وسائل االتصاالت إضافة إلى األسباب والعوامل النفسیة واالجتماعیة واالقتصادیة األخرى 

المرتبطة بذلك، مما یستدعي األمر ضرورة استمرار االهتمام بالظاهرة ودراستها والكشف على أسبابها 

ها حتى یتسنى تحدید سبل وأسالیب الوقایة والحد منها وٕایجاد وأشكالها ومحاولة تقدیم التفسیرات المتعددة ل

  .الطرق العالجیة واإلرشادیة المناسبة لضبطها والتحكم فیها

فموضوع العدوان من أكثر الموضوعات التي حظیت بالدراسة والمناقشة في میدان علم النفس وغیره       

وتعود البدایات الفعلیة لدراسة هذه الظاهرة إلى أوائل  من میادین العلم والمعرفة كالدین والفلسفة واالجتماع

ثالث تحت عنوان ) 1905(عام  القرن الماضي حینما كتب فروید عن العدوان في كتابه الذي نشر

ثم أعقب ذلك ظهور . وتلي ذلك العدید من المؤلفات التي تناولت العدوان مقاالت في نظریة الجنس

تفسیر العدوان ومظاهر التعبیر عنه سواء في صورة صریحة كالعدوان العدید من النظریات التي تناولت 

  . الجسمي واللفظي أو في صورة ضمنیة وغیر صریحة مثل العدائیة

أن مسار العدوان ال یتجه نحو اآلخرین فحسب بل یتجه أیضا نحو الذات  )10، ص2007(حسین أشار 

ر أو هدامة بل هناك العدوانیة السویة أو االیجابیة وأن هناك أنواع عدیدة للعدوان فلیست العدوانیة كلها ش

الضروریة لبقاء اإلنسان والتي یحتاجها في تعامله مع اآلخرین فاإلنسان ال یستطیع أن یبقى على قید 

الحیاة ما لم یكن لدیه قدرا من العدوان وذلك لمواجهة تحدیات الحیاة ولذا فهي تساعده في التغلب على 
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ومن العدوانیة ما هو سلبي أو مرضي . تي تحول دون تحقیق ذاته أو تهدد وجودهالمصاعب والعوائق ال

عدوانیة من یعتدي على حقوق ومشاعر اآلخرین ویحطم كل ما یعترض رغباته سواء كان ذلك لفظیا أو 

  جسمیا فهي تسهم في ظهور الكثیر من المشكالت واالضطرابات النفسیة للفرد

  :إشكالیة الدراسة

إن الجّو االنفعالي العام الذي یعیشه الطفل في المدرسة أو في البیت له أثر عمیق في مدى تحركه    

وتفاعله وتحصیله، فقد یشعر الطفل بالتعاسة في المدرسة بسبب موقف األطفال اآلخرین كالسخریة منه 

ل أحیانا على زمیل لهم أو االعتداء علیه بقسوة أو شعوره بعدم االنتماء والشعبیة، وقد یتعدى األطفا

العتقادهم بأنه ال یستطیع أن یرد االعتداء أو لشعورهم بضعفه وعدم قدرته على الوقوف أمامهم بنفسه 

واالعتماد على ذاته، وقد تعود مثل هذه الصفات إلى التركیب البیولوجي للشخصیة أو إلى طریقة التربیة 

  .التي یتبعها اآلباء

مجاالت الحیاة ومیادینها تسعى لجعل حیاة اإلنسان أسهل وأكثر راحة إال  فالتطورات التي تحدث في شتى

أنها تختلق له الكثیر من المشكالت النفسیة فالسعي وراء تحقیق متطلبات العیش ونقص الوقت 

المخصص للراحة النفسیة والبدنیة وخروج األم للعمل ونقص المتابعة اآلباء لألبناء وتخصیص وقت 

جل مشاركتهم آالمهم وآمالهم وطموحاتهم وتنمیة أفكارهم ومساعدتهم في بناء وتحقیق للجلوس معهم من ا

فكل هذا . أهداف حیاتهم، وتوجیههم بأسالیب علمیة وحضریة ال بأسالیب همجیة یغلب علیها العنف والقوة

صحة  یجعل اإلنسان یعیش في جو مفعم باالنفعاالت والصراع والتوتر، مما ینتج عنه مجتمع مریض ألن

  .المجتمعات تكمن في صحة وقوة أفرادها

والمدرسة تعد المؤسسة االجتماعیة الثانیة بعد األسرة من حیث التفكیر في تربیة الطفل ورعایته، وتعود    

حیث أن وظیفتها الطبیعیة أن تستقبل .أهمیتها لما تقوم به من عملیة تربویة مهمة وصقل ألذهان األطفال

تكون بذلك المحطة األولى للتعامل معهم بعد األسرة مباشرة،مما یضعها في موقع األطفال في سن مبكرة ف

استراتیجي تربوي وتعلیمي، ومراقبة شاملة تمكنها من اكتشاف قدرات األبناء واكتشاف المیول السلبیة 

  .واالیجابیة في شخصیتهم

المتمثل في السلوك العدواني  ولعّل من أكثر جوانب الحیاة المدرسیة سلبیة وتعقیدا وٕاشكاال هو الجانب

الذي یمارسه بعض األطفال نحو أقرانهم في المدرسة بسبب التنافس في الفصول وقد یحدث بالتألیف بین 

وتتجه الدراسة الحالیة إلى التعرف  .عدد من األطفال أو بالنزعات والتحزبات لفرد أو مجموعة من الزمالء
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تالمیذ المرحلة االبتدائیة من خالل اإلجابة على السؤال على أشكال ومظاهر العدوانیة الشائعة لدى 

  : التالي

  ماهي أهم مظاهر وأشكال العدوانیة الشائعة في الوسط المدرسي؟

  :ویتفرع عن هذا  السؤال الرئیسي تساؤال  فرعیة تتلخص في     

  غیر الجنس؟ـ هل توجد فروق في حدة العدوانیة لدى التالمیذ في المرحلة االبتدائیة تبعا لمت 1

  ـ هل توجد فروق في مظاهر وأشكال  العدوانیة لدى التالمیذ في المرحلة االبتدائیة تبعا لمتغیر الجنس؟2

ـ هل توجد فروق في حدة وأشكال ومظاهر العدوانیة لدى التالمیذ في المرحلة االبتدائیة تبعا لمتغیر  3

  التحصیل الدراسي؟

ومظاهر العدوانیة لدى التالمیذ في المرحلة االبتدائیة تبعا لمتغیر ـ هل توجد فروق في حدة وأشكال  4

  عمل األم؟

  :ـ فرضیات الدراسة

  .ـ للعدوانیة في المرحلة االبتدائیة أشكال ومظاهر مختلفة: ـ الفرضیة العامة

  : ـ  الفرضیات الجزئیة 

المرحلة االبتدائیة تبعا لمتغیر  العدوانیة لدى التالمیذ في توجد فروق في حدة :ـ الفرضیة الجزئیة األولى

  .الجنس

العدوانیة لدى التالمیذ في المرحلة االبتدائیة  توجد فروق في مظاهر وأشكال: ـ الفرضیة الجزئیة الثانیة

 .تبعا لمتغیر الجنس

العدوانیة لدى التالمیذ في  توجد فروق في متوسط درجات و مظاهر وأشكال :الثالثةـ الفرضیة الجزئیة 

  .المرحلة االبتدائیة تبعا لمتغیر التحصیل الدراسي

العدوانیة لدى التالمیذ في  توجد فروق في متوسط درجات و مظاهر وأشكال :ـ الفرضیة الجزئیة الرابعة 

  .المرحلة االبتدائیة تبعا لمتغیر عمل األم
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 :ـ أهداف الدراسة 3

 .لدى أفراد عینة الدراسة العدوانیةتوسط درجات  وأشكال ومظاهر ـ التحقق من وجود فروق في م

  .حسب متغیر الجنس العدوانیة ـ تأكد من وجود فروق في متوسط درجات أفراد عینة الدراسة في حدة

لدى أفراد عینة الدراسة حسب  العدوانیةـ التحقق من وجود فروق في متوسط درجات وأشكال ومظاهر 

  . متغیر عمل األم

لدى أفراد عینة الدراسة  حسب  العدوانیةـ الكشف على وجود فروق في متوسط درجات وأشكال ومظاهر 

  . متغیر التحصیل الدراسي

  تحدید مصطلحات الدراسة إجرائیا ـ 

هي مرحلة من مراحل النمو عند اإلنسان لها ممیزات وخصائص تمیزها عن المراحل العمریة  :ـ الطفولة

ده هذه المرحلة هو دخول الطفل إلى لمدرسة وما یعرفه من تغییرات نفسیة جراء األخرى، واهم ما تشه

  .إضافة إلى تعرفه على عالم وجو أخر قد یختلف قلال عن جو المنزل. االبتعاد عن المنزل 

  .هم األطفال ة الملتحقون بالمدارس االبتدائیة: ـ التالمیذ

هو كل ما یصدر عن الفرد من فعل أو قول أو سلوك یقصد من خالله إلحاق األذى بذاته أو  :ـ العدوان

  .باآلخرین أو الممتلكات وقد یكون بدنیا أو معنویا

هي مؤسسة اجتماعیة تعدد فیها المراكز واألدوار التي یقوم بها المعلمین والتالمیذ، التي تنبع  :ـ لمدرسة

سیر وفق نظم، تسطر فیها أهداف، والمؤسسة المعنیة في هذه الدراسة هي من البنیة الشكلیة للمدرسة، ت

  .المدرسة االبتدائیة التي تستقبل التالمیذ في مرحلة الطفولة

  :ـ اإلطار النظري

  :ـ تعریف العدوانیة 

بأنها سلوك ینطوي على شيء من القصد أو النیة یأتي به الفرد  1993نبیل حافظ ونادر قاسم یعرفها 

قف اإلحباط التي یعاق فیها إشباع دوافعه أو تحقیقه رغباته المشروعة أو غیر المشروعة فتنتابه في موا

حالة من الغضب وعدم االتزان تجعله یأتي من السلوك ما یسبب أذى له ولآلخرین والهدف منه تخفیض 
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عود االتزان إلى األلم الناتج عن اإلحباط واإلسهام في إشباع الدافع المحبط فیشعر الفرد بالراحة وی

  .)2007حسین، : أورد في(الشخصیة 

تفكیر ال تواؤمي مشوه ومختل وظیفیا وأنماط السلوك ال التواؤمیة تتعلق حسب عادل عبد اهللا العدوانیة 

بالقدرة على ضبط النفس، إضافة إلى قدر كبیر من التوتر تؤثر جمیعا على األداء المعرفي للفرد في 

محمد، : أورد في .(االجتماعیة التي تتطلب أن یسبق فیها التفكیر السلوك من جانب الفردمختلف المواقف 

2000.(  

  :تأخذ العدوانیة أشكال مختلفة ومتبادلة ولذلك یمكن تصنیف العدوان إلى:ـ أنـــواع العدوانیة

  :ـ  عدوانیة من حیث االتجاه 

تمثل في تدمیر الذات ومن أمثلة اإلساءة للذات أنها  ت )87، ص1993(زكریا یذكر:ـ العدوانیة نحو الذات 

 إال أن العدوان على الذات یأخذ عدة صور ومظاهر لدى األطفال منهاسواء كانت مادیة أو انفعالیة 

تمزیق الطفل لمالبسه أو كتبه أو وكراساته أو لطم الوجه أو شد الشعر أو ضرب الرأس بالحائط أو :

  . السریر،أو جرح الجسم باألظافر أو عض األصابع أو حرق أجزاء من الجسم أو كیها بالنار أو السجائر

خص ما وتخریب هو الذي یرمي إلى إیذاء ش )205،ص1994(الزعبيیرى : ـ العدوانیة الموجه لآلخرین

ممتلكاته سواء كان ذلك في صورة جسمیة أو لفظیة وهو أكثر مظاهر العدوان وضوحا ومن أهم دوافعه 

  . الغضب والكراهیة واإلحباط

ویقصد به السلوك الذي بهدف توجیه : ـ السلوك الموجه نحو الممتلكات أو األشیاء الخاصة باآلخرین 

المباني ، ( ،والضرار بها ، واألشیاء المحیطة به ، والمتمثلة في  األذى نحو الممتلكات العامة أو الخاصة

  ).25ص :  2006سعد بن محمد بن سعد أل رشود ، ( ). التجهیزات ، الكتب ، السیارات ، الوسائل ، الحدائق

  : الشكل حیث من العدوانیة ـ 

 والضرب الهجوم مثل بدني عدوان إلى العدوان 1980 والسن صنف لقد: الجسدي المادي ـ العدوان

 .اللفظیة  التهدیدات مثل لفظي وعدوان وغیرها من الطرق البدنیة ، والقذف ،

 الجسدي أو المادي األذى إلحاق إلى تهدف التي السلوكیة االستجابة هو العدوان من النوع ویعتبر هذا

 أو علیهم، االعتداء أو زمالئه بضرب الطفل قیام" األطفال لدى مظاهره ومن مباشرة ، باألشیاء بطریقة

 وآذانهم ، شعرهم شد أو وقرصهم دفعهم أو یده ، في التي باألشیاء وقذفهم المدرسیة وأدواتهم كتبهم على

  )17ص: 1993صالح أبو نهایة ،( علیه  والبصق عضهم أو
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  :اللفظیة المعنویة ـ العدوانیة

 واالجتماعي النفسي اإلیذاء تحمل التي الرمزیة أو اللفظیة االستجابة به )27،ص1987(يیقصد المغرب 

  .سلبي  وعدوان رمزي وعدوان لفظي ، عدوان إلى العدوان المغربي قّسم ولقد لآلخرین ،

  : النوع ناحیة من ـ 

 هل العدوان، من النوع هذا حول العلماء من الكثیر اختلف لقد )26،ص 1986(نصر :السلبي ـ العدوان

 یتمثل اإلیجابي العدوان إیجابي ؟ فنجد من صنفنوع  هناك أن أم سلبي ؟ كله هو

  .)السادیة، المازوشیة، العدوان الصریح( في بینما العدوان السلبي  ،)المنافسة،التعاون،التودد(في

 والذي العدوان عن تتحدث عندما غالباً  تقصده ما السلبي هو العدوان )31،ص 1987( المغربيأما     

 .والتدمیر التخریب به ویقصد الذات ، أو باآلخرین األذى إلحاق في الرغبة من نابعاً  یكون

 بل ووجوده، شخصیته إلثبات اإلنسان فیه یسعى بناء العدوان من النوع هذا یعتبر :اإلیجابي ـ العدوان

 من ضرورة المعنى بهذا والعدوان واستمرارها الحیاة ضرورات من اإلیجابي العدوان غدا حتى وتأكید ذاته ،

عصام ( .لتدمیرها ال البشریة لفائدة وتطویعه ترویضه من یتمكن اإلنسان أن بشرط والبقاء الحیاة ضرورات

  ).34، ص  1986

  : النفسي الطب ناحیة ـ من

 صریح بشكل الذات أو باآلخرین الضرر أو األذى توقیع وهو):الظاهر(المباشر  العدواني ـ السلوك

 .معین هدف لتحقیق أو وسیلة الغضب بسبب یكون وقد ومباشر ،

یتضمن االعتداء على شخص بدیل، وعدم توجیه نحو  ) :الظاهر غیر( مباشر غیر ـ السلوك العدواني

  .)202، ص 2004(خلف اهللا  الشخص الذي تسبب في غضب المعتدي

 تخیلیة ، ضمنیة أو اآلخرین ، أو الذات على إسقاطیه بطریقة عنه یعبر عصابي عدواني سلوك وهو

 مكبوتة كراهیة مشاعر تدفعه قد المغطى العدوان والوقیعة ،وهذا والمخادعة الكره مسالك ویتضمن

 القلق لدیه تُثیر مواقف أو بأشخاص تعلقت الصادمة المشاعر الطفولة،هذه منذ صادمة مشاعر استحدثتها

 . تواجهه حینما

 حیث ألذرائعي ، والعدوان الغضب علیه یبعث الذي الغضبى، العدوان بین یمیزون النفسي الطب وفي

 لیحصل آخر على یعتدي الذي الطفل كحال یتوخاه ، لهدف ذریعة والعدوان فیه ، أصالً  لیس الغضب

  .)855ص  ، 1995( عبد المنعم لعبته  على
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  :وهناك من قسم العدوان إلى

أي استعمال العدوان اللفظي والجسمي كأداة أو وسیلة للحصول على شيء حتى وٕان  :ـ العدوان الوسیلي

كان ال یخصه فیستخدم الفرد القوة والتخویف للحصول علیه وهذا العدوان ال یستخدم كوسیلة ضد 

إذن فهو عدوان یكون موجها إلى . الشخص نفسه بل هو یعني استخدام العدوان كأداة لتحقیق الهدف

ویطلق علیه بعض العلماء اسم العدوان االیجابي . معین عوضا عن إلحاق األذى بالفردتحقیق هدف 

  .االجتماعي 

یحدث نتیجة تعرض الفرد لألذى من قبل اآلخرین فیستجیب وهو في حالة انفعالیة :ـ العدوان العدائي 

الفرد التحكم فیه حیث غاضبة فیستجیب ویكون انفعاله بدرجة عالیة وهذا النوع من العدوان قلیال ما یمكن 

یكون أكثر اندفاعیة وینشأ غالبا كرد فعل دفاعي الستجابة على المثیرات اإلحباطیة واالستفزازات المدركة 

بالعدوان االنفعالي حیث        (Brokwitz)بركوتیز التي یدركها الفرد وهدا العدوان العدائي هو ما أشار إلیه 

یرى أن الموقف غیر السارة تحدث نتیجة وجدان سالب لدى الفرد وأن العدوان االنفعالي یحدث غالبا في 

المواقف المرتبطة بالغضب وعلیه نطلق علیه مسمیات عّدة منها العدوان االنفعالي ، العدوان الغاضب ، 

دائي الذي یصدر عن الفرد  في االستجابة لألحداث والمواقف العدوان اإلستجابي وكلها تعني العدوان الع

  .التي یدركها الفرد بوصفها استفزازیة 

أن العدوان العدائي والعدوان الوسیلي یتفقان في محاولة إلحاق   )196ـ  195،ص ص 2007(حسین  ویرى

ا یكمن في انفعال األذى والضر باآلخرین ولكنهما یختلفان من حیث الهدف كما أن محك التمیز بینهم

الغضب الذي یكون مصاحبا في السلوك العدواني العدائي بینما ال یشترط تواجد انفعال الغضب في 

                                 .العدوان الوسیلي

وهو توجیه  الفرد عدوانه على أشخاص أو أشیاء بدیلة بمعنى أن الفرد عدوانه على  :ـ العدوان المزاح

یاء بدیلة بمعنى أن الفرد ال یوجه عدوانه نحو مصدر التهدید واإلحباط بل نحو بدیل عن أشخاص أو أش

الشخص األصلي الذي تسبب في استفزازه وٕاحباطه حیث یزیح أو یحول الفرد عدوانه من مصدر إلثارة 

  .)66، ص1991(عبد العزیز.األصلي إلى أشخاص وأشیاء أخرى

 : ـ مظاهر التعبیر على السلوك العدواني

أن أشكال التعبیر على السلوك العدواني تختلف باختالف السن والثقافة  .)204،ص2007(أشار حسین 

  .والمستوى االقتصادي،االجتماعي،  أسلوب التنشئة والتكوین النفسي لإلنسان

  )شتم ، صراخ ، عض( قد یكون بكافة أعضاء الجسم كما قد یكون بالفم 
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  .ـ قد یكون بنظرات االحتقار

  ..)ضرب ، ركل ، خنق ، تخریب( بالیدین والقدمین كون 

  .ومظاهر الغضب..عبوس ، التجهم ، احمرار الوجه( ـ قد تكون من خالل قسمات الوجه 

  .ـ قد یكون على شكل تمرد والعصیان والمخالفة والعناد والتحدي 

تراث باألخر أو عدم ـ كما قد یكون اإلهمال صورة سلبیة للعدوان حیث یعبر عن الالمباالة  وعدم االك

  .االهتمام به وعدم إشباع حاجاته ورغباته 

ـ قد ینصرف العدوان إلى رمز أو مجموعة رموز ، كتحطیم شيء ثمین إلنسان ما أو توجیه العدوان نحو 

  " األب"ابن كونه رمز عالقة غیر سویة عوضا عن توجیهه للمصدر األصلي 

  :العدوان في مرحلة التعلیم االبتدائي ـ

عندما یبلغ الطفل سن السادسة ینشأ في ذهنه أفكار عن الخیر والشر  )58-  57،ص ص1999(مختار یرى

، واكتساب قدر من الضبط الذاتي الذي یجعله یحاول قمع النوازع التي یحس أنها خاطئة، ویمكن تلخیص 

  : مظاهر الغضب عند الطفل في هذه المرحلة على النحو التالي

الغ بالجسم والكالم و انفجارات في الغضب وقد یلقي بنفسه على األرض ، عدوان ب: سنوات  06ـ في 

  .یضرب ویرفس ویكسر األثاث واألشیاء

  .هذا ظلم:سلوك أقل عدوانا قد ینشا بینه وبین إخوته الصغار ، یعترض بقوله : سنوات  07ـ في سن 

بالعدوان، فاعتداؤه یندر أن یستجیب للهجوم أو النقد بحساسیة شدیدة أكثر منه : سنوات 08ـ في سن 

  .یكون بالجسم، بل معظمه بالكالم

العراك والضرب شائع بین األوالد الذكور ولكن في صور لعب، عدوان معظمه : سنوات 09ـ في سن 

  .لفظي كالمي

  : ظاهرة العدوان في المدرسة

إن العدوان عند األطفال في المدارس یعد إحدى المشكالت االجتماعیة التي تحدث باستمرار بین    

لذا فإن إدارات المدارس تواجه الكثیر من المشكالت . األطفال في مواقف الحیاة المدرسیة المختلفة

  د لهذه المشكالت هو السلوكیة ذات الطابع العدائي بین األطفال في المدارس ولعل أحد األسباب التي تمه

نقص كفایة القدرات المعرفیة لبعض األطفال وعجزهم في إدراك وتفسیر المواقف السلوكیة ألقرانهم المسببة 

ونتیجة لذلك فقد تحصل العدید من المواجهات العدائیة التي ینجم عنها  لالستفزاز بقصد أو غیر قصد،

  أضرار نفسیة وبدنیة لعدد من األطفال 
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ر السلوك العدواني من المشكالت السلوكیة المدرسیة، فكثیرا ما نجد بعض الطلبة یمیلون ویعتب      

وكثیرا ما یصاحب هذه الحالة انفعال الغضب . لالعتداء أو المشاجرة والمشاكسة، ویجدون لذة في ذلك

ن السلوك واإلحباط ، وهذه مشكالت سلوكیة تعوق التالمیذ عن التكیف النفسي واالجتماعي  ونرى  هنا أ

العدواني بین التالمیذ یتخذ أشكاال شتى منها ارتكاب مخالفات والتحریض علیها، والخروج عن طاعة 

آلخرین ، المدرس ورفض تنفیذ أوامره ، وكذلك تعطیل الدراسة بالتهریج والمقاطعة ، واالعتداء على ا

  .)56-55، ص ص 2001(سالمة اإلهانة وتحطیم أثاث المدرسةبالضرب و 

  :ر المعلم في زیادة السلوك العدواني داخل الصفـ  دو 

  .ـ نقص وضوح القواعد والقوانین داخل المدرسة

  .ـ نقص الدعم والمساندة من المدرسین وعدم المعرفة بالفروق المدرسیة بین التالمیذ

  .ـ إبداء اتجاهات سلبیة إزاء المشاغبین والتعاطف مع الضحایا

وتقلیل من ثقتهم وذلك بعدم توقع نتائج مرتفعة من أداء التالمیذ أكادیمیا ـ عدم االهتمام الكافي بالتالمیذ 

  .وسلوكیا وهذا ما ینقص شعور ارتباط التالمیذ بالمدرسة ألنها تثیر له الضیق االنفعالي

  .ـ سوء المعاملة باستخدام ألفاظ بذیئة والسخریة منهم

  .ـضعف متابعة المشكالت السلوكیة للطالب

  .)33، ص 2006آل رشود ( الة بین الطالبغیاب تحقیق العد

  .ـ نقص مواجهة السلوك العدواني بین التالمیذ وعجز في بناء عالقة سلیمة بین المعلم والتلمیذ

أثر عالقة اإلدارة المدرسیة بالسلوك   1997 (Epp & Watkinson)وفي هذا الصدد أثبتت  دراسة    

أن لإلدارة المدرسیة المتشددة دورا قویا في دفع  Peterson & Others 1997 العدواني للطالب، وأشار

 .)82-81ص ص : 2008(محمد الطالب نحو ممارسة السلوك العدواني 

على ضرورة تدریب المعلمین على إدارة السلوك العدواني داخل .)24ـ 244، ص ص 2007(حسینویؤكد 

عین  على المعلم إعداد التلمیذ الفصل واستخدام طرق وأسالیب أكثر فاعلیة في االنضباط الصفي ویت

للمشاركة في المجتمع والعمل على زیادة نمو التالمیذ انفعالیا واجتماعیا وأخالقیا ألنه كلما كان التلمیذ 

مرتاح في المدرسة كلما زاد ارتباطه بها وتزداد دافعتیه لالنجاز وبالتالي یسهم في تقلیل والوقایة من 

على حیاة التلمیذ فحسب بل على وقت المدرسة ویعطل عملیة التعلم، السلوك العدواني الذي  ال یؤثر 

ینبغي على المعلم أیضا مراعاة الفروق الفردیة وعلیه التدخل بفاعلیة عندما تظهر المشكالت بین 

   .التالمیذ
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  :الجانب المیداني

 طرق من طریقة هوو  الوصفي المنهج على المنهج على الدراسة هذه في اعتمد: المنهج المستخدم

 مشكلة أو اجتماعیة لوضعیة محددة أغراض إلى الوصول أجل من منظم علمي بشكل والتفسیر التحلیل

 عن متقنة معلومات جمع ،من خالل كما هي وتصویرها المدروسة الظاهرة لوصف طریقة أو .اجتماعیة

  .)140 ، ص1999(وآخر بوحوش .للدراسة الدقیقة وٕاخضاعها وتحلیلها وتصنیفها المشكالت

  : ـ حدود الّدراسة 

أجریت هذه الدراسة في بعض من المدارس االبتدائیة لبلدیة عنابة  وهي ابتدائیة  ابن  :ـ الحدود المكانیة 

  . بادس بنات ، ابن بادیس ذكور، مریم سعدان ، قتیبة بن مسلم ، شاوي حدة

افریل 15إلى  2016دیسمبر  10أجریت الدراسة المیدانیة في الفترة الممتدة من :ـ الحدود الزمنیة 

یوم واستغرقت ) 20(، وقسمت  هذه الفترة إلى مرحلتین، فترة الدراسة االستطالعیة ودامت عشرون 2017

  .الدراسة النهائیة الفترة المتبقیة 

بعد تحدید مجتمع الدراسة من خالل الدراسة االستطالعیة والمتمثل في التالمیذ : ـ مجتمع الدراسة 

في كل من المدارس ) الصف  األول ،الثاني والثالث والرابع ،الخامس( في المرحلة االبتدائیة العدوانیین 

ثم إحصاء ) . ابن بادیس بنات ، ابن بادیس ذكور ، مریم سعدان ، قتیبة بن مسلم ، شاوي حدة( التالیة 

  .مفردة ممن تنطبق علیهم معاییر الدراسة  )94(وتسعون أربعة 

مفردة ، بعد استبعاد بعض من أفراد العینة  ) 50( مدت الباحثة على العینة مكونة اعت:ـ عینة الدراسة 

الطریقة القصدیة، "واعتمدت .بهدف تحقیق التجانس من حیث الجنس وعمل األم والتحصیل الدراسي

 .)99ص ، 1995(العسافومعرفة أن تلك المفردات تمثل مجتمع البحث 

تعتبر عملیة جمع البیانات من أهم مراحل البحث العلمي التي یتفق حولها كل  :ـ أدوات جمع البیانات

الباحثین غیر أن أدواتها وطرائقها تختلف باختالف المواضیع واألهداف المراد تحقیقها وفي الدراسة الحالیة 

  :تم االعتماد على األدوات التالیة

ثة موجهة بین الباحث وشخص أو أشخاص آخرین یمكن تعریف المقابلة بأنها عبارة عن محاد: ـ  المقابلة

بهدف الوصول إلى حقیقة أو موقف معین یسعى الباحث لمعرفته من أجل تحقیق أهداف الدراسة، كما 

تعتبر وسیلة من أهم وسائل جمع البیانات حیث تم االعتماد علیها في الدراسة االستطالعیة من أجل 

زمة وقیاس حدة العدوانیة من خالل استبیان العدوانیة التعرف على التالمیذ و جمع المعلومات الال
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المصمم من طرف الباحثة  الذي استعمل فیها والموجه للتالمیذ وذلك لإللمام أكثر بموضوع الدراسة وٕاثراء 

  . )247، ص2000( ملحم  االستبیان النهائي

یرت منها عینة الدراسة  أجریت مقابالت فردیة وجماعیة مع المعلمین المشرفین على األقسام التي اخت

وكان الهدف من المقابلة األولى التعرف على المعلمین وشرح هدف الدراسة وتحدید المواصفات  والمعاییر 

التي سوف یتم ترشیح التالمیذ من خاللها والمتمثلة في التالمیذ العدوانیین ربحا للوقت والجهد   وتفادیا 

س الخمسة المختارة األمر الذي یشكل عبء على األستاذة إلجراء االستبیان على كل التالمیذ المدار 

ومن . ویضعف عزمهم على التعاون ، فالمعلم في احتكاك یومي مع التالمیذ خاصة معلم اللغة العربیة 

خالل المقابالت مع المعلمین تبین أن لهم معلومات كافیة عن التالمیذ والجو األسري والرفاق وغیرها من 

لمقابالت األخرى لمعرفة رأي وتقیم المعلم للتالمیذ الذین تم اختیارهم والتعرف على وكانت ا. المعلومات

المستوى الدراسي و المعدالت التي تحصل علیها التالمیذ وأبدى المعلمین تعاونهم ورغبتهم في مساعدة 

  .هؤالء التالمیذ من خالل االستفسار عن حاالتهم والبحث عن حلول لمساعدتهم

بالت فردیة مع التالمیذ أفراد مجتمع الدراسة لجمع بعض المعلومات والبیانات الخاصة كما أجرینا مقا

مهنة الوالدین ، عدد (  بالتالمیذ وعالقاته داخل وخارج األسرة والمدرسة و عن المستوى االقتصادي لألسرة

  .... ) .اإلخوة ، السكن

جمع المعلومات یحوي مجموعة من األسئلة قامت الباحثة بتصمیم دلیل مقابلة لتسهیل  :ـ دلیل المقابلة

  .المغلقة واألخرى مفتوحة 

یعرف في مجال العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة كوسیلة هامة لجمع المعطیات التي بإمكانها : ـ االستبیان

اختبار فرضیات البحث حیث على أنه  أداة هامة في جمع البیانات، كما تعد طریقة اتصال أساسیة بین 

المبحوث، وهو یتضمن مجموعة من األسئلة أو العبارات ترتبط بالمسائل التي ینوي الباحث الباحث و 

  .)460، ص 1985(أبو النیل . الحصول علیها من خالل المبحوث

صممت الباحثة استبیانا بناءا على اإلطار النظري للعدوان وأسبابه ومظاهره ، مراجعة األبحاث و 

ودراسة أل ) 2009(  السلوك العدواني مثل دراسة جهاد عطیة شحادةالدراسات السابقة  التي بحثت في 

الغندوري ، سناء ) 2011(عیسى ، سلوى محمد الحاج  ، دراسة محمد ادم یوسف) 2006(رشود 

واالطالع على مقاییس السلوك العدواني لكل من  نظمي عودة أبو  مصطفى و مقیاس جهاد ) . 2015(

كما أجرت . شحادة عطیة ، سعد أل رشود ، و تهاني عبد القادر وغیرها من المقاییس واالستبیانات 

ثر ظهورا عند التالمیذ ، مقابالت مع المعلمین ومع مدیر كل مؤسسة لمعرفة أشكال السلوك العدواني األك
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وعلى ضوء ذلك قامت الباحثة ببناء االستبیان في صورته األولیة  الذي  تضمن أربعة محاور  وتضمن 

كل محور مجموعة من البنود أو المواقف التي  یمكن أن تقیس العدوانیة عند تالمیذ في مرحلة الطفولة 

العدوانیة ( بنود والمحور الثاني  )09(تسعة ) انيالسلوك العدو (المتأخرة بحیث یشمل المحور األول وهو 

بند  )17(سبعة عشرة ) العدوانیة أنجاه اآلخرین ( بنود والمحور الثالث  )08(  ثمانیة) اتجاه الذات 

مستبعدة بعض البنود التي تعبر . بنود  )06) (العدوانیة اتجاه األشیاء والممتلكات(  والمحور األخیر

كنها ال تظهر عند التالمیذ في المدرسة وال یالحظها القائمین على المؤسسات على السلوك العدواني ل

سواء كانوا المعلمین أو المدیر ، المراقبین أو غیرهم من القائمین ، وتمت صیاغة البنود وروعي فیها 

البساطة والوضوح وعدم الغموض ، بحیث تكون في مستوى األطفال وتناسب مستواهم العمري  وٕادراكهم، 

وبعد عرضه على المحكمین . ما روعي فیها اإلیجاز حتى ال تستغرق وقت طویل وال یمل منها المبحوثك

وهم المختصین في علم النفس ، وبناءا على أرائهم تم حذف بند من المحور الخاص بالعدوانیة اتجاه 

، 18، 11د رقم اآلخرین وبند من محور العدوانیة الموجهة نحو الممتلكات  وٕاعادة صیاغة كل من البن

رقم  من محور العدوانیة  38من محور العدوانیة اتجاه الذات  بالبند 16واستبدل البند رقم   26، 20

بند مقسمة على أربعة محاور وهي السلوك )  40(اتجاه الممتلكات ، وبقي االستبیان یحتوي على 

قامت . انیة اتجاه األشیاء والممتلكات  العدواني ، العدوانیة اتجاه الذات والعدوانیة اتجاه اآلخرین والعدو 

الباحثة  بتوزیعه على عینة الدراسة االستطالعیة بغرض التأكد من وضوح بنوده للمبحوثین وكذا حساب 

  . ثباته 

هو دراسة أو اختبار مدى مالئمة « ) 113،114،ص ص 2003(بن مرسلي  وفق  :ـ صدق أداة الدراسة

لتحلیل الكمي للظاهرة موضوع البحث ودرجة صالحیتها لتوفیر أدوات وطرق القیاس المستخدمة في ا

  ."المعلومات المطلوبة والمحققة ألهداف الدراسة

من أجل ذلك وبهدف االستدالل على مصداقیة استبیان الدراسة تم عرضه في صورته األولیة 

نفس ، وذلك أساتذة جامعین  في مجال علم ال) 06(وتكونت عینة المحكمین من  على أساتذة محكمین

الستطالع أرائهم فیما یتعلق  في مدى  دقة ووضوح عبارات االستبیان و مناسبته لتحقیق الهدف من 

وبناءا على . إعداده ومن صحة الصیاغة اللغویة للمفردات ومن انتماء المفردات إلى المحور الذي تقیسه

ظهر في شكله النهائي الذي تم المالحظات الموجهة من طرف المحكمین تم تعدیل االستبیان األولي لی

. كما تم حساب صدق كل بند بصفة منفردة وفق المعادلة اإلحصائیة التي اقترحها لوشي. تطبیقه فیما بعد
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بعد المعالجة اإلحصائیة الستجابات أفراد عینة المحكمین على بنود االستبیان ثم الحصول على قیمة 

  .وهي درجة عالیة 0.98صدق مساویة لـ 

الثبات هو الحصول على نسبة اتفاق عالیة في النتائج بین التطبیق األول ألدوات وطرق القیاس :الثبات

  .)115ص  2003(بن مرسليالمستخدمة والنتائج بعد إعادة تطبیقها 

ومن أجل للتأكید من ثبات األداة المستخدمة في الدراسة تم استخدام طریقة التطبیق وٕاعادة التطبیق بعد 

قتیبة و  شاوي حدةیوما على عینة تضمنت عشرین تلمیذا عدوانیا  من ابتدائیة   21 مّدة فاصلة قدرت

  .تم استبعادهم فیما بعد عند اختیار العینة النهائیة للدراسة   بن مسلم

  )214، ص  1993(بوخفص  وتم حساب معامل االرتباط بیرسون وفقا للمعادلة التالیة

  :تم االعتماد على :أسالیب المعالجة اإلحصائیة المستخدمة -

  ).T(النسب المئویة، معامل االرتباط  ،المتوسط الحسابي ، االختبار 

  .للعدوانیة في المرحلة االبتدائیة أشكال ومظاهر مختلفة: عرض النتائج المتعلقة بالفرضیة العامة 

  األربعةحدة العدوانیة عند أفراد العینة من خالل  محاور االستبیان  یمثل توزیع ) 1(جدول  رقم 

  المحاور

 الجنس

السلوك 

 العدواني

العدوانیة  النسبة

اتجاه 

 الذات

العدوانیة  النسبة

اتجاه 

 اآلخرین 

العدوانیة  النسبة

اتجاه 

 الممتلكات

 بةسالن

  281 إناث

 

37.56

% 

200 37.2

4% 

416 47.87

% 

133 36.94

% 

  467 ذكور 

 

62.43

% 

337 62.7

5% 

698 52.12

% 

227 63.05

% 

  748 المجموع

 

99.99

% 

537 99.99

% 

1339 99.99

% 

360 99.99

% 

المتوسط 

 الحسابي

14.96 10.74 22.28 7.2 

  

من خالل الجدول الذي یبین درجات استجابات مفردات العینة وأشكال السلوك العدواني من خالل       

محاور االستبیان األربعة حسب متغیر الجنس یتضح أن مجموع إجابات الذكور فاق مجموع إجابات 

 :بـ بنسبة مئویة تقدر 281اإلناث على محور السلوك العدواني أین كان مجموع إجابات اإلناث 
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على نفس المحور ، كما كان %62.43بنسبة مئویة  467،مقابل مجموع  إجابات الذكور كان 37.56%

بنسبة  200مجموع إجابات اإلناث أقل من الذكور على محور العدوانیة اتجاه الذات حیث قدر لدیهن بـ 

ر، كما فاق على نفس المحو  %62.75بنسبة مئویة تقدر بـ  337وكان مجموع الذكور %37.24مئویة 

مجموع الذكور مجموع اإلناث في العدوانیة اتجاه اآلخرین و اتجاه الممتلكات، حیث بلغ مجموع إجابات 

على المحور العدوانیة اتجاه اآلخرین وكان مجموع إجابات  %52.12و نسبة قدرت بـ  698الذكور 

انیة اتجاه الممتلكات كانت ونفس الشيء بالنسبة لمحور العدو . 47.87ونسبة مئوي قدرت بـ  641اإلناث

  .%36.94 ونسبة قدرت بـ  133، واإلناث %63.05ونسبة قدرت بـ  277نتیجة الذكور 

انطالقا مما سبق فالفرضیة العامة تحققت، حیث أوضحت النتائج المبوبة في الجدول أنه توجد للسلوك 

  .العدواني في المرحلة االبتدائیة أشكال ومظاهر مختلفة

العدوانیة لدى التالمیذ في المرحلة االبتدائیة تبعا  توجد فروق في حدة :الفرضیة الجزئیة األولىاختبار 

  .لمتغیر الجنس

 .ینة من خالل االستبیان حسب الجنسحدة العدوانیة عند أفراد الع یمثل توزیع)  2(جدول رقم 

  الحدة        

 الجنس 

 العدوانیة الشدیدة العدوانیة المتوسطة العدوانیة المنخفضة

 النسبة عدد التكرارات النسبة عدد التكرارات النسبة عدد التكرارات التطبیق

 %28 14 %12 6 0% 0 إناث

 %58 29 %2 1 0% 0 ذكور

 %86 41 %14 7 0% 0 =المجموع 

من خالل الجدول الذي یبین حدة العدوانیة عند مفردات العینة على عبارات االستبیان حسب متغیر   

ذكر كانت  29الجنس یتضح أن عدد الذكور فاق عدد اإلناث في خانة العدوانیة الشدیدة حیث یتضح أن 

أما .  %28ت بـ بنت بنسبة قدر  14في حین بلغ عدد اإلناث  % 58لدیه عدوانیة شدیدة بنسبة قدرت بـ 

فتیات بنسبة قدرت  6في ما یخص العدوانیة المتوسطة قد فاق عدد اإلناث عدد الذكور حیث بلغ عددهن

ولم نسجل أیة حالة في خانة العدوانیة المنخفضة . %7بنسبة قدرت بـ  1وكان عدد الذكور  %12بـ 

  .بالنسبة للجنسین
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العدوانیة لدى التالمیذ في المرحلة  ظاهر وأشكالتوجد فروق في م :اختبار الفرضیة الجزئیة الثانیة

 .االبتدائیة تبعا لمتغیر الجنس

  .یان حسب متغیر الجنسیمثل توزیع حدة عدوانیة مفردات العینة حسب محاور االستب) 3(جدول رقم ـ 

  المحور

  المفردة

السلوك 

  العدواني

العدوانیة اتجاه 

  الذات

العدوانیة اتجاه 

  اآلخرین

الممتلكات اتجاه 

  واألشیاء

  المجموع

  1852  344  700  338  470  الذكور

  61.73 11.46 23.33 11.26 15.66  المتوسط الحسابي

  1152  255  416  200  281  اإلناث

  57.6 12.75 20.8 10 14.05  المتوسط الحسابي

  3004  599  1116  538  751  المجموع

  60.08  11.98  22.32  10.76  15.02  المتوسط الحسابي

  

من خالل هذا الجدول الذي یبین توزیع أفراد العینة من الذكور واإلناث بالنسبة لحدة العدوانیة 

حسب محاور االستبیان  التي تعبر عن أشكال ومظاهر العدوانیة األكثر شیوعا لدى تالمیذ المرحلة 

ن، والعدوانیة اتجاه االبتدائیة وهي السلوك العدواني، العدوانیة اتجاه الذات ، العدوانیة اتجاه اآلخری

الممتلكات واألشیاء نالحظ أن عدد درجات الذكور على المحاور التي تناولت السلوك العدواني ،العدوانیة 

اتجاه الذات، والعدوانیة اتجاه اآلخرین و العدوانیة اتجاه الممتلكات واألشیاء كان أكبر من عدد درجات 

و بمتوسط حسابي   470واني على مجموع قدر بـ اإلناث، حیث تحصل الذكور في محور السلوك العد

  ومتوسط حسابي قدر بـ  281، وتحصل اإلناث على نفس المحور على  مجموع قدر بـ  15.66قدر بـ 

على محور العدوانیة اتجاه الذات في ما  11.26وبمتوسط حسابي  338، و كان مجموع الذكور14.05 

ونفس الشيء في محور العدوانیة . 10حسابي قدر بـ ومتوسط  200تحصل اإلناث على مجموع  قدر بـ 

لإلناث  في ما  416للذكور مقابل  700اتجاه اآلخرین حیث فاق مجموع الذكور مجموع اإلناث وقدر بـ 

،و فاق عدد الذكور أیضا عدد اإلناث على محور  20.8واإلناث  23.33كان المتوسط الحسابي للذكور 

 344في حین تحصل الذكور على 255شیاء ، حیث تحصل اإلناث على العدوانیة اتجاه الممتلكات واأل

 محور العدوانیة اتجاه الممتلكات أي أن عدد درجات العدوانیة  المتحصل علیها من خالل االستبیان

هذا ما نستدل علیه من خالل المجموع الكلي . واألشیاء عند اإلناث اقل من التي تحصل علیها الذكور
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ند الجنسین في الجدول أعاله حیث كان مجموع الدرجات الكلیة لالستبیان المصمم لدرجات العدوانیة ع

في ما كان المجموع   61.73ومتوسط حسابي قدر بـ  1852لقیاس درجة وأشكال العدوانیة لدى الذكور 

وعلیه فإن االختالف في أشكال ومظاهر . 60.08ومتوسط حسابي قدر بـ  1152الكلي لدرجات اإلناث 

 . العدوانیة یظهر جلیا من خالل الجدول حسب متغیر الجنسودرجات 

العدوانیة لدى التالمیذ  توجد فروق في متوسط درجات و مظاهر وأشكال :اختبار لفرضیة الجزئیة الثالثة

  .في المرحلة االبتدائیة تبعا لمتغیر التحصیل الدراسي

  

یتضح من خالل الجدول السابق وجود فروق في متوسط درجات وأشكال ومظاهر العدوانیة تعزى لمتغیر 

التحصیل الدراسي من خالل االستبیان المصمم لقیاس العدوانیة، سواء كان للدرجات الكلیة لالستبیان أو 

الحسابي للدرجات حیث قدر المتوسط . درجات المحاور التي تعبر عن أشكال ومظاهر السلوك العدواني

وبمجموع قدر بـ  52.32:  الكلیة العدوانیة لدى أفراد العینة الذین تحصیلهم الدراسي جید على االستبیان بـ

و بمجموع  55.38:في ما قدر المتوسط الحسابي لدى التالمیذ الذین تحصیلهم الدراسي حسن بـ .634

: میذ ذوي التحصیل متوسط  وبمجموع قدر بـبالنسبة للتال 54.33وبمتوسط حسابي قد بـ . 652: قدر بـ

التحصیل 

  الدراسي

العینة على محاور االستبیان حسب یبین حدة عدوانیة مفردات ) 4(جدول رقم 

   الدراسي متغیر التحصیل

السلوك  

 العدواني

اتجاه  عدوانیة

 الذات

عدوانیة اتجاه 

 اآلخرین

عدوانیة اتجاه 

 األشیاء والممتلكات

  المجموع

  634  93  279  114  148 جید

 52.32 7.75 24.04 9.5 12.33  متوسط حسابي 

 720 68 294 159 199  حسن

 55.38 5.23 22.61 12.23 15.30  حسابيمتوسط  

 652 84 269 109 190 متوسط

 54.33 7 22.41 9.08 15.83  متوسط حسابي

 757 113 274 156 214  ضعیف

 58.23 8.69 21.07 12 16.46  متوسط حسابي
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وبمجموع  58.23في ما كان المتوسط الحسابي لدرجات التالمیذ الذین مستوى تحصیلهم ضعیفا .652

  . 757: قدر بـ

كما یتضح من الجدول أعاله وجود فروق في درجات أشكال ومظاهر العدوانیة لدى أفراد العینة حسب    

أن متوسط درجات أفراد العینة ذوي التحصیل الدراسي الضعیف فاق بقیة  حیث. متغیر التحصیل الدراسي

و مجموعهم على نفس المحور 16.46المستویات األخرى على محور السلوك العدواني حیث قدر بـ 

وبعده ذوي التحصیل الحسن بمتوسط  15.83: یلیه ذوي التحصیل المتوسط بمتوسط حسابي قدر بـ 214

أما على محور العدوانیة اتجاه الذات .انت المرتبة األخیرة لذوي التحصیل الجیدفي ما ك 15.30: قدر بـ

یلیه ذوي التحصیل  12.23: فاق متوسط أفراد العینة ذوي التحصیل حسن على بقیة المستویات وقدر بـ

ثم ذوي التحصیل الجید في ما حصل ذوي التحصیل متوسط على اضعف  12: ضعیف بمتوسط قدر بـ

أما في ما یخص محور العدوانیة اتجاه اآلخرین فاق متوسط درجات أفراد . 9.08: بــ متوسط وقدر 

 22.61یلیه ذوي التحصیل حسن بمتوسط  24.04: العینة ذوي التحصیل الدراسي جید البقیة وقدر بـ

وكان اقل متوسط حسابي لصالح أفراد العینة من  22.41: وبعده ذوي التحصیل متوسط بمتوسط قدر بـ

أما بالنسبة ألخر محور وهو العدوانیة اتجاه .8.69: التحصیل الدراسي الضعیف بمتوسط قدر بـذوي 

: الممتلكات واألشیاء فاق فیه متوسط أفراد العینة من ذوي التحصیل الدراسي ضعیف البقیة بمتوسط قدر بـ

متوسط  ویلیه ذوي التحصیل دراسي 7.75: یلیه ذوي التحصیل جید بمتوسط حسابي قدر بـ 8.69

  .5.23:وكان اقل متوسط لصالح أفراد العینة ذوي التحصیل الدراسي حسن وقدر بـ 7: بمتوسط قدر بـ

أما في ما یخص الدراجات الكلیة للمحاور التي تعبر على أشكال ومظاهر العدوانیة فقد فاق 

:  ر المتوسط بـمجموع ومتوسط درجات محور العدوانیة اتجاه اآلخرین متوسط ومجموع بقیة المحاور وقد

  214: وبمجموع قدربـ 16.46: یلیه متوسط محور السلوك العدواني وقدر بـ 247: والمجموع بـ 21.07

وكان أقل متوسط ومجموع  156: ومجموع قدر بـ 12: ثم متوسط محور العدوانیة اتجاه الذات وقدر بـ

  . 113: موع قدر بـومج 8.69لصالح محور العدوانیة اتجاه الممتلكات واألشیاء وقدر بـ 

صحة الفرضیة الجزئیة الثالثة حیث أوضحت نتائج الدراسة ) 4(وعلیه یتضح من خالل الجدول  

السلوك العدواني لدى التالمیذ في المرحلة االبتدائیة  أنه توجد فروق في متوسط درجات و مظاهر وأشكال

  .یفتبعا لمتغیر التحصیل الدراسي لصالح مستوى التحصیل الدراسي الضع
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العدوانیة لدى التالمیذ  توجد فروق في متوسط درجات و مظاهر وأشكال :اختبار الفرضیة الجزئیة الرابعة

  .في المرحلة االبتدائیة تبعا لمتغیر عمل األم

  

یتضح من خالل الجدول السابق وجود فروق في متوسط درجات وأشكال ومظاهر العدوانیة تعزى لمتغیر 

أو درجات عمل األم من خالل االستبیان المصمم لقیاس العدوانیة، سواء كان للدرجات الكلیة لالستبیان 

حیث قدر المتوسط الحسابي للدرجات الكلیة . المحاور التي تعبر عن أشكال ومظاهر السلوك العدواني

في .1311وبمجموع قدر بـ  54.62:  العدوانیة لدى أفراد العینة الذین أمهاتهم عامالت على االستبیان بـ

: و بمجموع قدر بـ 55.92:یت بـ ما قدر المتوسط الحسابي لدى التالمیذ الذین أمهاتهم ماكثات بالب

1454.  

كما یتضح من الجدول أعاله وجود فروق في درجات أشكال ومظاهر العدوانیة لدى أفراد العینة 

حیث أن متوسط درجات أفراد العینة الدین أمهاتهم ماكثات بالبیت فاق متوسط . حسب متغیر عمل األم

یبین حدة وأشكال ومظاهر العدوانیة عند مفردات العینة على محاور )  5(جدول رقم  

  :االستبیان حسب متغیر عمل األم

السلوك  

 العدواني

العدوانیة اتجاه 

 الذات

العدوانیة اتجاه 

 اآلخرین

العدوانیة اتجاه 

  الممتلكات واألشیاء

  المجموع

 1311 156 559 240 356 عاملة

المتوسط 

  حسابي

14.83 10 32.29 6.5 54.62 

 1454 202 559 298 395 عاطلة

المتوسط 

  حسابي

15.19 11.46 21.5 7.76 55.92 

المجموع 

الكلي 

  للمحور

751  538  1118  358  2765  

المتوسط 

  الحسابي

15.02 10.76 23.16 7.16 55.3 
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و مجموعهم 15.19ور السلوك العدواني حیث قدر بـ درجات أفراد العینة الذین أمهاتهم عامالت على مح

: في ما قدر متوسط درجات أفراد العینة الذین أمهاتهم عامالت بـ. 395: على نفس المحور قدر بـ

كما فاق متوسط درجات أفراد العینة الذین أمهاتهم ماكثات بالبیت متوسط . 356:ومجموع قدر بـ 14.83

ومجموع  11.46: م عامالت على محور العدوانیة اتجاه الذات وقدر بـدرجات أفراد العینة الدین أمهاته

أما في ما یخص محور  .  240: ومجموع قدر بـ 10وكان متوسط المجموعة األخرى  298: قدر بـ

العدوانیة اتجاه اآلخرین فقد تعادال أفراد العینة الدین أمهاتهم عامالت مع أفراد العینة الدین أمهاتهم 

وفاق أیضا متوسط درجات أفراد . 559: وبمجموع قدر بـ 32.9: ت  بمتوسط حسابي قدر بـماكثات بالبی

العینة الدین أمهاتهم ماكثات بالبیت متوسط درجات أفراد العینة الدین أمهاتهم عامالت على محور 

ات في ما قدر متوسط درج 202: وبمجموع قدر بـ 7.76: العدوانیة اتجاه الممتلكات واألشیاء وقدر بـ

  .156: وبمجموع قدر بـ 6.5: أفراد العینة الدین أمهاتهم عامالت على نفس المحور بـ

أما في ما یخص الدراجات الكلیة للمحاور التي تعبر على أشكال ومظاهر العدوانیة فقد فاق 

     :  مجموع ومتوسط درجات محور العدوانیة اتجاه اآلخرین متوسط ومجموع بقیة المحاور وقدر المتوسط بـ

  751:وبمجموع قدر بـ 15.02: یلیه متوسط محور السلوك العدواني وقدر بـ 1118: والمجموع بـ 23.16

وكان أقل متوسط  538: ومجموع قدر بـ 10.76: ثم متوسط محور العدوانیة اتجاه الذات وقدر بـ

  . 358: ر بـومجموع قد 7.16ومجموع لصالح محور العدوانیة اتجاه الممتلكات واألشیاء وقدر بـ 

صحة الفرضیة الجزئیة الرابعة حیث أوضحت نتائج الدراسة أنه ) 5(وعلیه یتضح من خالل الجدول  

السلوك العدواني لدى التالمیذ في المرحلة االبتدائیة  توجد فروق في متوسط درجات و مظاهر وأشكال

  .تبعا لمتغیر عمل األم لصلح أفراد العینة الدین أمهاتهم ماكثات بالبیت

  :النتائج 

ظهرت من خالل هذه الدراسة التي هدفت إلى التعرف على درجات و أشكال ومظاهر العدوانیة لدى 

وكذا أشكاال ومظاهر  حدة العدوانیةظهرون درجات متفاوتة في األطفال في مرحلة التعلیم االبتدائي أنهم ی

  .تختلف باختالف الجنس والعوامل النفسیة واالجتماعیة مختلفة منها

والعدوانیة  سلوك متعلم یتعلمه الفرد في سیاق نموه االجتماعي من خالل التعزیز الخارجي الذي یتلقاه     

المعتدي على أهدافه من خالل القیام بالعدوان وكذلك الطفل من سلوكه العدواني حیث یحصل الطفل 
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التساهل الوالدي نحو السلوك العدواني أو من خالل مالحظة نماذج تسلك بطریقة عدوانیة سواء كان ذلك 

      .داخل المنزل أو خارجه، كما أن العدوان قد یكون محاولة من الفرد إلثبات ذاته ألنه یشعر بالنقص

التنشئة والتربیة سلیمة ینتج عنها سلوكات سلیمة، إال أن بعض األخطاء التربویة أو ومما ال شك فیه أن 

الظروف األسریة والثقافیة واالقتصادیة قد تسهم في ظهور بعض المشكالت السلوكیة والتعلیمیة في مرحلة 

من خالل هذه  الطفولة قد تعیق التلمیذ في مسیرته التعلیمیة وربما في حیاته ،لذلك رغبت أن القي الضوء

الدراسات على واحدة من المشكالت السلوكیة أال وهي العدوانیة في مرحلة مهمة من مراحل النمو، ، 

حیث أصبحنا  نالحظ ارتفاع في نسبة العدوانیة بین األفراد بما في ذلك األطفال والتالمیذ حتى في 

  .المدارس

مام بالدراسة هذا السلوك المتزاید والبحث عن وانطالقا من نتائج الدراسة یجب التنویه إلى ضرورة االهت

أسباب تفاقمه ومحاولة إیجاد سبل للتقلیل منه و إجراء تعدیالت على العوامل المتسببة في المواقف التي 

 ).القسوة الزائدة، العنف، اإلحباط، في البیت والمدرسة( تؤذي إلى مشكالت السلوك العدواني 

ها وأنشطتها  برامج لدعم الجانب النفسي للتالمیذ  عامة وللذین وعلى المدرسة أن  تجعل ضمن برامج

یعانون مشاكل سلوكیة خاصة وٕارشاد التالمیذ العدوانیین وتعلیمهم قیم التسامح والتضامن واحترام األخر 

  . التي تحفز السلوك للتخلص من المیول العدائیة من قبل المعلمین واإلدارة المدرسیة 

مواجهة العدوانیة في المدارس ومنع استفحالها، وذلك بإشراك جمیع أركان العملیة ـ وضع برامج وقائیة ل

  .التربویة

  :قائمة المراجع 

 . بناء قائمة المشكالت السلوكیة لدى األطفال في البیئة الفلسطینیة بقطاع غزة). 1993.(أبو نهایة ،صالح .1

  .  1.17.مجلة التقویم والقیاس التربوي

  .دار الحرف العربي:بیروت. اإلرشاد النفسي ).1994(الزعبيأحمد  .2

  دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر. مناهج البحث العلمي في علوم االتصال).2003(احمد بن مرسلي .3

فاعلیة برنامج إرشادي نفسي في خفض درجة السلوك العدواني لدى طالب ). 2006(أل رشود، سعد بن محمد .4

  .لة دكتوراه ، جامعة نایف العربیة للعلوم االمنیة ، الریاضرسا. المرحلة الثانویة

  .مكتبة مدبولي : القاهرة. موسوعة الطب النفسي). 1995(الحنفي عبد المنعم  .5

  .دار الفكر العربي: القاهرة. المشكالت النفسیة عند األطفال). دون سنة نشر(الشربیني زكریا  .6

فاعلیة األنشطة الفنیة في تخفیض حدة السلوك العدواني لدى ). 2001.(الصایغ فالنتینا ،ودیع سالمة  .7

  .أطروحة دكتوراه ، جامعة حلوان . األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة 

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة: عمان. مبادئ التوجیه واإلرشاد النفسي). 2010(سامي محمد ملحم  .8
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الهیئة المصریة العامة للكتاب . مجلة علم النفس.ن والعنف سیكولوجیة العدوا). 1987.(سعد، المغربي .9

.10.27.  

: عمان. الطفولة المشكالت الرئیسیة التعلیمیة والسلوكیة العادیة وغیر العادیة). 2004(سلمان خلف اهللا .10

 . جهینة للنشر والتوزیع 

  .عبیكان مكتبة ال: الریاض.المدخل بحث في العلوم السلوكیة). 1995(صالح بن حمد العساف  .11

 .دار الفكر: عمان.استراتجیات إدارة الغضب والعدوان).2007(طه عبد العظیم حسین  .12

  .دار الرشاد للطباعة والنشر: القاهرة.العالج المعرفي السلوكي).2000(عادل عبد اهللا محمد .13

  ت.طبوعادیوان الم. اإلحصاء المطبق في العلوم االجتماعیة واإلنسانیة). دون سنة سنة(عبد الكریم بوحفص .14

  .دیوان المطبوعات الجامعیة: بن عكنون.مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث).1999(عمار بوحوش  .15

المكتب : اإلسكندریة.برامج عالجیة لخفض مستوى السلوك العدواني لدى المراهقین ). 2008(عمارة محمد  .16

  . الجامعي الحدیث

رسالة .سلوك المراهقین العدوانیین وأثر اإلرشاد في تعدیلهالتغیرات النفسیة المرتبطة ب). 1986.(فریدة ،عصام .17

  .دكتوراه ، جامعة أسیوط ، مصر 

  .دار النهضة العربیة: بیروت.علم النفس وعلم االجتماع).1991( محمد السید أبو النیل  .18
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  في الخطاب الدیني والتأثیر إستراتیجیات اإلقناع

  خطاب جعفر بن أبي طالب مع النجاشي نموذجاً 

  المسیلة ـــ جامعة محمد بوضیاف ـــاسعیداني سالمي  /د                                                     

  :ملخص

والربط بین الفكرة والتعبیر  ، عملیة اإلقناع تبدأ من الفكرة وطریقة التعبیر عنها وأسلوب نقلهاإن 

 وتطبیقها لها تفسیرات عدة سنحاول تفسیرها إلعالم خبراء عنها وكیفیة نقلها، من األمور الشائعة بین 

في ثبات وثقة عالیة جعفر بن أبي خالل خطاب الصحابي جعفر بن أبي طالب الذي تقدم  على

 جعفر بن أبي طالب قام ذاك وفي خطابه ، هأجراه اهللا على لسان وألقى خطاًبا جلیًال مهیبا،   طالب

معنى معین، إستراتیجیة هامة للحصول على إلى مقاطع عدة، یحمل كل مقطع منها  عباراته بتقسیم

  .، وهو استجابة النجاشي لسببیة الهجرة وبالتالي الحصول على حق الحمایةویصل به إلى هدف خاص

 اإلستراتیجیة، اإلقناع، التأثیر، الخطاب، الدین  :الكلمات المفتاحیة

Summary: 

The process of Persuation  begins with the idea Method of expression and style 

Transfer them , things common among experts to inform her Several explanations we will try 

to explain and apply them to speech companion Jaafar iben Abi Talib Wich offers stability 

and high confidence Jaafar Iben Abi Talib gave a speech ,Amajestic and majestic made by 

Good in his words into Multiple clips,each cleap of which is loaded .An important strategy to 

get a certain meaning, and each a goal wich is the response of Najachi for the reasons of 

immigration to get the right of protection. 

Key Words: Strategies, Persuation ,influence, speech,religion. 

  

  : مقدمة

التي تقدمها أمر حیوي وهام  النظروجهات إن القدرة التأثیر على اآلخرین وٕاقناعهم بقبول األفكار أو 

مما ال شك فیه أن القدرة على اإلقناع تساعد على بلوغ أهداف إقناعك، و اذا أردت النجاح في  ،جداً 

تطویر مجتمعه من خالل إقناع اآلخرین بقبول ودعم حمایة و كما یمكن للفرد  مساعي مهم جدا،الحصول 

اصة إذا كنت في أمس الحاجة لخدمات الطرف اآلخر، و شرح مبتغاه للطرف اآلخر خمقترحاته وأفكاره 

اإلقناع أمر جماعته،  فمما ال شك فیه أن مهارات إقناع اآلخرین من شأنها تحسین الحیاة الشخصیة للفرد 

فالقادة یستخدمون ملكاتهم ومهاراتهم االقناعیة لتحفیز اآلخرین على تحقیق  ،جوهري وهام في القیادة
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مهارات الخطابة عن طریق قناع ملكة یمكن تعلمها واكتسابها كغیرها من واإل. األهداف المنشودة

  .الممارسة

الخطابة التي نراها نحن ضرورة ملحة و خاصة في السیاق الدیني أو ما یقصد به اصطالحا الخطاب 

لیس ممثًَّال بنصوص الوحي من القرآن والسنة، فاإلسالم رسالة السماء الكاملة  الدیني، هذا األخیر

 أفراداً  ، )خطاب المسلمین( لمتضمنة لكل ما یحتاج إلیه البشر عبر الزمان والمكان، إنما المقصود بها

ل فهمهم لإلسالم وقراءتهم نصوصه، ونطقهم أفكاره ومفاهیمه وتعالیمه وجماعات ـ ذلك الخطاب الذي یمث

األمر الذي  َخِلقًا بالیًا، فإنه یصبح خطاباً  تقلیدیا اوالخطاب إذا أخذ نمط ،وآدابه وِحكمه وتشریعاته

،و یستدعي صقله وٕاعادة صیاغته في إطار یتناسب مع الزمان والمكان ومختلف الجماعات البشریة

) محور دراستنا(للخطیب مهارات و ملكة تجعله مقنعاً، شارحًا، دارسًا وفاهمًا للمواقف مثل الخطبة الشهیرة 

في ثبات وثقة عالیة تقدم جعفر الذي تقدم أمام  النجاشي ملك الحبشة  طالب أبي بن جعفر للصحابي

. ا هو الحق وقد أجراه اهللا على لسانهوألقى خطاًبا جلیًال مهیًبا، إن دل على شيء فإنم  بن أبي طالب

كلماته إلى مقاطع عدة، یحمل كل مقطع منها معنى معین،   وفي خطابه َقّسم جعفر بن أبي طالب

  .ویصل به إلى هدف خاص

   ومجاالتها ماهیتهاإلقناع بین . 1

  تعریف اإلقناع. 1.1

مختلفة للتأثیر على آراء الجهد المنظم المدروس الذي یستخدم وسائل " من ناحیة اصطالحیة فهو

اآلخرین وأفكارهم بحیث یجعلهم یقبلون ویوافقون على وجهة النظر في موضوٍع معین ، وذلك من خالل 

عملیات فكریة وشكلیة : " كما یعرف على أنه، "المعرفة النفسیة واالجتماعیة لذلك الجمهور المستهدف

استخدام اإلنسان " ، ویعّرف أیضًا بـ "فكرة ما یحاول فیها أحد الطرفین التأثیر على اآلخر وٕاخضاعه ل

المرسل  . "لأللفاظ والكلمات واإلرشادات وكل ما یحمل معنى عامًا لبناء االتجاهات والتصرفات أو تغییرها

بمهمة اإلقناع أما المستهدف أو  أو المتحدث هو عملیة تحویل أو تطویع آراء اآلخرین نحو رأي مستهدف

تحتاج عملیة االقتناع لیس إلى مهارة القائم بالحدیث و المسئول عن و  .بعملیة االقتناعالمستقبل فهو القائم 

اإلقناع فقط و لكن أیضا إلى وجود بعض االستعداد لدى المستهدف، أو مساعدته على خلق هذا 

   .االستعداد لدیة

  )العاطفة ،المنطق ،الثقة: لكي یكون اإلقناع مؤثرا حقا یجب توافر ثالثة عناصر( :یقول أرسطو
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ة ونغمة عن طریق لغة الجسد وهیئ األخربمعني أن تزرع الثقة فیما تقول في نفسیة الطرف : الثقة - 

  .الصوت واالستعداد الشخصي

  .نظرك بطریقة منطقیة ال مراء فیهااعرض وجهه : المنطق - 

  )ني، موقع إلكترو 2018زیدان، .(حرك المشاعر في الشخص اآلخر: العاطفة - 

  :مجاالت اإلقناع. 2.1

  :إذا أردنا أن نحدد مجاالت استخدام اإلقناع نجدها عدیدة أهمها    

إن تاریخ استخدام اإلقناع قدیم جدا� ویعود إلى عهد أرسطو وأفالطون وكان یستخدم : مجال الخطابة. أوالً 

ماسة الخطیب، في مجال الخطابة، وذلك عن طریق الفصاحة، العبارات، اللغة والرموز، وعن طریق ح

  .كل هذه األمور تجعله یؤثر في المتلقین ویتحقق اإلقناع

هذه الحمالت الدعائیة تقوم على أساس اإلقناع، مثال منافسة بین : مجال الدعایة والحرب النفسیة. ثانیاً 

مؤسستین یمكن أن تقوم إحداهما بدعایة ضد األخرى، وأبرز ما استخدم في اإلقناع في الحرب العالمیة 

:" لثانیة حیث استخدمت النازیة األسالیب االقناعیة في دعایتها، حیث كان لمستشار هتلر مقولته الشهیرةا

وال تزال الدعایة لحد اآلن تستخدم األسالیب ". حتى تصدق كذبتك...ثم اكذب ...ثم اكذب...اكذب 

  .لتحقیق الهدف منها االقناعیة

تین تستخدم الدعایة أسالیب اإلقناع، مثال قامت قواتنا لما تقوم معارك بین جبه :مجال الحروب. ثالثاُ 

بهجوم وألحقت أضرارا بالعدو وعادت سالمة، وذلك للرفع من معنویات الجند وٕالحاق أضرار نفسیة بالعدو 

ما تقوم  ، فعادةى أبعد الحدود ویضخم خسائر العدوألنه ال یذكر الخسائر التي لحقت به أو یقللها إل

  .الدعایة في الحرور على أسلوب التضلیل والتزییف والتحریف

تستخدم مختلف االستماالت  ةإقناعیفاإلعالن یقوم باألساس على اعتماد أسالیب : مجال اإلعالن. رابعاً 

أو الترویج له  بالمنتجبغرض التأثیر في المتلقي و إقناعه بإتباع ما یخطط له المعلن سواء كان التعریف 

فنجد اإلعالنات بكل أنواعها تستخدم فنون اإلقناع  .سلعة أو خدمة المنتجو التسویق له سواء كان هذا أ

ربما الشخص العادي ال ینتبه لها، لكنها مصممة بطریقة یحاول من خاللها التأثیر في المتلقي ودفعه 

ذلك یحاول إقناعه بالشراء النتهاج سلوك استهالكي، فالنفس البشریة تمیل إلى التقتیر وعدم اإلنفاق ول

  .واإلنفاق وٕاذا خرج الشخص عن عادته وأنفق نقول أن هنا تأثیر وبالتالي تحقق اإلقناع

نعرف أن الشفاء شدید االرتباط بعالقة المریض بالطبیب على  نحن: مجال العالج النفسي. خامساً 

فسیته مهیأة وتكون مقاومة الخصوص األمراض النفسیة، فلو یكون المریض ینفر من الطبیب لن تكون ن
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للعالج ویتضاءل الشفاء، بینما إذا كانت عالقته بالطبیب ودیة ومرتاحة فهذا یساعد على الشفاء إضافة 

  .إلى الدواء طبعا

یستعمل فیها اإلقناع لكن بطرق أخرى تقنیة و بإشراف متخصصین مثل : عملیات غسیل المخ. سادساً 

عملیة تؤدي إلى تغییر مواقفه واتجاهاته عن طریق غسل المخ أو  أطباء، وهي أنهم یخضعون المعني إلى

  ،....الدماغ أي إلغاء معلومات

حیث نجد أن كل واحد یحاول أن یكون مؤثرا في اآلخرین، لما : التفاعالت االجتماعیة بین الناس. سابعاً 

آلخرین بحیث یكون االتصال داخل الجماعات ففي كل جماعة یبرز قائد یتمیز بخصائص ممیزة عن ا

  .یؤثر فیهم ویجعلهم یسلكون سلوكه

  مدخل عام إلى الخطاب الدیني. 2

الخطــاب لــیس مجــرد كلمــات ُتلقــى، إنمــا هــو رســالة ذات مضــمون فكــري بــیِّن لــه أهدافــه ودالالتــه 

المؤثرة، باعث على التشكل في الفعل اإلنساني لدى المخاطب أو المخاطبین، سواء كان صادرًا عـن الفـرد 

  .الجماعةأو 

  :الخطاب الدینيالخطاب اإلسالمي و  تعریف. 1.2

اإلسالمي ال تتوقف مقاصده عند التبلیغ، بل تتعداه إلى التأثیر والتغییر في مخاطبیه،  الخطاب إن

غایته جل الوسائل المعاصرة، تلك الوسائل التي  متخًذا في ذلك كل األسالیب المؤثرة، وموظًفا من أجل

اْدُع ِإَلى َسِبیِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة  ﴿ :حدد معاییرها بدقة في كتابه ومرجعه األوثق، القرآن الكریم، فقال تعالى

﴾  ْن َضلَّ َعْن َسِبیِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِدینَ َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبمَ 

  .125: النحل

كل نطق أو كتابة تحمل وجهة نظر محددة من المتكلم أو الكاتب، " عرف بأنهأما الخطاب الدیني ف

وتفترض فیه التأثیر على السامع أو القارئ، مع األخذ بعین االعتبار مجمل الظروف والممارسات التي تم 

  )12، ص2005الطیار، (. "افیه

وفي ضوء ما سبق یمكن أن نعرف الخطاب بأنه إیصال األفكار إلى اآلخرین بواسطة الكالم 

  .المفهوم، واللغة في ذلك هي أداة الخطاب یعني وعاء األفكار

وعندما ننسب الخطاب إلى الدین، ونحن هنا نقصد الدین اإلسالمي قطعا، وٕان كان یسمى الخطاب 

حتى أنه حینما أطلق الغرب ... اإلسالمي خطابا دینیا، كالخطاب الدیني النصراني، والیهودي الدیني غیر

هذا المصطلح، قصد به خطاب اإلسالم، واإلسالم هو الدین الذي نزل به الروح األمین جبریل علیه 
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لیكون من المنذرین للناس كافة بلسان عربي مبین،   علیه و سلمصلى اهللالسالم على قلب نبینا محمد 

  . لیخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم العزیز الرحیم

وعلیه فالخطاب اإلسالمي هو الرسالة التي نزلت من فوق سبع سماوات عن طریق الوحي، لتنظیم 

ة من المفسدة، والصالح عالقات البشر مع خالقهم وأنفسهم وغیرهم، وهذا الخطاب هو الذي یحدد المصلح

من الطالح، والمستقیم من المعوج، والمؤمن من الكافر، والصواب من الخطأ، ویقرر السلم من الحرب، 

  وهو المیزان الذي یفصل في میزان الخلق إلى الجنة أو النار، هذا هو الخطاب

بحفظ اهللا إلى یوم اإلسالمي المقدس الذي ال یأتیه الباطل من بین یدیه وال من خلفه، وهو محفوظ 

  .9:الحجر﴾ ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ ﴿: القیامة قال تعالي

  :أسس الخطاب الدیني. 2.2

یقوم خطاب اإلسالم على أساسین بینهما ارتباط وثیق وامتزاج وتالزم إلى حد عدم االنفصال، 

  .وهما مجتمعان یشكالن الخطاب اإلسالمي

وهو المتمثل بنصوص القران الكریم ونصوص السنة النبویة، وما ارشد إلیه من إجماع   :الوحي: أوالً 

صحابة وقیاس، وهي المصادر األربعة التي تقوم علیها الثقافة اإلسالمیة، وینتج عنها كل فكر إسالمي، 

  :وأول هذه المصادر هو

، وهو ما نقل إلینا بین دفتي صلى اهللا علیه وسلموهو القرآن المنزل علي سیدنا محمد : الكتاب الكریم -

  )137، ص1985اآلدمي، (.المصحف باألحرف السبعة نقال متواترا

  .رمن قول أو فعل أو تقری صلى اهللا علیه وسلموهي كل ما صدر عن الرسول : السنة النبویة - 

األدلة القطعیة على وهو إجماع الصحابة رضي اهللا عنهم، وهو حجة باتفاق ألنه قامت : اإلجماع - 

حجیته والخالف وقع في حجة إجماع من بعدهم وهو اإلجماع الوحید الذي لم یختلف فیه األصولیون وهو 

  )23، ص1993عبد الكریم، (.یكشف عن دلیل لم یصل إلینا

  . وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر الشتراكهما في علة الحكم عند المثبت: القیاس -

وهي لغة اإلسالم ووعاء أفكاره ومعارفه، وهي جزء جوهري في إعجاز القران،   :اللغة العربیة: ثانیاً 

﴿ ِإنَّا َجَعْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبی�ا لََّعلَُّكْم :والقرآن ال یكون قرآنا إال بها، ونحن متعبدون بلفظه، قال اهللا تعالى

ي شرط أساسي من شروط االجتهاد، ألن النصوص ال یمكن االجتهاد إال بها، وه .3:الزخرف﴾ َتْعِقُلونَ 

الشرعیة جاءت من عند اهللا بلفظها، ولهذا كان من الواجب أن تكون اللغة العربیة هي التي یقوم علیها 

الخطاب الدیني، ویجب مزجه باللغة العربیة، ألنه بخصائصهما المشتركة تتولد طاقة عظیمة كفیلة 
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الى اختار اللغة العربیة وعاء للدین لما في اللغة العربیة من مزایا بإنهاض المسلمین، فاهللا سبحانه وتع

 .وخصائص تمتاز بها عن اللغات األخرى

  الحریة الدینیةالخطاب الدیني و .  3.2

لم یغب عن مخّیلة اإلنسـان حاجتـه إلـى الّسـلم، فهـو مـدني بطبعـه، وهـو دائمـًا عضـو فـي مجتمـع، 

یكون منظَّمًا تنظیمًا یتیح لكل فرد من أفراده أن یمارس حریتـه، أو األمر الذي یحّتم على ذلك المجتمع أن 

أن یحقق غایته األخالقیة، وذلك المجهود لتحقیق تلك الغیة هو الحریة في صمیمها، ومبادئ التشریع هـي 

  )102، ص1994النووي، ( .الكفیلة بذا التنظیم

ألتبـاع جمیـع الـدیانات  ،ا الدینیـة منهـامتكّفل تنظیم ممارسـة الحریـات ـ سـیوجاء اإلسالم بتعالیمه لی

السماویة، إذ حصل اعتراف عقائدي برّبانّیة التشـریعات الدینیـة لهـذا الـدین أو ذاك، سـواء أكانـت متفقـة مـع 

ومـن  ،یسـاعد علـى دیمومـة التعـایش بـین أتبـاع الـدیانات السـماویة االعتـرافما نـؤمن بـه أو مختلفـة، وهـذا 

  :ذلك

: أو النصراني أو المجوسي لضمان حمایتهم ورعایتهم، یقول السید الطبائيأخذ الجزیة من الیهودي  .1

، 1998مالك، .(وأمّا الجزیة فهي عطیة مالیة مأخوذة منهم مصروفة في حفظ ذمتهم وُحسن إدارتهم

  )72ص

عن  فقد سئل ابن عّباس: مشاركة الكتابّیین وأكل ذبائحهم، وفي ذلك إشاعة للتقارب والتوادد والمحبة .2

  )70، ص1998البغوي، (.ال بأس بها: ذبائح نصارى العرب فقال

بین الفقهاء على جواز  فاالتفاقومن أوجه التقارب بین المسلمین وغیرهم وصّیة المسلم للّذّمي،  .3

ال ینهاكم اهللا عن الذین لم یقاتلوكم في الدین ولم ُیخرجوكم : " الوصّیة، ودلیلهم في ذلك قوله تعالى

، كما أّن  )343، ص1993الحسن، (" وهم وتُقسطوا إلیهم إّن اهللا یحب المقسطینمن دیاركم أن تبرّ 

 .اإلمام الّرضا أجاز وصیة أحد المسلمین لبعض النصارى

التجدید الحریة الدینیة التي كان یتمتع بها أهل الكتاب، من خالل انتشار  مصادقولعّل من أبرز  .4

اء المسیحّیین في رفد الحضارة والحركة العلمیة أدیرتهم وكنائسهم في بالد العرب، وانغماس علم

العربیة، وهناك أسماء المعة لمشاهیر النصارى الذین أسهموا في بناء الحضارة العربیة اإلسالمیة، 

سعید بن البطریق صاحب كتاب التاریخ، وٕاسحق بن حنین، وسعید التستري، وأبي ملیح ( أمثال

عًا للتضامن األخوي والتعایش اإلنساني بین أهل األدیان عندما ، وهذا األخیر قّدم نموذجا رائ) المماتي

وقع غالء عظیم في مصر في إحدى مراحل التاریخ، فهّب المماتي إلى إغداق مال كثیر على الفقراء 

إنهم :( في أحوال النصارى آنذاك، الجاحظیقول . من المسلمین وغیرهم، فأنقذ نفوسًا كثیرة من الهالك
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في لباسهم وركوبهم وألقابهم، وتسّموا بالحسن والحسین والعباس والفضل وعلي، نافسوا المسلمین 

 )132، ص1982األلوسي، (.)فرغب إلیهم المسلمون... واكتنوا بذلك أجمع

  االقناعیة في خطاب الصحابي جعفر بن أبي طالب أما ملك الحبشة تاإلستراتیجیا. 3

بالخطاب لما تقتضیه العالقة بینه وبین المرسل إلیه فهو یعتمد المرسل على عدد من القواعد للتلفظ 

یختار إستراتیجیة خطابه وفقا لدواعي السیاق خاصة إذا تعلق األمر بالعملیة التعلیمیة، ) المرسل(إذن

فالخطاب هو كل ما یعبر عن مقصود المرسل لتحقیق هدفه، لهذا على المرسل أن یراعي استراتیجیات 

ه، مما یؤصل عالقة االستراتیجیات بمعطیات إنتاج الخطاب، أي بعناصر الخطاب عند إنتاج خطاب

  .السیاق التواصلیة التي نتج فیه

  : ینبني تحدید إستراتیجیة الخطاب اجتماعیا على عاملینلذا 

  .إلیهوالمرسل  العالقة بین المرسل یمثل: األول - 

: یتمثل في عامل السلطة، وهو مرد تصنیف لیتش للعالقات بین الناس إلى صنفین :الثاني - 

، وهذا یخص العالقات العامة بین  صنف أساسه معیار التضامن كبعد اجتماعي، وصنف محوره السلطة

المتخاطبین، أما إذا تعلق األمر بالجانب التعلیمي فنجد المعلم یستعمل عبارات التودد عند التعامل مع 

لمتعلمین ، كأن یصارحهم بمكانته في العملیة التعلیمیة وتحبیبهم اللغة التي یدرسونها، ویتجنب كل ما ا

  . یجعل خطابه غامضا ومعقدا

ربع إستراتیجیات مهمة جدا و تخدم الموضوع الذي أیحدد الدكتور عبد الهادي بن ظافر الشهري 

، موقع 2018الشهري، ( :قناع فیه و هم على التواليبین أیدینا في مسألة الخطاب الدیني و إستراتیجیات اإل

  )إلكتروني

  اإلستراتیجیة التضامنیة.  أوالً 

  اإلستراتیجیة  التوجیهیة. ثانیاً 

  اإلستراتیجیة التلمیحیة. ثالثاً 

  اإلستراتیجیة  الحجاجیة. رابعاً 

  .نضیف نحن هذه االستراتیجة وهي االقناعیة .خامساً 

  :اإلستراتیجیة التضامنیة. أوالً 

إن اإلستراتیجیة التضامنیة بالغة األهمیة في الحقل التعلیمي حیث یكون التأدب والتخلق في 

  .بالسیاق بح طریقا للعلم والمعرفةالخطاب وسیلة لتیسیر الفهم فتص
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و هي إستراتیجیة طبقها الصحابي جعفر في سرده ألولى الكلمات حول ما كانوا یعیشونه قبل فترة 

ن وطبیعتها، فكا الجاهلیة حیاةجعفر بن أبي طالب یقبح بالمعنون  المقطع األولمجيء اإلسالم في 

الفواحش، ونقطع أیها الملك، كنا قوًما أهل جاهلیة، نعبد األصنام، ونأكل المیتة، ونأتي :" نص الخطاب

  ".األرحام، ونسيء الجوار، یأكل القوي منا الضعیف

بتقبیح الحالة التي كانوا علیها قبل اإلسالم، وتصوریها بصورة تأنف   فقد بدأ جعفر بن أبي طالب

منها النفوس الكریمة، وتأباها العقول السلیمة، وهو بهذا یرسل إشارة واضحة أیًضا تتضمن أن هذین 

ما زاال على هذه الصورة الخبیثة وتلك األخالق ) عمرو بن العاص وعبد اهللا بن أبي ربیعة(الرسولین 

  .الفاسدة

ونالحظ أیًضا أن كل مساوئ الجاهلیة التي صورها جعفر ال تبعد كثیًرا عن صفة الظلم؛ فكان 

، أو ظلم مع الرحم بقطع 13 :انلقم }َعِظیمٌ  َلُظْلمٌ  الشِّْركَ  ِإنَّ {هناك إما ظلم مع النفس وذلك بعبادة األصنام 

ولنتخیل مثل هذه الصور من  .األرحام، أو ظلم مع الجار باإلساءة إلیه، أو ظلم مع الضعیف بأكل حقه

الظلم وهي تعرض على ملك عادل ال ُیظلم عنده أحد، فكان تصدیر جعفر بن أبي طالب بذكر مساوئ 

اشي، بل في قلب أساقفته، فكان هذا المقطع من قد ترك أثًرا عظیًما في قلب النج -وال شك- الجاهلیة 

  .سهًما قد ُأطلق في مقتل لقریش ووفدها  كالم جعفر

فصدقناه، وآمنا به، : "عن النبي صلى اهللا علیه و سلم وهو غایة في الذكاء والتوفیق، قال جعفر

  ".نا، وأحللنا ما أحل لناواتبعناه على ما جاء به، فعبدنا اهللا وحده فلم نشرك به شیًئا، وحرمنا ما حرم علی

فعَدا علینا قومنا، فعذبونا وفتنونا عن دیننا، لیردونا إلى عبادة األوثان من عبادة : "ثم أتبع ذلك فقال

  ".اهللا، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث

الدور القبیح للكافرین، وكان منهم آنذاك عمرو بن العاص وعبد اهللا  وهنا یبرز جعفر بن أبي طالب

بن أبي ربیعة، وال شك أن موقفهما أصبح ضعیًفا جد�ا، وال ننسى هنا أن صور التعذیب واالبتالء تستهوي 

قلوب النصارى كثیًرا؛ فهي تذكرهم بالحواریین الذین ُعذِّبوا من قبل، وبالذین كانوا یفتنونهم عن دینهم 

  . بأبشع األسالیب، بل تذكرهم بصورة المسیح

ا على مشاعر النجاشي، بل وعلى مشاعر األساقفة من حوله، وقد وهكذا سیطر جعفر تمامً 

فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علینا، وحالوا بیننا وبین دیننا، : "بیانه هذا بمقطع سیاسي حكیم قال فیه  ختم

  ".خرجنا إلى بلدك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أالَّ نظلم عندك أیها الملك
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یرفع جعفر من شأن النجاشي، فیذكر أفضلیته  - ي صدٍق تام وفي غیر نفاق وال كذبوف-وهنا 

على من سواه في مثل مكانه، ویرفع من قیمة العدل عنده، وهو بذلك یكسب قلبه، فیلین جانبه وتهدأ 

  .نفسه؛ فال یتسرع بحكم، وال یجور في قضاء

، وكانت النتیجة t جعفر بن أبي طالب انتهى البیان المختصر من سفیر المسلمین وقائد المهاجرین

في جوارح األساقفة الذین كانوا  - إلى حد كبیر- هي خمسة سهام قویة في صدور الكافرین، وسكون 

  .یتربصون بالمسلمین بعد أخذهم هدایا عمرو من قبل

  :التوجیهیةاإلستراتیجیة . ثانیاً 

تستعمل هذه اإلستراتیجیة في خطابات النصح اإلنشاء الطلبي، فإذا اسُتعملت هذه اإلستراتیجیة في 

الجانب التعلیمي فإن أحد طرفي الخطاب وهو المرسل یكون صاحب السلطة، أي أن المعلم هو الذي 

  .یملك السلطة باعتباره موجها في العملیة التعلیمیة

فإنه ال یدع للمتلقي فرصة التأویل،  ،ة بالوضوح في التعبیر عن قصد المرسلتتسم هذه اإلستراتیجی

: متعلمیه بالكتابة، یقول بالسیاق، فعندما یأمر المعلم ومنه فالتوجیه یتحقق بأفعال لغویة صریحة

فهذا لفظ صریح یدل على قصد واحد عوض أن یقول أنا آمركم بالكتابة، ونفس الشيء إذا تعلق  .اكتبوا

میزة اإلستراتیجیة التوجیهیة أنها تجنب التكرار في التواصل بین طرفي و  .ر بالنصح أو التحذیراألم

  .األمر، النهي، االستفهام، التحذیر، اإلغراء: الخطاب، ومن وسائلها

و قد طبقها الصحابي جعفر في مقطعه الثاني الذي أراد به توجیه فكر النجاشي من التكذیب إلى 

  :زء الثاني من الخطاب الذي كان نصه كالتاليالتصدیق من خال الج

  ".فكنا على ذلك حتى بعث اهللا إلینا رسوًال نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه: "قال جعفر

وهنا یشیر جعفر إلى أن الذي جاء بهذا الدین الجدید والمخالف لما هم علیه جمیًعا لیس رجًال أفَّاًكا 

مصلحة ما، بل هو صادق أمین، وطاهر عفیف، ومن أعرق أنسابنا، كّذاًبا یرید خداع الناس من أجل 

  .وقد جاء بالحق الواضح
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وٕازاء هذه النعوت لم یستطع عمرو بن العاص وال عبد اهللا بن أبي ربیعة أن یرّدا بكلمة واحدة؛ فقد 

أكثر فوق كل شبهة، هذا إضافًة إلى أن النصارى یؤمنون بالرسل بصفة عامة، فما   كان رسول اهللا

  .الرسل التي تحدثت عنها التوراة واإلنجیل

  :اإلستراتیجیة التلمیحیة. ثالثاً 

تتمثل في عدم التصریح بالقصد واالكتفاء بالتلمیح واإلشارة له، فاإلستراتیجیة التلمیحیة هي 

المرسل عن قصده بما یغایر معنى الخطاب الحرفي لینجز بها أكثر مما اإلستراتیجیة التي یعبر بها 

یقوله، إذ یتجاوز قصده مجرد المعنى الحرفي لخطابه، فیعبر عنه بغیر ما یقف عنده اللفظ مستثمرا في 

فهذه اإلستراتیجیة تجعل المرسل یعدل عن الخطاب المباشر بدوافع عوامل   .بالسیاق ذلك عناصر السیاق

وهذا العدول عن الحقیقة یعد مجازا، فقولك رأیت أسدا ال یعني أنك رأیت أسدا بل یعني أنك رأیت معینة، 

   .بالسیاق إنسانا شجاعا كاألسد

تستعمل اإلستراتیجیة التلمیحیة للتأدب أو السلطة، من أدواتها المجاز والتشبیه، الكنایة واالستعارة 

  .عند العرب بالغیة المتواضع علیهابمعنى آخر األسالیب ال

: قال جعفر و هو یمدح صورة المرأة في اإلسالم، فكان ذاك الحوار بینه و بین عمرو بن العاص

  وماذا في دینكم عن النساء؟

ماذا لهن  ونحن نشتریهن  : فرد عمرو بن العاص مستهزءا. لهن ما لنا و علیهن ما علینا: رد جعفر

  .الطاعة ضاحكًا ومضحكا من في القاعةونكسوهن لیطعننا، أو نبیعهن إذا أبین  ونطعمهن

: فكان رد الصحابي الجلیل جعفر تلمیحیًا إلى الجاهلیة التي كانوا یعیشونها أیام قریش، حیث قال

أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقًا من بعد خلق، و أرضعتك طفًال، وسهرت علیك حتى بلغت 

لیة التي یعیشها عمر و من معه، و من یوافقونه الرأي بالغ أشّدك یا عمر؟، فهذا الرد التلمیحي إلى الجاه

األهمیة،من خالل إقناع الملك النجاشي بأن هذه الصورة التي یعیشونها بأنها جاهلیة سوداء، وهو ما ردده 

لماذا خرست آلهتك العدیدة یا عمر، أم أفحمها رّبهم : النجاشي لصدیق عمرو بن العاص عندما قال

  الواحد؟ 
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  :اإلستراتیجیة الحجاجیة.رابعاً 

إلى إقناع المتلقي، وتستعمل فیها  - من خالل خطابه  – أو إستراتیجیة اإلقناع یسعى فیها المرسل

یبیع سلعته، آلیات الحجاج، هذه اإلستراتیجیة تستعمل في عدة خطابات، فقد نجدها في خطاب التاجر ل

أو في خطاب األم لولدها، أما إذا تعلق األمر بالعملیة التعلیمیة، نجد أن المعلم إذا أراد إقناع المتعلم 

كأدوات التعلیل، : التي قد تكون لغویة بفعل أمر ما أو تركه أو تحسینه فإنه یستعمل آلیات الحجاج

كاإلشارات واإلیماءات وكل ما یتعلق بآلیات  وغیر لغویة... التركیب الشرطي، األفعال اللغویة، الوصف،

  .التواصل غیر اللفظي

من  من خالل مدح و تمجیدجعفر بن أبي طالب : كما صرح بها الصحابي جعفر في جزءه التالي

في غایة في الروعة، فبعد أن عرض لصورة الجاهلیة الحقیقیة، أخذ في عرض  ، وهو جزء صور اإلسالم

الصورة المقابلة لها وهي صورة اإلسالم، التي جاء بها هذا الرجل الصادق األمین، فقال جعفر بن أبي 

، فدعانا إلى اهللا لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة واألوثان" :طالب

وأمرنا بصدق الحدیث، وأداء األمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا 

عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال الیتیم، وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد اهللا وحده ال نشرك به شیًئا، 

فعدَّد علیه : "-وهي راویة القصة-نها أم سلمة رضي اهللا ع تقول السیدة". وأمرنا بالصالة والزكاة والصیام

  ".أموَر اإلسالم

ولم یتجمل، وٕانما هي الحقیقة، فالباطل بطبیعته قبیح مقیت   وفي ذلك التصویر لم یكذب جعفر

كریه، واإلسالم بطبیعته حسن جمیل محبوب، فقط علیك أن تعرض الصورة بوضوح، وستختار الفطرة 

  .السلیمة دین ربها

   :اإلستراتیجیة االقناعیة. خامساً 

وهي الجزء األخیر الذي قضى على تفكیر النجاشي وجعله مصدقًا، قنعًا ومقتنعًا برسالة النبي علیه 

الصالة و السالم، وهي إستراتیجیة یلجأ إلیها المرسل عندما یتأكد بأن الطرف الثاني وصل إلى مرحلة 

فر بأن النجاشي وصل إلى حالة من التصدیق األولي متقدمة من االقتناع، هنا اقتنع الصحابي الجلیل جع

أو الجزئي، فاغتنم فرصة النقاش مع عمرو بن العاص في قضیة مولد النبي عیسى علیه السالم، فبعد 

ماذا تقولون عن المسیح؟ هل جاءكم في قرآنكم عن :  تخوف الصحابي من ردة فعل النجاشي عندما قال

من خالل قراءة  جعفر بن أبي طالب یكید من الكافرین من قبل مولد المسیح شيء؟ فجاء الرد مفحماً 
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أمام خطاب وبیان جعفر وقد بدا علیه وكأنه بدأ یقتنع بكالمه . مقطع مؤثر من سورة مریم، كما سنرى

  .هل معك مما جاء به عن اهللا من شيء؟: ویهتم بأمر هذا الدین الجدید، سأله النجاشي قائالً 

  .نعم: قال جعفر

  .اقرأه عليَّ : النجاشيقال 

إلى اختیار موفَّق، فبرغم كثرة   وفي اآلیات التي سیقرؤها على النجاشي فكر جعفر، ثم هداه اهللا

  .اختار صدر سورة مریم السور التي نزلت في مكة، إال أنه

 - علیهم وعلى نبینا أفضل الصالة والتسلیم- اختار السورة التي تتحدث عن عیسى وزكریا ویحیى 

السورة ذات السیاق العذب اللطیف، تلك التي تجذب قلوب السامعین وتأخذ بألبابهم وأفئدتهم، اختار 

  :فتنشرح صدورهم لما جاء من عند الرحمن الرحیم، فقرأ جعفر

 ِمنِّي اْلَعْظمُ  َوَهنَ  ِإنِّي َربِّ  َقالَ  * َخِفی�ا ِنَداءً  َربَّهُ  َناَدى ِإذْ  * َزَكِریَّا َعْبَدهُ  َربِّكَ  َرْحَمةِ  ِذْكرُ  * كهیعص{

 َفَهبْ  َعاِقًرا اْمَرَأِتي َوَكاَنتِ  َوَراِئي ِمنْ  اْلَمَواِليَ  ِخْفتُ  َوإِنِّي * َشِقی�ا َربِّ  ِبُدَعاِئكَ  َأُكنْ  َوَلمْ  َشْیًبا الرَّْأُس  َواْشَتَعلَ 

 اْسُمهُ  ِبُغَالمٍ  ُنَبشُِّركَ  ِإنَّا َزَكِریَّا َیا * َرِضی�ا َربِّ  َواْجَعْلهُ  َیْعُقوبَ  َآلِ  ِمنْ  َوَیِرثُ  َیِرثُِني * َوِلی�ا َلُدْنكَ  ِمنْ  ِلي

 اْلِكَبرِ  ِمنَ  َبَلْغتُ  َوَقدْ  َعاِقًرا اْمَرَأِتي َوَكاَنتِ  ُغَالمٌ  ِلي َیُكونُ  َأنَّى َربِّ  َقالَ  * َسِمی�ا َقْبلُ  ِمنْ  َلهُ  َنْجَعلْ  َلمْ  َیْحَیى

 َقالَ  َآَیةً  ِلي اْجَعلْ  َربِّ  َقالَ  * َشْیًئا َتكُ  َوَلمْ  َقْبلُ  ِمنْ  َخَلْقُتكَ  َوَقدْ  َهیِّنٌ  َعَليَّ  ُهوَ  كَ َربُّ  َقالَ  َكَذِلكَ  َقالَ   * ِعِتی�ا

 ْكَرةً بُ  َسبُِّحوا َأنْ  ِإَلْیِهمْ  َفَأْوَحى اْلِمْحَرابِ  ِمنَ  َقْوِمهِ  َعَلى َفَخَرجَ  * َسِوی�ا َلَیالٍ  َثَالثَ  النَّاَس  ُتَكلِّمَ  َأالَّ  َآَیُتكَ 

 ِبَواِلَدْیهِ  َوَبر�ا * تَِقی�ا َوَكانَ  َوَزَكاةً  َلُدنَّا ِمنْ  َوَحَناًنا * َصِبی�ا اْلُحْكمَ  َوآتَْیَناهُ  ِبُقوَّةٍ  اْلِكتَابَ  ُخذِ  َیْحَیى َیا * َوَعِشی�ا

 ِإذِ  َمْرَیمَ  اْلِكتَابِ  ِفي َواْذُكرْ * َحی�ا ُیْبَعثُ  َیْومَ وَ  َیُموتُ  َوَیْومَ  ُوِلدَ  َیْومَ  َعَلْیهِ  َوَسَالمٌ   * َعِصی�ا َجبَّاًرا َیُكنْ  َوَلمْ 

 َبَشًرا َلَها َفَتَمثَّلَ  ُروَحَنا ِإَلْیَها َفَأْرَسْلَنا ِحَجاًبا ُدوِنِهمْ  ِمنْ  َفاتََّخَذتْ  * َشْرِقی�ا َمَكاًنا َأْهِلَها ِمنْ  اْنَتَبَذتْ 

 ُغَالًما َلكِ  ِألََهبَ  َربِّكِ  َرُسولُ  َأَنا ِإنََّما َقالَ  * تَِقی�ا ُكْنتَ  ِإنْ  ِمْنكَ  ِبالرَّْحَمنِ  َأُعوذُ  ِإنِّي َقاَلتْ  * َسِوی�ا

 َهیِّنٌ  َعَليَّ  ُهوَ  َربُّكِ  َقالَ  َكَذِلكِ  َقالَ  * َبِغی�ا َأكُ  َوَلمْ  َبَشرٌ  َیْمَسْسِني َوَلمْ  ُغَالمٌ  ِلي َیُكونُ  َأنَّى َقاَلتْ  * َزِكی�ا

  .22 - 1 :مریم }َقِصی�ا َمَكاًنا ِبهِ  َفاْنتََبَذتْ  َفَحَمَلْتهُ  * َمْقِضی�ا َأْمًرا َوَكانَ  ِمنَّا َوَرْحَمةً  ِللنَّاسِ  َآَیةً  َوِلَنْجَعَلهُ 

لم یتحمل النصارى أثر تلك الكلمات المعجزة، فما تمالكوا أن انهمرت دموعهم غزیرة فیاضة، وبكى 

وبین قلوب   قف هدایا عمرو حائًال بین كالم اهللالنجاشي حتى ابتلت لحیته، وبكى األساقفة، ولم ت

  :السامعین، وهنا وبوضوح أخذ النجاشي القرار وقال
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وٕان هذا لیعد إقراًرا ". لیخرج من مشكاة واحدة) عیسى: وفي روایة(إن هذا والذي جاء به موسى "

د اهللا بن أبي ثم التفت إلى عمرو وعب. وِصدق جعفر ومن معه  منه بصدق الرسالة، وصدق رسول اهللا

  ".انطلقا، فواهللا ال أسلمهم إلیكم أبًدا: "ربیعة وقال لهما

وبهذا یكون الوفد اإلسالمي قد نجح أعظم نجاح، ولم ینجح في إقناع عقل النجاشي وأساقفته فقط، 

بل تعدى ذلك حتى وصل إلى قلوبهم، وكانت هذه الجولة بكاملها في صفِّ المؤمنین، وُهزم سفیرا قریش 

  .منكرة، وذلك في أول تجربة لقریش مع المؤمنین على أرض محایدة هزیمة

  :خاتمة 

المهارات االقناعیة في نموذج الخطاب الدیني في جوهر بیان  الرقة العلمیة التي بین أیدینا هدفت 

مخاطبة العقول والقلوب فن ال یجیده إال من یمتلك أدواته، وٕاذا  أناإلسالمیة، كما توصلنا إلى  الدعوة

وهكذا . بسرعة الحجاجیة اجتمعت مع مناسبة الظرف الزماني والمكاني أثرت تأثیرًا بالغًا، ووصلت الفكرة

 -علیهم الصالة والسالم -كانت طریقة القرآن في تلمس حاجات الوجدان وأیضًا من عوامل نجاح األنبیاء 

ناع الناس برسالتهم، ووصوًال إلى تحقیق الهدف من الدعوة فإن مما تحسن العنایة الشدیدة به نشر في إق

وهذه ال . ثقافة اإلقناع وفنون الحوار وفن االستماع وتقمص شخصیة اآلخر في محاولة لفهم دوافع موقفه

هذا یدل على  ألن  ،العام لالقتناعیعني بطبیعة الحال الدخول في أي حوار وطرح القضایا الشرعیة 

  .شخصیة ضعیفة وانهزام أمام ضغط الواقع

  :قائمة المراجع -

  :الكتب

عادل محمد عبد الموجود، وعلي : تحقیق 1ط التهذیب في الفقه الشافعي،: )1998( البغوي الحسین بن مسعود -

  .محمد عوض، دار الكتب العلمیة، بیروت

  .الطالبین، تحقیق عادل عبد الموجود، دار الكتاب العلمیة، بیروتروضة : )1994(النووي محي الدین أبو زكریا -

  .، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت2حوار بین الفالسفة والمتكلمین، ص: )1982( حسام الدین األلوسي -

  .لد األول، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، المج1طاإلحكام في أصول األحكام،  ):1985(اآلدميسیف الدین  -

   .بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بیروت: تحقیق 2ط الموطأ،: )1977( مالك بن أنس -

  .بیروت ،1، ط)ع(مؤسسة آل البیت: وسائل الشیعة إلى تحصیل الشریعة، تحقیق: )1993(نمحمد بن الحس -
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  .بیروت ، دار النهضة،1المصالح المرسلة ، ط ):1995(الكریم حسن محمود عبد -

  :المجالت العلمیة و الحولیات

تأویل الخطاب الدیني في الفكر الحداثي الجدید، حولیة كلیة أصول الدین القاهرة، : )2005( أحمد عبداهللا الطیار -

  .، المجلد الثالث22العدد 

  )الوابغرافیة: (المواقع اإللكترونیة

الدراسات النظریة والممارسات الواقعیة، مدونة لبراهیم استراتیجیة الخطاب بین : عبد الهادي بن ظافر الشهري -

،  http://brahmiblogspotcom.blogspot.com ابراهیمي تهتم باللسانیات التداولیة التفاعلیة االجتماعیة،

  .بتصرف،15.30لى  الساعة ، ع13/02/2018: تاریخ الولوج

، على الساعة 12/01/2018: تاریخ الولوج: لمعلومات أوفر أنظر الرابط التالي ،تعریف اإلقناع: زیدان محمد -

21.30    ،http://www.arabvolunteering.org/corner/threads/38293  
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  المعرفة  كأساس تكوین مؤسسات متعلمة في ظل اقتصاد المعرفة إدارةتطبیقات 

  دراسة عینة من المؤسسات االقتصادیة

  سكیكدة ــــ لتكنولوجياالمدرسة العلیا ألساتذة التعلیم ــــ  بلبكاي جمال/أ    جامعة مستغانمــــ  بن حجوبة حمید /الباحث

  :ملخص

إیجاد العالقة بین  إلىفتهدف هذه الدراسة  ،المعرفة وتطبیقاتها دارةداري الحدیث إلاإلنظرا للتوجه 

المعرفة ودورها في تكوین مؤسسة متعلمة، والوقوع على واقعها في مؤسسات عینة الدراسة وسبل  إدارة

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي لتحلیل البیانات التي تم . تطبیق ونجاحها

ظاهري عبارة تم توزیعه بعد التأكد من الصدق ال) 35(الحصول علیها من خالل تصمیم استبیان ضم 

بمختلف مؤسسات عینة الدراسة، تم معالجة  عامال افرد 69والثبات، على عینة عشوائیة  مكونة من 

، وباالعتماد spss20 االجتماعیةواختبار فرضیات الدراسة باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم 

والمتوسطات الحسابیة واالنحراف ) Cronbach alpha(على مختلف األسالیب اإلحصائیة كمعامل الثبات

مجموعة من النتائج التي  إلىبعد المعالجة والتحلیل توصلت الدراسة . العیاري، معامل االرتباط بیرسون

المعرفة والمساهمة في تكوین مؤسسة متعلمة، وعلیه  إدارة،بین )طردیة(أثبتت وجود عالقة إیجابیة قویة 

لمواجهة ومواكبة التطورات الحدیثة من جهة، وتحسین أدائها في  فإن تطبیقها الیوم أصبح ضرورة حتمیة

  . ظل تزاید المنافسة العالمیة شدة من جهة أخرى

  .المعرفة إدارة، المؤسسات المتعلمة، المعرفة :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

            Due to the recent administrative orientation of knowledge management and its 

applications, the objective of this study is to identify the relationship between knowledge 

management and its role in the formation of an educated institution. It also reveals its reality 

in the institutions selected for this study and the ways of its application and success. The 

study uses the descriptive and the analytical approaches in analyzing the data which have 

been obtained through the design of a questionnaire that included 35 words distributed after 

verifying the virtual authenticity and consistency on a random sample of 69 individuals 

working in different institutions of the study sample. The hypotheses are tested using the 

statistical package for social sciences (SPSS20) in addition to various statistical methods such 

as Cronbach alpha, arithmetic mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient. After 

the analysis, the study comes to the conclusion that there is a strong positive relationship 

between knowledge management and its contribution in the formation of an educated 

institution. Therefore, its implementation today becomes necessary in order to cope with 

modern developments and to improve its performance in the face of increased global 

competition.  

Keywords: knowledge, educated institutions, knowledge management. 
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 : مقدمة

في عالم األلفیة الثالثة لم یبقى للمؤسسات  مكان للضعفاء  أو تصنیفًا لمحاوالت وٕانما عصرا 

عنوانه تقدم أو تقادم، عصر أصبحت فیه المعرفة قوة ورأس المال المادي الكبیر من دونها ضعف عالم 

ذه المعرفة ومراكز غیر ملموس  خفي تحول فیه مركز الثقل من المواد األولیة والمعدات الرأسمالیة إلى ه

التعلیم والتدریب والتركیز أكثر على البحث العلمي، عالم أصبحت فیه إدارة المعرفة تحدث الفارق بین 

مفهومین " العمال المعرفیون"في إطار هذا االقتصاد الناشئ تعتبر المعرفة والمؤسسات وتصنیفها، ف

تعتبر المعرفة موردا رئیسیا بالنسبة للمؤسسات ومصدرا من مصادر الثروة ومیزة تنافسیة "أساسیین، إذ 

وقد توصف المعرفة بانها معلومات تراكمیة أو إجمالیة أو مختصرة، وعندما تصاغ في شكل " لألمم

ات من المبادئ أو القوانین فإنها تؤدي إلى إیجاد قاعدة معرفیة، كما تعتبر العمال المعرفیون مجموع

بیئة یتطلب العمل . مهمین جدًا لتحقیق النجاح لمؤسسة من المؤسسات في بیئة دینامیكیة وقابلة للتغییر

لمواد أو البیانات أو الرموز فیها إبداعا دائما وابتكار ألفكار قابلة للتسویق، ولیس مجرد معالجة وٕانتاج ل

ما هو دور : إشكالیة الدراسة التالیةفي اطار ما یعرف بالمؤسسات المتعلمة، ومن خالل ما سبق نطرح 

  إدارة المعرفة كتوجه إداري حدیث في تكوین مؤسسات متعلمة في ظل االقتصاد الرقمي الجدید؟

  :تتفرع هذه االشكالیة لمجموعة األسئلة الفرعیة التالي

 ما هو واقع ادارة المعرفة في المؤسسات؟ -

 كیف تساهم ادارة المعرفي في تحقیق مؤسسات متعلمة مبنیة على البحث واالبداع؟ -

 هل هناك عالقة بین إدارة المعرفة والمؤسسات المتعلمة؟ -

  :فرضیة الدراسة

وتكوین ) المعرفة تشخیص، تولید، تخزین، مشاركة، تطبیق(هناك عالقة إیجابیه طردیة بین إدارة المعرفة 

  .مؤسسات متعلمة

  :التالیة الفرضیات الفرعیةتنبثق عن هذه الفرضیة الرئیسیة 

بین تشخیص المعرفة وتكوین  α≤ 0.05هناك عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -

 .مؤسسات متعلمة

بین عملیة تولید المعرفة وتكوین  α≤ 0.05هناك عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -

  .مؤسسات متعلمة
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بین عملیة تخزین المعرفة وتكوین  α≤ 0.05هناك عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -

 .مؤسسات متعلمة

بین عملیة مشاركة المعرفة  α≤ 0.05هناك عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -

  .وتكوین مؤسسات متعلمة

تطبیق المعرفة وتكوین مؤسسات  α≤ 0.05ات داللة إحصائیة عند مستوى داللةهناك عالقة ذ -

 متعلمة؟

  : أهمیة الدراسة

تبرز أهمیة هذه الدراسة من خالل التوجه االداري الحدیث نحو تحدیث وتكوین مؤسسات عصریة 

عرفة حجر الزاویة قائمة على المعرفة في ظل االنتقال الى االقتصاد الرقمي الجدید، الذي تعتبر ادارة الم

فیه أساس بقاء واستمرار هذه المؤسسات لذا یطلق علیها الیوم المؤسسات المتعلمة،  كما تعتبر هذه 

الدراسة كدعوة للمؤسسات للسعي والعمل والتفاعل مع المستجدات الحدیثة من أجل تطویر نفسها وتكوین 

فسها أفضل من انتظار نتائج منافسیها، وهذا ما قاعدة معرفیة ذاتیة بعیدًا عن تقلید غیرها واالعتماد على ن

 .ح لها بتحقیق النمو واالستمراریةیسم

  : أهداف الدراسة

 .ابراز دور ادارة المعرفة في تكوین تطور وتحدیث المؤسسات المتعلمة -

 .معرفة واقع ادارة المعرفة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

 .معرفة تأثیر كل بعد من أبعاد الدراسة للمتغیر المستقل ادارة المعرفة وتكوین مؤسسة متعلمة  -

الكشف عن نوع العالقة بین دور إدارة المعرفة في تكوین مؤسسات متعلمة في ظل االنتقال الى  -

 .االقتصاد الرقمي الجدید

  :منهج الدراسة

صحة الفرضیات المقدمة سنعتمد في دراستنا  بهدف دراسة إشكالیة هذا البحث وتحلیلها واختبار

هذه على المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي، للوقوف على المفاهیم الخاصة بالدراسة ومحاولة تحلیلها 

  .وٕایجاد العالقة بین متغیرات الدراسة

  : هیكل الدراسة

ة تم التطرق الى خدمة للبحث القائم على إیجاد العالقة بین إدارة المعرفة وتكوین مؤسسات متعلم

ایجاد العالقة النظریة بین متغیرات الدراسة، اال أنه ال یمكن اعتماد هذه العالقة دونما اسقاطها على 
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أرض الواقع فلعل معرفة الداء هي نصف الدواء، وعلى هذا األساس ارتأینا اجراء دراسة میدانیة على 

  .عینة من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لوالیة مستغانم

  المفاهیم المتعلقة بالدراسة المیدانیة: محور األولال

تعتبر ادارة المعرفة حقل من الحقول العلمیة التي تحتاج الى البحث والتعمق فیها لما لها من 

تأثیر وانعكاس على تكوین مؤسسات عصریة من جهة وعلى تحسین أدائها من جهة أخرى خاصة في 

  .  ناء مجتمعات منتجة للمعرفة ال مستهلكة لهاظل محاولة الولوج الى اقتصاد المعرفة وب

منظومة تفاعلیة شاملة ومتكاملة وفي إطار هذه النظم ستنشأ منظومة معلومات تكون : اقتصاد المعرفة

مهمتها األساسیة أن تجمع البیانات وتستخرج منها المعلومات وتولد من استخدامها المعرفة وتحقق بذلك 

والتأثیر ثم تتجه إلى إیجاد معارف جدیدة لیصبح االبتكار والخلق أداة تولید القوة والنفوذ وتصنع القدرة 

، كما ")10: 2001محسن أحمد الخضیري، (ألشكال غیر مسبوقة من المعرفة تشكل اقتصاد متجدد دائمًا 

یعتبر ذلك اإلقتصاد الذي یتضمن االستخدام الكثیف للمعرفة في القیام بالنشاطات اإلقتصادیة وفي 

ها، وتطورها ونموها، وٕان مضامین اقتصاد المعرفة ومعطیاته وكما تتحقق في الدول المتقدمة بالذات توسع

  . )16: 2007فلیح  حسن خلف، (تتمثل بثورة المعلومات واالتصاالت واالستخدام للمعرفة والعلم 

ء رأس مال المؤسسة مختلف المجهودات المبذولة للقائمین على المعرفة من أجل تنظیم وبنا: إدارة المعرفة

، وهي العملیة التي تدار بها المعلومات )4: 2009زینب عبد الرحمان السحیمي، (من الموارد المعلوماتیة 

والخبرات للحفاظ علیها وتحقیق میزة تنافسیة للمؤسسة وتحقیق رضا الزبون من خالل رفع مستوى كفاءة 

  )".280: 2010الحواجرة، كامل محمد یوسف (األداء زیادة اإلبداع واالبتكار

تبرز أهمیة إدارة المعرفة في كونه تساعد على نشر المعلومات، وتحقیق میزة : أهمیة ادارة المعرفة

، كما تبرز أهمیة ادارة المعرفة في أنها أداة المؤسسات )58: 2010خضیر كاظم حمود، ( تنافسیة للمؤسسة

: 2011محمد فالق وآخرون،( المستقرة غییرات البیئیة غیرة لمواجهة التلالستثمار في رأس المال الفكري وأدا

515 -516.(    

هي التي تسعى لتوفیر فرص التعلم المستمر واستخدام التعلم في الوصول إلى : المؤسسات المتعلمة

تحقیق أهدافها، وربط األداء الفردي باألداء التنظیمي وتشجیع الحوار واالستفسار وكذلك التفاعل المستمر 

یئة، وزیادة مقدرة األفراد على اتخاذ رؤیة مشتركة وتشجیع التطور الذاتي المستمر للعاملین، وٕاثارة مع الب

طاقات االبتكار لدیهم وتوفیر مرونة عالیة في التفاعل مع البیئة والمشاركة في اتخاذ القرارات، وهي بذلك 

قدراتهم على الوصول إلى النتائج التي تحفز العاملین فیها على جمیع المستویات الفردیة والجماعیة لزیادة 

، وللمؤسسة المتعلمة جوانب ثقافیة  )32: 2015معن العیاصرة، خلود الحارثي، (یهتمون في الواقع بتحقیقها 
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تدعم محیط التعلم، كما أن لها إجراءات تشجع تعلم وتطویر ) رؤى، قیم، طموحات، سلوكیات( متناسبة

 التعلم وتسهیله، وكذلك لها جوانب هیكلیة تسمح وتتیح استمراریة التعلماألفراد من خالل تحدید احتیاجات 

  )".2014:91سوسن بنت محمد بن زرعة، (

جهاد (یتطلب نجاحها مجموعة من األسس والمتطلبات نوجزها في: متطلبات نجاح المؤسسات المتعلمة

  : )5: 2007صیاح بنب هاني، 

في بناء المؤسسات المتعلمة، التي تتطلب أن توفر كل وهي تمثل القاعدة األساسیة : القوى المحركة

الظروف التي تساعد المورد البشري فیها على تعلم ما هو مفید لتحقیق غایات وأهداف المؤسسة، وأن 

 تسعى نحو االستفادة من الخبرة التي یحملها العاملین والموظفین كانطالقة في  بناء هذه القاعدة

القاعدة األساسیة للتعلم یدفع الموظفین نحو البحث الذاتي عن تحقیق مقاصد إن توفر : إیجاد الغرض

المؤسسة التي یسعى الموظفون فیها نحو إیجاد غرض المؤسسة فیندفعون إلنجاز أعمالهم عن طریق تعلم 

 أشیاء جدیدة

ض المؤسسة، بناء على القوى المحركة لعملیة التعلم والتي تدفع الموظفین نحو البحث عن غر : االستفهام

حیث یأخذ الموظفون بالتحرك في كل االتجاهات عبر الوسائل المختلفة لالتصال وذلك بغیة االستطالع 

  .واالستفهام

إن زیادة إدراك الموظفین لرؤیة ورسالة المؤسسة وما ینبثق عنها من أهداف واستراتیجیات، وٕان : التمكین

ن المؤسسة أن تتصف بالمرونة وأن تمنح الموظفین اندفاعهم نحو تعلم مهارات وقدرات جدیدة، یتطلب م

 .درجة أكبر من االستقاللیة والمشاركة في اتخاذ القرارات

تستطیع المؤسسة أن تتفوق وتحقق المكاسب المطلوبة من النجاح إذا استطاعت تقییم أعمالها  :التقویم

  .ى القصیرباستمرار واالستفادة من التغذیة الراجعة للتخلص من األخطاء على المد

  الدراسة المیدانیة: المحور الثاني

بعدما تم التعرف على العالقة النظریة في الجانب النظري فإنه ال یمكن اعتماد هذه النتیجة دو  

نما اسقاطها على ارض الواقع وسنتطرق من خالل هذا الجانب تحدید اإلطار المنهجي للدراسة وكذلك 

، وعلى spss20یة التحلیل الوصفي لنتائج االستبیان، اعتمادا برنامج الحزمة االحصائیة للعلوم االنسان

معامل االرتباط بیرسون وكذا حساب المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري لعبارات كل بعد من أبعاد 

  .متغیرات الدراسة
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 تحدید عینة ومجتمع الدراسة: أوالً 

إلجراء أي دراسة میدانیة إحصائیة ال بد من تحدید مجتمع وعینة الدراسة كأول خطوة لتحدید 

مجموعة محددة من األفراد أو الطالب لها بعض «: األخیرة فیعرف مجتمع الدراسة بأنهاتجاه هذه 

، ونظرا لصعوبة القیام بالمسح الشامل لمجتمع الدراسة، )"22: 2015شفیق العتوم، ( الخصائص المشتركة

عائشة عادل مرابطي، (لجانا الى اسلوب المعاینة، التي تمثل مجموعة مصغرة وجزئیة من مجتمع الدراسة

في عینة المؤسسات الصغیرة ) عامل( فرد 69، لذا تم إختیار عینة  عشوائیة قدرها )96: 2009نحوي، 

  :یوضح ذلك) 1(والمتوسطة لوالیة مستغانم والجدول

  توزیع عدد االستبیانات): 1(الجدول

عدد االستبیانات   االستبیانات

  الموزعة

عدد االستبیانات 

  المسترجعة

  ةالعدد الصالح للدراس

  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد  %النسبة  العدد

المجموع 

  الكلي

120  100  81  67.5  69  57.5  

  .من إعداد الباحثَین بناًء على معلومات االستبیان :المصدر

  أسالیب جمع البیانات: ثانیا

  : اعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من األسالیب واألدوات تتمثل في

  أداة الدراسة - 

زیاد بن (االستبیان كوسیلة لجمع البیانات لغرض معرفة  اتجاه المستجوبین نحو موضوع معین 

  : ، وهو وسیلة مناسبة لمثل هذه الدراسات، تضمن هذا االخیر ما یلي)16: 2010علي بن محمود الجرجاوي، 

  ).الجنس، السن، المستوى العلمي( وقد شمل : المحور األول

تشخیص المعرفة، تولید المعرفة، تخزین (ى على خمس متغیرات مستقلة وقد احتو  :المحور الثاني

تمثل ادارة المعرفة كمتغیر مستقل، واحتوى كل متغیر مستقل ) المعرفة، مشاركة المعرفة، تطبیق المعرفة

  .عبارات 5على 

عبارات كما یوضحها  5تضمن هذا المحور تكوین المؤسسات المتعلمة یحوي  وقد: المحور الثالث

  :  في ما یلي) 2(الجدول
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  وصف فقرات االستبیان):2(الجدول 

المتغیرات المستقلة لكل   متغیرات الدراسة

  متغیر

  عدد العبارات

 

 المستقل

  

  

  ادارة المعرفة

  5  تشخیص المعرفة

  5  تولید المعرفة

  5  تخزین المعرفة

  5  مشاركة المعرفة

  5  تطبیق المعرفة

  5  المؤسسات المتعلمة  المؤسسات المتعلمة  التابع

  30  2  المجموع

  .من إعداد الباحثَین بناء على االستبیان :المصدر

  مقیاس الدراسة: ثالثاً 

  :في ما یلي) 3(لقد اعتمدت هذه الدراسة على مقیاس لیكرت الخماسي كما هو موضح في الجدول

  مقیاس لیكرت الخماسي): 3(الجدول 

موافق   التقییم

  تماما

غیر موافق   غیر موافق  محاید  موافق

  تماما

  1  2  3  4  5  الوزن

  بناء على دراسات سابقة الباحثَینمن إعداد : المصدر

  :كما یلي) 4(والمجاالت موضحة في الجدول  وقد تم تقسیم مقیاس لیكرت الخماسي حسب تحدید المدى 

  ).منخفض، متوسط، مرتفع(وتتم عملیة تحدید درجة الموافقة 1.33= 1/3- 5= طول الفئة 

  همیة بالنسبة للفقراتدرجة األ): 4(الجدول 

  مستوى األهمیة  المجال

  منخفض  [1 -2.33 ]

  متوسط  [3.66-2.34 ]

  مرتفع  [3.67- 5]

  من إعداد الباحثَین بناءًا على الدراسات السابقة :المصدر
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  األداةصدق : رابعاً 

: 2013/2014مقدم وهیبة، (قدرة أداة القیاس على قیاس ما هو مطلوب قیاسه" یعرف صدق األداة بأنه

280.(  

  الصدق الظاهري

قمنا بعرض االستبانة في صورتها األولیة على مجموعة من األساتذة وأهل االختصاص، من أجل 

العبارات، وتصویبه وتقویم ما جاء فیه من هفوات التقییم والتحكیم وتقدیم اآلراء وتسجیل المالحظات حول 

  .واخطاء

  ثبات أداة الدراسة

جاسم (أنه یعطي النتائج نفسها إذا أعید تطبیقها على نفس العینة «ویقصد بثبات أداة القیاس 

، لذا یعتبر من أهم الطرق التي یمكن قیاس بها ثبات أداة )354: 2016محمد التمیمي، وسام مالك داود، 

  .س كما هي موضحة في الجدول التاليالقیا

  )ألفا كرومباخ(معامل الثبات ): 5(الجدول 

  قیمة ألفا كرومباخ الكلیة  عدد العبارات

  0.89  عبارة 30

  .spss20واعتمادا على  من إعداد الباحثَین بناًء على نتائج االستبیان :المصدر

أكبر ) 0.89(نالحظ من خالل الجدول أن معامل الثبات الكلي ألفا كرومباخ  الذي بلغت قیمته 

، وهذا یدل على أن االستبیان الخاص بهذه الدراسة یتمتع )0.60(من القیمة الطبیعیة في العلوم اإلنسانیة 

  . بدرجة عالیة من الثبات، مما یؤكد صالحیة استخدامه لهذه الدراسة المیدانیة

  األسالیب اإلحصائیة المستعملة

اعتمدنا في هذه الدراسة على مجموعة من األسالیب اإلحصائیة وكذا االستعانة ببرنامج الحزمة 

  : لتحلیل البیانات تمثلت في 20ذات اإلصدار  spssاإلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة 

 للتحقق من ثبات أداة القیاس؛   (Cronbach alpha)اختبار ألفا كرومباخ -

اعتمدت الدراسة على المتوسطات الحسابیة لمعرفة درجة أهمیة إجابات عینة الدراسة وكذا  -

 . االنحراف المعیاري لمعرفة اتجاه اإلجابات بانسجام أو تشتت العبارة، إضافة إلى النسب المئویة

لمعرفة مدى وجود نوع العالقة بین دور األستاذ الجامعي والتحصیل : معامل االرتباط بیرسون -

 .العلمي

  



 03: العدد                                                             .للعلوم اإلنسانیة و االجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
159 

   :وصف الخصائص الدیمغرافیة لعینة الدراسة

الجنس، السن، المستوى ( احتوى المحور األول من االستبیان على الخصائص الدیمغرافیة 

، وسیتم التطرق لهذا بالتحلیل والتمثیل البیاني لمختلف الخصائص المتعلقة بعینة الدراسة )التعلیمي

  . 20ذات اإلصدار  spssیة للعلوم اإلجتماعیة وباالعتماد على برنامج الحزم اإلحصائ

  :خصائص عینة الدراسة حسب الجنس) 6(یبین الجدول رقم : الجنس

  توزیع عینة الدراسة حسب الجنس): 6(الجدول رقم

  %النسبة   التكرار  أفراد العینة/  الجنس

  69.6  48  ذكر

  30.4  21  أنثى

  100  69  المجموع الكلي

  .spss20وٕاعتمادًا على  من إعداد الطالب بناًء على نتائج االستبیان :المصدر

من عینة الدراسة ذكور وهو دلیل على ما یتقلده من %  69.6نالحظ من خالل الجدول أن ما نسبته 

مناصب التخاذ القرارات في المؤسسة، وكذا نوع المهام التي یوكل لهم حسب عینة الدراسة المدروسة 

  .من عینة الدراسة% 30.4البحث في حین بلغن نسبة االناثلخدمة غرض هذا 

  :خصائص عینة الدراسة حسب السن حیث تم توزیعها على أربع فئات) 8(یبین الجدول : السن

  توزیع عینة الدراسة حسب السن): 7(الجدول 

  %النسبة   التكرار  أفراد العینة/ السن

  11.6  08  29إلى  20ما بین 

  18.8  13  39إلى  30ما بین 

  50.7  35  49إلى  40ما بین 

  18.8 13  فما فوق 50

  100  69  المجموع الكلي

  .spss20وٕاعتمادًا على  من إعداد الباحثَین بناًء على نتائج اإلستبیان :المصدر

سنة بنسبة  49الى  40یبین الجدول أنه حوالي نصف عینة الدراسة یتراوح سنهم ما بین 

سنة  30الخبرة في المؤسسات عینة الدراسة، في حین جات الفئة ما بین وهو دلیل على عامل % 50.7

%  11.6وفي االخیر حوالي  18.8سنة فما فوق  بنسبة متساویة بلغت 50سنة من جهة والفئة  39و

  .بالمئة من عینة الدراسة لهم مستوى تقني
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 .المستوى العلمي) 8(یبن الجدول : المستوى العلمي

  :المستوى العلمي ألفراد عینة الدراسة وسیتم توضیحها في ما یليیبین الجدول التالي 

  توزیع عینة الدراسة حسب المستوى العلمي): 8(الجدول 

  أفراد العینة            

  المستوى العلمي

  %النسبة   التكرار

 15.9 11 تقني

 52.2 36 لیسانس

 31.9 22 مهندس

  100 69  المجموع الكلي

  .spss20وٕاعتمادًا على  من إعداد الباحثَین بناًء على نتائج اإلستبیان :المصدر

ذات مستوى لیسانس في حین جاءت فئة المهندسین ثانیا بنسبة %  52.2یبین الجدول أن ما نسبته 

  . في اخر الترتیب%  15.9بالمئة، كما جاءت فئة التقنیین % 31.9مئویة قدرت 

  تحلیل أبعاد الدراسة: ثامناً 

تم حساب كل من المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لكل متغیر مستقل من المتغیرات سی

  :وكذا المتغیر التابع وتحلیلها في ما یلي

تقوم اي مؤسسة مهما ان نوعها بتشخیص المعارف التي تمتلكها او بحاجة الیها وهي : تشخیص المعرفة

  .عملیة من عملیات ادارة المعرفة

  .ط الحسابي واالنحراف المعیاري لبعد تشخیص المعرفةالمتوس): 9(الجدول

المتوسط   العبارة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوى 

  األهمیة

  الترتیب

  3  متوسط 1,19 3,65 العاملین لدى الموجودة الخبرة خالل من

  2  مرتفع 1,06 3,81 الداخلیة العمل اجراءات خالل من

  1  مرتفع 0.79 4,30 المؤسسة في الداخلیة األقسام خالل من

  5  متوسط 1,37 3,10 المعلومات نظم من

  4  متوسط 1,38 3,38 المؤسسة خارج من خبراء على االعتماد

    متوسط 1.16 3.64 المجموع الكلي

  .20ذات اإلصدار  spssمن إعداد الباحثَین بناًء على معلومات اإلستبیان ونتائج  :المصدر
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 4.30نالحظ من خالل الجدول أنه تصدرت العبارة الثالثة ترتیب العبارات بمتوسط حسابي قدره 

یدل على انسجام اتجاه اجابات عینة الدراسة، وقد  0.79بمستوى أهمیة مرتفع وانحراف معیاري قدره 

لها، في   الداخلیة األقسام خاللتمحورت هذه العبارة حول تشخیص المؤسسة الحتیاجاتها المعرفة من 

 1.37وانحراف معیاري قدره  3.10حین جاءت العبارة الرابعة في اخر الترتیب بمتوسط حسابي قدره 

  .یفسر تشتت اتجاه اجابات عینة الدراسة

تبقى عملیة تشخیص المعرفة في مؤسسات عینة الدراسة متوسطة یترجمها المتوسط الحسابي 

یفسر تشتت اتجاه اجابات عینة 1.16حراف معیاري قدره وان 3.64الكلي لبعد تشخیص المعرفة الذي بلغ 

  . الدراسة

بعدما یتم تشخیص المعرفة وتحدید اماكنها تقوم المؤسسة بتولید المعرفة من مختلف  :تولید المعرفة 

  .اماكنها

  .المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لبعد تولید المعرفة): 10(الجدول

المتوسط   العبارة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوى 

  األهمیة

  الترتیب

  4  متوسط 1,12 3,09 واإلداریین للعمال باجتماعات القیام

  2  مرتفع 0,95 3,91 والوطنیة الدولیة والمؤتمرات الندوات

  3  مرتفع 1,24 3,80 االلكترونیة والمواقع االنترنت خالل من

  1  مرتفع 0,90 4,16 الباحثین وتشجیع والتطویر البحث خالل من

  5  متوسط 1,26 2,91 الدولة من الرسمیة خاصة الخارجیة المصادر من

    متوسط 5.47 3.57 المجموع الكلي

  .20ذات اإلصدار  spssمن إعداد الباحثَین بناًء على معلومات اإلستبیان ونتائج  :المصدر

یدل  0.90وانحراف معیاري بمستوى أهمیة مرتفع  4.16لقد بلغ المتوسط الحسابي للعبارة الرابعة 

على تشتت اتجاه عینة الدراسة، تمحورت هذه العبارة حول قیام المؤسسة بتولید المعرفة من مصادرها 

المختلفة ویعتبر البحث والتطویر وتشجیع الباحثین من هذه المصادر لتوفیر المعرفة، في حین جاءت 

ت مستوى أهمیة متوسط وانحراف معیاري یفسر ذا 2.91العبارة الخامسة متذیلة الترتیب بمتوسط حسابي 

وعلیه تبقى عملیة تولید المعرفة متوسطة یمثلها المتوسط 1.26تشتت اتجاه اجابات عینة الدراسة بلغ 

  .الحسابي اللي لبعد تولید المعرفة وانحراف معیاري قدره  یبین تشتت هذا االتجاه
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المتحصل علیها من عملیة التولید من اجل تسهیل  تقوم المؤسسة بعملیة تخزین المعرفة :تخزین المعرفة

  .عملیة استرجاعها عند الحاجة الیها

  .المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لبعد تخزین المعرفة): 11(الجدول

المتوسط     العبارة 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوى 

  األهمیة

  الترتیب

  3  مرتفع 1,14 3,86 االلكتروني األرشیف

 عند السترجاعها سهلة بطریقة المعرفة توثیق

 الحاجة
3,97 1,02 

  1  مرتفع

  5  متوسط 1,09 3,04 الخبرة ذوي العمال على المحافظة

  2  مرتفع 0,78 3,87 بالمؤسسة خاصة بیانات قواعد

 الخبرات على  حفاظاً  العاملین وتحفیز تشجیع

 المكتسبة
3,12 1,29 

  4  متوسط

    متوسط 1.06 3.57 المجموع الكلي

  .20ذات اإلصدار  spssمن إعداد الباحثَین بناًء على معلومات اإلستبیان ونتائج  :المصدر

 بطریقة المعرفة توثیقنالحظ من خالل الجدول انه تصدرت العبارة الثانیة التي تمحورت حول 

االنحراف ومستوى أهمیة مرتفع، في حین بلغ  3.97الحاجة بمتوسط حسابي  عند السترجاعها سهلة

یفسر تشتت اتجاه اجابات عینة الدراسة، في حین جاءت العبارة الثالثة في  1.02المعیاري لنفس العبارة 

  .ذات مستوى أهمیة متوسط 3.04اخر الترتیب بمتوسط حسابي 

یترجمها المتوسط الحسابي الكلي الذي بلغ   وانحراف معیاري  3.57تبقى عملیة تخزین المعرفة 

  .     اتجاه اجابات عینة الدراسة1.06 قدره یدل على 

یجب على المؤسسة مشاركة العمال المعارف المتحصل علیها واال تكون دون فائدة  :مشاركة المعرفة

  .منها
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  .المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لبعد مشاركة المعرفة): 12(الجدول

المتوسط   العبارة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوى 

  األهمیة

  الترتیب

  4  متوسط 1,34 2,72 واالجتماعات الندوات

  5  متوسط 1,11 2,30 العمال بین المعارف تبادل خالل من

  2  متوسط 1,18 3,03 المعارف لتبادل تدریبیة بورشات القیام

 ال یصال مختصین طریق عن

 المعلومات
2,93 1,21 

  3  متوسط

  1  متوسط 1,12 3,16 االلكترونیة والرسائل االنترنت

    متوسط 1.19 2.82 المجموع الكلي

  .20ذات اإلصدار  spssمن إعداد الباحثَین بناًء على معلومات اإلستبیان ونتائج  :المصدر

نالحظ من خالل الجدول أن عملیة مشاركة المعرفة متوسطة حسب اتجاه اجابات عینة الدراسة 

یفسر اتجاه  1.19بمستوى أهمیة متوسط، وانحراف معیاري  2.82من خالل متوسط حسابي كلي بلغ 

وتقام تمحور هذا البعد حول عملیة مشاركة المعرفة التي تعتبر مهمة في المؤسسة، . اجابات عینة الدراسة

على اساسها الخطط واالستراتیجیات نتیجة ما تسمح به من استفادة العنصر البشري من مختلف المعارف 

المتحصل علیها، مما تصبح دافع وحافز معنوي قوي لتحسین عملیات المؤسسة واداءه الفردي فأداء 

  . المؤسسة ككل

تعتبر عملیة تطبیق المعرفة عملیة مهمة جدا في المؤسسة باعتبارها آخر عملیة تقوم بها  :تطبیق المعرفة

  .بعد سلسلة من المراحل للحصول على المعرفة
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  .المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لبعد تطبیق المعرفة): 13(الجدول

المتوسط   العبارة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوى 

  األهمیة

  الترتیب

 تطبیق متطلبات جمیع توفیر على المؤسسة تعمل

 المعرفة
2,91 1,26 

  5  متوسط

  1  مرتفع 1,03 3,67 المعارف ونشر لتطبیق الحدیثة الوسائل على االعتماد

  4  متوسط 1,17 3,26 المعرفة لتطبیق الكلي الدعم

  3  متوسط 1,34 3,45 الحدیثة المعارف من العمال جمیع استفادة

  2  متوسط 1,38 3,57 للعمال اإلبداعیة األفكار تشجیع

    متوسط 1.23 3.37 المجموع الكلي

  .20ذات اإلصدار  spssمن إعداد الباحثَین بناًء على معلومات اإلستبیان ونتائج  :المصدر

ذات مستوى أهمیة  3.67نالحظ من خالل الجدول ان المتوسط الحسابي للعبارة الثانیة بلغ 

یدل على تشتت اتجاه اجابة عینة الدراسة، وقد تمحورت هذه العبارة حول  1.03معیاري متوسط وانحراف 

المعارف، وفي االخیر جاءت العبارة االولى  ونشر لتطبیق الحدیثة الوسائل المؤسسة على مدى اعتماد

المعرفة وانجاحها، بمتوسط حسابي  تطبیق متطلبات  جمیع التي تمحورت حول قیام المؤسسة بتوفیر

  .یفسر هذا االتجاه المتوسط لعینة الدراسة 1.26وانحراف معیاري  2.91

ذات مستوى اهمیة  3.37تبقى عملیة تطبیق المعرفة متوسطة یترجمها المتوسط الحسابي الكلي

  .یفسر تشتت اتجاه اجابات عینة الدراسة1.23متوسط وانحراف معیاري قدره 

یقوم على المعرفة ومنافسة قویة بین مختلف  تشهد الیوم المؤسسات عصر: المؤسسات المتعلمة

المؤسسات سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لذا وجدت هذه األخیر في توجه إداري حدیث یتطلب 

منها احداث ومواكبة كل ما هو جدید في البیئة الخارجیة وتحلیل االشارات قبل غیرها من المؤسسات 

  .ى مؤسسات متعلمة ومالكة للمعرفة في الوقت نفسهالتقلیدیة، لذا تغیرت تلك المؤسسات ال
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  )المؤسسات المتعلمة(المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمتغیر التابع): 14(الجدول

المتوسط   العبارة

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

مستوى 

  األهمیة

  الترتیب

  5  متوسط 1,15 3,01 العاملین األفراد رضا تحقیق من المؤسسة تمكن

  4  متوسط 1,39 3,23 الخارجیة البیئة على متفتحة المؤسسة تجعل

 الجودة وتحقیق دعم على المعرفة إدارة تعمل

 للمؤسسة الشاملة
3,38 1,38 

  3  متوسط

 التعلم على المؤسسة المعرفة إدارة تساعد

 العمال وتدریب المستمر
4,70 0,46 

  1  مرتفع

 تنافسیة میزة تحقیق أساس المعرفة إدارة

 غیرها عن للمؤسسة
3,59 0,88 

  2  متوسط

    متوسط 1.05 3.58 المجموع الكلي

  .20ذات اإلصدار  spssمن إعداد الباحثَین بناًء على معلومات اإلستبیان ونتائج  :المصدر

نالحظ من خالل الجدول انه تصدرت العبارة الرابعة ترتیب عبارات المتغیر التابع تكوین 

ذات  4.70االقتصاد الرقمي الجدید، وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة مؤسسات متعلمة في ظل 

یفسر انسجام اتجاه اجابات عینة الدراسة، تمحورت هذه  0.46مستوى أهمیة مرتفع وانحراف معیاري قدره 

العبارة حول دور ادارة المعرفة في دعم التعلم المستمر ودعامة اساسیة لتنمیة العنصر البشري وكذا 

بمستوى أهمیة متوسط وانحراف معیاري قدره  3.01دریبه، في حین بلغ المتوسط الحسابي للعبارة االولى ت

  .یدل على تشتت اتجاه اجابات عینة الدراسة 1.15

  اختبار ومناقشة فرضیات الدراسة

إلثبات فرضیات هذه الدراسة تم االعتماد على معامل االرتباط بیرسون وتحلیل اإلنحدار البسیط 

لكشف عن نوع العالقة الرتباطیة بین المتغیرات، ومعامل التحدید لتفسیر بكم یساهم المتغیر المستقل في  ل

  : تفسیر المتغیر التابع من خالل ما یلي

  :والتي تنص على أنه: الفرضیة الفرعیة األولى

بین تشخیص المعرفة والمؤسسات  α≤ 0.05هناك عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة

  .المتعلمة
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بین تشخیص  α≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  :H0الفرضیة الصفریة

  .المعرفة والمؤسسات المتعلمة

بین تشخیص  α≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  :H1الفرضیة البدیلة 

  المعرفة والمؤسسات المتعلمة

 .نتائج معامل اإلنحدار البسیط لتشخیص المعرفة والمؤسسات المتعلمة): 15(الجدول

درجات  العامل

 الحریة

متوسط 

 المربعات

مستوى 

 الداللة

معامل 

التحدید 

)R2( 

معامل 

االرتبا

 )R(ط 

 

A 

 

 

 

F 

 

 118 0.89  0.79 0.63 0.000 0.177 1 اإلنحدار

  0.001 67 الخطأ

   68 المجموع

  .spss20من إعداد الباحثَین بناًء على نتائج  :المصدر

تشخیص المعرفة والمؤسسات نالحظ أن معامل االرتباط بیرسون بین ) 15(من خالل الجدول

والمؤسسات تشخیص المعرفة وهذا یدل على وجود عالقة طردیة قویة بین  R=0.79بلغ القیمة  المتعلمة

دلیل على قدرة المتغیر المستقل تشخیص  وهو  R2 =0.63كما بلغت قیمة معامل التحدید. المتعلمة

، ویؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة )تكوین مؤسسة متعلمة(في تفسیر المتغیر التابع %  63المعرفة بـــــ

ت قیمة معامل اإلنحدار لعوامل غیر مشخصة یمثلها المتغیر العشوائي، في حین بلغ%  37وتبقى 

وبما أن إشارة المعلمة تشخیص المعرفة A=0.89للمتغیر المستقل المهارات الخاصة بتشخیص المعرفة 

حیث إذا تغیر  ،تشخیص المعرفة والمؤسسات المتعلمةموجبة هذا یدل على وجود عالقة طردیة بین 

وحدة، وهذا دلیل وبرهان آخر  0.89تشخیص المعرفة بوحدة واحدة فإن تكوین مؤسسة متعلمة یتغیر بــ 

وهي قیمة أكبر من قیمتها الجدولیة  118المحسوبة  Fعلى تأكید هذا االرتباط في حین بلغت قیمة 

F=3,92.0.00وهي دالة إحصائیا بالنظر إلى مستوى معنویة  الذي قدر بـــ SIG=   أقل من مستوى

ي تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة عند ومنه نرفض الفرضیة الصفریة الت 0.05الداللة المعتمد 

 H1تشخیص المعرفة وتكوین المؤسسات المتعلمة ، ونقبل الفرضیة البدیلةبین  α≤ 0.05مستوى داللة  

بین تشخیص المعرفة  α≤ 0.05بوجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  التي تقر 

  .والمؤسسات المتعلمة
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  :والتي تنص على أنه: الفرضیة الفرعیة الثانیة

  .تولید المعرفة والمؤسسات المتعلمةبین  α≤ 0.05هناك عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  

تولید بین  α≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة   :H0الفرضیة الصفریة

  .المعرفة والمؤسسات المتعلمة

تولید المعرفة بین  α≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة    :H1ة البدیلة الفرضی

  .والمؤسسات المتعلمة

 .لبعد تولید المعرفة وتكوین مؤسسة متعلمةنتائج معامل اإلنحدار البسیط ): 16(الجدول

  العامل

  

  

درجات 

  الحریة

 

متوسط 

 المربعات

مستوى 

 الداللة

معامل 

 )R2(التحدید 

معامل 

  االرتباط 

  

 

A 

 

 

F 

 88 0.80 0.75 0.56 0.000 0.026 1 اإلنحدار

  0.085 67 الخطأ

   68 المجموع

  .spss20من إعداد الباحثَین بناًء على نتائج  :المصدر

تولید المعرفة والمؤسسات بین نالحظ أن معامل االرتباط بیرسون ) 16(من خالل الجدول

تولید المعرفة والمؤسسات بین وهذا یدل على وجود عالقة طردیة قویة  R=0.75المتعلمة القیمة 

دلیل على قدرة المتغیر المستقل تولید المعرفة  وهو  R2 =0.56كما بلغت قیمة معامل التحدید. المتعلمة

، ویؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة وتبقى )مةالمؤسسات المتعل(في تفسیر المتغیر التابع %  56بـــــ

لعوامل غیر مشخصة یمثلها المتغیر العشوائي، في حین بلغت قیمة معامل اإلنحدار للمتغیر %  44

وبما أن إشارة المعلمة تولید المعرفة موجبة هذا یدل على وجود عالقة  A=0.80المستقل تولید المعرفة 

حیث إذا تغیرت عملیة تولید المعرفة بوحدة واحدة فإن  ،.المتعلمة تولید المعرفة والمؤسساتبین طردیة 

وحدة، وهذا دلیل وبرهان آخر على تأكید هذا االرتباط في حین  0.80تكوین مؤسسة متعلمة یتغیر بــ 

وهي دالة إحصائیا بالنظر إلى .F=3,92وهي قیمة أكبر من قیمتها الجدولیة  88المحسوبة  Fبلغت قیمة 

ومنه نرفض الفرضیة  0.05أقل من مستوى الداللة المعتمد   =SIG 0.000ة الذي قدر بـــمستوى معنوی

تولید بین  α≤ 0.05الصفریة التي تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  

بوجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند التي تقر  H1، ونقبل الفرضیة البدیلةالمعرفة والمؤسسات المتعلمة

   .تولید المعرفة والمؤسسات المتعلمةبین  α≤ 0.05مستوى داللة  
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  :والتي تنص على أنه: الفرضیة الفرعیة الثالثة 

تخزین المعرفة وتكوین مؤسسات بین  α≤ 0.05هناك عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  

  .متعلمة

تخزین بین  α≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة   :H0الفرضیة الصفریة

  .المعرفة وتكوین مؤسسات متعلمة

تخزین المعرفة بین  α≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة    :H1الفرضیة البدیلة 

  .وتكوین مؤسسات متعلمة

 .تخزین المعرفة وتكوین مؤسسات متعلمةنتائج معامل اإلنحدار البسیط ل): 17(الجدول

درجات  العامل

 الحریة

متوسط 

 المربعات

مستوى 

 الداللة

معامل 

 )R2(التحدید 

معامل 

االرتباط 

)R( 

A F 

 

 0.000 0.095 1 اإلنحدار

  0.003 67 الخطأ 35 0.77 0.58 0.34

   68 المجموع

  .spss20من إعداد الباحثَین بناًء على نتائج  :المصدر

نالحظ أن معامل االرتباط بیرسون بین تخزین المعرفة وتكوین مؤسسات ) 17(من خالل الجدول

وهذا یدل على وجود عالقة طردیة متوسطة بین تخزین المعرفة وتكوین  R=0.58بلغ القیمة  متعلمة

المستقل تخزین دلیل على قدرة المتغیر  وهو  R2 =0.34كما بلغت قیمة معامل التحدید مؤسسات متعلمة

، ویؤكد مدى صحة ودقة هذه )تكوین مؤسسات متعلمة(في تفسیر المتغیر التابع %  34المعرفة بـــــ

لعوامل غیر مشخصة یمثلها المتغیر العشوائي، في حین بلغت قیمة معامل %  66الدراسة وتبقى 

خزین المعرفة موجبة هذا یدل وبما أن إشارة المعلمة ت A=0.77اإلنحدار للمتغیر المستقل تخزین المعرفة 

حیث إذا تغیرت عملیة تخزین . على وجود عالقة طردیة بین تخزین المعرفة وتكوین مؤسسات متعلمة

وحدة، وهذا دلیل وبرهان آخر على  0.77المعرفة بوحدة واحدة فإن تكوین مؤسسات متعلمة تتغیر بــ 

ي قیمة أكبر من قیمتها الجدولیة وه 35المحسوبة  Fتأكید هذا االرتباط في حین بلغت قیمة 

F=3,92.0.00وهي دالة إحصائیا بالنظر إلى مستوى معنویة  الذي قدر بـــ SIG=   أقل من مستوى

ومنه نرفض الفرضیة الصفریة التي تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة عند  0.05الداللة المعتمد 

التي  H1، ونقبل الفرضیة البدیلةمؤسسات متعلمة بین تخزین المعرفة وتكوین α≤ 0.05مستوى داللة  
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تخزین المعرفة وتكوین مؤسسات بین  α≤ 0.05بوجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  تقر 

 .متعلمة

  :والتي تنص على أنه: الفرضیة الفرعیة الثالثة

المعرفة وتكوین مؤسسات مشاركة بین  α≤ 0.05هناك عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  

  .متعلمة

مشاركة بین  α≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة   :H0الفرضیة الصفریة

  .المعرفة وتكوین مؤسسات متعلمة

مشاركة بین  α≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة    :H1الفرضیة البدیلة 

  .متعلمةالمعرفة وتكوین مؤسسات 

 .نتائج معامل اإلنحدار البسیط لبعد مشاركة المعرفة وتكوین مؤسسات متعلمة): 18(الجدول

درجات  العامل

 الحریة

متوسط 

 المربعات

مستوى 

 الداللة

معامل 

التحدید 

)R2( 

معامل 

االرتباط 

)R( 

A  

 
F 

 0.000 0.079 1 اإلنحدار

  0.003 67 الخطأ 26 0.32 0.53 0.28

   68 المجموع

  .spss20من إعداد الباحثَین بناًء على نتائج  :المصدر

نالحظ أن معامل االرتباط بیرسون بین مشاركة المعرفة وتكوین مؤسسات ) 18(من خالل الجدول

وهذا یدل على وجود عالقة طردیة متوسطة بین مشاركة المعرفة وتكوین  R=0.53متعلمة بلغ القیمة 

دلیل على قدرة المتغیر المستقل  وهو  R2 =0.28كما بلغت قیمة معامل التحدید. مؤسسات متعلمة

، ویؤكد مدى صحة ودقة )تكوین مؤسسات متعلمة(في تفسیر المتغیر التابع %  28مشاركة المعرفة بـــــ

لعوامل غیر مشخصة یمثلها المتغیر العشوائي، في حین بلغت قیمة معامل %  72بقى هذه الدراسة وت

وبما أن إشارة المعلمة مشاركة المعرفة موجبة هذا  A=0.32اإلنحدار للمتغیر المستقل مشاركة المعرفة 

حیث إذا تغیرت عملیة  یدل على وجود عالقة طردیة بین مشاركة المعرفة وتكوین مؤسسات متعلمة،

وحدة، وهذا دلیل وبرهان  0.32اركة المعرفة بوحدة واحدة فإن تكوین المؤسسات المتعلمة یتغیر بــ مش

وهي قیمة أكبر من قیمتها الجدولیة  26المحسوبة  Fآخر على تأكید هذا االرتباط في حین بلغت قیمة 

F=3,92.0.00وهي دالة إحصائیا بالنظر إلى مستوى معنویة  الذي قدر بـــ SIG=   أقل من مستوى
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ومنه نرفض الفرضیة الصفریة التي تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة عند  0.05الداللة المعتمد 

التي  H1، ونقبل الفرضیة البدیلةبین مشاركة المعرفة وتكوین مؤسسات متعلمة α≤ 0.05مستوى داللة  

مشاركة المعرفة وتكوین بین  α≤ 0.05بوجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  تقر 

 .مؤسسات متعلمة

  :والتي تنص على أنه: الفرضیة الفرعیة الثالثة

  .بین تطبیق المعرفة والمؤسسات المتعلمة α≤ 0.05هناك عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة

بین تطبیق  α≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة   :H0الفرضیة الصفریة

  .المعرفة والمؤسسات المتعلمة

بین تطبیق  α≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة    :H1الفرضیة البدیلة 

 .المعرفة والمؤسسات المتعلمة

 .نتائج معامل اإلنحدار البسیط لبعد تطبیق المعرفة والمؤسسات المتعلمة): 19(الجدول

درجات  العامل

 الحریة

متوسط 

 المربعات

مستوى 

 الداللة

معامل 

التحدید 

)R2( 

معامل 

 )R(االرتباط 

A F 

 

 0.000 0.117 1 اإلنحدار

  0.002 67 الخطأ 48 0.55 0.64 0.42

   68 المجموع

  .spss20من إعداد الباحثَین بناًء على نتائج  :المصدر

تطبیق المعرفة والمؤسسات نالحظ أن معامل االرتباط بیرسون بین ) 19(من خالل الجدول

تطبیق المعرفة وهذا یدل على وجود عالقة طردیة متوسطة بین  R=0.64بلغ القیمة  المتعلمة

دلیل على قدرة المتغیر المستقل  وهو  R2 =0.42كما بلغت قیمة معامل التحدید. والمؤسسات المتعلمة

، ویؤكد مدى صحة ودقة هذه )تكوین مؤسسة متعلمة(في تفسیر المتغیر التابع  % 42تطبیق المعرفة بـــــ

لعوامل غیر مشخصة یمثلها المتغیر العشوائي، في حین بلغت قیمة معامل %  58الدراسة وتبقى 

وبما أن إشارة المعلمة تطبیق المعرفة موجبة هذا یدل  A=0.55اإلنحدار للمتغیر المستقل تطبیق المعرفة 

حیث إذا تغیر تطبیق المعرفة بوحدة  ،تطبیق المعرفة والمؤسسات المتعلمةعلى وجود عالقة طردیة بین 

وحدة، وهذا دلیل وبرهان آخر على تأكید هذا االرتباط  0.55واحدة فإن تكوین مؤسسة متعلمة تتغیر بــ 

وهي دالة إحصائیا .F=3,92وهي قیمة أكبر من قیمتها الجدولیة  48لمحسوبة ا Fفي حین بلغت قیمة 
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ومنه  0.05أقل من مستوى الداللة المعتمد   =SIG 0.000بالنظر إلى مستوى معنویة  الذي قدر بـــ

 α≤ 0.05نرفض الفرضیة الصفریة التي تقر بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  

بوجد عالقة ذات التي تقر  H1المعرفة وتكوین المؤسسات المتعلمة ، ونقبل الفرضیة البدیلةتطبیق بین 

 .بین تطبیق المعرفة والمؤسسات المتعلمة α≤ 0.05داللة إحصائیة عند مستوى داللة  

  :والتي نصت على ما یلي: الفرضیة الرئیسیة

بین ادارة المعرفة وتكوین المؤسسات  α≤ 0.05هناك عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة

  المتعلمة

بین بین ادارة  α≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة :H0الفرضیة الصفریة

   .المعرفة وتكوین المؤسسات المتعلمة

بین بین ادارة  α≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة :H1الفرضیة البدیلة 

   .المعرفة وتكوین المؤسسات المتعلمة

 .نتائج معامل اإلنحدار البسیط بین ادارة المعرفة والمؤسسات المتعلمة): 19(الجدول

درجات  العامل

 الحریة

متوسط 

 المربعات

مستوى 

 الداللة

معامل 

التحدید 

)R2( 

معامل 

االرتباط 

)R( 

F 

 0.000 0.028 1 اإلنحدار

  0.008 67 الخطأ 134 0.81 0.66

   68 المجموع

  .spss20بناًء على نتائج  الباحثَینمن إعداد  :المصدر

 ادارة المعرفة والمؤسسات المتعلمةنالحظ أن معامل االرتباط بیرسون بین ) 19(من خالل الجدول

، المتعلمة بین ادارة المعرفة والمؤسساتوهذا یدل على وجود عالقة طردیة قویة  R=0.81 بلغ القیمة 

%  66دلیل على قدرة المتغیر المستقل ادارة المعرفة بـــــ وهو  R2 =0.66كما بلغت قیمة معامل التحدید

%  34، ویؤكد مدى صحة ودقة هذه الدراسة وتبقى )تكوین مؤسسات متعلمة(في تفسیر المتغیر التابع 

وهي قیمة أكبر  134المحسوبة  Fفي حین بلغت قیمة . لعوامل غیر مشخصة یمثلها المتغیر العشوائي

 =SIG 0.00فهي دالة إحصائیا بالنظر إلى مستوى معنویة الذي قدر بـــ. F=3,92من قیمتها الجدولیة 

ومنه نرفض الفرضیة الصفریة التي تقر بعدم وجود عالقة ذات  0.05أقل من مستوى الداللة المعتمد 

لمعرفة والمؤسسات المتعلمة، ونقبل الفرضیة بین ادارة ا α≤0.05داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
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بین ادارة المعرفة  α≤ 0.05بوجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  التي تقر  H1البدیلة

   . والمؤسسات المتعلمة

  :خاتمة

توصلنا من خالل هذه الدراسة أن هناك ارتباط وثیق بین إدارة المعرفة والتعلم التنظیمي، الذي یتم من 

. خالله توسیع وتعمیق المعرفة في إطار ما یعرف بالمؤسسة المتعلمة أو المؤسسات المعرفیة دائمة التعلم

وهي بذلك مؤسسات تعمل على تهیئة المناخ والعمل على تهیئة بیئة مساعدة على التعلم والبحث 

یق اهدافها والتطویر، ووضع الخطط واألطر التنظیمیة لتكون مؤسسة مرنة، وتكون قادرة على تحق

المستقبلیة التي خططت لها للمستقبل، وانطالقا من هذا توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصیات 

  :نوجزها في ما یلي

   بین إدارة المعرفة  ومساهمتها في تكوین مؤسسة متعلمة قادرة ) إیجابیة( وجود عالقة طردیة قویة

 .على تحدیث مدخالتها وتقییم مخرجاتها

 ملیة مشاركة المعرفة من زیادة الثقة لدى الفرد وتنمیة قدراته، مما یسمح له بالقیام باألعمال تؤدي ع

 .بصورة سهلة وحل المشاكل التي تعترض المهام الموكلة له

  تعزیز مشاركة العاملین أكثر في عملیة اتخاذ القرار في المؤسسة، والقیام بورشات وعقد ندوات

ق تطبیقها في المؤسسة وحسن التعامل مع التقنیات الجدیدة حول ثقافة إدارة المعرفة وطر 

 .المستمرة

  التركیز على إعداد برامج تدریبیة تتوافق ومتطلبات نجاح تطبیق إدارة المعرفة لتمكین الفرد العامل

بالمؤسسة وتنمیته لالرتقاء وتحسین أداءه، وضرورة المساواة بین العمال في تقسیم المعارف 

 .لعمال الجدد وٕاشراكهم في عملیات إدارة المعرفةوالخبرات خاصة ا

  تشجیع الفرد العامل على تدعیم مهراته العلمیة للوصول للمعرفة وحسن التعامل مع التغیرات

والتقنیات الجدیدة إلدارة للمعرفة، وٕاكساب المؤسسة القدرة على المنافسة في البیئة الخارجیة 

افسة الشدیدة على عمال المعرفة والكفاءات العالیة في وتدعیم البیئة الداخلیة خاصة في ظل المن

 . األلفیة الثالثة

 االحتكاك واالستفادة من تجارب المؤسسات األخرى خاصة العالمیة والعاملة في نفس المجال. 
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  العمل على وضع قاعدة معرفیة متاحة للجمیع وتوفیر ظروف االستغالل األمثل لها، العمل على

ن في المؤسسة على أهمیة ودور إدارة المعرفة، وقیمة مشاركة المعارف تكوین وتوعیة العاملی

 والخبرات بین العاملین؛ 

  تنمیة روح العمل الجماعي بین العاملین وتبادل المعارف بینهم إلحداث التنسیق الالزم لتطبیق إدارة

ة في عالم مبني المعرفة، لتكوین قیادات إداریة قادرة على تحمل المسؤولة ومتشبعة بثقافة المعرف

 .بكامله على إنتاج المعرفة واتجاه االندماج في اإلقتصاد الرقمي

  على المؤسسات االهتمام أكثر وتثمین معارف وخبرات العاملین وتدریب العمال الجدد على ید

خبراء متخصصین، والسعي الدائم لتشخیص وتولید المعرفة التي تحتاجها المؤسسة لضمان 

 .االستمراریة

  غرس إدارة المعرفة كثقافة خاصة بالمؤسسات لنجاح تطبیق إدارة المعرفة، وٕاقامة لقاءات ضرورة

 .بین مختلف المستویات اإلداریة في المؤسسة لتبادل المعارف بینهما وتنمیة العمل الجماعي

   على المؤسسات الیوم تخصیص قسم خاص بإدارة المعرفة یحوي فریق عمل مؤهل یتكفل

المعرفیة من جهة، ومخطط لمتطلبات واالحتیاجات المستقبلیة لها من جهة  باحتیاجات المؤسسة

وكذا السهر على التطبیق الصحیح إلدارة المعرفة وتوفیر متطلباتها لتحسین األداء البشري . أخرى

 . فأداء المؤسسة ككل

  :قائمة المراجع  

  .10: ، ص2001القاهرة، مصر، ، مجموعة النیل العربیة، "اقتصاد المعرفة" محسن أحمد الخضیري، .1

  .16: ، ص2007، عالم الكتاب الحدیث، األردن، "اقتصاد المعرفة" فلیح  حسن خلف، .2

، مداخلة ضمن الملتقى الدولي للتنمیة "جاهزیة المنظمات العامة إلدارة المعرفة" زینب عبد الرحمان السحیمي، .3

  . 4: ، ص2009نوفمبر  4-1اإلداریة نحو أداء متمیز للقطاع الحكومي، 

دراسة ارتباط استراتیجیات استثمار رأس المال المعرفي باألداء التنافسي " كامل محمد یوسف الحواجرة، .4

  .280: ، ص2010جوان  2، مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، العدد "للمؤسسات

  .58: ، ص2010، دار صفاء، األردن، "منظمة المعرفة" خضیر كاظم حمود، .5

دراسة حالة لمجموعة ( حمد فالق وآخرون، عملیات إدارة المعرفة وتأثیرها في تحقیق المیزة التنافسیة م .6

: ، ص، ص2011، 4، العدد7، المجلة األردنیة في إدارة األعمال، المجلد "Orangeاالتصاالت األردنیة

515 ،516.  
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دراسة حالة لمجموعة ( زة التنافسیة محمد فالق وآخرون، عملیات إدارة المعرفة وتأثیرها في تحقیق المی .7

: ، ص، ص2011، 4، العدد7، المجلة األردنیة في إدارة األعمال، المجلد "Orangeاالتصاالت األردنیة

515 ،516.  

درجة ممارسة مدیریات المدارس الثانویة بمدینة الطائف الستراتیجیات المنظمة " معن العیاصرة، خلود الحارثي، .8

  .32: ، ص2015، 1، العدد11ردنیة في العلوم التربویة، المجلد، المجلة األ "المتعلمة

مدى توفر خصائص المنظمة المتعلمة في جامعة األمیرة نوره بنت عبد الرحمن " سوسن بنت محمد بن زرعة، .9

، أیلول 9، العدد 3، المجلة الدولیة التربویة المتخصصة، المجلد "من وجهة نظر رئیسات األقسام األكادیمیة

  .91:ص، 2014

أساسیات بناء المنظمة المتعلمة في الشركات الصناعیة األردنیة دراسة میدانیة على " جهاد صیاح بنب هاني، .10

 .5:، ص2007، 4، العدد3، المجلة األردنیة في إدارة األعمال، المجلد"شركات صناعة البرمجیات في األردن

  .22: ، ص2015ر والتوزیع، األردن، ، دار المناهج للنشSPSSشفیق العتوم، طرق االحصاء باستخدام  .11

  .96: ، ص2009، 4، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، العدد"العینة" عادل مرابطي، عائشة نحوي، .12

، مطبعة أبناء الجراح، "القواعد المنهجیة التربویة لبناء االستبیان" زیاد بن علي بن محمود الجرجاوي، .13

  .16: ، ص2010، 2فلسطین، ط

تقییم مدى استجابة منظمات األعمال في الجزائر للمسؤولیة اإلجتماعیة دراسة عینة تطبیقیة " مقدم وهیبة، .14

، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، "على عینة من مؤسسات الغرب الجزائري

  .280، ص2013/2014تخصص علوم التسییر، جامعة وهران 

، مركز الكتاب األكادیمي، "Spssاإلحصاء الحیوي باستخدام برنامج :" مالك داودجاسم محمد التمیمي، وسام  .15

  .354: ، ص2016، 1األردن، ط
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  التلوث اإلجتماعي داخل البیئة الحضریةمشكلة 

  لطـــــرش فیروز ـــ جامعة تبسة / د                                        العیفاوي فریدة ـــ جامعة تبسة   /د

  :ملخص

 الصناعة السریع في للتطور نظراً  الحدیث العصر سمات من الحضریة البیئة مشكالت تلوث تعتبر     

 باإلنسان تحیط البیئة تلوث أصبحت مشكالت ،حیث السكان عدد في الهائلة والزیادة التكنولوجي والتقدم

میادین الحیاة، ویعتبر التلوث اإلجتماعي أحد المصادر الرئیسیة  شتى وفي والجوانب اإلتجاهات كافة من

 معدالت من یزید مما اإلجتماعیة الحیاة دتعق إلى بدوره یؤديهذا و  ،المساهمة في تلوث البیئة الحضریة

یؤدي الفقر والفساد األخالقي، الهجرة الریفیة الحضریة، اإلختالط  الحضري، بحیث والعنف الصراع

 ممایجعل، واإلستمراریة اإلتساق وعدم بالتناقض یتسم إجتماعي فعل ظهور السكاني، التفكك األسري إلى

 دالةالالع فتخلق اإلجتماعي للضبط الخاضعة والمعاییر القیم مع متناقضاً  تصرفاً  یتصرف المدینة ساكن

 الفرد لها یخضع التي الخارجیة المؤثرات بسبب الحضري اإلجتماعي البناء بذلك ویختل تمعلمجا أفراد بین

  .التلوث لهذا نتیجة

 المشكلة، التلوث، التلوث اإلجتماعي، البیئة الحضریة :الكلمات المفتاحیة. 

 

Abstract : 

      The problems of pollution of the urban environment are characteristic of the modern era 

due to the rapid development of industry, technological progress and the huge increase in the 

population. The problems of pollution of the environment surrounds man from all directions 

and aspects and in various fields of life. The social pollution is one of the main sources 

contributing to the pollution of the urban environment, This, in turn, leads to the complexity 

of social life, which increases the rates of urban conflict and violence. Poverty and moral 

corruption, rural urban migration, population mix and family disintegration lead to the 

emergence of a social act characterized by contradiction, inconsistency and continuity. , 

Mmaadjal townspeople acting behavior inconsistent with the values and standards subject to 

social control they are created among members of society injustice and thereby break down 

the social and urban construction because of external influences, which is subject to the 

individual as a result of this pollution. 

 Keywords: problem, pollution, social pollution, urban environment. 
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  : ةــــــــــــمقدم

 ؛ التلوث لمشكالت متنوعة تصورات یقدموا المختلفة أن اإلهتمامات ذوي والباحثین العلماء إستطاع     

 كاإلمتداد أو الفیزیقیة المشكالت ضوء في التلوث مشكالت تصور لبعض إلىا فیها یمیل الذي الوقت ففي

 بمثابة األزمة ذات في اآلخر البعض ،یرى إستعمالها البیئة لسوء وفساد المخطط غیر العشوائي النمو

 ،وفي وفعالة كافیة بطریقة یعمل في أن الحكومي واإلداري الجهاز فشل على دال شاهد أو بارز مظهر

 والمعاییر القیم عن  واإلنحراف اإلجتماعي التفكك مسائل نم مسألة على أنها ثالث فریق یعتبرها المقابل

 اتلوثً  العالم أنحاء جمیع تعیش في الثقافي، فأصبحت المدن الحالیة المستوى وتدني الفقر عن الناجمة

 والحرمان تعاني منها كالفقر التي االجتماعیة األمراض نتیجة ومستقبلها كیانها یهدد حاداً  اجتماعیاً 

  .وتفكك المجتمع األسري والتفكك والسرقة على المخدرات والبغاء واإلدمان واألحداث والتشرد

 هي تقریبا واحدةبدایة   نقطة من اإلجتماعیة المشاكل دراسة إلى الحدیث اإلجتماع علم إتجه وقد 

 فیر"یقول كما االجتماعیة والمشكلة الصحیح للسلوك المجتمع حددها التي والمعاییر القواعد عن اإلنحراف

 االجتماعیة البیئة أو المجتمع ظروف عن وینجم إصالحیة معالجة یتطلب موقف" هي "Fairchild" تشیلد

  )1( . "تحسینه و لمواجهته االجتماعیة الوسائل تجمیع معه یتحتم ،أو

اإلجتماعي عن التلوث  األثار المترتبة عن للكشف كمحاولة الحالیة الدراسة جاءت السیاق هذا وفي     

  .داخل البیئة الحضریة

  :األتي التساؤل طرح یمكن ماسبق خالل ومن

  ؟ الحضریة البیئة داخل عن التلوث اإلجتماعي األثار الناجمة ماهي

 .الدراسة هذه في المدرجة المفاهیم أهم سوف نحاول تحدید لذا

  : تحدید مفاهیم الدراسة- 1

 :المشكلة 1.1

 تظهر المشكلة أن یعتقد "Merton"فمیرتون" المشكلة مفهوم إلى اإلجتماع علماء نظرة إختلفت     

 األمر به ویؤمنون یعتقده الناس بینما و الفعلي الواقع بین ما تناقص هناك یكون عندما الوجود إلى

 بوجوده، األفراد یعتقد موجود وما هو ما على اإلنسجام إلظفاء التناقض لهذا حل إیجاد یستدعي الذي

                                                           
ة ــــــــیة ،دار المعرفــــــات واقعـــــس نظریة ودراســـــ،أسرــــــم االجتماع المعاصـــــــمجاالت عل: محمد عاطف غیث وآخرون  1

  .306- 305،ص ص 
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 من به یرتبط وما الفعل أن" میرتون" یرى والتفكك؛ ولهذا لإلنحالل اإلجتماعي البناء یتعرض ال حتى

 إنحرافیة ظاهرة معین مجتمع في مثال" الزنا" تكون ظاهرة فقد المشكلة تحدد التي هي ومعاییر قیم

 مشكلة، تمثل ال وبالتالي وسویة عادیة كظاهرة مجتمعات أخرى في إلیها ینظر قد ،بینما أومشكلة

 ...التحایل أو أوالكذب نتحارإلأو ا السرقة لظاهرة بالنسبة الشيء ونفس

علیها  للحكم الظاهرة أساسها على تقاس وثوابت قواعد هناك توجد ال أنه اإلجتماع علماء یرى ولهذا      

 :جانبین تحمل اإلجتماعیة المشكلة أن المفكرون یرى كما مشكلة غیر أو مشكلة بأنها

 .للظاهرة المادي الوجودي الموضوعي الجانب- 

 .بالمشكلة اإلحساس أو الشعوري المعنوي الجانب- 

 وقد تعددت المشكلة غیر أو المشكلة صفة علیها یضفي الذي هو للظاهرة والشعوري المعنوي والجانب

 أوالهجرةالمكاني  الحراك نسبة وٕارتفاع السكان نمو التحضر،وزیادة نسبة بإرتفاع المشكالت وتنوعت

 ومشكلة النقل، ،ومشكلة البطالة ومشكلة اإلسكان، كمشكلة:  كثیرة  حضریة مشكالت بذلك ،فأفرزت

  )1(.التلوث

 سلوك كذلك وهي اإلنسانیة، العالقات في إنحراف أو خلل حدوث "فهي :أما المشكلة اإلجتماعیة      

  )2( .أفراده من لكثیر الرئیسیة المصالح على یؤثر مما معا، اإلثنین أو إجتماعي وتفكك إنحراف

 أن طالما المجتمع حددها التي القواعد عن جتماعيإلا السلوك نحرافإ هي إذن االجتماعیة فالمشكلة 

 للجماعة، فعل واضح رد إلى مؤدیا عنها نحرافإل یكونا معینة معاییرا تضع القواعد هذه

 فبعض المجتمع في لها الناس نتباهإ درجة حیث من تختلف نحرافاتإلا أن Clinard"كلینارد"ویعتبر

 الرضا بعدم قویا شعورا تخلق التي الواضحة الجرائم من تعتبر العرض وهتك والقتل الخطف مثل الجرائم

 االجتماعیة الناحیة من وضوحا أقل فتكون البسیطة السرقات مثل أخرى مخالفات وهناك المجتمع في

 یجب أي الوضوح من أدنى حد له یكون أن یجب المجتمع في فعل رد نحرافإلا یثیر أن أجل فمن ولهذا

  )3(.نحرافإ بأنه یوصف وأن الآلخرین واضح یكون أن

                                                           

، ص ص 2002المكتب العربي الحدیث، القاهرة، ،مشكالت المدینة، دراسة في علم إجتماع الحضري: أحمد رشوان 1

4 -5. 

 2003مؤسسة شباب الجامعة،اإلسكندریة، ،األسرة و المجتمع،دراسة في علم إجتماع األسرة :حسین عبد الحمید رشوان 2

  .87،ص 

 .306-305المرجع السابق، ص ص : محمد عاطف غیث وآخرون 3
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جتماعي وتعمل إلكل ما یطرأ على المجتمع من تغییر في النسق اویمكن إعتبار المشكلة اإلجتماعیة 

في  ةغیر مألوفنماط أو أجتماعي وتتمثل في شكل سلوكیات إلعلى إخالل في وظائف ومهام النسق ا

 .نحرافات وسلوكیات خاطئة تعیق تقدم المجتمع إالمجتمع وتعمل على وجود 

  :التلوث 2.1

 من فهو في إطارها الصحیح، وضعها من أجل كبیر جهد تحتاج إلى التي المفاهیم من التلوث یعتبر     

 من لیس تصور ،والتلوث الفرعیةالمفاهیم  من كثیرا تحتها یندرج والتي الشدیدة العمومیة ذات المفاهیم

 دقیق ومحدد تعریف إعطاء في العلمیة شتى المیادین في العلماء إختلف ،ولهذا بدقة تحدیده السهل

 .التلوث لمفهوم

 تنتج كل عملیة النظافة، أو أنها عدم النقاء أو منعدم حالة " بأنه التلوث یعرف المنطلق هذا ومن      

  )1( ."الحالة هذه مثل

البشریة  في الحیاة ویؤثر إلنسان فیها یتسبب البیئة في ضار تغییر أي " بأنه التلوث أیضا ویعرف      

  )2(".البیئي النظام بكفاءة اإلخالل یؤدي إلى بحیث النباتیة، أو الهوائیة أو

 بصفة البشریةالحیاة  على ضررها یعود والتي البیئة في التلوث على أثار یركز التعریف هذا أن یبدو    

 فإن ولذلك البیئي، النظام الهامة في العوامل اإلنسان أحد عامة، ویمثل بصفة األخرى والكائنات خاصة

 ذلك في إفساد خطیرة بعواقب ینذر علمي أو معرفي سند على القائم وغیر الواعي غیر اإلنسان تدخل

  .التوازن

 مستوى التخطیط وتدني التصنیع زیادة ،وأثر العمران لزیادة نتیجة یزداد التلوث أن نجد ولهذا     

 ،إلىالحضر الوسط المحافظة على عن وعجزهم الفئات لبعض المعیشي المستوى وٕانخفاض الحضري

  إلى راجع وهذا المدینة، وجه تشوه التي أصبحت العامة الطرقات في والنفایات الفضالت إلقاء جانب

  )3( .األخالقیة القیم وٕانهیار الثقافي المستوى وٕانحطاط الخدمات نقص

                                                           
، المكتب الجامعي الحدیث، لمشاركة الشعبیة لحمایة البیئة من منظور الخدمة االجتماعیةا:محمد السیدعامر،علي لیلة 1

 .55ص  2002 اإلسكندریة،

مجلس التعاون لدول الخلیج  الدلیل الموحد لمفاهیم و مصطلحات التخطیط في دول :جمیل الطاهر،صالح العصفور2 

 .271،ص  1996،الكویت، العربي للتخطیط ، المعهدالعربیة

 .320،ص 1999، دارالمعرفة الجامعیة،القاهرة،المشكالت اإلجتماعیة في المجتمعا لمصري :محمد سعید فرح وأخرون3 
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 الطبیعیة تجدید مواردها على قادرة البیئة تعد لم ،بحیث ظاهرة إجتماعیة التلوث أصبح المنطلق هذا ومن 

 عن الناتجة والمخلفات تحلیل النفایات على قادرة العناصر هذه فلمتعد عناصرها، إختالل مما أدى إلى

  )1( .السامة والغازات والدخان بروائح القمامة ملوثا المدن جو ،فأصبح للمجتمع المختلفة النشاطات

 فیما النظر اإلجتماعیة وجهة نجد أن التلوث، ومفهوم المشكالت لمفهوم السابقة التعریفات خالل من     

 جدید منظور تنمیة تساعد على اإلیكولوجیا أن تصور من تراه فیما تحدد التلوث بمشكالت یتصل

 ؛فإذا البیئة عناصر كل بین المتبادلة المستمرة العالقات على یقوم تكیفي تطوري بأنه یوصف للمجتمع

 للتكیف مستمرة عملیات خالل من طریقها عن ،فإنه یتغیر والطبیعیة اإلجتماعیة البیئة یغیر المجتمع كان

 خصائص من یزید ،كما ناحیة من المجتمع نمو إلى یؤدي هذا التكیف فإن الوقت نفس المتبادل وفي

 مشكالت إلى ذلك یؤدي فقد المتبادل التكیف هذا فشل إذا أما المجتمع إثراء حیاة في تساهم التي البیئة

  .التلوث

 معا األهداف الحضاریة تتطابق عندما المجتمع سلوك أعضاء یتوافق البنائیة النظر وجهة ومن     

 الوسائل مع األهداف الثقافیة تتطابق ال عندما یحدث اإلنحراف ،ولكن المتاحة التنظیمیة ألسالیب

  )2(.التنظیمیة

 بإعتبارها بالبناء اإلجتماعي عالقاتها في المشكلة هذه نالحظ أن التلوث مشكالت دراسة عند ویتعین

  .الطبیعة من وموقفه المجتمع بسلوك تتعلق

 :البیئة الحضریة 3.1

 من یتضمنه بما الحضري للوسط الشائعة اإلستخدامات عن یختلف ال الحضریة البیئة مفهوم إن     

 همل تحدید في الحضریة الدراسات ونفي المتخصص إختلف ،وقد وٕاقتصادیة وٕایكولوجیة إجتماعیة أبعاد

 هذا تناولت التي التعریفات بعض إلى نتعرض الخالف هذا ولحسم العموم ،وعلى الحضریة البیئة مفهوم

 .العلمیة التفسیرات ومختلف لنظریة األطرا ضوء في المفهوم وذلك

 هذه بین ومن اإلیكولوجیة العملیات خالل من الحضریة البیئة تعریف یمكن اإلطار هذا وفي    

 الالمركزیة"centralisation ،"المركزیةdispersion " والتشتت"" concentrationالتركز،" العملیات

décentralisation "" العزل "ségrégation الغزوinvasion" "واإلحتالل".succession
)1(  

                                                           
 .22ص 2000 اإلسكندریة،،دار المعرفة الجامعیة، التنمیة و العشوائیات الحضریة :محمد عباس إبراهیم  1
 .26المرجع السابق،ص  :حمد سعید فرح وأخرونم 2
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 تغیرات طریقها عن یحدث التي التغیرات إلى الحضریة اللبیئة تفسیره في اإلیكولوجیة العملیات هذه تشیر

 السكان على تطرأ التي التغیرات إلى والتشتت التركز یشیر ،بحیث اإلجتماعیة وأنشطتهم السكان توزیع في

 عملیتي ،وتقاس  الطبیعیة الزیادة معدالت في لإلختالف أو ألخرى منطقة من للهجرة نتیجة المكان عبر

 و المواصالت وسائل من القرب بدرجة العملیتین هاتین ،وتتأثر السكانیة الكثافة ضوء في والتشتت التركز

  )2(.األرض إستخدام أنواع عن فضال اإلقتصادیة، القدرة تباین

 اإلنسان المتحضر فیه یعیش الذي الوسط "أنها على الحضریة البیئة تعرف أخرى ناحیة ومن     

 اإلجتماعیة النشاطات مختلف فیه ویمارس األساسیة، حیاته ومقومات عناصر منهعلى ویحصل

 )3(".به یتأثر هو في یؤثر وبالتالي والثقافیة، واإلقتصادیة

 منها المجتمع لیستمد إلیها یتجه موارد مجرد لیست الحضریة البیئة أن التعریف هذا خالل من یتبین     

 والعادات االجتماعیة المؤسسات تنظمها والتي بالمجتمع الفرد عالقة كذلك تشمل ،وٕانما حیاته مقومات

 )4(.واألخالق والقیم والتقالید

 وزیادة وٕاتساع العمران المرافق بتوفر تتمیز التي المناطق تلك "بأنها الحضریة البیئة تعریف ویمكن     

  )5(".المناطق تلك سكان لغالبیة بالنسبة الزراعیة غیر اإلقتصادیة األنشطة ومزاولة التعلیم نسبة

 المفاهیم بعض یشیر إلى بدوره ،وهو الحضریة للبیئة الفیزیقیة بنالجوا على یركز التعریف هذا أن یبدو 

 یعیشون الذین السكان شكل جماعات خالله یتضحمن الذي كالتحضر اإلجتماعیة األبعاد ذات األساسیة

 التي ،والحضریة الواحد المجتمع السكان داخل عدد بإجمالي بمقارنتهم ،وذلك الحضریة المناطق في

 مناطق في السكان من كبیر عدد ینجمعنتركز اإلجتماعي الذي والتفاعل الثقافة نماذج خاللها من یتضح

 التكنولوجیا ومستویات العمل تقسیم حدود المجتمعفي تنظیم تعكس الحضریة ،وبالتالي نسبیا محدودة

 الوظائف أداء في المجتمع أعضاء بین المتبادل ،واإلعتماد والتنقل السریع، االجتماعي والحراك

  .المتباینة اإلجتماعیة والعالقات االقتصادیة

                                                                                                                                                                                     
 .53 ص2004 قسنطینة، منشورات جامعة منتوري، ،علم اإلجتماع الحضري ونظریاتها :إسماعیل قیرة 1

 131.،ص 1993 ،دار المعرفة الجامعیة،اإلسكندریة،المدینة دراسة في علم اإلجتماع الحضري :السید الحسین2 
 .23،ص  1999 ، دار الفجر،القاهرة،التلوث و حمایة البیئة قضایا البیئة من منظور إسالمي : حجاب منیر محمد3
 .17،ص 2002 ، دار األمل ،تیزي وزو،البیئة في مواجهة  التلوث : فتحي دردار 4
 .66المرجع السابق، ص : محمد السید عامر 5



 03: العدد                         .للعلوم اإلنسانیة و االجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
181 

 لمفهوم البیئة الحضریة إجرائي تعریف نخلص إلى أن نستطیع فإننا البنائیة الخصائص هذه خالل من

  :كمایلي مفاده

 والخدمیة الصناعیة ألنشطة منا جملة إجتماعیة تمارس جماعات تقطنه حضري مجال عن عبارة" هي

 ."معلومة جغرافیة حدود في وذلك

 كثافة یشكلون األفراد الذین من مجموعات من یتكون إجتماعي نسق عن عبارة الحضریة فالبیئة وبالتالي

 والمعیشة القیمي النسق إلى بالنظر أهداف مشتركة لتحقیق ویسعون الالتجانس من ملحوظة ودرجة عالیة

  .المشتركة

  :التلوث اإلجتماعي 4.1

 هذا لمثل بالكتابة ،والتعرض معنى من أكثر طیاتها في تحمل اإلجتماعي التلوث مشكلة إن     

 ضوء في اإلجتماعي التلوث لمفهوم توضیحات نقدم أن سنحاول أننا إلى الصعوبة في غایة لهو الموضوع

 في كیفي أو كمي تغیر كل " هو اإلجتماعي التلوث بأن نقول أن یمكننا ،حیث االجتماعیة الخلفیة

 ،ال)الخ........إجتماعي إجتماعیة،بناء عادات،تقالید،أعراف،عالقات  قیم،( االجتماعیة البیئة مكونات

 ذلك عن ینتج بحیث بها، اضرار و إتزانها وعدم خللها إلى یؤدي ما إستعابهم الحضریة البیئة تستطیع

  )1(".الحضري المجتمع على سلبیة إنعكاسات

 أخرى إلى مدینة ومن آلخر مجتمع من تختلف مشكلة یعد اإلجتماعي التلوث أن یتضح هذا ومن     

 وهذه للمجتمع؛ العامة واألحكام األخالق بین التوافق ومدى االجتماعیة والمعاییر القیم على یوقع وذلك

 والتقالید لعاداتتلك ا یشكل تالمجتمعا تجارب من طویل تاریخ حصیلة هي االجتماعیة والمعاییر القیم

  .فیها التي الحضریة بالبیئة مجتمعحس كل تربیة في واضحا ختالفاأن هناك ا نرى لهذا واألعراف

 بین" ثقافیة هوة "إحداث إلى الحضري المجتمع في السریع التكنولوجي التطویر مظاهر أحدثت ولقد     

 عن الخلقیة والمعاییر السلوك إلى إنفصال الثقافیة الهوة تشیر بحیث االجتماعي السلوك و المادي الواقع

التلوث االجتماعي ال یمكن  عنها ونستطیع القول أن تنجم التي والمشكالت الحضریة بالبیئة إهتمام

كل مایطرأ على المجتمع من و تحت مسمي واحد فهو مصطلح شمولي یعم أطار واحد إصیاغته في 

بطال إمعقدات اجتماعیة تعیق المجتمع نحو حریته في العیش وفقا لثقافته السائدة ولكن في المقابل یمكن 

                                                           
 .186 السابق،صالمرجع  ، لیلة علي، عامر السید محمد  1



 03: العدد                         .للعلوم اإلنسانیة و االجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
182 

جتماعیة من خالل إلعراف األفي نسق الثقافة وا ةرغم من كونها درجالعمل وحدات الملوثات االجتماعیة ب

ي إماتتها من المشاهدة في الحیاة الیومیة ومجابهتها في شتى تحیید هذه الملوثات من هذا النسق الثقافي ف

الوسائل لعزلها في جماعة معینة تهوي زرع هذه الملوثات في النسق الثقافي أو تسعى لتبنى نشر هذه 

الملوثات وعندما ینجح المجتمع في عزل هذه الملوثات في جماعة محددة تعیش وسط المجتمع یمكن مع 

  .ن السلوك المیت الذي ال یضر وال ینفعالوقت جعلها في حسبا

  :مظاهر التلوث اإلجتماعي - 2

 تطور فنتیجة الحضریة المجتمعات بین الهوة كبرت العالم یشهدها التي السریع التحضر نتیجة     

 لمجتمعات فیاصل الحا التفكك ،وهذا الواحدة الجیرة سكان بین التباعد زاد االجتماعیة العالقات

  :هما ظاهرتین إلى یؤدي الحضریة

 إنسان كل فعل في أفراده على المجتمع سلطة بذلك فتقل األولي االجتماعي الضبط ضعف 

 بنفسه مشغول إنسان كلو ، لآلخرین حساب ودون والعادات التقالید مراعاة یریددون ما

  .األشخاص حریة تزید ،و البعض بعضهم الناس یعرف ال ،و متفشیة ،والفردیة

 لها تهتم ال والتي المشتركة المحلیة حتیاجاتهمإ لمقابلة الواحدة الجیرة سكان تعاون عدم 

  .لألطفال الراحة للعبو كنا أما توفیر ذلك أمثلة ومن، ككل المدینة

 مسؤولیة  تقل المدینة، في واألسرة المجتمع ترابط ضعف نتیجة :االجتماعي التكافل ضعف

 اإلحتیاج سوى للرزق لها ال مورد طبقة ظهور إلى یؤدي مما وجیرانهم أقاربهم عن األفراد

 .لآلخرین

 والبیئة الحضریة اإلنسان بین سلبیة عالقة وفي هذه الحالة یساهم التلوث اإلجتماعي في إحداث

 ،ومایحدثه االجتماعیة البیئة على ذلك بنتائج اإلدراك إنعدام و الوعي قلة و اإلنحرافي للسلوك ،نتیجة

 أنهناكحالة یتضح هنا ،من الحضري المجتمع آثارهاعلى تنعكس التي مختلفة أضرار من التلوث

 و المال تملك أصبحت التي جتماعیةإلا للحثالة السهل ذلك الصعود باإلضافة إلى )1(.لتجانس منعدما

 ظهور إلى ذلك أدى ،مما )2(والتطور المعرفة أشكال وبكل والمبادئ، القیم تعبثب ،الفسادو  قرارال

 البیئة وصیانة حمایة قواعد معى یتناف الذي والتفكك اإلجتماعي السلوكات اإلنحرافیة منصور العدید

  .الحضریة

                                                           
 .248 ،ص 2003 دمشق، دار الفكر، ،التربیة البیئیة وأفاقها المستقبلیة:صالح محمود وهبي، ابتسام درویش العجلي 1
 .17المرجع السابق، ص : إسماعیل قیرة 2
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  :مصادر التلوث اإلجتماعي- 3

علیها  یترتب التي المصادر أهم على أن نركز وجب وٕاتساعها، اإلجتماعي التلوث مشكلة لتشعب     

 :فیمایلينوجزها  التلوث هذا مثل

  :الحضریةالهجرة الریفیة  1.3

 المؤثرة بحیث السكانیة العملیة طابع تأخذ وهي السكان سلوك فیتغییر فعالیته له عامال الهجرة تمثل     

 معدالت التفكك في الزیادة ذلك عن ممایترتب السكان، لجمیع العمل توفیر عن عاجزة الدولة أصبحت

 لها التي یةالحضر ة البیئ تلوث إلى ذلك یؤدي وبالتالي، والمعاییر القیم عن األسري واإلنحراف األسري

  )1(.اإلجتماعي بالسلوك مباشر إرتباط

  :رـــــقــالف 2.3

 جرائم الخصوص وجه ،وعلى اإلجتماعي اإلنحراف معدالت إرتفاع في هاماً  عامالً  الفقر یعد     

 في للحیاة النسبیة المزایا كل ومع لیة،نز الم والمخلفات النفایاتظاهرة  وٕانتشار البیئة اإلعتداء على

 المناطق في السكان من كبیرا عددا أن إذ الحضريالمستقبل  على ظلالواسع  اإلنتشار المدن،یلقى الفقر

 الصحي،الصحة المأوى،العمل،المیاه،الصرف حیث من األساسیة إحتیاجاتهم توفیر عن الحضریة یعجزون

  . كافیا توفیرا والتعلیم

    والنشاط  الدخل وهي أال للظاهرة المتعددة الجوانب اإلعتبار في یأخذ أن بد ال للفقر تشخیص أي وٕان

 ثالث جانب من ،العدالة واألمن التمكین ثم آخر جانب من والتعلیم والصحة جانب من اإلقتصادي

 المعتلة والتعلیم الصحة یعكس فهو المنخفض؛ الدخل مجرد تتجاوز متعددة أبعاد إلى یشیر الفقر ،فمفهوم

 ، وحرمانه والسیاسیة إلنسانیة حقوقها ممارسة على الفرد قدرةم ،وعد واالتصاالت المعرفة من والحرمان

 أدى إلى قد الفقر عناصر وقیاس الفقراء على بالتعرف اإلهتمام ،وٕان الذات وٕاحترام والثقة الكرامة من

الحیاة  أبعاد من فقط واحد بعد في إختزالها یمكن ال مركبة ظاهرة هو الفقر أن حقیقة عن التغاضي

وعلى  ستهالك،إلا أونمط الدخل بناءعلى لفقر خطا  تحدید إقتراب المختلفة الدول في شاع فقد ؛ اإلنسانیة

األكثر  البشریة للحیاة جزئیة صورة سوى یعكس ال أنه ،إال الفقر أبعاد ممن بعدها هو الدخل أن من الرغم

                                                           
 .111المرجع السابق، ص : محمد سعید فرح وآخرون 1
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المشاكل  على والتغلب الضروریات على للحصول وسیلة فقط هو الفقراء نظر وجهة من فالمال ،اتعقید

  )1(.السعادة وعلى اآلخرین إحترام على للحصول وسیلة أیضا ،ولكنه لألطفال التعلیم وتوفیر الصحیة

في  معا یعیشوا بأنالفقراء  فیها یضطر التي المدن تلك في عنفوانیة بأشد غالبا الحضري الفقر ویظهر

  )2(.نظامیة غیر أو عشوائیة أحیاء

 أسلوب وتتضمن المجتمع في ما لطبقة الحیاة طریقة هي "كمایلي الفقر ثقافة" الشناوي هدى محمد"وعرفت

 ومواصفاته والسكن وطریقته، ونوعه العمل بینها ومن المختلفة، الحیاة وجهأو  الفردي تنظیم السلوك

 مع وطریقة التكیف ،ومستوى والسیاسي واإلقتصادي اإلجتماعي الوعي ومستوى الصحي، الوعي ومستوى

 التخطیط ،وعدم والهامشیة التشاؤم، إلى والمیل بالیأس والشعور الخصوصیة إلى اإلفتقارو  المدینة، حیاة

 طرق إلى اإلفتقار وأخیرا ة،الرجل والمرأ بین العالقة في الحیاء إلى واإلفتقار البطالة وتكرار للمستقبل،

  )3( .المدینة داخل األصلي الموطن في  المعیشة لظروف المشابهة الظروف وخلق الفراغ، وقت قضاء

 ،حیث الالتینیة أمریكا بلدان خاصة وبصفة النامیة في البلدان أجریت وأبحاث وضحت عدة دراسات وقد

 تعیش التي الفئات تلك هي للحیاة وأسلوب كطریقة وٕاتخاذه بثقافة الفقر ةبعوالمتش الفقیرة الفئات أن نجد

 .المحلي المجتمع و المدن هوامش المتخلفة على الحضریة المناطق في

،وأوضاعها  العیش كفاف حد بضمان لها تسمح التي البسیطة الحرف بعض بممارسة حیاتها وترتبط

 ..والصحة والترفیه والتعلیم باإلسكان، المتعلقة األخرى مطالبها بتلبیة تسمحلها ال إقتصادیة السوسیو

بإعتبار مظهر مخل بالتوازن  عن مظاهر التلوث اإلجتماعي ومشكلة اإلسكان نتكلم عندما وبالتالي

 إلى تفتقر التي الفقیرة بالفئات الهامشیة فتربطها والمتخلفة الهامشیة وكذلك هذه المناطق اإلجتماعي

 مكدسة أكشاك شكل على یظهر والمورفولوجي، حیث الفیزیقي المنظر حیث من ال مالئم إسكان ظروف

 الغیر البناء مواد بحكم األخطار لجمیععرضة م هي حیث األمنیة الناحیة حیث من ،وال منظمة غیرو 

                                                           

اللجنة اإلقتصادیة واإلجتماعیة لغربي أسیا،األمم المتحدة ، الفقر وطرق قیاسه في منطقة اإلسكوا: البنك الدولي 1 

 .05،ص 2003،نیویورك، 
 .23،ص 2003،الجزءالثالث ،دارالنهضة العربیة،بیروت ،جغرافیا المدن: عبد اهللا عطوي 2
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 ولذا الصحي  والصرف والكهرباء كالمیاه والمرافق الضروریة الحیاة شروط وجود حیث من وال مالئمة،

  )1( .الخطیرة واألوبئة لألمراض بیئة تشكل المناطق هذه مانجد فغالبا

 األحیاء على ذلك في ركز وقد" أوسكارلویس" نجد الفقر ثقافة نظریة رواد والمفكرین الباحثین أبرز ومن

 : الخصوص على تتمیز الفقیرة الحضریة الفئات هذه بحیاة سمات خاصة وضع إلى توصل وقد المتخلفة،

 الخدمات إنخفاض نتیجة المأمول، الحیاة معدل وٕانخفاض البطالة ،وٕانتشار معدل فئاته بین بإنتشار األمیة

 ،وٕانتشارا الصحي الصرف وقنوات للشرب، صالحة میاه من الحیاة الضروریة مرافق وٕانعدام الصحیة

 ...واألوبئة ألوساخ

 كذلك ویؤكد والتخلف، التهمیش صفة المناطق هذه على تضفي التي العوامل من وغیرها

 بحیث حیاتها في الفقر كأسلوب ثقافة لها ،تتكون المتخلف اإلسكان من المناطق هذه إن"اوسكارلویس"

 موسمیة أعماال وتمارس من الحیاة الضروري ،اإلكتفاء وتوفر الكفاف وحد بالقناعة تتمیز حیاة تعیش

  )2(.للمستقبل تخطیط أي الیومیة بدون حیاتها تعیش ،فهي مستقبلیة نظرة أیة لها ولیست ومؤقتة،

 وعادة الطین من المبنیة األكواخ أو الصفیح من مشیدة مساكن من متخلفة مناطق في عادة الفقراء ویسكن

 المتخلفة في المناطق ماتكون وأحیانا األسرة أفراد جمیع فیها ویعیش واحدة غرفة من السكان یتكون ما

 والفضالت األوساخ ورمي والعنف باإلزدحام فیها یعیش التي المناطق تتمیز كما األطراف أو المدینة قلب

 القوي إرتباطهم هو الفقراء ثقافة یحدد ما وأهم البشري النشاط عن الناتجة والمخلفات لنفایات وٕانتشارا

 بهم تعبث ألقدارا لفیه یستسلمون فردیة حیاة یعیشون همف. للمستقبل بالتخطیط وعدم اإلهتمام بالحاضر

ل السه من ولیس )3( .الدكتاتوریة لتقبل القوة إستعداد یغلب علیهم ما أهم أن ذلك إلى ،باإلضافة تشاء كما

  .الحضریة البیئة إلى إنتقالهم بمجرد اإلجتماعیة العادات هذه تموت أن

  :اإلختالط السكاني 4.3

مجتمع  في إندماجهم فإن وبالتالي بسهولة وتقالیدهم هم عادات على یتخلون ال األریاف من الوافدین إن

تبقى  واإلقتصادیة الطبقیة الفوارق فإن ذلك تم لو وحتى فیها، اإلقامة من سنوات بعد إال یتم ال المدینة

من  الفقیرة الطبقة مع یتم إال ال إندماجهم فإن ،وبالتالي الفقراء هم الوافدین كون بینهما المنیع الحاجز

                                                           
 .133المرجع السابق، ص : إسماعیل قیرة 1

،ص  2004 ،مخبر اإلنسان والمدینة، جامعة منتوري قسنطینةالتهمیش والعنف الحضري :إبراهیم التوهامي وآخرون2 
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الوافدة  الجماعات هذه ماتشكل أیضا وغالبا المدینة إلى سبقتهم وافدة طبقة ماتكون وغالبا المدینة مجتمع

سوءا ، للتنقل رثة مساكن في وتعیش هامشیة أحیاء في ،وتتكتل ودینیا وٕاقتصادیا إجتماعیا منعزال مجتمعا

  .الریف في األصلیة مساكنها عن

شوطا  قطعت التي الخاصة وثقافتهم حیاتهم لهم وجماعات أفرادا المدینة إلى الوافدین الریفیین أن شك وال

 وینتقل الثقافة تلك عناصر من الكثیر معهم یحملون المدینة إلى وبإنتقالهم األصلیة أماكنهم في بعیدا

وأنساقهم  اإلقتصادیة وأوضاعهم وٕالتزاماتهم الئمهمو و  والسلوك العمل في المستقرة وأسالیبهم تراثهم القبلي

  )1(.المستقبلة المدن إلى اإلجتماعیة

 ترییف :"Ruralisation de la ville " السائدة والسلوكات الظواهر نتقال الترییف یعنیإ ظاهرة نتشارإإذن 

عملیة  أن معناهالظاهرة  هذه نشاهد عندما الحضري، الوسط في وٕانتشارها المدن إلى والقرى المدینة الریف

 المناطق أن ،أي حضري تضخم عن عبارة هو حدث وطبیعیة وٕانما بطریقة عادیة تتم لم التحضر

 للتكییف المالئم المناخ یجد ال المدینة إلى الریف من فالمهاجر وبالتالي، طاقتها ما یفوق تحمل الحضریة

 القرویة وسلوكاته وثقافته بعاداته محتفظا معزولة، هامشیة مناطق في فینعزل لحیاة الحضریة معا والتأقلم

 إجتماعیة أو إقتصادیة تكون قد متعددة ألسباب ،وهذا الحضریة والسلوكات األسالیب عن تمثل بعیدا

  .المجتمعیة العوامل هذه كل إلى راجعة تكون قد كما الموروثة، والتقالید العادات أوبحكم أوثقافیة

 ریفیة قرویة، عقلیة عن تنم وتصرفاته سلوكاته ،لكن حضري وسط في یعیش الفرد نشاهد لذلك ونتیجة

  Jean onimus " ..."اونیموس جان": یقول الصدد هذا وفي ریفیا مظهرا المدینة على لذلك فیضفى

 سطحیا إال مدنیین لسنا الحقیقة في ولكننا السكنى، هذه عتدناإ أننا سلوكنا من ویبدو  المدن نسكن إننا

  ..."السالف والزمن والقرى للریف یحن شعورنا ال أعماق وٕان

  :رةــــــاألس 4.3

 حیث أخرى، إلى زمنیة حقبة ومن آخر إلى مجتمع ،ومن والمكان الزمان في أسرة مفهومال تطور لقد

 وأوردته )2( ."التآلف" الالتیني یعني بأصله  FAMILYومصطلح "الحصین الدرع" اللغةالعربیة في تعني

 عن كتعبیر ALEالبطن أو  KINSHIPالعزوة أو  CLANالعشیرة" صطلحم عن كبدیل اللغویة المعاجم

 یمنع لم األسرة مفهوم تبني حول النسبي اإلتفاق هذا أن إال اإلنسانیة المجتمعات كافة في العائلة الزواجیة
                                                           

 .146- 144المرجع السابق،ص ص  : العطوي عبداهللا1 
2Séminaire d’étude des rôles familiaux dans les civilisations différentes ;Brotelles ; institut 
de sociologie ; 1971, P07. 
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 تعنى أنها رغم المعاني وتتباین التعاریف لتتعدد اإلنسانیة العلوم بین خاصة اإلختالفات بعض وجود من

 .األسرة وهو واحد بمفهوم

 األولى الجذور وتضع الطفل إلیها ینتمي التي المؤسسة" بأنها B.BARBER"برناربربار" ویعرفها 

  " )1(.حیاته طوال تستمر التي وخبراته لشخصیته

 األولى وأنها النقطة المجتمع جسم في األولى الخلیة بأنها" فیعرفها A. COMTE  "كونت أوجست" أما

  )2(".لفردا فیها یترعرع الذي اإلجتماعي الطبیعي الوسط التطور،وأنها منها یبدأ التي

 والمعاییر التي والمعتقدات القیم توجیهات یعكس الذي والواقعي والحقیقي البنائي العنصر بإعتبارها وذلك

 . بأدوار معینة المرتبط أداءالسلوك في التوتر أو إلنسجاماو  الترابط مدى وتحدد االجتماعیة العالقات تنظم

 أساسیة ممیزات بثالثة األخرى األنساق عن تتمیز فإنها االجتماعي البناء داخل نسقا األسرة وبإعتبار    

 : وهي

 ىما یتعلمه عل إستمرارها في األنساق تعتمد ،إذ األنساق بقیة علیه تقوم الذي األساس هي األسرة أن  -

 .باألدوار المرتبط السلوك نماذج من ، األسرة داخل الفرد

 وظیفة األسرة على ینعكس اإلجتماعي النسق في منهما كل یؤدیها التي باألدوار الوالدین إرتباط إن  -

 .اإلجتماعیة التنشئة وهي األولى

 تتعامل األنساق بینما شخصیته وبناء الفرد تكوین في یؤثر الذي األول اإلجتماعي النسق هي األسرة

  )3( .نموه مراحل من حقةال مرحلة في الفرد مع األخرى

المجتمع الملوث فإنه یربى أطفاله وینشىء أوالده على إحتقار أنفسهم وٕاحتقار اآلخرین، وعلى أن  ألن

تقوم التسامع  تيعلى إعتیاد الثقافة الشفاهیة ال امهمل، لیست له إرادة، وهو یكونهم جمیع كمالواحد منهم 

ة ولو غیر مشروعة على تضخیم والتقاول، وتنبنى على اإلشاعات والغیبة والنمیمة، وعلى العمل بكل وسیل

والعمل ي الكیان من الظاهر دون التفات إلى الداخل أو اإلحتفاء به، حیث یسعى كل إلى التكدیس السلع

وبذلك یكبر كل طفل ویشب  ،العالقات اإلجتماعیة بدال من العلم والثقافة والعدل اإلكثار من، و يالمظهر 

                                                           
1B.BARBER; Social Stratification: A. comparative analysis of structure and process (n, y) 
Harcourt brace world; 1975, p267. 

 73 .ص 1998 ،مكتبة عین شمس،القاهرة،،أسس نظریة ومجاالت تطبیقیة والطفولةاألسرة  :عبدالخالق محمد عفیفي2
 .294المرجع السابق، ص :محمد سعید فرح وآخرون3
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كل  في يكل تصرفاته وتوجهاته، بدائفي عماله، متجلف كل أقواله وأ فيوهو متبذل ) أو بنت(كل ولد 

  .كل مفهوماته وتقدیراته فيسلوكیاته وأخالقیاته، وضیق األفق 

فدور األسرة فعال داخل البیئة الحضریة فالتنشئة اإلجتماعیة الصحیحة تعمل على إنتاج فرد صالح یقلل 

  .من اإلنحرافات والسلوكات الغیر سویةمن تفشي ظاهرة التلوث اإلجتماعي والعمل على حمایة بیئته 

  : الفساد األخالقي5.3

اإلنساني  للسلوك يالرئیس الموجه بإعتبارها األمم، حیاة في األساسیة الركیزة العام بالمفهوم األخالق تعد

 ومبادئ، قیم من یترتب علیها وما المتبادل، واإلحترام والتعایش التضامن: نحو والتربوي واالجتماعي

 عن الحدیث الیمكن فبدون األخالق ؛ السالم وتحقیق اإلستقرار أجل من المجتمع تنظیم على تسهر

 أجناسها إختالف على الشعوب حیاة لها دورا مهما في فاألخالق، ورقیه وتقدمه وٕاستقراره المجتمع سالمة

 یصبح بحیث األفراد سلوك في األخالق هذه أثر وینعكس تتبناها، التي وأدیانها والفلسفات وجودها وأماكن

 لدى اإلجتماعي الضبط مظاهر أحد األخالق تشكل وعندئذ والتوافق، والتماسك متصفا بالثباتسلوكهم 

إحساسهم  لدیهم ،وتعمق وأهوائه شهواته من وتحرره غایته في یسمو لكي ؛ا ومحرك دافعا األفراد، وتشكل

 )1( .فیه یعیشون الذي المجتمع واقع مع التكیف على تساعدهم ،كما مجتمعهم إلى باإلنتماء

 ،ذلك تصرفات األفراد یحكم الذي األخالقي السلوك بدلیل مایعرف إلى إختالل یؤدي الفساد إنتشار ألن

 فإنه العام الضمیر یقاومه أن من ،فبدال الفساد اإلنساني لمجاراة السلوك تحویل إلى یؤدي إنتشاره أن

 ذلك إلى للخطر،إضافة ویعرضه اإلجتماعي النظام على مباشر بشكل یؤثر ،مما عنه ویتغاضى یجاریه

 تهدر التي السلوكیات من العدید یفرز الفساد أن ،ذلك اإلجتماعیة القیم فى خلل إحداث إلى یؤدي الفساد

 بالالمباالة الشعور زیادة إلى یؤدي الفساد أن القول یمكن ،وٕاجماال واألخالق المجتمع السائدة في القیم

 األنانیة من ویزید الواجب وأداء إنجاز فى والرغبة الدافع یقتل أنه إلى ،إضافة المجتمع أفراد لدى والسلبیة

  )2( .األخالقیة القیم منظومة إلنهیار فعل كرد الجریمة إنتشار إلى یؤدى أنه ،كما األفراد لدى

للتفكك  تتعرض التي النامیة الدول مدن في خاصة السكان، بین شائعا أمرا ألخالقي الفسادا أصبحوقد 

كما ذكرنا سابقا  الفقر إلى باإلضافة البیئیة والتربیة الوعي قلة عن الناتج اإلنحرافي والسلوك اإلجتماعي

 واألهداف األدوار تحدید في وتناقضات األسري البناء في خلل عنه ینتج الذي المستوى المعیشي وتدهور
                                                           

درجة ممارسة المرشدین التربویین ألخالقیات مهنة اإلرشاد من وجهة : رامي عبد اهللا طشطوش،رانیة عیسى مزاهرة1

، 02اإلسالمیة للدراسات التربویة والنفسیة ،المجلد العشرون، العدد  ،مجلة الجامعةنظرهم في ضوء بعض المتغیرات 

 .623- 581، ص ص 2012
 76 .،ص 1994،المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة،الفساد في الحكومة: أبوشیخه ،نادرأحمد2
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 في النظافة مستویات واإلختالالت التناقضات هذه تعكس الحضري، وبالتالي بها المجتمع یقوم التي

  )1( .بالسكان والمدن المكتظة األحیاء

 :اإلجتماعي التلوث عن الناجمة اآلثار- 4

 الحضریة البیئة على تنعكس التي السلبیة والمظاهر اآلثار من بعضا اإلجتماعي التلوث على یترتب     

   الواحدة البیئة أبناء بین السوسیومتریة العالقات شبكة ،وعلى والقیمي اإلجتماعي بنائها وتؤثر على

 عالیة سكانیة كثافة عالیة، بمعدالت والبطالة الفقر : التالیة النقاط في اآلثار هذه نعرض ویمكن أن

ودرجة  منخفض، علمي بتأهیل مواطنین ،تركز الواحدة السكنیة الوحدة في السكان لعدد جدا ومتوسط عال

 ومستوى صحي عمل، أي على القادرین غیر نسبة ،وٕارتفاع محدودة ،وثقافة دنیا ومهارات ضعیفة، إنجاز

 منخفض ،ومستوى عالیة أسري تفكك ،ومشكالت بأنواعها واإلنحراف  الجرائم معدالت وٕارتفاع منخفض،

 والعالقات البناء الحضري في وخلل سلبیة، وتقالید عادات وسیادة وٕاغتراب، ،وعزلة العامة للخدمات

 نفس في ونتیجة یكون سببا قد والمظاهر اآلثار هذه بعض أن الصدد هذا في بالذكر وجدیر اإلجتماعیة،

  )2( .الحضري المجتمع في اإلجتماعي للتلوث الوقت

 :اإلجتماعي التلوث مواجهة-5

 والتعلیمیة والشبابیة اإلجتماعیة المؤسسات كافة جهود تضافر إلى اإلجتماعي التلوث مواجهة یحتاج     

 التنشئة من خالل األول المقام في األسرة جهود إلى األمر ،كمایحتاج واإلعالمیة والسیاسیة واإلقتصادیة

 . المجتمع في الصالح الفرد وبناء اإلجتماعیة

 بیئ وعي بنشر ،وذلك الحضري والمجتمع البیئة على المؤثرة االجتماعیة التأثیرات إدراك جانب إلى    

 الجهات أو الدولة طرف من للسكان واإلقتصادیة اإلجتماعیة بالنواحي اإلهتمام مع المجتمع یبین أفراد

  .المعنیة

 الفرد وبناء اإلجتماعیة التنشئة الجهود من خالل من تكثیف البد على األسرة اإلجتماعي التلوث ولمواجهة

 والتربیة الوعي قلة عن لناتجا اإلنحرافي والسلوك اإلجتماعي التفكك بمحاربة وذلك المجتمع في الصالح

،كذلك على السلطات  اإلجتماعي التلوث لمواجهة األساسي العامل هي األسرة جهود بإعتبار وهذا البیئیة

 البیئة أبناء بین اإلجتماعیة العالقات شبكة تحسین في مهم فهي عامل بتوفیر الخدمات المعنیة اإلهتمام

                                                           
 .408،ص  2004 ،دار النهضة العربیة،بیروت،آفاق التحضر العربي دراسات وأبحاث : علي فاعور1
  .194المرجع السابق، : لیلة، محمد السید عامر علي2
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 السكاني اإلختالط عن ماینتج وهذا السلبیة والتقالید العادات ،ومحاربة التلوث حدة منل وتقل الواحدة

 وتقالیدهم عاداتهم على یتخلون ال مختلفة مناطق من الوافدون ألن الحضري التخطیط سوء عن الناجم

 ولهذا طویلة سنوات بعد إال الیتم معین سكني نمط المدینة أو في مجتمع في إندماجهم وبالتالي بسهولة

 فیها بما اإلجتماعیة والمؤسسات الحكومیة الجهود تظافر لذا البد من ضرورة التطبع، یغلب الطبع یقال

 من والتقلیل جذورها من الظاهرة إلستئصال الحقیقیة األسباب عن البحث من أجل وذلك العلمیة البحوث

 . حدتها

اء الدور أدسرة والمجتمع كوحدة كلیة من ألعاقة الفرد واإفي دورا مهما جتماعي یلعب إللهذا فإن التلوث ا

المنوط بهم بشكل جید ویعمل على خلق صراع یؤدي إلى عدم التكیف والقبول والرضى بالحیاة 

جتماعیة وهذا یترتب علیه أثار نفسیة مصاحبة لهذا الصراع كالملل والتذمر من تغیر الحیاة عن ما إلا

جتماعي یكمن في عملیة متكاملة للحفاظ على إللتلوث اأن التصدى لهذا ا،و  نسانإلكانت علیه في ذهن ا

نما یكون هذا التلوث إ جتماعي في عمق هذا النسق و إلجتماعي من خالل عدم تغلغل التلوث اإلالنسق ا

إلمكانیات مادیة ومعنویة غیر وفقا جتماعي حتى یسهل معالجته والتخلص منه إلعلى سطح النسق ا

  .مكلفة

  :خاتمة

 أن التلوث االجتماعي هو ما یمر به المجتمع من وقائع ومشكالت وظواهر فتنشئنستخلص مما سبق  

فهذه الوحدات الملوثة تعمل ،بداخله وحدات ملوثة في المجتمع والتي بدورها تدخل في النظام اإلجتماعي 

من خالل عمل تغییرات غیر مرغوب فیها داخل التقالید والعادات واألعراف اإلجتماعیة والنظام 

على أن سبب دخول هذه الواحدات الملوثة هو صناعة بشریة في أغلب األحیان ،تماعي بشكل عام اإلج

فنقل ثقافة إجتماعیة من مكان إلى مكان آخر من خالل البشر وٕادخال تحدیث في نظام الحیاة 

دم بثقافة طاعي آخر وظهور سلوك بشري جدید یصاإلجتماعیة وتغییر نظام إجتماعي إلى نظام إجتم

كل هذا مثاال حي ،دة وتكلس جماعة إنسانیة حول ثقافتهم لفترات زمنیة طویلة لموجة ثقافة ما سائ

المظاهر التلوث اإلجتماعي الذي یدخل المجتمعات دون سابق إنذار ویجعل هناك تحوالت في النظام 

  .اإلجتماعي یخلق في مجمله إنفالت وتمرد على الثقافة واألعراف االجتماعیة في المجتمع
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  االبتدائیةوعالقته بالرضا الوظیفي لدى معلمي المرحلة  ةالنفسی الضغوط

  مدینة األغواط أنموذجا

  شاكي عبد الحمید/أ                                                                  عون علي/د         

  .األغواطــ  جامعة عمار ثلیجي.                                                   األغواطــ  جامعة عمار ثلیجي  

  

   :لخصمال

معلمي المرحلة لدى  بالرضا الوظیفي هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الضغوط النفسیة و عالقتها

الجنس و السن و الحالة بین أفراد العینة تعزى لمتغیر  لمدینة األغواط و التعرف على فروق االبتدائیة

  .و المستوى الدراسي و سنوات الخبرة في میدان التعلیم  العائلیة

معلما بطریقة عشوائیة بسیطة و  ) 60 (منه اختیرتمعلم كمجتمع دراسة و  )100(وشملت الدراسة على

عد التأكد و ب و مقیاس الرضا الوظیفي ةط النفسیو الدراسة مقیاس الضغ في جمع بیانات انأستخدم الباحث

  .في دراستنا  اعتمادهماتم  من صدق وثبات المقیاسین

عالقة  على المنهج الوصفي اإلرتباطي المقارن وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود انحثاالب اعتمدوقد 

كما انه ال توجد فرو ق في  االبتدائیةإرتباطیة بین الضغط النفسي و الرضا الوظیفي لدى معلمي المرحلة 

توجد فروق في  كما انه ال) الخبرة-االجتماعیة الحالة-السن-الجنس(تعزى لمتغیر  ةالنفسی طو الضغ

 االبتدائیةعند معلمي المرحلة ) الخبرة- االجتماعیةالحالة - السن-الجنس(الرضا الوظیفي تعزى لمتغیر

  .لمدینة األغواط

  ).االبتدائیةمعلم المرحلة , الرضا الوظیفي,  ةط النفسیو الضغ(:الكلمات المفتاحیــة 

Abstract: 
       The aim of this study was to identify psychological stress and its relation to job 
satisfaction among the primary school teachers in Laghouat city and to identify differences 
between the sample members due to gender, age, family status, academic level and years of 
experience in the field of education. 
The study included 100 teachers as a study society and 60 teachers were selected in a simple 
random way. 
And after confirming the validity and consistency of the measurements were adopted in our 
study. 
The study was based on comparative descriptive descriptive approach. The results of the 
study indicate that there is no correlation between psychological stress and job satisfaction 
among primary school teachers. There is no difference in the psychological pressure due to 
the variable (gender, age, marital status, experience). There are differences in job satisfaction 
due to gender (age, social status, experience) in the primary school teachers in Laghouat. 
Keywords: psychological pressure, job satisfaction, primary stage teacher. 
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  :الدراسة  مشكلة/ أوالً 

فــــي حیــــاة المجتمعــــات لمــــا تقدمــــه مــــن خــــدمات جلیلــــة للرقــــي بــــالمجتمع  األهــــمتعتبــــر المؤسســــة التربویــــة 

للوصــــــول بــــــه إلــــــى مســــــتویات فكریــــــة عالیــــــة تســــــمح للمجتمــــــع بالتقــــــدم و العــــــیش ضــــــمن  و الفــــــرد معــــــاً 

ـــــى  أو  االقتصـــــاديســـــواء علـــــى المســـــتوى  األحـــــداثجریـــــات مالمجتمعـــــات المتقدمـــــة التـــــي لهـــــا تـــــأثیر عل

  .االجتماعي أو حتى العلمي 

في هذا المجال تطرقنا إلى الركائز المكونـة لهـذه المؤسسـة و لعـل  و لما كانت هذه المؤسسة لها دور بارزاً 

التعلیمیــة وقطــب الرحــى فیهــا، فعلــى  للعملیــةقائــد ال الــذي یعــدو المؤسســة التربویــة هــو المعلــم  ركیــزة فــي أهــم

عاتقــه تقــع مســؤولیة إعــداد األجیــال والمســاهمة فــي تطــور المجتمعــات وتقــدمها، ومثــل هــذه العملیــة كثیــرة 

ب ومتعددة المتغیرات، فال یكاد یقتصر دور المعلمین على تخطیط وٕاعـداد عملیـة التـدریس وتنفیـذها المطال

فحسب، بل یتعدى ذلك إلى الكثیر من المطالب والمتغیرات، منها ما یرتبط بطبیعة العملیـة التربویـة ومنهـا 

ب النفســـیة والشخصـــیة مــا یتعلـــق بنظــرة المجتمـــع إلــى المهنـــة، فـــي حــین أن الـــبعض اآلخــر یـــرتبط بالجوانــ

للعــاملین فــي القطــاع، كمــا تتطلــب مهنــة التعلــیم القــدرة علــى التعــرف عــن حاجــات وخصــائص المتعلمـــین 

  )  2003الفتاح ،  عبد(وحلها  النمائیة، ومراعاة الفروق الفردیة، والمساهمة في تشخیص مشكالتهم النفسیة

لهذا یعتبر الباحثون الضغط النفسي هو أحد العوامل المصاحبة لعملیـة التعلـیم، فـالتعلیم حسـب عبـد محمـد 

مــن أكثــر المهــن التــي تســبب ضــغطا نفســیا وٕاجهــادا عصــبیا وجســمیا ) 2007(عسـاف، وهــدى خالــد عســاف 

قــد تصــدرت مهنــة كمــا أن المعلمــین والمعلمــات هــم مــن الفئــات المهنیــة األكثــر تعرضــا للضــغوط، ف. للمعلــم

  )2003محمد الشبراوي (. التدریس قائمة المهن الضاغطة حسب تصنیف منظمة العمل الدولیة

إحـدى أكثـر ثــالث مهـن مسـببة للضــغوط، كمـا تعــد  Gold & Roth (1994) ,والضـغوط حسـب قولــد وروث

تعــد الضــغوط إحــدى المشــكالت الصــحیة التــي  و. المــدارس ضــمن أعلــى البیئــات الضــاغطة فــي المجتمــع

خـولي یحـي، ورنـا ('' الـداء األكـادیمي الحـدیث''یعاني منها المعلمون، وتوصف الضغوط النفسیة كـذلك بأنهـا 

 )2001حامد، 

، وفرنســــیس )Brown, 1985(بــــأن كــــل مــــن بــــراون  )187 :1998الشــــافعي، محمــــد الدســــوقي (ویشــــیر 

)Francis, 1985( مهنة التدریس من أكثر المهن التي تسبب ضغطا نفسیا على المشتغلین ، یتفقون على أن

بــأن مســتوى الصــحة النفســیة للمعلمــین یتــأثر بمســتوى ضــغوط  )188نفــس المرجــع، (الشــافعي  ویضــیف. بهــا

مهنة التدریس التي یتعرضون لها، فإن كانت هـذه الضـغوط التـي یتعرضـون لهـا فـي أدنـى مسـتویاتها، فـإن 

ا على نفسیتهم ویجعلهم یحبون مهنة التدریس ویقبلون علیها مما ینعكس باإلیجاب أیضا ذلك ینعكس إیجاب

أمـا إذا كانـت . على أداء وتحصیل تالمیذهم ویمثل تحسینا وتطویرا للعملیة التربویة، وهو ما ینشده الجمیع
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جعلهـــم هــذه الضـــغوط التـــي یتعرضــون لهـــا فـــي مســتویات عالیـــة، فـــإن ذلــك یـــنعكس ســـلبا علــى نفســـیتهم وی

ینفــرون مــن مهنــة التــدریس، فیــؤدون أداء ســلبیا وســیئا ممــا یــنعكس علــى أداء وتحصــیل تالمیــذهم فیكــون 

  .منخفضا وسیئا، بما یمثل إضعافا للعملیة التربویة وسببا لعدم فاعلیتها

 اً أن لظاهرة الضغط جانبان، الجانب األول إیجابي وال یلحق ضرر  )240-205: 1992راشد محمد لطفي، (ویري 

ا، حیــث یكــون عامــل حفــز للفــرد لبــذل الجهــد نحــو النمــو والتقــدم وحســن األداء، أمــا بــالفرد بــل یعتبــر مفیــدً 

وعنــدما یــذكر الضــغط غالبــا مــا ینصــرف . الجانــب الثــاني ســلبي، ویتمثــل فــي األلــم الــذي یعــاني منــه الفــرد

   .معناه إلى هذا الجانب الذي یشیر إلى الجانب السلبي

  :الدراســــة تساؤالت / ثانیاً 

 ؟بمدینة األغواط االبتدائیة المرحلةلدى معلمي  عالقة بین الضغوط النفسیة و الرضا الوظیفيهل  -1

 الجنس؟ باختالف نمعلمیالالضغوط النفسیة لدى  فيهل توجد فروق ذات داللة إحصائیة  -2

 الجنس؟ باختالف نمعلمیاللدى  الرضا الوظیفي فيهل توجد فروق ذات داللة إحصائیة  -3

الحالة  باختالف نمعلمیالهل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في الضغوط النفسیة لدى  -4

 االجتماعیة؟

الحالة  باختالف نمعلمیالهل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في الرضا الوظیفي لدى  -5

 االجتماعیة؟

 ؟ملسنوات الع باختالف نمعلمیالالضغوط النفسیة لدى  فيهل توجد فروق ذات داللة إحصائیة  -6

 ؟سنوات العمل باختالف نمعلمیاللدى  الرضا الوظیفيهل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في  -7

 ؟السن باختالف نمعلمیالهل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في الضغوط النفسیة لدى  -8

 ؟.السن باختالف نمعلمیالهل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في الرضا الوظیفي لدى  -9

  :الدراسة  فرضیات / ثالثاً 

 المرحلةلدى معلمي  حصائیة بین الضغوط النفسیة و الرضا الوظیفيإتوجد عالقة ذات داللة  -1

  .اإلبتدائیة بمدینة األغواط

  بإختالف الجنس نمعلمیالتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في الضغوط النفسیة لدى  -2

  ف الجنسبإختال نمعلمیالتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في الرضا الوظیفي لدى  -3

  بإختالف الحالة اإلجتماعیة نمعلمیالتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الضغوط النفسیة لدى  -4

  .بإختالف الحالة اإلجتماعیة نمعلمیالتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الرضا الوظیفي لدى  -5
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  .بإختالف سنوات العمل نمعلمیالتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الضغوط النفسیة لدى  -6

  .بإختالف سنوات العمل نمعلمیالتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الرضا الوظیفي لدى  -7

  .بإختالف السن نمعلمیالتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الضغوط النفسیة لدى  -8

  .بإختالف السن نمعلمیالتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الرضا الوظیفي لدى  -9

  :أهمیة الدراسة  /رابعاً 

بالغة في میدان  أهمیةتكتسي هذه الدراسة أهمیة كبیرة ألن موضوع الرضا الوظیفي له : األهمیة النظریة

هاما في تحدید مستوى فعالیة أداء  حیث یعتبر مؤشرا األخرىعلم النفس وعلوم التربیة وحتى العلوم 

العمل  نحو دافعیتهممستوى طموح األفراد و  الرضا مرتبط بالحاجات و مستوى إشباعها و أنحیث  األفراد

  :ومن خالل الدراسة نحاول 

وضعیة المعلمین و حالتهم النفسیة وهم یمارسون هذه  االبتدائیةمحاولة التعرف عن واقع المدرسة  -1

 . رضاهمالمهمة النبیلة و تأثر مختلف الضغوط النفسیة على 

 الرضا الوظیفيب النفسیة وعالقتها الضغوطشخصیة المعلم وهي ى جانب مهم في لتسلیط الضوء ع -2

 .باعتبار ان العوامل النفسیة تساهم في نجاح العملیة التعلیمیة

 .على المعلم وضع التصورات و الخطوات الكفیلة باإلقالل من حدة الضغوط النفسیة الواقعة -3

  :التطبیقیة  األهمیة

 .  للمعلم والتالمیذبمؤسستنا التربویة لتقدیم مساعدات نفسیة  نفسي خلیةإنشاء  -1

 .القیام بدورات تكوینیة هدفها كیفیة التغلب على الضغوط النفسیة -2

 .التالمیذ قصد تخفیف من الضغوط النفسیة أولیاءربط عالقة قویة بین المعلم و جمعیة   -3

 .لها المعلم أحتاجإنشاء صندوق خاص بالتكفل و تقدیم إعانة مالیة كلما  -4

  :أهداف الدراسة / خامساً 

  :الدراسة إلى  تهدف

 المرحلةلدى معلمي  حصائیة بین الضغوط النفسیة و الرضا الوظیفيإعالقة ذات داللة  معرفة -1

  .اإلبتدائیة بمدینة األغواط

  بإختالف الجنس نمعلمیالفروق ذات داللة إحصائیة في الضغوط النفسیة لدى ال معرفة -2

  بإختالف الجنس نعلمیمالفروق ذات داللة إحصائیة في الرضا الوظیفي لدى ال معرفة -3
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بإختالف الحالة  نمعلمیالفروق ذات داللة إحصائیة بین الضغوط النفسیة لدى ال معرفة -4

  االجتماعیة

بإختالف الحالة  نمعلمیالفروق ذات داللة إحصائیة بین الرضا الوظیفي لدى ال معرفة -5

  .االجتماعیة

  .بإختالف سنوات العمل نمعلمیالفروق ذات داللة إحصائیة بین الضغوط النفسیة لدى ال معرفة -6

  .بإختالف سنوات العمل نمعلمیالفروق ذات داللة إحصائیة بین الرضا الوظیفي لدى ال معرفة -7

  .بإختالف السن نمعلمیالفروق ذات داللة إحصائیة بین الضغوط النفسیة لدى ال معرفة -8

  .بإختالف السن نمعلمیالفروق ذات داللة إحصائیة بین الرضا الوظیفي لدى ال معرفة -9

  : حدود الدراسة / سادساً 

  :الدراسة الحالیة على الحدود التالیة  اقتصرت

 التابعة لوزارة التربیةاالبتدائیة معلما للمؤسسات )  60 (تم إجراء الدراسة الحالیة على:  الحدود البشریة

  األغواط بمدینةالوطنیة 

للموسم  25/01/2018إلى 25/11/2017الممتدة مابین تم إجراء الدراسة الحالیة للفترة :  الحدود الزمنیة

   2017/2018 الدراسي

مدرسة العربي :وهي  بمدینة األغواط االبتدائیةتم إجراء الدراسة الحالیة في المدارس :  الحدود المكانیة

بلحوت - فشكار لخضر -  وباتي محمدأ- قریبیز محمد - دالي إبراهیم - القادر حراث عبد –التبسي 

  .دحمان علي- مبارك المیلي–المؤمنین  أمخدیجة -الطاهر

  :المفاهیم اإلجرائیة للدراسة / سابعاً 

  : النفسیة للضغوط االصطالحيالتعریف 

مجموعة من المتغیرات التي تتواجد في  أنهاتم تعریف الضغوط على  االصطالحیةالضغوط من الناحیة  

ا مجموعة من ردود األفعال التي تظهر في سلوك األفراد في العمل أو في بیئة األفراد والتي تنتج عنه

التي تحوي  و الجسمیة أو في أدائهم ألعمالهم نتیجة تفاعل األفراد مع بیئة عملهمأحالتهم النفسیة 

  ).8،ص 2005نایف ، ( الضغوط
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  :  وط النفسیةالتعریف اإلجرائي للضغ

و المواقف التي یتعرض لها المعلم في المدرسة بمدینة األغواط من  األحداثعلى أنها : ویعرفها الباحثان 

و المجسد في هذه الدراسة على شكل )السلوكيالبعد  - النفسيالبعد  - البعد الفیزیولوجي(خالل األبعاد 

  .استبیان

  :  رضا الوظیفيلل االصطالحيالتعریف 

نیة التي یشعر بها الفرد نحو العمل الذي یشغله مجموعة من المشاعر الوجدا بأنه) 2007(یعرفه المالكي 

حالیا و هذه المشاعر قد تكون سلبیة أو ایجابیة و هي تعبر عن مدى اإلشباع الذي یتصور الفرد انه 

  یحققه من عمله

  : التعریف اإلجرائي للرضا الوظیفي

طبیعة ( الخاص بالرضا الوظیفي من خالل األبعاد التالیة  االستبیانالدرجة التي یحصل علیها المعلم من 

العالقة مع الزمالء - العالقة مع المسؤولین في المدرسة-أنظمة الترقیة و الحوافز-ظروف العمل-العمل

  .فكلما كانت مرتفعة كان لدیه الرضا الوظیفي مرتفع و العكس صحیح)

  : الدراسات السابقة / ثامناً 

  : الضغوط النفسیةمتغیر 

وعالقتها  االبتدائیةالضغوط النفسیة للمعلمین بالمرحلة  حول :)  1997 (دراسة فوزي عزت و نور جالل

  ببعض المتغیرات الشخصیة

وعالقتها  االبتدائیةهدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بین الضغوط النفسیة للمعلمین بالمرحلة 

  .نحو مهنة التدریس أبعاد االتجاه,ببعض المتغیرات الشخصیة التي تتعلق بالسن و الجنس و الخبرة 

بمحافظة القاهرة حیث بلغ  االبتدائیةمعلمة بالمدارس  58معلم و  32معلما منهم  90حیث بلغ حجم العینة 

أستخدم  .عاما 10.72التدریسیة لهم عاما و متوسط عدة الخبرة  33.69متوسط عمر أفراد العینة الكلیة 

  ) .1990 و مقیاس االتجاه نحو المهنة) 1991(الباحث مقیاس الضغوط المهنیة للمعلمین 

و أسفرت النتائج على وجود عالقة إرتباطیة دالة موجبة بین الضغوط النفسیة التي تتعلق بالضمان المالي 

یسیة و كذلك فروق دالة لصالح المدرسین الـذكور علـى للمدرسین الذكور و العمر الزمني ومدة الخبرة التدر 

وكذلك وجود عالقة   االبتدائیةفي الشعور بالضغوط النفسیة التي تتعلق بالعمل مع تالمیذ المرحلة  اإلناث

المعلمـین و االتجـاه نحـو العمـل  إرتباطیة سالبة دالة بین الشعور الضغوط النفسـیة مـن جـراء العالقـات بـین

  .اسيداخل الصف الدر 
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ضغوط العمل و مصادرها المختلفة على العاملین في قطاع المصارف في : حول ) :1988(دراسة عسكر

  دولة اإلمارات العربیة المتحدة و اآلثار المترتبة علیها

هدفت الدراسة إلى توضیح طبیعة ضغوط العمل و مصادرها المختلفة على العاملین في قطاع المصارف 

في هذه الدراسة  االستبیانوقد أستخدم الباحث  ة المتحدة و اآلثار المترتبة علیهافي دولة اإلمارات العربی

- مواطن عربي(ت داللة إحصائیة تعزى إلى متغیرات الجنسیة القومیةاتوجد فروق ذ و توصل إلى انه ال

  العمر الزمني أوأو الطبیعة الوظیفیة  )مواطن أسیوي

  اآلثار المترتبة علیها األطباءالضغوط العمل لدى  :)2002(دراسة حنان عدالرحیم االحمدي -

من خالل توضیح ماهیة  األطباءهدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مشكلة الضغوط العمل لدى 

 باختالفمصادر الضغوط  اختالفضغوط العمل و اآلثار المترتبة علیها و كذا التعرف على مدى 

وط العمل من خالل قیاس األعراض الجسمیة و الخصاص المهنیة و الشخصیة و قیاس مستوى ضغ

و توصلت إلى وجود بعض  لجمع البیانات و قیاس المتغیرات االستبیانالباحثة  استخدمتوقد  النفسیة

  .الجسمیة و النفسیة بدرجات متفاوتة مما یعد مؤشرا على إرتفاع مستوى الضغوط األعراض

  الجسمیةو  النفسیة االضطراباتن الضغط النفسي و العالقة بیحول  :) 2007(دراسة شحام عبد الحمید -

و الجسمیة و معرفة  النفسیة االضطراباتهدفت الدراسة إلى تحدید طبیعة العالقة بین الضغط النفسي و 

مقیاس - المقابالت- المستخدمة لألداة العالقة المدروسة بین العینة وفقا للخصائص الفردیة اختالف

وتوصلت غلى النتیجة و هي وجود عالقة بین . تحري العوارض السیكولوجیة اختبار- الضغط النفسي

  الضغط المهني و اإلظطرابات السیكوسوماتیة موجبا

الوظیفي لدى  األداءأثر الضغوط في  حول )2010(شریف محمد المطارنة. دراسة عبدالفتاح خلیفات-

  مدیري المدارس الحكومیة في إقلیم جنوب األردن

الوظیفي لدى مدیري المدارس الحكومیة في إقلیم  األداءإلى التعرف على أثر الضغوط في ت الدراسة فهد

وقد توصلت الدراسة إلى انه توجد .الرضا الوظیفي و  جنوب األردن و قد أستخدم الباحث مقیاس الضغط

المستوى -الوظیفي تعزى لمتغیر الجنس األداءفروق ذات داللة إحصائیة لمستوى ضغوط العمل و 

  .االجتماعیةالحالة - العمر-الخبرة التعلیمي

  :الرضا الوظیفي متغیر 

تحلیل العوامل التي تؤثر على الرضا الوظیفي و عدم الرضا : حول: ) 1995 (دراسة لیاكو و سكماتشر

  الوظیفي ألعضاء الهیئات التدریسیة في الدراسات العلیا الجامعیة
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الدراسة على تحلیل العوامل التي تؤثر على الرضا الوظیفي و عدم الرضا الوظیفي ألعضاء ركزت 

إلى التعرف على  أیضاهدفت هوزبرج و  الهیئات التدریسیة في الدراسات العلیا الجامعیة مستخدمة تقسیم

یسمى  ماالعوامل المسببة للرضا عن العمل أو في العمل و  العوامل التي تؤدي إلى الشعور بالسعادة

 إشباع هذه الحاجات أنالحظ و  اآلخرینتقدیر وفرص النمو و  باالنجازبالعوامل الدافعة تمثلت في الشعور 

تحسین درجة عالیة من الرضا عن العمل و  و ما تتطلبه من خدمات تقدمها المنظمة للعاملین فیما تؤد إلى

واإلشراف الفني والعالقات  المنمطةسیاسة و  باألجورأما العوامل التي تؤدي إلى عدم الرضا فترتبط  األداء

  االجتماعيالمركز الشخصیة وظروف العمل والعالقة مع الرؤساء و 

عالقات ضغوط العمل و إستراتیجیات التعامل معا من جهة و مستویات  :حول )1996(دراسة أبسیري 

  الرضا الوظیفي ألعضاء هیئة التدریس الجامعیة

عالقات ضغوط العمل و إستراتیجیات التعامل معا من جهة و  هدفت هذه الدراسة إلى التحري عن

مستویات الرضا الوظیفي ألعضاء هیئة التدریس الجامعیة من جهة أخرى و قد أستخدم الباحث المنهج 

  :الوصفي التحلیل من خالل تطبیق أستبیانین 

  .الكشف على عوامل ضغوط العمل و إستراتیجیات التعامل معها-1

  .ة بین هذه العوامل و الرضا الوظیفي للعاملین لمعرفة العالق-2

للعاملین و توصلت كذلك إلى  تدني الخدمات الجامعیة المقدمة أهمهاكما توصلت الدراسة إلى عدة نتائج 

وجود عالقات مهمة إحصائیا بین الجانبین حیث تؤثر ضغوط العمل و إستراتجیات التعلم على مستوى 

  .الرضا الوظیفي 

هیئة التدریس في معاهد أعدا المعلمین  أعضاءالرضا الوظیفي  مستوى: حول : 1992ن دراسة السعافی

  و المعلمات التابعة للجهاز الحكومي بقطاع غزة

و معلمات معاهد  ع الوظیفي الذي یعیشه معلموضالغرض من الدراسة تحدید جدوى و فعالیة الوا.

ستخدم امعلما و معلمة و  63ة الدراسة من عینتكونت  .الحكومي بقطاع غزة للجهاز التابعة المعلمین

الراتب على وجود تأثیر للعمر و  بنیت نتائج الدراسة إلى عدمو .للرضا الوظیفي  ىو تالباحث مقیاس مس

على مستوى  لسنوات الخدمة و المؤهل العلمي و الجنس تأثیرا أنمستوى الرضا الوظیفي بینما تبین 

  .الرضا لدى المعلمین و المعلمات 

دراسة میدانیة على موظفي " عالقة الرضا الوظیفي بالصراع التنظیمي : حول)  2007(سة المطیري درا

  "جامعة الملك سعود
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وقامت هذه الدراسة لعرفة عالقة الرضا الوظیفي بالصراع التنظیمي و كان التساؤل التالي ما عالقة 

الباحثة المنهج  استخدمتقد و ، الرضا الوظیفي بالصراع التنظیمي عند موظفي جامعة الملك سعود

حیث تم ' األستیبان'البحث الرئیسیة أداة بواسطة  المسحي و جمعت البیانات بأسلوبهالوصفي التحلیل 

یتعلق بالمتغیرات الدیمغرافیة و :  01جزء أجزاءتصمیم أستیبان خاصة لهذا الغرض تتكون من ثالثة 

 383الجزء الثاني یتعلق بالرضا الوظیفي اما الجزء الثالث فیتعلق بالصراع التنظیمي و قد بلغت العینة 

  :فردا و توصلت الدراسة إلى 

  الموظفون اإلداریون في جامعة الملك سعود رضوان عن وظائفهم-1

   االجتماعیةحوافز و الترقیة و عنصر العنایة أفرا العینة غیر راضیین عن عنصر ال-2

  أفراد العینة راضون عن بقیة العناصر التي تكون الرضا الوظیفي لدیهم-3

  أعمالهمأماكن  باختالففي مستوى الرضا الوظیفي ألفراد  اختالفعدم وجود -4

  .متوسط رضا الذكور أعلى و بشكل جوهري من متوسط رضا اإلناث أنأظهرت النتائج -5

الرضا الوظیفي و مستوى الصحة النفسیة لدى المرشدین المدرسین  حول : )2007(دراسة المالكي 

  لمدینة مكة المكرمة

و مستوى الصحة النفسیة لدى المرشدین و معرفة  هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین الرضا الوظیفي

تكونت  المؤهل–المرحلة الدراسیة - اتبالر - الفروق بینهم في الرضا الوظیفي تبعا لمتغیرات سنوات الخبرة

الحكومیة بمراحله الثالث و أستخدم الباحث مقیاس الرضا  بالمدارسمرشدا یعملون  145العینة من 

و مقیاس الصحة النفسیة من إعداد مرسي و عبد السالم و توصلت ) 1998(الشابحي  إعددالوظیفي من 

  :الدراسة إلى 

داللة إحصائیة بین الرضا الوظیفي و الصحة النفسیة لدى المرشدین توجد عالقة إرتباطیة موجبة ذات - 

  بمدینة مكة المكرمة

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المردین في الرا الوظیفي ترجع إلى متغیر الخبرة إال في بعد  ال- 

  الرضا عن الراتب لصالح ذوي الخبرة األكثر

في ترجع إلى متغیر الراتب إال قي ین في الرضا الوظتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المرشدی ال- 

  البعد الرضا عن الراتب لصالح ذوي الراتب األكثر

  المرحلة الدراسیة تبعا لمتغیر توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المرشدین في الرضا الوظیفي- 

  .یر المؤهلتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المرشدین في الرضا الوظیفي ترجع إلى متغ ال- 
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درجة الرضا الوظیفي لموظفي البنوك في قطاع غزة وفق : حول) :2008(دراسة هبه سالمة سلم غواش

  نموذج بورتر ولولر

تهدف الدراسة إلى التعرف على درجة الرضا الوظیفي لموظفي البنوك في قطاع غزة : أهداف الدراسة 

الحالة - الجنس(رتر ولولر و كل المتغیرات نظریة بو  إبعادوفق نموذج بورتر ولولر وبیان أثر كل من 

النتائج التي أما  .في رضاهم الوظیفي) مستوى التعلیمو - الدخل الشهري- سنوات الخبرة -االجتماعیة

أظهرت النتائج أن الرضا الوظیفي لدى العاملین بالبنوك محل : توصلت إلیها الدراسة كانت كالتالي 

و كذلك جاء ترتیب المحاور ) %40.75(بورترولولر یتحقق بوزن نسبي الدراسة حسب ما یشیر إلیه نموذج 

و القدرة على القیام بالعمل المرتبة االولىفي درجات  إدراك الجهد كالتالي حیث أحتل محور الثالثة للدراسة

 األداءثم تاله محور إدراك االنجاز و القدرة على الوصول لمستوى  ).%90.81(الرضا بوزن نسبي 

محور إدراك قیمة العوائد و عدالتها بوزن نسبي في مستوى  أخیراو ) %10.78(بوزن نسبي المطلوب 

 الرضا الوظیفيحول  0.50توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  ال و)a 22.69%(=  الرضا

الدخل ,لعلميالمؤهل ا,سنوات الخبرة,األبناءعدد االجتماعیة الحالة –والعمر  الجنس تعزى لمتغیر للموظفین

  .الشهري

  :التعقیب عن الدراسات السابقة

  :أوجه التشابه

في المتغیرین وهما الضغط ) 2010(تشابهت دراستنا مع دراسة عبد الفتاح خلیفات وشریف المطارنة 

التي تناولت متغیر من متغیرات الدراسة ) 1995(النفسي والرضا الوظیفي وكذلك دراسة لیاكو وسكاتشر 

الوظیفي وكذلك  في متغیر الرضا) 2007(الحالیة وهو الرضا الوظیفي، وكذا اتفقت مع دراسة المطیري 

التي تناولت  2008التي تناولت متغیر الرضا الوظیفي، وكذا دراسة هبة سالمة  )2007(مع دراسة المالكي 

  .متغیر الرضا الوظیفي

  : أهداف الدراسة

( في التعرف على دراسة الرضا الوظیفي باالختالف ) 2008(تشابهت دراستنا مع دراسة هبة سالمة 

) 2010(شریف المطارنة .كما اتفقت مع دراسة عبد الفتاح خلیفات ) الخبرة - یةالحالة االجتماع -الجنس

  .في هدف آخر الضغوط واألداء الوظیفي

  :المنهج

  .تشابهت دراستنا بصفة عامة مع جمیع الدراسات في المنهج الوصفي
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التي تناولت ) 1992(أما العینة فقد اتفقت دراستنا التي تناولت عینة المعلمین مع دراسة السعافین  :العینة

  .المعلمین إعدادهیئة التدریس في معاهد 

المعلومات مع دراسة كل من  أداة جمع مع الدراسات األخرى في اتفقت دراستنا التي استخدمت: األدوات

الذي استخدم مقیاس  2007شحام عبد الحمبد . 2002، ودراسة حنان عبد الرحیم األحمدي 1988عسكر 

في مقیاس الضغط النفسي والرضا  2010بد الفتاح خلیفات وشریف المطارنةالضغط النفسي ودراسة ع

والذین استخدموا  2007وسالمة والمیطري  1996وایسري  1995الوظیفي وكذلك كل من لیاكو وشكاتشر 

  .الذي استخدم مقیاس الرضا الوظیفي 2007اإلستبیان لجمع المعلومات والمالكي 

  :النتائج

توجد عالقة بین الضغوط النفسیة والرضا الوظیفي كما أنه ال توجد  خلصت إلى أنه الاتفقت دراستنا التي 

الحالة  -الجنس -السن( بین الضغوط النفسیة والرضا الوظیفي تعزى  لمتغیر  إحصائیاعالقة دالة 

 وهو عدم وجود تأثیر العمر على مستوى الرضا الوظیفي 1992مع دراسة السعافین ) الخبرة -االجتماعیة

توجد فروق ذات داللة إحصائیة  وكذلك بقولها ال 2008كما اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة هبة سالمة 

  .في الرضا الوظیفي) الخبرة -الحالة اإلجتماعیة - السن -تعزى لمتغیر الجنس

  :أوجه االختالف 

ودراســة  2007دراســته شــحام عبــد الحمــدي  2007اختلفــت دراســتنا مــع دراســة حســان عبــد الــرحیم األحمــدي 

 2007والمـالكي  1988في متغیر الصراع التنظیمي وكذا عسكر  2007واختلفت مع المطیري  1996ابستري 

  في متغیر الصحة النفسیة 

  :المنهج

  اختلف دراستنا مع الدراسات كلها في تحدید المنهج وهو المنهج المقارن االرتباطي 

  :العینة

ودراسة حنان عبد الرحیم األحمدي وعبد الفتاح  1988عسكر اختلفت دراستنا في العینة مع كل دراسة 

والمالكي  2007وسالمة والمطیري  1996وابستري  1995ولیاكو وسكاتشر  2010خلیفات وشریف المطارنة 

  2008وهبة سالمة  2007

  :األدوات

بد الحمید في مقیاس الصحة النفسیة وشحام ع 2007والمالكي  2008اختلفت دراستنا مع دراسة هبة سالمة 

  في استخدام مقیاس منصوتا للرضا الوظیفي 1992في المقابالت والسعافین  2007
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  :األهداف

وشحام عبد الحمید  2002وحنان عبد الرحیم األحمدي  1988اختلفت دراستنا في أهدافها مع دراسة عسكر

دراسة   1992 والسعافین 1996وابستري  1995في االضطرابات النفسیة ودراسة لیاكو وسكاتشر  2007

  .في معرفة مستوى الصحة النفسیة 2007في الصراع التنظیمي والمالكي  2007سالمة والمطیري

  :النتائج

ودراسة شحام عبد الحمید  2002اختلفت الدراسة الحالیة مع دراسة  كل من حنان عبد الرحیم األحمدي  

 1996وابستري  1995اتشر ولیاكو وسك 2010ودراسة عبد الفتاح خلیفات وشریف المطارنة  2007

في تأثر الخبرة والجنس على الرضا الوظیفي ودراسة سالمة في سنوات الخبرة تؤثر على  1992والسعافین 

في أنه توجد عالقة بین الرضا الوظیفي والصحة  2007والمالكي  2007الروح المعنویة وكذا المطیري 

  .النفسیة

  : االستفادةأوجه 

في  علیها االعتمادالسابقة في رسم اإلطار النظري للدراسة الحالیة و كذلك من الدراسات  استفدنالقد 

  منهج الدراسة و أدوات الدراسة  اختیاركقاعدة أساسیة في  استخدمتمقارنة النتائج و 

  : منهج الدراسة/ تاسعاً 

 دراسات لكذا مناسباً یراه الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي اإلرتباطي المقارن الذي  انأتبع الباحث

محددة  غراضألللوصول  طریقة من طرق التحلیل و التفسیر بشكل علمي بأنهویمكن تعریف هذا المنهج 

مقننة  تجمع معلوما في المدروسة و تصویرها معینة و هو طریقة لوصف الظاهرة اجتماعیةلوضعیة 

جمع معلومات حقیقیة و مفصلة في  المنهج الوصفي اإلرتباطي المقارنأهمیة عن المشكلة و تكمن 

  )34،ص 2007أحمد عبد الكریم،(لظاهرة معینة و توضیح بعض المظاهر وٕایجاد العالقة بین الظواهر

 المتزوجیناالبتدائیة یشمل مجتمع الدراسة كافة المعلمین بالمدرسة :  مجتمع و عینة الدراسة/ عاشراً 

یة الذین یمثلون المجتمع األصلي للدراسة و البالغ غیر المتزوجین ذكور و إناث لمختلف الفئات العمر الو 

 . بین معلمًا و معلمة 100 عددهم 
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  یمثل توزیع المجتمع األصلي للدراسة

  المجموع

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

10  

100  

  یمثل توزیع المجتمع األصلي للدراسة

و هناك طرق  أحسن تمثیل تعد العینة ضروریة في إجراء البحوث المیدانیة و هذا لتمثیل المجتمع األصلي

  البسیطة و التي شملت على طریقة العینة العشوائیة
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یمثل توزیع المجتمع األصلي للدراسة 01جدول رقم 

  إناث  ذكور  المؤسســـــــــــــــــــــة

  08  02  مدرسة العربي التبسي

  10  00  القادر مدرسة حراث عبد

  10  00  إبراهیممدرسة دالي 

  08  02  مدرسة قریبیز محمد

  10  00  مدرسة أوباتي محمد

  08  02  مدرسة فشكار لحضر

  08  02  مدرسة بلحوت الطاهر

  10  00  مدرسة خدیجة ام المؤمنین

  10  00  مدرسة المبارك المیلي

  08  02  مدرسة دحمان علي

  90  10  المجموع

  

  

یمثل توزیع المجتمع األصلي للدراسة 01المخطط رقم 

تعد العینة ضروریة في إجراء البحوث المیدانیة و هذا لتمثیل المجتمع األصلي

على طریقة العینة العشوائیة انالباحث أعتمدعینة الدراسة حیث 

  .بطریقة القرعةاختیارهم 

مدرسة العربي التبسي

مدرسة حراث عبدالقادر

مدرسة دالي إبراھیم

مدرسة قریبیز محمد

مدرسة أوباتي محمد

مدرسة فشكار لحضر

مدرسة بلحوت الطاھر

مدرسة خدیجة ام المؤمنین

مدرسة المبارك المیلي

مدرسة دحمان علي

للعلوم اإلنسانیة و االجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

المؤسســـــــــــــــــــــة

مدرسة العربي التبسي

مدرسة حراث عبد

مدرسة دالي 

مدرسة قریبیز محمد

مدرسة أوباتي محمد

مدرسة فشكار لحضر

مدرسة بلحوت الطاهر

مدرسة خدیجة ام المؤمنین

مدرسة المبارك المیلي

مدرسة دحمان علي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعد العینة ضروریة في إجراء البحوث المیدانیة و هذا لتمثیل المجتمع األصلي

عینة الدراسة حیث  اختیارعدیدة في 

اختیارهم معلما و تم )  60 (

مدرسة العربي التبسي

مدرسة حراث عبدالقادر

مدرسة دالي إبراھیم

مدرسة قریبیز محمد

مدرسة أوباتي محمد

مدرسة فشكار لحضر

مدرسة بلحوت الطاھر

مدرسة خدیجة ام المؤمنین

مدرسة المبارك المیلي

مدرسة دحمان علي
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  المجموع

10  

06  

06  

06  

06  

04  

04  

07  

08  

03  

60  

  

                                                             .للعلوم اإلنسانیة و االجتماعیة

  الدراسة ةعینأفراد یمثل توزیع  02جدول رقم

  إناث  ذكور  المؤسســـــــــــــــــــــة

  08  02  مدرسة العربي التبسي

  06  00  مدرسة حراث عبدالقادر

  06  00  مدرسة دالي إبراهیم

  04  02  مدرسة قریبیز محمد

  06  00  محمدمدرسة أوباتي 

  02  02  مدرسة فشكار لحضر

  02  02  مدرسة بلحوت الطاهر

  07  00  مدرسة خدیجة ام المؤمنین

  08  00  مدرسة المبارك المیلي

  01  02  مدرسة دحمان علي

  50  10  المجموع

  

  

  دراسةال عینةیمثل توزیع  02المخطط رقم  

مدرسة العربي التبسي

مدرسة حراث عبدالقادر

مدرسة دالي إبراھیم

مدرسة قریبیز محمد

مدرسة أوباتي محمد

مدرسة فشكار لحضر

مدرسة بلحوت الطاھر

مدرسة خدیجة ام المؤمنین

مدرسة المبارك المیلي

مدرسة دحمان علي

للعلوم اإلنسانیة و االجتماعیة" تنویر"مجلة 

 

المؤسســـــــــــــــــــــة

مدرسة العربي التبسي

مدرسة حراث عبدالقادر

مدرسة دالي إبراهیم

مدرسة قریبیز محمد

مدرسة أوباتي 

مدرسة فشكار لحضر

مدرسة بلحوت الطاهر

مدرسة خدیجة ام المؤمنین

مدرسة المبارك المیلي

مدرسة دحمان علي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مدرسة العربي التبسي

مدرسة حراث عبدالقادر

مدرسة دالي إبراھیم

مدرسة قریبیز محمد

مدرسة أوباتي محمد

مدرسة فشكار لحضر

مدرسة بلحوت الطاھر

مدرسة خدیجة ام المؤمنین

مدرسة المبارك المیلي

مدرسة دحمان علي
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  :لألدوات الدراسةالخصائص السیكومتریة /الحادي عشرة

  :الصدق.1

  :الضغوط النفسیة

  ةط النفسیو یوضح صدق المقارنة الطرفیة لمقیاس الضغ )2(جدول رقم 

  المؤشرات

  اإلحصائیة

  المتغیر

المتوسط   عدد األفراد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة   Tقیمة 

  الحریة

داللة 

  اإلحصائیة

  

  الضغط النفسي

  

القیم العلیا 

27 %  

75.37  7.12    

12.19  

  

30  

0.00  

دالة 

  القیم الدنیا  إحصائیا

27 %  

%  

45.25  6.84  

  

تحصلنا على  و) 27(تم حساب صدق المقارنة الطرفیة لمقیاس الضغوط النفسیة وذلك بأخذ القیم العلیا

تحصلنا على متوسط حسابي  و%) 27(أما القیم الدنیا ) 6.80(وانحراف معیاري ) 1321.75(متوسط حسابي

لداللة إحصائیة  )30(عند درجة الحریة ) 10.55(هي " ت"وبما وقیمة ) 16.91(وبانحراف معیاري ) 84.62(

فالمقیاس یمیز بین أطرافه فهو صادق و  فهو دال إحصائیا، فإنه توجد فروق بین متوسطي الثلثین) 0.00(

  .صالح لالستخدام في الدراسة

  :الرضا الوظیفي

  یوضح صدق المقارنة الطرفیة لمقیاس الرضا الوظیفي )3(جدول رقم 

  المؤشرات

  اإلحصائیة 

  المتغیر  

  

المتوسط   عدد األفراد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة   Tقیمة 

  الحریة

داللة ال

  اإلحصائیة

  

  الرضا الوظیفي

  العلیا القیم

27 %  

132.75  6.80    

10.55  

  

30  

0.00  

  دالة إحصائیا

  القیم الدنیا

27 %  

84.62  16.91  

  

تحصلنا على  و) 27(تم حساب صدق المقارنة الطرفیة لمقیاس الرضا الوظیفي وذلك بأخذ القیم العلیا

تحصلنا على متوسط حسابي  و%) 27(أما القیم الدنیا ) 6.80(وانحراف معیاري ) 1321.75(متوسط حسابي

لداللة إحصائیة  )30(عند درجة الحریة ) 10.55(هي " ت"وقیمة وبما ) 16.91(وبانحراف معیاري ) 84.62(
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فالمقیاس یمیز بین أطرافه فهو صادق و  فهو دال إحصائیا، فإنه توجد فروق بین متوسطي الثلثین) 0.00(

  .صالح لالستخدام في الدراسة

  : الثبات.2

  :الضغوط النفسیة

  وط النفسیةیوضح ثبات التجزئة النصفیة لمتغیر الضغ) 6(جدول رقم 

  المتغیــــــــــــر

  ةـط النفســـــــیوالضغــــ

  0.77  قبل التعدیل) ر(قیمة 

  0.87  بعد التعدیل) ر(قیمة 

  DF 58درجة الحریة 

 0.00  اإلحصائیةالداللة 

  

حیث قمنا بتقسیم الدرجات الكلیة   ةـط النفســـــــیوالضغــــ لمقیاس تم حسابه وذلك باستخدام التجزئة النصفیة

للعینة إلى نصفین فالنصف األول یمثل الدرجات الفردیة، أما النصف الثاني فیمثل الدرجات الزوجیة، و 

  تم حساب معامل االرتباط بیرسون  بین النصفین،

) 0.87(قبل التعدیل و) 0.77(تم حساب ثبات التجزئة النصفیة للمقیاس بمعامل االرتباط بیرسون بقیمة 

  )0.00( داللة إحصائیةبعد التعدیل بمعادلة جوتمان ومنه أن المقیاس ثابت عند 

  الرضا الوظیفي

  یوضح ثبات التجزئة النصفیة لمتغیر الرضا الوظیفي) 5(جدول رقم 

  المتغیــــــــر

  الرضــــا الوظیفــــي

  0.70  قبل التعدیل) ر(قیمة 

  0.81  بعد التعدیل) ر(قیمة 

  DF 58درجة الحریة 

 0.00  الداللة االحصائیة

  

حیث قمنا بتقسیم الدرجات الكلیة للعینة  الرضا الوظیفي لمقیاس تم حسابه وذلك باستخدام التجزئة النصفیة

إلى نصفین فالنصف األول یمثل الدرجات الفردیة، أما النصف الثاني فیمثل الدرجات الزوجیة، و تم 

  .بیرسون  بین النصفینحساب معامل االرتباط 
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) 0.81(قبل التعدیل و) 0.70(تم حساب ثبات التجزئة النصفیة للمقیاس بمعامل االرتباط بیرسون بقیمة 

  .)0.00( داللة إحصائیةبعد التعدیل بمعادلة جوتمان ومنه أن المقیاس ثابت عند 

  :إجراءات تطبیق الدراسة / ةعاشر الثانیة 

 معلماً ) 60(المقدر عددهم ب لمدینة األغواط االبتدائیةتم تطبیق الدراسة على عینة من المعلمین المدارس 

حول التعلیمات و  عشوائیا بطریقة القرعة وتم تقدم الشروحات على أفراد العینة االستبیانو ذلك لتوزیع 

إال  هذه المعلومات ال تستخدم أنمع ذكر البیانات الشخصیة للمعلمین مع اإلشارة إلى  الدراسة أهمیة

  .ألغراض البحث العلمي

  :عرض وتحلیل ومناقشة فرضیات الدراسة/الحادي عاشرة 

  : األولىعرض و تحلیل و مناقشة الفرضیة .1

  نتائج الفرضیة األولىیمثل  )07(جدول رقمال

المؤشرات 

  اإلحصائیة

  اتالمتغیر 

درجة  Nالعینة

 DFالحریة

  قیمة ر

R 

الداللة 

  اإلحصائیة

مستوى الداللة 

  اإلحصائیة

  60  الضغوط النفسیة

  

59  

  

غیر دالة   059  0.03

عند  إحصائیا

0.05  
  الوظیفي الرضا 

  

و  )59(DFمعلما و بدرجة حریة )  60 (تبین من خالل الجدول أن العینة التي خضعت للدراسة قوامها

و  )0.59(الضغوط النفسیة و الرضا الوظیفي هو الداللة اإلحصائیة كانت للمتغیرین )R  )0.03.قیمة ر 

  .إذن هي غیر دالة إحصائیا و هو مستوى الداللة ) 0.05 (هي قیمة اكبر من

بمدینة  االبتدائيتوجد عالقة بن الضغوط النفسیة و الرضا الوظیفي لدى معلمي التعلیم  و بالتالي ال

)  1996 (األغواط و الدراسات التي تناولت الضغوط النفسیة و عالقتها بالرضا الوظیفي دراسة أبیسیري

  .تؤثر على مستوى الرضا الوظیفي ضغوط العمل أنالتي توصلت إلیها  ومن نتائجها

  :االولى مناقشة الفرضیة و تفسیر

عالقة لها بالرضا الوظیفي یرجع  الضغوط النفسیة ال أنو هذا ماال یتفق مع دراستنا الحالیة التي أثبتت 

  :عدم وجود عالقة بین الضغوط النفسیة و الرضا الوظیفي إلى انالباحث

  . النفسیة البیئة الصحیة التي یعمل بها المعلمین حیث ال تزید في الضغوط- 

و یحد من الضغوط قناعة المعلمین بالمهنة التي یشتغلون بها حیث أن الرضا الوظیفي لدیهم ینقص - 

  .النفسیة
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 لعمال االجتماعیةللمعلم و التكفل به من خالل الخدمات  االجتماعيإهتمام الوزارة الوصیة بالجانب - 

تقضي  الحیاة و بالتالي عباءعلیها و تخفف  التربیة حیث توفر له عدة متطلبات تجعله راضیا على المهنة

  .بنسبة كبیرة على الضغوط

  :الثانیة قشة الفرضیةعرض و تحلیل و منا.2

  الثانیةیمثل نتائج الفرضیة  )08(جدول رقمال

  المؤشرات

  اإلحصائیة 

  متغیر الجنس

  )الضغوط النفسیة( 

ن 

N 

درجة   Tقیمة  Sع  M م

  الحریة

N-1 

الداللة 

  اإلحصائیة

مستوى 

  الداللة

غیر دالة   0.57  58  0.56  6.32  59.60  10  ذكور

 إحصائیا

  0.05عند 

  12.09  61.74  50  إناث

  

 همعدد والبالغ الذكور معلم بین) 60 (نجد عدد أفراد عینة الضغوط النفسیة)  08 (من خالل جدول رقم

معلم ) 50 (فبلغ عددهمأما بالنسبة لإلناث ) 6.32 (و إنحراف معیاري )59.60 (وبمتوسط حسابي 10

بالنسبة للفئتین و عند  )0.56 (تحیث بلغت قیمة ) 6.32(و إنحراف معیاري) 61.74 (بمتوسط حسابي

و بالتالي )  0.05 (و هي أكبر من مستوى الداللة عند)  0.57(و بالداللة اإلحصائیة )  58 (درجة حریة

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في الضغوط النفسیة تعزى لمتغیر  فهي غیر دالة إحصائیا و بالتالي ال

  الجنس

  :الثانیةتفسیر و مناقشة الفرضیة 

متغیر  توجد هناك فروق في الجنس في الضغوط النفسیة و الدراسات التي تناولت لم تتحقق و الالفرضیة 

  خلیفات و شریف محمد الفتاح الجنس و عالقته بالضغط النفسي دراسة عبد

النفسي و  لمستوى الضغطإحصائیة و توصلت نتائج الدراسة أنه توجد فروق ذات دالة ) 2010(المطارنة 

  .نس و بالتالي لم تتوافق الدراسة الحالیة مع هذه الدراسةتعزى لمتغیر الج

  :عدم وجود ضغوط نفسیة لدى المعلمین بإختالف الجنس إلى أن  انو یرجع الباحث

  المعاملة الحسنة و العادلة من طرف اإلدارة لكال الجنسین بنفس الطریقة- 

  .العالقة الحسنة بین المعلمات و المعلمین تحد من الضغوط النفسیة- 

  الخروج في زیارة میدانیة تحد كذلك من الضغوط النفسیة- 

   .بینهما في المعاملة یوجد تمییز  الفي أداء مهامها و نفس الطریقة و  رؤیة المجتمع إلى المعلمة كالمعلم- 
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  :الثالثة عرض و تحلیل و مناقشة الفرضیة.3

  الثالثةیمثل نتائج الفرضیة  )9(جدول رقم

  المؤشرات

  اإلحصائیة

  

  الجنس تغیرم

  )الرضا الوظیفي( 

ن 

N 

  قیمة Sع  M م

 Tت  

درجة 

  الحریة

N-1 

الداللة 

  اإلحصائیة

مستوى 

  الداللة

117.5  11  ذكور

4  

غیر دالة   0.40  58  0.83  22.01

  إحصائیا 

111.5  49  إناث  0.05عند 

5  

21.33  

  

 (مقسمة إلى فئتین فئة الذكور)  60 (نجد أفراد العینة الكلي للرضا الوظیفي)  9(من خالل الجدول رقم 

و متوسط  )49 (اإلناثبالنسبة لفئة  أما) 22.01 (معیاري انحرافو )  117.54.16 (بمتوسط حسابي )11

أما الداللة .) 58 (بدرجة حریة )0.83 (ت المحسوبة فهي أما )21.33 (و إنحراف معیاري)  111.55(حسابي

وبالتالي فهي غیر )  0.05 (هي أكبر من مستوى الداللة عندو )  0.40 (اإلحصائیة لكال المجموعتین فهي

  .الجنس باختالفدالة إحصائیا و بالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في الرضا الوظیفي 

  :الثالثةتفسیر و مناقشة الفرضیة 

  .الجنس باختالف الوظیفيتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في الرضا - 

الجنس و  باختالففي الرضا الوظیفي  وبالتالي ال توجد فروق  ذات داللة إحصائیةالفرضیة لم تتحقق 

التي كانت ) 2007(الدراسات التي تناولت هذا المتغیر وعالقته بالرضا الوظیفي هي دراسة المطیري 

  بعنوان الرضا الوظیفي و عالقته بالصراع التنظیمي

و بالتالي لم اإلناث بشكل جوهري من متوسط رضا ضا الذكور أعلى ر متوسط  أنو توصلت النتائج إلى 

  .توافق هذه الدراسة مع نتائج الدراسة الحالیة

لمتتفق او هنا كذلك  أظهرت ان متغیر الجنس ال یؤثر على الروح المعنویة )1995 (دراسة سالمة أنكما 

  .هذه الدراسة مع نتائج الدراسة الحالیة

الرضا الوظیفي  ي نتائجها أن الجنس له تأثیر على مستوىأظهرت ف)  1992 (دراسة السعافین أنكما 

  .وهذه النتیجة تختلف مع نتیجة الدراسة الحالیة

و  في الحقوق عدم وجود فروق في الرضا الوظیفي تعزى لمتغیر الجنس كالمعلم انو یفسر الباحث

  الواجبات



 03: العدد                                                             .للعلوم اإلنسانیة و االجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
212 

واحدة و التقییم یكون  مین فالمعاملةمفتش البیداغوجیا في زیارته إلى المعل: وكذا التعامل العادل للسید - 

  .للعمل دون التمییز في الجنس

تطبیق ندوات –كالحراسة  تقلد المعلمة و المعلم على حد سواء نفس المسؤولیات دون تمییز في الدراسة- 

  .داخلیة  خارجیة 

  :الرابعة عرض و تحلیل و مناقشة الفرضیة.4

  الرابعة یمثل نتائج الفرضیة) 10(جدول رقم

  المؤشرات

  اإلحصائیة

  تغیرم

  الحالة  

  االجتماعیة

  )الضغوط النفسیة( 

ن 

N 

  قیمة Sع  M م

  Tت 

درجة 

  الحریة

N-1 

الداللة 

  اإلحصائیة

مستوى 

  الداللة

دالة  غیر  0.15  58  1.43  10.08  59.90  40  متزوج 

  إحصائیا

  0.05عند 

  13.28  64.30  20  أعزب

  

  :مقسمة إلى فئتین )  60 (أفراد العینة الكلينجد عدد ) 09 (من خالل الجدول رقم

أما الفئة  )10.08 (معیاري انحرافو )  59.90 (و المتوسط الحسابي)  40(الفئة األولى المتزوجون ب

  فهي قیمة تأما )  13.28 (المعیاري االنحرافو )  64.30 (و المتوسط الحسابي) 20 (الثانیة العزاب ب

و هي اكبر من مستوى )  0.15 (و بالداللة اإلحصائیة)  58 (عند درجة حریةبالنسبة للفئتین و )  1.43 (

دالة إحصائیة في  توجد فروق ذات ال و بالتالي فهي غیر دالة إحصائیة و بالتالي)  0.05 (الداللة

  االجتماعیة الضغوط النفسیة تعزى لمتغیر الحالة

  :الرابعةتفسیر و مناقشة الفرضیة 

الفرضیة لم تتحقق و  االجتماعیةالحالة  باختالفتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في الضغوط النفسیة 

الدراسات التي تناولت الضغوط و  في الضغوط النفسیة االجتماعیةبالتالي ال توجد هناك فروق في الحالة 

و ) 2010(لمطارنة الفتاح خلیفات و شریف محمد ا دراسة عبد االجتماعیةالحالة  باختالفالنفسیة 

لمستوى الضغط النفسي تعزى لمتغیر الحالة  توصلت نتائج الدراسة انه توجد فروق ذات داللة إحصائیة

  :الدراسة الحالیة و بالتالي لم تتوافق نتائج االجتماعیة
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 الضغوط المهنیة و ذلك تتناول) 2002( األحمديدراسة حنان عبد الرحیم  أنكما  مع نتائج هذه الدراسة

مرتفعة  یوجد ضغوط و توصلت نتائج الدراسة أنه) أعزب- متزوج(إختالف الخصائص الشخصیة ب

  .كذلك النتائج مع الدراسة الحالیة هذه الخصائص بدرجات متفاوتة و بالتالي لم تتفق باختالف

بصفة  أن المعلم االجتماعیةالحالة  باختالفو یفسر الباحث إلى عدم وجود فروق في الضغوط النفسیة 

  عامة و كذلك المعلمة

  ال عالقة لها بالعمل وال تدخل في هذا اإلطار االجتماعیةیفصل بین حیاته المهنیة و العائلیة فالحالة - 

  احترامكذا المعلم سواء كان متزوج أو أعزب تكون العالقة بین الحالتین عالقة - 

  المعلم في القسم أداءال تئثر على  االجتماعیةالحالة - 

  .ساهم في الحد من الضغوط النفسیة االجتماعیةكذا رضا المعلم على حالته - 

  :الخامسة عرض و تحلیل و مناقشة الفرضیة.5

  الخامسةیمثل نتائج الفرضیة  )11(جدول رقم

  المؤشرات

  اإلحصائیة

  تغیرم

  الحالة  

  االجتماعیة

  )الضغوط النفسیة( 

ن 

N 

  قیمة Sع  M م

  Tت 

درجة 

  الحریة

N-1 

 الداللة

  اإلحصائیة

مستوى 

  الداللة

دالة  غیر  0.15  58  1.43  20.38  109.7  39  متزوج 

  إحصائیا

  0.05عند 

  21.28  113.9  21  أعزب

  

  :مقسمة إلى فئتین )  60(نجد عدد أفراد الرضا الوظیفي )  11 (من خالل الجدول رقم

أما الفئة )  20.38 (و إنحراف معیاري )109.7(و بمتوسط الحسابي )  39(الفئة األولى المتزوجون ب

فهي  قیمة تأما ) 21.28 (و إنحراف معیاري)  113.9 (و بمتوسط حسابي ) 21 (فعددها العازیینالثانیة 

و هي ) 0.45 (أما الداللة اإلحصائیة للمجموعتین)  58 (بالنسبة للمجموعتین و عند درجة حریة)  0.75(

توجد فروق ذات دالة  بالتالي فهي غیر دالة إحصائیة و بالتالي الو )  0.05 (اكبر من مستوى الداللة

  : الخامسةتفسیر و مناقشة الفرضیة . االجتماعیة إحصائیة في الرضا الوظیفي تعزى لمتغیر الحالة

الفرضیة لم تتحقق و االجتماعیة توجد فروق ذات داللة إحصائیة في الرضا الوظیفي بإختالف الحالة 

دراسة هبة سالمة غواش  االجتماعیةالدراسات التي تناولت الرضا الوظیفي وعالقته بمتغیر الحالة 

و قد توصلت النتائج ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة حول الرضا الوظیفي تعزى لمتغیر ) 2008(
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تي تقول انه ال توجد فروق ذات داللة و هذا ما یتوافق مع نتائج دراستنا الحالیة ال االجتماعیةالحالة 

  .في الرضا الوظیفي  االجتماعیةتعزى لمتغیر الحالة  إحصائیة

  :سبب ذلك إلى  انو یرجع الباحث

أن المتزوجین و العزاب من المعلمین لدیهم روح مهنیة كبیرة حیث یفصلون بین عملهم و الحیاة 

  .وبالتالي لدیهم رضا وظیفي  االجتماعیة

لیس بینهم فروق كبیرة و تكفي لسد حاجاتهم  ینالعازبالمعلمین و  ینالمتزوجالمعلمین  راتب  أنكما 

  .و بالتالي تجعله راضیا على الوظیفة  االجتماعیة

المعاملة الحسنة و الجو الذي یخلقه المدیر المسیر للمؤسسة بین المتزوجین و العزاب تجعلهم یرون - 

  للوظیفة بعین الرضا

في صف واحد نحو  تجعلهم االجتماعیةیدة التي تسود بین المعلمین بإختالف حالتهم العالقة الج- 

  .الوظیفة من ناحیة الرضا طبعا 

  :السادسة عرض و تحلیل و مناقشة الفرضیة.6

  السادسةیمثل نتائج الفرضیة  )12(جدول رقم 

  المؤشرات

  اإلحصائیة

  العمر

  )الضغوط النفسیة( 

  قیمة Sع  M م Nن 

T  

درجة 

  الحریة

N-1 

الداللة 

  اإلحصائیة

مستوى 

  الداللة

غیر دالة   0.95  58  0.05  9.52  61.21  14  30- 20

إحصائیا 

  0.05عند 

31 -50  46  61.41  11.92  

  

 بعدد) 30- 20(من مقسمة إلى فئتین عمریتین)  60 (نجد أفراد العینة الكلي) 10 (من خالل الجدول رقم

) 50-31(  اما الفئة العمریة الثانیة من) 9.52 (معیاري انحرافو )  61.21 (و بمتوسط حسابي )14 (أفراد

)  0.05 (فهي ت المحسوبة أما )11.92(معیاري انحرافو ) 61.41 (و متوسط حسابي)  46 (بعدد أفراد

 (الداللة عند أكبر من مستوى و هي)  0.95 (لكلتا الفئتین أما الداللة اإلحصائیة فهي)  58 (بدرجة حریة

یة في ئو بالتالي فهي غیر دالة إحصائیا و من هنا نقول انه ال توجد فروق ذات داللة إحصا)  0.05

  .الضغوط النفسیة تعزى لمتغیر السن
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  : السادسةمناقشة الفرضیة تفسیر و 

السن الفرضیة لم تتحقق وبالتالي ال  باختالفتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في الضغوط النفسیة - 

بإختالف  الدراسات التي تناولت الضغوط النفسیة اتتوجد فروق في الضغوط النفسیة بإختالف السنو 

  ).2010(و شریف محمد المطارنة  الفتاح خلیفات السن دراسة عبد

زى لمتغیر السن و توصلت نتائج الدراسة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة لمستوى الضغط النفسي تعو 

نفس المتغیر وهو ) 1988(راسة عساكر بالتالي لم تتوافق هذه الدراسة مع دراستنا الحالیة كما تناولت د

  عالقته بطبیعة الضغوط في العمل و توصلت نتائجهاالسن و 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر العمر الزمني لها عالقة بالضغوط العمل و  إلى انه ال

  :الباحث إلى عدم وجود ضغوط نفسیة بإختالف السن إلى  سریف

سنا یساعدون و یحتكون بزمالئهم  األكبرالمعلمون - قناعة المعلم بهذه المهنة النبیلة مهما كان سنه- 

  .األصغر سنا للتخفیف من ضغوط العمل

 یحتاجونهاو الوسائل التي  سنا في المعاملة األكبراإلدارة بالمعلمین األقل سنا كغیرهم بالمعلمین  اهتمام- 

  .و توفیر الجو المالئم للتدریس 

  .لندوات نفسیة تخفف من ضغوطه  القدماءمن  مغیره والمعلمین الجدد خضوع - 

  :السابعة مناقشة الفرضیةعرض و تحلیل و .7

  السابعةیمثل نتائج الفرضیة ) 13(جدول رقم

المؤشرات 

  اإلحصائیة

  متغیر العمر

  )الرضا الوظیفي( 

  قیمة Sع  M م Nن 

  Tت 

درجة 

  الحریة

N-1 

الداللة 

  اإلحصائیة

مستوى 

  الداللة

غیر دالة   0.06  58  1.92  19.27  120.2  14  30- 20

  إحصائیا

  0.05عند 

31 -50  46  108.4  20.24  

  

للرضا الوظیفي مقسمة إلى فئتین الفئة األولى )  60 (نجد أفراد العینة الكلي) 13 (من خالل الجدول رقم

الفئة الثانیة  )  19.27 (و إنحراف معیاري)  120.2 (و بمتوسط حسابي 14بعدد أفراد ) 30- 20(من السن

ت  أما)  20.41 (و إنحراف معیاري 108.4و متوسط حسابي )  46 (بعدد أفراد) 50- 31(للسن من 

و هي )  0.06(أما الداللة اإلحصائیة فهي  )58 (لكلتا المجموعتین و بدرجة حریة) 1.92 (المحسوبة فهي

و من هنا نقول انه ال توجد  .و بالتالي فهي غیر دالة إحصائیا)  0.05 (أكبر من مستوى الداللة عند

  فروق ذات داللة إحصائیة في الرضا الوظیفي بإختالف السن 
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  :السابعةتفسیر و مناقشة الفرضیة 

  .توجد فروق ذات داللة إحصائیة بإختالف السن - 

 وبالتالي ال توجد فروق في الرضا الوظیفي بإختالف السن و الدراسات التي تناولتالفرضیة لم تتحقق 

و أسفرت نتائجها أنه توجد تأثیر للعمر في الرضا الوظیفي و  ).1992(لمتغیر  هي دراسة العسافین ا هذا

  .مع نتیجة الدراسة الحالیة  اتفقتهذا النتیجة 

اتفقت العمر ال یؤثر على الروح المعنویة و بالتالي  متغیر أنأظهرت ) 1995(دراسة سالمة  أنكما - 

المعلم سواء كان سنه  أنتفسیر في ذلك و هو  ماله انو الباحث) 1995(دراستنا الحالیة مع دراسة سالمة 

الحسنة من  و ذلك من خالل العالقة الجیدة و الوطیدة و المعاملة على مهنته اً فهو راض أو صغیراً  كبیراً 

و كذلك الدورات التكوینیة و التدریسیة التي .سنهم صغیر  سنا تجاه زمالئهم الذین األكبرالزمالء  طرف

  .السن تجعله راضیا على مهنته المعلم الكبیر في یحظى بها المعلم الجدید كغیرة من

  :الثامنة عرض و تحلیل و مناقشة الفرضیة.8

  الثامنةیمثل نتائج الفرضیة  )14(جدول رقم

  المؤشرات

  اإلحصائیة

  تغیرم

  سنوات  العمل

  )الضغوط النفسیة(

  

ن 

N 

  قیمة Sع  M م

  Tت 

درجة 

  الحریة

N-1 

الداللة 

  اإلحصائیة

مستوى 

  الداللة

غیر دالة   0.21  58  1.24  11.22  62.16  42  3-15

إحصائیا عند 

0.05  

16 -25  18  58.22  11.32  

  

وخبرتها تبدأ األولى مقسمة إلى فئتین الفئة ) 60 (نجد أفراد العینة الكلي) 11 (من خالل الجدول رقم

 تبدأ الفئة الثانیة أما) 11.22 (معیاريانحراف و ) 62.16 (و بمتوسط حسابي ) 42 (بعدد أفراد) 15- 3(من

    فهي قیمة تما أ) 11.32 (معیاري انحرافو ) 58.22(و متوسط حسابي )18 (بعدد أفراد) 25- 16(من 

هي أكبر من مستوى الداللة و ) 0.21( لكلتا الفئتین أما الداللة اإلحصائیة فهي) 58(بدرجة حریة)  1.24 (

الضغوط النفسیة  و من هنا نقول انه ال توجد فروق في و بالتالي فهي غیر دالة إحصائیا 0.05عند 

  .الخبرة باختالف

  :الفرضیة الثامنةتفسیر و مناقشة 

ال  الفرضیة لم تتحقق وبالتالي الخبرة باختالفیة توجد فروق ذات داللة إحصائیة في الضغوط النفس- 

التي تناولت نفس  الخبرة و الدراسات باختالف في الضغوط النفسیة توجد فروق  ذات داللة إحصائیة
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و  ).2010(و شریف محمد المطارنة  حلیفات الفتاح عبد المتغیر وعالقته بالضغوط النفسیة هي دراسة

فروق ذات داللة إحصائیة لمستوى الضغوط النفسیة ا تعزى لمتغیر الخبرة توصلت نتائج الدراسة أنه توجد 

الضغوط ) 1997(و بالتالي لم تتوافق هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة كما تناولت فوزي عزة ونور جالل 

  .الخبرة–النفسیة عند المعلمین وعالقتها ببعض المتغیرات الشخصیة بالسن و الجنس 

و بهذا لم تتفق  و الخبرة جود عالقة إرتباطیة دالة موجبة بین الضغوط النفسیةأسفرت النتائج على و 

إلى عدم وجود ضغوط نفسیة  انو یرجع الباحث) 1997(دراستنا الحالیة مع دراسة فوزي عزت و نور جالل 

   :بإختالف الخبرة إلى

  .صالها للتلمیذها المعلم ال یجد فیها صعوبة كبیرة إلیرسطبیعة البرامج التربویة التي ید- 

  .من العمل األولىالوصایة منذ السنوات الهیئة بدایة تثمین الخبرة من طرف - 

  .تقدیم الخبرة الكبیرة الموجودة عند المعلمین القدماء لزمالئهم الجدد- 

  :التاسعة عرض و تحلیل و مناقشة الفرضیة.9

  التاسعةفرضیة الیمثل نتائج ) 15(جدول رقم

المؤشرات 

  اإلحصائیة

  تغیرم

  سنوات 

  العمل

  )الرضا الوظیفي(

  

  قیمة Sع  M م Nن 

  Tت 

درجة 

  الحریة

N-1 

الداللة 

  اإلحصائیة

مستوى 

  الداللة

غیر دالة   0.08  58  1.73  18.13  113.7  47  3-15

إحصائیا 

  0.05عند 

16 -25  13  102.7  26.92  

  

مقسمة إلى فئتین من )  60 (نجد أفراد العینة الكلي في الرضا الوظیفي هي 15من خالل الجدول رقم 

   ٕانحراف معیاريو  .)113.7 (حسابي بمتوسط) 15- 3(وخبرتها تبدأ من األولىالخبرة المهنیة فالفئة  ناحیة

 "ت" أما )26.92 ( ٕانحراف معیاريو  102.7بمتوسط حسابي) 25- 16(الفئة الثانیة تبدأ من  أما )18.13(

  المحسوبة فهي

هي أكبر من مستوى و )  0.08 ( أما الداللة اإلحصائیة فهي)  58 ( لكلتا الفئتین و بدرجة حریة )1.73(

بالتالي ال توجد فروق في الرضا فهي غیر دالة إحصائیا والفرضیة لم تتحقق و  بالتاليو ) 0.05( الداللة عند

  .الخبرة باختالفالوظیفي 
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  :التاسعةتفسیر و مناقشة الفرضیة 

  .داللة إحصائیة في الرضا الوظیفي  بإختالف الخبرة  توجد فروق ذات- 

والتي أسفرت نتائج ) 2007 (و الفرضیة لم تتحقق و الدراسات التي تناولت هذا المتغیر دراسة المالكي 

 اتفقتلمتغیر الخبرة و هنا  الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة لمستوى الرضا الوظیفي تعزى

أن سنوات الخدمة لها تأثیر على  )1992 (نتائج دراسة السعافین أظهرتكما  المالكيدراستنا مع دراسة 

الباحث إلى  لدى المعلمین و المعلمات و هنا لم تتفق دراستنا مع دراسة السعافین و یرجع الرضا مستوى

جل  و ذلك الن رضا وظیفي الفرضیة الرابعة إلى ان المعلمین مهما كانت خبرته فإن لدیهم عدم تحقق

و كذا الجو العام  ن أنتسبوا إلى المهنة بإقتناع و درایة بما هو موجود في واقع المؤسسة التربویةیالمعلم

وظیفي سواء أكنت في بدایة حیاة  تربوي و إداري یجعلك دائما لدیك رضا الذي یسود المؤسسة من طاقم

مهامه و هو راضي  أداءالمعلم على  و كذا دور جمعیة أولیاء التالمیذ التي تساعد. المهنة أو في أخرها

له  أوسواء كانت جدید في القطاع  عنها لما یوفره العالقة الوطیدة بین المعلم و جمعیة أولیاء التالمیذ

  .خبرة كبیرة

  :التوصیات

 :في ضوء النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة، یوصي الباحثان بما یلي

األهـداف ذات رؤیـة مسـتقبلیة واضـحة فیمـا یتعلـق بخلـق اسـتراتیجیات جدیـدة ضرورة وجـود سیاسـة محـددة  -1

لالرتقــاء بالمنظومــة التعلیمیــة وفــي مقــدمتها االهتمــام بـــالمعلم الــذي هــو العنصــر الفاعــل حقــُا فــي العملیـــة 

  .التربویة

لهــا  العمــل علــى وضــع وتصــمیم اســتراتیجیات وقائیــة وعالجیــة للحــد مــن الضــغوط النفســیة التــي یتعــرض -2

  .المعلم الجزائري لما تتركه من عواقب وخیمة على العملیة التعلمیة التعلیمیة برمتها

خاصـة بـالمعلمین حـول كیفیـة التعامـل مـع الضـغوط مـن أجـل رفـع مسـتوى  إعداد وتنفیذ ورش عمل دوریة -3

مــع العــبء  الســلوك التكیفــي لدیــه فــي البیئــة المدرســیة، وخاصــة فــي مجــال التعامــل مــع التالمیــذ والتكیــف

  .الوظیفي والوضع االجتماعي للمعلم

اعتماد المقاییس واالختبارات النفسیة والشخصیة عند اختیـار معلمـي المسـتقبل بمـدارس العلیـا لألسـاتذة أو  -4

المعاهــد المختصــة فــي تحســین مســتوى حتــى یــتم اختیــار الطــالب األكثــر تكیفــا مــع ضــغوط مهنــة التــدریس 

 .وخاصة من الناحیة النفسیة

مساعدة المعلم على تنمیة قدراتـه اإلبداعیـة واالبتكاریـة مـن خـالل إشـباع حاجاتـه الثقافیـة والذاتیـة والمادیـة  -5

  .وذلك حتى ینجح في تحقیق تربیة مستقبلیة نوعیة ألبناء مجتمعه
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ن إعطاء المزید من االهتمام لظروف العمل في المدارس من خالل توفیر بیئة عمل مناسبة تجعل المعلمی -6

  .قادرین على تقدیم المزید من اإلنجازات ویشعرون بالراحة النفسیة واالستقرار الوظیفي

تـوفیر الحـوافز المعنویـة والمادیـة للمعلمـین وتشـجیعهم وخلــق فـرص للترقیـة والتطـویر الـوظیفي لهـم والعمــل  -7

یتناسـب مـع متطلبـات  على تحسین أحوالهم المعیشیة برفع مستوى العائد المادي الذي یتقاضونه شهریا بما

  .الواقع وارتفاع مستوى المعیشة داخل المجتمع

الوقوف إلى جانب المعلم واألخذ بیده من خالل رفع مكانته االجتماعیة ومساعدته في التصدي والحد من  -8

الضغوط المختلفة وضـغوط مهنـة التـدریس علـى وجـه التحدیـد التـي تواجهـه خـالل مهنتـه كمعلـم ومسـاعدته 

توى أفضل من الصحة النفسیة والتكیف مع الظروف المسـتجدة حتـى یسـتطیع تحمـل مسـئولیاته لتحقیق مس

   .التعلیمالمهنیة في إعداد األجیال نحو مستقبل أفضل باتت أكثر إلحاحا من ذي قبل وخاصة في مجال 

دعـــوة أولیـــاء األمـــور للمشـــاركة فـــي إدارة وحـــل مشـــكالت أبنـــائهم المدرســـیة مـــن خـــالل عقـــد االجتماعـــات  -9

، لتزویــدهم بــأنجع الطــرق واألســالیب العلمیــة الالزمــة جمعیــة أولیــاء التالمیــذوالجلســات المســتمرة لمجــالس 

  .للتعامل معها وٕایجاد الحلول المناسبة لها

  : قائمة المراجع

  : العربیة قائمة المراجع

دون طبعــة  دار الفكــر العربــي,األصــول المنهجیــة إلعــداد البحــوث العلمیــة-)2007(احمــد عبــد الكــریم ســالمة  .1

  القاهرة 

  52لبنان ص –إدارة القوى العاملة دار النهضة العربیة بیروت -)1983(أحمد صقر عاشور .2

بمدینــة مكــة  المرشــدین المدرســینالرضــا الــوظیفي و مســتوى الصــحة النفســیة لــدى ) 2007(عطیــة المــالكي  .3

  المملكة العربیة السعودیة جامعة ام القرى,المكرمة 

ــدى , ) 2010(شــریف محمــد المطارنــة -عبــد الفتــاح صــالح خلیفــات .4 ــوظیفي ل ــي االداء ال أثــر ضــغوط العمــل ف

  سوریا. جامعة دمشق  مدیري المدارس األساسیة الحكومة في أقلیم جنوب األردن

ــة و قواعــدها البشــریةالدافعیــة –علــي عســكر  .5 -، منشــورات دار السالســلفــي جــال العمــل المؤسســة التربوی

  الكویت

مركز البحـوث الریـاض " المصادر و األعراض"ضغوط العمل لدى األطباء ,) 2002(حنان عبد الحمید االحمدي .6

  السعودیة–

في جامعـة الملـك عالقة الرضـا الـوظیفي بالصـراع التنظیمـي دراسـة میدنیـة علـى مـوظ) 2007(نجاة المطیري  .7

 المملكة العربیة السعودیة. رسالة الماجیستیر جامعة الملك سعود,  سعود

حالة (الرضا الوظیفي لدى اإلدارات المختلفة وفق نموذج بورتر ولولر ) 2008(هبة سالمة سالم غواش  .8

الجامعة , ةكلیة التجار .، رسالة ماجستیر في إدارة األعمال )دراسیة على البنوك العاملة في قطاع غزة

  .اإلسالمیة غزة
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رسالة ماجیستیر - الروح المعنویة للعاملین في الجامعات الفلسطینیة في الضفة الغربیة) 1995(بالل سالمة  .9

  .جامعة النجاح الوطنیة نابلس 

مذكرة لنیل – عالقة الضغوط المهنیة باإلضطرابات السیكوسوماتیة) 2007-2006(عد الحمید شحام .10

  الجزائر- بسكرة,جامعة محمد خیضر - النفس و علوم التربیة و األرطوفونیاالماجیستیر قسم علم 

الرضا الوظیفي ألعضاء الهیة التدریسیة في معاهد إعداد المعلمین و المعلمات ) 1992(عبد اهللا السعافین  .11

  رسالة الماجیستیر جامعة النجاح الوطنیة نابلس-التابعة لجهاز الحكومي بقطاع غزة

دراسة مقدمة – مستویات ضغوط العمل و سبل مواجهاتها في االجهزة االمنیة) 2005(نایف فهد التویم .12

 .المملكة العربیة السعودیة- إستكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجیستیر في العلوم اإلداریة

. ضغوط العمل واالتجاه نحو التدریب لدي المتدربین أثناء الخدمة في الكویت :)1990(حمدي علي الفرمـاوي  .13

 158-139السابع، أغسطس، صص  :المجلد -17العدد : المجلة المصریة للدراسات النفسیة

، صـحیفة الجزیـرة، أول صـحیفة سـعودیة تصـدر علـى ضغوط المعلـم المهنیـة): 2005(خلیل إبراهیم السعادات  .14

  2005-05-12الخمیس  ،11914: شبكة االنترنت، العدد

  .157هر بغزة، ص جامعة األز  :)2002(دلیل كلیة التربیة   .15

، 75، اإلدارة العامـة، عنحو إطار شامل لتفسیر ضـغوط العمـل وكیفیـة مواجهتهـا :)1992(راشد محمد لطفي   .16

  .240-205ص 

ضـغوط العمـل لـدى العـاملین فـي المكتبـات الجامعیـة الحكومیـة  :)2002(ربحي علیان ومحمد خیـر أبـو زایـد   .17

دراســـات،  :در عــن عمـــادة البحــث العلمـــي الجامعــة األردنیـــة، مجلـــة العلــوم التربویـــة تصـــوالخاصــة فـــي األردن

  335-334، ص 2، العدد 29 :المجلد

مكتبـة االنجلـو  -كراسـة التعلیمـات -قائمة الضغوط النفسیة للمعلمین :)1989(طلعت منصور وفیوال البـبالوي  .18
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  الضبط االجتماعي وعالقته بجرائم المراهقین

  نموذجاا )اإلعالموسائل _ الضبط األبوي ( 

  مرباح أحمد تقي الدین/أ                                                                 المیهوب بوعالم/أ  

  جامعة عمار ثلیجي ـــ األغواط                                                          ـــــــلـــــــــوآفالمركز الجامعي   

  

  :الملخص 

أردنا قراءة سوسیولوجیة   المعنون بالضبط االجتماعي وعالقته بجرائم المراهقین، جاء مقالنا هذا و     

  ذلك البحث في أسباب جرائم المراهقین وعالقة ذلك بمؤسسات الضبط االجتماعي مدعمین االلهمن خ

بالغ فیه وذلك بعرض بعض بدراسة میدانیة  عن ظاهرة انتحار المراهقین وعالقته بالضبط االجتماعي الم

تحدید مفهوم الضبط ، ثم تقدیم قراءة سوسیولوجیة لعالقة الحاالت المیدانیة ، انطلقا من التعرض إلى 

جرائم المراهقین بالضبط االجتماعي ، ثم نتكلم عن ظاهرة االنتحار لدى المراهقین وعالقتها باألداء 

ة ووسائل اإلعالم لنخلص في األخیر إلى عرض الوظیفي آللیات الضبط االجتماعي وبالتحدید األسر 

  . تحرین جراء الضعف الوظیفي لهذین اآللیتیننبعض حاالت المراهقین الم

الضبط االجتماعي ، الضبط األبوي  ، وسائل االعالم ، الجریمة ، االنتحار : الكلمات المفتاحیة  

  .،المراهق 

Summary: 
       This article, entitled Social exactly and its relationship to the crimes of adolescents, 

sociological reading we want to research into the causes of the crimes of adolescents and its 

relationship with the institutions of social control supporters, a field study of the phenomenon 

of teenage suicide and its relationship to social exactly the amounts, in some cases, field, 

hurriedly from exposure to define the concept of the Reset, then provide sociological reading 

of the relationship of adolescent crimes exactly social, then we speak about the phenomenon 

of suicide among adolescents and its relationship to the functionality of the mechanisms of 

social control, namely, the family and the media in the latter to come up with some cases of 

Adolescent suicides as a result of the vulnerability of these two mechanisms career. 

Keywords: social control, parental control, the media, crime, suicide, and teen. 

  

 

 

 

  

 



 03: العدد                                                             .للعلوم اإلنسانیة و االجتماعیة" تنویر"مجلة 

 
223 

   :مقدمة

یجمع الكثیر من المشتغلین في حقل علم النفس وعلم االجتماع على أن سلوك الفرد وتصرفاته 

الكبیر الذي یعتبر عضوا فیه ، وذلك باالمتثال للقواعد محددة بالجماعات التي ینتمي إلیها وبالمجتمع 

  لمجتمع  وقیمه وعاداته وتقالیده العامة ل

ة كافة مؤسسات المعتدل والسوي إنما ینشأ عن سیطرة ومدى فعالی األفرادوهذا یعني أن سلوك 

هذه  ىإحدتوجیه وضبط هذه السلوكیات ،ولكن لو حدث خلل وظیفي في  يالضبط االجتماعي ف

أفراد المجتمع بسبب الرغبات والشهوات الشخصیة ،   النحرفالمؤسسات المسؤولة عن تقویم السلوك 

لمؤسسات الضبط یرجعه كثیر المختصین إلى ما یشهده العــالم الیوم من  تطورات  وهذا الخلل الوظیفي

لق األفراد وراء تلبیة والمجتمع حیث انط األفرادسریعة ومتالحقة في شيء المجاالت انعكست سلبا على 

حاجیاتهم دون قید أو شرط ضاربین عرض الحائط القیم المجتمعة التي تقرها كافة مؤسسات الضبط مما 

  .نتج عنه تفشي وانتشار واسع لكافة أنواع االنحراف والجریمة 

  والمجتمع الجزائري على غراء المجتمعات األخرى لم یسلم من الظواهر اإلجرامیة  ویظهر هذا

ما أصبحت تطالعنا به وسائل اإلعالم یومیا في شكل استعراضات إعالمیة ، فالجریمة في الجزائر م

عرفت في السنوات األخیرة انتشارا هائال وتنوعا في أنماطها حتى أنها لم تعد تقتصر على فئة دون أخرى 

و إلى ضرورة مراجعة وهذا ما یدع ...ألطفال والنساء والمراهقین ولم تسلم من الوقوع فیها حتى فئة ا

المنظومة القیمیة للمجتمع والعمل على تنشیط دور مختلف مؤسسات الضبط االجتماعي من خالل تفعیل 

لذي یضمن الحفاظ على قیم المجتمع ومعایره من جهة ، ومواكبته الیاتها ووضعها في اإلطار السلیم آ

  .للتغیرات والتطورات الحیاتیة من جهة أخرى  

المعنون بالضبط االجتماعي وعالقته بجرائم المراهقین،الذي  ، وا هذا قالنجاء م وفي هذا اإلطار

 البحث في أسباب جرائم المراهقین وعالقة ذلك بمؤسسات الضبط االجتماعي ،مدعمین اللهأردنا من خ

ض بدراسة میدانیة  عن ظاهرة انتحار المراهقین وعالقته بالضبط االجتماعي المبالغ فیه وذلك بعر   ذلك

تحدید مفهوم الضبط ، ثم تقدیم قراءة سوسیولوجیة بعض الحاالت المیدانیة ، انطلقا من التعرض إلى 

لعالقة جرائم المراهقین بالضبط االجتماعي ، ثم نتكلم عن ظاهرة االنتحار لدى المراهقین وعالقتها باألداء 

لنخلص في األخیر إلى عرض الوظیفي آللیات الضبط االجتماعي وبالتحدید األسرة ووسائل اإلعالم 

  . تحرین جراء الضعف الوظیفي لهذین اآللیتین نبعض حاالت المراهقین الم
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    :االجتماعي الضبطتحدید مفهوم ـــ  1

یعتبر الضبط االجتماعي من أقدم األنظمة التي عرفتها البشریة ، بدلیل أن كل فرد یولد في 

ومبادئ  سابقة لوجوده ،فیتعلمها وتكون بمثابة المنهج أو مجتمع ما یجد فیه بناءات ثقافیة وقیمیة  

الطریق الذي یسیر علیه ، والذي یضمن له إشباع حاجاته وتحقیق أهدافه من جهة ، ومن جهة أخرى 

یضمن استمرار المجتمع واستقراره والحفاظ على قیمه، وال یتحقق ذلك إال من خالل وجود عدة میكانیزمات 

  .االجتماعیة بین أفراد المجتمع ، تطبع في ذات اإلنسان في شكل أوامر ونواهي  وأنظمة تحكم العالقات

كما أنه من طبیعة النفس البشریة التأثر بالغرائز المختلفة التي من شأنها أن تسیطر عل سلوك 

السلطة الضابطة ، وهذا ما یؤكد أن عملیة الضبط  الم یجدو  ااألفراد وتجنح بهم عن الطریق السوي إذ

  .جتماعي هي عملیة تنظیمیة لها دورها الرقابي الفعال والقوي على الفرد والمجتمع اال

أما فیما یخص إعطاء مفهوم دقیق للضبط االجتماعي ، فإنه ال یوجد اتفاق بین العلماء والباحثین 

في تحدید دقیق وتفق علیه لعملیة الضبط االجتماعي ، وهذا راجع إلى االختالف في وجهات النظر 

عملیة تنطوي  ؛ي وكذلك لعدم اتفاقهم على میدانه وحدوده بوصفه ـــ الضبط االجتماع "وزاویة الدراسة ، 

على كثیر من المضامین والمفاهیم التي تتدخل في تحدید أبعاده و وظائفه بالنظر إلى أسسه ومجاالته 

    )1"(النظریة والعلمیة 

الذي ابن خلدون فنجد أن من أبرز من تعرض إلى هذا المفهوم ـــ الضبط االجتماعي ـــ العالمة 

تدخل  ىأن عمران البشر بحاجة إل" سلوكه االجتماعي و یرى أن اإلنسان بحاجة إلى سلطة ضابطة ل

أول من أشار  ابن خلدون، إذن  )2(..." ذوي الشأن والسلطان من أجل فاعلیة النوازع ، وحمایة المنشآت

إن " إلى الضبط االجتماعي بصورة أكثر وضوحا وتحدیدا ، ویتضح ذلك من خالل قوله في مقدمته 

د لهم في االجتماع من وازع حاكم یرجعون إلیه، وحكمه فیهم إما یستند االجتماع للبشر ضروري ، والب

والعقاب علیه، أو إلى سیاسة عقلیة  بإلى شرع منزل من عند اهللا یوجب انقیادهم إلیه و إیمانهم بالثوا

یوجب انقیادهم إلیها بما یتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته بمصالحهم ، فاألولى یحصل نفعها 

  . )3(.." نفعها في الدنیا فقط ا واآلخرة ، والثانیة إنما یحصل الدنیفي 

إلى األهمیة الكبیرة للضبط االجتماعي في حیاة األفراد و المجتمع   "إدوارد روس"وقد أشار 

الضبط (باعتباره عامال حاسما في تحقیق النظام واالستقرار االجتماعي ، حیث عرفه في كتابه 

النظام االجتماعي  "، و قد ذهب إلى أن )4("سیطرة اجتماعیة مقصودة  و هادفة "  بأنه ) 1901االجتماعي

تلقائیا وٕانما یعتمد على الضبط ضرورة من ضرورات وجود المجتمع وبقائه ، ولیس غریزیا، وال یتحقق 
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األخالقیة  إلنسانیةال تستطیع الدوافع ا ینتج عنه ، فاإلنســــــان في حاجة إلى تحقیق النظام ، و هو أمرو 

الحیاة االجتماعیة  في الجماعاتاعي تهدد الصراعات بین األفراد و ، وبغیر الضبط االجتموحدها تحقیقه

ضرورة البد من وجودها من أجل حتمیة و  "روس"، وهذا یعني أن الضبط االجتماعي حسب  ) 5("كلهـا 

الجتماعي على الفرد ، الذي یحقق التسلط ا"بقاء المجتمع وتحقیق النظام فیه ، وقد عرفه كذلك على أنه 

ـــ روس ـــ من خالل طرحه هذا أراد أن یؤكد على وجود تكامل وظیفي  فنجد ، )6("وظیفة في حیاة المجتمع

  .بین الضبط االجتماعي كعامل واالستقرار االجتماعي كنتیجة 

یمیز بین إلى حد كبیر في فهمه للضبط االجتماعي حیث أنه " روس"مع  "كورت وولف"ویتفق 

الفرد مشروط  و محدود  في  تصرفاته  في " معنیین للضبط االجتماعي األول ذلك الذي یشیر إلى أن 

الجماعات و المجتمعات المحلیة و المجتمعات التي ینتمي إلیها ،  و إلى أن ذلك التشریط  للسلوك یؤدي 

ى الشخص نفسه بمقدار قبوله وظائف صریحة و ضمنیة للجماعات والمجتمعات المحلیة والمجتمعات وٕال

ویتضح من هذا المعنى أنه یعارض بین مصلحة ؛  )7("ألهداف تلك الوحدات االجتماعیة ومعاییرها

و أنه یقوم على أساس فكرتي جتماعي ، و مصالح  من یخضعون له الجماعة التي تمارس الضبط اال

ذا المعنى یستطیع إرضاء الحاجات التي التوازن و االستقرار ، كما یالحظ  أن الضبط االجتماعي وفقا له

إلى الحقیقة التي تقول بأنه في  " كورت"قام إلرضائها أكثر منه في المعنى الثاني والذي یشیر من خالله 

 الحاالت التي یحدد فیها الشخص سلوك اآلخرین أو یشترط،أو یجد سلوكه محددا أو مشروطا بواسطة"

لتي یتم عن طریقها هذا التحدید ، فإن اآللیات ا) یة والمجتمعاتو المجتمعات المحل الجماعات( اآلخرین

 كماأنها تضمن بصورة ما سلوك اآلخرین، التشریط هي ذات طبیعة اجتماعیة ، وهي اجتماعیة بمعنى و 

  )8("التطبیع االجتماعي، وتمثل القیم والمعاییر وما إلى ذلكهو الحال في استخدام الجزاءات و 

یفهم الضبط االجتماعي على أنه یشمل " كورت"و " روس"خیرین لمن خالل المفهومین األ

عملیات التربیة والتطبیع االجتماعي الرسمیة وغیر الرسمیة باإلضافة إلى القانون أو هو بعبارة أخرى 

اإلجراءات التي یتخذها المجتمع لتشكیل سلوك الفرد وضبطه ، بحیث یسایر مقتضیات الحیاة في 

  . وتحددها الدولة المجتمع كما تتصورها 

و انطالقا من تصوره الذي مفاده أنه لیس من الممكن بما كان أن یقوم مجتمعا " الندیر"أما 

منظما ، وال أن تخلق شخصیة متكاملة ، بدون االعتماد على مجموعة من القیم الملزمة ، فقد عرف 

فرد مسؤوال تجاه المجتمع  سلسلة من العملیات االجتماعیة التي تجعل ال"الضبط االجتماعي على أنه 
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وتقیم التنظیم االجتماعي و تحفظه ، وتشكل الشخصیة اإلنسانیة عن طریق تطبیع الفرد ،وتسمح بتحقیق 

  .)9("نظام اجتماعي أكمل

وفي تحدیده لمجال الضبط االجتماعي یؤكد على سیادة المجتمع "روس"وفي نفس السیاق نجد 

النظام االجتماعي، فیقول أن الضبط االجتماعي هو عبارة عن فهو الذي یسهم حسب رأیه في تحقیق 

 ك یربط فكرة الضبط بمعنى التسلط، إذن فهو بذل )10("الخروج علیهاحكم وتسلط ال یقبل المجتمع  أنظمة"

وٕان كان قد بین في مواضع أخرى تصورا للضبط االجتماعي مفاده أنه یعني درجة أقل من التسلط  

  .خل للتخطیط ویقربه من معاني التد

ها المجتمع للتأثیر على مختلف القوى التي یمارس"الضبط االجتماعي على أنه " مدكور"ویعرف 

من عرف وتقالید وأجهزة یستعین بها على حمایة مقوماته ، والحفاظ على قیمه وخصائصه  ویقاوم أفراده ،

فینطوي مفهوم الضبط هنا   )11("بها ما یمكن أن یتطرق إلیها من عوامل االنحراف و مظاهر العصیان

على عالقة بین الفرد والنظام االجتماعي ، وعلى كیفیة تقبل األفراد وفئات المجتمع للطرق واألسالیب 

  .التي یتم بها هذا الضبط 

فیعرض الضبط االجتماعي انطالقا من معنیین أساسیین، المعنى األول یشیر إلى " مارتن"أما

المجتمع األكبر الذي هو ة الجماعة و المجتمع المحلي، و خص بواسطالقیود التي توضع على أفعال الش

 لمجتمع األكبر  وذلك لمشاركتهاي وظیفة للجماعة وللمجتمع المحلي ولتؤد"عضو فیه، وهذه القیود حسبه 

أما المعنى الثاني فیعرف من خالله الضبط  )12("االجتماعیةفي تحقیق أهداف ومعاییر الوحدات 

أفرادا في  اكانو  سواء كل األفعال الداخلیة ،حیث یقید الشخص أفعال اآلخرین"ه االجتماعي على أن

جماعات أو في المجتمع المحلي أو المجتمع األكبر، وهم بدورهم یقیدون أفعاله ،أما المیكانیزمات التي 

، وما  ) 13("تتم بها هذه القیود في ذات طبیعة اجتماعیة، ألنها تتضمن بصورة أو بأخرى أفعال اآلخرین

یمكن استنتاجه من هذین المعنیین هو أن المعنى األول ركز على وظیفة الضبط واتجاهه من اآلخرین 

  .  الفرد ، أما المعنى الثاني فقد بین أن اتجاه الضبط متبادل بین الفرد واآلخرین و 

، ولیخلق لهم  اآللیات أو الوسائل التي یستخدمها المجتمع للسیطرة على أفراده" "تشونغ"ویعرفه 

، وغیر بعید عن هذا التعریف نجده ـــ الضبط االجتماعي ـــ معرفا في  ) 14("نوعا من التوافق مع اآلخرین

وسائل اجتماعیة و ثقافیة ننظم وتقید سلوك الفرد وتدفع الناس إلى "القاموس الحدیث لعلم االجتماع بأنه 

 من خالل هذین التعریفین  )15("ا وظیفة للجماعة وللمجتمعاالمتثال للتقالید، وأنماط السلوك الهامة التي له

  .للمجتمع تعمل على تحقیقها وسائل الضبط للضبط وظیفة بالنسبة للجماعة  و  أن یمكن القول
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أي عامل یتدخل في سلوك "في تحدید مفهوم الضبط ، حیث عرفه على أنه " دوركایم"وقد أسهم 

 یتعلق بالفرد ذاته ، و لیس مفروضا علیه من الخارج، و إنما اإلنسان ، یعد عامال ضابطا ،  فالضبط ال

نومي ظهر إسهامه هذا في نظریته عن األ قد، و )16("هو جزء من الموقف العام  الذي یتم  فیه الفعل 

  . فواالنحراف االجتماعي ،مما مهد الطریف إلى ربط المفهوم باالنحرا

نحرافیة ، مؤكدا على الل نظریته عن التسمیة اإلوم من خفي تحدید المفه" هوارد بیكر"كما أسهم 

  . )17("الضبط االجتماعي یؤدي إلى االنحراف مثلما یكون العكس أیضا"أن 

وفي معرض تأكیده على أهمیة التنشئة االجتماعیة ،والتي في سیاقها یتعلم الفرد " بارسونز"أما 

االجتماعي في ذلك ، ومن خالل دراسته للفعل تحدیده لدور الضبط و  القیم التي ترسم له مالمح السلوك ،

وأنه  ،وسیلة فعالة في تحقیق التوازن داخل النسق االجتماعي"فقد اعتبر أن الضبط االجتماعي  اإلجرامي

  . )18(" .میكانیزم لقمع السلوك

   :االجتماعي  طقراءة سوسیولوجیة لجرائم المراهقین وعالقتها بالضبـــ  2

فإن عملیة الضبط االجتماعي تعتبر المسؤول األول والمباشر على فرض كما سبق اإلشارة له ، 

النظام االجتماعي و تحقیق التماثل في المجتمع ، عن طریق غرس و نقل قیم و أفكار المجتمع من جیل 

مجموعة من المعاییر والعقوبات السلوكیة التي تعمل على "إلى أخر، وبذلك یصبح الضبط االجتماعي 

وسیلة من وسائل الضغط لحمل الفرد عل اعتناق التقالید "أو هو   )20("التماثل المعیاري دفع الفرد نحو

  .)  21("والقیم السائدة في مجتمعه

وهذا ما یدفعنا إلى القول بأن حدوث أي خلل وظیفي في عملیة الضبط االجتماعي  یؤدي ال 

مه وتقالیده  وباعتبار أن الجریمة محالة إلى ظهور أنماط سلوكیة جدیدة على المجتمع ، تتنافي مع قی

واالنحراف یمثالن سلوكیات ال مقبولة اجتماعیا ،فإن حدوث أي خلل في األداء الوظیفي لعملیة الضبط  

ال ینتج عنه سوى الوقوع في براثین الجریمة واالنحراف على اختالف أنماطها ودرجة خطورتها ، وهذا ما 

یظهر ذلك جلیا من خالل أصبحت تطالعنا به وسائل اإلعالم  نعیشه فعال في المجتمع الجزائري ، حیث

من أخبار وتقاریر تعكس التفشي واالنتشار الرهیب لظاهرتي الجریمة واالنحراف ، لدرجة أنها أخذت شكل 

إعالمیة بشكل یومي تقریبا ، وهذا ما یدفع إلى ضرورة الوقوف وقفة تحلیلیة بحثا في  تاستعراضا

مها حیاد أو ضعف آلیات الضبط االجتماعي في محاربتها ـــ الجریمة ــــ وقد أرجع ، والتي من أهسبابهاأ

الباحثین أسباب هذا الخلل الوظیفي ألداء مؤسسات الضبط االجتماعي إلى عوامل عدیدة ، فمنهم من 

فه أرجعه إلى عجز هذه المؤسسات في حد ذاتها ، ومنهم أرجعه إلى تأثیر حركة التغییر السریع الذي یعر 
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، ومنهم من أرجعه إلى ...) الثقافیة ، االجتماعیة ، االقتصادیة( المجتمع الجزائري على كافة األصعدة 

  .وجود أزمة قیم 

عجز ألیة الضبط على محاربة  المتمثل فيل تسلیط الضوء على السبب األول و سنحاو  يوفیما یل

  .  الجریمة

ستكون له تماعي في أي مجتمع االجأن أي ضعف أو قصور یصیب آلیات الضبط ا إذن و بم

  .ما هو الحال في مجتمعنا الجزائريأثار وخیمة على أمن وسالمة األفراد وعلى المجتمع ككل ،ك

أن آلیات الضبط االجتماعي في الجزائر ومؤسساته قد أضحت "إن التفسیر الوحید لهذه الظاهرة ف

اإلجرامي في الجزائر ومحاصرته وقطع  عاجزة نوعا ما على إیجاد إستراتجیة كفیلة بتقویض السلوك

الطریق أمام كل الظروف والعوامل المساعدة تنامیه وانتشاره على نطاق واسع ووضعا كهذا ولد انطباعا 

 معاما لدى فئة المجرمین على أن مؤسسات الضبط االجتماعي غیر قادرة على مواجهتهم ولجم سلوكیاته

وانضمام المزید من األفراد إلى عصبتهم  المزید من الجرائم على اقتراف  العدوانیة ، وهذا ما یشجعهم

  . )22("وتبني ثقافتهم اإلجرامیة

وأسباب هذا الضعف، أو العجز في آلیات الضبط االجتماعي كثیرة وتختلف من مؤسسة إلى 

أخرى، ومنها من تختلف باختالف نوع الجریمة أو حتى باختالف فئة المجرمین ، فاإلجرام في مجتمعنا 

تعد فئة المراهقین خاصة في السنوات   من ى فئة محددة من فئات المجتمع ، و الجزائري لیس مقتصرا عل

ـــ بشكل ملفت ـــ الجریمة ــــأكثر الفئات التي أضحت تصنع الحدث في عالم الجریمة واالنحراف  بانتشارها ـ

إلجرام فئة المراهقین  لوجدناها أما أذا بحثنا في سبب ضعف مؤسسات وآلیات الضبط كدافع  ،لالنتباه

الخصائص التي یتسم بها األفراد في هذه المرحلة ،كما تؤكده ،منها ما یرجع إلى المیزات و  متعددة

لمرحلة  یعتریه  صراع نفسي  والتي تبین أن الفرد في هذه االتي أجریت في موضوع المراهقة ، الدراسات

المدرسة الضبط كاألسرة و عه داخل مؤسسات ،وبین وض تمن تصرفات وسلوكیابین ما تملیه علیه نفسه 

، والتي غالبا ما یكون رافضا لها ومتمردا عنها ، من منطلق شعوره بأنها قیودا تجاوزها الزمن ، وال  ...

ما یضعف كذلك من وظیفة مؤسسات الضبط  بالنسبة و ى طموحاته ومیوالته الشخصیة ،تتماشى مع مستو 

سالیب التربویة  التي في ظلها تستطیع تقویم سلوك المراهق ، فال إفراط وال لهذه الفئة ،هو جهلها باأل

تفریط ، وال تتأتى هذه التربیة إال من التوفیق بین وظیفة آلیات الضبط ، وبمدى معرفة القائمین عنها 

  .   بخصائص هذه المرحلة 
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منها الفرد خبراته في وتعتبر األسرة من أهم آلیات الضبط ، فهي البیئة األولیة التي یكتسب 

وفي تعامله مع اآلخرین ، فإذا نجحت األسرة في أداء وظیفتها  التي یترجمها فیما بعد في سلوكه الحیاة ، و 

التي تتمثل في نقل القیم والتقالید إلى أفرادها ، فتكون قد ساهمت في حفظ النظام في المجتمع ، أما إذا 

التي ال تحقق ل األسالیب التربویة الخاطئة ، و كون في  شكوجد خلل في أدائها الوظیفي ، الذي  قد ی

الهدف المرجو منها ، ألن ظاهرة  اإلجرام تزید و ربما تعرف أشكاال جدیدة ، وخاصة عند فئة المراهقین 

بالتالي و أنها تعرقل طموحاتهم ،  و تجاوزها الزمن، ن عن األسرة من فهمهم أنها أداة ألنهم غالبا یتمردو 

یدفع إلى خاصة اتجاه فئة المراهقین  من  شأنه أن ة ، أو جهلها  بأسالیب التربیة و ة  األسر فضعف وظیف

هذا ما أصبحنا نعیشه في مجتمعنا حیث بدأت أسرنا تتجه شیئا فشیئا إلى التخلي تفشي ظاهرة اإلجرام ، و 

یرجع ذلك كما یشیر  ربماأشكال الجریمة واالنحراف ، و  عن دورها في نقل قیم المجتمع التي تستهجن كل

إلى انحصار مهمتها في توفیر الجانب المادي وٕاهمالها للجانب األخالقي ،وغیرها من له الباحثین 

  ....المشاكل التي تواجهها 

، أما عن االجتماعي و التنشئة االجتماعیة هذا على صعید األسرة كمؤسسة من مؤسسات الضبط

ات الضبط ، لما لها من دور أساسي في تعدیل السلوك ، وسائل اإلعالم وباعتبارها كذلك آلیة من آلی

، من خالل أثرها البالغ في تكوین شخصیة الفرد یق النظام واالستقرار المجتمعي ومساهمة فعالة في تحق

  .وتنشئته على أنماط سلوكیة یرتضیها المجتمع 

في حیاة األفراد أثر لمرئیة منها لما للصورة من قوة و ، وخاصة اإن وسائل اإلعالم المختلفة

فإنها ــ وسائل اإلعالم ـــ إذا وجهت  ر میال إلى حب التقمص والتقلید ،،وخاصة المراهقین ،ألنهم أكث

 تقیمه ، فسیكون لها فعال في محاربة السلوكیاهدف غرس وتكریس مبادئ المجتمع و توجیها حسننا ی

یة مناألخالقي الرفیع ، فتخدم بذلك تو العلمي و  نشر اإلنتاج األدبي والفني"، بل تساهم في الالسویة 

  .  )23("لنهضة وتنویر شعوب العالم لالعالقات اإلیجابیة 

أما إذا ابتعدت وسائل اإلعالم عن هذه الوظیفة السامیة أو أصابها ضعف على مستوى أدائها 

التجاریة وسائل لنشر الثقافة المدمرة ، إذا سیطرت علیها األهداف "فمن الممكن أن تصبح ، الوظیفي 

وتجرید المستفیدین عن طریق اإلثارة وتمجید العنف والعدوان  الهادفة إلى تحقیق الربح فقط وبأسرع وقت ،

أي أنها بذلك تعمل على تفكیك وتدمیر  ،)24("من قدرة اللجوء إلى العقالنیة والمنطق والمعاییر األخالقیة

  . هر الجریمة واالنحراف وتطورها العالقات بیــن أفراد المجتمع و تســاهم في انتشار مظا
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وهذا ما عدنا نالحظه في مجتمعنا الجزائري السیما في السنوات األخیرة ، حیث أصبحت وسائلنا 

اإلعالمیة عبارة عن محطات تساهم بشكل غیر مباشر في نشر ثقافة الجریمة واالنحراف ویظهر هذا فیما 

ة مجتمعنا ، بل تتنافى نحراف ، ولیست نتاج ثقافأصبحت تقدمه من برامج تحتوي   مظاهر العنف أو اال

أخالق مجتمعنا ،  فنجد المراهق مثال ، ونظرا لخصوصیات مرحلة المراهقة ممكن أن مع  قیم ومبادئ و 

  .، وهذا بدافع التأثر أو بدافع التقلید والمحاكاة   اإلعالم أنماطا إجرامیة وانحرافیةیتعلم من وسائل 

لمهتمین بقضایا الضبط أن هناك شبه إجماع بین مختلف الباحثین وا وفي األخیر یمكن القول

السبیل الوحید تقریبا الذي یمكن الفرد من "والتنشئة االجتماعیة على أن هذه األخیرة هي  االجتماعي

د ذلك جزءا استدماج قیم وتقالید مجتمعه ویتمثلها كلها أو جزءا منها بالتقلید والحفظ والمحاكاة لتصبح بع

  ." )25(التي یعمل على نقلها مستقبال للجیل الالحق  هسلوكیاتأفكاره وقناعته ومعتقداته ومعارفه و من 

   :قته بالضبط االجتماعي في الجزائر االنتحار لدى المراهقین وعالـــ  3

تعد ظاهرة االنتحار من أخطر الظواهر االجتماعیة وأكثرها تهدیدا الستمرار الحیاة االجتماعیة 

أخذت أحجاما  أنهاالواسع ، حیث  وانتشارهاواستقرار وبقاء البناء االجتماعي ، وذلك بسبب تفاقمها 

  .، ومست مختلف شرائح المجتمع  نتباهلإلوأشكاال ملفتة 

 بصورة االنتحار ظاهرة تفشي من األخرى هي  تسلم لم ، األخرى المجتمعات غرار على والجزائر

 بین التمییز ودون ، المجتمع وفئات شرائح ومختلف ، الوطن ربوع مختلف في لها حدود ال مخیفة،

، فالمتصفح للصحافة الیومیة الوطنیة یكشف األرقام والثقافیة االجتماعیة مستویاتهم كانت مهما الجنسین،

  .الهائلة  والحاالت المرعبة لتفاقم الظاهرة ، التي مافتئت وأن عرفت منحنیات خطیرة في العشریة األخیرة 

وامتداد لعملیة له داللة ومعنى ،  مراهقین في الجزائرولعل ارتفاع نسبة االنتحار لدى فئة ال

البیئة  باعتبارهاسرة بها ، وخاصة األ اي مرو عبر مختلف المؤسسات االجتماعیة الت الضبط االجتماعي

، وشكل تعامله مع المحیط الخارجي ، ولهذا فحدوث أي  هسلوكیاتأنماط  فردفیها ال التي یتعلم األولیة

ینتج اتجاه أبناءها  في عملیة الضبط االجتماعي من شأنه أن یؤثر على أدائها الوظیفي أسریةمشاكل 

، وكذلك  مسلوكیاته، وبالتالي یؤثر على عنه سلوكیات انحرافیة وٕاجرامیة تؤثر على أمن وسالمة المجتمع 

یجمع المختصین في المجال أن لوسائل اإلعالم كآلیة من آلیات الضبط دور كبیر في بلورة سلوك األفراد 

ر أنماط غیر سویة ومنها وأن أي خلل وظیفي في األداء المرجو منها ، یمكن أن یؤدي إلى ظهو 

  .االنتحار
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، من خالل عرض بعض حاالت  ذلك ونستخلص نعرف أن الدراسة هذه خالل من سنحاول ولهذا

نتحار ومفهوم االد  كل من مفهوم وقبل ذلك البد ان نتطرق إلى تحدیاالنتحار لدى بعض المراهقین، 

  .المراهقة 

  : االنتحار

وانتحر " الذبح " الذي من معانیه " نحر " كلمة اإلنتحار في اللغة العربیة مشتقة من فعل  :لـغـة 

  .)26(، یعني تشاجروا إلى حد الموت والهالك" تناحر القوم " الشخص یعني ذبح نفسه أو قتل نفسه ویقال 

 "Sui"متكونة من شطرین "  Suicide" من الناحیة االصطالحیة كلمة االنتحار  : اصطـالحا  

" تعني القتل والكلمة المرتبة تعني قتل الذات فهي مرادفة للتعبیر  " cide"وتعني النفس أو الذات ، 

Homicide de soi même  "27(أي الفعل اإلرادي المتسبب في قتل الذات( .  

عمل اندفاعي متسرع یمكن : " بأنه  "سعید حافظ یعقوب  "فقد عرفه  الدكتور سوسیولوجیاأما 

  . )28("أن یقدم علیه الشخص ذو المیول االنتحاریة في أي لحظة 

نمطا سلوكیا مرتبطا بأنماط سلوكیة : " إلى السلوك االنتحاري باعتباره "  مكرم سمعان" وینظر 

  . )29("أخرى ، وانه مركب من مجموعة اإلستجابات الناشئة عن عملیة التفاعل االجتماعي 

وجوده یمكن القول أن االنتحار سلوك مرضي غیر سوي یقدم علیه الشخص لوضع حد ل وٕاجرائیا

، وهذا نتیجة لتداخل مجموعة من المشاكل االجتماعیة والدینیة والثقافیة والتفاعل فیما بینها التي )حیاته(

  .بالشخص لإلقبال على فعل االنتحارتؤدي 

  :المراهقة  

 وتختلف الحلم، من االقتراب تعنيوهي قاربه،  الشيء وراهق دانیته فأرهقته المقاربة، هي: لغة 

  .  ) 30(فقط الجنسي النضج نحو التدرج تعنيوالتي  البلوغ كلمة عن المراهقة كلمة

 هيو أ الرشد و الطفولة مرحلة تتوسط التي الزمنیة الفترة على النمو نفس علماء یطلقها :اصطـالحا

  .)31( واالجتماعي واالنفعالي والعقلي الجسمي النضج من الناضج غیر الطفل فیها یقترب التي المرحلة

 من الحمایة تقتضي عمریة مرحلة الطفل یترك حیث النضج"بأنها تعني " هادفیلد" عرفها وقد

  .  )32("حمایة نفسه  على وقادًرا مستقال فیها یصبح عمریة مرحلة إلى وینتقل اآلخرین

 بالعواصف للفرد السلوكیة التصرفات فیها تتمیز العمر منفترة " بأنها " هول ستانللي" ویعرفها

   .  )33("العنیفة والتوترات الحادة واالنفعاالت
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 ومن .النضج حتى وتستمر الجنسي البلوغ من تبدأ التي المرحلة بأنها"فقد عرفها " أنجلش" أما

النمو  مظاهر من فیها المراهق یكتنف لما نظًرا والقلق، باالضطراب تتمیز المراهقة أن مرحلة به المسلم

   .  )34(" االجتماعیة أو االنفعالیة أو العقلیة أو الجسمیة الناحیة من سواءالمختلفة ، 

في مرحلة المراهقة یشعر المراهق أنه لم یعد طفال قاصرا ، فهو في هذه المرحلة یرى أنه ال یجب 

یخضع سلوكه لرقابة األسرة ووصایتها ، فمن أبرز مظاهر أن یحاسب على كل صغیرة وكبیرة وأن ال 

الحیاة النفسیة في فترة المراهقة هي الرغبة في االستقالل عن األسرة وذلك لمحاولة اعتناق المراهق للقیم 

وما یؤكد ذلك أن المراهق في هذه الفترة ، ال تلك التي تفرضها علیه األسرة والمبادئ التي یقتنع بها هو

ألنه " والدیه ومعلمه ومدیره في المدرسة   إلى نقد   یمیل إلى نقد القیم االجتماعیة فحسب بلالحساسة ال

وهذا ما " یشك في هذه القیم ، ومصدر هذا الشك یكمن في التمرد على السلطة األسریة وسلطة المجتمع

من استمرار ارتباطاته  یدفع به إلى السعي لتبني قیم جدیدة یحدها عند أقرانه فهو في هذه الفترة وبالرغم

األسریة یدخل مع من هم في سنه من جماعات الرفاق ، والتي غالبا ما تكون لها معاییر وقیم تختلف أو 

والمعاییر من الشروط الضروریة   لما كان تمثل هذه القیم و ) 35("تنشأ في ما هو موجود داخل أسرته

شكلة التوفیق بین الجانبین أي بین ما هو موجود في ن المراهق یواجه مإف ـــ جماعة الرفاق ـــ لعضویتها

األسرة وما هو موجود عند جماعة األتراب ، هذا إلى جانب الحاجة إلى التوفیق بین جماعات أخرى 

  . )36("كالمدرسة وغیرها 

  :الضبط االجتماعي على مستوى األسرة وعالقته باالنتحار لدى المراهقین : أوال

على مستوى األسرة، ومدى نجاحه من عدمه في ضبط سلوك األفراد   إن نجاح الضبط االجتماعي

ـــ ــالتنشئة األسریة  ـــیمكن قیاسه من صیغة التــنشــــئة األسریة التي تــــنتهــجها ، والتي تتأثر هي األخرى ــ

اب في دراستنا هذه تبحث في أسب وبما أن ،.... ثقافیة واقتصادیة و اجتماعیة ) مشاكل(بعدة عوامل 

 ةفسنكتفي بالتـــطرق إلى طبعة المعاملة الوالدیاهقین وعالقته بالضبط االجتماعي االنتحار كأحد جرائم المر 

قبالهم على جریمة االنتحار ، وكذلك إلى التفكك األسري كسبب دافع هو األخر إلاتجاه المراهقین كسبب 

  . االنتحارلجریمة واالنحراف ومنها إلى إقبال بعض المراهقین إلى ا

التي یولد فیها الفرد ، ویكتسب قیمها وعاداتها وتقالیدها ، وهي بذلك  األولىهي البیئة  األسرة إن

فاألسرة كمؤسسة اجتماعیة " أقوى الجماعات في حیاته وأكثرها تأثیرا في تنشئته وفي سلوكه االجتماعي 

ریة مثلها مثل سائر المؤسسات الفط اإلنسانتقوم أساسا على دعائم فطریة ، وهي خاصة من خواص 

  . )37("هي أكثر ثباتا واستقرارا منها األسرة، ولكن  األخرىاالجتماعیة 
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على زرع القیم والتقالید واالتجاهات والعادات في شخصیة الطفل كونها أول بیئة  األسرةوتعمل 

 األخیروبما أن هذا  ؛شخصیتهوهذا ما یجعل أثرها كبیر وبارز في حیاته ونمط سلوكه وتكوین  تستقبله،

فإن لألسرة أثر كبیر في بناء شخصیة الطفل  بالفطرة،الدنیا منحرفا أو مجرما  إلىال یخرج ) مراهقال(

  .االنتحارالذي ینحرف أو یرتكب الجریمة ومنها فعل 

وهناك دراسات عدیدة أجریت حول تحدید العالقة بین صیغة التنشئة االجتماعیة التي تنتهجها 

  .خاصةعامة وعند المراهقین  اإلجراميسلوك وال األسرة

  :هي  اإلجراميوجود ثالث أسباب رئیسیة تقف وراء السلوك  إلى" عوض السید"وانتهى 

 .الوالدین بممارسة اإلشراف المالئم على األبناء اكتراثعدم  -

 .اإلفراط في الشدة كصیغة للتنشئة االجتماعیة  -

  .)38(التماسك بین أفراد العائلة افتقاد -

التغیرات االجتماعیة التي حدثت في المجتمع كانت لها آثارها  أن" عاطف غیث"ویقول الدكتور 

كثیرا من وظائفها  وضعفت سلطتها  األسرةومدى أدائها لوظائفها ، حیث فقدت  األسرةالبالغة على بناء 

األمهات في جمع  على أفرادها ، وكفت عن القیام بالتوجیه الثقافي واالجتماعي ، وانشغل اآلباء وبعض

تصدع العدید من  إلىالمادة تاركین للمراهقین حریة الخروج والعودة ، ولقد أدت هذه التغیرات االجتماعیة 

، خاصة ) 39(" اإلجرامي، ویرى كثیر من الباحثین أن هذا التصدع یعد عامال هاما في السلوك  األسر

  .عند فئة المراهقین 

ألسرة ال تنقل القیم المقبولة اجتماعیا إلى الجیل الجدید فحسب  ا"إن " جاكسون توبي"وفي هذا یقول

كلما نجحت في  األسرةبل أنها تحاول أن تحمي الطفل من التأثر باألنماط المنحرفة ، وكلما ازداد تكامل 

  . )40( "تنبع من أقرانه أووظیفتها كحصن یمنع عن الفرد التأثیرات الضارة التي تنشا في المجتمع المحلي 

لها دور بارز في حمایة  أنكما  األسریةكمؤسسة للتنشئة  األسرةونستخلص مما سبق ذكره أن 

ومصدرا للثقافة اإلنحرافیة  األفرادالمجتمع وتنشئته تنشئة سلیمة ، قد تكون كذلك مصدرا النحراف سلوك 

  :تحت ظروف معینة، نذكر منها 

  : )الضبط الوالدي(أو والوالدین  مراهقطبیعة العالقة الموجودة بین ال  /أ

تعتبر أسالیب المعاملة الوالدیة من أهم العوامل التي تؤثر على التوافق النفسي واالجتماعي لدى 

  .، بما في ذلك ظهور العدوانیة في سلوكیاتهم من عدمه مراهقینال
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لقبول فا ، القبول مقابل الرفض الوالدي: وتتمثل أسالیب المعاملة الوالدیة في بعدین رئیسیین هما

في المواقف المختلفة ، وهذا یؤدي إلى تكوین  لالبنالوالدي یعبر عنه بمدى الحب الذي بیدیه الوالدین 

: ، أما الرفض الوالدي فإنه یأخذ عدة مظاهر منها  األبناءعدد من سمات الشخصیة المرغوب فیها لدى 

  األبناءق النفسي واالجتماعي لدى عدم التواف إلىالرفض الصریح واإلهمال والعقاب البدني ، وهذا یؤدي 

  . ) 41(".تأخذ الطابع العدواني مسلوكا ته أنكما 

یتبلد الحس لدیه أي یصبح   علیه العنف بصفة مستمرة الذي یمارس" وتؤكد الدراسات أن المراهق

من یمارس  و إناآلخرین ممن لم یمارس علیهم العنف  قلیل التأثر باألحداث التي یعیشها والتي تستشیر

علیهم العنف وهو صغیر سیمارسه هو الحقا مع اآلخرین كاألصدقاء وأفراد عائلته مما یعني أن العدوانیة 

هي مواقف صدام وصراع  ستعزز لدیه وتصبح متأصلة في شخصیته وسلوكه ، والعدوانیة لدى المراهق

تدمیر  إلىوالتي تؤدي في النهایة  جزءا من غریزة الموت"  فروید "نفسه ویثبت وجوده ویعتبرها یؤكد فیها 

  . )42("الذات

وتلقیهم العقاب على ابسط المخالفات مع تناقض في التعامل  األبناءالقسوة في التعامل مع  إن

انطوائهم حیث  إلىیؤدي  األسرةمعهم كحثهم على الدراسة وفي المقابل ال یسمح بالمشاركة في نشاط 

  .كل المجتمع یرفضه لذلك یشعر بالعداء تجاه المجتمع  أن إلى أسرتهنه مرفوض من قبل أیحس المراهق 

أن هذا الوضع قد یدفع بهم إلى اإلدمان على المشروبات الكحولیة " عبد الرحمن العیسوي"ویرى 

فیها یعاني المراهق   فیحدث لهم هذیان من جراء هذا الشرب الكثیف و لهذه الوضعیة  بسبب رفضهم 

والمعروف أن هذه الهالوس بأنواعها الشمیة والسمعیة والبصریة عبارة عن ،  من الهالوس المخیفة 

مدركات حسیة لیس لها وجود خارجي ، توهم المراهق المریض أي أنه یرى بعض الصور التي تخیفه مثل 

الحیوانات المفترسة والحشرات ثم ینتقل هذا الخوف إلى توقعه أن شیئا مفزعا سوف یقع له ونتیجة لذلك 

  .  )43("االنتحاریحاول 

فاضبط االجتماعي الذي یتمثل في هذه التنشئة األسریة الغیر سویة من شأنه ان یسبب  إذن

 إلىإجرامیة كما قد یؤدي بهم  إنحرافیة و تبسلوكیاالقیام  إلىلألبناء المرض النفسي الذي یقودهم بدوره 

  . االنتحار هروبا من مثل تلك الضغوط

  :البیت المتصدع أو التفكك األسري /ب

غیاب الوالدین أو أحدهما عن  إلىیستخدم مفهوم البیت المتصدع ، بمعناه البیولوجي الذي یفید 

یتم هذا الغیاب بطریقة اختیاریة والمقصود به الطالق ، االنفصال أو الهجران أو  أن، ویمكن  األسرة
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الوالدین فهي ناتجة عن  ألحدما المغادرة غیر االختیاریة الفراق بین الزوجین لفترة طویلة من الزمن ، أ

  . )44("وفاة أحد الوالدین

آثار ) الوفاة(أم كان غیر اختیاري ) كالطالق أو الغیاب (للتصدع األسري سواء كان اختیاریا 

بالغة وانعكاسات سلبیة على حیاة األبناء منها اضطراب شخصیته أو عرقلة نموه االجتماعي بشكل 

  .واإلجرامالقیام بسلوكیات ال اجتماعیة كاالنحراف  إلىي ، مما یؤدي به طبیع

عالقتها كوحدة  وقد أفادت الدراسات أن األسرة التي تهمل أبناءها بسبب تفكك عمیق في بنیتها و

اجتماعیة كأن تكون قد تحطمت بسبب الطالق أو غیاب أحد الوالدین أو وفاته أو تعاظم المشاكل بینهما 

 األبناءأو متابعة شؤونهم یشعر فیها  أبنائهافي حالة كهذه لضرورة رعایة  األبوین إدراكمن  وبالرغم

سلبیا إما من خالل  االجتماعيقد یكون الضبط  األجواءوفي مثل هذه ، بالضیاع والتشتت العاطفي 

  .األبناءانحراف  إلىاإلفراط أو التفریط مما یهیئ الظروف التي تقود 

في هذه الحال تكون جزءا ال یتجزأ من مشكالت المجتمع ككل   األسرةكما أن بعض مشكالت 

 إلى أبنائهالدفع  األسرةقد تضطر عات التي تسود فیها ظروف الفقر ،فعلى سبیل المثال في المجتم

كما تؤكد الدراسات أن اغلب  ؛االنحراف إلىارتكاب الجریمة أو  إلىممارسة أنشطة قد تؤدي بهم 

  .المجرمین یأتون من أسر متصدعة ، یكاد یكون فیها الضبط االجتماعي إما منعدما وٕاما سلبیا 

سر المجموعة الجانحة مفككة  أمن  % 5،68تبین له أن  "يتحسن الساعا"في دراسة قام بها ف

سر المجموعة الضابطة أفقط من  % 5،33على أفرادها الضبط االجتماعي ،في حین أن  سوال تمار 

  )45("مفككة 

االنتحار یعد سلوكا انحرافیا وٕاجرامیا وبخصوص العالقة بینه وبین البیت المتصدع  فقد  أنوبما 

طالق  أویعانون من فقدان آبائهم بسبب الوفاة  "فیینا"من المنتحرین في % 67 أن إلى"  ندیك" توصلت 

ما یؤكد أن  وهذا ، )46("أما  أبا أو امن محاولي االنتحار فقدو  % 87أن " بالمر"الوالدین، كما تبین لـ

  .البیت المتصدع له عالقة باإلقدام على االنتحار وتضعف فیه سلطة الضبط 

یعتبر من أهم األسباب التي تؤثر وتضعف األداء  األسريوفي األخیر یمكن أن نستنج أن التفكك 

على تقویم سلوك المراهقین مما  ةالسیطر الوظیفي لعملیة الضبط االجتماعي بحیث ال یصبح قادرا على 

  . والمنحرف ومنه االنتحار اإلجراميیسهل سقوطهم في عالم السلوك 
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  :    ضبط االجتماعي على مستوى وسائل اإلعالم وعالقته باالنتحار لدى المراهقین  /ج

وان كانت قد اتخذت أشكاال مختلفة من  األفراد،ارتبطت وسائل اإلعالم منذ ظهورها بحیاة 

ت بنائیة ووظیفیة في أحدثت تغیرا فزیون وصوال إلى االنترنت وـــصحافة مكتوبة إلى إذاعة مسموعة فالتل

وظائف عدیدة في المجتمع وقد اختلف العلماء في تحدید هذه  اإلعالمكما تؤدي وسائل  .المجتمع 

في حین  ،مراقبة البیئة ، الترابط  نقل التراث االجتماعي: نها ثالثة وظائف م" الزویل"الوظائف فقد حدد

  .، التعلیم ، الترفیه اإلعالمبالنسبة للفرد في  "شرام" حددها

االستمتاع  جدیدة،تعلم مهارات  وأحداث،أما بالنسبة للمجتمع فهي فهم ما یحیط من ظواهر 

الهروب من المشاكل الیومیة أو الحصول على معلومات جدیدة تساعد في اتخاذ  واالسترخاء،

  .)47("القرارات

التي سبق ذكرها هي من أعطتها تلك المكانة المهمة بین مؤسسات  اإلعالموظائف وسائل 

القیم  في تعزیز التنشئة االجتماعیة ، باإلضافة لما لها من دور كبیر في دعم االتجاهات النفسیة لألفراد و

  .والمعتقدات أو تعدیلها عندهم باإلضافة إلى مساهمتها كذلك في تحقیق التوافق مع المواقف الجدیدة 

تعتبر آلیة فعالة وبالغة األهمیة في عملیة التنشئة االجتماعیة في نفس  اإلعالمإذن فوسائل 

  مضامینها إلى هالكها ونوعیة است كیفیة و إلىیرجع هذا  الوقت ممكن أن یكون لها دور عكسي وسلبي و

بقدر ما هو ایجابي ، فهو سلبي في نفس الوقت  فإذا أحسن استخدامه ــــسالح ذو حدین ، ف اإلعالمألن 

القواعد الخلقیة  إرساءوكیفیة التعلم منه ، وأخذ بكل ما هو ضروري ، فإنه یصبح وسیلة فعالة تساعد في 

 السیئة  توالسلوكیااكتساب العادات  إلىاستخدامه ، فإنه یؤدي  أسیئ إذاوالدینیة للمجتمع وتثبیتها ، أما 

عادة ما یقوم بتقلید ما یشاهده أو یقرأه سواء كان ذلك من خالل المسلسالت ، الكتب ، أو  هقامر ن الأل

وضع حد ب أولیائهمهددوا  األطفالمن  % 04 أنبینت " وآخرون  بلیروز"ففي دراسة قام بها  ،المجالت

  . )48("فرد مثلوا أولیاء األطفال  1528، وقد شملت العینة طریق االنتحار لحیاتهم عن

تأثیرات في "، ال بد أن یكون له  اإلعالمولهذا فالعنف الزائد والمبالغ فیه المقدم من طرف وسائل 

   )49("ارتكابهم سلوك عدواني في حق ذواتهم أو في حق اآلخرین  إلىیؤدي  إذسلوك األفراد، 

دراسة  اإلعالموسائل  الدراسات التي تؤكد على الصلة القویة بین زیادة العنف و أشهرونجد من 

، على  1960هذه الدراسة  بدأ إذ، " إلینوي بشیكاغو " بجامعة " و آخرون  ایرون" قام بها  األجلطویلة 

طفال  875 األطفالوبلغ عدد  "نیویورك"بوالیة  "هدسون"أطفال الفصل الثالث في مدینة صغیرة بوادي 

وقام هؤالء الباحثون بفحص عدد كبیر من الخصائص السلوكیة والشخصیة لألطفال ، كما ) وٕاناثاذكورا (
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الذین فضلوا برامج  األطفال أنوتبین  ،قاموا بجمع بیانات عن آبائهم وعن البیئة المنزلیة التي جاءوا منها 

وبعد حوالي  ، عنفا في المدرسة األكثر طفالاألالعنف التلفزیونیة في سن الثامنة ، كانوا ضمن مجموعة 

طفال لمعرفة العالقة  427وعددها  األصلیةسنوات استطاع الباحثون االلتقاء بمجموعة من العینة  10

سنوات وهم في سن  10وهم في سن الثامنة بالمقارنة بسلوكهم بعد  األطفالبین ظروف التعلم وسلوك 

الذین اعتبروا عدوانیین في سن الثامنة أصبحوا عدوانیین وهم في سن  األطفال" أنسنة فكانت النتائج  18

الذین اعتبروا عدوانیین في سن  األطفالمما یدل على ثبات السلوك العدواني ، فهذا باإلضافة إلى أن  18

   )50(".الذین اعتبروا مسالمین األطفالالثامنة كان لهم سوابق جنائیة بحوالي ثالثة أضعاف 

 كبیرة في نشر الجرائم داخل المجتمع خاصة في بشكلالیوم یساهم  اإلعالمأصبح  وبناءا علیه

التلفزیون  الذي یقدمه واإلجرامیومیا ضحیة العنف  األفرادوالشباب حیث یذهب العدید من  األطفالأوساط 

ما  تاجإنللمشاهد العزیز في قالب دراماتیكي سینمائي یؤثر كثیرا في شخصیة الفرد ثم یعید ذلك الشخص 

واألسر والمجتمع  األفرادمأساة حقیقیة یدفع ثمنها  إلىتعلمه عن طریق التعلم والتقلید فیتحول المشهد 

ن السلوك العدواني والعنیف هو سلوك متعلم من خالل أ "باندورا" یرى العالم النفساني و  ،  )51(".عموما

أهم "حسب هذه النظریة من  اإلعالم وسائل ، وتعدواألقران واألسرة اإلعالممشاهدة نماذج منه عبر وسائل 

من  اإلعالمبما تثبته وسائل  ونحیث یتأثر  والمراهق العنیفة لدى الطفل تالسلوكیامصادر اكتساب 

  یقوم بإعادة إنتاج ذلك السلوك العدواني إما على ذاته أو أقرانه عن طریق التقلید ،مشاهد عنیفة حیث

المرئیة لدیه القدرة وٕامكانیة لتعلم السلوك العدواني من  اإلعالم لوسائل أن المشاهد وعلیه تؤكد هذه النظریة

خالل ما یعرض من مضامین وبرامج وأن المشاهدة تزید من احتمال تعلم السلوك المنحرف ، ویؤكد 

أصحاب هذه النظریة أنه باستطاعة الفرد تعلم وتقلید سلوك الشخصیات العدوانیة التي تقدم له نماذج 

     )52(".ها وتوفر فرص تعلم السلوك العدوانيلیقتدي ب
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    :بالضبط االجتماعي عالقتهو على االنتحار  بعض المرافقین عرض حاالت التي تخص إقبالــ 4

 التفسیر ظروف االنتحار عرض الحالة

:                  األولىالحالة

ـیتعلق األمر بالمسماة 

البالغة من العمر ) سلمى.ي(

،من والیة تیارت ، سنة  14

انتحرت بإضرام النار في 

 .جسدها 

وهي أم صدیقة ) ر.ح(ــــ تقول السیدة 

سلمى ، أن هذه األخیرة قد تعرضت قبل 

انتحارها ببضعة أیام إلى االغتصاب من 

طرف احد جیرانها والذي كان مسبوقا ، 

كما تؤكد أیضا أن سلمى كانت قد نقلت 

 لشدیدخوفها ا" ر.ح"إلى صدیقتها ابنة 

من تأنیب والدها لها وضربها ، وربما 

 ..قتلها 

ــــ سبب االنتحار في هذه الحالة یتمثل 

في الخوف الشدید للضحیة من عقاب 

والدها لها أو حتى قتلها ، ودرجة 

الخوف هذه یمكن االستنتاج أن أسلوب 

هذا األب في التعامل داخل األسرة كان 

مبنیا على الضرب والتخویف والتهدید 

بالضبط األبوي  الوعید ، وهذا ما یعرفو 

 . المبالغ فیه

  :الحالة الثانیة

یتعلق األمر بالمسمى 

 13البالغ من العمر) مراد.د(

سنة من والیة بجایة ، إنتحر 

، بإطالق النار على نفسه 

 .من مسدس والده

أنه كان مولعا ,ـــ یؤكد أهل الضحیة 

بمشاهدة أفالم البولیس والعنف، وكان 

مایشاهده فیها من بتقلید دائما یقوم 

 ...لقطات قتالیة 

ـــ سبب االنتحار في هذه الحالة هو 

التأثر الشدید بأفالم العنف ، التي حاول 

ربما محاكاة أحد أبطالها ، ونستنتج من 

ي یستهلكها هذا أن نوعیة البرامج الت

المراهق توثر في تفكیره وبالتالي في 

وسائل اإلعالم  سلوكه ، وهذا یعني أن

یمكن أن  كآلیة للضبط االجتماعي

تؤدي إلى اإلجرام، لم تراعي نشر القیم 
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