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تقييم أخطار األنساق الجزئية وإجراءات الوقاية منها :خطر االحتراق
والتكهرب نموذجا
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ملخص:
نسعى من خالل هذه الدراسة إلى تقديم نموذج يشرح إجراءات تقييم
ً
الخطر املنهي متخذين من خطر التكهرب واالحتراق مثاال .تمت الدراسة في
مؤسسة أنفرافار ( )INFRAFERبوالية وهران ،حيث تم اختيار جميع عمال
ً
ورشة إنتاج العوارض الخرسانية للسكك الحديدية البالغ عددهم 38عامال،
بطريقة قصدية كعينة كلية للدراسة ،حيث تم توزيعهم على عينات جزئية
ً
حسب األقسام املشكلة للورشة (طبقا لألنساق الجزئية للورشة محل
الدراسة) ،تم استخدام “تقنية تحليل اختالل األنساق” ( )MADSلتقييم
خطر التكهرب واالحتراق.
أوضحت الدراسة أن )1( :تردد خطر االحتراق والتكهرب دائم لدى عينة
عال؛ ()4
الدراسة؛ ( )2جرعة الخطر قوية؛ ( )3مستوى التعرض للخطر ٍ
لخطر االحتراق والتكهرب تأثير خطير لكن بدون مضاعفات )5( .مستوى
ً
ً
الخطورة طارئ ويستدعي تدخال سريعا.
من خالل تحديد مستوى األولوية أسفرت الدراسة على أن اإلجراء
املناسب للوقاية من هذا الخطر هو توفير الوقاية الجماعية لعمال الورشة.
الكلمات املفتاحية :خطر االحتراق والتكهرب ،إجراءات تقييم الخطر املنهي.

مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان-2016

2

 خطر االحتراق والتكهرب نموذجا:تقييم أخطار األنساق الجزئية وإجراءات الوقاية منها
بوحفص مباركي
.أمحمد بن غربي د

Abstract:
The aim of the present study is to provide a model which explains the
procedures of risk’s assessment, taking as example electrocuting and
burning situations in an Algerian setting “INFRAFER” specialized in the
production of railway concrete sleepers, based in Oran. All the workers of
the welding and cutting workshop (N=38) participated in the study.
Methodology for Analyzing System Failures (MADS) approach was used
to assess the risk of electrocuting and burning.
The study revealed the following results: (1) a Constant frequency of
electrocuting and burning risk facing the workers of workshop; (2) a
strong dose of exposure to risk; )3( a high level of exposure to risk; (4) the
risk of electrifying and burning has serious impact but without
complications; (5) the level of seriousness calls for rapid intervention.
By identifying the priority level, the present study recommended that
“collective protection” is the appropriate action to prevent this category of
risks.
Key words: Electrifying and burning risks، Occupational risk assessment
procedures.
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مقدمة:

ً
أضحت حوادث العمل مشكال عامليا حسب إحصائيات مكتب العمل

الدولي) ،International Labour Organization (ILO, 2005, 1حيث تجاوزت
ً
حوادث العمل على املستوى العالمي  270مليون حادثة سنويا ،متسببة في
ً
وفاة مليوني شخص سنويا.
يعد "التقييم املسبق للمخاطر" من أحدث التقنيات ملواجهة حوادث
العمل والحد من آثارها ،حيث وضعت التوجيهات األوربية منذ سنة 1989
عملية التقييم املسبق للمخاطر في املؤسسات واملنظمات كشرط أساس ي من
الشروط القانونية للحد من املخاطر داخل املؤسسات( .مباركي)146 .2008 .

ّ
أما في الدول النامية ،فبالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها ،إال أن

اإلحصاءات والدراسات العاملية وقرارات وتوجيهات منظمة العمل الدولية
ومنظمة الصحة العاملية تؤكد أن اإلصابات واألمراض الناتجة عن العمل
ً
كثيرة ،وتؤثر سلبا على اإلنتاج إلى جانب املآس ي الشخصية والعائلية الناتجة
عنها (نويهض )18 .2015 .وهذا ما يؤكده مقداد ( )2010حيث يرى أن البلدان
النامية لم تثبت لحد اآلن أن برامج مواجهة حوادث العمل التي تتبناها قوية
ً
وقادرة فعال على التحكم في أخطار العمل(.مقداد)2010 .
في الجزائر و بالرغم من أن النصوص القانونية تؤكد على ضرورة حماية
العامل من األخطار مثل املادة  26من الدستور الجزائري (مارس  )2016والتي
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان-2016
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تنص على أن" :الدولة مسؤولة عن أمن األشخاص واملمتلكات" ،واملادة 2/69
كذلك والتي جاء في نصها" :يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية،
ّ
واألمن ،والنظافة" ،إال أن عدة دراسات محلية مثل دراسة ناتش ()2011
ودراسة ملياء ( )2012أكدت أن العامل الجزائري في البيئة الصناعية يواجه
أخطارا عديدة يمكن أن تترتب عنها حوادث مهنية خطيرة قد تصل إلى
الوفاة؛ وهو ما تؤكده اإلحصائيات التي وردت عن املعهد الوطني للوقاية من
األخطار املهنية Institut National de Prévention des Risques Professionnels
) (INPRPفي ديسمبر سنة ( )2009التي أبرزت أن خمسين ألف ( )50000حادث
ً
يقع سنويا في مختلف القطاعات الصناعية ،راجع في األصل إلهمال إجراءات
الوقاية املهنية ( .)INPRP. 2009. 23و حسب الصندوق الوطني للتأمينات
االجتماعية Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs
 )CNAS( Salariésفإنه خالل خمس سنوات ارتفعت نسبة حوادث العمل بـ
( ،)%20حيث ّ
سجل سنة 2002م  45977حادث عمل ،و 50097حادث عمل
سنة )CNAS . 2006. 05( .2006

يعد خطر االحتراق والتكهرب من بين األخطار املهنية الهامة التي تنجم
عنها حوادث عالية الخطورة في املؤسسات الصناعية الجزائرية ،حيث أورد
مركز تطوير الطاقات املتجددة Centre de Développement des Energies
) Renouvelables (CDERأن لجنة ضبط الكهرباء وبمساهمة وزارة الطاقة
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان-2016
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واملناجم في الجزائر نظمت سنة  2009حملتها الوطنية للوقاية والتحسيس
باألخطار املتعلقة بسوء استعمال الكهرباء واألخطار املتعلقة باألشغال
املجاورة لشبكة الكهرباء والتدخل على مستوى املنشآت الكهربائية ،و تشير
إحصائيات اللجنة إلى أنه تم سنة  2009تسجيل  215حادثا راجعا إلى سوء
ً
استعمال الكهرباء مخلفا  164وفاة (  ،)CDER. 2016ونظرا لخطورة هذا األخير
تقوم الهيئات املختصة في الجزائر بجهود كبيرة في مؤسساتها من أجل توعية
مسؤولي املؤسسات الصناعية ومسؤولي األمن والسالمة املهنية حول سالمة
العاملين باعتماد إجراءات وقائية مناسبة وتوفير أدوات الحماية الالزمة ملثل
هذه األخطار ،خاصة بالنسبة لعمال املصانع والورشات ،كونهم يشتغلون في
بيئة محفوفة باملخاطر الكهربائية ،وهذا راجع لطبيعة نشاطاتهم ومهام
عملهم.
تحاول هذه الدراسة الكشف عن خطر االحتراق والتكهرب في ورشة
إنتاج العوارض الخرسانية املوجهة خصيصا للسكك الحديدية باملؤسسة
الوطنية النجاز هياكل السكك الحديدية (أنفرافار) Entreprise Publique
)INFRAFER( Economique De Réalisation d'Infrastructures Ferroviaires
بوالية وهران ،وذلك من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية:
 -1ما مستوى تردد خطر االحتراق والتكهرب لدى عمال ورشة إنتاج
العوراض الخرسانية للسكك الحديدية بمؤسسة أنفرافار  INFRAFER؟
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان-2016
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 -2ما مستوى جرعة خطر االحتراق والتكهرب التي يتعرض لها عمال ورشة
إنتاج العوراض الخرسانية ؟
 -3ما مستوى التعرض لخطر االحتراق والتكهرب من قبل عمال ورشة إنتاج
العوراض الخرسانية ؟
 -4ما مستوى تأثير خطر االحتراق والتكهرب الذي يتعرض له عمال ورشة
إنتاج العوراض الخرسانية ؟
 -5ما مستوى خطورة االحتراق والتكهرب الذي يتعرض له عمال الورشة
محل الدراسة؟
 -6ما هي اإلجراءات املناسبة للوقاية من هذا الخطر ؟
 .1أهداف البحث:
نسعى من خالل هذه الدراسة إلى تقديم نموذج يشرح إجراءات تقييم
ً
ً
الخطر املنهي ،متخذين من خطر التكهرب واالحتراق مثاال توضيحيا للنموذج
املقترح ،حيث نسعى في نهاية املطاف إلى تحديد كل من:
 )1مستوى تردد خطر االحتراق والتكهرب لدى عينة الدراسة.
 )2مستوى جرعة خطر االحتراق والتكهرب التي يتعرض لها عمال الورشة
ميدان الدراسة.
 )3مستوى التعرض لخطر االحتراق والتكهرب من قبل العمال عينة الدراسة.
 )4مستوى تأثير خطر االحتراق والتكهرب الذي يتعرضون له.
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان-2016
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 )5مستوى خطورة خطر االحتراق والتكهرب الذي تتعرض له عينة الدراسة.
 )6اإلجراء املناسب للوقاية من هذا الخطر.
 .2تحديد املفاهيم:
 األنساق الجزئية :يتفق األرغونوميون على أن نسق اإلنسان واآللة،كنسق كلي يتكون إجرائيا من عناصر جزئية ،يطلق عليها مصطلح األنساق
الجزئية ،وهي عبارة عن نقاط عمل ،يؤدي فيها فرد واحد مهام معينة
بواسطة أداة/آلة ،أو يشترك في تأدية مهامها جماعيا عدد من العمال
باستخدام آالت وأدوات معينة .و في هذه الدراسة نطلق مصطلح النسق
الجزئي على مجموع عمال وآالت كل قسم من أقسام الورشة (نقاط العمل
التي تشترك في نفس املهام) كما هو مبين في الجدول رقم ( )1بورشة
العوراض الخرسانية باملؤسسة محل الدراسة.
 خطر االحتراق و التكهرب :الخطر هو الخسارة املادية املحتملة نتيجةوقوع حادث معين ( .)BOISSELIER. 1979. 20ونقصد في هذه الدراسة بخطر
ً
االحتراق والتكهرب احتمال التعرض لصعقة كهربائية قد تنتج عنها حروقا.
 تقييم األخطار :يرى عاطف وآخرون( )13 .2008أن تقييم الخطر هو تقديرشدته؛ وأن لتقييم األخطار عدة طرق تعتمد أبسطها في تقدير شدة الخطر
على تحديد تردد الخطر وحرجيته (أثره) ،ويقصد بتقييم الخطر في هذه
الدراسة تحليل الخطر وتقدير كل من تردده ،وجرعة التعرض ،ومستوى
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان-2016
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التعرض ،مستوى تأثير الخطر ومستوى الخطورة (الحرجية) ،واإلجراء
املناسب للوقاية منه ،طبقا لإلجراءات الواردة في “تقنية تحليل اختالل
األنساق” (.)MADS
 .3منهجية البحث:
 .1.3املنهج :اعتمد الباحثان في هذه الدراسة على املنهج الوصفي ،حيث تم
استخدام أسلوب دراسة الحالة في جمع وتحليل معطيات البحث.
 .2.3مكان وزمن الدراسة :أجريت هذه الدراسة بورشة إنتاج العوارض
الخرسانية باملؤسسة الوطنية النجاز هياكل السكك الحديدية (أنفرافار)
Entreprise Publique Economique De Réalisation d'Infrastructures
 )INFRAFER( Ferroviairesبوالية وهران في الفترة املمتدة بين  17جانفي و21
فيفري .2016

ً
 .3.3عينة الدراسة :طبقت هذه الدراسة على ثمانية وثالثون  38عامال
بالورشة الخاصة بإنتاج العوارض الخرسانية في مؤسسة أنفرافار
( )INFRAFERيمارسون نشاطات عملهم داخل الورشة ،تم اختيارهم
بطريقة قصدية ،حيث تم توزيعهم حسب أقسام الورشة أي نقاط
العمل ،على الشكل التالي:

مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان-2016
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جدول رقم ( )01يوضح توزيع عمال ورشة العوارض الخرسانية حسب األنساق
الجزئية للورشة (أقسام الورشة)

األنساق
(نقاط العمل)
الفترة
الصباحية
فرق العمل

01

02

قسم تلحيم
هيكل
العوارض

قسم
تحضير
اإلسمنت

الفريق األول:
عمال تلحيم
تسليح
العوارض

الفريق
الثاني
مشغلي
اآللة
وتقنيين

الفترة
املسائية
عدد العمل
مجموع عمال
الورشة

4

4

:النسق الجزئي رقم
04
03

05

06

قسم تثبيت اإلسمنت على
الهيكل املعدني

قسم اختبار
اإلسمنت

قسم مراقبة
املنتوج

اآللة األولى

اآللة الثانية

الفريق
الثالث

الفريق
الخامس

الفريق
الرابع

الفريق
السادس

12

12

الفريق
السابع:
املخبريين

الفريق الثامن:
مسؤول الجودة
واإلنتاج

2

4

38

يوضح الجدول رقم ( )01توزيع عمال ورشة العوارض الخرسانية حسب
األنساق الجزئية (نقاط العمل) ،حيث تم الحصول على هذه البيانات
باالستعانة بشبكة املالحظة ملعرفة صيرورة العملية اإلنتاجية واملهام
املشتركة ،إضافة إلى إجراء مقابالت مع أعضاء لجنة التقييم.
 .3.3أدوات البحث :لجمع معطيات البحث استخدم الباحثان التقنية
املسماة "منهجية تحليل اختالل األنساق" Méthodologie d’Analyse des
 )MADS( Dysfonctionnements dans les Systèmesاملطورة من قبل فريق من
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الباحثين  ،. M, et al. 1994)(Lesbatsحيث تقتض ي تقنية  MADSاستعمال
األدوات التالية:
 .1.3.3قائمة املراجعة( :)Check listeهي عبارة عن بطاقة لتقييم الخطر
معدة من قبل الباحثين ،تم توزيعها على أعضاء فريق التقييم بعد االجتماع
بهم ومناقشة محتواها ،حيث يسعى أعضاء فريق التقييم من خالل هذه
القائمة إلى تحديد كل من تردد التعرض لخطر التكهرب واالحتراق ومستوى
الكشف عن الخطر ،ومستوى حرجية التعرض للخطر ودرجة خطورة
وأولوية خطر التكهرب واالحتراق ،ولقد تم ذلك خالل الفترة املمتدة مابين 20
جانفي و 21فيفري  ،2016بمقر مؤسسة أنفرافار.
 فريق التقييمّ :تكون فريق التقييم في هذه الدراسة من :مدير مصنع
العوارض الخرسانية ،ورئيسة مصلحة املستخدمين (التابع للمصنع)،
مسؤول األمن الصناعي ،ومسؤول اإلنتاج ،مسؤول عن مراقبة
الجودة ،ورئيس مصلحة املستخدمين (التابع للمؤسسة).
 .2.3.3املقابلة :تم استخدام املقابلة مع أعضاء لجنة التقييم من أجل جمع
البيانات حول خصائص األنساق الجزئية بورشة إنتاج العوارض
الخرسانية ،والكشف عن ما إذا تلقى العمال أي تكوين أو تأهيل منهي،
وكان ذلك في فترات االجتماعات الخاصة بلجنة التقييم حيث امتدت
ما بين 20جانفي و21فيفري  ،2016بمقر املؤسسة محل الدراسة.
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان-2016
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 .3.3.3املالحظة :تم استخدام شبكة املالحظة بهدف جمع البيانات حول
خصائص نقاط العمل (األنساق الجزئية) بالورشة محل الدراسة،
ولتحديد جرعة تعرض العمال للخطر من خالل مالحظة :مدة التعرض
للخطر (قليلة ،أو عالية)؛ عدد العمال املعرضين للخطر (اثنان و أقل،
أكثر من اثنان)؛ استخدام معدات الوقاية الشخصية (موجودة أم غير
موجودة)؛ العوامل املضاعفة :ظروف العمل الفيزيقية ،العمل الليلي
(موجودة أم غير موجودة) ،وتمت املالحظة خالل الفترة املمتدة بين (17
جانفي 31-جانفي)  ،2016بورشة إنتاج العوارض الخرسانية للسكك
الحديدية.
 .3التعريف بمنهجية تحليل اختالل األنساق Methodologies d’analyse de
 :)MADS( dysfonctionnement des systemsهي طريقة أو مقاربة مطورة من
قبل مجموعة من الباحثين في جامعة بوردو 1الفرنسية ( Boumedine et all.

 ،)2012. 151وهي إحدى الطرق املستخدمة في ميدان تقييم األخطار املهنية
( ،)EvRPتدرس هذه الطريقة منذ  20عاما ،إلى أن طورها املهندس Pierre
ً
 ،Périlhonوقد نشر دليال لتطبيقها بعنوان" :تسيير األخطار :طريقة
 -MADS/MOSARدليل التطبيق" الذي صدر سنة ،)Périlhon.2007( ،2007

تستخدم هذه الطريقة في تحليل املخاطر التي تواجه املؤسسات مثل
املخاطر الصناعية ،كما تسمح بتحليل املخاطر التشغيلية ،واملخاطر
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ً
النفس-اجتماعية ،واملخاطر املالية أيضا ( .)Grandamas. 2010تعتمد طريقة
 MADSفي تقييمها لألخطار على آراء فريق للتقييم ،حيث يتم تجميع فريق
متعدد التخصصات مكون من موظفين ومسؤولين باملؤسسة إلدارة
وتقييم األخطار املواجهة) Legendre et al. 2015.196( )Rossella et al, 2015, P 44( .

( (Iddir.2012. 73وسنحاول شرح خطوات إجراء طريقة  MADSمن خالل ما
يلي.
 .5إجراءات تقييم خطر التكهرب و االحتراق:
لتقييم الخطر قام الباحثان بعرض مراحل تقييم خطر التكهرب
ً
واالحتراق وفقا للخطوات التالية:
ً
 أوال :تحديد تردد التعرض :)FE( Fréquence d’exposition
لتردد التعرض ثالث مستويات هي :نادر ( )FE1ويختاره عضو لجنة
التقييم في حالة تردد الخطر مرة في السنة ،متكرر ( )FE2ويختاره عضو
لجنة التقييم في حالة تردد الخطر مرة في الشهر ،ودائم ( )FE3يختاره
عضو لجنة التقييم في حالة تردد الخطر مرة في األسبوع ،والجدول التالي
يوضح مستويات تردد التعرض:

مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان-2016
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جدول رقم ( )02يحدد مستويات تردد التعرض للخط(حسب) MADS
تردد التعرض )FE( Fréquence
d’exposition
قيمة التردد

نادر
مرة في السنة
FE 1
1

متكرر
مرة في الشهر
FE 2

دائم
مرة في األسبوع
FE 3

2

3

يوضح الجدول رقم ( )02مستويات تردد التعرض و ما يقابلها من قيم
تردد التعرض ،فعندما يكون التردد نادرا ،أي ما يقابل مرة في السنة نقدم
القيمة ،1ونقدم القيمة 2في حالة متكرر أي ما يقابل مرة في الشهر .أما في
حالة "دائما" فنقدم القيمة 3للتردد ،وسنحاول من خالل الجدول اآلتي
تحديد تردد تعرض عمال الورشة لخطر التكهرب واالحتراق:
جدول رقم ( )03يحدد تكرارات تردد تعرض عمال ورشة إنتاج العوارض
الخرسانية لخطر التكهرب واالحتراق
الخطر رقم ()03
خطر التكهرب و االحتراق
قيمة التردد
التكرار
%

تردد التعرض ()FE
متكرر
دائم
نادر
3
2
1
4
1
1
%66.66
%16.66
%16.66

املجموع
6
%100

يتضح لنا من خالل الجدول رقم ( )03أن تكرار تردد الخطر في حالة
ً
"نادرا" بلغ القيمة  1ما يقابل نسبة  %16.66من مجموع التكرارات ،وهذا
يعني أن شخصا واحدا من لجنة التقييم يرى أن خطر التكهرب واالحتراق
ً
نادرا ما يتعرض له العمال وقد يظهر مرة في السنة ،أما تكرار تردد الخطر في
ً
حالة "متكرر" فهو يساوي  1أيضا ما يقابل نسبة  %16.66من مجموع
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان-2016
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التكرارات ،وهذا يعني أن شخصا واحدا من لجنة التقييم يرى أن خطر
التكهرب واالحتراق متكرر الحدوث ويتعرض له العمال مرة في الشهر،
وبالنسبة لتكرار تردد الخطر في حالة "دائم" فقد بلغ القيمة  4ما يقابل نسبة
 %66.66من مجموع التكرارات ،وهذا يعني أن أربعة أفراد من لجنة التقييم
يرون أن خطر التكهرب واالحتراق دائم الحدوث ويتعرض له العمال مرة في
األسبوع.

ً
ً
يتضح لنا أيضا من خالل الجدول رقم ( )03أن القيمة األكثر تكرارا هي ،3

حيث يقدر تكرارها بـ  4تكرارات ،وبالتالي فإن املنوال هو القيمة .3 :ومن خالل
الجدول رقم ( )03فإن القيمة ّ 3تدل على الحالة الثالثة من تردد التعرض
للخطر ،وبالتالي فإن تردد خطر التكهرب واالحتراق هو دائم(.)FE 3
ً
 ثانيا :تحديد جرعة التعرض :)DE( Dose d’exposition
تحدد جرعة التعرض من خالل ستة ( )6خصائص هي:
 -1مدة التعرض (قليلة ،أو عالية).
 -2عدد العمال املعرضين ( اثنان و أقل ،أكثر من اثنان).
 -3تكوين وتأهيل العمال (مؤهلين أم غير مؤهلين).
 -4معدات الوقاية الشخصية ( موجودة أم غير موجودة).
 -5العوامل املضاعفة :الظروف الفيزيقية ،العمل الليلي (موجودة أم ال).
 -6الكشف عن الخطر (مستوى الكشف بسيط أو معقد).
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان-2016
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حيث يقوم املستخدم للطريقة بتحديد عدد خصائص جرعة التعرض
املتوفرة في كل مستوى من مستويات جرعة التعرض ،حيث تنقسم
مستويات جرعة التعرض إلى مستويين رئيسيين هما:
 /1جرعة ضعيفة ومتوسطة ( :)DE1ويشترط توفر أربعة ( )04خصائص
أوأكثر من خصائص تحديد جرعة التعرض.
 /2جرعة متوسطة وقوية ( :)DE2ويشترط توفر ثالثة ( )03خصائص أوأكثر
من خصائص تحديد جرعة التعرض.
وسنحاول من خالل الجدول التالي توضيح عملية تحديد جرعة التعرض
للخطر:
جدول رقم ( )03يوضح كيفية تحديد جرعة التعرض للخطر
(حسب)MADS
الرقم
01
02
03
04
05
06

الخاصية
مدة التعرض
عدد العمال املعرضين
تكوين وتأهيل العمال
معدات الوقاية الشخصية
العوامل املضاعفة :ظروف العمل الفيزيقية ،العمل الليلي
الكشف عن الخطر

جرعة ضعيفة ومتوسطة
DE1
قليلة
اثنان أو أقل
مؤهلين
موجودة
موجودة
فحص بسيط
بالعين املجردة
=6

جرعة متوسطة وقوية
DE2
عالية
أكثر من اثنان
غير مؤهلين
غير موجودة
غير موجودة
فحص معمق
بواسطة تحليل
=6

يوضح الجدول رقم ( )04كيفية تحديد مستوى جرعة التعرض ،وهو إما
جرعة ضعيفة ومتوسطة ( )DE1أو جرعة متوسطة وقوية( ،)DE2ويتم ذلك
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان-2016
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ً
انطالقا من حساب عدد خصائص جرعة التعرض املتوفرة في كل مستوى
من مستويات جرعة التعرض من خالل جمع الخصائص املحددة ،حيث يتم
تحديد الخصائص بوضع عالمة ( )+في الخانة الخاصة باملستوى املناسب،
وفي الجدول التالي نحاول توضيح عملية تحديد جرعة التعرض لخطر
التكهرب واالحتراق من قبل عمال الورشة محل الدراسة:
جدول رقم ( )05يوضح تحديد جرعة التعرض لخطر التكهرب واالحتراق
بمؤسسة أنفرافار
الرقم
01
02
03
03
05
06

الخاصية
مدة التعرض
عدد العمال املعرضين
تكوين وتأهيل العمال
معدات الوقاية الشخصية
العوامل املضاعفة :ظروف العمل الفيزيقية ،العمل الليلي
الكشف عن الخطر

DE1

DE2

+
+
+
+
+
+
=5

=1

حيث )DE2( - :تعني :جرعة ضعيفة و متوسطة؛
 ( )DE2تعني :جرعة متوسطة و قوية.يتجلى لنا من خالل الجدول رقم ( )05أن مدة تعرض عمال الورشة
ً
ً
لخطر االحتراق والتكهرب كانت قليلة ،وأن العمال لم يتلقوا تكوينا وتأهيال في
مجال عملهم ،أما الكشف عن الخطر فيكون بفحص معمق بواسطة تحاليل
مالئمة للحالة محل الدراسة .وتم الحصول على هذه البيانات من املقابالت
التي قام بها الباحثان مع أعضاء لجنة التكوين ،وباملالحظة تم الكشف عن
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مدة التعرض للخطر فقد كانت أقل من نصف دوام العمل وبالتالي هي نسبة
قليلة ،أما بالنسبة لعدد العمال املعرضين فقد كان أكثر من عاملين،
ومعدات الوقاية والسالمة املهنية لم تكن موجودة ،و بالنسبة للعوامل
املضاعفة فظروف العمل الفيزيقية كانت غير مالئمة حيث قدر مستوى
ً
الضجيج بـ( dB )120في بعض املناطق من الورشة ،وهي قيمة غير مقبولة وفقا
للمعايير العاملية ،باإلضافة إلى اإلنارة الغير الكافية والتيار الهوائي القوي
الناتج عن التصميم غير املناسب ملداخل الورشة.
يتجلى لنا كذلك من خالل الجدول رقم ( )05أن املستوى األول ()DE1
لجرعة التعرض احتوى على خاصية واحدة فقط( )1وبالتالي لم يتحقق
الشرط ،في حين تقدر الخصائص التي احتوى عليها املستوى الثاني ( )DE2بـ:
خمسة ( )5خصائص ،وبالتالي تحقق الشرط وجرعة التعرض من املستوى
الثاني (.)DE2
ً
 ثالثا :تحديد مستوى التعرض :)NE( Niveau d’exposition
نقوم بتحديد مستوى التعرض من خالل تردد الخطر ( )Fومستوى
جرعة التعرض ( ،)DEحيث أن ملستوى التعرض ثالث مستويات:
 -1مستوى ضعيف .)F( Faible
 -2مستوى متوسط .)M( Moyen
 -3مستوى عال .)I( Important
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان-2016
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وبما أننا قمنا بحساب كل من تردد الخطر واملقدرة قيمته بـ ()F3
ومستوى جرعة التعرض واملقدرة قيمته بـ ( .)DE2فاننا سنقوم بتحديد
مستوى التعرض من خالل الجدول التالي الخاص بعرض مصفوفة
مستويات التعرض لتحديد مستوى التعرض للخطر.
جدول رقم ( )06يوضح مصفوفة مستويات التعرض لخطر التكهرب
واالحتراق (حسب )MADS
مستوى التعرض NE
جرعة التعرض DE1
جرعة التعرض DE2

نادرF1
ضعيف
F
ضعيف
F

تردد الخطر
متكررF2
متوسط
M
متوسط
M

دائمF3
متوسط
M
عال
I

يتجلى من خالل الجدول رقم ( )06أن مستوى التعرض لخطر التكهرب
واالحتراق في ورشة إنتاج العوارض الخرسانية بمؤسسة أنفرافار INFRAFER
عال(.)I

ً
 رابعا :تحديد مستوى الحرجية :)NG( Niveau de gravité
ملستوى الحرجية خمس ( )05مستويات وهي كالتالي:
 -1مستوى الحرجية األول ( :)NG1تأثير طفيف على الصحة.
 -2مستوى الحرجية الثاني( :)NG2تأثير خطير.
 -3مستوى الحرجية الثالث ( :)NG3تأثير خطير بدون مضاعفات.
 -3مستوى الحرجية الرابع ( :)NG4تأثير خطير مع مضاعفات.
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 -5مستوى الحرجية الخامس ( :)NG5املوت.
قام الباحثان بتحديد مستوى حرجية خطر التكهرب واالحتراق على
عمال الورشة ميدان الدراسة من خالل الجدول التالي:
جدول رقم ( )07يوضح مستوى حرجية خطر التكهرب واالحتراق على
عمال ورشة إنتاج العوارض الخرسانية
املستوى

القيمة
التكرار
النسبة

املستوى
األول
NG1
تأثير طفيف
على الصحة
1
0

تأثير خطير
2
1

تأثير خطير بدون
مضاعفات
3
3

تأثير خطير مع
مضاعفات
3
1

5
1

% 00

%16.66

%50

%16.66

%16.66

املوت

املجموع

العبارات

مستوى الحرجية )NG( Niveau de gravité
املستوى الرابع
املستوى الثاني املستوى الثالث
NG3
NG3
NG2

املستوى الخامس
NG5

6
100

يتضح لنا من خالل الجدول رقم ( )07أن تكرار الحرجية في املستوى
األول يساوي ( ،)0وهذا يعني أنه ال يوجد أي فرد من أفراد لجنة التقييم
يعتقد ّأن لخطر االحتراق والتكهرب تأثيرا طفيفا على الصحة ،في حين هناك
فرد واحد  1ما يقابل نسبة  %16.66من مجموع تكرارات أفراد لجنة التقييم.
يعتقد ّأن لخطر االحتراق والتكهرب تأثيرا خطيرا ،وكذلك هو الحال مع
املستويين الرابع والخامس ،لكن تكرار الحرجية في املستوى الثالث يساوي 3
ما يقابل %50من تكرارات أفراد لجنة التقييم ،أي أن هناك ثالثة أفراد من
لجنة التقييم يعتقدون أن لخطر التكهرب واالحتراق تأثيرا خطيرا و بدون
مضاعفات على عمال الورشة ميدان الدراسة.
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ً
ً
يتضح لنا أيضا من خالل الجدول رقم ( )07أن القيمة األكثر تكرارا هي،3
حيث قدرت بـ  3تكرارات ،وبالتالي فإن املنوال هو القيمة .3 :ومن خالل
الجدول رقم ( )07فإن القيمة ّ 3تدل على املستوى الثالث من حرجية
الخطر ،وبالتالي فإن تأثير خطر التكهرب و االحتراق خطير و بدون
مضاعفات (.)NG3
ً
 خامسا :تحديد مستوى الخطورة  )NR(Niveau de risqueو أولوية
التدخل :)P(Priorités d’actions
وملستوى الخطورة خمسة مستويات هي:
 -1مستوى الخطورة األول ( :)P1كارثي.
 -2مستوى الخطورة الثاني ( :)P2حرج.
 -3مستوى الخطورة الثالث ( :)P3طارئ.
 -3مستوى الخطورة الرابع ( :)P4خطير.
 -5مستوى الخطورة الخامس ( :)P5مقبول.
بما أن تحديد مستوى الخطورة يعتمد على قيمتي مستوى التعرض
والحرجية ،قام الباحثان بتحديد مستوى الخطورة باستخدام مستوى
التعرض ( )NEومستوى الحرجية ( ،)NGوسنحاول من خالل الجدول اآلتي
تحديد مستوى خطورة خطر التكهرب واالحتراق بورشة إنتاج العوارض
الخرسانية بمؤسسة أنفرافار:
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جدول رقم ( )08يوضح مصفوفة تحديد مستوى خطورة خطر التكهرب واالحتراق
بورشة إنتاج العوارض الخرسانية بمؤسسة ( INFRAFERحسب )MADS
مستوى الخطورة NR

ضعيف ()Faible
متوسط ()Moyen
عال ()Important

املستوى
األول
NG1
P5
P5
P4

املستوى
الثاني
NG2
P4
P4
P4

مستوى الحرجية
املستوى
املستوى
الرابع
الثالث
NG3
NG3
P2
P4
P2
P3
P1
P3

املستوى
الخامس
NG5
P1
P1
P1

حيث - :منطقة العمل االيجابي وتوفير الوقاية الفردية.
-

منطقة توفير الوقاية الجماعية.

-

منطقة القضاء على الخطر من املصدر.
يتجلى من خالل الجدول رقم ( )08أن مستوى خطورة خطر التكهرب

واالحتراق الذي يواجهه عمال ورشة إنتاج العوارض الخرسانية باملؤسسة
محل الدراسة ،هو املستوى الثالث ( )P3الذي يقع في منطقة توفير الوقاية
الجماعية.
 .6ملخص نتائج الدراسة :من خالل تطبيق إجراءات تقييم خطر
التكهرب و االحتراق حسب “تقنية تحليل اختالل األنساق” (،)MADS
بورشة إنتاج العوارض الخرسانية للسكك الحديدية التابعة ملؤسسة
أنفرافار ( )INFRAFERبوالية وهران ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من
النتائج يمكننا تلخيصها في النقاط التالية:
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 )1إن تردد خطر االحتراق والتكهرب دائم على عمال ورشة إنتاج
العوراض الخرسانية بمؤسسة  ،INFRAFERوهو ما يعادل مرة في
األسبوع.
 )2إن جرعة خطر االحتراق والتكهرب التي يتعرض لها عمال الورشة
محل الدراسة قويـة.
 )3إن مستوى التعرض لخطر االحتراق والتكهرب من قبل عمال الورشة
محل الدراسة عـ ٍـال.
 )4لخطر االحتراق والتكهرب بالورشة محل الدراسة تأثير خطير على
ّ
العمال ،إال أنه دون مضاعفات.
 )5إن مستوى خطورة االحتراق والتكهرب الذي يتعرض له العمال طارئ
ً
ويستدعي تدخال سريعا.
 )6يتمثل اإلجراء املناسب للوقاية من خطر االحتراق والتكهرب لدى
عمال ورشة إنتاج العوراض الخرسانية بمؤسسة"أنفرافار"
 INFRAFERفي توفير الوقاية الجماعية حسب مقتضيات “تقنية
تحليل اختالل األنساق” (.)MADS
 .7املناقشة:
جاءت نتائج الدراسة لتبين أن تردد خطر االحتراق والتكهرب دائـم على
عمال ورشة إنتاج العوراض الخرسانية بمؤسسة أنفرافار ،وهو ما يعادل
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان-2016
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مرة في األسبوع ،حيث كان تكرار تردد التعرض الدائم يساوي ( )4وهذا يعني
أن أربعة ( )4من أعضاء فريق التقييم ما يمثل نسبة  %66.66من مجموع
فريق التقييم يرون أن تردد خطر االحتراق والتكهرب في الورشة دائم ،وقد
يرجع ذلك إلى طبيعة تصميم الورشة ،الذي ال يستجيب ملعايير السالمة
املهنية ،مما يجعل العمال قريبين من الكوابل الكهربائية ،وبالتالي يصبحون
أكثر عرضة لإلصابة بالصعقات الكهربائية .و هو ما يتطابق و تفسير مركز
تطوير الطاقات املتجددة ( )CDER, 2016الذي يفسر سبب "حرجية" األخطار
الكهربائية إلى )1( :تجاهل املسؤولين ملعايير السالمة املهنية أو ( )2عدم إدراك
العاملين لألخطار الناجمة عن عدم استجابة التجهيزات و املنشآت للمعايير أو
ً
عدم صيانتها .و قد يرجع السبب أيضا إلى ضعف برامج مواجهة الحوادث
والوقاية من األخطار ،حيث يعتقد مقداد ( )1،2010أن البلدان النامية لم
تثبت لحد اآلن أن برامج مواجهة حوادث العمل التي تتبناها قوية وقادرة
ً
فعال على التحكم في أخطار العمل.
أبرزت نتائج الدراسة الحالية أن عمال ورشة إنتاج العوارض الخرسانية
بمؤسسة أنفرافار معرضون لجرعة قوية من خطر االحتراق والتكهرب
(الجدول رقم  ،)5رغم أن مدة التعرض كانت قليلة وفي املستوى الضعيف
( )DE1أي كانت أقل من نصف دوام العمل ،غير أن باقي الشروط حسب
مقتضيات تقنية  MADSكانت في مستوى الجرعة املتوسطة والقوية (.)DE2
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بالرجوع للجدول رقم ( )04الذي يوضح كيفية تحديد جرعة التعرض
للخطر (حسب  ،)MADSنجد أن )1( :عدد العمال املعرضين للخطر كبير)2( ،
مستوى تكوينهم وتأهيلهم ضعيف )3( ،معدات الوقاية الشخصية غير متوفرة
لديهم أو مستعملة بطريقة غير مالئمة )4(،توفر/وجود العوامل املضاعفة
للخطر (ظروف الفيزيقية للعمل غير املالئمة والعمل الليلي في هذه الحالة)،
()5إضافة إلى طريقة الكشف عن الخطر التي تتطلب فحصا معمقا وليس
بالعين املجردة فحسب.
وقد أظهرت قياسات الظروف الفيزيقية في الورشة محل الدراسة
بواسطة األجهزة املناسبة املستويات التالية:
 مستوى الضجيج الذي قدر في بعض املناطق في الورشة بـ()120ً
ديسيبال( )dBوهي قيمة غير مقبولة وفقا للمعايير العاملية ،حيث تنص معظم
القوانين الصحية األوروبية على أن العمال املعرضين للضجيج  8ساعات في
اليوم ال يجب أن تتعدى  90ديسيبال ،ويختلف هذا الرقم حسب تشريعات
كل بلد (مباركي ،2004 ،ص  ،)122وحسب ما جاءت به نتائج دراسة فريحات
( )2012فإن الضجيج قد يسبب آثار نفسية سيئة ينتج عنها عدم القدرة في
التحكم في البيئة املحيطة (فريحات)32 .2012 .؛

 بلغ مستوى اإلنارة في بعض املناطق من الورشة ب  110لوكس ()Luxً
وهي قيمة ضعيفة وغير مقبولة وفقا للمعايير العاملية،
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان-2016
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 أما حرارة املحيط التي تم قياسها بواسطة جهاز Thermo-hygromètreفقد بلغت ( )°12في بعض مناطق الورشة ،وهي درجة منخفضة خاصة في
ظل وجود تيار هوائي قوي نتيجة التصميم غير املناسب ملداخل الورشة،
فقد بلغت سرعة الهواء ( )3,45م/ثا تم حسابها بواسطة جهاز
Anémomètreلقياس سرعة الرياح ،وهي قيمة قد تزيد من التأثير السلبي
لدرجة الحرارة املنخفضة.
تلعب الظروف الفيزيقية السيئة دورا سلبيا في مجال اآلمان والصحة
املهنية ،حيث أوضحت دراسة لونيس وصحراوي ( )2012أن الظروف الفيزيقية
هي متغير ذو اتجاهين للوقوع أو عدم الوقوع في حوادث العمل في البيئة
املهنية.
أما مستوى الكشف عن خطر االحتراق والتكهرب ،حسب أعضاء لجنة
التقييم )(N=6فقد كان في املستوى املعقد ،وهو ما يعزز مالحظة الباحثين
في مختلف أقسام الورشة محل الدراسة .بسبب صعوبة الكشف عن كل
بوادر هذا الخطر بواسطة فحص بسيط أو بالعين املجردة ،بل البد من
القيام بعملية تفقد لكل العلب والكوابل الكهربائية واملآخذ ومواطن الربط
بشكل دوري ،وفي بعض األحيان باستعمال أجهزة للكشف من قبل
املتخصصين.
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بينت الدراسة (الجدول  )6من خالل مصفوفة مستويات التعرض لخطر
التكهرب واالحتراق (جرعة التعرض Xتردد الخطر) أن عمال ورشة إنتاج
العوارض الخرسانية بمؤسسة أنفرافار معرضون ملستوى عال من الخطر.
يمكننا أن نرجع ذلك لعدة أسباب من بينها )1( :ماهو راجع لعدم االلتزام
بإجراءات الوقاية واألمن الصناعي (أ) فبعض كوابل الشبكة الكهربائية
املوزعة في الورشة عارية وغير مؤمنة( ،ب) وبعض األقفال واملقابس غير
ً
مثبتة تثبيتا جيدا ،ما يزيد فرصة التماس بينها وبين العامل )2( ،وتيرة العمل
السريعة بسبب العقود املبرمة من قبل املؤسسة ،حيث أن فريق العمل
الواحد مطالب بإنتاج  100وحدة من العوارض الخرسانية خالل أربع
ساعات ،ونحن نعلم أنه كلما زادت وتيرة اإلنتاج زاد التعرض للخطر وبالتالي
زادت الحوادث ،فهناك عالقة طردية بين كثرة الحوادث واملردودية املرتفعة
كما يؤكد كل من )( Vernon & Osborne (1973ورد في :مباركي.)103 .2004 .

ً
لقد خلصت الدراسة أيضا إلى نتيجة مفادها أن مستوى خطورة

االحتراق والتكهرب الذي يتعرض له عمال الورشة مرتفع ما يجعل منه خطرا
طارئا يستدعي تدخال سريعا ،وتعزى هذه النتيجة إلى عدة أسباب نحصرها
في األسباب التالية :تردد الخطر الدائم ،جرعة التعرض القوية ،ومستوى
الحرجية الخطير ،ملعالجة الوضع وتأمين العمال فإن اإلجراء املناسب للوقاية
من هذا الخطر هو توفير الوقاية الجماعية للعمال عينة الدراسة ،وذلك
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان-2016
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بتصحيح وضعيات عملهم من حيث تصميم مكان العمل واستخدام أدوات
الوقاية الشخصية ،ولقد أكدت دراسة سعدي ( )2012أن لتصحيح وضعيات
العمل للعمال تأثير كبير في التخفيف من حوادث العمل.
خالصة:
يعتبر خطر االحتراق والتكهرب بورشة إنتاج العوارض الخرسانية
ً
ً
ً
ً
بمؤسسة أنفرافار خطرا جادا ،يستدعي تدخال عاجال ،وذلك بتوفير الوقاية
الجماعية لعمال الورشة محل الدراسة ،وااللتزام بإجراءات األمن والوقاية في
أماكن العمل مثلما ّتنص عليه املبادئ األرغونومية والنصوص التشريعية،
إضافة إلى:
 تكوين وتأهيل العمال الذين يشتغلون باملعدات الكهربائية ،وتنظيمدورات تدريبية افتراضية لكيفية التعامل مع األخطار الكهربائية .وتفادي
التوظيف العشوائي للعمالة بالنسبة للمناصب الحساسة.
 في حالة االستعانة بالتقييم والتدقيق الخارجي ألخطار العمل ،البد منانتقاء مكاتب التدقيق ذات الكفاءة والجدية في العمل.
 تطبيق نظام للعقوبات في حالة عدم التزام العمال بإجراءات القانونالداخلي للوقاية والسالمة املهنية.
 توعية مسؤولي املؤسسة بالدور الهام الذي يؤديه مسؤول األمنالصناعي وضرورة مساندته.
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الرضا الوظيفي وعالقته بالوالء التنظيمي لدى األطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية1 -نوفمبر  1954بوهران-
د .ماحي إبراهيم
أ.سعدي عربية

الرضا الوظيفي وعالقته بالوالء التنظيمي لدى األطباء العاملين
باملؤسسة اإلستشفائية 1-نوفمبر  1954بوهران-
أ.سعدي عربية ،د .ماحي إبراهيم
مخبر األرغونوميا والوقاية من األخطار
جامعة وهران2
ملخص:
اهتمت هذه الدراسة بالعالقة بين الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي لدى
األطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية  1نوفمبر  1954بوهران ،وذلك من
خالل استخدام مقياس الرضا الوظيفي ومقياس الوالء التنظيمي على عينة
قدرت ب 120طبيبا .بعد تحليل النتائج إحصائيا باستخدام الحزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ) SPSS 20جاءت النتائج كاآلتي:
 وجود مستوى متوسط من الرضا الوظيفي لدى األطباء العاملين
باملؤسسة اإلستشفائية محل الدراسة.
 وجود مستوى متوسط من الوالء التنظيمي بداللة أبعاده (الوالء:
العاطفي ،املحسوب ،املعياري) لدى األطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية
محل الدراسة.
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي
لدى األطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية محل الدراسة.
الكلمات املفتاحية :الرضا الوظيفي ،الوالء التنظيمي ،األطباء ،املؤسسة
اإلستسفائية العمومية.
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- بوهران1954 نوفمبر1 -الرضا الوظيفي وعالقته بالوالء التنظيمي لدى األطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية
 ماحي إبراهيم.د
سعدي عربية.أ

Abstract:
This study aimed at exploring the levels and relationship between job
satisfaction and organizational commitment of doctors working at public
hospital (Premier November 1954) in Oran city. A questionnaire to measure
job satisfaction and organizational commitment was applied to a sample of
120 doctors. After analyzing the data the following results were found:
- Doctors shows an average job satisfaction and

organizational

commitment,
- A significant relationship was found between job satisfaction and
organizational commitment.
Keywords: job satisfaction, public hospital, organizational
commitment, doctors.
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مقدمة:
إن طبيعة العالقة بين الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي كانت وما تزال
نقطة جدال بين الباحثين نتيجة أهميتهما بالنسبة ألي منظمة تسعى لضمان
نجاحها و إستمراريتها.
إذ من املسلم به أن الكفاءة والفعالية تحتاج ملستوى عال من الرضا
الوظيفي والوالء التنظيمي خصوصا في املنظمات الخدماتية كاملستشفيات،
أين ّ
تقدم خدمة من نوع خاص نظرا لطابعها اإلنساني ومن تم كان لزاما
على القائمين عليها التعرف على العوامل املرتبطة بهما ومحاولة تبني سياسات
تسيرية محفزة لهما.
إشكالية الدراسة:
لقد أصبح تحقيق الرضا الوظيفي ومن خالله الوالء التنظيمي من أهم
الوسائل التي تحقق للمنظمات أهدافها في تنمية العالقة بين املنظمة
والعاملين بها وتنمية السلوك اإلبداعي لدى منسوبيها وإيجاد الدافع لديهم
لبذل املزيد من الجهد ،إذ من خالل رفع مستوى الرضا الوظيفي الذي
يساهم بدوره في رفع مستوى الوالء التنظيمي تستطيع املنظمة أن تحتفظ
بوتيرة عمل مستقرة على األقل وتضمن تواجدها في محيط يتسم باملنافسة
الشديدة.
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إن املؤسسة اإلستشفائية العمومية لم تعد فقط مؤسسة خدماتية

ّ
تقدم خدمات عالجية و وقائية ألفراد املجتمع بل أصبحت تلعب دورا بارزا في

التنمية االقتصادية و االجتماعية ،لذلك أصبح لزاما على الفاعلين فيها أن
يتبنوا سياسات تسييرية تعمل على زيادة مستوى هذين السلوكين
التنظيميين وعلى قياسهما باستمرار لدى مجموع الفاعلين فيها وعلى وجه
الخصوص األطباء ،فإذا كان العكس فسوف تجد نفسها أمام سلوكات
سلبية ،كالغيابات ،الالمباالة ،التسرب والتسيب الوظيفي.
لقد تناولت العديد من الدراسات الرضا الوظيفي عند األطباء :كدراسة
"جرجيس ومثنى") (2010التي توصلت إلى وجود عالقة بين الحوافز والرضا
الوظيفي لدى األطباء ،و دراسة "دوبيا" ) )Doppia,2010التي تناولت الرضا
الوظيفي لدى أطباء اإلنعاش وأوصت بضرورة زيادة الرضا الوظيفي لديهم،
باإلضافة إلى دراسات أخرى تناولت الوالء التنظيمي لدى هذه الفئة منها
دراسة "جدي" ( )2014التي هدفت إلى التعرف على مستوى الوالء التنظيمي
لدى األطباء املستشفيات العمومية وعالقته بالتمكين ،ودراسة "كوميراس
وجورجسكي" ( )Commeiras & Georgescu,2012التي تناولت تأثير ضغط
امليزانية على الوالء التنظيمي لدى أطباء املستشفيات العمومية .كما أجريت
دراسات تناولت العالقة بين هذين املتغيرين نذكر منها :دراسة "عويضة"
(.)2008
مجلة تنمية املوارد البشرية العدد الثاني عشر جوان2016
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لقد توصلت كل هذه الدراسات إلى أهمية كل من الرضا الوظيفي و
الوالء التنظيمي كسل وكين تنظيميين في عالقتهما بمتغيرات مختلفة لدى
عينات من فئات مهنية مختلفة ،لكن قليلة هي الدراسات(على حد علم
الباحثة) التي تناولت العالقة بين هذين املتغيرين لدى األطباء ،ومن ثم
جاءت هذه الدراسة محاولة تناولهما بالدراسة والكشف عن العالقة بينهما.
تساؤالت الدراسة:
 ما مستوى الرضا الوظيفي لدى األطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية
محل الدراسة؟
 ما مستوى الوالء التنظيمي بداللة أبعاده ( الوالء العاطفي ،الوالء
املحسوب ،الوالء املعياري) لدى األطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية
محل الدراسة؟


هل هناك عالقة بين الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي لدى األطباء

العاملين باملؤسسة اإلستشفائية محل الدراسة؟
فرضيات الدراسة:


الفرضية األولى :يوجد مستوى مرتفع من الرضا الوظيفي لدى األطباء

العاملين باملؤسسة اإلستشفائية محل الدراسة مقارنة باملتوسط النظري.
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الفرضية الثانية :يوجد مستوى مرتفع من الوالء التنظيمي بداللة أبعاده

(الوالء العاطفي ،الوالء املحسوب ،الوالء املعياري) لدى األطباء العاملين
باملؤسسة اإلستشفائية محل الدراسة مقارنة باملتوسط النظري.


الفرضية الثالثة :توجد هناك عالقة بين الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي

لدى األطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية محل الدراسة.
التعريف اإلجرائي ملصطلحات البحث:


الرضا الوظيفي (املتغير املستقل) :هو شعور إيجابي ّ
يتولد لدى العامل

نتيجة نوعية العالقة اإليجابية بين ما ينتظره من عمله وما يوفره هذا األخير
له ،يعبر عنه إجرائيا في الدراسة الحالية بالدرجة الكلية التي يتحصل عليها
أفراد العينة في فقرات مقياس الرضا الوظيفي املستخدم فيها.
ّ 
الوالء التنظيمي( املتغير التابع) :يعرفه ″آلن و ماير ″بأنه حالة نفسية
ّ
تميز العالقة بين العامل و املنظمة ويؤثر على سلوكاته في العمل له ثالثة
أبعاد وهي البعد العاطفي ( ،( Affectiveالبعد املحسوب))de Continuité
والبعد املعياري ( ،)Peyrat& Pauvers, 2012) .(Normativeويعبر عنه إجرائيا
في الدراسة الحالية بالدرجة التي يتحصل عليها أفراد العينة في فقرات
ّ
مقياس الوالء التنظيمي املستخدم فيها والذي يتكون من األبعاد التالية- :
الوالء التنظيمي العاطفي :يشير إلى شعور الطبيب بالتماهي و اإلرتباط
باملؤسسة التي يعمل فيها.
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 الوالء التنظيمي املحسوب :يشير إلى ضرورة تلزم الطبيب بالبقاء فياملستشفى بسبب الخسائر والتكاليف التي سوف يتكبدها نتيجة مغادرته
للمؤسسة.
 الوالء التنظيمي املعياري :يشير إلى شعور الطبيب بإلتزام أخالقي يدفعهإلى البقاء في املؤسسة التي يعمل فيها.
 طبيب املؤسسة االستشفائية العمومية :هو شخص حامل لشهادة منكلية الطب ّ
تخول له ممارسة مهنة التطبيب بمختلف تخصصاتها في
املؤسسات اإلستشفائية العمومية.
أدبيات الدراسة:
 )1الرضا الوظيفي:
 تعريف الرضا الوظيفي :ترى "نورة البليهد" بأن تعريف الرضا أمر في
غاية الصعوبة إلختالف النظرة له التي ترجع إلى منطلقات كل باحث
حين تعرض للرضا الوظيفي ،إضافة إلى إختالف الظروف :البيئة ،القيم
و املعتقدات( .البليهد.)2014،
وبعد إطالع الباحثة على األدبيات التي تناولت هذا املفهوم توصلت إلى
التعريف التالي :الرضا الوظيفي ،هو عبارة عن سيرورة ديناميكية مبنية على
تقييم الفرد وموازنته بين ما ينتظره من عمله وما يوفره له هذا األخير فعال
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وينتج عنه إما شعور إيجابي باالطمئنان والسعادة وإما العكس وذلك حسب
طبيعة التقييم.
 محددات الرضا الوظيفي :لقد بينت بعض الدراسات بأن الرضا
الوظيفي يتحدد من خالل مجموعة من العوامل منها عوامل تنظيمية
مثل :ظروف العمل ،العالقة بالرؤساء ،وعوامل ذاتية مرتبطة بالعامل
نفسه مثل :العمر ،الجنس ،الحالة االجتماعية ،القدرات واملهارات وكذا
مستوى الدافعية لديه .بينما يرى "النمر" بأن هناك محددات أخرى
تتمثل في :األجر ،األمن ،التقدير واالحترام ،االستقاللية في العمل،
اإلشراف و غيرها( .النمر.)1994،
 مظاهر عدم الرضا :لقد أورد النمر عدة مظاهر لعدم الرضا
الوظيفي نذكر منها ،قلة اإلنتاج كما وكيفا ،كثرة الحوادث املهنية ،كثرة
الغيابات والتمارض ،عدم الشعور باالنتماء للمنظمة ،العالقة السيئة مع
اإلدارة والزمالء ،تشويه صورة املنظمة في املجتمع( .النمر.)1994،
 أهمية الرضا الوظيفي :أورد "الزعبي")  ،(2010أن كل من " كروبر"
و "كيلي" ( )Croper& Kellyيرى بأن الرضا الوظيفي ذات أهمية خاصة في
العمل نظرا ملا يحققه من فوائد للفرد واملنظمة على حد سواء ،فعلى
مستوى الفرد نجد أن املوظف الذي لديه رضا في العمل هو موظف
سعيد ،متوازن ،ال يشعر بضغط العمل ولديه شعور بتحقيق الذات،).
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أما على مستوى املنظمة فهو ذو فوائد جمة مما دفع باملنظمات إلى
قياس معدالت الرضا الوظيفي لدى موظفيها محاولة التنبؤ بمخرجات
ذات أهمية بالنسبة لها مثل :سلوك ترك العمل و سلوك التغيب عن
العمل الغير مبرر( .الزعبي.)2010 ،
 )2الوالء التنظيمي:
تعريف الوالء التنظيمي :تعددت تعريفات الوالء التنظيمي ،لكن جاءت
مختلفة تماما وذلك باختالف األطر النظرية التي تبنتها مما يجعل من الصعب
إيجاد تعريف له محل إجماع .وبما أن الدراسة الحالية تتبنى النموذج الثالثي
األبعاد الذي جاء به "آالن و ماير" ) (Allen& Meyer,1991فسوف نتبنى
تعريفهما الذي ورد في)  :)Peyrat & Pauvers,2012الوالء التنظيمي هو حالة
نفسية ّ
تميز العالقة بين العامل و املنظمة وتؤثر على سلوكاته في العمل له
ثالثة أبعاد وهي :البعد العاطفي (، (Affectiveالبعد املحسوب

(de

) Continuitéوالبعد املعياري (.)Normative
 أبعاد الوالء التنظيمي :ذكر "آالن و ماير" ( (Allen& Meyer,1999أن
هناك ثالثة أبعاد للوالء التنظيمي وهي:

ّ
الوالء العاطفي :يعكس هذا البعد التعلق العاطفي للعمال تجاه

املنظمة ووالءهم لها ،وكذا رغبتهم في البقاء فيها.
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 الوالء املحسوب :يعكس هذا البعد إدراك الفرد للخسارة التي سوف
يتكبدها نتيجة مغادرته املنظمة ،وحاجته للبقاء فيها للحفاظ على مصالحه.
 الوالء املعياري :يعكس هذا البعد شعور الفرد من الناحية األخالقية
بواجب البقاء في املنظمة وعدم مغادرتها(Meyer& Allen, 1997( .
 آثار الوالء التنظيمي :يرى "ماير" وآخرون ) (Meyer&al,2002أن للوالء
التنظيمي آثار على اتجاهات العمال و سلوكاتهم ،فالعمال الذين لديهم والء
ملنظمتهم هم األقل غيابا ،كما أن والءهم يخفض من رغبتهم في املغادرة
الطوعية للمنظمة بل أكثر من ذلك فهم أكثر فعالية من غيرهم (من ليس
لديهم والء ملنظمتهم) .فالوالء التنظيمي يؤثر على ثالثة أنواع من السلوكات في
العمل أو السلوكات التنظيمية وهي :دوران العمال ،الغياب و الرغبة في ترك
العمل.(Meyer & al, 2002) .
 تعزيز الوالء التنظيمي لدى العاملين :يرى "الحيالي و التك" ()2013
أنه من بين املمارسات التسييرية التي ينبغي على مسيري املوارد البشرية تبنيها
لصنع وتحسين حالة الوالء التنظيمي لدى العمال نذكر ما يلي:
 تحقيق العدالة الوظيفية في حصول العاملين على الترقيات ضمن نظاممتكامل ال يحتوي على ثغرات ليستفيد منها البعض على حساب
األخرين.
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 حرص املنظمة على تطبيق خطط التدريب و التطوير ملهارات العاملينوتطوير املستوى الثقافي لهم.
 التعامل اإليجابي إلدارة املنظمة مع العاملين ،من ناحية التمسك بهمومنحهم حقوقهم الكاملة ،ومساعدتهم في املحن و الظروف الصعبة.
 تعزيز التعويضات غير املباشرة و التي يقصد بها ما تقدمه املنظمةللعاملين فيها عدا التعويض املباشر (الراتب) وهي عبارة عن عدد من
الخدمات و الضمانات التي تساعد املوظف في حياته الوظيفية و املعيشية.
( الحيالي & التك.)2013،
الدراسات السابقة:
 دراسة جدي ( :)2014بعنوان " :تمكين العاملين وعالقته بالوالء
التنظيمي" إهتمت بالتعرف على مستوى التمكين والوالء التنظيمي لدى
األطباء العاملين باملؤسسات العمومية اإلستشفائية بتبسة وكذا العالقة
بينهما وتوصلت إلى وجود مستوى منخفض من الوالء التنظيمي لدى أفراد
العينة.
 دراسة "إلسواد ومحمد")  )2013( (Eleswed & Mohammedبعنوان:
"الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي :دراسة إرتباطية في البحرين" ،إهتمت
بدراسة العالقة بين الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي لدى عمال بنك خاص

مجلة تنمية املوارد البشرية العدد الثاني عشر جوان2016

43

الرضا الوظيفي وعالقته بالوالء التنظيمي لدى األطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية1 -نوفمبر  1954بوهران-
د .ماحي إبراهيم
أ.سعدي عربية

بالبحرين وتأثير العوامل الديمغرافية على هذه العالقة وتوصلت إلى وجود
عالقة طردية بين الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي.
 دراسة النقيب (:)2012بعنوان" :العوامل التنظيمية املسببة
للضغط وعالقتها باإلنتماء التنظيمي" ،و التي هدف من وراءها الباحث إلى
التعرف على مستوى الضغط املنهي الناتج عن بعض العوامل التنظيمية
وعالقتها بالوالء التنظيمي لدى أطباء املؤسسات اإلستشفائية بمدينة األنبار
وتوصلت إلى وجود مستوى مرتفع من الوالء التنظيمي لدى عينة الدراسة.
 دراسة حنان األحمدي ( :)2006بعنوان" :الرضا الوظيفي والوالء
التنظيمي للعاملين في الرعاية الصحية األولية في اململكة العربية
السعودية" ،هدفت إلى تحديد مستوى الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي
لدى العاملين في مراكز الرعاية الصحية األولية ،وتوصلت إلى وجود مستوى
معتدل من الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي ،وإلى وجود عالقة طردية بين
املتغيرين لدى عينة الدراسة.
 دراسة الحيدر وبن طالب ( :)2005بعنوان" :الرضا الوظيفي لدى
العاملين في القطاع الصحي في مدينة الرياض ،ولقد هدفت الدراسة إلى
التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين بالقطاع الصحي بمدينة
الرياض وتوصلت إلى وجود مستوى متدني من الرضا الوظيفي
لدى العينة املدروسة.
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 تعقيب على الدراسات السابقة:
تناولت الدراسات التي تم عرضها الرضا الوظيفي،الوالء التنظيمي وكذا
العالقة بين كليهما أو مع غيرهما من املتغيرات وهدفت في معظمها إلى :تحديد
مستوى هذين املتغيرين فجاءت النتائج متباينة من دراسة إلى أخرى ،وإلى
الكشف عن العالقة بينهما فتوصلت إلى وجود عالقة تربطهما.
اإلجراءات املنهجية للدراسة:
منهج الدراسة :تم إستخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي يدرس
الظواهر كما هي موجودة في الواقع.
 مجتمع الدراسة :يتكون مجتمع الدراسة من  545طبيبا ممارسا
باملؤسسة اإلستشفائية 1نوفمبر  ،1954موزعين على24مصلحة طبية
وجراحية ،تم تعدادهم من خالل جمع قائمة أطباء كل مصلحة بموافقة
رؤساء املصالح بعدما تعذر الحصول على عددهم اإلجمالي من اإلدارة .عينة
الدراسة :تم إختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة من خالل القرعة ،إذ
تمت كتابة أسماء األطباء في قصاصات ورقية ثم وضعت في سلة ليتم سحب
 120قصاصة.إذن تكونت عينة الدراسة من  120طبيبا موزعين على ()14
مصلحة طبية وجراحية.
 أدوات الدراسة ::لجمع معطيات الدراسة تم إستعمال مقياسين
كالتالي )1( :مقياس) ،(MSQإستقصاء جامعة منسوتا للرضا الوظيفيّ ،
طوره
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"ويس و زمالؤه ") (Weiss & alيقيس الرضا الوظيفي الكلي ،ويتكون من20
فقرة في نسخته املترجمة إلى اللغة الفرنسية من قبل "روسل"(.)Roussel,1994
( )2مقياس الوالء التنظيمي ّ
طوره كل من " ماير"" ،آلن" و"سميت"
( (Meyer, Allen & Smith, 1993في نسخته املترجمة إلى اللغة الفرنسية من
قبل "روسل" و "ديري" ( )Roussel & Durrieu,2002ويتكون من ( )18فقرة
موزعة على ( )3أبعاد كاالتي:
 الوالء العاطفي ،يتكون من الفقرات.) 2،3،4،5،6 ،1( : الوالء املحسوب ،يتكون من الفقرات .)12،7،8،9،10،11( :الوالءاملعياري ،يتكون من الفقرات(ّ )15،16،17،18،14 ،13
يتكون هذا املقياس
من فقرات موجبة وهي،17 ،16 ،15 ،14 ،12 ،11 ،9،10 ،8 ،7 ،5 ،2( :
 ،)18وفقرات سالبة وهي.)13 ،6 ،4 ،3( :
الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة:
فيما يخص صدق املقياسين فتم التحقق منه من خالل صدق
املحكمين ،بحيث تم عرضهما على مجموعة من املحكمين ذوي الخبرة
ً
وبناء على
واالختصاص للتأكد من الصياغة اللغوية ،الوضوح والقياس،
آراءهم أدخلت تعديالت طفيفة على األداتين كما تم اإلعتماد على الصدق
البنائي للمقاسيين ،فبالنسبة ملقياس الرضا الوظيفي فقد جاءت معامالت
ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية مقبولة إذ تراوحت بين ( )0,62 - 0,31عند
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مستوى داللة ( .)0,01أما بالنسبة ملقياس الوالء التنظيمي فجاءت معامالت
ارتباط أبعاد مقياس الوالء التنظيمي بالدرجة الكلية كما هو مبين في
الجدول التالي:
جدول رقم( )1يبين معامالت إرتباط أبعاد مقياس الوالء التنظيمي
أبعاد املقياس

معامالت اإلرتباط

الوالء العاطفي

**0,56

الوالء املحسوب

**0,74

الوالء املعياري

**0,63

**يوجد داللة عند()0,01
نالحظ من خالل الجدول رقم ( )1أن معامالت ارتباط كل بعد بالدرجة
الكلية للمقياس جاءت قوية عند مستوى داللة (.)0,01
وللتحقق من ثبات املقياسين تم االعتماد على طريقتين هما :معامل ألفا
كرونباخ والتجزئة النصفية كما هو مبين في الجدول املوالي:
الجدول ( )2يبين اختبار ثبات املقياسين بطريقة الفا كرونباخ والتجزئة النصفية
املقياس

الطريقة

معامل الثبات الذي توصلت إليه الباحثة

الرضا
الوظيفي

الفا كرونباخ

0,83

التجزئة النصفية
الفا كرونباخ
التجزئة النصفية

0,79
0,69
0,57

الوالء
التنظيمي
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يبين الجدول رقم ( )2أن املقياسين يتمتعان بمعامل ثبات عال سواء من
خالل طريقة الفا كرونباخ أوطريقة التجزئة النصفية .وهذه النتيجة تتوافق
مع معامالت الثبات التي توصلت إليها دراسات أخرى(Prat,2006:125) ،
،2(Weiss & al,1967:24)،1و بالتالي يمكن إستخدامها في هذه الدراسة.
 إجراءات تطبيق أدوات الدراسة :بعد الحصول على موافقة كل من
رؤساء األقسام ومدير املؤسسة اإلستشفائية  1نوفمبر  1954تم توزيع
120نسخة من املقياسين على أفراد العينة بطريقة مباشرة وبعد  21يوما تم
إسترجاع ( )78إستبانة )73(،منها صالحة للتحليل.
 طريقة تفريغ النتائج :تم االعتماد على سلم ليكرت الخماس ي
الدرجات لتقييم اإلجابات ،فتراوحت بين( ،)5 –1إذ تدل الدرجة ( )1على
غير راض بشدة ) )2( ،(Très insatisfaitغير راض ()3( ،)Insatisfait
محايد) )4( ،)Neutreراض( )Satisfaitو ( )5راض بشدة ( .)Très satisfaitأما
بالنسبة للمقياس الثاني فتراوحت بين(  ،)5-1إذ تدل الدرجة ( )1على غير
موافق بشدة ( )2( ،)Pas du tout d’accordغير موافق))3( ،(Pas d’accord
محايد ( )4( ،)Neutreموافق( )5( ،)D’accordموافق بشدة ( ( Tout à fait
 d’accordبالنسبة للفقرات املوجبة .أما الفقرات السالبة فقد تم عكس
األوزان على النحو التالي )5( :على غير موافق بشدة (،)Pas du tout d’accord
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( )4غير موافق) )3( ،(Pas d’accordمحايد( )2( ،)Neutreموافق(،)D’accord
( )1موافق بشدة (.) Tout à fait d’accord
 تحديد مستويات التفسير لألداتين :لقد تم اإلعتماد على املقياس
السابق (ليكارت) لتحديد  3مستويات (مرتفع ،متوسط ،منخفض) لقياس
املتوسط الحسابي إلستجابات أفراد العينة على عبارات مقياسيي الرضا
الوظيفي و الوالء التنظيمي فكان ذلك من خالل حساب:
طول الفئة =(اكبر قيمة -أصغر قيمة /عدد املستويات) = (-5
 )1,33=3/4=1وبالتالي نتحصل على املدرج التالي بهدف تحديد مستوى الرضا
الوظيفي و الوالء التنظيمي لدى عينة الدراسة في كل عبارة من املقياسين:
منخفض ( ،)2,33-1متوسط ( ،)3,67-2 ,34مرتفع( .)5-3,68األساليب
اإلحصائية املستخدمة :لقد تم إستخدام األساليب اإلحصائية التالية:
املتوسطات الحسابية واإلنحرافات املعيارية ،معامالت اإلرتباط ،وذلك
بإستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية ).(SPSS 20
عرض النتائج و مناقشتها:
تم عرض النتائج ومناقشتها وفق الفرضيات كاآلتي:
الفرضية األولى :يوجد مستوى مرتفع من الرضا الوظيفي لدى األطباء
العاملين باملؤسسة اإلستشفائية محل الدراسة مقارنة باملتوسط النظري.
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- بوهران1954 نوفمبر1 -الرضا الوظيفي وعالقته بالوالء التنظيمي لدى األطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية
 ماحي إبراهيم.د
سعدي عربية.أ

الختبار هذه الفرضية تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري
الستجابات أفراد العينة على فقرات مقياس الرضا الوظيفي كما هو مبين في
:الجدول التالي
 اإلنحرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة،) يبين املتوسطات الحسابية3( الجدول رقم
الدراسة على فقرات الرضا الوظيفي
مستوى
الرضا
الوظيفي
متوسط
منخفض
متوسط

االنحراف
املعياري

املتوسط
الحسابي

13
17
16

1,19
1,12
1,18

2,93
2,23
2,73

متوسط
متوسط

3
9

1,10
1,17

3,49
3,15

متوسط

1

,95

58 3,

متوسط

7

1,16

3,26

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

5
1
3
8

1,06
1,10
1,00
1,08

3,41
3,58
3,49
3,23

منخفض

19

0,97

2,05

منخفض

20

0,97

1,90

متوسط

9

1,06

3,15

متوسط

12

1,05

3,00

متوسط

11

1,11

3,04

األهمية
النسبية
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املجال
De vos possibilistés d’avancement
Des conditions de travail
Des possibilités de faire des choses
différentes de temps en temps
De votre importance aux yeux des autres
De la manière dont votre supérieur dirige
ses employés (rapports humains)
De la compétence de votre supérieur dans les prises de
décision (compétences techniques)
Des possibilités de faire des choses qui ne sont pas contraires
à votre conscience
De la stabilité de votre emploi
Des possibilités d'aider les gens dans l'hôpital
Des possibilités de dire aux gens ce qu'il faut faire
Des possibilités de faire des choses qui utilisent vos capacités
De la manière dont les règles et les procédures internes de
l'hôpital sont mises en application
De votre salaire par rapport à l'importance du travail que
vous faites
Des possibilités de prendre des décisions de votre propre
initiative
Des possibilités de rester occupé(e) tout Le temps au cours de
la journée de travail
Des possibilités d'essayer vos propres méthodes pour réaliser
le travail

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
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الرضا الوظيفي وعالقته بالوالء التنظيمي لدى األطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية1 -نوفمبر  1954بوهران-
د .ماحي إبراهيم
أ.سعدي عربية
.17
.18
.19
.20

Des possibilités de travailler seul dans votre emploi
De la manière dont vos collègues 'entendent entre eux
Des compliments que vous recevez pour la réalisation d'un
bon travail
Du sentiment d'accomplissement que Vous retirez de votre
travail

2,90
2,96
3,08

1,03
1,04
1,22

15
13
10

متوسط
متوسط
متوسط

3,30

1,15

6

متوسط

يبين الجدول رقم ( )3أنه من بين ( )20فقرة ّ
املكونة للمقياس جاءت
( )17فقرة بمستوى متوسط ،في حين أن ( )3فقرات أظهرت مستوى
منخفض للرضا الوظيفي وبالتالي يمكننا القول بأن هناك مستوى متوسط
من الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة املدروسة،وهذا يدل على أن آراء أفراد
العينة تتفق على أنهم راضون بمستوى متوسط على مختلف أوجه عملهم:
كظروف العمل ،اإلدارة واإلشراف ،العالقة مع الزمالء ،النمو الوظيفي،
األمن وكذا اإلستقاللية في العمل ،وهي الجوانب التي ملست الباحثة
إنشغاالت وشكاوي األطباء حولها في إطار عملها كمختصة نفسانية في
املؤسسة ،وبالتالي جاعت نتائج الدراسة على عكس ما كان متوقع وعليه
نرفض فرضية الدراسة القائلة بوجود مستوى مرتفع من الرضا الوظيفي
لدى األطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية محل الدراسة مقارنة باملتوسط
النظري.
وقد جاءت هذه النتيجة متوافقة مع دراسة حنان األحمدي (،)2006
التي توصلت إلى وجود مستوى متوسط من الرضا الوظيفي لدى العاملين في
الرعاية الصحية ،وتتعارض مع دراسة الحيدر وبن طالب ( ،)2005التي
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الرضا الوظيفي وعالقته بالوالء التنظيمي لدى األطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية1 -نوفمبر  1954بوهران-
د .ماحي إبراهيم
أ.سعدي عربية

توصلت إلى وجود مستوى متدني من الرضا الوظيفي لدى العاملين في
القطاع الصحي ،ودراسة عويضة ( )2008التي توصلت إلى وجود مستوى
مرتفع من الرضا الوظيفي لدى العاملين في املنظمات األهلية.


الفرضية الثانية :يوجد مستوى مرتفع من الوالء التنظيمي بداللة

أبعاده (الوالء العاطفي ،الوالء املحسوب ،الوالء املعياري) لدى األطباء
العاملين باملؤسسة اإلستشفائية محل الدراسة مقارنة باملتوسط النظري.
الختبار هذه الفرضية تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري
إلستجابات أفراد العينة على فقرات مقياس الوالء التنظيمي كما هو مبين في
الجدول التالي:
الجدول رقم ( )4يبين املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الدراسة على
فقرات أبعاد الوالء إلجابات أفراد عينة التنظيمي
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- بوهران1954 نوفمبر1 -الرضا الوظيفي وعالقته بالوالء التنظيمي لدى األطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية
 ماحي إبراهيم.د
سعدي عربية.أ

مستوى
الوالء
التنظيمي

األهمية
النسبية

اإلنحراف
املعياري

املتوسط
الحسابي

94.1

01, 3

منخفض

6

0,84

2,03

متوسط

2

1,18

3,22

مرتفع

1

1,11

3,60

متوسط

3

1,19

متوسط

5

متوسط

4

الوالء العاطفي
.1

3,15

Je passerai bien volontiers le reste de ma vie professionnelle dans
cet hôpital
Je ressens vraiment les problèmes de cet hôpital comme s’ils
étaient les miens
Je ne me considère pas comme un "membre de la famille" dans cet
hôpital.
je ne me sens pas affectivement attaché à cet hôpital.

1,13

3,00

Cet hôpital a pour moi beaucoup de signification personnelle.

.5

1,12

3,11

je ne ressens pas un fort sentiment d’appartenance à cet hôpital

.6

1,87

2,83

الوالء املحسوب

.7

Il serait très difficile pour moi de quitter cet hôpital en ce
moment, même si je le voulais.
Beaucoup de choses dans ma vie seraient dérangées si je me
décidais à quitter cet hôpital maintenant.
En ce moment, rester dans cet hôpital est un problème qui relève
autant de la nécessité que du désir.
Je pense avoir trop peu de possibilités pour Envisager de quitter cet
hôpital.
Une des conséquences négatives de mon départ de cet hôpital serait
le manque de solutions de rechange possibles.

.8

متوسط

4

1,34

2,75

متوسط

6

1,32

2,71

متوسط

1

1,28

3,16

متوسط

5

1,19

2,74

متوسط

2

1,22

2,81

متوسط

2

1,15

2,81

1,05

2,82

متوسط

1

1,22

3,12

متوسط

5

1,07

2,73

متوسط

6

1,23

2,47

متوسط

2

1,18

3,01

متوسط

4

1,28

2,79

متوسط

3

1,25

2,85
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املجال

.2
.3
.4

.9
.10
.11
.12

Si je n’avais pas donné tant de moi-même à cet hôpital, j’aurai pu
envisager de travailler ailleurs
الوالء املعياري

.13

Je ne ressens aucune obligation de rester avec mon employeur
actuel
Même si c’était à mon avantage, je ne me sentirais pas le droit de
quitter cet hôpital maintenant.
j’éprouverai de la culpabilité si je quittais mon hôpital
maintenant.
l’hôpital mérite ma loyauté

.15

je ne quitterai pas mon hôpital pour le moment car j’éprouve un
sentiment d’obligation envers les gens qui en font partie.
je dois beaucoup à mon hôpital.

.19
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الرضا الوظيفي وعالقته بالوالء التنظيمي لدى األطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية1 -نوفمبر  1954بوهران-
د .ماحي إبراهيم
أ.سعدي عربية

يتبين من الجدول رقم ( )4أن معظم فقرات األبعاد الثالث املكونة للوالء
التنظيمي جاءت بمستوى متوسط ،إذ من بين ( )6فقرات ّ
املكونة لبعد الوالء
العاطفي جاعت ( )4فقرات منها بمستوى متوسط و( )1فقرة بمستوى مرتفع
وأخرى بمستوى منخفض في حين جاعت كل فقرات بعد الوالء املحسوب
وبعد الوالء املعياري بمستوى متوسط ،وتدل هذه النتائج على أن أفراد
العينة لديهم مستوى متوسط من :الوالء العاطفي ،الوالء املحسوب والوالء
املعياري.
و باالستدالل على مستوى الوالء التنظيمي من خالل مستوى مؤشراته
(الوالء :العاطفي املحسوب ،املعياري) يمكننا القول بأن مستوى الوالء
التنظيمي لدى األطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية محل الدراسة جاء
بدرجة متوسطة على عكس ما كان متوقعا وبالتالي نرفض الفرضية القائلة
بوجد مستوى مرتفع من الوالء التنظيمي بداللة أبعاده (الوالء :العاطفي،
املحسوب ،املعياري) لدى األطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية محل
الدراسة مقارنة باملتوسط النظري.
ويمكن تفسير ذلك إلى كون أن املؤسسة لم تتمكن من إيجاد ظروف
تنظيمية تساعد على تنمية مستوى الوالء التنظيمي لدى هذه الفئة مما
يجعلها (املؤسسة) أمام سلوكيات تنظيمية سلبية قد تصل إلى مغادرة
املؤسسة واالتجاه نحو القطاع الخاص وهذا ما الحظته الباحثة من خالل
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د .ماحي إبراهيم
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احتكاكها بأفراد العينة فهم يصرحون بأنهم لن يفوتوا فرصة مغادرة
املؤسسة إذا ما أتيحت لهم.
إن النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية تتوافق مع دراسة حنان
األحمدي ( ،)2006بينما تتعارض مع دراسة جدي ( )2014ودراسة
النقيب(.)2012
 الفرضية الثالثة :توجد هناك عالقة بين الرضا الوظيفي و الوالء
التنظيمي لدى األطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية محل الدراسة .الختبار
هذه الفرضية قامت الباحثة بإستخدام معامل بيرسون لدراسة العالقة بين
الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي لدى أفراد العينة كما هو مبين في الجدول
التالي:
الجدول رقم ( )5يبين نتائج معامل إرتباط بيرسون بين الرضا الوظيفي و
الوالء التنظيمي
املتغير املستقل
املتغير التابع

الرضا الوظيفي

الوالء التنظيمي

*0,268

* يوجد داللة عند()0,05
نالحظ من خالل النتائج الواردة في الجدول رقم( )5أن هناك عالقة بين
الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي عند مستوى داللة ) )0,05لدى األطباء
العاملين باملؤسسة اإلستشفائية محل الدراسة ،إذ أن رضاهم عن عملهم
أدى إلى شعورهم بالوالء للمؤسسة التي يعملون بها ،وتتفق هذه النتيجة مع
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د .ماحي إبراهيم
أ.سعدي عربية

كل من دراسة حنان األحمدي ( )2006ودراسة "إلسواد ومحمد"
 )Eleswed &Mohamed, 2013اللتين توصلتا إلى وجود عالقة بين الرضا
الوظيفي والوالء التنظيمي.
خالصة :حاولت الدراسة الحالية استقصاء مستوى الرضا الوظيفي والوالء
التنظيمي وكذا العالقة بين هذين املتغيرين لدى األطباء العاملين باملؤسسة
اإلستشفائية 1نوفمبر  1954فجاءت النتائج كاآلتي:
 وجود مستوى متوسط من الرضا الوظيفي مقارنة باملتوسط النظري لدىاألطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية محل الدراسة.
 وجود مستوى متوسط من الوالء التنظيمي مقارنة باملتوسط النظريلدى األطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية محل الدراسة.
 وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين الرضــا الــوظيفي والــوالء التنظيمــيلدى األطباء العاملين باملؤسسة اإلستشفائية محل الدراسة.
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د .ماحي إبراهيم
أ.سعدي عربية

املراجع باللغة العربية:
 -1البلهيد ،نورة.)2014(.مستوى الرضا الوظيفي لدى املوظفات اإلداريات
في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمان وعالقته ببعض املتغيرات
الديمغرافية ،املجلة الدولية التربوية املتخصصة.163-147 ،)10( 3 ،
 -2الزعببي ،مروان .)2010( .تطوير صورة أردنية ملقياس "وور" وزمالئه
لقياس الرضا الوظيفي ،املجلة األردنية للعلوم اإلجتماعية.113-101،)2(3،
 -3الحيالي ،سلطان و التك ،رشيد .)2013( .دعم الخدمات االجتماعية
ودورها في الوالء التنظيمي :دراسة تحليلية ألراء عينة من املمرضين في إثنان من
املؤسسات الصحية في مدينة املوصل ،مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية
واالقتصادية.17-1 ،)2( 3 ،
 -4النقيب ،مؤيد.)2012( .العوامل التنظيمية املسببة لضغط العمل
وعالقتها باإلنتماء التنظيمي :دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات الصحية
بمحافظة

األنبار،

مجلة

جامعة

األنبار

للعلوم

االقتصادية

واإلدارية.167-147،)9(4،
 -5األحمدي،حنان.(2006 ( .الرضا الوظيفي والوالء التنظيمي للعاملين في
مراكز الرعاية الصحية األولية في اململكة العربية السعودية.املجلة العربية
للعلوم اإلدارية.337-305 ،( 3)،13،
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 -6جدي ،شوقي .)2014( .تمكين العاملين وعالقته بالوالء التنظيمي دراسة
ميدانية على األطباء العاملين باملؤسسات العمومية اإلستشفائية لوالية
تبسة،مجلة الباحث.330-321 ،)14( ،
 -7الحيدر،بن صالح وبن طالب،إبراهيم .)2005( .الرضا الوظيفي لدى
العاملين في القطاع الصحي في مدينة الرياض تم إسترجاعه يوم-06-04:
،2015منhttp://www.hrdiscussion.com/hr17018.html:
 -8جرجيسُ ،عمير و مثنى ،وعد هللا .)2010(.الحوافز وأثرها في الرضا
الوظيفي :دراسة استطالعية لعينة من األطباء في مستشفيات مدينة املوصل،
مجلة تنمية الرافدين.234-225 ،)97( 32 ،
 -9سعود ،النمر .)1993( .الرضا الوظيفي للموظف السعودي في القطاعين
الهام والخلص ،مجلة جامعة امللك سعود للعلوم اإلدارية(.109- 63 .)1
 -10عويضة ،إيهاب أحمد .)2008( .أثر الرضا الوظيفي علي الوالء
التنظيمي لدى العاملين في املنظمات األهلية محافظات غزة .رسالة ماجستير
غير منشورة .كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة.
:املراجع باللغة األجنبية
12 - Doppia, M.A. (2010). Satisfaction et santé professionnelle en anesthésie
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امللخص:
يهدف هذا البحث إلى إبراز دور إدارة املعرفة في تكوين شبكات القيمة ،و
ذلك من خالل استخدام تطبيقات إدارة املعرفة متمثلة في مختلف عملياتها
من تشخيص ،اكتشاف ،توليد ،تخزين ،توزيع وتطبيق للمعرفة ،من قبل
كافة األطراف املشكلين للشبكة املولدة للقيم وأبرزهم :الزبائن ،املنافسين،
املوردين و املنظمة نفسها

ُ
بالنسبة للجانب التطبيقي ،تم االعتماد على استبيان قدم لرؤساء

مصالح جميع البنوك التي تنشط على مستوى مدينة سطيف ،و توصلنا إلى
نتيجة مفادها غياب تام لقسم(خلية) ُيعنى بإدارة املعرفة في البنوك محل
الدراسة ،إال أنها تعمل في إطار شبكات خالقة للقيمة.
الكلمات املفتاحية :إدارة املعرفة ،شبكات القيمة ،قطاع البنوك
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دور إدارة املعرفة في تكوين شبكات القيمة دراسة حالة البنوك العاملة بسطيف
غجاتي أحالم
 بلمهدي عبد الوهاب.د.أ

Abstract:
The purpose of this research is to emphasize the role of knowledge
management in the construction of the value networks through the use of
the different applications of knowledge management, wich are represented
by the various diagnostic operations, creation, storage, distribution and the
application of knowledge by the different parties that compose the
generator source of the network values, the most important among them
are: customers, competitors, suppliers and the firm itself.
we have made an empirical study on the overall active banks situated
in the city of Setif, through a survey given to the departments chiefs, and
we came to the conclusion that there is a total absence of a special
section(cell) dedicated ot knowledge management in the banks under
study, however, those banks works generally in a value networks
Keywords: knowledge management, value networks, banking sector
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مقدمة:
تعد إدارة املعرفة من املفاهيم اإلدارية الحديثة التي تلقى اهتماما
متزايدا من قبل الباحثين ،ويأتي هذا نتيجة للتقدم السريع في مجال تقنيات
املعلومات واالتصاالت والتي تتزامن مع التوجه العالمي الجديد نحو االنفتاح
والتحرير والعوملة ،وتكامل وترابط األسواق؛ األمر الذي جعل املنظمات تسعى
إلى تحويل أنشطتها إلى أعمال قائمة على املعرفة.
هذا ولم يظهر مفهوم إدارة املعرفة إال مع انبثاق اقتصاد املعرفة ،وتزايد
القيم التي تنتجها املعرفة ،باعتبارها من أهم املوارد اإلنتاجية في املنظمة،
والتي ينبغي االستثمار في جميع أشكالها الصريحة والضمنية ،وعبر كافة
عملياتها ،من استقطاب وتوليد وتخزين وكذا العمل على تشاركها وتطويرها
وتحسينها من أجل خلق قيمة مضافة جديدة من خاللها ،كما أن هذا
التشارك ال ينبغي أن يقتصر فقط على األفراد والجماعات املتواجدين داخل
املنظمة ،بل يمكن أن يشمل أيضا أطرافا من خارجها كالزبائن ،املنافسين،
املوردين....؛إن هذه األطراف بتفاعلها مع بعضها البعض ،وبتصوير التدفقات
التي تحدث بينها من أنشطة ومعلومات تشكل بذلك مصفوفة معقدة
ومتشابكة من العالقات املولدة للقيم امللموسة وغير امللموسة لكل طرف منها
وهو ما يعرف بشبكات القيمة.
بناءا على ما سبق يمكن صياغة إشكالية الدراسة في السؤال التالي:
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ما هو دور إدارة املعرفة في تكوين شبكات القيمة في البنوك العاملة
بسطيف؟
على ضوء السؤال السابق تم وضع الفرضية الرئيسية التالية:
إلدارة املعرفة دور في تكوين شبكات القيمة في البنوك العاملة بسطيف.
وقد هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور إدارة املعرفة في تكوين شبكات القيمة
للبنوك محل الدراسة ،وينبثق عن هذا الهدف الرئيس ي مجموعة من
األهداف الفرعية التالية:
 معرفة مدى ممارسة البنوك محل الدراسة ملختلف تطبيقات إدراةاملعرفة؛
 معرفة مدى سعي البنوك محل الدراسة للعمل في إطار شبكاتخالقة للقيمة؛
 تقديم مجموعة من التوصيات الالزمة لتعزيز دور إدارة املعرفة فيتكوين شبكات القيمة للبنوك محل الدراسة.
وبغية القيام بتحليل علمي ومنهجي إلشكالية البحث ،اعتمدنا على املنهج
الوصفي التحليلي ،باعتباره املنهج األنسب في األبحاث والدراسات التي تهدف
إلى وصف الظاهرة كما هي في الواقع ،وذلك من خالل جمع البيانات الالزمة
باالعتماد على الكتب والدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع ،وكذا
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االستعانة باستبيان تم إعداده لغرض إجراء الدراسة التطبيقية ،تم تحليله
فيما بعد باستخدام األساليب اإلحصائية املالئمة.
وقد تم إجراء الدراسة التطبيقية على فروع البنوك العامة والخاصة
العاملة بسطيف ،والتي مثلت مجتمع الدراسة وبطريقة املسح الشامل
والبالغ عددها ( )16بنكا رفض بنكين ( )2منها التعاون معنا.
ومن أجل الوصول إلى أهداف الدراسة ،وتحليل البيانات املجمعة،
تم استخدام برنامج  ،spssكما تم استخدام كل من االنحدار الخطي ،اختبار
العينة واحدة ،معامل التحديد .R2
كما تقسيم هذا البحث إلى جزئين نظري وتطبيقي:
الجانب النظري :وتم التطرق فيه لكل من إدارة املعرفة وشبكات القيمة.
الجانب التطبيقي :تم التطرق فيه للدراسة امليدانية لدور إدارة املعرفة في
تكوين شبكات القيمة في البنوك العاملة بسطيف.
أوال الجانب النظري:
 -1ماهية إدارة املعرفة:
 -1-1تعريف املعرفة:
تعددت التعريفات التي أوردها الباحثون والدارسون للمعرفة ،فمنهم من
عرفها على أنها" :مزيج من الخبرات واملهارات والقدرات واملعلومات السياقية
املتراكمة لدى العاملين ولدى منظمات األعمال( ".عبودنجم ،2005 ،صفحة
 ،)26كما عرفت بأنها" :القدرة على ترجمة املعلومات إلى أداء لتحقيق مهمة
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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محددة أو ش يء محدد ،وهذه القدرة ال تكون إال عند البشر ذوي العقول و
املهارات الفكرية( ".الكبيس ي ،2005 ،صفحة )26
 -2-1تعريف إدارة املعرفة:
من بين أهم التعريفات التي أعطيت إلدارة املعرفة ما يلي:
 "تخطيط وتنظيم ورقابة وتنسيق وتوليف املعرفة .وكافة األمور املتعلقةبرأس املال الفكري والعمليات والقدرات واإلمكانات الشخصية والتنظيمية،
لتحقيق أكبر ما يمكن من التأثير اإليجابي في امليزة التنافسية التي تسعى إليها
املنظمة ،باإلضافة إلى العمل على إدامة املعرفة واستغاللها ونشرها
واستثمارها ،وتوفير التسهيالت الالزمة لها ،مثل أفراد املعرفة والحسابات
والشبكات وغيرها(Karl, 1993, p. 10)".
 كما عرفت أيضا أنها" :العمليات والنشاطات التي تساعد املنظمة على توليدوالحصول على املعرفة من حيث اختيارها ،وتنظيمها واستخدامها ونشرها،
وتحويل املعلومات والخبرات التي تمتلكها املنظمة وتوظيفها في أنشطتها
اإلدارية املختلفة كاتخاذ القرارات وإجراءات العمل والتخطيط االستراتيجي" .
(عليان ،2008 ،صفحة )138
من التعريفات السابقة نجد بأن إدارة املعرفة هي إدارة مشاركة املوارد
املعرفية اململوكة من قبل املنظمة ،والتركيز على معالجة رأس املال املعرفي
والفكري ،وإنشاء معارف جديدة واستخدامها بفعالية.
 -3-1عمليات إدارة املعرفة :وتتمثل عموما في:
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أ -تشخيص املعرفة :هي عملية تحديد الفجوة املعرفية التي تمثل ما هو
موجود من معرفة فعال مقابل ما يجب على املنظمة معرفته (Sabherw,
)،2010, p. 103كذا جمع وتحليل املعرفة ،ورسم النتائج للتخطيط املستقبلي
).(Brian Newman, 2000, p. 7
ب -اكتشاف املعرفة :بعد االنتهاء من تحديد املعرفة املطلوب الحصول عليها
يتم العمل على اكتسابها وبلوغها ) ،(Martin, 2013, p. 5من خالل الحصول
علىيها من مصادرها املتنوعة.
جـ :توليد املعرفة :وهي عملية إيجاد املعرفة واشتقاقها وتكوينها داخل
املنظمة ،والوصول إلى املعرفة جديدة ،أو تطويرها من خالل البيانات
واملعلومات أو من معرفة سابقة بواسطة التفكير والتحليل للمواقف وكيفية
ترابط األشياء ببعضها (حجازي ،2005 ،صفحة .)90
د -خزن املعرفة :تسعى املنظمة إلى تخزين املعرفة وحفظها من التلف
)،(Hovland, 2003, p. 23ويشكل تجميع املعرفة ذاكرة املنظمة "التي ينبغي
عليها تحديثها بصورة مستمرة ،وكذا تحسين وسائل االتصال لتسهيل عملية
الوصول إليها من قبل العاملين" (املشاقبة ،2010 ،صفحة )55
ه -توزيع املعرفة :إن توزيع املعرفة هي عملية تداولها ،ونقلها إلى املوظفين
الذين يحتاجون إليها في الوقت املناسب ).(Carlsson, 2001, p. 621
و :تطبيق املعرفة :يقصد بتطبيق املعرفة جعلها أكثر مالئمة لالستخدام في
تنفيذ أنشطة املنظمة ،واالستفادة منها بالواقع العملي.
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 -2ماهية شبكات القيمة:
 -1-2تعريف شبكات القيمةّ :
عرفت كما يلي:
"شبكات القيمة هي مجموعات هادفة من األشخاص الذين لديهم أدوارمحددة ينتج عنها تفاعالت تجارية واقتصادية واجتماعية فاعلة" (Allee,
)2011, p. 5
"شبكات القيمة هي مجموع العالقات سواء كانت داخلية أو خارجية التيتولد مجموعة من القيم امللموسة أو غير امللموسة من خالل مجموع
املبادالت الديناميكية التي تتم بين األفراد أو املجموعات أو املنظمات ،سواء
كانت خدمية أو صناعية ،تنشط في القطاع الخاص أو الحكومي"(Meggit, .
)2006, p. 2
ويمكن ألي منظمة بعدد قليل من العاملين أن تمتلك شبكة للقيمة تضم
آالف املوردين ،واملاليين من األعضاء ،ومليارات الدوالرات من العوائد(Allee, .
)2002, p. 6
 -2-2من سلسلة القيمة شبكة القيمة:
ُيعبر عن سلسلة القيمة بمجموعة األنشطة املترابطة التي تتم تأديتها
داخل املنظمة من أجل خلق القيمة ،بدءا من مصادر الحصول على
املدخالت وحتى تسليم املنتج النهائي للمستهلك (Joe Peppard A. r., 2006, p.
)،131وهي أداة تم استخدامها على مدى  30سنة املاضية ،إال ان غياب
ُ
البعد املادي في العديد من املجاالت جعل نموذج سلسلة القيمة يفقد
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نجاعته ،كالخدمات املصرفية ،التأمين ،االتصاالت السلكية والالسلكية
).(W.brown, 2009
ّإن هذا النوع من املنظمات ّ
يكون العديد من العالقات خاصة التعاونية،
مما يخلق شبكة من املنظمات ،مفادها ان كل منظمة تحتل مكانة معينة في
الشبكة). (Joe Peppard A. R., April-june 2006, p. 8حيث أن أي إجراء من
قبل أحد املشاركين في الشبكة يؤثر على باقي أعضائها(Joe Peppard A. R., .
)April-june 2006, p. 9
لذا لم يعد كافيا التفكير في املنظمة بشكل منعزل ،وعند تحليل شبكة
القيمة البد من تضمين جميع األطراف ،واملتمثلة في :العمالءّ ،
املوردين،
املنافسين واملنظمة بحد ذاتها ،إضافة إلى أي طرف يمكن أن يؤثر بطريقته في
خلق القيمة للمنظمة.
 -3دور إدارة املعرفة في خلق القيمة لكل طرف من أطراف الشبكة

ّ
أ -املنظمة (البنك) :حتى تكون املنظمة جزء من كل ،ينبغي عليها أوال أن

تتحكم بما تملكه داخليا ،من مورد بشري ومعارف ،...وبوصف املعرفة هي
املورد األكثر قيمة في االقتصاد الجديد ال يمكن استثمارها وتحويلها إلى ميزة
تنافسية دون تشاركها ،وهذا التشارك يحمل داللتين أساسيتين( :نجم،
 ،2009صفحة )511
 ينبغي تقاسم املعارف املوجودة واملستحدثة بين مختلف أفراد املنظمة.مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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 هذا التشارك ُيساعد على خلق معارف جديدة وتطويرها واستخدامها منأجل تحقيق التميز.
و في إطار شبكات القيمة ،فإن تشارك وتقاسم املعارف بين أطراف
الشبكة ،هو املفتاح لتوليد مزيد من القيمة.
ب -الزبائن :إن الزبون يعتبر من أكثر األطراف املشكلة لشبكة القيمة
أهمية ،حيث أنه ُيعد املصدر الوحيد للربح الحالي والنمو املستقبلي للمنظمة
)،(Bettina Buchel, 2002, p. 591فمع ظهور االقتصاد الجديد وتبني
املنظمات إلدارة املعرفة وتطبيقها لنموذج شبكات القيمة ،أخذت السلطة
تتحول من داخل املنظمة إلى الزبون خارجها ،حيث يمكن هذا النموذج
الزبائن من املشاركة في تصميم املنتجات التي يطلبونها ،واختيار الخصائص
والتوليفات التي يحددونها ،وتقوم املنظمة بإنتاجها) ، (Allee, 2002, p. 9مما
ً
وانفتاحا على الزبائن.
يجعلها أكثر شفافية
ج -املنافسون :املقصود باملنافسين هو حجم وعدد املنظمات في قطاع معين
والتي تزاحم بعضها بعض في السوق (جونز ،2011 ،صفحة  ،)138مما يمثل
تهديدا لربحية املنظمات وفقا لحدة املنافسة ،وهنا يبرز دور إدارة املعرفة في
استخدام نموذج شبكة القيمة من خالل( :نجم ،2009 ،صفحة )251
 تساعد عمليات إدارة املعرفة على مراجعة مواقع ويب املنافسين واإلطالععلى خططهم الجديدة.
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 تعمل عمليات إدارة املعرفة على تحليل مجموعات األخبار ذات العالقة ،منأجل معرفة ماذا يفكر األفراد حول املنظمة وحول منتجاتها وكذا حول
املنظمات املنافسة.
 تتيح عمليات إدارة املعرفة إمكانية القيام ببحوث التسويق من موقعاملنظمة الخاص ،حيث يتم وضع أسئلة لزائري املوقع حول نقاط قوة
وضعف املنتجات املنافسة.
 وبالرغم من أن املنافسين يسعون إلى جعل منتجاتهم وخدماتهم ومعارفهمّ
صعبة التقليد ،إال أنها يمكن أن تمثل فرص تعلم للمنظمات(Jim, 2003, p. .
)25
د -املوردونُ :ي ّ
عد املوردون من األطراف املشكلة للشبكة الخالقة للقيمة،
بالنسبة للمنظمة وباقي األطراف األخرى ،وهم أيضا بحاجة إلى تبادل املعارف
واملعلومات مع املنظمة وباقي األطراف ،باعتبار هذه األخيرة زبائن بالنسبة
للموردين ،هذا وتنظر املنظمة إلى املوردين على أنهم تهديد في حال كانت
لديهم القدرة على فرض األسعار ،التي يتعين على املنظمة دفعها مقابل
الحصول على مدخالتها ،أو الحصول على مدخالت أقل جودة ومن ثم
تقليص ربحية املنظمة.
وهنا توظف املنظمة إدارة املعرفة بهدف تقليل تكاليف الحصول على
املدخالت ،سواء من خالل البحث عن موردين جدد أو البحث عن مدخالت
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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بديلة ،وذلك بتقص ي املعلومات الضرورية حول املوردين املتاحين ،أو
املدخالت البديلة املتاحة ،وتبويبها ومن ثم املفاضلة بين اإلختيارات املتاحة.
ثانيا :دراسة حالة البنوك العاملة بمدينة سطيف
من أجل اختبار صحة الفرضية تم إعداد استبيان وعرضه على رؤساء
املصالح للبنوك العاملة بسطيف.
 -1مجتمع الدراسة :الجدول التالي يوضح أسماء البنوك محل الدراسة
وعدد االستبيانات املوزعة واملستردة والصالحة للدراسة:
جدول رقم ( :)01عدد االستبيانات املوزعة واملستردة على أفراد عينة الدراسة
اسم البنك

عدد االستبيانات املوزعة

 -1البنك الوطني الجزائري
 -2القرض الشعبي الجزائري
 -3بنك اإلسكان الجزائر
 -4بنك سوسيتي جنرال الجزائر
-5بنك البركة الجزائري
 -6بنك  sPr PsirB saBالجزائر
 -7بنك السالم
 -8بنك العربي
 -9املؤسسة العربية املصرفية
 -10البنك الخارجي الجزائري
 -11الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط
 -12بنك الفالحة والتنمية الريفية
 -13بنك التنمية املحلية
 -14بنك الخليج
املجموع
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-2اختبار الفرضيات :من أجل اختبار الفرضية الرئيسية والتي مفادها:
"تعمل إدارة املعرفة على تكوين شبكات القيمة في البنوك محل
الدراسة" ،تمت تجزئتها إلى عدة فرضيات فرعية:
أ -اختبار الفرضية الفرعية األولى" :إلدارة املعرفة دور في جعل البنوك محل
الدراسة طرفا من أطراف شبكة القيمة".
جدول رقم( :)02اختبار معامل االنحدار الخطي بين إدارة املعرفة والبنك
كطرف من أطراف شبكات القيمة

الثابت (باقي
العوامل األخرى)
إدارة املعرفة

معامل االنحدار
املعامالت
s
-.806.166

الخطأ
املعياري
1.432

اختبار( )F
مستوى
F
املعنويةgiS
b
.000
95.772

.017

اختبار( )t
مستوى
T
املعنويةgiS
.576
-.5639.786

معامل
التحديد
𝟐𝐑
0.585

.000

املصدر :اعتمادا على مخرجات SPSS
نالحظ من خالل هذا الجدول أن نتائجه مقبولة إحصائيا حيث بلغت
قيمة " )95.77( " Fوهي دالة عند درجات الحرية ( )69ومستوى الخطأ
( ،)0,05بمستوى داللة قدره ( ،)0,00وهذا يعني أن للمتغير املستقل إدارة
املعرفة دور كبير في جعل املتغير التابع البنوك محل الدراسة طرف من
أطراف شبكة القيمة .وما يؤكد ذلك هي قيمة ( )tاملحسوبة بينهما املقدرة
بـ )9.78(:والدالة أيضا بمستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشير قيمة املعامل ()B
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إلى أن التغير في قيمة املتغير املستقل إدارة املعرفة بوحدة واحدة يقابله تغير
بمقدار ( )0.16في املتغير التابع البنك.
بمعنى كلما اعتمدت البنوك محل الدراسة على إدارة املعرفة أدى ذلك
إلى اعتبارها طرفا من أطراف شبكة القيمة ،علما أن املتغير املستقل إدارة
املعرفة يفسر حسب معامل التحديد  R2املقدر بـ )0.58(:من التباين في
املتغير التابع .أي أن  %58.5من التغيرات الحاصلة على مستوى البنوك محل
الدراسة سببها تغيرات على مستوى إدارة املعرفة .هذا مقابل عدم داللة
ُ
قيمة ( )tبين باقي العوامل األخرى (التي لم تعنى بها هذه الدراسة) والبنك
املقدرة بـ )-0.56(:بمستوى داللة قدره (.)0.57
وهو ما يثبت صحة الفرضية الفرعية األولى "إلدارة املعرفة دور في جعل
البنوك محل الدراسة طرفا من أطراف شبكة القيمة".
ب -اختبار الفرضية الفرعية الثانية" :إلدارة املعرفة دور في جعل زبائن
البنوك محل الدراسة طرفا من أطراف شبكة القيمة".
جدول رقم( :)03اختبار معامل االنحدار الخطي بين إدارة املعرفة والزبائن كطرف
من أطراف شبكات القيمة
معامل االنحدار
املعامالت  sالخطأ املعياري
الثابت (باقي
العوامل األخرى)
إدارة املعرفة

.419
.199

1.463
.017

اختبار( )F
مستوى
F
املعنويةgiS
131.667

b

.000

اختبار( )t
مستوى
T
املعنويةgiS
.286
11.47

معامل
التحديد
𝟐𝐑
.659

.776
.000

املصدر :اعتمادا على مخرجات SPSS
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نالحظ من خالل هذا الجدول أن نتائجه مقبولة إحصائيا حيث بلغت
قيمة " )131.66( " Fوهي دالة عند درجات الحرية ( )69ومستوى الخطأ
( ،)0,05بمستوى داللة قدره ( ،)0,00وهذا يعني أن للمتغير املستقل إدارة
املعرفة دور كبير في جعل املتغير التابع زبائن البنوك محل الدراسة طرفا من
أطراف شبكة القيمة .وما يؤكد ذلك هي قيمة ( )tاملحسوبة بينهما املقدرة
بـ )11.47(:والدالة أيضا بمستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشير قيمة املعامل ()B
إلى أن التغير في قيمة املتغير املستقل إدارة املعرفة بوحدة واحدة يقابله تغير
بمقدار ( )0.19في املتغير التابع الزبائن.
بمعنى كلما اعتمدت البنوك محل الدراسة على إدارة املعرفة أدى ذلك
إلى جعل زبائنها طرفا من أطراف شبكة القيمة ،علما أن املتغير املستقل إدارة
املعرفة يفسر حسب معامل التحديد  R2املقدر بـ )0.659(:من التباين في
املتغير التابع الزبائن.أي أن  %65.9من التغيرات الحاصلة على مستوى زبائن
البنوك محل الدراسة سببها تغيرات على مستوى إدارة املعرفة .هذا مقابل
ُ
عدم داللة قيمة ( )tبين باقي العوامل األخرى (التي لم تعنى بها هذه الدراسة)
والزبائن املقدرة بـ )0.28(:بمستوى داللة قدره (.)0.77
و هو ما يثبت صحة الفرضية الفرعية الثانية":إدارة املعرفة لها دور في
جعل زبائن البنوك محل الدراسة طرفا من أطراف شبكة القيمة".
ج -اختبار الفرضية الفرعية الثالثة" :إلدارة املعرفة دور في جعل
منافس ي البنوك محل الدراسة طرفا من أطراف شبكة القيمة".
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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جدول رقم( :)04اختبار معامل االنحدار الخطي بين إدارة املعرفة
واملنافسين كطرف من أطراف شبكات القيمة
معامل االنحدار
املعامالت  sالخطأ
املعياري
الثابت (باقي
العوامل األخرى)
إدارة املعرفة

-.004.168

1.684

اختبار( )F
مستوى
F
املعنويةgiS
70.73

.020

b

.000

اختبار( )t
T

مستوى
املعنويةgiS

-.003-

.998

8.411

.000

معامل
التحديد
𝟐𝐑
.510

املصدر :اعتمادا على مخرجات SPSS22
نالحظ من خالل هذا الجدول أن نتائجه مقبولة إحصائيا حيث بلغت
قيمة " )70.73( " Fوهي دالة عند درجات الحرية ( )69ومستوى الخطأ
( ،)0,05بمستوى داللة قدره ( ،)0,00وهذا يعني أن للمتغير املستقل إدارة
املعرفة دور كبير في جعل منافس ي البنوك محل الدراسة طرفا من أطراف
شبكة القيمة .وما يؤكد ذلك هي قيمة ( )tاملحسوبة بينهما املقدرة بـ)8.41(:
والدالة أيضا بمستوى داللة قدره ( ،)0.00و تشير قيمة املعامل ( )Bإلى أن
التغير في قيمة املتغير املستقل إدارة املعرفة بوحدة واحدة يقابله تغير بمقدار
( )0.16في املتغير التابع املنافسين.
بمعنى كلما اعتمدت البنوك محل الدراسة على إدارة املعرفة أدى ذلك
إلى جعل منافسيها طرفا من أطراف شبكة القيمة ،علما أن املتغير املستقل
إدارة املعرفة يفسر حسب معامل التحديد  R2املقدر بـ )0.51(:من التباين في
املتغير التابع املنافسين.أي أن  %51من التغيرات الحاصلة على مستوى
منافس ي البنوك محل الدراسة سببها تغيرات على مستوى إدارة املعرفة.هذا
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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ُ
مقابل عدم داللة قيمة ( )tبين باقي العوامل األخرى (التي لم تعنى بها هذه
الدراسة) واملنافسين املقدرة بـ )-0.03(:بمستوى داللة قدره (.)0.99
وهو ما يثبت صحة الفرضية الفرعية الثالثة":إلدارة املعرفة دور في جعل
منافس ي البنوك محل الدراسة طرفا من أطراف شبكة القيمة".
د -اختبار الفرضية الفرعية الرابعة" :إلدارة املعرفة دور في جعل موردي
البنوك محل الدراسة طرفا من أطراف شبكة القيمة".
جدول رقم( :)05اختبار معامل االنحدار الخطي بين إدارة املعرفة
واملوردين كطرف من أطراف شبكات القيمة
معامل االنحدار
الخطأ
املعامالت
املعياري
s
الثابت (باقي العوامل
األخرى)
إدارة املعرفة

2.28

1.228

.103

.015

اختبار( )F
مستوى
F
املعنويةgiS
50.19

b

.000

اختبار( )t
مستوى
T
املعنويةgiS
1.864

.067

7.08

.000

معامل
التحديد
𝟐𝐑
.425

املصدر :اعتمادا على مخرجات SPSS22
نالحظ من خالل هذا الجدول أن قيمة " " Fتقدر بـ( )50.19وهي دالة
عند درجات الحرية ( )69ومستوى الخطأ ( ،)05 ،0بمستوى داللة قدره (،0
 ،)00وهذا يعني أن للمتغير املستقل إدارة املعرفة دورا كبيرا في جعل موردي
البنوك محل الدراسة طرفا من أطراف شبكة القيمة .وما يؤكد ذلك هي
قيمة ( )tاملحسوبة بينهما املقدرة بـ )7.08(:والدالة أيضا بمستوى داللة قدره
( ،)0.00و تشير قيمة املعامل ( )Bإلى أن التغير في قيمة املتغير املستقل إدارة
املعرفة بوحدة واحدة يقابله تغير بمقدار ( )0.10في املتغير التابع املوردين.
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بمعنى كلما اعتمدت البنوك محل الدراسة على إدارة املعرفة أدى ذلك
إلى جعل مورديها طرفا من أطراف شبكة القيمة ،علما أن املتغير املستقل
إدارة املعرفة يفسر حسب معامل التحديد  R2املقدر بـ )0.42(:من التباين في
املتغير التابع املوردين.أي أن  %42.5من التغيرات الحاصلة على مستوى
موردي البنوك محل الدراسة سببها تغيرات على مستوى إدارة املعرفة .هذا
ُ
مقابل عدم داللة قيمة ( )tبين باقي العوامل األخرى (التي لم تعنى بها هذه
الدراسة) واملوردين املقدرة بـ )1.86(:بمستوى داللة قدره (.)0.67
وهو ما يثبت صحة الفرضية الفرعية الرابعة" :إلدارة املعرفة دور في جعل
موردي البنوك محل الدراسة طرفا من أطراف شبكة القيمة".
بالنسبة إلدارة املعرفة وشبكات القيمة ككل:
جدول رقم( :)06اختبار معامل االنحدار الخطي بين إدارة املعرفة وشبكات القيمة
ككل
معامل االنحدار
الخطأ
املعاالت s
املعياري
الثابت (باقي
العوامل األخرى)
إدارة املعرفة

1.897

3.93

.637

.047

اختبار( )F
مستوى
F
املعنويةgiS
b
.000
185.6

اختبار( )t
مستوى
T
املعنويةgiS
.632
.482
13.6

معامل
التحديد
𝟐𝐑
.732

.000

املصدر :اعتمادا على مخرجات SPSS22
نالحظ من خالل هذا الجدول أن قيمة " " Fتقدر بـ( )185.60وهي دالة
عند درجات الحرية ( )69ومستوى الخطأ ( ،)0,05بمستوى داللة قدره
( ،)0,00وهذا يعني أن للمتغير املستقل إدارة املعرفة دور كبير في تكوين
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شبكات القيمة للبنوك محل الدراسة .وما يؤكد ذلك هي قيمة ( )tاملحسوبة
بينهما املقدرة بـ )13.62(:والدالة أيضا بمستوى داللة قدره ( ،)0.00وتشير
قيمة املعامل ( )Bإلى أن التغير في قيمة املتغير املستقل إدارة املعرفة بوحدة
واحدة يقابله تغير بمقدار ( )0.63في املتغير التابع شبكات القيمة.
بمعنى كلما اعتمدت البنوك محل الدراسة على إدارة املعرفة أدى ذلك
إلى تكوين شبكات للقيمة ،علما أن املتغير املستقل إدارة املعرفة يفسر حسب
معامل التحديد  R2املقدر بـ )0.73(:من التباين في املتغير التابع شبكات
القيمة.أي أن  %73.2من التغيرات الحاصلة على مستوى شبكات القيمة
للبنوك محل الدراسة سببها تغيرات على مستوى إدارة املعرفة .هذا مقابل
ُ
عدم داللة قيمة ( )tبين باقي العوامل األخرى (التي لم تعنى بها هذه الدراسة)
وشبكات القيمة املقدرة بـ )0.48(:بمستوى داللة قدره (.)0.63
بناءا على صحة الفرضيات ،فإننا نقبل الفرضية الرئيسية التي مفادها:
"إلدارة املعرفة دور في تكوين شبكات القيمة في البنوك محل الدراسة".
 -3النتائج و التوصيات:
أ -نتائج الدراسة :لقد تم من خالل هذا البحث التوصل إلى ما يلي:
 هناك غياب تام لوحدة تنظيمية أو قسم ُيعنى بإدارة املعرفة في البنوكمحل الدراسة ،إال أنه يتم ممارسة جميع عمليات إدارة املعرفة في وحدات
وأقسام هذه البنوك ،كما تحرص على تحديد املصادر الداخلية والخارجية
املمكنة للمعرفة والعمل على استغاللها.
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 معظم البنوك محل الدراسة ترتبط بشبكة داخلية (إنترانيت) بين مختلفوحداتها وأقسامها ،وتعمل على استغاللها بما يتناسب واحتياجاتها بما في
ذلك نشر مختلف الخطط والقرارات لتكون متاحة لجميع العاملين،
واستقبال شكاويهم واستفساراتهم من ِقبل املسؤولين والرد عليها في أقرب
وقت ممكن .مما يؤكد أن كل بنك يوظف إدارة املعرفة داخليا حتى يكون
طرفا في شبكة القيمة.
 معظم البنوك محل الدراسة تملك موقعا إلكترونيا على شبكة اإلنترنيت،تطرح فيه العروض التي باإلمكان تقديمها للزبائن ،وهو ما يبرز توظيفها
إلدارة املعرفة من أجل ضم زبائنها لشبكة القيمة الخاصة بها.
 إال أن ما تمت مالحظته خاصة فيما يتعلق بمواقع ويب البنوك العموميةهو غياب التحديث ،أو جاري إنجازها لفترة تجعل الزبائن يشعرون بعدم
الرضا ،كما ُتهمل هذه املواقع أيضا القيام بالدراسات االستطالعية التي
تساعد على التعرف على رغبات واحتياجات الزبائن .مما يجعلهم يتوجهون
إلى التعامل مع البنوك الخاصة التي تحقق لهم رغباتهم ،ومن هنا يظهر لنا
بأن البنوك الخاصة أكثر نجاعة في توظيف إدارة املعرفة من أجل جعل
منافسيها طرفا في شبكة القيمة.
 البنوك الخاصة أكثر جاذبية في مظهرها العام مقارنة بالبنوك العمومية،باستثناء عدد محدود منها .وهذا راجع في أغلب األحيان إلى إسنادها لوظيفتي
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األمن والنظافة ملوردين ذوي كفاءة وخبرة ،تم التعامل معهم وضمهم لشبكة
القيمة بعد التأكد من فعالية أدائهم.
ب -التوصيات :اعتمادا على النتائج تم التوصل إلى عدة توصيات:
 ينبغي على البنوك محل الدراسة أن تفكر جديا في خلق قسم أو مصلحةخاصة بإدارة املعرفة ،تهتم جليا بممارسة كافة عمليات إدارة املعرفة،
والسهر على نشرها في كافة أقسام البنك.
 يجب على البنوك محل الدراسة أن تهتم أكثر بالتحديث املستمر ملواقعهاعلى شبكة اإلنترنيت ،وجعلها أكثر وضوحا في شرح املنتجات والخدمات التي
تقدمها ،من أجل توسيع شبكة القيمة الخاصة بها من ناحية الزبائن.
 على البنوك محل الدراسة وبصفة خاصة البنوك العمومية أن تهتمبمظهرها العام وتسعى لجعله أكثر جاذبية ،من خالل إسناد وظائفها الجزئية
(النظافة ،األمن) ملوردين ذوي كفاءة ،وتوطيد عالقاتها بهم ،وجعلهم طرفا
دائما في شبكات القيمة.
الخاتمة:
من خالل هذه الدراسة تم التوصل إلى أن املمارسة الصحيحة ملختلف
عمليات إدارة املعرفة املتمثلة في كل من تشخيص املعرفة ،والتي تتم من
خالل حصر املعارف املتوفرة ،والقيام بإجراء دراسات حول املحيط ،ثم
العمل على اكتشاف املعرفة و استغالل املصادر املتاحة سواء كانت داخلية
أو خارجية ،ثم توليد املعرفة من خالل الجلسات الدورية بين العاملين
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واستقبال آراءهم ومقترحاتهم ،إضافة إلى االستفادة من الخبرات الخارجية،...
دون إهمال ما تم توليده بخزنه والحفاظ عليه بواسطة توثيق كل املعارف
املحصلة من النجاحات أو الفشل ،وهذا بهدف تسهيل استخدامها عند
الحاجة إليها بعد توزيعها على العاملين ،دون إهمال أن يكون ذلك في الوقت
املناسب وبالكمية املناسبة ،مما يساعد املنظمات على فهم تحوالت القيمة،
وهجرتها من املادة إلى الفكر ،ومن اآللة إلى املعرفة ،األمر الذي خلق مزيدا
من الترابط والتشابك بينها ،ما حتم عليها البحث عن نماذج جديدة لفهم
هذا التحول ،ومن بين هذه النماذج نموذج شبكة القيمة ،الذي يحدد دور
كل طرف في الشبكة ،ويحدد القيم التي يتحصل عليها سواء كانت ملموسة أو
غير ملموسة.
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ملخص
ظهرت في اآلونة األخيرة العديد من املصطلحات التي أصبحت شائعة
االستخدام في مجال التجارة الدولية .ومن بين هذه املصطلحات الحماية
الخضراء ،كما ظهرت املتطلبات واملقاييس البيئية كمطلب أساس ي للدول
املتقدمة ،خاصة دول االتحاد األوروبي نحو وارداتها من الدول األخرى ومنها
الجزائر ،خاصة منذ دخول اتفاقية التعاون التجاري ما بين الجزائر واالتحاد
األوروبي حيز التنفيذ.وبصدور األيزو 14000الخاص بنظام اإلدارة البيئية
أصبح توافق املنتج التصديري مع هذه املتطلبات من أهم العقبات التي تلوح في
املستقبل للصادرات الجزائرية .وعليه تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء
على التحديات البيئية التي تواجه الصادرات الجزائرية خاصة ما يتعلق
بمتطلبات التعبئة والتغليف.
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.الصادرات الجزائرية،التحديات البيئية،التعبئة والتغليف:الكلمات املفتاحية
Abstract
In the last time, many terms have emerged, which has become
commonly used in the field of international trade. Among these terms is
the a green protection, he also appeared environmental requirements and
standers as a prerequisite for developed countries, especially the European
Union countries about imports from other countries as like including
Algeria. Especially since, the entry trade cooperation agreement between
Algeria and the European Union take effect. The issuance of ISO 14000
special for environmental management system, Become a product export
compatibility with these requirement of the most important that looming
in the future of Algeria exports. Therefore, this study sought to highlight
the environmental challenges facing Algeria exports, especially with regard
to the requirements of the packaging.
Key words: Packaging, environmental challenges, Algeria exports.
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مقدمة:
إن االهتمام بقضايا البيئة والتلوث وكذلك حمايتها يعود ملا تحمله من
أبعاد اجتماعية وإنسانية.كما أن السياسات واإلجراءات البيئية هي دائما
مليئة باملضامين االقتصادية الهامة في الحاضر واملستقبل.فالتلوث له آثار
خطيرة على اإلنسان والحيوان والنبات،كما أنه يهدد مقومات التنمية الحالية
واملستقبلية،لذا كان البد من اتخاذ إجراءات واستعمال أساليب وتدابير
لحمايتها تجنبا لألضرار وتحقيقا لألهداف التنموية.إال أن حماية البيئة ليست
بدون تكلفة وإنما لها آثار وانعكاسات اقتصادية هامة وعديدة ومن بين أهم
املجاالت التي تتأثر بالسياسات البيئية،التجارة الدولية،وفي اآلونة األخيرة
أصبحت مواضيع البيئة والتجارة تثير كثيرا من الجدل في أروقة البحوث
وصنع القرار خصوصا في ظل التطورات التي طرأت على املسرح
العالمي،واملتمثلة في عمليات تحرير التجارة الدولية و االستثمار األجنبي
املباشر واالتفاقيات اإلقليمية والدولية املرتبطة بذلك وقد تمحور الجدل
حول موضوعين أساسيين األول حول اثر التدفقات التجارية على جودة
البيئة والثاني اثر املتطلبات البيئية على التجارة الدولية.
فبالرغم من أن وجود النشاط اإلنتاجي والتسويقي الجيد شرط ضروري
لقيام النشاط التصديري الجيد إال أن ذلك شرط غير كاف ،فمن الضروري
توافر العديد من العناصر التي ترتبط بالنشاط التصديري من القوانين ذات
الصلة و الحوافز واملعايير واملواصفات ،وكذا املعلومات الخاصة باألسواق
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الخارجية وغيرها من العناصر ،مع األخذ في االعتبار السياسات الحاكمة
للتجارة الدولية ومن هنا فإن دراسة قضية الصادرات الجزائرية يستلزم
بالضرورة تناول العديد من الجوانب ذات األثر املباشر على التصدير لألسواق
الخارجية وخاصة دول اإلتحاد األوروبي التي تمثل نحوا من  % 60من حجم
تجارتنا الخارجية مثل املتطلبات الدولية للتعبئة والتغليف والتوافق البيئي
للصادرات الجزائرية في األسواق الخارجية.ومن هنا تبرز إشكالية الدراسة التي
تتمحور حول:
ما هي أهم التحديات البيئية للتعبئة والتغليف بالنسبة للصادرات
الجزائرية؟
هدف البحث
يهدف البحث إلى التعرف على املحددات البيئية للتعبئة والتغليف على
املستوى الدولي خاصة االتحاد األوروبي ،وإمكانية تأثير ذلك على الصادرات
الجزائرية.خاصة أن أغلب املبادالت التجارية تتم مع األوروبي واملعروف
بصرامة التشريعات البيئية في مجال التجارة الخارجية.
فرضيات البحث
يقوم البحث على فرضية أساسية وهي:
*التطبيق العملي للمتطلبات البيئية للتعبئة والتغليف يعتبر من أهم
التحديات البيئية بالنسبة للصادرات الجزائرية.
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أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث من أهمية الصادرات،حيث أصبحت قضية
الصادرات أحد أهم املوضوعات في سلم أولويات دول وحكومات العالم ملا لها
من تأثير مباشر وغير مباشر على تحقيق أهداف التنمية االقتصادية
واالجتماعية  .و الجدير باملالحظة أن قضية الصادرات لم تعد هدف من
األهداف القومية لدول العالم فقط ،ولكنها أصبحت قضية يتوقف عليها
مستقبل وكيان دوله و حياة شعب .فالصادرات تعنى ببساطة كافة األنشطة
اإلنتاجية الصناعية و الزراعية والخدمية والتسويقية ،كما ترتبط بكافة
األنشطة الخدمية واملعلوماتية املحلية والدولية ،ومن ثم فإنها تيار متدفق من
األموال بالعمالت األجنبية والتي تؤدى إلى تحسين امليزان التجاري،وبالتالي
ميزان املدفوعات.ولذلك تعتبر دراسة مختلف التحديات التي تواجه
الصادرات من العناصر املهمة للوصول بها إلى مستوى مقبول في ظل
املنافسة العاملية،ولعل أهم هذه التحديات ما تعلق منها بالجانب البيئي
خاصة معايير التعبئة والتغليف.
ولإلجابة على إشكالية البحث واختبار الفرضية التي يقوم عليها تم تقسيمه
إلى ثالث محاور أساسية هي:
 اإلطار املفاهيمي للمتطلبات البيئية للتعبئة والتغليف؛
 تحليل هيكل املبادالت التجارية للجزائر؛
 التحديات البيئية التي تواجه الصادرات الجزائرية؛
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أوال:اإلطار املفاهيمي للمتطلبات البيئية للتعبئة والتغليف
لقد حدث تطور كبير في السياسات واإلجراءات املتعلقة بعملية التعبئة
والتغليف للسلع وتتعلق بمواد التعبئة،إعادة استخدامها،إعادة
تدويرها،نظام التامين املسترد،االلتزام باالستيراد...الخ.وتتطلب القواعد
وجوب أن يكون نظام التعبئة مالئما لألمور السابقة حتى يتسنى السماح
بدخول السلع إلى األسواق.وهذا يعني أن عدم توافر مثل هذه االشتراطات قد
يقف أمام دخولها.
-1تعريف التعبئة و التغليف وردت عدة تعريفات للتعبئة والتغليف وهذا
حسب نظرة كل مفكر إلى هذين املصطلحين فمنهم من فرق بينهما ومنهم من
ركز على الجوانب املشتركة بينهما.من أهم هذه التعريفات نجد:
أ-مفهوم التعبئة
تعرف التعبئة على أنها":العملية التي يتم بمقتضاها تجهيز املنتج
وتقديمه وفق رغبات املتلقي و وضعه في حيز يحويه ويحافظ عليه بكامل قواه
األدائية طوال عمره االفتراض ي"(محمد حافظ حجازي،2005،ص .)121وهناك
تعريف آخر يقول بأنها":عبارة عن مجموعة من األنشطة التي تدخل في
تخطيط

السلعة

واملتضمن

تصميم

أو إنتاج

السلعة"(طارق

الحاج،1997،ص .)104هذه التعاريف تركز على الجانب الوظيفي للتعبئة
باعتبارها جزء من عملية إنتاج وتقديم املنتج إلى املستهلك.وهناك تعريف
أخر للتعبئة بأنها":أول اتصال بين املستهلك واملنتج فهي عنصر يتطلب
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االهتمام الكبير من أجل البيع،في بعض األحيان تعد التعبئة عامل اختيار
املنتجات كالعطور مثال،فالتعبئة تشخص املنتج،ناقل هذا االتصال،وعلى
هذا األساس يجب أن تكون مصممة بطريقة تجلب انتباه املستهلك ودفعه
للشراء".)Seghir,1998,p125. (Med
ب-مفهوم التغليف
يعرف التغليف على أنه":ضمان حماية املنتج ووسيلة نقل،حلية
التسويق(،)parureورهان بيئي،بل هو أكثر من ذلك حيث أصبح يرفع من
قيمة املنتج،وصار هو الجزء األساس ي في عملية التدويرconseil national (".
) d’emballage,2000هذا التعريف ركز على البعد البيئي لعملية
التغليف،إضافة إلى حماية املنتج واعتبار التغليف جوهر عملية التدوير.كما
عرفه كوتلر على انه":مجموعة النشاطات املرتبطة بتصميم وإنتاج غالف
السلعة" (,2006,p453

.)Philip kotler

من خالل التعاريف السابقة للتعبئة والتغليف،فإننا ال نستطيع التفرقة
بينهما نظرا لالرتباط الكبير بين هذه املفاهيم وذلك ألنهما متقاربين في املعنى
إلى حد ما.وكل من التعبئة والتغليف تتمحور حول مفهوم واحد وشامل
واملتمثل في مصطلح.packaging:وهو مصطلح حديث ظهر في الواليات املتحدة
األمريكية وليس له أي مرادف بالنسبة لبقية اللغات وهو يجمع بين
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التعبئة( )conditionnementوالتي تمثل أول حاوي للسلعة وبين التغليف
( )emballageوالذي يمثل الحاوي الخارجي للسلعة( Joel Calvelin, 2004, p125
-2االعتبارات البيئية للتعبئة و التغليف
لقد أصبحت السالمة الصحية وحماية البيئة من أهم الشروط األساسية
في صناعة الغالف ويجب اتخاذ هذه االعتبارات عند تصميم الغالف فأصبح
الجانب االيكولوجي له تأثير كبير على املستهلك في عملية الشراء ،ولهذا وضعت
عدة قوانين ومقاييس لتنظيم عملية اإلنتاج والحفاظ على املحيط من خطر
النفايات الصناعية واملنزلية .حيث أصبحت األغلفة تمثل  50 %من حيث
حجم النفايات و 30 %منها هي نفايات منزلية ،وهي في تزايد بسبب ارتفاع عدد
السكان وزيادة معدل االستهالك(املوسوعة الحرة).لهذا أصبح على
الصناعيين تصميم غالف ايكولوجي لحماية املحيط واستعمال مواد أقل تلويثا
واستبدالها بمواد قابلة إلعادة التدوير .كما يقتض ي التسويق البيئي كمدخل
حديث للتسويق أن يراعى عند إنتاج املنتجات وتغليفها أن تكون صالحة
لالستهالك البشري من جهة ،وغير ملوثة للبيئة املحيطة من جهة أخرى.
كما أصبح الغالف والعبوة من أهم املشاكل البيئية ،ويؤدي إلى التلوث
وانتشار الغازات السامة نظرا لتزايد حجم النفايات خاصة املنزلية ،لدى أصبح
على الغالف أن يفي باملتطلبات واملعايير الصحية والوقائية ومعايير النظافة و
القيود املفروضة على املنتج.
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-3التشريعات العاملية البيئية للتعبئة و التغليف
منذ تسعينات القرن العشرين باشرت العديد من دول العالم وخاصة
الدول األوروبية بوضع تشريعات خاصة وملزمة للمنتجين املحليين أو
للمستوردات من املواد والسلع تتعلق بالحفاظ على البيئة ،كما عملت
حكومات تلك الدول إلى ترحيل هذا املوضوع من القطاع العام إلى القطاع
الخاص مع تشديد الرقابة على تنفيذ تلك التشريعات والقوانين ،وتم الطلب
من منتجي مواد التعبئة والتغليف تخفيض وزنها وحجمها والتأكد على إعادة
استخدام تلك املواد .وألزمت تلك القوانين املصنعين على وجوب تصنيع
العبوات من مواد غير ضارة بالبيئة وتوفير حماية كافية للمنتجات لضمان
تسويقها بحالة جيدة مع وجوب إعادة استخدامها قدر اإلمكان بصورة
مالئمة أو وجوب إعادة تدويرها مرة أخرى .وحددت تلك القوانين
والتشريعات قوائم بأنواع العبوات املستخدمة والتمييز بين أنواع العبوات
وتحديد املستخدمة للشحن والبيع املباشر.
وبعد صدور سلسلة مواصفات االيزو  14000التي تعنى بإدارة البيئة.
أصبح لزاما على منتجي العبوات ومستخدميها االلتزام بمتطلبات هذه
املواصفة التي تحدد نوعية العبوة لكل سلعة مع إيضاح كامل بالبطاقة
التعريفية لكيفية التعامل مع هذه العبوات بعد استخدامها بطرق تحافظ
على سالمة البيئة .ومن شروط هذه املواصفة االلتزام بوضع العالمات
التوضيحية ( )Eco labellingبغية االستفادة من العبوات املسترجعة .إما على
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شكل إعادة التدوير أو التخلص منها بالطرق العلمية الصحيحة التي تراعى
البيئة وأدناه االشتراطات الخاصة بالعبوات(:سعيد فالح جبر،2006،ص)40
 أن تكن مصنوعة من مادة قابلة إلعادة االستعمال أو إعادة التصنيع أو
يسهل التخلص منها دون إحداث أي ضرر بالبيئة؛
 أن تكون مصنعة من مادة مطابقة للمواصفات الصحية وال تترك أي أثر
ضار أو تلوث على املادة املعبأة أو املتعاملين مع العبوة؛
 ضرورة عدم تأثرها بظروف التخزين والترحيل املناسب؛
 أن تحمل العبوة البطاقة التعريفية متضمنة اسم املادة ،والصنف،
والعالمة التجارية واملكونات واملضافات ،والوزن القائم والصافي،
والحجم ،والعدد ودرجة الجودة ،وشروط التخزين ،وموسم اإلنتاج،
وتاريخ التعبئة وتاريخ الصالحية ،وبلد املنشأ ومنطقة اإلنتاج ،وعالمة
مراقبة التسويق واسم املنتج وعنوانه؛
 أن تحمي املادة املعبأة من التلوث والتلف؛
 أن تكون العبوة نظيفة وخالية من أي مواد غريبة؛
 كتابة البيانات على العبوة بلون ثابت غير قابل للمحو ،وسهل القراءة؛
 يمكن تمييز الدرجات بواسطة األلوان املميزة لكل درجة،
 أن تكون خالية من الزوائد التصنيعية و سهلة التنظيف؛
 أن تحتوي على فتحات جانبية تستعمل كمقبض لتسهيل عملية الترحيل
و التداول؛
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016

94

أهمية االلتزام باملعايير البيئية للتعبئة والتغليف بالنسبة للصادرات الجزائرية
أ.سامية سرحان
د.بوعظم كمال

 أن تكون العبوة غير قابلة لالنزالق أفقيا وراسيا عند صفها؛
 أن يستعمل البولي إثيلين عالي الكثافة لصناعة الصناديق املستخدمة
لتعبئة الخضر والفاكهة؛
 أن تتحمل العبوة ضغطا عموديا ال يقل عن  %150من وزن العبوات
على مساحة السطح العلوي الكلي؛
 أن تحتوي العبوة على فتحات على الجانبين ال تقل مساحتها عن -10
 %15من مساحات الجانبين من أجل التهوية ،وأال تقل عن  %5وال تزيد
عن  %10في املساحة عن أرضية العبوة موزعة بشكل متجانس على جميع
التسطح؛
 أن ال يحدث تشوه ظاهر في العبوة عند إسقاطها مملوءة بالسلعة على
سطح أملس صلب أفقي لخمس مرات من ارتفاع أقصاه  26سنتمتر بحيث
ال يزيد عدد مرات السقوط عن مرتين لكل حافة؛
ثانيا :تحليل هيكل الصادرات الجزائرية
سوف نتعرض في هذا العنصر إلى تحليل تطور النتائج الكلية للمبادالت
التجارية الخارجية للجزائر املتمثلة في تطور التجارة الخارجية من جانب
الصادرات ،والبنية السلعية للصادرات ،ثم بنية التوزيع الجغرافي لها ومعرفة
االتجاهات التي اتخذتها هذه البنية.
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-1تطور املبادالت التجارية الخارجية:
لالقتصاد الجزائري خاصية معروفة وهي انه اقتصاد ريعي أي يعتمد على
مداخيل البترول بنسبة كبيرة جدا ولذلك عند دراسة تطور حجم التبادالت
الخارجية يتم تقسيمها إلى الصادرات من املحروقات والصادرات خارج
املحروقات والواردات والجدول التالي يبين ذلك.
الجدول :01تطور التجارة الخارجية للفترة (2014-2005القيمة بمليون دوالر أمريكي)
2005
1099

2006
1158

2007
1332

2008
1937

2009
1066

2010
1526

2011
2062

2012
2062

2013
2014

*2014
2810

الصادرات
املحروقات
جمالي الصادرات

43937

53456

58831

77361

44128

55527

71427

69804

62 960

60146

45 036

54613

60163

79298

45194

57053

73489

71866

64 974

62 956

الواردات

20048

21456

27631

39479

39294

40473

47247

47490

55 028

58 330

امليزان التجاري

24 989

33157

32532

39819

5900

16580

26242

24376

9 946

4 626

الصادرات خارج
املحروقات

املصدر :املركز الوطني لإلعالم اآللي و اإلحصاء التابع للجمارك
*(.CNISنتائج مؤقتة)
من خالل الجدول نالحظ تدبدب في حجم الصادرات أما الواردات
فسجلت ارتفاعا من سنة إلى أخرى هذا أدى إلى تدبدب في امليزان التجاري
رغم تسجيله للفائض خالل هذه الفترة .لقد حققت الجزائر خالل سنة
 2014فائضا تجاريا قدره 4626مليون دوالر .وقد بلغت قيمة
الصادرات 62956مليون دوالر ،مما يدل على انخفاض طفيف
بنسبة .%4,47و أما بالنسبة للواردات ،بلغ أنهم 58 330مليون دوالر ،مقابل
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 55028مليون دوالر في عام  ،2013مما يدل على زيادة بنسبة  ،%6وفقا
إلحصاءات املجلس الوطني للمعلومات اإلحصائية.نال البترول الحصة األكبر
من صادراتنا للخارج خالل  2014بحصة من  %95.54من إجمالي حجم
الصادرات وذلك بانخفاض قدره  %4.47مقارنة مع سنة .2013أما الصادرات
خارج املحروقات ،فال تزال هامشية ،بـ  %4.46فقط من حجم الصادرات
الكلي ما يعادل  2.81مليار دوالر ،سجلت زيادة قدرها  %39.52مقارنة
بسنة.2013
 -2تحليل البنية السلعية للصادرات الجزائرية
إن تحليل بنية املبادالت الخارجية للجزائر مع العالم الخارجي من شأنها
العمل على تحديد طبيعة املنتجات في شكل مجموعات سلعية حيث يكون
للجزائر ميزة تفوق نسبي فتقوم بتصديرها ،وتلك التي يكون لها ندرة نسبية
فيها فتعمل على استيرادها ،ومن ثم معرفة اتجاهات تطورها حيث يمكننا
الوقوف عند طبيعة النشاط االقتصادي.
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الجدول رقم :02البنية السلعية للصادرات خالل الفترة 2014-2005
(القيمة بمليون دوالر امريكي)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

*2014

مجموعة
املستخدمين
املواد الغذائية
الطاقة و زيوت
التشحيم
املواد الخام

67
45094

73
53429

88
58831

119
77361

113
44128

315
55527

355
71427

315
69804

402
62 960

323
60 146

134

195

169

334

170

94

161

168

109

110

نصف املنتجات
معدات التجهيز
الفالحية
معدات التجهيز
الصناعية
السلع االستهالكية

656
-

828
1

993
1

1384
1

692
-

1056
1

1496
-

1527
1

1458

2 350
2

36

44

46

67

42

30

35

32

28

15

14

43

35

32

49

30

15

19

17

10

املجموع

46001

54613

60163

79298

45194

57053

73489

71866

64 974

62956

-

املصدر :املركز الوطني لإلعالم اآللي و اإلحصاء التابع للجمارك *(.CNIS
نتائج مؤقتة)
تتمثل السلع املصدرة خارج املحروقات أساسا من املنتجات شبه
املصنعة التي تمثل حصة  %3.73من إجمالي حجم الصادرات أي ما يعادل
2.35دوالر أمريكي .تليها املواد الغذائية حيث شكلت حصة بلغت  ،%0.51أي
 323مليون دوالر ،الواردات اإلجمالية بحصة بلغت  ،%0.18أي بحجم 110
مليون دوالر أمريكي ،و أخيرا املعدات الصناعية و السلع االستهالكية غير
الغذائية بنسبة .%0.02
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-3تحليل بنية التوزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية
سنحاول القيام بتحليل التوزيع الجغرافي للمبادالت الخارجية الجزائرية
حسب املناطق والدول (األكثر أهمية) ولتسهيل عملية التحليل سنقوم
بالتركيز على الزبائن األوائل الذين تتعامل معهم الجزائر في مجال التصدير.
كما يفيدنا هذا التحليل في معرفة التحديات التي تواجه الصادرات الجزائرية.
الجدول رقم(:)3مؤشر التركيز الجغرافي للصادرات الجزائرية
السنوات

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

الدول
األوروبية
64,1
59,6
59,9
56,3
47,2
56,2
56,3
54,9
56,7
59,9

الدول
األسيوية
2,4
2,5
2,5
3,4
7,1
5,8
7,8
7,4
7,4
7,7

مؤشر التركيز الجغرافي ))%
الدول
الدول
اإلفريقية
العربية
0,1
1,4
0,1
1,6
0,1
1,3
00
1,1
1,1
0,8
0,5
1
0,2
1,2
0,1
1,2
0,2
1,1
0 ,1
1,3

دول املغرب
العربي
1,1
1,4
0,9
3,4
1,3
2
1,9
2,2
2,2
2,9

األمريكيتين
30,9
32,6
35
38,3
42,2
34,4
32,4
34
32,5
28

املصدر:من إعداد الباحثين باالعتماد على إحصائيات الديوان الوطني
لإلحصاءONS
نالح ـ ـ ــظ م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل الج ـ ـ ــدول نالح ـ ـ ــظ أن التركي ـ ـ ــز الجغراف ـ ـ ــي للص ـ ـ ــادرات
الجزائريــة فــي الــدول األوروبيــة ،ألن أكثــر مــن  %97هــي محروقــات وأوروبــا تمثــل
املسـ ــتورد األول.كم ـ ــا أننـ ــا نالح ـ ــظ أن األمـ ــريكيتين تش ـ ــكالن التوجـ ــه الجغراف ـ ــي
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الث ـ ـ ــاني للص ـ ـ ــادرات.إن ع ـ ـ ــدم تن ـ ـ ــوع الص ـ ـ ــادرات الجزائري ـ ـ ــة أث ـ ـ ــر عل ـ ـ ــى تنوعه ـ ـ ــا
الجغرافي،م ـ ــا يجع ـ ــل االقتص ـ ــاد ال ـ ــوطني املعتم ـ ــد عل ـ ــى التج ـ ــارة الخارجي ـ ــة ف ـ ــي
وضــعية تبعيــة تامــة القتصــاديات الــدول األوروبيــة واألمريكيــة،فأي أزمــة تنجــر
عنه ـ ــا تبع ـ ــات كبي ـ ــرة عل ـ ــى االقتص ـ ــاد الجزائري،كم ـ ــا أن هن ـ ــاك ت ـ ــأثير سياسـ ـ ـ ي
واجتم ـ ـ ـ ــاعي تفرض ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ــدول املس ـ ـ ـ ــتوردة عل ـ ـ ـ ــى مراك ـ ـ ـ ــز الق ـ ـ ـ ـرار ج ـ ـ ـ ـراء ه ـ ـ ـ ــذه
التبعية.ونعتق ــد أن الح ــل األمث ــل ه ــو تنوي ــع الص ــادرات وتوزي ــع جغراف ــي شاس ــع
للتجارة الخارجية.
م ــن خ ــالل تحليلن ــا لهيك ــل الص ــادرات الجزائري ــة والتوزي ــع الجغراف ــي له ــا،
يمكـن القــول أن الصـادرات الجزائريــة تواجههـا تحــديات كبيرة،فـي ظــل التغيـرات
العاملي ــة املتس ــارعة ،وخاص ــة تزاي ــد االهتم ــام الع ــالمي بالبيئ ــة.وفي ه ــذا اإلط ــار
يمك ــن الق ــول أن الص ــادرات م ــن املحروق ــات اق ــل ت ــأثرا به ــذا االهتم ــام وذل ــك
بس ــبب تص ــديرها خ ــام،أي التوج ــد قي ــود عل ــى ه ــذا الن ــوع م ــن الص ــادرات.أما
الصـ ـ ــادرات خـ ـ ــارج املحروقـ ـ ــات فتواجههـ ـ ــا مجموعـ ـ ــة مـ ـ ــن التحـ ـ ــديات خاصـ ـ ــة
التص ـ ـ ــدير نح ـ ـ ــو االتح ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ــي املع ـ ـ ــروف بصـ ـ ـ ـرامة السياس ـ ـ ــات البيئي ـ ـ ــة
وبالخصوص اتجاه صادرات الدول النامية.
ثالثا:التحديات البيئية التي تواجه الصادرات الجزائرية
من خالل دراستنا لهيكل الصادرات الجزائرية سابقا توصلنا إلى أن أهم
مستورد للجزائر هي دول االتحاد األوروبي والتي تتميز بصرامة السياسات
البيئية وبالتالي من املهم دراسة التحديات التي تواجه املصدريين الجزائريين
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من الجانب البيئي بشكل عام ومتطلبات التعبئة والتغليف على وجه
الخصوص.
-1نظم ومعايير اإلدارة البيئية
تركز نظم ومعايير اإلدارة البيئية على األدوات داخل الشركة ،والتي تهدف
لتوجيه أو إعادة توجيه املنظمة وإجراءاتها وعملياتها إلى تحقيق التحسن في
األداء البيئي املنشود .ويركز هذا الدليل على املعايير الجديدة لنظم اإلدارة
البيئية:
 معيار االيزو  14001نظم اإلدارة البيئية. النظم األوروبية للمراقبة واإلدارة البيئية).(EMAS نظام تحليل مخاطرة التحكم في النقاط الحرجة.HACCPأوال :معيار االيزو  14001لنظم اإلدارة البيئية :يهدف معيار االيزو  14001إلى
منح الشركات كافة األشكال واألحجام مع العناصر الضرورية إلدراج (تقديم)
نظام إدارة بيئي والذي يمكن دمجه في سياسات املشاريع لتحقيق األهداف
االقتصادية والبيئية .ويميز املعيار بين هدفين رئيسيين(مختارات من دليل
التجارة البيئية،ص:)41
 التوافق مع تشريع و مطالب الشركة. التطوير املستمر لنظام اإلدارة البيئية و بالتالي األداء البيئي للشركة.وبالرغم من أن معيار االيزو  14001يحدد املتطلبات العامة لنظام اإلدارة
البيئية إال انه ال يتضمن معيار األداء البيئي .وقد أصبح باستطاعة الشركات
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ترخيص نظام اإلدارة البيئية الخاص بهم وفقا ملعيار االيزو  14001منذ نهاية
عام. 1996
يالحظ أن نظام اإلدارة البيئية ليس عملية تبدأ وتنتهي ولكنها عملية
مستمرة والتنفيذ الدوري لهذا النظام من اإلدارة يجب أن يؤدي لتطوير
مستمر لألداء البيئي للشركة .وهو ما يتم مراجعته بواسطة هيئة منح شهادات
خارجية على أسس منتظمة كل ستة أشهر كما تحدد هذه الهيئة إذا ما كان
يجب سحب الشهادة أم ال.
ثانيا :النظم األوروبية للمراقبة واإلدارة البيئية ) :(EMASنتيجة اختالف
االهتمامات على النطاق األوروبي األوسع ،تسود فكرة عامة وفقا لبرنامج العمل
البيئي األوروبي أن االهتمام بالبيئة يجب أن يأتي في املقام األول من الصناعة .
وقد أعطت املفوضية األوروبية إحدى لجانها وهي اللجنة األوروبية لتطبيع
اإلنتاج واملعايير األوروبية تفويض إلعداد النظام البيئي للمراقبة واإلدارة
البيئية،وقد أصبحت الدول األوروبية قادرة على املشاركة في

الـ EMAS

منذ عام  1995والهدف من الـ EMASهو جعل املشروعات الصناعية تهتم
بالبيئة كجزء مكمل ملشروعاتها على أسس تطوعية ،وبالتالي تعزيز التطوير
املستمر لألداء البيئي لألنشطة الصناعية ،وهذا يجب أن يحدث من
خالل(مختارات من دليل التجارة البيئية،ص:)42
 إنشاء وتنفيذ السياسات البيئية والبرامج ونظم اإلدارة بواسطة الشركات؛ التقييم النظامي والدوري والهادف ألداء مثل هذه العناصر؛مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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 منح املعلومات املتعلقة باألداء البيئي للعامة.املبدأ الرئيس ي هو أن تتحمل الصناعة ذاتها مسئولية التحكم في اآلثار
البيئية الناتجة عن أنشطتها .واملتوقع هو أن تستخدم الشركات اإلبداع
واملهارات في تقليل العبء البيئي وهو ما سيكافئها عليه السوق في شكل مبيعات
أكثر.و يالحظ انه بمجرد التحقق من نظام اإلدارة البيئية وفقا للـ EMASفإن
املواصفة تكون مقيدة بالشركات الصناعية التي أساسها االتحاد األوروبي ومن
ثم فهي غير صالحة للتطبيق في الدول النامية إذا لم يقوموا بإجراء تسهيل
اإلنتاج من خالل االتحاد األوروبي .وبالرغم من ذلك فال يمكن للشركات من
خارج االتحاد األوروبي الحصول على عالمة الـEMAS..
ثالثا :نظام تحليل مخاطر نقاط التحكم الحرجة ( :)HACCPتم تطوير نظام
الـ  HACCPفي الستينيات ألغراض الفضاء الجوي في الواليات املتحدة األمريكية.
ولقد قام االتحاد األوروبي بإصدار قرار بشان صحة املواد الغذائية ( 43
 )EC//93حيث تم تقديم نظام الـ  HACCPكوسيلة ضرورية للتأكد من توافق
الصناعات املتعلقة بالسلع املصنعة واألغذية مع املواصفات املوضوعة طبقا
لقرارات االتحاد األوروبي .وبجانب االتحاد األوروبي والواليات املتحدة،يتم عقد
العديد من املناقشات فيما يتعلق بنظام الـ  HACCPفي منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة كوداكس.
يشترط قرار االتحاد األوروبي بشأن صحة املواد الغذائية ()EC/43 /93
والذي تم تفعيله في  1يناير  1996األتي ":تقوم الشركات الغذائية بتحديد
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أوجه أنشطتها والتي تتعلق بسالمة األغذية والتأكد من وضع وتطبيق ومراجعة
واملحافظة علي إجراءات السالمة املالئمة طبقا لنظام الـ "HACCP.ويلتزم كافة
مصنعي السلع الغذائية قانونا بااللتزام بتطبيق نظام الـ  HACCPأو ضرورة
العمل به .ويتم تطبيق نظام الـ  HACCPعلى الشركات التي تقوم بتصنيع وتعبئة
ونقل وتوزيع أو تجارة املواد الغذائية .ويتم إجبار تلك الشركات على فهم
املخاطر املحتملة التي قد تصاحب عملية إنتاج السلع الغذائية في كل املراحل
بدء من النمو والتصنيع والتوزيع وحتى نقطة االستهالك(.مختارات من دليل
التجارة البيئية،ص.)47

.

-2-3متطلبات السوق األوروبية نحو التعبئة والتغليف وإدارة املخلفات
أصدرت السوق األوروبية إصداراتها في مجال التعبئة والتغليف وإدارة
املخلفات حيث بدأت بالفعل نفاذ بعض التشريعات الخاصة بالتعبئة
والتغليف في الدول األوروبية استنادا إلى معايير البيئية ومتطلبات إدارة
املخلفات بينيا .هذا وقد أصدر اإلتحاد األوروبي الدليل اإلرشادي للتعبئة
والتغليف ومخلفاتها في عام 1994
و يهدف إلى(إبراهيم حسن أحمد،2004،ص:)12
 تعبئة وتغليف املنتج املصدر بشكل مقبول بيئيا وبما يتوافق مع سياساتإدارة املخلفات في األسواق املستهدفة خاصة فى ظل تسهيل إعادة االستخدام
وتدوير املخلفات واالسترجاع لتقليل مخلفات التعبئة والتغليف إلى أدنى حد
ممكن.
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 تقييد استخدام املعادن الثقيلة ضمن املواد املستخدمة فى التعبئة والتغليفوهى:
الرصاص والكادميوم والزئبق وسداس ى الكروم وبحيث يكون الحد األقص ى
املسموح به لتركيزات هذه املواد كما يلى:
  600جزيء ضغط على امللي اعتبارا من 30جوان 1998؛  250جزيء ضغط على امللي اعتبارا من  30جوان 1999؛ 100جزيء ضغط على امللي اعتبارا من 30جوان 2001؛وبالنسبة الستعادة املخلفات فيلتزم كل منتج أو مستورد اعتبارا من جويلية
 2001باسترجاع نسبة تتراوح بين %60-50من مواد التغليف التي أدخلها
السوق عن طريق التدوير أو التحليل الكيميائي أو االستخالص الحراري على
أال تقل نسبة املواد املعاد تدويرها عن% 45-25من املواد التي تدخل السوق
وبحد أدنى %10لكل مادة على حدة .
وأهم الضوابط العامة التي يضعها الدليل األوروبي في شان تصنيع وتركيب
واسترجاع مواد التعبئة والتغليف والتي يلتزم بها املنتجين واملستوردين اعتبارا
من 1998والتي سوف ينتقل تأثيرها ملصدري الدول النامية ومنها الجزائر ما يلي:
أ -يحظر استخدام املكونات السامة وما نحوها من مادة خطرة من رماد وعوادم
وإنبعاثات في تصنيع العبوة وسواء كانت في حالة عبوات النقل أو عبوات البيع؛
ب -ضمان مستوى ضروري من السالمة و الصحة واألمان في تصميم العبوة بما
يحقق سالمة املستهلك؛
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ج -ينبغي أن تكون العبوة منتجة ومتداولة على نحو يسمح بالتدوير أو إعادة
االستخدام أو االسترجاع مع تحجيم األثر البيئي على الصحة وعلى األفراد
القائمين بالعمل؛
د -ينبغي أن تصنع العبوات بحيث تحتوى على نسبة معينة من وزنها كمواد
قابلة للتدوير،وهذه النسب تختلف من مادة إلى أخرى كالزجاج والصفيح
واألملونيوم والورق والورق املقوى والكرتون واملواد التركيبية والتغليفية،
و املبدأ في هذه الضوابط هو نظام إرجاع العبوات للمستورد وبحيث يتولى
استيفاء هذه الشروط وهو ما يعني انتقال العبء للمصدر األجنبي.
الخاتمة:
بعد أن كان اهتمام املستوردين منصبا على كيفية الحصول على
منتجات ذات جودة عالية بأسعار منخفضة ،تغير الوضع اآلن كثيرا
فباإلضافة إلى اهتمام املشترى بالجودة والسعر أصبح هناك بعدا جديدا
تمت إضافته إلى هذه املتطلبات أال وهو البعد البيئي والذي أخذ في االزدياد
بمرور الوقت،حتى أنه أصبحت املتطلبات البيئية اآلن بمثابة جواز املرور ألي
منتج – أو خدمه – يتم تداوله في األسواق العاملية .و من خالل دراستنا
للتحديات البيئية للصادرات الجزائرية،يمكن القول أن الجزائر أمامها
تحديات كبرى في ظل تزايد استعمال املعايير البيئية في مجال املبادالت
التجارية الدولية وبالتالي البد أن تكون السياسات البيئية ً
جزء متكامال من
السياسة االقتصادية.
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اختبار فرضية الدراسة
من خالل تحليل التوزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية وجدنا أن أكثر من
%60منها متوجهة إلى االتحاد األوروبي ،هذا األخير املعروف بصرامة تشريعاته
البيئية.ومن خالل دراسة مختلف املعايير البيئية على مستوى االتحاد
األوروبي وجدنا انه يفرض مجموعة من االشتراطات على املنتجات بشكل عام
وعلى طريقة تعبئة وتغليفها على وجه الخصوص.وعليه تعتبر املتطلبات
البيئية للتعبئة والتغليف من أهم التحديات التي تلوح في األفق بالنسبة
للصادرات الجزائرية.
النتائج:
من خالل الدراسة التحليلية للتحديات البيئية التي تواجه الصادرات
الجزائرية توصلنا إلى النتائج التالية:
 إن غالبية صادرات الجزائر تتجه إلى السوق األوروبية و دول منظمة
التعاون والتنمية ،والتي تطبق قيود بيئية نحو وارداتها من الدول
األخرى.حيث تعتمدها كقيود غير جمركية في ظل تحرير التجارة؛
 إن التركيبة السلعية للصادرات الجزائرية ترتكز على املحروقات بنسبة
تفوق ،%95وهذا مايدل على ضعف التصدير خارج املحروقات رغم
السعي إلى ترقيتها من طرف الدولة الجزائرية؛
 أن صادرات الجزائر سوف تتعرض ملنافسة شديدة خالل السنوات
القادمة خاصة مع التوجه نحو تحرير التجارة الخارجية والسعي
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لالنضمام إلى منظمة التجارة العاملية ،وتوجه الدول املتقدمة نحو
واستخدام االشتراطات واملتطلبات البيئية كقيود،إذا استمرت األوضاع
الحالية لهيكل الصادرات السلعية الذي تهيمن عليه املواد األولية مع
استمرار االعتماد على واردات التكنولوجيا وإهمال املتطلبات البيئية
املستخدمة في املنتج؛
 االتجاه في السنوات األخيرة نحو تحفيز التصدير مع حماية البيئة و ذلك
من خالل تذليل العقبات التمويلية واإلجرائية أمام الشركات املصدرة،
واالهتمام بوضع إستراتيجيات تسويقية فعالة.
التوصيات :على ضوء النتائج املتوصل إليها يمكن وضع بعض التوصيات
بالنسبة للصادرات الجزائرية ،وخدمة ألهداف الدراسة:
 ضرورة العمل على بناء قواعد بيانات خاصة بالتعبئة والتغليف واملتطلبات
البيئية واألدلة اإلرشادية واملواصفات القياسية الخاصة بالتعبئة
والتغليف ومخلفاتها باألسواق الخارجية؛
 العمل على توفير املعلومات الخاصة بأفضل تقنيات ووسائل التعبئة
والتغليف في األسواق املختلفة و إعداد دراسات وتقارير فنية متخصصة في
هذا الشأن؛
 مراعاة االشتراطات البيئية في اختيار مواد العبوات من حيث القابلية
لالسترجاع ،والتدوير وإعادة االستخدام بما يتوافق مع املتطلبات و املعايير
البيئية العاملية.
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016

108

أهمية االلتزام باملعايير البيئية للتعبئة والتغليف بالنسبة للصادرات الجزائرية
أ.سامية سرحان
د.بوعظم كمال

املراجع
 .1إبراهيم حسن أحمد،أهمية املتطلبات الدولية للتعبئة والتغليف
بالنسبة للصادرات املصرية،وزارة التجارة الخارجية،مصر2004،
 .2الديوان الوطني لإلحصاء
 .3املركز الوطني لإلعالم اآللي و اإلحصاء التابع للجمارك
 .4طارق الحاج وآخرون ،التسويق من املنتج إلى املستهلك ،دار صفاء للنشر
والتوزيع ،الطبعة الثانية1997،
 .5فالح سعيد جبر ،الحفاظ على البيئة ومنظومة التعبئة والتغليف
العربية للمنتجات الغذائية واقعا ومرتجى ،اتحاد الصناعات
الغذائية5-3،أفريل2006 ،
 .6محمد حافظ حجازي ،التسويق ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
اإلسكندرية ،الطبعة األولى2005 ،
 .7مختارات من دليل التجارة البيئية،التحديات البيئية للمصدرين إلى
االتحاد األوروبي،ترجمة وحدة املشاركة األوروبية وقطاع االتفاقيات
التجارية،وزارة التجارة الخارجية املصرية
8. Clavelin Joel et PERRIER Olivier, pratique du marketing, 2éme
édition, berti édition, Alger, 2004,
9. Emballage, conseil national d’emballage: 100miliards d’emballage
étude, conference-socio vision, France, 2000,
10. Kotler Philip & autres, Marketing management, 12ème édition,
Paris: Pearson Education France, 2006,
11. Med SEGHIR, marketing, edition Berti, Algérie, 1998,

مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016

109

أ.باللي عبد املالك

العوملة االقتصادية و اغتراب العمال في املؤسسات االقتصادية

العوملة االقتصادية و اغتراب العمال في املؤسسات االقتصادية
باللي عبد املالك
وحدة بحث تنمية املوارد البشرية  -جامعة  -سطيف2
malikbalali@yahoo.com

امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر العوملة االقتصادية في زيادة
اغتراب العامل في املؤسسة االقتصادية الحديثة،حيث تطرقنا إلى املفاهيم
األساسية املتمثلة في العوملة االقتصادية ،املؤسسة ،االغتراب ،وعرجنا على
سمات ومالمح االغتراب( كانعدام القوة ،فقدان املعنى،املعايير ،العزلة
االجتماعية والثقافية)،باإلضافة إلى وأنواع االغتراب ( االقتصادي و الديني
والنفس ي االجتماعي والسياس ي) وصوال إلى أسباب اغتراب العامل في ظل
هذه العوملة.
Resume :
Cette étude a le but de connaitre les effets de la mondialisation
économique dans l’augmentation Aliénation d’employeur, dans l’entreprise
économique moderne, on a touche les concepts principales comme la
mondialisation économique , l’entreprise, Aliénation, on découvert l’image
Aliénation ( comme le manque de force, perdre le sens, cratère, l’isolation
social et culturelle), ajouter de ça les types (économique, religion, psycho
social, et politique), jusqu’a les causes de Aliénation d’employeur dans le
reste de la mondialisation.
الكلمات املفتاحية :العوملة االقتصاديةmondialisation économique :
العامل employeur :االغتراب Aliénation :املؤسسةl’entreprise :
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مقدمة:
إن الخوض في موضوع العوملة االقتصادية ومدى تأثيرها على حياة
العمال في املؤسسات االقتصادية الحديثة ،يدعونا إلى الحديث عن العوملة
االقتصادية ،والتي زاد انتشارها وتوسعها مع ظهور الشركات االحتكارية
الكبرى كاملؤسسات املالية الدولية(،صندوق النقد الدولي ،البنك الدولي
لإلنشاء والتعمير ومنظمة التجارة العاملية) ،والشركات املتعددة الجنسيات
واستحواذها على رؤوس األموال وتسييرها ،فهي سيادة نمط اقتصادي واحد
والذي يعتمد على التبادل التجاري الحر ،حيث تم تشجيع الخوصصة ،وزاد
التطور التكنولوجي والتقني ،وفتحت األسواق العاملية املوحدة التي تقوم
أساسا على مبدأ التحرر االقتصادي ،حرية التجارة ،رفع الحواجز الجمركية.
وفي ظل هذا التحرر ظهرت للوجود املؤسسات االقتصادية الحديثة والتي
تعتمد على التكنولوجيا العالية في تسييرها من قبل كفاءات بشرية وعمال
مؤهلين بغية زيادة اإلنتاج وتحسينه قصد الربح واملنافسة في السوق،لكن لم
يأخذ العامل في الحسبان،حيث أصبح يعيش حياة من نوع خاص في
مؤسسته فهو موجود بجسمه ال بعقله،أي أن العوملة االقتصادية سلبت له
كيانه وعقله واغترب عن واقعه الحقيقي.
فاغتراب العمال في املؤسسات االقتصادية الحديثة لم يكن وليد
الصدفة بل نتاج هذه التغيرات السريعة العاملية وفي شتي املجالت ،ومنها
التطور التكنولوجي الكبير واستحواذ اآلالت على معظم وظائف األشخاص،
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مما أدى الى حدوث خلل في نفسية العمال فأصبحوا يعيشون حياة نفسية
صعبة نتيجة شعورهم بالدونية أمام هذه اآلالت ورب عملهم باإلضافة إلى
خوفهم من املستقبل املجهول.
والسؤال املطروح :كيف أسهمت العوملة االقتصادية في زيادة ظاهرة
االغتراب العمالي في املؤسسات االقتصادية الحديثة.؟ .كما تتخلله أسئلة
فرعية وهي:
هل للعوملة االقتصادية أثارا فعال على العامل في مؤسسته؟.وهل اغتراب العامل في مؤسسته كانت بسبب العوملة االقتصاديةفقط؟.
هذه األسئلة سنحاول اإلجابة عليها ومعالجتها وذلك بتقسيم املوضوع إلى
أربعة محاور هي:
 أوال:تحديد املفاهيم. ثانيا :سمات ومالمح االغتراب. ثالثا:أنواع االغتراب.رابعا:أسباب االغتراب في ظل العوملة االقتصادية.
أوال :تحديد املفاهيم.
 -1االغتراب:
يقابل الكلمة العربية( اغتراب) الكلمة االنجليزية (  )Aliénationوالكلمة
الفرنسية (  )Alienationوفي األملانية( ،)Entfremdungوقد اشتقت الكلمتان
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االنجليزية والفرنسية أصلها من الكلمة الالتينية ( .)Alienationوهي اسم
مستمد من الفعل الالتيني ( ،)Alieareوالذي يعني نقل ملكية الش يء ما إلى
آخر .و يعنى االنتزاع أواإلزالة ،وهذا الفعل مستمد من كلمة أخرى هي
(.) Alienusأي االنتماء إلى شخص آخر.أ و التعلق به ،وهذه الكلمة األخيرة
مستمدة في النهاية من اللفظ ( ) Aliusالذي يدل على اآلخر سواء كاسم أو
الصفة.

(ريتشارد شاخت :االغتراب ،1980،ص.)63

إن مالمح االغتراب قد ظهرت منذ أن عرف اإلنسان قيمة العمل ،وال
جرم أن االغتراب يحد ذاته حالة خوف من اآلتي املجهول ،وحافز انفصام في
البنية الشخصية واملجتمع على حد سواء(.منير الحافظ ،2011:ص.)130

فماركس يرى أن اغتراب العامل في املجتمعات الرأسمالية،فهو ال يختبر
في عمله أي اكتفاء ذاتي أو ابداع أو نمو فهو في عمله يتنكر لذاته ويشعر
بالتعاسة ،ألن عمله مجرد وسيلة لسد حاجياته اليومية ،حيث اغترب العمل
عن منتجاته)Joseph gabel ;R.franc.1960 ; 457)(.
حيث ترى سيمان ( )Semanأن الشعور باحتقار الذات بمعنى انخفاض
تقدير الذات أي شعور الفرد بتقدير سالب نتيجة الوعي بالتباعد بين الذات
املثالية املفضلة والذات الواقعية .)Seman,1963,p171( .وهو حالة انفصال
بين الفرد واملوضوع ،وبين الفرد واألشياء واملحيطة به ،بين الفرد واملجتمع،
عالقة األشياء أواملوضوع عالقة غير سوية ،فهو يعيش في مجتمعة وبين أهله
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في دائرة الغربة .يعيش في عالم مجرد الغربة .يعيش في عالم مجرد من القيم
يسوده جو كريه أنه ال يرفض الحياة فقط بل يعاديها أيضا ،والحالة األخيرة
تعنى أن الفرد دخل إلى عالم الالنتماء وأنه في هذه الحالة قد يتميز بفقدان
الحس وغياب الوعي (.مجدى محمد عبد هللا ،2001:ص.)6

فهي حالة شعورية يشعر بها العامل و يحس بأنه غريب أمام نشاطه()..
فقد يكون االغتراب على األقل ميكانيزما للهروب من الواقع املر الذي يواجه
الفرد والجماعة ،وهذا ما يحدث تماما في بعض حاالت التغيب عن العمل
وخاصة

في

حاالت

التغيب

غير املبررة

بعذر

قانوني(عشوي

مصطفى،1992:ص .)185وأنه فاقد لذاته واغترابه عنها ،فيستنكر أعماله،
وكأنها غريبة عليه ،ويستنكر ذاته ،وكأنه ليس هو ،حتى أنه يكره الحياة
ذاتها ،ويبتعد عن املجتمع الذي يعيش فيه ،ويعتزله ،ويحس بانفصاله عنه،
ً
ً
مما يعتبر ضربا من االضطراب النفس ي في نهاية املطاف ،أو عرضا من
أعراضه(.طه فرج عبد القادر وآخرون ،2005:ص.)110و ال يحقق العامل ذاته في
عمله ،وإنما ينفيها وال يشعر بالراحة ،وإنما بالتعاسة ،وال ينمي طاقته البدنية
والذهنية بحرية ،وإنما يقتل جسده ويدمر ذهنه(.منير الحافظ،2011:ص )146
التعريف اإلجرائي لالغتراب :إن االغتراب حالة شعورية يشعر بها
العامل في ميدان عمله،وهو الهروب من الواقع ويعيش في عالم افتراض ي أو
عالم بعيد عنه ،كعيش شخص في بلدان العالم املتخلف و يتمنى ويريد
ويتمثل أنه في عالم متحضر ومتطور ،كما أن القدرات الهائلة للعامل في
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ميدان عمله وال يستطيع تحقيقها في بيئته العملية املكبلة لقدراته والغير
محققة لطموحاته وأماله يعيش هذه الحالة املأساوية ،كما أن العامل الغير
راغب في عمله يعيش صراعا وحالة غير مستقرة بين زمالءه كلها حاالت
اغتراب وجدانية وعقلية قد يصاب بها العامل لسبب من األسباب،فهو ال
يستطيع العيش في ذلك الواقع.
 -2العامل:
العامل هو كل من يعمل في مهنة أو صنعة أو حرفة ما(محمد عاطف

غيث ،2006:ص .) 199وهو كل فرد يؤدي عمله سواء كان هذا العمل فكريا أو
غير فكري،ويحصل في مقابل ذلك العمل على أجر(أحمد زكي بدوي،1989 :

ص .)304وهو من يضع ما يملك من قوة العمل سواء كانت ذهنية أو يدوية
تحت إمرة املؤجر و لحسابه مقابل أجر كثيرا ما يتحدد مسبقا( حسين عمر(د-

ت)،ص )20

.

والعامل هو كل شخص يقوم بوظيفة في أي قطاع قد تكون خدماتية أو
حرفية أو زراعية أو صناعية....الخ مقابل هذا العمل ينتظر أجرا لسد
حاجياته اليومية بمختلف أشكالها.
التعريف اإلجرائي للعامل :هو كل شخص يقوم بجهد ذهني أو عضلي في
مؤسسة اقتصادية إنتاجية بغية الزيادة من اإلنتاجية وتحسين املستوى
املعيش ي.
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 -3املؤسسة :كلمة (مؤسسة) في الواقع ترجمة للكلمة الفرنسية
(...)Entrepriseوهي تنظيم إنتاجي معين،الهدف منه هو إيجاد قيمة سوقية
معينة من خالل الجمع بين عوامل إنتاجية معينة ثم نتولى بيعها في السوق
لتحقيق الربح املتحصل من الفرق بين اإليرادات الكلية والناتجة من ضرب
سعر السلعة في الكمية املباعة منها،وتكاليف اإلنتاج (عمر صخري-24-1993 :

.)26-25
وهي كل هيكل تنظيمي اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني أو اجتماعي
معين يهدف إلى دمج عوامل اإلنتاج من أجل اإلنتاج أو تبادل السلع
والخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين ،أو القيام بكليهما بغرض تحقيق
نتيجة مالئمة ،وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختالف الحيز املكاني
والزماني الذي يوجد فيه ،وتبعا لحجم ونوع نشاطه (ناصر دادي
عدون.)10:1998:

التعريف االجرائي للمؤسسة:إنها هيكل تنظيمي يشمل عتادا ماديا في
رقعة جغرافية لديها مؤهالت بشرية ومادية وقانونية الستكمال مسارها
املتمثل في اإلنتاج كما ونوعا ،ولها امليزة التنافسية محليا ودوليا ،قادرة على
التحكم في املنتسبين إليها.
 -4العوملة االقتصادية :كثر الحديث عن العوملة االقتصادية وكل باحث
يعرفها من وجهته الخاصة حسب طبيعة تكوينه العلمي واإليديولوجي وفي
خضم كل هذا سنعطي بعض التعاريف التي تتالئم مع دراستنا ومنها:
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إنها اقتصاد املعرفة وما يتضمنه من تطور علمي وتكنولوجي ،وثورة في
املعلومات واالتصاالت ،والجوانب التقنية الجديدة األخرى ،بحيث أتيحت
أدوات جديدة ملمارسة العوملة ،وهي أدوات اقتصادية في جزء مهم منها،
وبحيث ال يستدعى األمر معها استخدام أدوات السيطرة املباشرة التي اعتمد
عليها في ذلك على السيطرة املباشرة منها ،وغير املباشر على الدول األخرى
التابعة للحصول على عناصر اإلنتاج ،ضمانا الستمرار النظام الرأسمالي
وتطوره.
ويري أحمد مصطفى عمر ّأن العوملة االقتصادية هي ( :تحول العالم إلى
ً
منظومة من العالقات االقتصادية املتشابكة التي تزداد تعقيدا لتحقيق سيادة
نظام اقتصادي واحد يتبادل فيه العالم االعتماد بعضه على بعضه اآلخر في
ّ
كل من الخامات والسلع واملنتجات واألسواق ورؤوس األموال والعمالة والخبرة،
حيث ال قيمة لرؤوس األموال من دون استثمارات وال قيمة للسلع دون أسواق
تستهلكها (أحمد مصطفى عمر.)163،2004:
كما يعبر عنها ياسين السيد بقوله "هي حرية حركة السلع والخدمات
واأليدي العاملة ورأس املال واملعلومات عبر الحدود الوطنية
واإلقليمية)...(.وإقحام الجميع في دخول ترس اآللة العاملية بسبب الثورة
الجامحة للمعلوماتية وتطور تقنية االتصاالت ،وبذلك يكون مصير اإلنسانية
ً
ُم َو َّحدا (.ياسين السيد ،1998 :ص.)29
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التعريف اإلجرائي للعوملة االقتصادية:
هي نظام عالمي يراد منه فرض نموذج محدد على العالم ،وهي حرية
السلع ورأس املال واملعلومات التي ال تعيقها حدود .حيث سادت وسيطرت
العوملة على املؤسسات االقتصادية الحديثة على كل مناحي الحياة وأصبحت
املنافسة هي الطريق الوحيد للبقاء واالستمرارية.
ومن خالل عرض هذه املفاهيم يمكن أن نصل إلى أن العوملة االقتصادية
قد يكون لها دور في اغتراب العمال بحيث حلت اآللة محلهم،وأصبحوا
يعانون من التهميش في ظل سيادة املادة ووقوعها في أيدي أقلة من الناس
وغياب العالقات االنسانية في املؤسسات االقتصادية الحديثة.
ثانيا :سمات ومالمح االغتراب لدى العامل في مؤسسته.
يبدوا أن العامل في ميدان العمل ال يغترب برغبته وهواه ،بل أن
الظروف هي التي جعلته ينحو إلى ذلك ،سواء كانت فوق طاقته أو غير ذلك،
فقد يرى أن اقتراحاته ومساهماته بالرغم من أنها سليمة ال تأخذ بعين
االعتبار من قبل مرؤوسيه ،أو أنه ال يستطيع فرض إرادته أو لم يستطع
الوصول إلى غايته كعجزه في تصور حلول واقعية منطقية إلبراز ذاته
وتحقيقها .وفي هذا املقام سنحدد سمات ومالمح اغتراب العامل في ميدان
عمله.
 -1سمات االغتراب :هناك عدة سمات تجعل الفرد مغتربا ،حددها
"ميلفين سيمان" ودائرة املعارف البريطانية.
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 1-1انعدام القوة :Lack of power
يعنى شعور الفرد بأنه ليست لديه القدرة على التأثير في املواقف
االجتماعية املحيطة به .فيقول " سيمان  "semanأن العامل مغترب بقدر ما
تنزع منه امتيازاته ،ووسائله في اتخاذ القرار بواسطة املشرفين أو املقاولين،
وما ترتب على فقدان السيطرة ،تلك من اغتراب العامل في مكان العمل.مثل
اغتراب اإلنسان عن اإلنسان والحط من قدرة اإلنسان ملستوى السلع ،أي
أن الشخص لديه توقع ضئيل محدود بأنه يستطيع من خالل سلوكه أن
يحقق أي مكافأة شخصية يبحث عنها(.السيد على شتا،1993 :ص.)218-217

إن عدم قدرة العامل على إبراز رأيه وفي مجال تخصصه على رب العمل
يشعره بالعجز والدونية في شخصيته ،خاصة إذا تكررت املحاوالت،فيعتقد
أن أفضل حل له والخروج اآلمن من مأزقه هو الهروب والتهرب من إبداء
رأيه،وحتى مالقاة رب العمل واملسؤول عنه ،وهي طريقة من طرق الخالص أو
حفظ ماء الوجه التي يراها العمل كحلحلة ملعضلته وإعطاء مكانة له في هذه
املؤسسة،حالة التخفي هذه هي مرحلة من مراحل االغتراب يفضلها العامل
عن اقتراح أشياء لصالح املؤسسة والعمال.
 2-1فقدان املعنى :loss of meaning
الذي يتضمن عجز الفرد عن الوصول إلى قرار،أو معرفة ما ينبغي أن
يفعله أو إدراك ما يجب أن يعتقده موجها لسلوكه .فيرى " سيمان" أن الفرد
لم يستطع أن يختار بصورة مالئمة بين التفسيرات البديلة ( أي أنه لم
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يستطع أن يتصرف بذكاء ومقدرة وبنظرة عميقة ).وذلك بسبب اطراد
العقالنية الوظيفية وتأكيدها على التخصص و اإلنتاج ،األمر الذي يجعل
هذا االختيار مستحيال(.السيد على شتا،1993،ص.)219

إن عدم قدرة العامل على اقتراح ش يء مفيد للمؤسسة وللعمال على حد
سواء ،يشعره بأن بعدم وجوه من وجوده أفضل لذلك ،خاصة إذا مرت
األيام ولم يفلح في إيجاد مخرج ملعضلة حلت باملؤسسة أو العمال ،منتظرا
من هو أفضل منه لكي يحقق ذلك ،ففي هذه الحالة يلجأ لالنزواء واالنطواء
وعدم االكتراث ظاهريا،لكن داخليا يشعر بأنه غير قادر وغير مؤهل وهي حلة
اغتراب لفقدان املعنى.
 3-1فقدان املعايير Loss standards
إن فقدان املعايير هو أن التكيف ( نواة املجارة ،االنحراف)،فعادة ما
يكونون على وعى بالتفاوت بين قيمة الفرد وبين املكافأة االجتماعية.ولكن
ليس بالضروري أن يروى كيف يحدث هذا .إذ أن هؤالء الذين يحدون أن
مصدره في البناء االجتماعي ،قد يصيرون مغتربين عن ذلك البناء ،وقد
يصبحون زعماء مهيئين للتكيف مع التمرد والثورة.ولكن اآلخرون وهم
يمثلون األغلبية ،قد يعتبرون متاعبهم ملصادر عظمة و أقل اجتماعية
(السيد على شتا،1993 :ص.)221

فعندما يشعر العمل أن قدراته ومؤهالته ال يستطيع من خاللها النجاح
في املؤسسة ،يلجأ ألساليب أخرى غير شرعية للوصول إلى أهدافه ولو كانت
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هذه األساليب مخالفة لقيم املجتمع واملؤسسة ،فيستعمل مثال " الشيتة"
وهي طريق للوصول إلى منصب أو هدف لم يفلح في الوصول إليه بقدراته،
باإلضافة إلى " الرشوة" واستعمال " األقارب" أي املحسوبية حتى يمكن
لنفسه من منصب كان يطمح إليه ،فهذه األساليب منتشرة في املجتمعات
وخاصة في مجتمعنا الجزائري .وهذه الصفات ليست من شيمنا وقيمنا
ومعاييرنا الثقافي ،بل زادت وانتشرت في ظل بروز مصطلحات العوملة
االقتصادية وتمكنها من مجتمعنا مثل البراغماتية والنفعية واملصلحية ،ولهذا
فتخلص العامل من هذه القيم واملعايير يكون قد اغترب عنها وأهلها بغية
ولوج عالم التفوق ولو على حساب هذه املقومات.
 4-1العزلة االجتماعية:Isolation :
وهو التوقع املنخفض للفرد لالحتواء والتقبل االجتماعي ،ثم التعبير عنه
بشكل أساس ي في مشاعر الوحدة،أو مشاعر الرفض ،أو التنصل والفراغ
النفس ي ،وغالبا ما يستخدم مصطلح العزلة عند الحديث عن االغتراب في
وصف وتحليل دور املفكر أو املثقف الذي يغلب عليه الشعور بالتجرد وعدم
االندماج النفس ي والفكري باملعايير الشعبية في املجتمع (.عبد اللطيف محمد
خليفة،2003:ص.)39

إن عدم تكيف العامل في ميدان عمله بسب عدم قدرته على العمل ،أو
على تكوين عالقات اجتماعية يجعله يتمرد على القيم االجتماعية السائدة
في املؤسسة ويخالفها ،والقصد من ذلك هو الظهور ولو بمظهر مخالف للقيم
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والعادات التي تربي عليها ،فتراه يخالف العمال في الدخول والخروج من
املؤسسة أو يعبث بمحتوياتها ،فإذا لم يستطع القيام بذلك يلجأ لالنزواء
واالنطواء وال يكلم زمالئه أو يصافحهم،ويستخدم أساليب غير مقبولة
اجتماعيا كالتكبر ،كلها أساليب توحي بعدم قدرة العامل التكيف في ميدان
عمله وهي سمة من سمات االغتراب.
-5-1غربة الذات :Self Weird
هي إدراك الفرد بأنه أصبح مغتربا عن ذاته ( يكون الناس غرباء البعض
طاملا أن كال منهم يحاول في كتمان أن يجعل من اآلخر أداة له ،وهم الذين
عندما تكتمل الدائرة يجعل كل واحد من نفسه أداة أو آلة ،ثم يغترب
عنها(.السيد على شتا،1993 :ص)224

.

ويرى "ايريك فروم " يرى الفرد نفسه فيها كما لو كانت غريبة عنه أو
منفصال عنها ،واغتراب النفس يعني ضعف الصلة أو انعدامها بين الفرد
وذاته( )...ألن االغتراب يفض ي بالضرورة إلى نوع آخر من االغتراب يتمثل
بالخضوع سواء لفرد أو قائد أو دولة،مما يترتب عليه فقدان اإلنسان
للسيطرة على األمور التي تخصه وتتعلق بحريته ومصيره (.صالح الدين أحمد
الجماعي،2008:ص .)53-52

إن االغتراب عن الذات حالة نفسية يشعر بها العامل بأنه غير مفيد من
الناحية العملية،أو أن قدراته ومؤهالته غير مجدية حينها يبتعد عن زمالئه
وعن ذاته.
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 6-1العزلة الثقافيةcultural isolation:
إن القيم العامة توجه الفعل ألن يكون ايجابيا اتجاه مواقف
العمل،وقرارات اإلدارة،وجماعة العمل ،أما القيم الخاصة فإنها تقلل إلى حد
ما من االيجابية نحو العمل واإلدارة وقراراتها وجماعة العمل ،وتتيح فرصا
لحاالت السلبية واملقاومة ،أما القيم املشتركة فإنها تقلل من فرص االيجابية
ومن فرص السلبية واملقاومة من الجانب الذي يقع فيه التوجيه الخاص من
التوجيه املشترك(.

السيد على شتا :اغتراب اإلنسان في التنظيمات الصناعي(د-ت) ،ص)57

وحين يشعر العامل أن القيم السائدة في مؤسسته غير مناسبة له ،وال
يستطيع التكيف معها حتى وإن بقي مدة زمنية طويلة فهي غريبة عنه ولم
يتربي عليها ،يشعر بالضيق والتذمر منها،فمثال يري أن " الشيتة" تجدى لها
مكان في املؤسسة وأن ممتهنوها وصلوا إلى أهدافهم ،حينها تراه يلجأ ألساليب
يبرز من خاللها أنه غير قابل تلك التصرفات ومنها التمرد عليهم وعدم
إعطائهم مكانة يستحقونها ،وهي حالة من حاالت االغتراب موجودة في
املؤسسات.
 -2مالمح املغترب:
ويمكن تلخيص االغتراب في ميدان العمل فيما يلي:
 عدم وجود رؤية واضحة املعالم من قبل مسيري املؤسسات إليضاحهاللعامل قصد تمكينه من ولوج عالم اإلنتاج أو الشهرة ،وتحقيق بعض
طموحاته التي سايرته منذ نعومة أظافره.
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 وجود قيم في املؤسسة تتنافي مع ما تلقاه من تربية وتنشئة أسرية ،حيثتعلم الصدق والصراحة وحفظ األمانة ،و إعطاء ذي كل قيمة مكانته
الخاصة ،لكن هذه الصفات لم يالحظها في ميدان العمل.
 تنحط أمامه الدنيا وينظر إليها نظرة املتشائم،وأن وجودها ال معنى لهبعدما فقد معنى الذات.
سلوكياته توحي بأنه غير راض ي على أداء املؤسسة ،فيتمرد تارة وال يعطىاالهتمام ألهم األشياء تارة أخرى.
قد يلجأ للتصريح بأنه غير منتمي لهذه املؤسسة وللمجتمع ككل.يحضر االجتماعات في املؤسسة وسلوكياته توحي بأنه غير مكترث بما يدور،فتراه يخرج تارة من االجتماع ،وتارة يرسم ويكتب في أمور غير متعلقة
باالجتماع ،و ال يشارك فيه وال يبحث عن ما خرج به االجتماع.
من خالل مالمح وجهه تراه غير راض ى على األداء إما باستهزاء أو المباالة.ثالثا :أنواع االغتراب الذي يعانيه العامل في مؤسسته.
هناك أنواع عديدة لالغتراب منها االقتصادية والثقافية واإليديولوجية
والسياسية والنفسية ،وفيما يلى نبين هذه األنواع بش يء من التفصيل
والذي يعانيه العامل في مؤسسته.
 -1االغتراب االقتصادي:
يشير إلى نوع النقل أو التحويل االقتصادي للملكية ،كما أنه حالة من
"االنفصال" أو االغتراب عن شخص أوعن شخص أو عن ش يء خالف ذات
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املرء،كما متحدا أو كان ينبغي أن يكون متحدا معه،وهو نوع التشوش أو
التشوش أو العقلي.

(ريتشارد شاخت ،2001 :ص.)64

واالغتراب االقتصادي ليس اغترابا يحدث في محيط العالقات بين
األفراد ،وإنما يحدث باألحرى في داخل الشخص،وذلك ألن انتقال التحكم إلى
قوة أخرى قد نظر إليه يوجد انفصاال بين حاجاتي ،ورغباتي ،واهتماماتي من
ناحية ،وبين ما أفعله وأنتجه من ناحية أخرى )...(،هنا تكون شخصيتي عبارة
عن ش يء،ويكون عملي ومنتوجاتي عبارة عن ش يء آخر تماما -ش يء غريب عن
شخصيتي،بدال من كونه املعبر عن صقلها وعن تحققها العيني(.ريتشارد
شاخت:

 ،2001ص.)67

في حين يري محمود رجب أن العامل في املجتمع الرأسمالي كما لو كان
سلعة ،غير أنه ليس سلعة كالسلع األخرى ،ألنه يتميز عنها جميعا بالوعي.
وعندما يعي العامل بذاته أنه يعامل كسلعة عندئذ يبدأ في الثورة على
االغتراب والتشيؤ.أي وضعه البائس الشقي ويبدأ في استرداد ما سلب
منه،هنا يظهر اإلنسان الجدلي في مقابل اإلنسان املغترب أو املتشي..

(محمد

خضر عبد املختار(د-ت)،ص.) 42
ولذا فاالغتراب االقتصادي تتعدد مظاهره و أشكاله ( فالبيروقراطية التي
تتمثل في الشعور باملسافة بين العمال واملدير،واستغالل العالقة بين املوظف
و املدير في املنظمة ) هي شكل من أشكال أو مظاهر االغتراب إلى جانب
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الشعور بالتمفصل أو الشعور بالتشيؤ واالنفصال وفقد القوة .ويعني شعور
العامل بانفصاله عن عمله .على الرغم من وجوده الجسدي داخل املنظمة.
و الشعور بالعجز وامللل والرتابة ألي أداء عمله ،وشعوره بأنه ترس في آلة
ال يغير ش يء في عمله ،وكذلك الشعور باإلحباط والخوف من املستقبل ،وأن
املادة هي الغاية في الحياة وليست الوسيلة(.محمد خضر عبد املختار( ،د-ت)،
ص.) 47-46

وإن الفرق بين كيفية شعور الناس نحو عملهم ،هي تفرقة على قدر كبير
من األهمية )...(،فاالغتراب يوجد في كل حالة ينظر فيها املوظفون إلى عملهم
على أنه مجرد وظيفة يشعرون نحوها بأنها وظيفة غير مقنعة،بدال من كونها
شيئا يؤدونه ويريدونه أن يؤدونه لكونه يستحق ذلك(.ريتشارد شاخت،2001 :
ص.)67

وما يالحظ في املجتمع الجزائري لخير دليل على ذلك ،حيث يتأخر العامل
عن ميدان عمله مستعمال تبريرات واهية ،لتأخر النقل أو تعطله ،اضطراب
جوي عنيف،مرض أفراد العائلة ،أو حادث عرض ي لم يكن في الحسبان.
مستعمال بذلك أدلة وبراهين من طبيب صديق وبطابع قانوني ،كم تراه
ينسحب من مكتبه أو من حجرته متجها نحو املقهى لجلب كوب ليرتشفه ،أو
مصافحا لزميله مدة أطول ،أو أنه يترنخ في فناء املؤسسة متكاسال للوصول
إلى مكتبه أو مصنعه .وفي املقابل تالحظه ينسحب مبكرا من ميدان عمله
ومسرعا بسرعة البرق كأن لديه أمرا مستعجال.
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إن هذه الحاالت تشير إلى حقيقة مفادها أن هذا العامل مغتربا في ميدان
عمله ال يرغب في ذلك ،وألن الضرورة هي التي أتت به لهذه املؤسسة .واألغرب
في ذلك أنه يترجى املناسبات الدينية والوطنية والعاملية بفارغ الصبر لكي يرتاح
من هذا العمل واملؤسسة ،بل أنه ال يتوانى في استغالل املناسبات ككرة
القدم أو املناسبات العائلية للهروب من ميدان عمله ،فإذا أتى شهر رمضان
كان بمثابة املبرر اإللهي للتأخر لاللتحاق إلى ميدان عمله واالنصراف املبكر
منه.
 -2االغتراب الديني
يرى محمد عبد اللطيف خليفة أن االغتراب النفس ي » :مفهوم عام وشامل
يشير إلى الحاالت التي يتعرض فيها الشخصية لالنشطار أو للضعف و االنهيار،
وبتأثير العمليات الثقافية واالجتماعية التي تتم داخل املجتمع » ( عبد اللطيف
محمد خليفة،2003 :ص)81

تدفع اإلنسان عن البحث عن اله يعضمه ويقدسه ،ويرتبط به ويلجا
إليه،ويعمل ما يرضيه من العبادات حيث يري هنري برجستون أن « مشكلة
العصر الحاضر واملتمثلة في الصراع بين طغيان اآللية وتضاؤل نصيب الروح
قد ترتب عليها ذلك الفراغ بين الجسم والنفس وظهور العديد من املشكالت
النفسية واالجتماعية والسياسية والدولية (.عبد اللطيف محمد خليفة:
،2003ص.)107-102
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 -3االغتراب النفس ي االجتماعي :شعور املرء باالنفصال عن الكل
االجتماعي الذي ينتمي إليه ،وهو انعكاس لوضع الفرد في املجتمع نتيجة ما
يوقعه األخير باإلنسان من عقوبات العزل والنبذ بسبب الخروج عن
املعتقدات والتقاليد السائدة ،فاملغترب هو من خرج عن املألوف االجتماعي أو
الديني.
حيث يري" فروم" هو أن يصبح اآلخرين غرباء بالنسبة لإلنسان ،فاملرء ال
يستطيع أن يربط نفسه باآلخرين ،ما لم تكن له ذات أصيلة وإال سيفتقد
للعمق واملغزى(.يحي العبد هللا،2005:ص.)74أما اريكسون

Erikson

فيرى أن

االغتراب النفس ي هو عدم الشعور بتحقيق الهوية وما ينتج عن ذلك من
أعراض ،فالفرد الذي لم تحدد هويته بعد يعتبر مغتربا ألنه يفتقد اإلحساس
باألمن الناتج عن عدم تحديد الهدف املركزي لحياته (.إجالل محمد
سري،2003:ص.)114

أما املغتربين هم أولئك الذين يشعرون باليأس من إصالح األمور،
والغضب من مظاهر االدعاء والتظاهر ،كذلك فهم يشعرون باإلحباط ونفاذ
الصبر وعدم القدرة على احتمال املظاهر املادية للمدنية الحديثة ،وتتميز
شخصية املغترب بعدم الثقة في الطبيعة اإلنسانية ،الخوف من الصداقة
الحميمة أو التعلق باآلخرين ،اتجاه سلبي نحو الثقافة بشكل عام ،اتجاه
سلبي نحو أي تورط أو التزام ،النظرة العامة إلى الحياة بمنظار أسود على
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اعتبار أنها ش يء ال معنى له ،االنعزالية قيام األخالق على أساس وجهة نظر
ذاتية عفوية (.سهير عبد السالم،2003:ص.)70

فاملشكالت النفسية واالجتماعية والشخصية تنشأ عادة عندما يصاحب
تعقد ظروف الحياة في املجتمع أويترتب عليها مظاهر سوء توافق تجعل أفراد
املجتمع يشعرون بوجود شرائح معينة بين أفراده ال تستطيع أن تتكيف أو
تتوافق بسهولة مع الظروف السائدة فيه فكل ما هو نفس ي له جذور
اجتماعية وكل ما هو اجتماعي له أصداء وانعكاسات نفسية ومن هنا كان
التالزم واالرتباط العضوي بينهما.
 -4االغتراب السياس ي:
يري أحمد خيري أن االغتراب السياس ي تبدوا مظاهره في العجز السياس ي
الذي يتضمن أن الفرد املغترب ليست لديه القدرة على إصدار قرارات مؤثرة
في املجال السياس ي ،وكذلك تغيب عنه املعايير التي تشكل النظام السياس ي،
وهو ببساطة شعور الفرد بأنه ليس جزءا من العملية السياسية،وأن صانعي
القرارات السياسية اليضعون له اعتبار وال يعملون له حساب(.محمد خضر
عبد املختار( د-ت) ،ص .)56

ويمكن إيجاز أنواع االغتراب الذي يعانيه العامل فيما يلي:
 عمله روتيني وال جديد فيه وال يستطيع من خالله إبراز قدراته ومهاراته،وكلما يقوم به هو االلتحاق باملؤسسة في الصباح الباكر والخروج منها عند نهاية
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الدوام،فسيطرة اآللة على معظم خدماته جعلته يشعر بالحيرة من املستقبل
املجهول.
 في املؤسسات الصناعية الحديثة تجد العامل يلهث وراء املال لتحسينحياته االجتماعية ولو على حساب قيمه االجتماعية ،فقد يجعل رب العمل
ربا أو إله يعبده،ففي هذه الحالة ال يستطيع تحقيق رغباته ويبتعد عن
العبادة الحقيقة فينشأ منفصم الشخصية ال هذا وال ذاك،حينئذ تزداد
حالته االنعزالية ويصبوا إلى االغتراب الديني واألخالقي.
 إن الكثير من العمال ال يستطيعون تحديد هوياتهم،أي ماذا يريدون في هذهاملؤسسة وما هو دورهم ،واليقيمون عالقات اجتماعية مع زمالء العمل ن
وقد يتمردون على القيم االجتماعية والتقاليد السائدة نظرا لعدم إيجاد
مخرج لهم،وفي هذه الحالة نقول أن العامل قد اغترب اغترابا نفسيا
واجتماعيا.
 إن عدم قدرة العامل في التأثير في املؤسسة يشعره بالعجز واحتقار نفسهفيلجأ إلى أساليب أخرى للتعبير عن مكبوتاته ومؤهالته وهو ما يدعى
باالغتراب السياس ي أو التحكمى.
في معظم الحاالت ال يجد العامل مكانا لطرح أفكاره وآماله وأحالمه خاصةفي مؤسسته وأمام زمالئه ورب عمله ،فال يجد من يستمع إليه حتى عندما
يلقي تحية السالم ،فيلجأ إلى اغتراب من نوع ثقافي اتصالي.
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رابعا :أسباب اغتراب العمال في ظل العوملة االقتصادية:
في ظل العوملة االقتصادية تغيرت أمور كثيرة على جميع الصعد من
ضمنها التأثير على حياة العمال في املؤسسات االقتصادية الحديثة مما أدت
بهم إلى االغتراب وهذه األسباب يمكن تلخيصها في التالي:
 لقد صاحب ظهور العوملة االقتصادية تطورات تكنولوجية متسارعة وهوما أثر سلبا على وجود العامل في املؤسسة االقتصادية الحديثة،فلقد
أصبحت لآللة دور مهم في النشاط االقتصادي وحلت محله،وأصبحت هي
التي تقوم بمعظم األدوار التي كان العامل في السابق يقوم بها،باإلضافة إلى
تحكم قلة من الناس في األموال وتعاقدهم مع السياسيين لبرمجة مصالحهم
املشتركة طبقا إليديولوجياتهم،فلم يجد العامل في ظل هذه التحوالت
التكنولوجية والسيطرة على رؤوس األموال إال الهروب من الواقع الجديد.
 أدت ظهور التكنولوجيا الجديدة التي صاحبت ظهور العوملة االقتصاديةأثرت على مهارات وقدرات العامل داخل املؤسسة،فالعامل ال يستطيع
مواكبة التطورات الحاصلة ملحدوديته معرفته،فهذه الزيادة في التطور
العلمي أدى إلى اغتراب العامل بعدما كان يمتلك معلومات ومهارات فنية
كفيلة بعمله،لكن مع هذا التطور والتغير العلمي وجد نفسه غريب عن التغير
الحاصل وأن معلوماته أصبحت ال تجدي نفعا.فعدم قدرته على مواكبة
التطور العلمي يجعله يغترب عن واقعه و مؤسسته.
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 في ظل العوملة االقتصادية يسمح بحرية انتقال السلع والخدمات دون أيةقيود،وبذلك فتح املجال لتواجد العديد من السلع األجنبية في الجزائر
منافسة بذلك السلع املحلية التي قد تعاني من نقص أو باألحرى املستهلك
لديه إقبال كبير على السلع األجنبية ضامنا بذلك أنها األفضل ،وهو ما يفقد
العامل الثقة في السلع التي ينتجها وبالتالي يعيش حالة اغتراب.
 تغير في مفهوم القيم الذي كان سائدا،فبرزت البراغماتية واكتسحت معظممناحي الحياة االجتماعية والثقافية،وأصبح العامل يجد نفسه مابين القيم
الجديدة وقيمه القديمة املتربي عليها،فراح يدور بين هاتين الحالتين،بين
التقبل للقيم الجديدة في املؤسسة،وبين قيمه األصيلة ،وبهذه املراوحة يكون
قد اغترب في الحالتين.
 إن االستخدام الغير أخالقي للقيم االنسانية جعل العامل في ميدان عملهيعيش حالة اغترابية،من خالل قيمه وقيم املؤسسة،مما جعله يعيش هوة
بين قيمه وبين ما يالحظه في حياته العملية واالجتماعية وهذا يعود لسطوة
العوملة االقتصادية على كل مناحي الحياة.
خاتمة:
يتسم النظام العالمي الجديد بشمولية العوملة االقتصادية في كل مناحي
الحياة وخاصة بعد تحرير التجارة وظهور األسواق الحرة وإزاحة الحواجز التي
كانت موجودة سابقا،فانحصرت رؤوس األموال لدى قلة من الناس وظهرت
املؤسسات االقتصادية الحديثة التي استغلت العامل لزيادة إنتاجها دون
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أ.باللي عبد املالك

إعطائه مكانة مكانة وقيمة تليق به ،بل العكس من ذلك فأصبح يشعر أن
مكانته ال قيمة لها في خضم هذا التسارع التكنولوجي واملنافسة
الدولية،فسلك طرقا وأساليب يرى من خاللها أنها األنسب لحياته فلجأ إلى
العزلة االجتماعية واالنطواء بغية الهروب من الواقع املعاش.
ومع زيادة التطور التكنولوجي وظهور اآلالت التي تقوم بمعظم املهام التي
كان يقوم بها العامل زاد اغترابه بسبب إحساسه بأن مكانته ال قيمة لها،
باإلضافة إلى عدم قدرته ملواكبة التطور التكنولوجي ألسباب عديدة منها
ضعف مستواه التعليمي ملسايرة تلك اآلالت والعمل بها ،وكذا معاملته من
قبل رب العمل على أنه ش يء ال بشر له قيمة ومكانة،كل هذا جعل هذا
العامل يبتعد عن واقعه االجتماعي واملؤسساتي وهذا يعود إلى أن العوملة
االقتصادية زادت بشكل كبير في اغتراب العمال في مؤسساتهم الحديثة.
املراجع:
 السيد على شتا :اغتراب اإلنسان في التنظيمات الصناعية ،مؤسسة شبابالجامعة،اإلسكندرية(،د-ت).
 السيد على شتا :نظرية االغتراب من منظور علم االجتماع ،مؤسسة شباب القاهرة،اإلسكندرية.1993،
السيد يسين :في مفهوم العوملة ،مجلة املستقبل العربي ،مركز د راسات الوحدة العربية،العدد. 1998،228
 أبو ناهية .نقال عن مجدى محمد عبد هللا :االغتراب عن الذات واملجتمع وعالقتهبسمات الشخصية ،جامعة االسكندرية.2001 ،
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 أحمد زكي بدوي :معجم مصطلحات العلوم اإلدارية ،دار الكتاب املصري ،القاهرة،ط.1989 ،1
احمد مصطفى عمر :إعالم العوملة وتأثيرها في املستهلك ،في سلسلة كتب املستقبلالعربي)  ، ( 24ط.2004، 2
إجالل محمد سري ،األمراض النفسية االجتماعية ،عالم الكتب للنشر والتوزيع ،ط،1مصر ، 2003،ص. 114
-

عبد اللطيف محمد خليفة :دراسات في سيكولوجية االغتراب ،دار غريب للطباعة

والنشر ،القاهرة.2003،
 عشوي مصطفى :أسس علم النفس الصناعي التنظيمي ،املؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر.1992 ،
عمر صخري :اقتصاد املؤسسة ،ديوان املطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر،ط.1993 ،2
 ناصر دادي عدون :اقتصاد املؤسسة للجامعيين ،دار املحمدية العامة ،الجزائر،1998.
 ريتشارد شاخت :مستقبل االغتراب ،تر( وهبة طلعت أبو العال) ،منشأاملعارف،اإلسكندرية.2001،
 ريتشارد شاخت :االغتراب ،تر ( كامل يوسف حسين) ،املؤسسة العربية للدراساتوالنشر ،بيروت.1980 ،
 منير الحافظ:سوسيولوجيا الرهبنة ،دار النايا للدراسات والنشر والتوزيع ،دمشق،ط.2011 ،1
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 محمد عاطف غيث :قاموس علم االجتماع املعاصر ،دار املعرفة الجامعية ،مصر،.2006
 محمد خضر عبد املختار :االغتراب والتطرف نحو العنف( دراسة نفسيةاجتماعية) ،دار غريب للنشر والتوزيع ،القاهرة( ،د-ت).
طه فرج عبد القادر وآخرون :موسوعة علم النفس والتحليل النفس ي :دار الوفاقللطباعة والنشر ،أسيوط،مصر،ط.2005 ،3
 حسين عمر :املوسوعة االقتصادية ،دار الفكر العربي ،ط ( ،4د-ت). يحي العبد هللا:االغتراب ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،ط.2005 ،1 سهير عبد السالم :مفهوم االغتراب عند هربرتماركيوز ،دار املعرفة الجامعية،االزاريطة ،مصر.2003 ،
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.sociologie. 1960
- Seman M:Alienation and social Learning in a reformatory
;am.J.social.1963.vol.LXIX.
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د .شريفة بن غذفة

دور الجامعة في تنمية العمليات املعرفية املعقدة لدى الطلبة.
 رؤية ميدانية بجامعة سطيف– 2د .شريفة بن غذفة
وحدة البحث تنمية املوارد البشرية جامعة سطيف2

ملخص:
منذ مئات السنين والجامعة تلعب دورا هاما في التنمية املجتمعية ،وعلى
نحو متزايد تطالبها املجتمعات املعاصرة بالقيام بأدوار متعددة منها :الحفاظ
على املعرفة للجيل القادم ،انجاز البحوث الحديثة ،نقل املعرفة ،وأن تلعب
الدور الرئيس في التنمية االقتصادية.
وعليه ركزت هذه الورقة على العمليات املعرفية املعقدة كهدف رئيس
للجامعة لتطوير مهارات الطلبة؛ كالتفكير الناقد واملعاكس الذي يعد من أهم
الطرق املستخدمة في التفكير اإلبداعي ونقل التعلم .كما يمكن أن يتعلم
الطالب كيفية تقبل من يختلف معهم حتى قبل أن يفهم وجهة نظرهم،
والغرض من كل هذا هو الوصول إلى حرية التعلم التي تسمح للمجتمعات
بتحديد مستقبلها بحرية.
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– 2 رؤية ميدانية بجامعة سطيف-دور الجامعة في تنمية العمليات املعرفية املعقدة لدى الطلبة

Summary:
Modern societies progressively require universities to be responsible
for multi roles; like: preserve knowledge for future generations- realize
researches - Transferring Knowledge to the Society - and to play a
principal role in economic development.
For that reason, this research focus on the importance of
complex cognitive processes as a principal aims to developing students
skills; Like critical or reverse thinking, Which is One of the methods used
in

creative

thinking,

And

Learning

transfer,

And

How

accepting other peoples; so you can accept someone without understanding
him or her in the university. the purpose is exactly to allow a higher
academic freedom for our modern societies to determine its own future.
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د .شريفة بن غذفة

مقدمة:
يستلزم أن تكون لدى الطلبة الجامعيين مجموعة من املهارات
السيكولوجية واالجتماعية وعلى رأسها املهارات املعرفية حتى نقول بأن
الجامعة أدت دورها بشكل مقبول ،إذ أن املجتمع انتظر وينتظر الكثير من
املؤسسات الجامعية في إحداث التغيير االيجابي على مستوى شخصية
أبنائهم أو على املستوى االقتصادي والسياس ي.
في الواقع نجد أن أغلب املشاركين في املنافسات السياسية ورؤساء
األحزاب من خرجي الجامعة .ورغم أنهم شربوا من نفس املنابع الجامعية إال
أن وجهات نظرهم تختلف من قائد ألخر ،وهذا إن دل على ش يء فمن املؤكد
أنه سيدل على أن الجامعة الجزائرية  -ورغم ما يقال عنها -تلعب دورا مهما
في تخريج طلبة يتمتعون بحرية التفكير وتنوع واختالف في الرأي من النقيض
إلى النقيض من خالل ما يعرف باملنظمات الطالبية.
إذ أن الجامعة ال تعتمد فقط على ما اصطلح عليه التحصيل الدراس ي؛
بل تصبوا إلى تنمية وتطوير طرق وأساليب تفكير الطلبة ،كما تعلمهم مهارات
عديدة مثل التفكير الناقد من خالل حرية إبداء الرأي ،والقدرة على تقبل
األخر حتى و ن كان يختلف معه .وهذا من خالل االطالع على املؤلفات
وتقييمها وتلخيصها قبال .ومن ثم إعطاء وجهات نظر قد تتفق وقد تختلف
معها خاصة في إطار انجاز البحوث بطريقة أكاديمية علمية ومنهجية.
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و عليه تحاول هذه الدراسة؛ البحث في مدى إسهامات الجامعة في تنمية
شخصية الطالب وتطوير مهاراته في األداء األكاديمي بحرية ،وكذا إكسابه
مهارات جديدة من خالل تنمية قدرته على التفكير وتوظيف مختلف
العمليات املعرفية .إذ ال يتوقف األمر على استقبال وفهم املعلومات من طرف
الطالب؛ ولكن البد له من التمحيص واملقارنة والتوظيف املعرفي ليحدث
نقل حقيقي للمعلومات ،ويصبح للطالب شخصية معرفية متميز ،هدفها
ليس بالضرورة االختالف مع األخر ولكن فهمه قبل االتفاق معه.
إن التفكير لم يعد اليوم فقط تلك املهارة األولية التي يعتمد عليها
الطالب والتلميذ في املؤسسة التربوية أوالجامعية ،بل أصبح هناك تفكير
تشريعي وتنفيذي وأخر قضائي وهي أساليب ال يمكن تعلمها بشكل أفضل
وأكثر وضوحا وال استثمارها بشكل فعلي؛ إال في إطار الحرم الجامعي .وهذا
احتراما لخصائص النمو ودور كل مؤسسة تعليمية في املجتمع .كما أن جميع
العمليات املعرفية لها عالقة بالتفكير عموما سواء كعملية معرفية معقدة أو
دنيا ،وهذا من خالل أن يكون سبقا لها ،أو في نهايتها وفي الغالب مستمرا
معها مثال :كحل املشكالت واتخاذ القرار أو العمليات املعرفية بمختلف
مستوياتها ،واالستراتيجيات املعرفية املختلفة.

مشكلة الدراسة:
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ال يمكن لعاقل أن ينكر دور الجامعة املهم؛ قديما وحديثا ،ورغم تطور
الوسائل البيداغوجية وزيادة عدد هياكلها ومؤسساتها التعليمية،إال أن
مطالبة املجتمع لها في تزايد مستمر؛ لتطوير أدائها وتحسين مخرجاتها .إذ لم
تعد مهمتها توفير املعلومات فقط ،بل أصبحت مهمتها تعليم الطلبة كيف
يبحثون ويوفرون ويستثمرون املعرفة وبجودة عالية من خالل تنمية أساليب
تفكيرهم وقدراتهم املعرفية .وهذا تماشيا ومتطلبات السوق.
فالتنمية املستدامة التي ينادي به جميع أطراف املجتمع تعتمد بنسبة
كبيرة على خرجي الجامعات ،الذين سيتولون املناصب العليا في البالد وال
يمكن لهؤالء مسايرة مخططات التنمية وتحقيق أهدافها دون أن يكونوا
قادرين على اتخاذ القرارات السليمة واملدروسة ،ولم ينموا أساليب تفكير
مناسبة وغير متمكنين من اإلبداع والقدرة على حل املشكالت بطرق مرنة و
متنوعة ،كما ال يمكنهم أن يحققوا أهدافهم ويطوروا وطنهم إن لم يتقبلوا
بعضهم البعض ولو اختلفوا ،ويعملوا على نقل ثقافة الحوار وتقبل األخر ما
دامت الغاية واحدة .وعليه يمكن أن نطرح اإلشكالية االستفهامية على النحو
التالي:
تساؤالت الدراسة:
 هل تسهم الجامعة في تنمية التفكير الناقد لدى الطلبة؟
 هل تسهم الجامعة في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة؟
 هل تسهم الجامعة في تنمية مهارة تقبل األخر لدى الطلبة؟
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 هل تسهم الجامعة في تنمية مهارة نقل التعلم لدى الطلبة؟

أوال :الخلفية النظرية للدراسة:
1تعريف الجامعة:
" يرى علماء التنظيم التربوي أنه ال يوجد تعريف قائم بذاته أو تحديد
شخص ي وعالمي ملفهوم الجامعة ،لذلك فإن كل مجتمع ينش  .جامعته
ويحدد لها أهدافها بناء على ما تمليه عليه مشاكله ومطامحه وتوجهه
السياس ي واالقتصادي واالجتماعي .لذلك فالجامعة مؤسسة للتكوين ال تحدد
بمفردها أهدافها وتوجيهات تلك األهداف بل بالعكس فهي تتلقاها من
املجتمع الذي يعتبر األساس وهو الوحيد الذي بإمكانه أن يمدها بالحياة
وباملدلول وبالواقع.
وبدراسة متأنية بمختلف الفروع واألنظمة حتى التجريدية منها املدرسة في
الجامعات املنتمية ألنظمة اجتماعية واقتصادية مختلفة ،يمكننا أن نلمس
هذه الحقيقية سواء في الجامعات املسماة الليبرالية أو الجامعات األمريكية أو
جامعات البالد االشتراكية ،وبغض النظر عن النظام الذي تنتمي إليه ،تظل
مؤسسة ذات طابع خاص تنشد االستقاللية لتحقيق أهدافها في إنتاج
املعرفة ونشرها .وهي استقاللية ال تفصلها كلية عن املجتمع بل تظل جزءا ال
يتجزأ منه يعتريها التوترات والصراعات التي تحدث في محيطها االجتماعي و
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تتأثر بهذا املحيط سلبا أو إيجابا .من خالل ما ورد يمكن عرض بعض
التعريفات املعربة نسبيا عن مفهوم الجامعة:
هناك من يعتبرها املصدر األساس ي للخبرة ،واملحور الذي يدور حوله النشاط
الثقافي لآلداب والعلوم والفنون ،مهما كانت أساليب التكوين وأدواته ،فإن
املهمة األولى للجامعة ينبغي أن تكون هي دائما التوصيل الخالق للمعرفة
اإلنسانية في مجاالتها النظرية والتطبيقية،

وتهيئة الظروف املوضوعية

لتنمية الخبرة الوطنية التي ال يمكن بدونها أن يحقق املجتمع أي تنمية
حقيقية ،في امليادين األخرى" ( دليو وآخرون ")2006 ،كما تعتبر الجامعة
أيضا مؤسسة تعليمية ومركزا لإلشعاع الثقافي ونظاما ديناميكا متفاعل
العناصر ،تنطبق عليه مواصفات املجتمع البشري حيث يؤثر مجتمع
الجامعة في الظروف املحيطية ويتأثر بها في نفس الوقت.
أما رامون ماسييا مانسو " Ramon Macia Mansoفإنه يعرف الجامعة على أنها
ّ
خاصين ،تستعمل
مؤسسة أو مجموعة أشخاص يجمعهم نظام و نسق
وسائل و تنسق بين مهام مختلفة للوصول بطريقة ما إلى معرفة عليا(دليو و
آخرون)2006،
تعتبر"الجامعة مؤسسة تعليم مسئولة عن نقل القيم الحضارية وعن تنمية
املجتمع الذي نعيش فيه ،هي إذن مسؤوليات جسام تقوم بها الجامعة ولن
تستطيع استكمالها أو انجازها بكفاءة إال إذا تابعت التغيرات العاملية،
وشاركت في نقلها وتصويب أخطائها بما يتناسب مع املطلب االجتماعي
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د .شريفة بن غذفة

للتعليم الجامعي .ونجد أن هناك عالقة واضحة بين الجامعة والتقدم وبين
التعليم العالي ونسب النمو االقتصادي"(البرعي)355 :2002 ،
 2تنظيم الجامعة الجزائرية:
"تعتبر الجامعة الجزائرية بمفهومها "الغربي" من أقدم الجامعات في الوطن
العربي حيث تأسست عام  1877وبقيت وحيدة حتى االستقالل عام 1962
وكانت تحتوي على أربع كليات – كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -كلية
الحقوق والعلوم اإلدارية  -كلية العلوم الفيزيائية – كلية الطب والصيدلة،
وقد تخرج منها أول طالب جامعي جزائري عام  1920من كلية الحقوق
كمحامي .وفي حقيقة األمر ،أن هذه الجامعة أنشئت كجامعة فرنسية من
أجل خدمة أبناء املستوطنين"(دليو و آخرون)2006،
3وضعية التعليم العالي في الجزائر:
"إن العديد من الباحثين والخبراء يجمعون على أن مؤسسات التعليم العالي
بالجزائر تعاني العديد من املشكالت والسلبيات التي تعيق نموه وتطوره وتحد
من كفاءته وفعاليته وجودته ،منها عدم قدرتها على استيعاب امللتحقين
الجدد من التعليم الثانوي بالجامعة ،ونمطه والخطط واملناهج والسياسات
التعليمية التي كثيرا ما تجد مقاومة شديدة من طرف الطلبة أو األساتذة
أنفسهم بسبب عدم توافقها مع واقع التعليم في الجامعة الجزائرية بسبب
تبني نماذج مستوردة للتعليم العالي ،وانعدام املوازنة بين مخرجات التعليم
العالي واحتياجات التنمية ،وعدم التوازن بين النمو الكمي واإلعداد النوعي
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د .شريفة بن غذفة

لطالب الجامعة وضعف الكفاءة الداخلية (ارتفاع معدل التسرب) والكفاءة
الخارجية (اختالل في تناسب مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق
العمل) .و أخيرا عدم فعالية أجهزة التوجيه.
ويمكن اختصارها في مجموعة من النقاط منها :تدني نوعية التكوين -ضعف
معايير التقويم و الجودة -ضعف مناهج التعليم و قدمها – ضعف عملية
التأطير -ثقافة التعليم السلطوية -عدم التوازن بين النمو الكمي واإلعداد
النوعي لطالب الجامعة -ضعف االتفاق على التعليم العالي وانعدام مصادر
التمويل ( .سايملي)2012 ،
4مقومات تحقيق أهداف الجامعة:
 1-4عضو هيئة التدريس:
"يقع على عاتق عضو هيئة التدريس عب .اإلشراف على الرسائل العلمية
والبحوث ،بحيث يقوم بتوجيه الطالب و إرشادهم ،ثم تولي مهمة اإلعداد
الثقافي املنهي لهيئة معينة حسب الكلية التي يعمل بها ،ويقترح برامج هذا
اإلعداد ويعده و يقدمه ثم يقوم بالعملية النهائية لتقويم الطالب.
يعتبر األستاذ الجامعي مصدرا رئاسيا للمعرفة لطالبه بحيث يلزمه ذلك أن
يكون متعمقا في مادة تخصصه ومتجددا و مالحقا لكل جديد في مجال العلم
و املعرفة ،سواء باألمور املتعلقة بمادة تخصصه األكاديمي أو بعض الثقافات
العامة التي تفض ي لشخصيته سمات تميزه عن باقي أفراد املهن األخرى فضال
عن التزامه األخالقي بآداب املهنة العامة مع قدرته على توصيل املعلومات
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د .شريفة بن غذفة

لطالبه بصورة متفاعلة بناءة ناتجة من إملامه الكافي لتخصصه وسمات
املرحلة العمرية التي يتعامل معها.
يضاف إلى ما سبق احترام عضو هيئة التدريس ألفكار و أراء و جهود طالبه
في مجال مادته التخصصية و أي من املناقشات الحرة التي تتم بينهما سواء
داخل األسر الطالبية .كما أن األستاذ الجامعي يحتاج إلى الحرية األكاديمية و
املدنية" (البرعي)303-302 :2006 ،
 2-4املناهج و املقررات الدراسية

" تعتبر املناهج واملقررات الدراسية من أهم املقومات لتحقيق أهداف
الجامعة .وحتى اآلن ونحن على أعتاب األلفية الثالثة مازالت املناهج تحتوي
على مقررات دراسية تقليدية رتيبة ،تحتل فيها الدراسات النظرية واإلنسانية
مركز الصدارة ،مع ضعف االرتباط بين املناهج الدراسية في الجامعات
ومتطلبات التنمية ،باإلضافة إلى ضعف العناية واالهتمام بالدراسات
التطبيقية ،مع عدم خضوع املناهج لتقويم مستمر( ".البرعي)304 :2006:
 3-4طرائق التدريس
" إن طرق التدريس املستخدمة حاليا في جامعاتنا تعتمد على املحاضرة
والتلقين ،التي تعتبر قاصرة ومتخلفة عن البحث والتطبيق واملوضوعية
العلمية في التعلم والتعليم ،وقد يبدو استخدامها شائعا خاصة في غالبية
الكليات النظرية لسهولتها ورخص تكلفتها ،كما أنها الطريقة الوحيدة ألفها
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د .شريفة بن غذفة

الكثير من أعضاء هيئة التدريس في معظم الكليات الجامعية( ".البرعي،
)306 :2006
 4-4الطالب:

"إذا كان املجتمع الجامعي بيئة (منتقاة) وإذا كان هذا االنتقاء يشير إلى قدر
كبير من (النقاء) والتمييز للعناصر املختارة ،سواء من أعضاء هيئة التدريس
أو الطالب ،إال أننا ال نستطيع أن ننس ى تلك الحقيقة االجتماعية التي تؤكد
أن هذه العناصر تظل جزءا من الجسم االجتماعي الكلي العام لألمة ،منفعلة
بظروفه وأصوله وما يضطرب به من أحوال سواء من الناحية السياسية أو
القتصادية أو االجتماعية.
هذه املتغيرات املجتمعية ليست مجرد عناصر منفصلة تتجاور مع ما يتلقاه
الفرد الجامعي من معارف ومهارات وقيم ،إنما تدخل في نسيج التكوين
الشخص ي بحيث تلتحم بما يتعلم وتتفاعل معه،بل وقد تلونه وتوجهه ،وإن
كانت هي بدورها أيضا _ هكذا املفروض -ال تقف عند حد أن تكون فاعلة.
وإنما هي كذلك منفعلة .لكن القدر متاح من الفعل واإلنفعال بين الطرفين
يعود إلى ميزان القوة لدى كل منهما"(البرعي)307 :2006 ،
5خصائص الطالب الجامعي و مشكالته
"أوال التحديد الزمني ملرحلة الشباب في التعليم الجامعي ثانيا الخصائص
واملميزات العامة للنمو الجسمي االنفعالي في مرحلة الشباب وثالثا الخصائص
واملميزات العامة للنمو العقلي في مرحلة الشباب "
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د .شريفة بن غذفة

(البرعي،
)206 :2006
 6أهداف الجامعة ووظائفها :بين املاض ي والحاضر واملستقبل
" تعتبر الجامعات في مختلف دول العالم والنامي أساسا من أسس تطوير
وخدمة املجتمع على قواعد ومعايير علمية سليمة .فهي من ناحية تقوم
بإعداد القوى البشرية املؤهلة تأهيال عاليا والالزمة للعمل في شتى قطاعات
املجتمع ومن ناحية أخرى تساهم في وضع خطط التنمية للنهوض باملجتمع،
باإلضافة إلى أنها معقل من معاقل توجيه النقد البناء ملا يحدث في املجتمع
من ممارسات .وإلى جانب هذا وذاك فهي السبيل إلى نشر املعرفة وتنميتها
وتوظيفها .و بوجه عام تقوم الجامعة بوظائفها املختلفة في محاور ثالثة :هي
 نشر املعرفة إنتاج املعرفة وتنميتها توظيف املعرفة وتطبيقها "( البرعي)300 :2006 ،
7دور الجامعة في تنمية شخصية الطالب:
تتعاظم يوما بعد يوم أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة بمختلف
مؤسساتها ،فهي املسئولة عن تنمية شخصية الطالب بجميع جوانبها:
السلوكية األدائية والوجدانية االنفعالية وكذا املعرفية .حتى يكون الطالب
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د .شريفة بن غذفة

أكثر اتزانا ونفعا لنفسه وملجتمعه .غير أن هذا يجب أن ال يتناقض وقوانين
النمو الطبيعية ونحن نعني بهذا مباشرة اإلصالحات الجديدة وبالذات نظام
ل.م.د .حيث أصبح القادمون من الثانوية إلى الجامعة عبارة عن أطفال
مراهقين ،لدى أكثرهم أخر اهتمامه هو التحصيل العلمي .وهذا ما من شأنه
إعاقة الجامعة بشكل كبير في أداء وظائفها.
" إن جامعاتنا مدعوة الن ترسخ قيم املواطنة اإليجابية ،لكي ندفع بالحياة
على ارض الوطن من العجز إلى القدرة ،ومن تقوقع إلى املشاركة ،ومن
الجمود إلى الحيوية ،ومن مجرد اإلتباع واالنصياع إلى أفاق التجديد و
اإلبداع "( عمار)18 :2001 ،

ثانيا:االطار املنهجي:
 1فرضيات الدراسة:
 تسهم الجامعة في تنمية التفكير الناقد لدى الطلبة.
 تسهم الجامعة في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة.
 تسهم الجامعة في تنمية مهارة تقبل األخر لدى الطلبة.
 تسهم الجامعة في تنمية مهارة نقل التعلم لدى الطلبة.
 2أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية الحرم الجامعي في حد ذاته ،ومن
أهمية وخطورة املهام املنسوبة لها ،وأدوارها املتشعبة ،حيث أنها ليست
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د .شريفة بن غذفة

مجرد مؤسسة تعليمية تقدم املعرفة جاهزة ،بل تنتقدها وتمحصها ،وتنقلها
لنخبة املجتمع ليصبحوا كوادر قادريين على التسيير والتطوير والتنمية ،وهذا
لن يتأتى بأساليب تفكير كالسيكية غير منفتحة ،وال بمهارات معرفية ضيقة،
عال؛ ليس فقط
بل البد من أن يكون خرجي الجامعات الجزائرية على قد ٍ
على مستوى التحصيل العلمي و لن حتى على مستوى الجانب االنفعالي و
املعرفي املعقد.
 3أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى محاولة التعرف على مدى إسهام الجامعة في
تنمية التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي ومهارة تقبل األخر،ومهارة نقل التعلم
لدى الطلبة .كما أنها حاولت التعرف على درجة ارتباط هذه األبعاد بعضها
البعض وبالدرجة الكلية لالستبيان املعد من طرف الباحثة.
4تعريف املصطلحات:
 الجامعة :جامعة سطيف  2قسم علم النفس.
 الطالب الجامعي :طلبة املاستر تخصص علم النفس :عالجات نفسية
وصعوبات التعلم.
 التفكير الناقد :نعني بها قدرة الطالب على النقد املوضوعي ألعمال
زمالئه ومناقشة اآلخرين في أرائهم والقدرة على فهم ما يقدم له من
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د .شريفة بن غذفة

معارف جديدة و استنتاج أفكار جديدة وكذا املقارنة بين وجهات النظر
املختلفة.
 التفكير اإلبداعي :نقصد بها قدرة الطالب على البحث على أكثر من حل
ملشكلة واحدة ،وعلى االهتمام بالقضايا الغامضة وعدم التخلي عن
رأيه بسرعة واإلبداع في تقديم أعماله وبحوثه وتحدي صعوبات
البحث العلمي.
 مهارة تقبل األخر :نقصد بها قدرة الطالب على تقبل نقد األخر ألعماله
واالستماع لرأي األخر بموضوعية و التعاون مع الزمالء وكذا القدرة
على قبول األخر مهما اختلف معه واكتساب زمالء أكثر.
 مهارة نقل التعلم :املقصود بها هي قدرة الطالب على توقع مستقبله
بوضوح وعلى تطبيق ما تعلمه في حياته الخاصة وحل مشكالته من
خالل شرح األمور لآلخرين وأيضا مدى فهمه القضايا السياسية
واالقتصادية.

ثالثا :اإلجراءات املنهجية للدراسة:
1منهج وأدوات الدراسة:
تم استخدام استبيان مكون من أربعة أبعاد واملتمثلة في التفكير الناقد
والتفكير اإلبداعي وباإلضافة إلى مهارة تقبل األخر ونقل التعلم .بمعدل
خمسة عبارات لكل بعد ،والغرض من هذه االستمارة هو محاولة التعرف
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د .شريفة بن غذفة

على مدى مساهمة الجامعة في تنمية هذه املهارات كأحد أدوارها في الجانب
املعرفي لتنمية شخصية الطالب .وعليه فإن الطريقة الوصفية كانت هي
األنسب لعرض ومعالجة بيانات الدراسة.
2عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من  134طالب جامعي مستوى ماستر بكلية العلوم
االجتماعية تم توزيع االستمارة عليهم .وتم اختيار مستوى املاستر كونه
تعرض لخبرات جامعية كافية مدة  4أو  5سنوات تسمح لنا بالتعرف على
مدى التغيير الحادث في بعض الجوانب املعرفية لدى الطالب مقارنة باملرحلة
الجامعية.
 3األساليب اإلحصائية :تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري
ومعامل االرتباط

رابعا :عرض و مناقشة نتائج الدراسة:
قامت الباحثة بمعالجة معطيات الدراسة ببرنامج  spss 19وعليه تحصلنا
على النتائج التالية:
فيما يخص الفرضيات القائلة بأن:
 تسهم الجامعة في تنمية التفكير الناقد لدى الطلبة.
 تسهم الجامعة في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطلبة.
 تسهم الجامعة في تنمية مهارة تقبل األخر لدى الطلبة.
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د .شريفة بن غذفة

 تسهم الجامعة في تنمية مهارة نقل التعلم لدى الطلبة.
نعرض املعطيات من خالل الجدول التالي:
جدول رقم ( )1يبين املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لدرجات أفراد العينة على أبعاد االستبيان األربعة
التفكير الناقد
التفكير اإلبداعي
تقبل األخر
نقل التعلم
ك

N
134
134
134
134
134

Mean
11,0075
10,6418
11,0075
9,8507
42,5075

Std. Deviation
8,12542
2,51433
2,32184
2,65994
11,09951

Std. Error Mean
,70193
,21720
,20058
,22978
,95885

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن املتوسط الحسابي لدرجات أفراد
العينة على املقياس ككل بلغت  42.50وهي قيمة يمكن اعتبارها أكبر من
متوسط درجات االستبيان ( )30وهذا يدل على أن هناك تغيير واضح في
املكتسبات املعرفية للطالب و ال نقصد بها الكم املعرفي ولكن املقصود هو
حدوث نمو في العمليات املعرفية للطالب مقارنة باملرحلة الثانوية.
كما يتضح ذلك من خالل نتائج املتحصل عليها على أبعاد الدراسة؛ إذ
كان أكبر متوسط حسابي يعود لبعد التفكير الناقد و بعد تقبل األخر والذي
بلغ  11,00لكل منها وهي قيمة أكبر من متوسط كل بعد ( ،)7.5وهذا يدل
على أن الطالب الجامعي ّ
نمى مهارات التفكير الناقد وتقبل األخر داخل
الجامعة وأنها تحسنت بشكل واضح ،غير أن االنحراف املعياري لبعد للتفكير
الناقد ( )8.12كان أكبر من االنحراف املعياري لبعد تقبل األخر (.)2.32
يأتي في املرتبة الثانية بعد التفكير اإلبداعي بمتوسط حسابي يقدر بـ
 10,64وانحراف معياري قدره  2,51وهي قيمة أكبر من متوسط البعد (،)7.5
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د .شريفة بن غذفة

وهذا يدل على أن الطالب الجامعي ّنمى مهارة التفكير اإلبداعي بشكل ملحوظ
داخل الحرم الجامعي .وفي األخير يأتي بعد نقل التعلم بمتوسط حسابي قدر بـ
 9,85و انحراف معياري قدر بـ  ،2,65ورغم أن قيمة املتوسط تبقى أكبر من
متوسط البعد ككل إال أنها تحتل املرتبة األخيرة مقارنة باألبعاد السابقة لكل
من التفكير الناقد وتقبل األخر وبعد التفكير اإلبداعي.
باالعتماد على ما سبق عرضه فإننا نجد أن الطالب الجامعي تحسنت
لديه مجموعة من املهارات والعمليات املعرفية وهي على التوالي مهارة تقبل
األخر بمعنى أن الطالب أصبح أكثر قدرة على تقبل نقد األخر خاصة فيما
يخص إعداد مذكرات تخرج ماستر والبحوث بحيث تجده يعرض خطة
عمله على األساتذة بمختلف التخصصات وحتى على بعض زمالئه .ومن
الطلبة من يطلب رأي أستاذه وزمالئه أثناء عرضه ألعماله املختلفة ،وهذا ما
ينمي لديهم مهارة االستماع لألخر بأكبر قدر ممكن من املوضوعية ،إذ أن
النقد يكون للعمل وليس لشخص الطالب و هذا دليل على أن التركيز حول
الذات يتناقص باملوازاة مع تزايد تقبل األخر ،وهي من أهم خصائص النمو
الطبيعي.
من جهة أخرى فإن رحلة البحث عن وجهة نظر اآلخرين عن رأيهم في
العمل يكون سببا لتكوين عدة عالقات مع األساتذة والزمالء قد تدوم ملدة
أطول ،ومع وجود أراء مختلفة يتعلم الطالب تقبل اآلخرين مهما اختلف
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معهم في الرأي و تصبح النافسة العلمية بمفهومها الصحيح بدل التنافس
بدافع الغيرة فقط.
من الطبيعي أن مهارة التفكير الناقد تتماش ى مع مهارة تقبل األخر ،إذ أن
الطالب يصبح قادرا على تقبل نقد اآلخرين وإعطاء رأيه بدوره فيما يخص
أعمال اآلخرين وهذا ما يثري النقاش داخل الصف وخارجه ،هذا ما يساعد
الطالب على فهم ما يقدم له من معارف والقيام باستنتاج الروابط املختلفة
بين هذه املعارف.
حتى أن بعض الطلبة يبدأ بإعطاء رأيه في ما يدرسه من مقاييس
ونظريات ومقاربات علمية وهذا ما ينمي مهارة النقد العلمي املبني على أسس
منهجية وينمي أيضا مهارة التفكير اإلبداعي الذي يأتي في املرتبة الثانية بعد
مهارة تقبل األخر والتفكير الناقد .حيث يكتسب الطلبة روح املنافسة لتقديم
أحسن عمل فيه ملسته الخاصة بمقارنة ومتابعة ما يقدمه الزمالء ومحاولة
تحسينها ،كما يتعلم الطلبة طرق مختلفة ملواجهة صعوبات البحث العلمي
املتمثلة خاصة في انجاز مذكرات التخرج.
غير أنه ورغم تحسن مهارات الطالب على مستوى األبعاد سالفة الذكر
إال أن قدرته على نقل ما تعلمه خارج الجامعة تبقى أقل من املستوى
املطلوب ،ومرد ذلك إلى عدة عوامل ،لعل أهمها :أن نقل التعلم يبقى من
العمليات املعرفية املعقدة التي تحتاج هي األخرى إلى مجموعة معقدة من
املهارات والعمليات املعرفية بمستوياتها الثالث ،ولعل األمر يرجع أيضا إلى
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كون عينة الدراسة لم تتخرج بعد بالتالي ال يسعها تطبيق كل ما تعلمته إال
بعد الخروج من الجامعة والتوجه إلى سوق العمل .إال أنه يبقى للطالب رأي
في القضايا السياسية واالقتصادية كما أن الطالب الجامعي لم يعتمد كلية
لحل مشاكله  -على األقل داخل الجامعة -على والديه من خالل تنمية قدرته
على شرح وجهة نظره لآلخرين و محاولة إيجاد سبل للتفاهم.
في األخير نستنتج أن الجامعة ورغم كل الصعوبات التي تعيشها وتواجهها
تبقى قادرة على أداء أدوار مهمة منها :تنمية خصائص معرفية مهمة وضرورية
ُ
لدى الطالب الجامعي وهي بهذا تنمي الجانب املعرفي من شخصيته وتبقى
وسطا مالئم لحدوث نمو معرفي سليم إلى حد كبير لدى الطلبة.
وقد أشار يوسف سيد محمود في بحث قام به حول الطلبة الجامعيين
( )1991إلى نفس الفكرة تقريبا لكن نتائجها تختلف عن نتائج الدراسة
الحالية وهي " أن القيم املعرفية والتي تشمل (الحقائق واملنطق ،الحكمة،
الفهم ،الكتب ،التعليم والتربية ،الرحالت ،التفكير ،التخطيط) ،وكان من
املتوقع أن تحقق هذه القيم نسبة تأكيد أكبر ،وخاصة في ضوء انتشار
التعليم بجميع مستوياته ،والحاجة العلمية إليه في مختلف األعمال واملهن،
ولكن يبدو أن هناك عوامل اجتماعية و اقتصادية أثرت على زيادة تبني
الشباب لهذه النوعية من القيم (".محمود يوسف )143 :1991 ،ومرد هذا
لالختالف في املدة الزمنية ،أو إلى عدم تطابق األبعاد التي تم قياسها في كل
دراسة باإلضافة إلى اختالف مجتمعي الدراستينSpearman's rho.
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التفكير
الناقد
التفكير
االبداعي
تقبل األخر

نقل التعلم

ك

R
Sig.
N
R
Sig.
N
R
Sig.
N
R
Sig.
N
R
Sig.
N

التفكير
الناقد
1,000
.
134

التفكير
اإلبداعي
**
,516
,000
134
1,000
.
134

تقبل
األخر
**
,497
,000
134
**
,449
,000
134
1,000
.
134

نقل
التعلم
**
,476
,000
134
**
,554
,000
134
**
,499
,000
134
1,000
.
134

د .شريفة بن غذفة

ك
**
,790
,000
134
**
,767
,000
134
**
,737
,000
134
**
,816
,000
134
1,000
.
134

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

نالحظ من خالل هذا الجدول أن أعلى قيم االرتباط هي تلك التي تربط
بين الدرجة الكلية لالستبيان ودرجات أبعاده األربعة؛ إذ تأتي في املرتبة األولى
بعد نقل التعلم ( )0.81يليه بعد التفكير الناقد ( )0.79والتفكير اإلبداعي
( )0.76وأخيرا بعد تقبل األخر(.)0.73
أما بالنسبة الرتباط األبعاد ببعضها البعض فقد كانت كلها مرتبطة
ببعضها البعض بدرجات تراوحت بين ( )0.44و ( )0.55التي ربطت التفكير
اإلبداعي ببعد نقل التعلم فكلما كان الفرد مبدعا كلما كان قادرا على نقل
واستثمار ما تعلمه في ظروف مختلفة .وأقل قيمة ربطت بين التفكير اإلبداعي
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د .شريفة بن غذفة

وبعد تقبل األخر إذ أن املبدعون بصورة عامة يختلفون مع اآلخرين في أرائهم
و تحليالتهم للمواضيع وإال فكيف سيكون الجديد .وباستقراء جميع
االرتباطات نجدها منطقية تتماش ى مع مبادئ النمو املعرفي كما تتماش ى مع
أهمية فكرة أن تنمية مهارة معينة يؤدي بال شك إلى تحسن في املهارات
األخرى.
خاتمة:
تسهم الجامعة الحديثة بال شك؛ في تنمية شخصية الطلبة وقدراتهم
املعرفية ،ليس من خالل ما تقدمه من زخم معرفي فحسب ،ولكن من خالل
تنوع مشارب أساتذتها واختالف منطلقاتهم الفكرية وتوجهاتهم السياسية
واالقتصادية؛ السيكولوجية واالجتماعية قبال.
إن مشكلة انحراف الجامعة عن مسارها – كما يسميه البعض -تأتي في
مقدمة املشكالت الفكرية والسياسية التي تواجهها املجتمعات املعاصرة.
وتحاول في كل مرة؛ حل وحلحلة أزمات التسيير واإلنتاج التي تعيشها
الجامعة .ونظرا لقلة البحوث على املستوى املحلي التي حاولت وصف حال
الجامعة الجزائرية بشكل دقيق وعميق قبل تقديم تفسيرات افتراضية ،فإن
حقيقة ما يجري في الجامعات الجزائرية يبقى غير واضحا كفاية ،و يبقى
دورها الحقيقي أيضا غير واضح ويتأزم باستمرار.
رغم ذلك يمكن القول أن الجامعة مازالت تؤدي دورها املعرفي رغم كل ما
ُوجه ُويوجه إليها من اتهامات ،فهي مازالت قادرة على تنمية شخصية الطالب
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د .شريفة بن غذفة

املعرفية ،ونحن بهذا ال ندعي أنها بعيدة عن كل ما هو سلبي ،بل بالعكس
فهي تحتاج إلى تحين في كل حين ولكن دون نظرة سوداوية فاألمور ال تتعلق
فقط بالطالب واألستاذ؛ إنما تتعلق بقضايا أخرى أكثر تعقيد منها التسيير
وسياسة الجامعة ومدى العمل الفعلي لتحقيق األهداف الحقيقة التي
فتحت من أجلها الجامعة .ناهيك عن ضرورة توفر "مجتمع علمي" يقوم
بالبحث معترفا بقيمته ،ويتقبل الباحثين ويساعدهم ماديا ومعنويا.
إذ ال يمكن اعتبار الجامعة املسئول األول والوحيد عن املستوى املعرفي
للطالب ،فاألسرة واملدرسة خصوصا شريك مهم بل وأساس ي في هذه
القضية .فالجامعة ما هي إلى مستقبل لنتاج سياسة تربوية معينة صقلت
أذهان التالميذ ملدة تتأرجح بين  11و 13سنة .ولشخصية اتسمت بمجموعة
من القدرات املعرفية واالجتماعية والنفسية ...؛ تكون الجامعة عادة مسرحا
الكتشافها وتنميتها .وما يتعلمه الطالب من حرية أكاديمية فكرية من املؤكد
سيسمح للدول بتحديد مصيرها بشكل حر دون تدخل خارجي أو تبعية.
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د .شريفة بن غذفة
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د .شريفة بن غذفة

املالحق:
استمارة التقييم الذاتي للطالب الجامعي
حول دور الجامعة في تنمية قدراته املعرفية
التعليمة :إليك أخي الطالب مجموعة من العبارات؛ الغرض منها هو تقييم الوضعية الفكرية الخاصة
بك وحدك بين املرحلة الثانوية والجامعية ،فالرجاء اإلجابة بصدق وبعد تفكير محايد على كل عبارة
بما يناسبك أنت فقط .هل قدراتك الفكرية تحسنت في املرحلة الجامعية مقارنة باملرحلة الثانوية؟
اإلجابة تكون من خالل االختيار املناسب من الخيارات الثالث .ال تترك سؤاال دون إجابة.
الر
قم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

العبارة

لم
تتحسن

تحسنت
قليال

تحسنت كثيرا

التحاقك بالجامعة حسن من قدرتك على النقد املوضوعي ألعمال زمالئك
التحاقك بالجامعة حسن من قدرتك على مناقشة اآلخرين في أرائهم
التحاقك بالجامعة حسن من قدرتك على فهم ما يقدم لك من معارف جديدة
التحاقك بالجامعة حسن من قدرتك على استنتاج أفكار جديدة بالنسبة لك
التحاقك بالجامعة حسن من قدرتك على املقارنة بين وجهات النظر املختلفة
التحاقك بالجامعة حسن من قدرتك على البحث على أكثر من حل ملشكلة واحدة
التحاقك بالجامعة حسن من قدرتك على االهتمام بالقضايا الغامضة
التحاقك بالجامعة حسن من قدرتك على عدم التخلي عن رأيك بسرعة
التحاقك بالجامعة حسن من قدرتك على اإلبداع في تقديم أعمالك و بحوثك
التحاقك بالجامعة حسن من قدرتك على تحدي صعوبات البحث العلمي
التحاقك بالجامعة حسن من قدرتك على تقبل نقد األخر ألعمالك
التحاقك بالجامعة حسن من قدرتك على االستماع لرأي األخر بموضوعية
التحاقك بالجامعة حسن من قدرتك على التعاون مع الزمالء
التحاقك بالجامعة حسن من قدرتك على قبول األخر مهما اختلفت معه
التحاقك بالجامعة حسن من قدرتك على اكتساب زمالء أكثر
التحاقك بالجامعة حسن من قدرتك على توقع مستقبلك بوضوح أكبر
التحاقك بالجامعة حسن من قدرتك على تطبيق ما تعلمته في حياتك الخاصة
التحاقك بالجامعة حسن من قدرتك على حل مشاكلك الخاصة
التحاقك بالجامعة حسن من قدرتك على شرح األمور اآلخرين
التحاقك بالجامعة حسن من قدرتك على فهم القضايا السياسية و االقتصادية
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البرمجة التلفزيونية بين العام و الخاص في ظل تحوالت املشهد
اإلعالمي في الجزائر
أ /آيت قاس ي ذهبية
جامعة األغواط
ملخص:
عرف املشهد التلفزيوني الجزائري أولى خطواته في ميدان التعدد بظهور
قنوات خاصة تتعدى  43قناة في ظرف ال يتعدى أربع سنواتwww.algerie-.

) ،)focus.comمع فتح مجال السمعي البصري و إقرار قانون منظم ينص
ً
بالخصوص أحداث هيئة ضبطية مشرفة على القطاع – و من املهم جدا
الوقوف على خصوصية البرمجة التلفزيونية في القنوات الخاصة الجزائرية
ومكانة هذه القنوات في املشهد اإلعالمي الجزائري ،فضال على موقع الجمهور
الجزائري من املعادلة :أطرافها :عمومي جزائري ،وخاص جزائري ،وفضائي
أجنبي.
يأتي هذا املقال الستعراض تغير املشهد اإلعالمي السمعي البصري في
الجزائر ،ويبرز ذلك التحول الذي الزم إعداد سياسات البرمجة التلفزيونية
على مستوى القنوات املتلفزة العمومية منها والخاصة.

مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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Résumé:
La question de la programmation télévisuel se consiste dans nos jours
paradoxalement sur un débats infini, concernant, le/les rôles multiples des
medias dite « lourds », ainsi que son ampleurs et omniprésences d’un coté,
et toute les défis/ menaces anthologiques qui demeure cité comme
exemple d’une nouvelle hégémonie du « flux » internet d’un coté autre.
Delors, les volontés académiques actuels, cherches à démontrer ce
créneaux, comme un soucie subjective et commun dans les (sic) et les
sciences humaines, y compris avec la participation effective des autres
études de nature anthropologique mêmes, lorsque l’acte de « zapping » est
devenu un champ d’intérêt très compliqué dan la conjoncture scociomédiatique « algérienne ».
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البرمجة التلفزيونية بين العام و الخاص في ظل تحوالت املشهد اإلعالمي في الجزائر

مقدمة:
يطرح بعض املتخصصين املعاصرين في مجال بحوث اإلعالم والصحافة
بعضا من اآلراء الصادمة ،على غرار جون لويس ميسيكا  J ,Messikaفي فرنسا
وآخرون ،تتمثل في أن التلفزيون في الوقت الحالي و في الجهة األخرى من
الكرة األرضية ،يعيش آخر أيامه –كوسيلة -بفعل سطوة التكنولوجيا
الحديثة لإلتصال :الهواتف الذكية ،اللوحات االلكترونية مع كثافة
استخدام

شبكات

التواصل

االجتماعي(

الفايس

بوك،

تويتر،

اليوتيوب،)...وتحررت الصورة من حاملها األصلي لتجد لنفسها حوامل
بتقنيات عالية،كما حاصرت الفرد في كل مناحي حياته اليوميةJean louis .
)) Missika, 2006, p7
حيال هذا السياق الجديد املهدد "لوجود" التلفزيون ذاته ،فيما يشبه
النهاية في الغرب ،الزال في املقابل يعيش "عصره الذهبي" على امتداد
املجتمعات العربية ،بفعل التكاثر السريع واملتواصل للقنوات التلفزيونية
ً
بعامها وخاصها،جامعها ومتخصصها بمفتوحها ومشفرها ،مستقطبا
ّ
الربحي
االستثمار كأي قطاع حيوي آخر .األمر الذي فرض عليه املنطق
بالتسابق لتوسيع سوق املعلنين.
أوال :البرمجة التلفزيونية:
تعد البرمجة التلفزيونية من أهم املحطات التي يمر بها املضمون
التلفزيوني ،ليصل إلى متلقيه في صورته وتوقيته املدروس واملالئم الذي
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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يضمن نجاح املؤسسة التلفزيونية ،غير أن الدراسات التي تناولتها في الوطن
العربي قليلة وجزئية في العموم ،رغم ما يكتسيه موضوع البرمجة التلفزيونية
من أهمية ،خاصة وأن القنوات التلفزيونية تتنافس فيما بينها من خالل
استخدام أساليب وطرق مختلفة في برمجتها التلفزيونية ،الستقطاب أكبر قدر
ممكن من الجماهير،أو على األقل االحتفاظ بجمهورها الخاص ،لذا نجدها
ّ
ميدانية (مسحية في الغالب) تحاول من خاللها تشخيص
تلجأ لدراسات
الخصائص االجتماعية والثقافية واالستهالكية للجمهور املستهدف ،فالبرمجة
ال ترتبط فقط بالزمن وانما ترتبط في األساس بطبيعة الجمهور املستهدف:
خصائصه النفسية والسوسيوثقافية ،مستواه العلمي وتصوراته الجمالية
والفنية،األمر الذي دفع بدارس ي البرمجة التلفزيونية للقول -في شكل مفارقة-
أنها تتشابه في القنوات التلفزيونية ،وتختلف في الوقت ذاته.
أوجه التشابه:
نبدؤها باألسس والقواعد التي تعتمد عليها البرمجة التلفزيونية التي تطبق
في كل القنوات التلفزيونية حاليا،
كونها نتيجة حتمية فرضها إقصاد السوق املبني على الربح املادي .لذا
ً
لجأت القنوات التلفزيونية الى تقديم مادة تلفزيونية نمطية تلقى رواجا
ً
جماهيريا تغلب عليها :برامج تلفزيون الواقع ،برامج الترفيه واأللعاب
التلفزيونية :على شاكلة " ستار أكاديمي ،ومن سيربح املليون ،حروف وألوف...
هي برامج حسب تصور القنوات التلفزيونية العمومية  -التي تحتفظ بمبدأ
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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ً
الخدمة العمومية – برامج ال تحوي قيما معرفية وثقافية بالضرورة،
مستهدفة للعواطف واألحاسيس تخترق ،وتعري الحياة الخاصة والشخصية
لألفراد.
أوجه االختالف :تحدد الفروق واالختالفات بين الشبكات البرامجية للقنوات
التلفزيونية على أساس اختالف أهداف القائمين على إعدادها وأصحاب
القرار فيها،كما تهدف البرمجة التلفزيونية في أي قناة لبناء عالقة قوية بين
القناة والجمهور املستهدف ،التي أساسها التوافق بين ميول واهتمامات
الجماهير من جهة بتقديم مادة تلفزيونية يريدها الجمهور وتتماش ى مع
اهتماماته وميوالته.
من جهة ثانية ال بد من مراعاة االمكانيات املادية املتاحة للقناة
التلفزيونية خاصة ما تعلق باقتناء املواد األجنبية أو إنتاج مواد درامية محلية
أو شراء حقوق بث التظاهرات الرياضية أو املهرجانات الفنية.
دون اغفال الجانب القانوني التشريعي املنظم لعمل القناة التلفزيونية
الذي يختلف من دوله ألخرى -حسب طبيعة النظام السياس ي واالقتصادي-
مع األخذ بعين اإلعتبار املحيط اإلجتماعي بكل خصوصياته الثقافية.
تسعى القنوات التلفزيونية عبر شبكاتها البرامجية لكسب جمهور خاص
لديه صورة عن شخصية القناة ،رسمتها :طبيعة البرامج املعروضة ،نوعية
البرامج ،املواضيع املعالجة ،السياسة التحريرية...الخ .وهذا ما يعرف بـ" هوية
القناة التلفزيونية") .نصر الدين لعياض ي ،2007 ،ص )38
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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البرمجة التلفزيونية في القنوات التلفزيونية الخاصة أو التجارية":
تعتمد القنوات التلفزيونية الخاصة أو التجارية على نسبة املشاهدة،
فكلما كانت سوق املشاهدين أوسع ،توسعت معها سوق املعلنين ،...فالهدف
األساس ي هو تحقيق الربح املادي وتمويل املؤسسة التلفزيونية ،لذا تغلب على
هذه القنوات البرامج الترفيهية كونها تستقطب الجماهير.
وضعت القنوات التلفزيونية الخاصة ،القنوات العمومية أمام مفترق
طرق ،فإما التخلي على مبدأ الخدمة العمومية وتقديم مادة تتماش ى مع
الذوق العام،أو االحتفاظ به مع امكانية فقدان جمهورها.
برامج القنوات التلفزيونية الخاصة أو التجارية:
تسيطر على هذه القنوات ،البرامج التلفزيونية التي تعد في نظر القائمين
على البرمجة التلفزيونية في هذه القنوات جاذبة للجماهير ،وتتماش ى مع
الذوق العام منها:
الحديث االستعراض ي :يشبه أحاديث املقاهي ،يقدم الحياة الشخصية
والتجارب الذاتية لبعض األفراد ويغلب عليه التلصص والثرثرة.
األلعاب التلفزيونية :تتميز بسهولتها وبساطتها مقابل حوافز مادية معتبرة،
تهدف لرفع نسبة املشاركة ونسبة املشاهدة ،ولعل إقبال الجماهير على مثل
هذه األلعاب كونها تمنحهم فرصة الظهور على الشاشة الصغيرة.

مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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تتجه القنوات التلفزيونية الخاصة التجارية لتقديم مثل هذه البرامج
ً
نظرا لضعف تكلفتها مقارنة باإلنتاجات الدرامية،وعدم استغراقها لوقت
طويل (.نصر الدين لعياض ي ،2007 ،ص .)66
برامج تلفزيون الواقع:ظهرت في القنوات التلفزيونية التجارية في أوربا
مطلع ثمانينيات القرن املاض ي ،تعتمد تسليط الضوء على حياة الشخصية
ألفراد عاديين (األحداث التي عايشوها ،حياتهم الحميمية ،عالقتهم
الجنسية ،تعاطيهم املخدرات ،عالجهم من االدمان من االمراض العقلية ،من
ً
االمراض السرطانية ،)...وتصنع منهم نجوما في ظرف زمني قياس ي.
ولعل سر نجاح هذه البرامج في استقطاب جماهير واسعة يعود إلى جمعها
بين اللعب والتنافس ،وتقديمها لجزء معين(منتقى) من الواقع ،باإلضافة إلى
اعتمادها على االستعراض والتمشهد ،وفي طريقة تصويرها،و تأطير البرامج
وتقطيع املشاهد،فهي تلتقي مع ما هو معمول به في مسلسالت أمريكا
الالتينية ،Télénovelasوكوميديا املوقف األمريكية.Sitcoms.
تمنح هذه البرامج ،املشاهد فرصة معرفة مجريات األحداث أكثر من
الالعبين واملتنافسين ،والغرض من اهتمام القنوات التلفزيونية الخاصة
بتقديم هذه البرامج،هو رفع نسبة املشاهدة ورفع حصصها من االشهار( .
نصر الدين لعياض ي ،2007 ،ص )68
املسلسالت األجنبية :تلجأ بعض القنوات التلفزيونية إلقتناء املسلسالت
التلفزيونية األجنبية بدل انتاج اعمال درامية محلية ،ذلك أن األولى
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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جمهورها "جاهز" وتكلفة شرائها أقل من الثانية ،التي تتطلب ميزانية
ضخمة،تشمل تكاليف املوقع مع التجهيزات وأجور املمثلين وخاصة النجوم
منهم وطاقم العمل،دون إهمال تكاليف اإلعالن والتسويق،مع احتمال عدم
رضا الجمهور في األخير عن العمل (.نصر الدين لعياض ي ،2007 ،ص .)69
برامج قنوات الشرق األوسطMBC1 ,MBC4, MBCDrama :
قنوات الشرق األوسط من القنوات الخاصة التجارية،تتميز بـ "باقة
برامجية" متنوعة حسب القناة.
برامج قناة : mbc4مخصصة للمسلسالت وللبرامج األجنبية وبالخصوص
األمريكية منها:
الدراما التركية :موسم الكرز،العشق األسود،ما وراء الشمس،لعبة القدر
و املدبلجة للعربية (اللهجة السورية(برامج شهر ابريل .)2016
و املسلسالت األمريكية املستوردة والتي تمثل حصة األسدParksand :
Recréation, The Good Wife, Days of Ourlivres, Mike and Molly …ex

البرامجاالخباريةالفنيةاألمريكية:
Entertainment Tonight, The insiderالتي تتابع الحياة الشخصية للفنانين
ومشاهير الغناء و التمثيل والتقديم في أمريكا.
The Doctors, Dr Oz,برامج تعنى بصحة املواطن األمريكي.
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باإلضافة إلى البرامج الخاصة باملسابقات و األلعاب االستعراضية في
نسختها األصلية أو في طبعاتها العربية على غرار : American Got Talent ,Arabs

Got TalentبرنامجAmerican Idol, Arab Idoleوغيرها.
برامج قناة :mbc 1نجد بعض اإلنتاج املحلي خاصة ما تعلق بالبرامج
الحوارية والكوميدية و كذا الدرامية :صباح الخير يا عرب ،برنامج بدرية،
خواطر (املوسم )11برنامج باملختصر ،دوت الشباب ،بالعارضة ،بدون شك،
الثامنة ،صدى املالعب...الخ مسلسل واي فاي (املوسم الرابع) .املسلسل
الدرامي :نوايا ،أحببتك من الصغر...
من خالل كل ما سبق فالتلفزيون الخاص:
 يميل لتقديم برامج مستوردة ،أو تقديم نسخ جديدة أللعاب تلفزيونيةطبعاتها األصلية غربية.
 يقدم عبر برامجه رموز لثقافة ّغربية ،ويبتعد عن الخصوصيات الوطنية،
عكس التلفزيون العمومي ،الذي يرتكز على تقديم خدمة عمومية تراعي
قيم ومبادئ مجتمعاتها.
 في تصوره،استقطاب الجماهير وسيلة لرفع العائد االشهاري ،واملجتمعاتليست سوى سوق تجارية.
 يعتبر املادة التلفزيونية أو البرنامج التلفزيوني سلعة أو منتوج ،وال يهتمبالقيم وال بالثقافة وال بالتربية،بل يهمه السعر والترفيه والتسلية والذوق
العام( .نصر الدين لعياض ي ،2007 ،ص .)69
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األمر الذي يفسر اعتماد القنوات التلفزيونية الخاصة على االشهار بنسب
تفوق ،%90والسؤال املطروح:كيف تحافظ هذه القنوات على جمهورها؟ مع
العلم أن دراسات قياس املشاهدة،أكدت نفور الجمهور من الفواصل
االشهارية،ولجوئها للمشاهدة باملواثبة .zapping
تلجأ القنوا ت التلفزيونية الخاصة الى انتهاج أساليب حديثة في البرمجة
التلفزيونية كـ:عرض برامج حديثة مرتبطة بالحدث ،وتمتلك القدرة على
تثبيت املشاهد أمام قناته التلفزيونية بـ :النقل املباشر للمباريات
الرياضية،والتظاهرات الفنية واألمسيات الكبرى...غير أن احتكار بعض
املجموعات لحقوق البث حال دون ذلك.
باإلضافة الى استخدام تقنية البرنامج املتواصل ،وهو اسلوب ايطالي
يجمع األلعاب واملنوعات في شكل وحدة متكاملة تتخللها ومضات اشهارية،
ً
دون أن تحدث نفورا لدى املشاهد (.نصر الدين لعياض ي ،2007 ،ص .)70
خصائص البرمجة التلفزيونية في الفضائيات العربية:
من أهم ميزات املشهد التلفزيوني العربي،صعوبة حصر عدد القنوات
ً
التلفزيونية الذي عرف اتساعا في السنوات األخيرة وهذا ما يوضحه الجدول
أدناه:
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الجدول رقم1:
السنة
2006
2007
2010
2011
2013
2014

عدد القنوات الفضائية العربية
395قناة
370قناة
 733قناة
1096قناة
1320قناة
 1294قناة

مالحظة في مطلع التسعينات من القرن املاض ي،كان عدد القنوات التلفزيونية
ً
من عمومية وخاصة محدودا اليتعدى عشرين أو ثالثين قناة.
في سنة  2013ارتفع الى  1320قناة منها  168عمومية و  1152خاصة
والسبب راجع:
 oللثورة التكنولوجية الرقمية التي عرفها القطاع ،مما سهل البث
ً
الفضائي وبتكاليف منخفضة ،وفتح آفاقا واسعة في املجال.
 oاندماج وتفاعل تكنولوجيات التلفزيون مع تكنولوجيات األقمار
الصناعية والحاسوب(.البث الفضائي العربي :التقرير السنوي-2012 ،
 ،2013ص )9
 oالتحوالت التي تعيشها املنطقة العربية ومواكبتها للتطور الحاصل،
أدى الى تراجع احتكار الدولة للقطاع ،وساعد على ظهور مدن إعالمية
عربية،ورفع حجم اإلنتاج ،مع توفير فرص بعث املزيد من القنوات
التلفزيونية.
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 oاقبال الهيئات العربية على إحداث قنوات تلفزيونية عربية جديدة
متخصصة ،خاصة في املجال الرياض ي.
عودة بث قنوات التلفزيون الليبي،التي اختفت مباشرة بعد الثورة،أدى إلى
ارتفاع عدد القنوات العمومية( .البث الفضائي العربي :التقرير السنوي،
 ،2013-2012ص .)21
جدول رقم 2:ترتيب التخصص في القنوات العربية سنة2014
تخصص القناة التلفزيونية
القنوات الرياضية
الدراما ( أفالمومسلسالت)
املنوعات الغنائية
القنواتالدينية
القنوات اإلخبارية

عدد القنوات التلفزيونية سنة 2014
170قناة
 152قناة
 124قناة
 95قناة
 68قناة

قنوات األطفال
القنوات التعليمية
القنوات الوثائقية
القنوات الثقافية

 26قناة
 17قناة
 16قناة
 09قناة

من خالل الجدول رقم 2:يتبين تصدر القنوات الدرامية والرياضية.
( البث الفضائي العربي :التقرير السنوي ،2014 ،ص .)14
يتميز املشهد التلفزيون الفضائي العربي بـ:
 oهيمنة القنوات التلفزيونية الخاصة أو التجارية(  1129قناة خاصة مقابل
 165قناة عمومية )
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 oاللغة املستعملة في القنوات التلفزيونية العربية تتصدرها اللغة العربية
واللهجات املحلية تليها اللغة األجنبية األولى وهي االنجليزية (.البث الفضائي
العربي :التقرير السنوي ،2014 ،ص .)15
 oتغطية التخصص في القنوات التلفزيونية العربية كل املجاالت(:نصر
الدين لعياض ي ،2007 ،ص .)78
 قنوات للطفل :طيور الجنة ،براعم ،سمسم ،قناة نون ،سبايس تون،...mbc3
 قنوات للمرأة :قناة "هي" للمرأة العربية ،النهار لكي ،قناة سميرة... قنوات لألفالم والدراما  :تنقسم الى: قنوات للسينما العربية ( املصرية ) :روتانا سينما ،روتانا زمان،
سيما ،بانوراما سينما ،تايم سينما،الحياة سينما ،ميلودي أفالم...
 قنوات عربية لألفالم األجنبية

(االمريكية بالدرجة األولى ):

…mbc2, mbc Max , Dubaï one ,Fox Movies
 قنوات عربية للسينما الهندية...zee Aflam, Mbc Bollywood :
 قنوات اخبارية :الجزيرة االخبارية ،الجزيرة مباشر ،قناة العربية ،العربيةحدث ،النهار االخبارية ،الشروق نيوز ،دزاير نيوز BBC ،البريطانية،
فرانس...24
 قنوات املوسيقى واملنوعاتالغنائية :روتاناكليب ،روتنا موسيقى،،Mazzika , FMميلودي ...Hits
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 القنوات الرياضية ،beIN SPORTS :دبي الرياضية ،الكويت الرياضية،نيل سبور ،السعودية رياضة ،الهداف...
 القنوات التعليمية :القنوات التعليمية املصرية. EDUC قنوات االشهار :دزاير شوب ،العقارية CNBC ،العربية... قنوات لعروض الزواج وقراءة الكف والتنجيم :قناة املستقبلاللبنانية...
 استقطاب القنوات التلفزيونية العربية لالستثمار خاصة في امليادين التيً
ً
ً
ً
تحقق اقباال جماهيريا وبالتالي تحقق ربحا ماديا بجذب املعلنين :كـالسينما
واملوسيقى خاصة من خالل برامج املسابقات االستعراضية وبرامج "
تلفزيون الواقع" و التعارف والزواج والشعوذة.
 وجود قنوات تلفزيونية تؤجر خدماتها للمؤسسات العامة أو الخاصةخالل فترة زمنية معينة.
 فرضت اقتصاديات اإلعالم على القنوات التلفزيونية استحداث مصادرتمويل جديدة ما عدا التمويل الحكومي وعائدات االشهار منها :الرسائل
القصيرة التي تظهر في أسفل شاشات التلفزيون تحوي تحايا وتعازي وتهاني
وأسئلة املشاهدين (قناة طيور الجنة،النهار لكي .)...باإلضافة الى املسابقات
التلفزيونية ( نصر الدين لعياض ي،2007 ،ص  :)78مسابقة حلم ملصطفى
األغا،وبرنامج حروف وألوف ملحمد الشهيري على قناة .mbc1
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كذلك االعتماد على الراعي الرسمي لبعض البرامج التي تحظى بنسبة
مشاهدة عالية.
 فتح االستثمار في ميدان القنوات التلفزيونية املجال أمام توسع القنواتالتلفزيونية كـ :مؤسسة الشرق األوسط  MBCالتي تفرعت الى، mbc 2 :
mbc 4, mbc action , mbc Bollywood , mbc max , mbc 3
وقناة الجزيرة التي انشأت باقتها التلفزيونية :الجزيرة االخبارية ،الجزيرة
أطفال ،الجزيرة مباشر ،الجزيرة الوثائقية ( .نصر الدين لعياض ي،2007 ،
ص )78
أسس البرمجة التلفزيونية العربية:
تسعى القنوات التلفزيونية العربية:
 ترقية االنتاج الوطني واملحلي. جذب الجماهير العربية بتلبية رغباتها،و ميوالتها أثناء إعداد الشبكاتالبرامجية باالعتماد على دراسات الجمهور ،لكن في واقع الحال تفتقد العديد
من القنوات التلفزيونية العربية لهيئة خاصة بدراسة الجمهور وقياس
املشاهدة.
 مما يجعلها تعاني نقصا في املعلومات حول جمهورها ،وبالخصوص بعدانتهاجها للبث الفضائي،الذي وسع دائرة الجماهير املتعرضة ملضامينها.
 ولعل سبب عزوف املؤسسات التلفزيونية العربية عن امتالك مؤسساتبحث خاصة بالجمهور،يعود لرغبتها في تفادياملصاريف املالية
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016

175

البرمجة التلفزيونية بين العام و الخاص في ظل تحوالت املشهد اإلعالمي في الجزائر

أ.آيت قاس ي ذهبية

الضخمة.فتتوجه ملراكز البحوث والدراسات الحكومية املعتمدة على عينة
محددة باإلطار الجغرافي الزماني ،في وقت حطمت فيها القنوات
الفضائية،والبث عبر شبكة االنترنت الحدود الزمكانية ،كما أنها ال تقدم
معلومات كافية عن مؤشرات حجم املشاهدة وال تتمتع باالستقاللية مما
يؤثر على مصداقيتها.
في التلفزيون الجزائري تم انشاء وحدة لقياس املشاهدة سنة ،1999غير
أنه في الوقت الحالي ال توجد استطالعات لرأي املشاهدين،ويبرر ذلك بكون
القائم بإعداد البرمجة التلفزيونية ينتمي ملجتمعه ،فهو إذن على دراية تامة
بخصائص ورغبات وميوالت الجمهور،لذا ال يحتاج لقياس املشاهدة،وإذا تم
االعتماد على دراسات للجمهور واستطالعات للمشاهدة ،فإنه ال يمكن لقناة
تلفزيونية عمومية تلبية رغبات الجمهور الجزائري حتى وإن كانت ملمة
بحاجياته.
 يتميز واقع دراسات الجمهور وقياس عملية املشاهدة بعدم تطوير أداةالقياس ،وعدم االعتماد على الدراسات العلمية املعمقة لفعل املشاهدة
التلفزيونية ،بعاداتها وأنماطها ورهاناتها الثقافية والسياسية واالقتصادية،
مما أثر على تطوير البرمجة التلفزيونية،وأبقاها رهينة مزاج املبرمج ،في
استناده على رد فعل آني للجمهور(:املكاملات الهاتفية ،البريد اإللكتروني،
الرسائل القصيرة التي تتعلق فقط بالبرامج االستعراضية والتفاعلية،وال
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تفيد البرامج الدرامية والوثائقية واالخبارية...وبرامج األطفال.)...وافتقارها
لسند علمي.

ً
 -أما عامل املنافسة فال تعده القنوات التلفزيونية العمومية عامال اساسيا

يعتمد عليه في إعداد الخارطة البرامجية التلفزيونية رغم أهميته ،إذ يعد
املحرك األساس ي في بناء الشبكة البرامجية التلفزيونية بالبرامج املستقطبة
للجماهير ،ألنها تتلقى تمويلها من قبل الدولة،فتزايد الجماهير أوتناقصها ال
يؤثر على ميزانيتها.
 غير أنها تهم القنوات التجارية والخاصة التي تعتمد كما أسلفنا علىعائدات االشهار واالستثمار ،على أساس االستحواذ على جماهير القنوات
املنافسة أو اقتسامه معها ،واملنافسة تكون بتقليد ومحاكاة شبكات البرامج
للقنوات التلفزيوني الناجحة،أو بتقديم برامج تتقاطع مع مشاهدي
املحطات األخرى الستقطابهم.
تفرض املنافسة على القنوات التلفزيونية العربية ،تقديم برامج تدور في
فلك(:الجنس،الدين ،السياسة ).باإلضافة الى احتكار بعض القنوات لبث
بعض البرامج :كالقناة الرياضية  (.beIN sportsنصر الدين لعياض ي،2007 ،
ص .)112
 اإلشهار من أهم مصادر تمويل القنوات التلفزيونية،غير أن هناك تكتمعن ذكر العائد املالي من اإلشهار ،فال مجال إلغفال كون االشهار من أهم
محددات البرمجة وذلك ألن :القائم على البرمجة يأخذ بعين االعتبار
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املساحات املخصصة لإلشهار ،وهذا يختلف من قناة ألخرى حسب
تسعيرة االشهار التي تتحكم فيها املنافسة،التي تملي على القنوات
التلفزيونية تخفيض تكلفة االشهار لجذب املعلنين بتوزيع املساحة
املخصصة لإلعالن على حساب البرامج األخرى(.نصر الدين لعياض ي،
 ،2007ص .)113

ً
 -من جهة أخرى،التشريعات والقوانين تلعب دورا في اعداد الخارطة

البرامجية في التلفزيونات املغاربية ( تونس الجزائر و املغرب)،و الذي يحدد
دور ومهام كل قناة تلفزيونية حسب طبيعتها القانونية.
التلفزيون الجزائري الخاص:
مع فتح املجال السمعي البصري في الجزائر أمام االستثمار،ظهرت العديد
من القنوات الخاصة ،وبلغت في ظرف قياس ي ال يتعدى أربع سنوات 43
قناة،خمسة منها فقط معتمدة من قبل الدولة الجزائرية،حسب تصريحات
وزيرها لالتصال بمناسبة محاضرة حول أخالقيات العمل الصحفي بحضور
رئيس مجلس الصحافة السويسري "دومينيك فونبرغ".
بعض هذه القنوات الخاصة التي ميزت املشهد اإلعالمي الجزائري،
ً
استطاعت أن تفرض نفسها على الساحة،والبعض اآلخر ّ
بقي مجهوال لدى
الجمهور الجزائري.
وحسب الوزير الجزائري،فإن وزارته بصدد التحضير لنصوص تنظيمية
من شأنها تأطير عمل القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر،واعتبر أن
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القنوات الـ :الثمانية والثالثين التي لم تحظى باعتماد الدولة غير موجودة
وغير معترف بها. (www.algerie-focus.com).
الجمهور الجزائري بين العمومي والخاص ،الى أين سيتوجه؟
حسب دراسات سبر اآلراء:
وفي دراسة أجراها املعهد الفرنس ي " ايمار" لسبر اآلراء حول انماط
وعادات مشاهدة الجمهور الجزائري للتلفزيون خالل شهر رمضان ،2013
على عينة من املشاهدين تتجاوز اعمارهم  15سنة( 2100مفردة العاصمة،
سطيف ،قسنطينة ،وهران ،بسكرة ) من الفترة 11الى  24جويلية.
كانت النتائج مختلفة تتمحور حول ( مشاهدة القناة مرة واحدة على
األقل ،نسبة الوقت الذي يمضيه املشاهد في متابعة قناة معينة ،بالنسبة
للوقت الكلي الذي يمضيه امام شاشة التلفزيون).
احتل التلفزيون الخاص املرتبة األولى في التغطية،في حين احتل العمومي
بقنواته الثالث الحصة الكبرى من نسبة املشاهدة  ( %38الجزائرية
الثالثة ،%20كنال الجيري ،%6.5والقناة األرضية .) % 11.5
)(www.algerie-focus.com
القناة
الجزائرية الثالثة
الشروق TV
القناة األرضية ENTV
تلفزيون النهار TV
الجزائرية TV
كنال ألجيري

نسبة املشاهدة
%20
%17.6
%11.5
%11.0
%7.3
%6.3
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وتقاسمت القنوات التلفزيونية االجنبية MBC 1, MBC DRAMA,
ونسمة الحمراء ونسمة الخضراء نسبة  %10.9القنوات العشرة التي نتجت
عن الدراسة تحتكر  %84.8من الوقت الذي يكرسه الجزائريون للمشاهدة،
هذا ما يوضح أن الوفرة الكبيرة للقنوات الفضائية العربية واالجنبية،ال تعني
ً
بالضرورة تقسيما للجمهور.
عادات املشاهدة التلفزيونية للجمهور الجزائري:
في االسبوع األول من الدراسة،تكشفت عن احتالل قناتي الشروقTV
والجزائرية الثالثة  A3للمراتب األولى في التغطية  %28بما يقدر بـ6.63 :
مليون مشاهد من املناطق الحضرية.
لتليهما قناة النهار بـ %19 :ما يقابله  4.5مليون مشاهد تليها القناة
األرضية ( %15أي 3.6مليون مشاهد ) ،الجزائرية (  %13أي  3.1مليون
مشاهد ) ،الكنال ألجيري (  %10ما يقابله 2.4مليون مشاهد)
من جهة أخرى ،في ما يخص الوقت املخصص ملشاهدة كل قناة
تلفزيونية أثناء ما يسمى "املشاهدة باملواثبة" zapping
القنوات العمومية تحتل حصة األسد بـ %38 :من السوق ( الجزائرية
الثالثة  %20من نسبة املشاهدة ،األرضية ،%11.5و  %6.3لقناة كنال
ألجيري).
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أما فيما يخص ترتيب املشاهدة لكل قناة على حدى ،تحتل الجزائرية
الثالثة املرتبة األولى لتليها الشروق،ثم األرضية ثم قناة النهار
الجزائرية(www.algerie-focus).
فيما يخص البرامج تمكن البرنامج الدرامي (أسرار املاض ي) الذي بث عقب
االفطار على القناة الجزائرية الثالثة،أن يتحصل على نسبة مشاهدة %30.4
(  7.2مليون مشاهد) في األسبوع األول من شهر رمضان ،يليه البرنامج
الكوميدي ( عمار الحاج لخضر) على قناة الشروق TVبنسبة  %23.8من
نسبة املشاهدة ،ثم البرنامج " أرواحي جارتي" على قناة الجزائرية الثالثة
بنسبة %.22.9
في األسبوع الثاني :ابتداء من األسبوع الثاني ،احتكرت القنوات الخاصة
الجزائرية "سوق املشاهدين" ،وتراجعت القنوات التلفزيونية العمومية ما
عدا القناة الرابعة.
احتفظت قناة الشروق TVباملرتبة األولى بنسبة  %28من التغطية ،تليها
قناة النهار التي تقدمت بـ5 :نقاط (،)%24وتراجعت الجزائرية الثالثة بـ7 :
نقاط (  ،)%21وتراجعت القناة األرضية والكنال ألجيري بـ 4 :الى  5نقاط على
التوالي،وسجلت  %11و  %5على التوالي من التغطية،في حين دخلت القناة
الجزائرية الرابعة ضمن القنوات الـ 10:األولى بـ.%.1.5 :
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في نفس الوقت تراجعت القنوات التلفزيونية األجنبية،ولم تتبق سوى
القناة التلفزيونية نسمة الحمراء والجزيرة الرياضية،و الـ :mbc Dramaالتي لم
تتجاوز  %4لكل منها في التغطية.(www.algerie.focus.com).
نتيجة :يمكن القول أن الجمهور الجزائري مع فتح املجال السمعي
البصري ،كان في مرحلة اكتشاف لهذا املشهد اإلعالمي الجزائري الجديد،
فتموقع بين مشاهدة القنوات العمومية -خاصة في الشهر الفضيل -ومتابعة
النشرات اإلخبارية الرئيسية،فضال على مشاهدة القنوات األجنبية التي تعود
عليها،مع إعطاء الفرصة ملعرفة ما جاءت به القنوات الجزائرية
الخاصة،وتبين من خالل الدراسة أنه سرعان ما ألتف حولها و استقطبته
برامجها خاصة الوطنية منها.
سمحت السلطات املسؤولة عن القطاع التلفزيوني لقنوات" :الشروق"
"النهار" وقناة "الجزائرية" بعد سنة من البث غير الرسمي من الخارج،بفتح
مكاتب بالجزائر العاصمة ،الذي أعتبر –في غياب اعتماد قانوني كامل بدفتر
شروط -بمثابة انفتاح و عهد جديد في التعامل الرسمي بين السلطة
السياسية الجزائر واإلعالم التلفزيوني الخاص،
في جانفي  2013استطاعت قناتا "النهار" و"الشروق"،تغطية أحداث
مركب تيقنتورين ب:ـإن اميناس ،وبهذا االعتماد من قبل وزارة االتصال
تكنت هاته القنوات من تغطية األحداث الداخلية :السياسية ،االجتماعية و
حتى األمنية التي تجري بالجزائر(www.algerie-focus.com). .
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بعد اربع سنوات من ظهور القنوات الخاصة..ما الجديد"؟
يتميز املشهد االعالمي السمعي البصري في الجزائر بعد سنوات قليلة من
فتح املجال السمعي البصري أمام االستثمار ،بميالد قنوات خاصة ( قناة
الشروق والنهار والجزائرية) وقنوات أخرى لم يتم االعتراف بها ُ
بعد من قبل
ً
الدولة،لكن رغم ذلك من املهم جدا الوقوف على التطور الحاصل في املجال:
 oتزايد وتوسع القنوات الخاصة وتفرعها وظهور التخصص على غرار:
 قناة النهار التي تفرعت الى النهار االخبارية " نيوز" املتخصصة باألخبارو"النهار لكي" املوجهة للمرأة.
 قناة الشروق TVالتي تفرعت الى :الشروق االخبارية "نيوز"املتخصصة في االخبار .والشروق العامة " الجامعة "،هي قناة
موجهة لتلبية كل رغبات املشاهد الجزائري ،والشروق بنة " :املوجهة
بالدرجة األولى للمرأة،واملتخصصة في الطبخ والخياطة..
 دزايرنيوز :اخباريةمتخصصة .و"دزاير " TVقناة جامعة وقنواتأخرى لإلشهار وتقديم الخدمات " دزاير  ،21دزاير  ،19دزاير .)...Shop
 انشاء القناة التلفزيونية "الخبر":KBCو هي قناة جامعة.ظهور القنوات الجزائرية الخاصة واملتخصصة في:
 قناة الهداف املتخصصة في الرياضة قناة سميرة والشروق بنة :موجهة للمرأة تختص في الطبخ الجزائريوالخياطة...
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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 قناة النهار لكي :موجهة للمرأة.باإلضافة إلى قنوات أخرى تبث من الخارج  :نوميديا نيوز ،العصر ،جرجرة،
الهقار، Beur tv،األجواء... ،الخ.
 oاستخدام أغلب القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة التكنولوجيات
الحديثة لإلتصال:
 من مواقع الكترونية على شبكة االنترنت. حسابات على شبكة التواصل االجتماعي الفايس بوك... أغلب البرامج املعروضة على القنوات التلفزيونية الخاصة متوفرة علىشبكة اليوتيوب.
 تمنح القنوات التلفزيونية ملشاهديها فرصة التواصل والتفاعل معالقناة ،وابداء الرأي حول البرنامج.من خالل صفحات التواصل
االجتماعي.
أظهر سبر اآلراء الذي أجراه معهد " ايمار "  -املتخصص في قياس نسبة
املشاهدة للقنوات التلفزيونية الجزائرية (فيفري  )2015على عينة حجمها
 1385شخص من مختلف الفئات العمرية واالجتماعية واملهنية -أن
القنوات الخاصة تتربع على نسب املشاهدة العالية لدى الجمهور الجزائري
بداية بقناة الشروق العامة التي تحتل املرتبة األولى بنسبة  %51.4تليها القناة
العمومية" الجزائرية الثالثة "بنسبة،%43.4 :و يحتل تلفزيون الخبر kbc
املرتبة الثالثة في قائمة ترتيب أهم القنوات التلفزيونية العامة في الجزائر من
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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حيث املشاهدة بنسبة%31.3 :من إجمالي معدالت املشاهدة لدى عينة
املستجوبين.
في حين تتصدر قناة النهار االخبارية قائمة القنوات املتخصصة بنسبة
مشاهدة بلغت  %37.7تلتها قناة الشروق اإلخبارية بـ%19 :ثم البالد TV
بنسبة  % 5.3باملقابل تتصدر قناة سميرة القنوات املتخصصة في الطبخ و
املرأة بنسبة %34.3ثم الهداف  %18.5وتلفزيون القرآن الكريم .%15.2
)(www.elkhabar.com
في دراسة أخرى أجراها معهد " ايمار " لسبر اآلراء في آخر أسبوع من شهر
ديسمبر ،2015أظهر احتفاظ قناة الشروق العامة الجزائرية باملرتبة األولى
بنسبة  %56من إجمالي املشاهدة في قائمة القنوات التلفزيونية الجزائرية
العمومية والخاصة والقنوات املغاربية والعربية،وقدر حجم جمهورها بـ:
12مليون جزائري كمشاهدين أوفياء يتابعون مختلف برامجها على مدار
اليوم مسجلة أعلى نسبة تطور قدرتها الدراسة بـ.%18.2 :
واحتلت في نفس الدراسة قناة النهار االخبارية املرتبة الثانية كقناة
متخصصة في األخبار بنسبة  %40.7واحتلت قناة "سميرة "  TVاملرتبة الرابعة
بعد  Mbc 4بنسبة  %35.1واحتلت الجزائرية الثالثة والهداف املتخصصة في
الرياضة،املراتب السادسة والسابعة على التوالي بعد  Mbc 1وتليهما Mbc 2
وMbc Bollywoodلتحل قناة الخبر  "kbcاملرتبة العاشرة،وهي بذلك القناة
العامة الثانية الخاصة في الترتيب بنسبة .%27.5
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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في حين تبقى القناة التلفزيونية  Mbc 4تحتل املراتب األولى ضمن Top 5
ضمن القنوات الخمس األولى في الوطن العربي بفضل مسلسالتها التركية و
األمريكية.
قناة "نسمة" التونسية أيضا تحتفظ هي األخرى بمكانتها،وقد عرفت
ً
تطورا يقدر بـ%6.6 :من حجم املشاهدة.
وبالتالي ضمن  20قناة تلفزيونية يشاهدها الجمهور الجزائري هناك 12
قناة جزائرية تسيطر على املشهد :الشروق  ،TVالنهار اإلخبارية ،قناة سميرة،
الهداف  ،TVالخبر  ،kbcالشروق االخبارية ،النهار لكي (...جريدة الشروق
اليومي ،العدد)4999:
خاتمة:
يمكن القول من خالل النتائج التي توصل إليها معهد "ايمار "لسبر
ً
اآلراء،أن القنوات التلفزيونية الخاصة سرعان ما وجدت لنفسها مكانا لدى
الجمهور الجزائري،وحجزت مكانة مهمة في املشهد اإلعالمي السمعي البصري
في الجزائر ،رغم نقص الخبرة واإلمكانات املحدودة وتنوع وكثرة الفضائيات
العربية واألجنبية،باإلضافة إلى أن الجمهور الجزائري على استعداد تام لتلقي
اإلنتاج الوطني واملحلي.
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امللخص:
بينت الدراسات في مجال اإلدارة املدرسية وجود أنماط من التسيير
تختلف فاعليتها من بيئة ألخرى ،وتتحدد وفقا لطبيعة السلوك القيادي ملدير
املؤسسة الذي يخضع لعوامل ومحددات مختلفة ،وتأتي هذه الدراسة
للكشف عن أنماط التسيير السائدة باملدرسة الجزائرية وإبراز مدى نجاعتها،
ثم الكشف عن العوامل السلوكية األكثر ارتباطا بنمط القيادة السائد بها ،في
ضوء التوجه الجديد للمنظومة التربوية املطبوع بمشروع املؤسسة
وبيداغوجيا الكفاءات ،و القائم على التخطيط و املبادرة واالبتكار.
اختيرت لذلك عينة عشوائية من مدراء املدارس املتوسطة لتمثل
مجتمعها في اإلجابة على أداة الدراسة املتمثلة في مقياس لوصف أسلوب
التسيير ،و مقياس لوصف السلوك القيادي ( )L.B.D.Qلصاحبه هالبن .halpin
وبعد تحليل النتائج بالطرق اإلحصائية املناسبة أسفر البحث عن وجود
العديد من النقائص في تسيير املدرسة ،و مكنت الدراسة من إبراز ما
للموضوع من أهمية في بلوغ املدرسة أهدافها املرسومة ،التي ينبغي ألجلها
متابعة املوضوع بالدراسات و األبحاث في جوانبه املختلفة.
كلمات مفتاحية :السلوك اإلداري ـ السلوك القيادي ـ التسيير اإلداري.
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أبعاد السلوك اإلداري ملديري املدارس بالنظام التعليمي الجزائري

Summary:
The research on school administration asserts the presence of various
models of administrative and educational management, which are
delimited by the heads of institutions and form effective (different) from
one institution to another.
The present work aims to discover the important parameters relating to
the jurisdiction of the property in the light of the project teaching of the
school and the skills-based approach.
Keywords: administrative behavior , leadership behavior , administrative
management.
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مقدمة:
من املعروف أن مخرجات النظام التعليمي تتضح على مستوى املتعلم
ذاته كما و كيفا ،و قد أكد الباحث طه الحاج الياس أن " نتاج اإلدارة
التربوية الحديثة الذي يؤثر على العملية إلى أبعد الحدود و يتأثر بها هو
اإلنسان املتعلم نفسه املزود باملعارف ،واملهارات والقيم و االتجاهات "
(الياس ،)1984،لذلك فإن التفكير في مستلزماته أصبح عمال مطلوبا،ونقطة
بدايته هي البحث في الكفاءة اإلدارية ملدراء املدارس ،وتشخيص طبيعة
تسييرهم اإلداري البيداغوجي (التربوي ) ،و اقتراح عوامل الرفع من كفاءة
ذلك كله كاملقدرة القيادية وعملية اتخاذ القرار ،و إدارة الوقت ،و
التنظيم.......،الخ.
لقد حسم الخالف حول ما إذا كانت مهام مدير املدرسة إدارية بحتة أم
فنية تربوية ،لصالح التكامل بين النظرتين ،باعتباره/أي املدير/قائدا عاما
يجب أن "يأخذ على عاتقه كل ما يتعلق بالتخطيط الشامل ملدرسته
) ،(Lewellen,1995و يوفر مناخا تنظيميا و تربويا تتحقق فيه أسس الدافعية
للعمل ) (Mitchell,1990كما يتوجب عليه إقامة عالقات إرشادية بينه وبين
طلبته ،ذلك أن األسلوب القيادي للمدير يجب أن يعمل على إدارة مدرسة
ذات فعالية ،وإنتاجية عالية ،فهو املشرف العام ملدرسته ،ولذلك فإنه من
الطبيعي أن يتوجه التركيز نحو املهام الرئيسية للعملية التربوية ( اإلدارية منها
والتقنية البيداغوجية ) في دور املدير ،وطبيعة املمارسات السلوكية التي
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يواجه بها كال من األهداف التربوية ،واملناهج الدراسية ،والتنظيم املدرس ي،
وأسرة العاملين معه ،واحتياجاتهم الوظيفية واالجتماعية والنفسية،
وحاجات الطلبة الذين يشرف على تمدرسهم " (الجبر.)1998،
إثر ذلك تبرز الكثير من العوامل ذات العالقة بالسلوك اإلداري (
القيادي) كمداخل مهمة في دراسة وتحديد سبل الرفع من الكفاءة اإلنتاجية
للمدرسة ،فالوقت على سبيل املثال وكيفية استثماره هو أحد تلك العوامل
يلقي كل العبء على املدير في كيفية استخدامه لتوفير املناخ التربوي الفاعل
لزيادة الكفاية اإلنتاجية للمدرسة )،(Caroll & anderson, 1994كما أن "اتخاذ
القرار وتنفيذه من العناصر الهامة في دور املدير،وأحد املكونات األساسية في
اإلدارة التعليمية ،لذا صنفت عملية اتخاذ القرار على رأس العمليات
اإلدارية ،حيث يذكر جريج أن وظائف اإلدارة التعليمية هي :صناعة القرار،
التخطيط والتنظيم ،والتقييم ،وقد رتبها كامبل ) ) Campell, 1985بالشكل
الذي يجعل صناعة القرار على رأس تلك العناصر :صناعة القرار ،ثم إعداد
البرنامج ،ثم التحفيز ثم التنسيق ،ثم التقييم( "....الهدهود ،)1996،إلى غير ذلك
من العوامل ذات العالقة بالسلوك اإلداري الناجح في إدارة املدرسة
املعاصرة ،مما يتعلق باملهارات الفنية واإلدراكية،ومهارات العالقات اإلنسانية
التي تشكل مجتمعة مهارات القيادة في ضوء املفاهيم النظرية للفكر اإلداري
املعاصر ،الذي أدى إلى تطور النظرة الحديثة لعمل مدير املدرسة ،وساهم
بالتالي في تعدد النظريات املفسرة لسلوكه ضمن إطار الفكر اإلداري بداية من
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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النصف األول للقرن العشرين والتي تعد فترة تبلور النظريات في مجال الفكر
اإلداري.
مشكلة الدراسة:
تمثل معرفة األنماط القيادية ومحددات السلوك القيادي ملدراء املدارس
في الجزائر ،والوقوف على أكثرها ارتباطا بكفاءة التسيير اإلداري و
البيداغوجي ،هدفا ال بد من بلوغه ،إذ يعد إصالح القيادة واإلدارة التربوية
في ظل التوجهات الجديدة املسندة إلى تحوير البيداغوجيا لتنصب على
الكفاءات بدل األهداف ،وتبني مفاهيم مشروع املؤسسة والتخطيط
اإلستراتيجي في اإلدارة املدرسية ،أحد الركائز األساسية في عمليات اإلصالح
والتحديث التي تنشدها وزارة التربية ،فالوظيفة األساسية ملدير املدرسة كما
يرسم ويراد لها هي تحسين القيادة التعليمية بحيث يعمل على تحسين نوعية
الحياة وتجويدها لكل فرد في املدرسة ،وحتى يستطيع تحقيق هذه الوظيفة
بكفاءة عالية يتوجب عليه أن ال ينشغل بما يجعل دوره منحصرا في األعمال
الروتينية وإهمال الجوانب التربوية والفنية التي تشكل جزءا هاما في وظيفته.
إن تسيير املدرسة الحديثة لم يعد مقتصرا على الجانب اإلداري وواجباته
الروتينية " فمدير املدرسة مطالب بتحسين القيادة التعليمية ملدرسته،
وتحسين نوعية الحياة لكل فرد في مدرسته ،وذلك يتطلب مجموعة من
املهارات واملؤهالت واملعايير التي يجب أن تتوفر فيمن يقترح أو يفترض فيه أن
يكون مديرا" ،) William H,1980( ،فالجانب الفني ( التربوي – البيداغوجي) في
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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تسيير املدرسة يمثل عنصرا بالغ األهمية للعملية التعليمية  /التعلمية ،ملا
يشتمل عليه من سهر على تطبيق البرامج التعليمية ،وعقد املجالس بكفاءة
وتنظيم األيام البيداغوجية والجلسات التنسيقية وقت الحاجة ،وتوفير
الوسائل التعليمية وتوظيفها بالشكل الذي يفيد في تسيير ظروف العمل
للعاملين،وتقديم الدعم الآلزم للتنمية املهنية للمعلمين ،وتحسين ظروف
التمدرس للمتعلمين بما يصب في خدمة حاجاتهم ،إلى جانب إيالء البعد
اإلنساني االهتمام الالئق بصورة تؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج.
إن املدير الفعال ينبغي أن يتبع سلوكا قياديا مناسبا يتعامل به مع
أعضاء فريقه " فاملدير الناجح ليس بالضرورة ديمقراطيا ،وال هو
باألوتوقراطي ،وإنما هو ذلك املدير الذي يقدر بفعالية القوى التي تحدد نوع
السلوك القيادي األنسب في مواجهة موقف معين" (شنودة ،)1977،وهو ما
يؤكد عليه أسلوب االحتماالت في اإلدارة املدرسية كما تشير إلى ذلك نظرية
املوقف ) ،(Approach Contingencyوهي النظرية التي تؤكد على أنه ":ال توجد
طريقة واحدة مثلى إلدارة املدرسة ،ولكن هناك أمزجة وأساليب مختلفة من
مدير آلخر تعتمد على املوقف والظروف املحيطة" ( أحمد.)1994 ،
في ضوء ما سبق وبالنظر ألسلوب تعيين القيادات اإلدارية في النظام
املدرس ي الجزائري ،وفي غياب منظومة مستقلة ومتكاملة لتكوين تلك
القيادات،حيث ال يزال األمر مقتصرا على انتقاء وتعيين املدرسين األوائل بعد
قضائهم لفترة تدريس مطلوبة ،وإسنادهم املناصب القيادية في املدارس
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016

193

أبعاد السلوك اإلداري ملديري املدارس بالنظام التعليمي الجزائري

د ،عبد هللا صحراوي

واملؤسسات التعليمية ،دون اعتبار للمؤهالت القيادية املناسبة ،إال ما كان
من إخضاعهم لتكوين قصير املدى وعلى فترات متباعدة أثناء مباشرتهم
ملهامهم ،بالرغم من كون الدراسات واألبحاث تفيد بأن املدير الفعال هو":
الذي يعطي اهتماما كبيرا للقيادة التي يتركز انتباهها على تخطيط العمل
وتنظيمه بناء على خلفية امتالكه للمؤهالت القيادية ،وبعد النظر الذي
يمنحه التركيز واالهتمام باألفراد والعاملين و املتمدرسين ،فيعمل على تنمية
العالقات اإلنسانية معهم ،وإشباع حاجاتهم ،والعمل على كسب ودهم
ورضاهم قدر اإلمكان ،ويمتلك في نفس الوقت الحساسية الكافية لكل
العوامل التي تؤثر عليه وتؤثر في املوقف ،ومن ثمة يستطيع أن يحدد
املشكالت التي تواجهه ببصيرة ،منتهيا إلى تحديد نوع القيادة الذي يناسب
املشكلة املطروحة ،فهو يعمل كمهندس في تنظيمه للجانب اإلنساني في
املجتمع املدرس ي ،في الوقت الذي يعمل على تحقيق أهداف املدرسة "
(أحمد ،)2000 ،وذلك كله يتطلب قدرا عاليا من التدريب والتكوين والتأهيل
ملدراء املدارس وقياداتها.
حينه ــا تص ــبح دراس ــة الس ــلوك القي ــادي مل ــدراء امل ــدارس ذات أهمي ــة بالغ ــة
للكش ــف ع ــن مح ــددات س ــلوكهم اإلداري وأنماط ــه بحك ــم ممارس ــتهم للعملي ــة
التعليمي ـ ــة والتربوي ـ ــة واإلداري ـ ــة ،وذل ـ ــك يفي ـ ــد ف ـ ــي التع ـ ــرف عل ـ ــى أكث ـ ــر األنم ـ ــاط
القيادي ــة شـ ــيوعا بيـ ــنهم ،وأكثرهـ ــا فاعليـ ــة ،كم ــا يـ ــؤدي إلـ ــى الكشـ ــف ع ـ ـن أهـ ــم
املحــددات التــي يرتكــز إليهــا ســلوكهم القيــادي واإلداري ،ومــن ثمــة الوصــول إلــى
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اقت ـراح تص ــور ع ــام ملعالج ــة النق ــائص وحص ــر الس ــلبيات ،ث ــم تفعي ــل الجوان ــب
اإليجابيـ ــة وتـ ــدعيمها ،ووضـ ــع تصـ ــورات لتكـ ــوين القيـ ــادات اإلداريـ ــة للمـ ــدارس
واملؤسس ــات التعليمي ــة بالش ــكل الفاع ــل واملطل ــوب ،وإث ــر ذل ـك تتح ــدد مش ــكلة
الدراس ــة ف ــي محاول ــة الوص ــول إل ــى إجاب ــات مقبول ــة ح ــول تس ــاؤالتها الرئيس ــية
التالية:
 هل يؤدي إتباع نمط التسيير الديمقراطي للمدارس إلى الرفع منكفايتها اإلنتاجية ؟.
 ما مدى ممارسة مدراء املدارس بالجزائر ألبعاد السلوك القيادي أثناءمباشرتهم ملهامهم القيادية ؟.
حدود البحث:
تقتصر هذه الدراسة حول السلوك اإلداري باملدارس بالجزائر في والية
سطيف ممثلة في عموم مدارسها املتوسطة ،وضمن هذا املجتمع تكتفي
الدراسة بتناول أثر العامل البشري املسير في تحديد كفاية وفاعلية املدرسة،
كما تعبر عنها نتائج املتمدرسين خالل السنوات الخمسة  2010ـ  ،2015وقد تم
إرجاع مظاهر كفاية العامل البشري في اإلدارة إلى كفاءة القيادة من خالل
إبراز أهم أبعاد السلوك القيادي.
مصطلحات الدراسة:
 -1املدارس املتوسطة :وتمثل مدارس املستوى الثاني في النظام التعليمي،
وهي وحدة تنظيمية في البنية الهيكلية للتعليم ما قبل الجامعي ،في الجزائر
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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والذي يتكون من التعليم التحضيري ـ التعليم االبتدائي-املتوسط ـ التعليم
الثانوي.
أدرجت ضمن وحدة تعليمية واحدة مع املدرسة االبتدائية في نظام واحد
بموجب األمر  35/76املؤرخ في  1976/04/16تسمى املدرسة األساسية املندمجة
ذات التسع سنوات (بن سالم . 1994)،وأعيد العمل بنظامها املستقل في
اإلصالح التربوي األخير بداية من السنة الدراسية  2004/2003ليلتحق بها
التالميذ الذين اجتازوا املرحلة االبتدائية ذات  6سنوات ( حاليا  5سنوات)،
وتستمر الدراسة بها ملدة  4سنوات ( بعد أن كانت  3سنوات في نظام املدرسة
األساسية) يلتحق بعدها التالميذ الذين يجتازون امتحان نهاية املرحلة
بنجاح إلى التعليم الثانوي.
ويسيرها مدير يعين من طرف وزير التربية بعد الخضوع إلجراءات
التسجيل ضمن قائمة التأهيل ،واالستفادة من التكوين ،والنجاح في
االمتحان املتوج له .ويساعد املدير في تسيير املدرسة مجلس التربية والتسيير
كما " تشكل املدرسة مجموعة تربوية يعيش الطفل ويتطور بين أفرادها،
وتوفر له الظروف إلكمال تربيته التي يتلقاها من العائلة وتيسر له الحياة
االجتماعية ،وتبث فيه حب الوطن وحب العمل ،وتخلق فيه الروح
االجتماعية واحترام الغير" (بن سالم..)1994،
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 -2القيادة التربوية :يعرفها درويش بأنها " القدرة التي يؤثر بها املدير في
مرؤوسيه ليوجههم بطريقة يتسنى بها كسب طاعتهم واحترامهم ،ووالئهم
وخلق التعاون بينهم في سبيل تحقيق هدفه بذاته "(درويش.)1972 ،
" فالقيادة التربوية تمثل مصدر التأثير في جميع العاملين باملدرسة بهدف
توجيه سلوكهم وتنظيم جهودهم وتحسين مستوى أدائهم ،من اجل االرتقاء
بالعملية التربوية كما وكيفا والعمل على تحقيق أهدافها (ستراك. (2000،
ومن هنا فإن التعريف اإلجرائي ملفهوم القيادة كما يتماش ى والدراسة
الحالية يقوم على اعتبار أنها ":تمثل األساليب الغالبة من املمارسات
واألنشطة والسلوكيات التي يمارسها مديرو املدارس املتوسطة ،أثناء تعاملهم
مع العاملين من أساتذة وعمال ،سواء تركزت حول العمل أو حول العالقات
اإلنسانية بهدف الوصول إلى تحقيق أهداف املدرسة التي يسعى الجميع
نحوها ،واكتساب الشعور باالحترام واالعتراف من طرف املجتمع والبيئة
املحيطة بحقل العملية التعلمية ،بمكوناتها األساسية وعناصرها الفاعلة في
ظل ما ترسمه التشريعات والقوانين من دور ملدير املدرسة"
 -3السلوك القيادي :السلوك القيادي يمثل مجموعة األبعاد التي يمكن
وصف سلوك القائد من خاللها فضال عن البحث في طبيعة العالقة بين تلك
األبعاد ،ومحكات الفعالية التنظيمية املتنوعة كاإلنتاجية والرضا عن العمل
وتماسك الجماعة " (شوقي.)2004،
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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وهي األبعاد التي شكلت أبرز مقاييس وصف السلوك القيادي املعروفة
واملنسوب للباحث  Leader Behavior Descriptive Questionnaire ) L.B.D.Q) Halpinوهو
املقياس الذي عدل فيما بعد ليشمل بعدين أساسين هما:
 -املبادأة :الحث والتركيز على العمل.

 -االعتبارية :االهتمام

بالعالقات اإلنسانية.
و وفق هذا االتجاه تأخذ الدراسة الحالية السلوك القيادي بكونه":
سلوك املدير ونشاطه مع العاملين الذي يعبر عن اتجاهه نحوهم ونحو
العمل ،من خالل ما يمارسه وما يصدر عنه أثناء أدائه لدوره القيادي في
املدرسة".
 -4الســلوك اإلداري :عطفــا علــى التعريــف اإلجرائــي ملفهــوم الســلوك القيــادي
الــذي تأخــذ بــه الدراســة وحيــث أن الســلوك القيــادي يعبــر بالضــرورة فــي جانــب
من ــه ع ــن النش ــاطات اإلداري ــة والطريق ــة الت ــي يمارس ــها به ــا م ــدير املدرس ــة ف ــإن
أقرب تعريف إجرائي ملفهوم السلوك اإلداري يكمـن فـي كونـه " طريقـة املـدير فـي
قيام ـ ـ ــه ب ـ ـ ــاإلجراءات اإلداري ـ ـ ــة والنش ـ ـ ــاطات املتص ـ ـ ــلة به ـ ـ ــا ،والت ـ ـ ــي ترس ـ ـ ــمها ل ـ ـ ــه
التشــريعات واللــوائح والقــوانين ،واملشــكلة فــي مجملهــا لــدوره فــي إدارة املدرســة،
فيس ــعى م ــن خالله ــا إل ــى تنظ ــيم وتس ــهيل ومتابع ــة أعم ــال األس ــاتذة والعم ــال،
وصـ ــوال إلـ ــى الحفـ ــاظ علـ ــى التنظـ ــيم املدرس ـ ـ ي وتحقيـ ــق أهدافـ ــه بفعاليـ ــة أكبـ ــر
وإنتاجية أعلى"
الدراسات السابقة للموضوع:
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أوال :دراسات حول األبعاد السيكولوجية للقيادة.
 -1في مجال القيادة واإلبداع قدم عوض ( )2002دراسة هدفت إلى استجالء
طبيعة العالقة بين القيادة واإلبداع،وفيما إذا كان ينبغي للقائد أن يكون
شخصا مبدعا يجب إخضاع اختياره ملتطلبات معينة ،بحيث يكون بمقدوره
خلق النجاح ،ومن ثمة البحث في إمكانية اختالف القدرات اإلبداعية
باختالف درجة
( النجاح) املحققة في أي مجال من مجاالت القيادة (عوض ،)15،2002،وهي
الدراسة التي خلصت إلى عدم وجود اختالف في أنماط القيادة تبعا الختالف
املجال والنوع،وأثبتت نتائجها ارتباط القيادة ببعد القبول ،فالنجاح في إدارة
شؤون األفراد واملؤسسات مرهون بتقبل القائد من طرف الجماعة التي
يديرها ،فيحظى باحترامها ،بشرط امتالكه للسمات والقدرات اإلبداعية التي
تقبل بها الجماعة ،والعمل على تحقيق مطالبها واالهتمام بشؤونها ليعبر عن
حاجاتها ،وهو ما يستلزم توافر سمات ،وقدرات أخرى كالقدرة على إقامة
العالقة اإلنسانية إلى جانب القدرة على القيادة.
 -2أما في مجال القرب والبعد من الجماعة فقد قام الباحث عوض بدراسة
في موضوع القيادة والتطرف (عوض ،)2002،حاولت أن تسلط الضوء على
طبيعة العالقة بين أبعاد السلوك القيادي وأبعاد التطرف ،مستهدفة
التعرف على بعض جوانب شخصية كل من املنبوذ واملقبول في مجال
القيادة ،في ضوء االعتقاد السائد بأن حدا أدنى من السمات ينبغي أن يتوفر
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لدى القادة ،وأنه من غير املمكن إنكار دور السمات الشخصية في القيادة مع
األخذ بعين االعتبار عدم وجود نمط واحد من السمات ،فالنمط يجب أن
يكون متصال بالخصائص الحالية وبنشاط وأهداف الجماعة ،وكان من نتائج
الدراسة التوجه العام لبعد القبول كشرط للقيادة ،فالقائد ال يمارس
سلطته إال من واقع تقبله في املجتمع.
كما بينت الدراسة وجود عالقة إيجابية وجوهرية بين بعدي القيادة
والقبول ،وبين متغير الذكاء ،ووجود عالقة دالة بين النبذ واالجتماعية،
فكلما زادت درجة النبذ قلت درجة االجتماعية .و توصلت إلى اعتبار أن
الشخص املنبوذ ال يحقق نجاحا " طاملا أن لديه عدم رضا عن الذات ،وعن
اآلخرين ،ويميل إلى االبتعاد عنهم بطريقة سلبية ،فيها شعورا بعدم تقبل
الظروف البيئية املحيطة بالحياة اليومية " (عطية ،سامي.)1974،
 -2يعتبر القائد نموذجا يبرهن لألتباع بطريقة مباشرة وغير مباشرة كيف
ينبغي أن يكون السلوك في املنظمة والعمل ،بمعنى رسم قيم جديدة أو إزالة
أخرى قائمة باعتبار القيم موجهات للسلوك .ضمن هذا اإلطار عملت
الدراسة على كشف النقاب عن العالقة بين السمات الشخصية االنفعالية
والقيم وارتباط القيم ببعدي القيادة والنبذ واختالف النسق القيمي بين
القائد واملنبوذ.
حول املوضوع ذاته تظهر دراسات إيفانوفتيش وآخرون ) (Ivanevich, & all.77أن
القائد في املنظمة وفي املدرسة على وجه الخصوص يلعب الدور األهم في
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نجاعتها وفعاليتها ،ولذلك تحتل سمات الشخصية مكانة بارزة ضمن
الدراسات التي تناولت القيادة التربوية وعالقتها بنجاعة وفعالية املدرسة ،و
يؤكد الكثير من الباحثين على عالقة نمط القيادة باملناخ التنظيمي
للمدرسة ،ومن ثمة بفعاليتها ( بروكوفر وليزوت  ،1997شوماخر

وفرائزر،1981كوبر،1983هالبن وكروفت  ،1963ليكرت  ،) 1970وهي جميعها دراسات
بينت نتائجها ارتباط نمط القيادة في املدارس بخصائص وسمات شخصية
القائد – املدير
إن الدراسات املدرجة في هذا املجال تتيح للدراسة الحالية تبني فكرة أن
اختالف املدارس فيما بينها في النتائج املحققة رغم تشابه ظروفها وتقارب
إمكانياتها ،يعود في جانب أساس ي منه إلى اختالف طرق التسيير وأنماط
القيادة بها تبعا الختالف شخصيات مدرائها ،ومن ثمة اختالف مناخاتها
التنظيمية ،التي تؤثر بطريقة ما في أداء فريق العمل " فالقيادة التربوية
للمدارس تمثل طرفا مهما في تباين و اختالف مستويات النجاعة " (Brookover

).& Lizott, 1979
ثانيا :دراسات عالقة السلوك التنظيمي (املناخ التنظيمي) بالقيادة و بفعالية
املدرسة:
أجريت بكندا والواليات املتحدة األمريكية فيما بين سنوات 1990-1980
مجموعة من الدراسات ،حول الفاعلية املدرسية متخذة في ذلك مؤشر
النتائج املدرسية املحققة من طرف املتمدرسين كمعيار للحكم ،وهادفة إلى
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التعرف على املتغيرات األكثر ارتباطا بفعالية املدرسة .وانطلقت تلك
الدراسات من افتراض أن العوامل الداخلية للتنظيم هي ما يتحكم في النتائج
النهائية ( املردود النهائي) وحددت من بين تلك املتغيرات :مناخ العمل و نمط
القيادة.
ويذكر كوريقو ) (Corriveau,1987أنه وبالنسبة للمدرسة فإن املتغيرات
الداخلية األكثر تأثيرا هي :طرق التسيير – مناخ العمل – نمط القيادة ،فهي
العوامل األبرز في التأثير على الفعالية كما تشير إليها نتائج التالميذ ( فبالرغم
ما للمدارس من تشابه في كثير من العوامل والظروف إال أن لكل منها بيئتها
الداخلية الخاصة ) ) ،(Gordon,1983وهي التي تخلق مناخا خاصا للعمل،
والذي يحدد بدوره درجة التوجه نحو تحقيق األهداف وحل املشكالت.
ففي املجال املدرس ي حاولت بعض الدراسات إبراز عالقة مناخ العمل
بالفعالية والنجاعة و بين الباحثون أن املدارس على اختالف حجمها وتباين
املستوى االقتصادي للمتمدرسين تختلف حتما في مناخاتها التنظيمية وفي
ثقافاتها الخاصة ،فتتباين بذلك مستويات نجاعتها ،األمر الذي أكدته
دراسات كل من هالبن وكروفت ) ،(Halpin, et crofts,1963وأوونس )(Ouvens,63

وسنكلير ) (Sinclair,70وكاليس ) (Kalis,1980وهو الش يء ذاته التي توصلت إليه
دراسات وأبحاث كل من قالسير ) (Glasser,1969ومادوس وآخرون & (Madus

) all,1980وموس ) (Moos,1979والتي أجمعت على كون اختالف املدارس في
العوامل املذكورة سابقا يؤثر على النتائج املدرسية للتالميذ.
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وفق هذا املنحى قامت جامعة مونتريال بكندا بداية التسعينات بمجموعة
من الدراسات تحت إشراف الباحث  Brunetاهتمت بإبراز عالقة املناخ
التنظيمي والنمط القيادي بفعالية املدرسة ،وأجريت إحداها على عينة من
املدارس االبتدائية والثانوية تم تصنيفها إلى فئتين بحسب فعاليتها من خالل
نتائج املتمدرسين بها.أسفرت نتائجها عن النقاط التالية:
يلعب نمط التسيير الدور الرئيس ي في فعالية وإنتاجية (فئة املدارس
الناجحة) أكثر مما يلعبه املناخ التنظيمي ،ليتبين أن إلدارات املدارس التي
صنفت بكونها فعالة وملديريها حرصا بالغا على استعمال سلطاتهم في حدود
ما يتيح األمر ،العتقادهم بأن ذلك ينبغي أن يتوقف عند حد ما ،فيميلون
الستخدام السلطة ضمن عالقات إنسانية تبعد البيروقراطية ،فحسب
منتزبرج ) (Mintzeberg,1986فإن " املدرسة تمثل بيروقراطية مهنية ،يميل فيها
املعلمون ليكونوا موظفين مهنيين ".فاإلدارة القادرة على استعمال سلطتها
بمهارة بإمكانها قيادة املدرسة نحو الفعالية املطلوبة....،
و فيما يتصل بإدارة وتسيير املوظفين فإن املدير الكفء هو ذاك الذي ال
ينبع سلوكه القيادي – اإلداري – من مركزه و إنما يستمده من خصائص
شخصيته ،ليستمد مكانته من قوته ،وقدراته القيادية ،بدل أن يستمدها
من مركزه السلطوي.
كما أسفرت الدراسة عن تأييد للمعايير األساسية لنموذج الفعالية الذي
وضعه ليكرت ) ،(Likert,1974والقائم على أساس أن توقع الفائدة من العمل
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لدى شخص ما يؤثر على تحفيزه ،وفي ذلك تتكامل أهداف املنظمة .أما
بالنسبة للفئة الثانية من املدارس فقد دلت النتائج على ارتباط املناخ
التنظيمي لها بفعاليتها أكثر من ارتباطه بنمط التسيير.
 وفي مجال دراسة تأثيرات البيئة بمكوناتها املتعددة على السلوك القياديوتأثير ذلك في التفاعل التنظيمي يقدم الباحث محمد ناجي (آل ناجي)1996:79 ،

دراسة منطلقا من املسلمة القائلة بوجود عالقة قوية بين البيئة التي يتواجد
بها القائد بخصائصها الثقافية والحضارية ،وقيمها االجتماعية والدينية وبين
سلوكه القيادي وطريقة تأثيره في التفاعل التنظيمي باملؤسسة ،كما أن
تفاعل أعضاء الفريق فيما بينهم ودرجة تماسك املجموعة في مواجهة
املواقف ،ودرجة تقبلهم ملمارسات القائد وفق نمط معين ،ومعاييرهم في
اختيار القائد ،يتوقف على الخصائص الثقافية والحضارية التي تشكل
شخصياتهم ،واستخدمت الدراسة أداتين هما:
ـ مقياس نظرية ) (X-Yلباحث ماك جريجور ).(Mc Gregor,1960
ـ استبيان أسلوب القيادة للباحث هالبن ).(Halpin,1966
وقد دلت النتائج على أن

الجماعة تتحول من امليل لألسلوب

الديمقراطي إلى امليل لألسلوب األوتوقراطي إذا مر أعضاؤها بخبرة التعامل
مع األسلوب الثاني ،كما تزداد املسافة بين القائد ومرؤوسيه إذا أستخدم
األسلوب األوتوقراطي.
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كما بينت وجود ارتباط موجب بين استخدام القائد لألسلوب
الديمقراطي ،وإنجاز الجماعة ملهامها .وأوضحت أن مكانة القائد تقل لدى
الجماعة إذا مارس األوتوقراطية .كما أظهرت النتائج أن أهم معايير الجماعة
في تحديد قائدها هي :قوة الشخصية ،السن ،الثقة بالنفس ،العالقة مع
أفراد الجماعة ،إجادة تحقيق األهداف.
ثالثا :دراسات السلوك اإلداري في اإلدارة املدرسية
ي ــرتبط دور م ــدير املدرس ــة املعاص ــرة ونجاح ــه ف ــي الوص ــول به ــا إل ــى تحقي ــق
أه ـ ــدافها بم ـ ــدى اس ـ ــتخدامه ل ـ ــبعض نظري ـ ــات الس ـ ــلوك والدافعي ـ ــة ف ـ ــي اإلدارة
املدرســية،وتعتبر الدراســات فــي هــذا املجــال ناقصــة إلــى الحــد الــذي يجعــل مــن
الصــعب الحكــم بدقــة علــى الجوانــب الســلوكية األكثــر ارتباطــا بكفــاءة القيــادة
التربويــة ،وتعتبــر نظريــة ) (X-Yملــاك جريجــور ذات شــأن مهــم فــي وضــع الفــروض
عن السلوك اإلنساني الذي يؤثر على القرارات واألعمال في املدرسة الحديثة.
 -1كانــت نظريــة ) (X-Yأساســا لدراســات مهمــة فــي املوضــوع منهــا دراســة ســيملك
وآخـرون ) ،(Semlak & all ,1986التـي أبـرزت األنمـاط القياديـة وصـنفت األسـاليب
اإلداري ـ ــة الت ـ ــي يتبعه ـ ــا رؤس ـ ــاء األقس ـ ــام ف ـ ــي جامع ـ ــة والي ـ ــة الين ـ ــوي ب ـ ـ ـ و م أ،
واســتخدمت الدراســة اســتبيان تبــين عباراتــه أحــد أبعــاد القيــادة  ( Z-Y-Xوحــدة
األوام ــر – الرض ــا ال ــوظيفي – املش ــاركة ف ــي القـ ـرار) وبين ــت الدراس ــة أن إدراك
املوضوعات ألساليب اإلدارة منبثقة مـن ثقافـة إدراك أهميـة املشـاركة فـي صـنع
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الق ـرار ) ،(Théorie zأم ــا الترقي ــة وال ــتحكم الجي ــد ف ــي اإلنت ــاج فهم ــا موض ــوعان
مشتقان من نظرية .x
 -2اعتم ــادا عل ــى نظري ــة  McGregorح ــاول سس ــترنك ) (Sustrunk,86تفس ــير عملي ــة
إعادة تجديد الذات بمحاولتـه فهـم أتصـاف بعـض املـدراء بالنشـاط الـدائم ،فـي
حــين يتصــف الــبعض اآلخــر بالســخط واإلحبــاط الــدائمين ،وتبــين أن نظريــة )(X

تفسر ما لدى بعض األفراد من شعور بنقص الرضا عن عملهم،في حـين نجـد
فــي نظريــة ) ( Yتفســيرا ملــا يجــده الــبعض اآلخــر مــن شــعور بالرضــا ،واملالحــظ أن
ماســلو  Maslowفــي نظريــة ترتيــب الحاجــات يعــزو بعــض األنشــطة التــي يقــوم بهــا
الفرد إلى مميزات خارجيـة ربمـا تـدفع بعـض األفـراد إلـى محاولـة تجديـد ذواتهـم،
وتدفع آخرين إلى تجنب ذلك.
 -3وعلــى نفــس الخلفيــة النظريــة قــدم جلمــان ) ،(Gillman,93دراســة هــدفت إلــى
بي ــان عالق ــة الج ــنس بأس ــلوب امل ــدير ونمط ــه القي ــادي ،وأث ــر ذل ــك عل ــى الرض ــا
الـ ــوظيفي للمعلمين،الـ ــذي يـ ــؤثر هـ ــو اآلخـ ــر علـ ــى إنتاجيـ ــة املدرسـ ــة ،وتـ ــم ذلـ ــك
بمـ ــدارس شـ ــيكاغو ب و م ا ،وكـ ــان مـ ــن نتـ ــائج الدراسـ ــة وجـ ــود اختالفـ ــات بـ ــين
الجنس وأسلوب املديرين ،وان اإلنـاث أقـرب إلـى نظريـة ) (Yوقـد أظهـر املعلمـون
درجـ ــة مـ ــن عـ ــدم الرضـ ــا تفسـ ــرها نظريـ ــة ) (Xوكـ ــان الرضـ ــا أعلـ ــى عنـ ــد اإلنـ ــاث
التابعات للنظرية ).(Y
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 -4وفـ ــي إطـ ــار نظريـ ــة املوقـ ــف كأسـ ــاس للتحليـ ــل قـ ــدم روان ) (Rawon,93دراسـ ــة
تنـاول مــن خاللهـا تــأثير أنمــاط اإلدارة علـى إنتاجيــة املعلمــين ،و تبـين مــن خاللهــا
أن تنمية أنماط اإلدارة له عالقة بتحسين التدريس الروتيني.
 -5وعلى ضوء هذه الدراسـات قـدم الباحـث أحمـد إبـراهيم أحمـد دراسـة حـول
نظرية  McGregorحاول من خاللها اإلجابـة عـن تسـاؤل بخصـوص فاعليـة نظريـة
م ـ ــاك جريج ـ ــور ف ـ ــي اإلدارة املدرس ـ ــية ،ووض ـ ــع التص ـ ــور لزي ـ ــادة فاعلي ـ ــة اإلدارة
املدرس ــية ف ــي ض ــوئها ،وق ــد توص ــلت الدراس ــة إل ــى أن تش ــخيص املوق ــف داخ ــل
املدرســة وطبيعــة املرؤوســين هــو الــذي يحــدد األســلوب اإلداري الفعــال للمــدير،
كمــا أن ظهــور املــدخل املــوقفي  Contingency Approachجــاء ليوفــق بــين نظريــة x
ونظرية  ،yأو بين اإلدارة التقليدية واإلدارة اإلنسانية أو السـلوكية ،األمـر الـذي
وج ــه الدراس ــة الحالي ــة ف ــي إط ــار تص ــور لزي ــادة فاعلي ــة املدرس ــة بالتأكي ــد عل ــى
ض ــرورة أن يـ ــؤمن امل ــدير ( الفعـ ــال) بأنـ ــه ال توج ــد طريقـ ــة واح ــدة أفضـ ــل مـ ــن
األخــرى فــي إدارة وتنظــيم األف ـراد واملدرســة ،والبــد مــن اعتمــاد املوقــف Situation

إلى جانب نقاط أخرى مهمة في هذا االتجاه.
رابعا :دراسات حول السلوك القيادي ملدير املدرسة
بناء على مفاهيم النظرية السلوكية  Behavior Approachأهتم الباحثون
بدراسة سلوك املدراء ووصفه فحدد  Halpinسنة 1966م بعدين لوصف
السلوك القيادي هما املبادأة واالعتبارية ،ومن بعده  Black et Moutonسنة
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1966م،الذي وصف سلوك القادة عبر بعدين هما االهتمام باإلنتاجية
واالهتمام باألفراد "(الطوالبة.)1976،
 -1حاول الباحث هاوس باستعمال استبيان وصف السلوك القيادي )(L.B.D.Q

لهالبن في دراسة له سنة 1971م الكشف عن االرتباط القائم بين السلوك
القيادي ودافعية أعضاء فريق العمل ،ليضع في النهاية في إطار نظرية املوقف
ما عرف بعد ذلك بنظرية املسار والهدف  Path-Goal theoryوالتي طورها سنة
 1974باالشتراك مع الباحث تيرالس ،تعني أن القائد (املدير) يمكنه أن
يتصرف حسب متطلبات املوقف.
 -2كما قدم  Fast, R.Gسنة 1964م دراسة هدفت إلى الكشف عن عالقة نمطي
القيادة في بعدي االعتبارية  Considerationوالبنائية  Structureبالرضا عن
العمل باستخدام مقياس ،(L.B.D.Q) Halpinأسفرت عن كون التناقض بين
السلوك املتوقع واملالحظ يؤدي إلى انخفاض درجة الرضا عن العمل
(محمود.)1993،
 -3و قام ويجنز ) (Wiggins,69بدراسة العالقة بين خصائص السلوك القيادي
بمدراء املدارس ومناخها التنظيمي ،على عينة من املدارس بلغت  35تظم 715
معلما باستخدام مقياس لوصف املناخ التنظيمي ،وآخر لتحديد العالقات
املتبادلة وقد أسفرت الدراسة عن وجود عالقة دالة بين خصائص سلوك
املدير واملناخ التنظيمي السائد باملدرسة.
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 -4وحول عالقة السلوك القيادي للمدير بالسلوك التنظيمي للمدرسة (
أسلوب التنظيم) قدم فيزر دراسة سنة 1972م ،بهدف الكشف عن أنماط
القيادة املوجودة باملدارس وأساليبها التنظيمية ،وأجريت الدراسة على 23
مدرسة يوجد بها  412معلما باستخدام استبيان لوصف السلوك القيادي
تضمن بعض أبعاد القيادة منها التسامح و التقدير والتكامل ،وقد أظهرت
الدراسة داللة األبعاد التي حددتها األداة للقيادة في املدارس التي تعتمد
املشاركة في التسيير ،واتخاذ القرارات في حين لم تكن تلك األبعاد دالة في
املدارس ذات اإلدارات املتسلطة أو البيروقراطية.
 -5وفي إطار الكشف عن العالقة بين النمط القيادي ملدير املدرسة ودرجة
تقبله كقائد من طرف جماعته قام كل من  Kunzوهوى  Hoyسنة 1967م
بدراسة طبقا فيها مقياس وصف السلوك القيادي لهالبن ) (L.B.D.Qعلى فئة
من مديري املدارس واملعلمين العاملين معهم ،وتبين أن نمط السلوك املبني
على االعتبارية ( التوجه اإلنساني) يرتبط بالرضا عن العمل ،وعن القائد
بينما يرتبط النمط البنائي (التنظيمي) بإنتاجية املدرسة ،وإنجاز العمل
(أحمد. )2000،
 -6وبالنسبة للبيئة العربية تمت العديد من الدراسات ذات التوجه نفسه،
حيث قام الباحث شنودة بدراسة أنماط السلوك القيادي ملديري املدارس
من وجهة نظر املعلمين باستخدام مقياس هالبن لوصف السلوك القيادي
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 (L.B.D.Q) Halpinعلى عينة تضم  300مديرا و 865معلما ،وكان من نتائج
الدراسة وجود اختالفات في تصور السلوك القيادي للمديرين بين املعلمين
باختالف درجة اقترابهم من املوقف كذلك توجد اختالفات في تصورات
املديرين للسلوك القيادي باختالف طرق إدارتهم وتسييرهم لشؤون األفراد"
(شنودة. )1977،
حول الدراسات السابقة:
اهتمت الكثير من الدراسات بموضوع العالقات اإلنسانية في اإلدارة
عموما وفي اإلدارة املدرسية على وجه التحديد ،ويظهر من الدراسات أن
لذلك أثرا هاما في تحديد فعالية املدرسة ،من حيث كونها تتعلق باألفراد
الذين يعملون في املدرسة،ليتأكد بذلك أهمية وجود التدريب الالزم ملدراء
املدارس على ممارسة تلك املهارات ،مما يستوجب فهما أعمق وأشمل
ملوضوعها عبر إجراء املزيد من الدراسات واألبحاث.
كما تبين أن الثقافة املحلية والعادات والتقاليد وخصائص البيئة
املحيطة كلها أدوات تتدخل في تشكيل مالمح العالقات اإلنسانية بين األفراد
في املدرسة بحسب املجتمع الذي تنتمي إليه ،وهو ما يسهم في تحديد مالمح
العمل اإلداري والسلوك القيادي للمدير ،ومن ثمة مستوى النتائج التي
يحققها هو وفريق العمل ومن ثمة املدرسة كتنظيم اجتماعي.
فرضيات الدراسة
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016

210

أبعاد السلوك اإلداري ملديري املدارس بالنظام التعليمي الجزائري

د ،عبد هللا صحراوي

استهدفت الدراسة الوصول إلى إجابات للتساؤالت املطروحة آنفا من
خالل التحقق من صدق الفرضيات الرئيسية وفرضياتها الجزئية التالية:
-1الفرضية األولى" :يؤدي إتباع األسلوب الديمقراطي في تسيير املدرسة
املتوسطة إلى زيادة كفايتها اإلنتاجية ".
و فرضياتها الجزئية هي:
أ ـ " توجد فروق جوهرية بين متوسطي درجات أفراد مجموعتي العينة في
استجاباتهم على بنود مقياس تقدير أسلوب التسيير( ديمقراطي –
أوتوقراطي) تعود الختالف حجم الجماعة".
ب ـ " توجد فروق جوهرية بين متوسطي درجات أفراد مجموعتي العينة في
استجاباتهم حول بنود مقياس تقدير أسلوب التسيير ( ديمقراطي –
أوتوقراطي ) تعود إلخالف مستوى النجاح املحقق باملؤسسات ".
 -2الفرضية الثانية " :يميل مديرو املدارس املتوسطة أثناء ممارستهم لدورهم
القيادي إلى التركيز على بعد املبادأة أكثر من تركيزهم على بعد االعتبارية "
وفرضياتها الجزئية على النحو التالي:
أ " -توجد فروق جوهرية بين متوسطي درجات أفراد املجموعتين في
استجاباتهم على بنود مقياس تقدير السلوك القيادي تعود الختالف
الوظيفة ،أستاذ -مدير ".
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ب " -توجد فروق جوهرية بين متوسطي درجات أفراد املجموعتين في
استجاباتهم على بنود بعد املبادأة تعود الختالف الوظيفة ،مدير -أستاذ ".
ج " -توجد فروق جوهرية بين درجات أفراد املجموعتين في استجاباتهم على
بنود بعد االعتبارية تعود الختالف الوظيفة ،مدير -أستاذ ".
الخلفية الفكرية للموضوع
يشير مفهوم القيادة التربوية إلى كونها " عالقة بـين شـخص يوجـه ويرشـد،
وأش ـ ــخاص يقبل ـ ــون ه ـ ــذا التوجي ـ ــه ال ـ ــذي يس ـ ــتهدف تحقي ـ ــق أغ ـ ـراض معين ـ ــة"
(عــودة،)1963،لتمثــل بــذلك أهميــة بالغــة فــي نجــاح العمليــة التعليميــة ،وليــرتبط
مفهومه ـ ــا ارتباط ـ ــا وثيق ـ ــا بمفه ـ ــوم ال ـ ــدور واملس ـ ــؤولية ،وي ـ ــرتبط أيض ـ ــا ب ـ ــنمط
شخص ــية معين ــة يتوق ــف عليه ــا م ــدى قي ــام الف ــرد ب ــدور القي ــادة " ،وإل ــى جان ــب
نمط الشخصية هناك مهارات إداريـة الزمـة لرجـل اإلدارة التعليميـة للنجـاح فـي
عملــه ويــرتبط بكــل ذلــك أيضــا طريقــة اختيــار القــادة التربــويين وتــدريبهم" ،وقــد
اس ـ ــتفادت اإلدارة املدرس ـ ــية م ـ ــن نظري ـ ــات أبع ـ ــاد الس ـ ــلوك القي ـ ــادي ف ـ ــي رس ـ ــم
وتحديـ ــد الكفـ ــاءات الالزمـ ــة لتسـ ــيير املدرسـ ــة ،ونظ ـ ـرا ألهميـ ــة تلـ ــك النظريـ ــات
نستعرضها فيما يلي:
 1ـ نظريات أبعاد السلوك القيادي:
أ -أدى اعتم ـ ــاد املنح ـ ــى الس ـ ــيكومتري ( القي ـ ــاس النفس ـ ـ ي) ف ـ ــي دراس ـ ــة األنم ـ ــاط
القيادي ــة إل ــى التوص ــل م ــن خ ــالل األبح ــاث امليداني ــة عل ــى الق ــادة واتب ــاعهم إل ــى
األبعاد املحورية التي ينتظم من خاللها السلوك القيادي كاآلتي.
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توصــلت دراســات جامعــة اوهــايو  OHAIOإلــى تصــنيف تلــك األبعــاد فــي تســع فئــات
رئيسية مقترضة هي :التكامـل –التواصـل-التركيـز علـى اإلنتـاج -تمثيـل الجماعـة
– املؤاخاة -تنظيم بنية العمل -التقويم -املبادأة – السيطرة.
وبع ــد القي ــام بدراس ــة التحلي ــل الع ــاملي عل ــى ه ــذه األبع ــاد م ــن ط ــرف همفي ــل
وك ــونز  Hamphill & coonsأمك ــن اختص ــارها إل ــى ثالث ــة أبع ــاد ه ــي -:االهتم ــام
بالعاملين – االهتمام باألهداف – تيسير التفاعل بين أفراد الجماعة.
ثــم قــام بعــدهما وينــر وهــالبن ) (Winer & Halpinبمحاولــة ثانيــة أدت إلــى تحديــد
أربعة أبعاد للسلوك القيادي هي:
 التقدير  -تنظيم بنية العمل  -الحث على اإلنتاج  -الحساسية االجتماعية.وق ـ ــد أدخ ـ ــل س ـ ــتودجل  Stogdilتحس ـ ــينات علـ ـ ــى ه ـ ــذا التص ـ ــنيف ليع ـ ــرف
مقياسه بمقياس وصف السلوك القيادي املعدل ) ،(L.B.D.Q.X.IIوالـذي ضـم 12
بعدا أساسيا ونال شهرة واسعة وتلك األبعاد هي:
 تمثيـ ــل الجماعـ ــة  -مواجهـ ــة الص ـ ـراعات  -القـ ــدرة علـ ــى تحمـ ــل الغمـ ــوض -اإلقناع  -تنظيم بنية العمل  -تحمل حريـة األتبـاع  -التمسـك بالـدور  -التقـدير
 الحث على اإلنتاج  -الدقة التنبؤية  -التكامل -التأثير في الرؤساء.ب -توصـ ــل مركـ ــز البحـ ــوث االجتماعيـ ــة بجامعـ ــة ميتشـ ــغان بعـ ــد سلسـ ــلة مـ ــن
الدراســات تحــت إشـراف ليكــرت  Likertوبمعاونــة مجموعــة أخــرى مــن البــاحثين
إلى وجود أسلوبين للسلوك القيادي هما:
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 -القي ـ ــادة املتمرك ـ ــزة ح ـ ــول الع ـ ــاملين.

 -القي ـ ــادة املتمرك ـ ــزة ح ـ ــول

العمل.
ج -قام الباحث بويلز  Bwelzبمعية مجموعة من البـاحثين بدراسـات أخـرى ولـم
تنــل نتائجهــا نفــس شــهرة الدراســات فــي النمــوذجين الســابقين ،وقــد توصــل إلــى
تحديد نوعين من القادة.
 -القائد الوجداني االجتماعي.

 -قائد املهمة.

كم ــا توج ــد نم ــاذج أخ ــرى ألبع ــاد الس ــلوك القي ــادي نتج ــت ع ــن الدراس ــات
والبحوث السابقة ومن أشهر تلك النماذج نجد:
د -نموذج باور وسيشر ) ( Bower & Seachareذو األربعة عوامل.
ه ـ -أمـا نظريـة هـوس وديسـلر  House & dislerفقـد قـدمت تصـورا معينـا ألبعـاد
السـلوك القيـادي يقـوم علـى أسـاس نتـائج دراسـات جامعـة أوهـايو ويشـمل بــدل
البعدين أربعة أبعاد.
و -أم ـ ــا يوك ـ ــل فق ـ ــد ط ـ ــرح ف ـ ــي نظريت ـ ــه ح ـ ــول القي ـ ــادة تص ـ ــورا ألبع ـ ــاد الس ـ ــلوك
القيادي يضم ثالثة أبعاد.
وهكـذا نجــد أن كـل النظريــات حاولــت الفصـل بــين البعـدين الرئيســين للســلوك
القيادي،و قد أدى هذا إلى نتائج متضـاربة حـول الصـورة العامـة للقيـادة زادهـا
غموضا األمر الذي جعل فليشمان يبلور اتجاها آخر بدل منحى أبعاد السـلوك
القيادي هو منحى أنماط القيادة التي أشير إليها سابقا" (شوقي.)2004،
 2ـ السلوك القيادي في إدارة املدرسة املعاصرة:
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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أب ـ ــرزت األبح ـ ــاث والدراس ـ ــات الحديث ـ ــة أن أكث ـ ــر م ـ ــا تعاني ـ ــه اإلدارة املدرس ـ ــية
تتضمنه عدة مجاالت منها:
 ضعف القابليات اإلدارية والشخصية لبعض املدرسين. قلة الحوافز املادية واملعنوية للمديرين.ضعف توجه بعض املعلمين إلنجاز األعمال. عدم وضوح أغلب املهمات واملسؤوليات املنوطة بمدير املدرسة. الجهل ببعض أسس العمل اإلداري وإجراءاته. عدم االستعداد املسبق لتسلم العمل اإلداري.وم ــن ه ــذا املنطل ــق ظه ــرت الحاج ــة إل ــى ض ــبط متطلب ــات األداء م ــن خ ــالل
تحديد مقومات السلوك القيادي لتتوضح بذلك سمات املدير القائد في:
 القدرة على إدارة املناقشات الجماعية. الحكمة في إصدار األوامر و اتخاذ القرارات. املهارة واللطف في معاملة الناس. التقمص الوجداني .Empathy الحساسية للمشاعر .Sensitity to feelings روح التسامح .Permis sire Nessو هي السمات التي تشكل مجتمعة املهارات املعروفة في القيادة.
 3ـ محددات السلوك القيادي لوظيفة إدارة املدرسة:
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بينت الدراسات واألبحاث في مجال اإلدارة التعليمية واملدرسية أنها تتم عن
طريق العمل الجماعي التعاوني التربوي املنظم والعلمي (شعالن ،)1996،وأنها
تتصف بالخصائص التالية:
 العملية اإلدارية التربوية عملية تربوية. العملية اإلدارية التربوية عملية اجتماعية. عملية جماعية تعاونية. عملية منظمة هادفة.ولــذلك فــإن هنــاك متطلبــات البــد أن تتــوافر ليحقــق مــدير املدرســة النجــاح
املرغوب في وظيفته وليبرز قدراته الحقيقية ومن أبرزها (بالقاسم،مهدي:)1995،
 التقليل من مركزية اإلدارة والتوجيه إلى أقص ى درجة ممكنة. إعطاء املدير حرية الحركة والتصرف في حدود مدرسته بما يحقق مصلحتها.وق ــد ت ــم البح ــث ف ــي مج ــال تط ــوير الفرض ــيات املجيب ــة ع ــن كيفي ــة تش ــكل
سـ ــلوك القائـ ــد اإلداري واالسـ ــتفادة منهـ ــا فـ ــي املجـ ــال التربـ ــوي لوضـ ــع محـ ــددات
لس ــلوك امل ــدير ( القائ ــد) ،والت ــي م ــن ش ــأنها التعري ــف ب ــأبرز مالم ــح النج ــاح ف ــي
تسيير املدرسة.
وفي ظل مفهوم النسق تم التعرف على مجموعة من املكونات التي تتفاعـل
فيمــا بينهــا لينــتج مــا يعــرف بالســلوك القيــادي ،والتــي حصــرت فــي خمــس فئــات
عريضة هي:
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016

216

أبعاد السلوك اإلداري ملديري املدارس بالنظام التعليمي الجزائري

د ،عبد هللا صحراوي

 خص ــال القائ ــد  -خص ــال األتب ــاع  -خص ــائص املهم ــة  -خص ــائص النس ــقالتنظيمي  -خصائص السياق الثقافي الدراسة امليدانية :اإلجراءات والنتائج
 -1منهج الدراسة:
تنتهج الدراسة منهجا وصفيا تحليليا يتوافق وموضوعها ،بحيث يتم
االعتماد على وصف ما هو كائن وتفسيره عن طريق جمع البيانات التي تتيح
اختبار الفروض واإلجابة على األسئلة املطروحة حول واقع عملية إدارة
املدرسة املتوسطة بالجزائر والتي تمثل املوضوع املدروس .من خالل التعرف
على السلوك القيادي املمارس من طرف قادتها.
 2ـ مجتمع الدراسة:
شكلت املدارس املتوسطة بوالية سطيف و البالغ عددها للسنة الدراسية
 208 ،2011/2010مؤسسة مجتمعا للدراسة استبعدت منها تلك املنجزة بعد
السنة الدراسية  2010على اعتبار أن الدراسة تأخذ في الحسبان متوسط
نسبة النجاح املحققة خالل الخمسة سنوات األخيرة أي بدءا من السنة
الدراسية  ،2010/2009وتشكل والية سطيف مجتمعا مثاليا لدراسة موضوع
الكفاية اإلنتاجية املرتبطة بظاهرة التسيير والقيادة ،لكونها تحتل املرتبة
الثانية وطنيا من حيث عدد للتالميذ ،البالغ باملرحلة املتوسطة فقط 129395
تلميذا للسنة الدراسية  ،2011/2010وهي بذلك مجاال مهما لدراسة املؤشرات
الكمية و النوعية ملنظومة التعليم.
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3ـ عينة الدراسة:
بلغت العينة األساسية للدراسة  62مديرا يمثلون  62مؤسسة طبقت
عليهم أدوات البحث ،و قوبلت استجاباتهم مع استجابات عدد مماثل من
األساتذة العاملين تحت إشرافهم لبيان الفروق فيما يتصل بمقياس وصف
السلوك القيادي فقط ،على أساس أن معرفة رأي األتباع يشكل مؤشرا مهما
للتعرف على نمط السلوك القيادي.تم تقسيمها و توصيفها باعتبار نسبة
النجاح املحققة للفترة  2013-2009للمؤسسة التي يتواجد بها املفحوص حيث:
 متوسط نسبة النجاح املحققة باملؤسسة خالل الفترة املذكورة يمثلهااملقياس:

أعلى نسبة جناح  +أدىن نسبة جناح

املتوسط =
 -4أدوات الدراسة:

2
2

استخدمت الدراسة أدوات البحث التالية:
 مقياس تقدير السلوك القيادي ( )L, B, D, Qلكل من هالبن  Halpinووينر .Winner
 مقياس تقدير أسلوب السلوك اإلداري (ديمقراطي -أوتوقراطي) (.منإعداد الباحث )
أ -مقياس تقدير أسلوب التسيير:
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يتكون املقياس من بعدين رئيسين يتضمنان مجموعة املهارات و القدرات
التي يفصح عنها سلوك املدراء أثناء أدائهم ملجموعة األنشطة واألدوار
الوظيفية املوكلة لهم و التي تنتظم في بعدين هما:
 -1األسلوب األوتوقراطي :حين ينفرد القائد باتخاذ القرارات ،من دون
مشاركة العاملين معه أو استشارتهم فيتم عبره االتصال باتجاه واحد ،من
األعلى إلى األسفل في محاولة من الرئيس توجيه املوظفين ملا يجب عمله و
كيف يتم العمل و متى ،وأين ....،وهو يشتمل في الغالب على سلوكيات
توجيهية تركز على العمل و اإلنتاج دون اعتبار للعاملين.
 -2األسلوب الديمقراطي :وهو أسلوب قيادي يرتكز إلى إشراك العاملين في
عملية اتخاذ القرارات و تسيير شؤون املؤسسة ،فيتم فيه االتصال في
اتجاهين يمارس خاللهما املوظفون نوعا من الحرية ضمن مجال معين ،وهذا
األسلوب يشتمل في الغالب على السلوكيات التي ترمي إلى كسب رضا العاملين
و ثقتهم من خالل االهتمام بشؤونهم.
وقد اشتملت الصيغة النهائية للمقياس على  42بندا (أنظر قسم املالحق)
مقسمة على البعدين املذكورين بواقع  21بندا لكل بعد.
إجراءات الصدق و الثبات:
أ -الصدق :تم عرض املقياس في صورته األولية على مجموعة مدراء مشهود
لهم بالخبرة والتجربة و النجاح في التسيير ،ثم عرض بعد ذلك و نوقش مع
مفتش التربية و التكوين (مفتش اإلدارة) بهدف تحديد فقراته ،و ضبط
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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صياغتها اللغوية املالئمة لطبيعة املدرسة الجزائرية ،ودور مديرها كما تحدده
اللوائح والتشريعات ،و أعيد عرضه على مجموعة املدراء ملعرفة مدى مالءمة
عباراته ،ومطابقتها للواقع ،و كان من نتيجة ذلك إجراء التعديالت الالزمة
على املقياس األصل و حذف بعض فقراته.
كما تم حساب الصدق الذاتي حيث :الصدق الذاتي = معامل الثبات و الذي
بلغ .0,80
"و لهذا الصدق أهميته القصوى في تحديد النهاية العظمى ملعامالت الصدق
التجريبي و الصدق العاملي ،أي أن الحد األعلى ملعامل صدق االختبار يساوي
صدقة الذاتي " (السيد.)402،1978،

ب -اختبار ثبات املقياس :تم قياس ثبات املقياس بمعامل ثبات كرونباخ
املعروف بـ (الفا) ،Cronbach's Alpha Reliabilityإذ تدل قيمة الفا كرونباخ ()α
على درجة االرتباط املتوقعة بين استجابات أفراد العينة على بنود املقياس ،و
تستخدم في ذلك املعادلة:
12
  n  2
n1  2

حيث n :عدد البنود 1 ،مجموع تباينات البنود،
2

  2تباين االختبار

2

و بقياس معامل الثبات وجد أنه يساوي  0,673و هو معامل ثبات مقبول
نسبيا بالنظر لطريقة البناء و ظروف التطبيق.
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ب -مقياس تقدير السلوك القيادي:
تم اعتماد مقياس هالبن و وينر  Halpin & Winnerاملعروف باسم Leader
 ،(L.B.D.Q) Description Questionnaire Behaviorالذي اشتهر بداية من ستينيات
القرن املاض ي واستعمل على نطاق واسع بالجامعات األمريكية وغيرها إلى
الحد الذي جعل منه األداة الرئيسية ألكثر من ثالثين رسالة دكتوراه
وماجستير تمت مناقشتها في عام واحد( رسمي ،)2009،و ذلك في صورته التي
وصفها الباحث  Stodgillبجامعة  Ohaioلوصف وتقييم سلوك القادة قبل
تعديله إلى الصورة النهائية من قبل  Halpinو وينر  Winnerو التي ضمت بعدين
أساسين هما
 املبادأة أو التركيز على العمل و اإلنتاج. االعتبارية أو التركيز على العاملين و العالقات اإلنسانية.اللذان اشتمال على  30بندا موزعة بالتساوي ( 15بندا) لكل بعد ( أنظر
قسم املالحق).
إجراءات الصدق و الثبات :تم التحقق من صدق و ثبات األداة بنفس
الطريقة املعتمدة في صحيفتي االستبيان ،و التي مرت بالخطوات التالية:
 صدق املحكمون. قياس الثبات باستخراج معامل الفا كرونباخ (معامل االتساق الداخليلبنود املقياس) .Cronbach Alpfa
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 حساب الصدق اإلحصائي أو ما يعرف بالصدق الذاتي لالختبار والذييمثله الجذر التربيعي ملعامل الثبات.
وقد بلغ معامل الثبات للمقياس  ،α =0.89وصدقه الذاتي =0.94
املنهج اإلحصائي و األساليب املعتمدة في معالجة البيانات:
اقتضت خطة الدراسة املقارنة بين استجابات مجموعتي عينة البحث ،ضمن
املتغيرات املدروسة ،وباعتبار الفرضيات املوضوعة قيد االختبار ،وألجل ذلك
تمت معالجة البيانات إحصائيا باستخدام الحزمة الجاهزة  SPSSحيث
أجريت العمليات التالية:
أ -تم تفريغ استجابات أفراد العينة و حساب النسب املئوية لكل بند من
بنود أدوات البحث التي أعطيت التدرج الرباعي املوافق ملقياس ليكرت
 Likertوأوزانا نسبية على النحو التالي:
غالبا ( 3درجات) .أحيانا ( 2درجتان) .نادرا (1

دائما ( 4درجات).
درجة واحدة ).

ب -استخدام املتوسط الفرض ي ،و الذي يقصد به الدرجة التي يمكن أن
يحصل عليها الفرد أو املجموعة لو أن االستجابات على كل بنود األداة جاءت
في منتصف السلم املعتمد بحيث:
املتوسط الفرض ي=

عدددرجاتالسلم 
عددالبنود×مجموعتقديراتالسلم 
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ج -التكرارات و استخراج النسب املئوية لكل بند في األوزان األربعة.
د -املتوسط الحسابي.
هـ  -االنحرافات املعيارية.
و -حساب التجانس بين املجموعات باستخراج قيمة ف حيث :ف =

التباين األكرب
التباين األصغر

ي -استخدام اختبار  T-testلداللة الفروق بين املتوسطات للعينات غير

املرتبطة املتساوية و غير املتساوية حيث T :لداللة الفروق بين متوسطي
عينين غير مرتبطتين و متساويتين تعطى بالعالقة :

2

x x
1

   22
2
1

،

T

n 1
2

 = تباين درجات املجموعة = N ،عدد األفراد.
 Tلعينتين غير مرتبطتين وغير متساويتين تعطى بالعالقة:





2

x x
1

 n  n2  1  1

n1  n1 n2

2
2

T

1 12

 x1متوسط املجموعة األولى.

 x2متوسط املجموعة الثانية.

 1تباين درجات املجموعة األولى  2 .تباين درجات املجموعة الثانية.

2

n1

2

عدد أفراد املجموعة األولى.

n2

عدد أفراد املجموعة الثانية.

"عرض و تحليل نتائج الدراسة امليدانية"
 -1عرض و مناقشة نتائج السؤال البحثي األول:
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يستعرض الجزء التالي وصفا تحليليا الستجابات أفراد عينة الدراسة على
بنود املقياس و مناقشة الفرضية التي هدفت إلى اإلجابة على السؤال البحثي
األول" :هل يؤدي إتباع نمط التسيير الديمقراطي في املدارس املتوسطة إلى
الرفع من كفايتها اإلنتاجية " ؟
الفرضية األولى" :يؤدي إتباع األسلوب الديمقراطي في تسيير املدرسة
املتوسطة إلى زيادة كفايتها اإلنتاجية".
وقد تمت معالجة صحة الفرضية من خالل فرضيتين جزئيتين تناولت
الفروق في استجابات املجموعتين على بنود املقياس كله ،باعتبار تقسيم
العينة الكلية حسب املتغيرات املذكورة آنفا و املمثلة في :حجم الجماعة –
مستوى النجاح املحقق.
وتشير االستجابات إلى ارتفاع نسبة أفراد عينة الدراسة املمارسين
لألسلوب الديمقراطي في تعاملهم أثناء مباشرة املهام اإلدارية و القيادية
بصورة دائمة،حيث بلغ متوسط استجاباتهم على بنود البعد الديمقراطي ما
نسبته  ،62 %في حين لم تزد نسبة الذين يميلون بصورة دائمة نحو ممارسة
األسلوب األوتوقراطي بحسب بيانات الجدول عن  50 %و تساوت نسبة
استجابات أفراد العينة على بنود البعدين في املديين غالبا وأحيانا بينما تشير
النتائج إلى ارتفاع نسبة الذين ال يميلون باملطلق نحو ممارسة السلوك املعبر
عن األوتوقراطية واالنفراد بالقرار في تسييرهم لشؤون مدرستهم ،وهي نسبة
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مدعمة للنسبة األولى املشار إليها في كون غالبية األفراد يميلون نحو ممارسة
النمط الديمقراطي في إدارتهم.
وباملقارنة بين املتوسطات الفرضية و الواقعية الستجابات أفراد العينة
يتضح امليل نحو األسلوب الديمقراطي وتوضح قراءة الجدول بأن االتجاه
يميل لصالح البعد الديمقراطي إذ يقارب املتوسط الواقعي الستجابات أفراد
العينة املتوسط الفرض ي ضمن البعد الديمقراطي ،بينما لم يزد املتوسط
الواقعي الستجاباتهم على بنود البعد األوتوقراطي عن  ،46,75 %و هو أقل من
املتوسط الفرض ي،مدعما بذلك النسب املئوية املشار إليها أعاله .وإذا كان
هذا هو االتجاه الغالب والسائد ألفراد عينة الدراسة فإن املشكلة األساسية
تكمن في فاعلية هذا النمط من التسيير ،وارتباطه بتحقيق مستويات عليا
من النجاح.
أ -الفرضية الجزئية األولى:
تنص الفرضية على ما يلي ":توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي
درجات أفراد مجموعتي العينة في استجاباتهم على بنود مقياس التسيير (
ديمقراطي – أوتوقراطي ) تعود الختالف حجم الجماعة".
والتي نوقشت صحتها من خالل فرضيتها الصفرية  H°عند مستوى
الداللة .0,05
يالحظ من خالل معاينة االستجابات تقارب التكرارات في استجابات
أفراد املجموعتين على كل من املدى الثاني والثالث والرابع بينما ترتفع
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النسبة املئوية للتكرارات في املدى دائما لدى أفراد املجموعة الثانية فتصل
النسبة إلى  75 %في حين تساوي لدى املجموعة األولى ذات الحجم الكبير 52
 %فقط ،الش يء الذي يؤكد صعوبة تسيير املجموعات الكبيرة ،واستخدام
أسلوب القيادة الديمقراطي مع أعضائها وبمقارنة املتوسطات الفرضية و
الواقعية لالستجابات يمكن إدراك الفرق.
املجموعة  1حجم كبير
105
131

املجموعة
املتوسط الفرض ي
املتوسط الواقعي

املجموعة  2حجم صغير
105
134

وبمقارنة هذه األرقام يالحظ ارتفاع املتوسط الواقعي لكال املجموعتين
عن املعدل الفرض ي ،وارتفاعه بصورة ملحوظة لصالح مجموعة املؤسسات
ذات الحجم الصغير و للداللة على معنوية الفروق في املتوسطات بين
املجموعتين تم حساب قيمة ت ) ( T-testلداللة الفروق بين العينات غير
املرتبطة وغير املتساوية فكانت النتائج كالتالي:
 -1حساب التجانس (ف)
ولك ــون ف املحس ــوبة أق ــل م ــن الجدولي ــة فه ــي غي ــر دال ــة ،و بالتــالي املجموعت ــان
متجانستان مما يسـمح باسـتخدام اختبـار (ت) لداللـة الفـروق بـين املتوسـطات
و بحسابه نحصل على النتائج التالية:
العدد ن

املجموعة 1
29

املجموعة 2
33

ت الجدولية
1,67
0,05

املتوسط م
االنحراف ع

131,03
7,93

133,82
8,50

0,01
0,10

2,39
1,29

التباين ع2

72,25

62,88

دح

60
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تشير قيمة اختبار  T-testإلى أن الفرق بين متوسطي املجموعتين هو فرق
دال عند  0.10لصالح مجموعة مدراء املؤسسات ذات الحجم الصغير ،و
بالعودة إلى متوسط نسبة النجاح املحققة لكال املجموعتين البالغة 31,34 %
ملجموعة املتوسطات ذات الحجم الصغير و  29,48 %ملجموعة املتوسطات
ذات الحجم الكبير تتضح أهمية تلك الداللة ،إذ يحقق التسيير الديمقراطي
في املؤسسات الصغيرة ارتفاعا في نسب النجاح في حين أن الحجم املرتفع
لجماعة العمل يصعب من عملية التسيير الديمقراطي للمؤسسة و يدفع
بمديرها نحو امليل إلى اعتماد النمط األوتوقراطي ،األمر الذي يشير إلى عدم
الرضا في مناخ املؤسسة و يضعف نتائجها املحققة.
هـ -الفرضية الجزئية الثانية:
تنص الفرضية الجزئية الثانية على أنه ":توجد فروق دالة احصائيا بين
متوسطي درجات أفراد مجموعتي الدراسة في استجاباتهم على بنود مقياس
أسلوب التسيير ( ديمقراطي -أوتوقراطي) تعود الختالف مستوى النجاح
املحقق باملؤسسات".
والتي نوقشت صحتها من خالل فرضيتها الصفرية  H°عند مستوى الداللة
0,05
ٌ
وقد أشارت نتائج تفريغ استجابات إلى تقارب تام لتكرارات استجابات أفراد
مجموعتي الدراسة تكاد تتطابق في املستويات األربعة للمدى املقترح لإلجابة،
وبالتالي عدم و جود اختالفات كبيرة في النسب املئوية لتلك التكرارات بين
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املجموعتين ،ويوحي ذلك بكون ما يتحقق للمدرسة من كفاية إنتاجية ال يؤثر
في طريقة تسيير املدرسة أو جعل مديرها يميل نحو نمط معين ،وذلك على
افتراض أن نسبة النجاح املرتفعة للمؤسسة تجعل املدير واثقا من قدراته و
قدرات جماعة العمل في مؤسسته ،وبالتالي يميل أكثر نحو االنفتاح على
السلوكيات الديمقراطية في تعامالته اإلدارية مع املوظفين ،و للتعرف على ما
إذا كانت هناك فروقا في درجات املجموعتين ثم حساب املتوسطات الواقعية
و مقارنتها.
املجموعة
املتوسط الفرض ي
املتوسط الواقعي

املجموعة  /1ناجحة
105
134

املجموعة  /2غير ناجحة
105
133

ومن الجدول يمكن مالحظة الفرق الطفيف بين املتوسطين الواقعيين
لدرجات أفراد املجموعتين لصالح مدراء املدارس الناجحة  /مدارس
املجموعة األولى  /وبالرجوع إلى توصيف العينة حسب املتغير املدروس يالحظ
و أن هذه املجموعة حققت متوسط نسبة نجاح عالية جدا مقارنة
باملجموعة الثانية إذ بلغ  43,64 %في مقابل  % 27,37ملجموعة املؤسسات
التي اعتبرت غير ناجحة باعتبار املحك ( العتبة) املأخوذة.
و ملعرفة ما إذا كان الفرق املسجل بين املتوسطين ذو داللة إحصائية رغم
صغره تم اللجوء إلى اختبار (ت):
1ـ التحقق من تجانس املجموعتين (حساب ف)
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تشير قيمة ف املحسوبة إلى تجانس مجموعتي الدراسة لكونها أصغر من
القيمة الجدولية عند مستويات الداللة املختلفة و هو ما يسمح بإجراء
اختبار  T-testملعرفة داللة الفرق املسجل بين املتوسطين.
 -2حساب (ت):
بالنظر لكون العينتين غير مرتبطتين وغير متساويتين ،وقصد اختبار داللة
الفرق تم استخدام الصيغة السابقة:
العدد ن
املتوسط م
االنحراف ع
التباين ع2

املجموعة  /1ناجحة
14
132,50
9,71
94,28

املجموعة  /2غير ناجحة
48
132,60
7,87
97,81

ت الجدولية
1,29 0,10
1,67 0,05
2,39 0,01
60
دح

ت املحسوبة
0,03

الداللة
غير دالة

تشير نتائج الجدول أن قيمة (ت) املحسوبة أصغر من قيمتها الجدولية في
املستويات املختلفة ،وبالتالي فالفرق ليس له داللة إحصائية ،ويمكن إرجاعه
للصدفة ويفسر ذلك يكون مستوى النجاح املحقق باملدرسة ال يؤثر على نمط
تسيير املدير لها،الرتباط مستويات النجاح املحققة بعوامل أخرى كحجم
الجماعة ،وخبرة املدير اإلدارية واملوقع الجغرافي كما تم تبيانه سابقا ،إلى
جانب الكثير من العوامل واملتغيرات األخرى مثلما توضح الدراسات واألبحاث.
خالصة بنتائج السؤال البحثي األول:
أسفرت مناقشة الفرضيات اإلحصائية السابقة واملتعلقة بالسؤال
البحثي األول الذي دار حول ما إذا كان لنمط التسيير عالقة بمستوى الكفاية
اإلنتاجية للمدرسة املتوسطة عن جملة من الحقائق نوردها كالتالي:
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 الدور الهام الذي يلعبه حجم جماعة العمل في تحديد اإلطار العامللسلوك القيادي ملدير املدرسة كمحدد يتدخل في تشكيل السلوك اإلداري و
من ثمة القيادي للمدير ،و بينت النتائج أنه كلما كان حجم الجماعة أقل
كلما تيسر أمر إدارة املؤسسة وتسييرها بطريقة يميل فيها املدير إلى السلوكات
الديمقراطية التي تضفي ملمح الرضا في املناخ العام للمؤسسة ومن ثمة
تدعم تماسك الجماعة ،و تعاونها في تحقيق أهداف املدرسة ممثلة في زيادة
كفاءتها اإلنتاجية و رفع معدالت نسب النجاح املحققة.
 أما فيما يتصل بمستوى النجاح املحقق فالنتائج لم تؤيد تدخلاملتغيرين في توجيه سلوك املدير نحو نمط التسيير الديمقراطي ،أو دفع
املدرسة بصورة عامة نحو تحقيق مستوى كفاية إنتاجية أعلى ،فبالنسبة
للمتغير األول لم يكن ذا عالقة بطريقة معينة ديمقراطية أو أوتوقراطية في
التسيير ،و قد يفسر ذلك بتدخل متغيرات أخرى ،كحجم جماعة العمل ،أو
مناخها العام ،أو ضعف الخبرة العامة أو بعض محددات السلوك األخرى
التي يمكنها أن تتحكم في نمط التسيير و تمنع التالي بروز أثر هذين املتغيرين
في دفع مدير املدرسة نحو تبني أسلوب معين في تسييره.
 -2عرض و مناقشة نتائج السؤال البحثي الثاني:
أشتمل مقياس و صف السلوك القيادي املطبق في الدراسة لصاحبه
هالبن  Halpinعلى  30بندا وزعت بالتساوي على بعدي املبادأة ( التركيز على
العمل و اإلنتاج) و االعتبارية ( االهتمام بالعاملين ) ،وقد هدف السؤال
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016

230

أبعاد السلوك اإلداري ملديري املدارس بالنظام التعليمي الجزائري

د ،عبد هللا صحراوي

البحثي الخاص باملقياس إلى التعرف على مدى ممارسة مدراء املدارس
املتوسطة للسلوك القيادي في البعدين املذكورين ،ومقارنة إجاباتهم مع
إجابات عينة من األساتذة ،وهي الطريقة املعمول بها في الكثير من الدراسات
و األبحاث.
وبهدف تحديد إجابة حول السؤال انطالقا من نتائج الدراسة تم افتراض ما
يلي:
" يميل مدراء املدارس املتوسطة إلى التركيز على بعد املبادأة أكثر من تركيزهم
على بعد االعتبارية ".
عولجت صحة الفرضية من خالل ثالثة فرضيات جزئية تدور األولى حول
اختبار الفروق فيما بين استجابات عينة املدراء و نظرائهم من األساتذة
وتخص الثانية الفروق في استجابات املجموعتين على بعد املبادأة والثالثة
تدرس الفروق على بعد االعتبارية.
وبعد تفريغ استجابات أفراد املجموعتين ،و حساب التكرارات و النسب
املئوية لها أظهرت النتائج التفاوت الواضح في االستجابات بين أفراد
املجموعتين ،إذ في الوقت الذي توحي استجابات مجموعة املدراء على البنود
بتوزيع اهتماماتهم على البعدين نقرأ في الجدول نسبة  52 %ممن يجيبون
بكونهم يفعلون ذلك دائما ،إال أن بقية مستويات املدى تشير إلى تركيزهم
بشكل أكبر على بعد العمل اإلنتاج (االعتبارية) ،و ترتفع نسبة القائلين بأنهم
نادرا ما يهتمون بالجانب اإلنساني إلى  ،24 %كما أن استجابات مجموعة
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األساتذة تظهر خالف توجه استجابات عينة املد راء ،إذ يعتبر األساتذة أن
اهتمام املد راء بالعاملين ضعيف فتصل نسبته إلى حدود ،26 %و من
القراءة األولية يتضح أن مد راء املدارس املتوسطة يوجهون بالفعل
اهتماماتهم نحو بعد العمل و اإلنتاج أكثر مما يولون الجانب العالئقي الخاص
بجماعة العمال و بشؤونهم من العناية و الحرص ما يستحقه.
وبهدف التأكد من صحة هذا االستنتاج تعالج الفرضيات اإلحصائية (
الجزئية) الثالثة على النحو التالي:
أ -الفرضية الجزئية األولى " :توجد فروق جوهرية بين متوسطي درجات
أفراد مجموعتي الدراسة في استجاباتهم على بنود مقياس تقدير السلوك
القيادي تعود الختالف الوظيفة ،مدير – أستاذ ".
والتي نوقشت صحتها من خالل فرضيتها الصفرية  H°عند مستوى الداللة
0,05
املجموعة
املتوسط الفرض ي
املتوسط الواقعي

مد راء
75
91

أساتذة
75
77

يوضح الجدول أعاله ارتفاع املتوسط الواقعي عن املتوسط الفرض ي
لصالح مجموعة املدراء و مقاربته للفرض ي لدى مجموعة األساتذة،و ذلك
معناه أن األساتذة يرون بخالف املدراء أن هؤالء ال يمارسون دورهم القيادي
بشكل جيد وخاصة بالنسبة لبعد االعتبارية ،و ملعرفة داللة الفرق استخدم
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اختبار ت لداللة فرق متوسطات العينات املستقلة املتساوية و أعطى
استخدامه النتائج التالية:
 -1التحقق من تجانس املجموعتان (حساب ف)
كان ــت قيم ــة ف املحس ــوبة أق ــل م ــن الجدولي ــة عن ــد مس ــتوى الدالل ــة 0,01
فـالفرق غيــر دال و املجموعتـان متجانســتان ،وعليــه أمكـن اســتخراج قيمــة (ت)
ملعرفـة داللـة الفـرق بـين املتوسـطات الحسـابية للمجمـوعتين و الحصـول بـذلك
على النتائج التالية:
العدد ن
املتوسط م
االنحراف ع
التباين ع2

مدراء
62
89,95
7,50
56,25

أساتذة
62
77,62
11,31
127,91

ت الجدولية
1,29 0,10
1,67 0,05
2,39 0,01
61
دح

ت املحسوبة
7,27

الداللة
دالة

وحيث أن قيمة (ت) املحسوبة أكبر من قيمتها املجدولة في مستويات
الداللة املختلفة فالفرق جوهري فيما بين املتوسطين ،فاألساتذة يرون بشكل
عام أن مديري املدارس ال يمارسون أدوارهم القيادية بشكل فاعل ،و ان
سلوكهم القيادي يميل أكثر نحو التركيز على بعد املبادأة ،حيث ينتظرون من
العمال و األساتذة بذل مزيد من الجهود لتحصيل مستوى أعلى من الكفاية
اإلنتاجية من دون مراعاة للجوانب اإلنسانية في تعامالتهم.
وبهدف الحصول على صورة أوضح التجاه السلوك القيادي لفئة
املديرين في البعدين و درجة ممارسته تمت مناقشة فرضيتين جزئيتين لكل
بعد كالتالي:
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ب -الفرضية الجزئية الثانية " :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطي درجات أفراد مجموعتي العينة في استجاباتهم على بنود محور
املبادأة تعود الختالف الوظيفة أستاذ – مدير".
والتي نوقشت صحتها من خالل فرضيتها الصفرية  H°عند مستوى الداللة
.0,05
وقد تبين من خالل االستجابات التفاوت بين املجموعتين،حيث يرى
األساتذة أن املد راء ال يمارسون دورا قياديا ناجحا في مجال التركيز على
العمل واإلنتاج ،بينما يرى املديرون في أنفسهم تركيزا دائما على االهتمام
بالعمل بنسبة كبيرة تفوق ،50 %في حين ال تتجاوز برأي األساتذة حدود 32
 ،%و بغية التعرف على داللة الفروق في املتوسطات الواقعية و الحسابية
أجريت الحسابات الالزمة ،وتم حساب قيمة اختبار (ت) ،بعد التأكد من
تجانس املجموعتين.
1ـ التحقق من تجانس املجموعتان ( حساب ف)
حيث كانت قيمة ف املحسوبة أصغر من قيمتها الجدولية عند مستوى
الدالة  0,01و عندها تصبح املجموعتان متجانستان ،ليكتمل بذلك شرط
استخدام اختبار (ت)  T-testملعرفة داللة الفروق بين املتوسطات.
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العدد ن
املتوسط م
االنحراف ع
التباين ع2

مدراء
62
45,77
4,77
22,75

أساتذة
62
39,82
7,17
51,40

ت الجدولية
1,29
0,10
1,67
0,05
2,39
0,01
61
دح

ت املحسوبة
5,40

الداللة
دالة

وحيث أن قيمة (ت) املحسوبة أكبر من قيمتها املجدولة في مستوى
الداللة  ( 0,01املستوى الذي يتحقق فيه التجانس بين املجموعتين) ،فالفرق
بين املتوسطين دال إحصائيا ،و هو هنا لصالح مجموعة مديري املدارس في
اتجاههم نحو اعتماد منحى التركيز على العمل و اإلنتاج ،و إن كان األساتذة
يرون أن ذلك يتم بش يء من القصور،إذ في اعتقادهم حسب ما تبينه
استجاباتهم أن مديري املدارس ال يمارسون بصورة كافية جوانب العمل
اإلداري املؤدية إلى زيادة و تحسين الكفاية اإلنتاجية للمدرسة ،و قصد
توضيح هذا التوجه أكثر تمت مناقشة الفرضية الجزئية الثالثة الخاصة
بالبعد الثاني االعتبارية.
ت -الفرضية الجزئية الثالثة " :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطي درجات أفراد املجموعتين في استجاباتهم على بنود محور االعتبارية
تعود الختالف و وظيفتهم مدير – أستاذ ".
والتي نوقشت صحتها من خالل فرضيتها الصفرية  H°عند مستوى
الداللة  .0,05وقد أمكن استخالص النتائج التالية:
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تدني متوسط درجات املجموعتين في هذا البعد عن ما كان في البعد
األول إذ بلغ لدى عينة املدراء  43في حين كان يبلغ في البعد األول ( املبادأة )
 ،47وانخفاضه لدى عينة األساتذة من  41إلى  32و ذلك يشير إلى ميل املدراء
نحو اعتماد منحى املبادأة في سلوكهم ،و ملعرفة داللة فرق املتوسطات
الحسابية بين املجموعتين على هذا البعد أجريت الحسابات الالزمة فكانت
قيمة ت هي  7,53و هي دالة في املستويين  0,01و .0,05
خالصة بأهم نتائج السؤال البحثي الثاني:
من خالل نتائج الدراسة و اختبار صحة الفرضيات على مقياس وصف
السلوك القيادي تتضح جملة من الحقائق منها:
 عدم و جود اتفاق بين املد راء و األساتذة العاملين تحت إشرافهم يصفالسلوك اإلداري للمدير.
 التركيز املالحظ ملديري املدارس على بعد املبادأة و االهتمام باإلنتاج و العملمن دون إعطاء اهتمام مماثل للعالقات اإلنسانية الواجب مراعاتها في إدارة
شؤون املوظفين ،و اعتقاد األساتذة بضعف املديرين في أدائهم ملهامهم
القيادية ،وذلك بسبب كونهم ال يشاركوهم في إتخاذ القرارات وال يفسحون
لهم املجال للمشاركة الجادة في هذه العملية.
 وجود فجوة بين املديرين و األساتذة يعبر عنها التباين في االستجابات ،وتمثلمسافة بين القيادة واملرؤوسين ،وهي في هذه الحالة تؤثر على الكفاية
اإلنتاجية للمدرسة ،وتضعف من قدرة الجماعة على تحقيق أهدافها.
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 أظهرت الدراسة أن مد راء املدارس لديهم ميال لإلدارة التي تهتم بالعملواإلنتاج ،بينما يميل األساتذة لإلدارة املهتمة بالعاملين ،وتنمية العالقات
اإلنسانية بينهم والتعرف على حاجاتهم و مشكالتهم ،وإقامة عالقات إنسانية.
وقد يرجع السبب في تركيز مدراء املدارس على بعد املبادأة إلى جملة من
األسباب منها:
 -1ضعف التكوين في مجال العالقات اإلنسانية ونظم اإلدارة الحديثة
باملؤسسة.
 -2سمعة املدرسة املرتبطة بنتائج و مستويات النجاح املحققة في نهاية السنة
الدراسية.
 -3الخوف من املحاسبة الدائمة من قبل اإلدارة التعليمية.
 -4جهل بعض املد راء بطبيعة الوظيفة اإلدارية ،والتركيز على إنجاز العمل
بدال من العمل على تنمية روح الفريق.
 -5اعتقاد بعض املد راء بعدم جدوى تنمية العالقات اإلنسانية في العمل
واعتقادهم بكونها تؤثر سلبا على إنجاز العمل.
 -6النظام املركزي للتعليم ،والتسلسل الهرمي ملصدر القرار ،وأنظمة
املحاسبة التي تجعل املدير دائم االنشغال بالنتائج على حساب االعتبارات
األخرى.
النتائج:
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دلت نتائج الدراسة على جملة من الحقائق نوجزها فيما يلي:
 -1تعاني اإلدارة املدرسية للمدارس املتوسطة جملة نقائص تؤثر سلبا على
كفايتها اإلنتاجية بعضها يتصل بشكل مباشر بظروف ذاتية للمدارس تتمثل
في عدم مطابقة البيانات واملؤشرات اإلحصائية الكمية للمواصفات املقبولة،
وبعضها يرتبط بنظام التسيير و اإلدارة ،و أنماط القيادة التي تظهر في الغالب
عجزا عن تفعيل آليات التسيير الحديثة.
 -2يعتمد غالبية مدراء املدارس املتوسطة في إدارتهم نمطا من التسيير يميل
نحو األوتوقراطية و يؤثر سلبا في النتائج النهائية التي تحققها املدرسة،
ويرتبط ميل املد راء ذاك نحو األوتوقراطية في التسيير بجملة من العوامل و
األسباب ،يلعب فيها ضعف تكوينهم في أساليب اإلدارة الحديثة ،ومتطلباتها
دورا أساسيا ،كما تشكل أنظمة االستجالب واالنتقاء و التدريب مشكلة
تتمثل في عدم قدرتها على تنمية الجانب املنهي للمد راء ،بسبب عدم مواكبتها
للتطورات التي تحدث على املستوى البيئي للمدرسة في الجوانب الثقافية و
االقتصادية و السياسية ....الخ.
 -3يعاني مدراء املدارس املتوسطة ذات الحجم الكبير من مشكالت تضعف
من كفاءتهم اإلدارية و تنقص من الكفاية اإلنتاجية للمدرسة ،مما يجعل
املدير في مقابل الحجم الكبير لجماعة العمل مركزا على املبادأة وأوتوقراطيا
في تسييره.
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 -4يعاني مدراء املدارس الريفية من مشكالت تعيق تحقيق الكفاية اإلنتاجية
باملستوى املطلوب ،بعض تلك املشكالت يتصل بالبيئة الثقافية واالقتصادية
واالجتماعية للمدرسة ،وبعضها اآلخر يتصل باإلمكانيات و الوسائل الضرورية
للعمل و التي ال تتوفر في كثير من األحيان بنفس القدر الذي تتوفر به في
البيئة الحضرية واملدن الكبرى.
 -5تلعب الخبرة اإلدارية للمدير دورا مهما في إنجاح عملية التسيير اإلداري
للمدرسة و تتيح مجاال أوسع المتالك املهارات القيادية الالزمة ،وتوحي
بضرورة إعادة النظر في أنظمة االستجالب واالنتقاء والتدريب والتكوين.
 -6يؤدي امتالك املدير لجوانب القدرة الفنية واستيعابه لدوره البيداغوجي
التربوي كمرب ومسئول ومعلم إلى تحسين العملية التربوية ،وزيادة الكفاءة
اإلنتاجية للمدرسة ،واقتصار اإلدارة املدرسية على الجانب اإلداري البحت ال
يتماش ى و طبيعة املدرسة كمنظمة اجتماعية ،وحيث أن غالبية املدراء ال
يعيرون باال للجانب البيداغوجي ،فإن ذلك يلقي بظالله على نوعية
الخريجين ،و العالقات السائدة باملدرسة ،ومستويات النجاح املحققة ويدفع
بالشك نحو طبيعة نظام التكوين.
 -7تظهر النتائج عدم قدرة نسبة معتبرة من مديري املدارس الذين خضعوا
للدراسة على التمييز بين األدوار اإلدارية و البيداغوجية ،و يعود ذلك إلى عدم
وضوح تلك األدوار ضمن النصوص التشريعية و القانونية ،وعدم فصلها في
حدود التدخل لإلدارة املركزية ضمن دائرة الحرية املتاحة ملدير املدرسة ،مما
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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يجعل أمر إعادة النظر في طبيعة و شكل اإلدارة التعليمية و عالقتها باإلدارة
املدرسية و أدوار املدير ضمن ذلك أمرا محتوما ،من خالل إعادة النظر في
املنظومة القانونية والتشريعية املدرسية.
 -8يقل االهتمام بالجانب اإلنساني في اإلدارة املدرسية ،و تظهر النتائج ضعفا
في املهارات اإلنسانية لشريحة واسعة من مدراء املدارس ضمن عينة
الدراسة ،و لذلك تأثيره في النتائج املحصلة ،ومستويات الكفاية اإلنتاجية
املحققة كما أن لذلك تأثيراته السلبية على نظرة األساتذة و العاملين للمدراء
و القادة التي تعكس استياء و تذمرا كبيرين ،يؤديان ال محالة إلى تواجد فجوة
بين اإلدارة والعاملين والقيادة و املرؤوسين ،و تتيح للمناخ السي .التواجد في
البيئة املدرسية.
توصيات و مقترحات الدراسة:
يكشف العرض السابق للتراث النظري حول موضوع القيادة وأساليب
التسيير اإلداري في املدرسة الحديثة و املعاصرة ،وما أبانت عنه نتائج الدراسة
امليدانية عن عدد من العوامل ذات االرتباط املباشر وغير املباشر بالظاهرة
موضوع البحث ،و في ضوء تلك املؤشرات والعوامل تحاول الدراسة وضع
إطارا تصوريا عاما ،ملعالجة جوانب القصور التي كشفت عنها النتائج .ضمن
اتجاهين رئيسيين هما:
 -1أساليب االنتقاء و التوظيف.
 -2برامج التكوين و التدريب أثناء الخدمة.
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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و وفق هذين االتجاهين تقدم الدراسة املقترحات التالية:
 -1إعادة النظر في األساليب املتبعة في اختيار املديرين بحيث يعتمد مقاييس
الجدارة واالستحقاق كأساس لعملية الترقية و تقليد املناصب القيادية
واالبتعاد عن معيار األقدمية ،واختيار املدير وفق قواعد علمية تراعي:
 اإلملام بفنيات التدريس و الوعي ببنية املدرسة و منظومة التعليم ،كنظامله أهدافه يتكامل مع األنظمة األخرى.
 اإلملام بعلم اإلدارة املدرسية و التعليمية ،واإلطالع على مستجداته. التزود بالخبرة العلمية املتجددة ،و االستعداد الدائم للتدرب و التكوين. إعطاء املدير فرصة التدرب على أداء دور القيادة بشكل يؤدي إلى تحقيقأهداف املدرسة.
 -2توضيح قواعد التكوين ،وبناء برامجه بشكل فاعل ،وإعطائه املدة الكافية
والالئقة ،ووضع سياسة تكوين واضحة املعالم.
 -3توسيع صالحيات مدير املدرسة ،و توضيح أدواره ووظائفه القيادية من
خالل منظومة قانونية تجعل املدير مسؤوال بشكل كامل على ما تحققه
املدرسة من نتائج.
 -4تدريب املديرين على توفير املناخ املساعد على العمل ،وإقامة العالقات
اإلنسانية املالئمة مع املعلمين.
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 -5توفير جو املشاركة ،والحث على إقامة قنوات الحوار ،وتفويض
املسؤوليات ،واالهتمام بالتخطيط و التوجيه.
 -6توفير املزيد من الدورات التدريبية بالتعاون مع األساتذة الجامعيين ،و أهل
االختصاص و مفتش ي التربية والتكوين.
 -7لفت انتباه املديرين إلى أن التركيز على جانب اإلنتاج ليس كافيا من دون
ردفه بجانب العالقات اإلنسانية واالهتمام بمشاعر املرؤوسين واملوظفين.
 -8ينبغي أن يدرك املدير وأن يلفت انتباهه إلى ضرورة مراعاة فوارق املنطقة
الجغرافية (البيئة الثقافية) ،وحجم الجماعة ...،وغيرها من العوامل التي
تؤثر في النظام املدرس ي وتتأثر به ،و لذلك ينبغي إعطاء كل وضع ما يليق به
من سلوك إداري و قيادي مناسب.
املراجع
 .1إليـاس طـه الحـاج ( .)1984اإلدارة التربويـة والقيـادة ،مفاهيمهـا و وظائفهـا ،ونظرياتهـا،
عمان ،مكتبة األقص ى.
 .2رسمي محمد حسن ( .)2004أساسيات اإلدارة التربوية ،ط ،1القاهرة ،دار الوفاء.
 .3بـ ــن س ـ ــالم عبـ ــد الرحم ـ ــان ( .)1994املرج ـ ــع ف ـ ــي التش ـ ــريع املدرس ـ ـ ي الجزائ ـ ــري ،باتن ـ ــة،
الجزائر ،مطبعة قرفي.
 .4شوقي طريف ( .)2004السلوك القيادي وفعالية اإلدارة ،القاهرة ،دار غريب.
 .5عـ ـ ـ ــوض عبـ ـ ـ ــاس محمـ ـ ـ ــود ( .)2002القيـ ـ ـ ــادة والشخصية،اإلس ـ ـ ـ ــكندرية ،دار املعرفـ ـ ـ ــة
الجامعية.
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 .6هنــاء عطيــة ،محمــد ســامي(  .)1973اختبــار الشخصــية للشــباب ،كراســة التعليمــات،
القاهرة ،دار النهضة العربية.
 .7ستراك رياض ( .)2002دراسات في اإلدارة التربوية ،ط ،1عمان ،دار وائل للنشر.
 .8احمـ ـ ـ ــد إبـ ـ ـ ـراهيم أحم ـ ـ ــد ( .)2001العالق ـ ـ ــات اإلنسـ ـ ـ ــانية ف ـ ـ ــي املؤسس ـ ـ ــة التعليميـ ـ ـ ــة،
اإلسكندرية ،دار الوفاء.
 .9أحمــد إب ـراهيم أحمــد ( .)2000الجوانــب الســلوكية فــي اإلدارة املدرســية ،القــاهرة ،دار
الفكر العربي.
 .10الطوالبة محمد عبد الرحمن ( .)1976أنماط السلوك القيادي ملدير املدرسـة وتصـور
املعلمين لفعالية اإلدارة في األردن ،رسالة ماجستير غير منشورة ،عمان ،األردن.
 .11شـ ــنودة أميـ ــل فهمـ ــي ( .)1977القيـ ــادة اإلداريـ ــة للمـ ــدارس الثانويـ ــة ،القـ ــاهرة ،مكتبـ ــة
األنجلو املصرية.
 .12عودة عبد املالك ( .)1963اإلصالح واإلدارة ،القاهرة ،مكتبة األنجلو املصرية.
 .13شــعالن محمــد ســليمان  .محمــد محمــود رضــوان ( .)1996اإلدارة املدرســية واإلشـراف
الفني ،القاهرة ،مكتبة األنجلو املصرية.
 .14عبـ ـ ــد هللا بالقاسـ ـ ــم .عبـ ـ ــاس مهـ ـ ــدي ( .)1995م ـ ـ ــدخل إل ـ ـ ــى اإلدارة التربوي ـ ـ ــة ،بنغ ـ ـ ــازي،
منشورات جامعة قار يونس.
 .15منسـ ـ ـ ي محم ـ ــد عب ـ ــد الحل ـ ــيم ( .)2003من ـ ــاهج البح ـ ــث العلم ـ ــي ف ـ ــي املج ـ ــاالت التربوي ـ ــة
والنفسية ،اإلسكندرية ،دار املعرفة الجامعية
 .16دالــين ديوبولــد ف ــان ( .)1977منــاهج البح ــث فــي التربي ــة وعلــم ال ــنفس ،ترجمــة محم ــد
نبيل نوفل وآخرون ،القاهرة ،األنجلو املصرية.
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 .17الســيد فــؤاد بهــي(  .)1978علــم الــنفس اإلحصــائي و قيــاس العقــل البشــري ،القــاهرة،،
دار الفكر العربي.
 .18شوقي طريف ( .)2005السلوك القيادي و فعالية اإلدارة ،القاهرة ،،دار غريب.
 .19آل ن ــاجي

محم ــد عب ــد هللا ( .)1996التفاع ــل التنظيم ــي و أس ــلوب القيادي ــة ،املجل ــة

التربوية ،جامعة الكويت ع  38م .10
 .20محم ــود ،حسـ ـن عب ــد املال ــك ( .)1993ض ــغوط العم ــل ل ــدى املعلم ــين وعالقته ــا ب ــنمط
السلوك القيادي ملدير املدرسة ،مجلة كلية التربية ،جامعة األزهر ،القاهرة ،ع.34
 .21الهدهود،دالل عبد الواحد ( .)1996واقع عملية اتخاذ القرار في مدارس التعليم العام
بدولة الكويت ،املجلة التربوية جامعة الكويت،ع ،41م.11
 .22الجبـر زينـب علــي (  .)1998إدارة الوقـت لـدى مــديرات اإلدارة املدرسـية املطـورة ،املجلــة
التربوية ،جامعة الكويت ،ع،47م.12
23. Clerment,B.Hermann,C (1987): Administration Scolaire, Théorie et pratique,
Gaétan Morin éditeur ,Québec, Canada
24. Ivancevich,& all (1991): L’Influence du comportement organisationnel dans
l’efficacité scolaire , contenue et impacts, CRP ,Sherbrooke, Québec, CANCDA ,1991.
25. Luc Brunet (1990): L’Influence du comportement organisationnel dans l’efficacité
scolaire, Contenue et Impact, CRP, Université Montréal , Québec , Canada.

مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016

244

أبعاد السلوك اإلداري ملديري املدارس بالنظام التعليمي الجزائري

د ،عبد هللا صحراوي

ملحق:
 -1مقياس تقدير أسلوب التسيير.
الزميل المحترم:.......
بهدف القيام بدراسة حول أبعاد التسيير و القيادة بالمدارس المتوسطة ،نضع بين يديك
المقياس التالي ،الذيي يتكون من ثالثة أقسام بهدف التعرف على درجة ممارسة السلوكات
التي حملتها عباراتهه ،و التي تصف مجموعة من محددات السلوك القيادي و اإلداري ،و
أساليب التسيير المتبعة بالمؤسسات التربوية.
نلتم س منكم التعاون ،و نطمئنكم إلى أن ما تدلون به ال يستخدم إال في إطار البحث العلمي
الخالص.
و لكم التقدير و الشكر.
القسم :I
بيانات عامة:
 -1المؤسسة....................................:
-2األقدمية بالمؤسسة الحالية.............:سنة .الصفة :مدير

معلم

القسم  : IIمقياس تقدير أسلوب التسيير (ديمقراطي-أوتوقراطي).
اق أر العبارة ثم ضع عالمة (×) في الخانة التي تتوافق مع رأيك.

مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016

245

د ،عبد هللا صحراوي

أبعاد السلوك اإلداري ملديري املدارس بالنظام التعليمي الجزائري
الرقم

العبارة

01

احرص على التأكد من إنجاز كل موظف لعمله ،و تقويم أدائه.
ال أشجع العمل اإلضافي (خارج الدوام الدراس ي) و لو كان يجلب النتائج
الحسنة.
تحدث األمور في العادة كما أتوقع و أخطط لها.
أسعى بإصرار للحصول ترقية من خالل تحقيق أفضل النتائج
باملؤسسة.
ال أصر على حث الفريق على بذل املزيد من الجهود ،و ال تهمني النتائج.
أحرص على إنجاز األعمال بسرعة بغض النظر على النتائج.
ال أتحمل تبعات تأجيل العمل ،و ال أرتاح إال بعد التأكد من اكتمال
العمل.
أحرص على متابعة العمل و أحث األعضاء على بذل املزيد من الجهد.
ال أسمح بتجاوز األعضاء ملهامهم كما أحددها لهم.
أميل إللزام كافة األعضاء بإتباع اللوائح و التعليمات بصرامة.
أحدد العمل املطلوب تنفيذه من قبل الفريق و أتابع التطبيق بصرامة.
ال أتردد في إطالق حرية التصرف و العمل ألعضاء الفريق.
أقرر لوحدي ما يجب عمله ،و كيف يتم العمل.
أهتم بتوحيد إجراءات العمل ،و ال أقبل الخروج على اللوائح والقوانين.
ال أفكر في الترقيات و املكاسب الشخصية و أكتفي بمركزي الحالي.
أحرص على نجاح مؤسستي و أسعى لتفوقها على املؤسسات األخرى.
أعمل على توزيع املسؤوليات على أعضاء الفريق و أحثهم على تحملها.
السماح لألعضاء بأداء العمل بالطريقة التي يحبون يؤدي إلى اإلخالل
بنظام املؤسسة.
ال أسمح بالتغيرات في نظام العمل ،و ال أجرب األفكار الجديدة.
تشغلني تفاصيل العمل الدقيقة و أغرق فيها من دون اهتمام بالوقت.
أهتم بتنظيم عمل الفريق سعيا نحو تحقيق كفاءة أكبر.
يهمني أن يكون أعضاء الفريق أحرارا في تسيير شؤون عملهم.
أحث األعضاء على استخدام رؤاهم الخاصة في حل مشكالت العمل.
أحب اإلنخراط في محادثات ودية مع أعضاء الفريق (أساتذة وعمال).
أجعل من نفس ي ممثال للمجموعة كلها حين تواجد الزوار باملؤسسة.
أهتم بالتواصل الدائم مع األعضاء و أتابع أحوال الجميع يوميا.
ال أميل لربط صداقات مع أعضاء الفريق خارج املؤسسة كي ال يتأثر جو
العمل.
أعمل على عالج الصراعات و حلها بين األعضاء بهدوء وحزم.

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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أحث أعضاء الفريق على تقاسم املسؤوليات و أشجعهم على تحملها.
أصغي بانتباه لألعضاء و أعطي مشكالتهم اإلهتمام الكافي.
أتردد في استشارة أعضاء الفريق فيما يتصل بأمور العمل.
أشعر أن ألعضاء الفريق قدرة على تقييم العمل و تقرير ما يجب فعله.
أسعى إلقناع الجميع بأن قراراتي في صالحهم قبل مباشرة تنفيذها.
أتصور أن األعضاء غير قادرين على التصرف و إعطاء األحكام الجيدة
بمفردهم.
ال أبرر تصرفاتي أمام األعضاء و ال أسعى لكسب ودهم أو رضاهم.
أكون مستعدا لدراسة املقترحات التي يقدمها أعضاء الفريق.
ال أعارض مبادرات أعضاء الفريق الرامية إلى التغيير و ال أمانع في
قبولها.
أسعى لتقديم الثناء و كلمات املجاملة و أقدر لكل عضو جهده املبذول.
أعتبر نفس ي مسؤوال على تحفيز الفريق و أحمل أعضاء مسؤولية
النتائج.
ال أتدخل في مشكالت الفريق و أضع تماسكه خارج اهتماماتي.
ال أسمح بتأثير مشكالت الفريق الشخصية على العمل و ال أعيرها
اهتماما.
أعاتب بطريقة غير مباشرة و أراعي مشاعر الفرد عند توجيه اللوم و
النقد.

 - :2مقياس تقدير السلوك القيادي(.

Leader Behavior Description

Questionnaire (L.B.D.Q
بعد قراءتك للعبارة بدقة ضع عالمة (×) في الخانة المناسبة - .يتصف سلوك مدير
المؤسسة مع األساتذة بكونه:
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د ،عبد هللا صحراوي

أبعاد السلوك اإلداري ملديري املدارس بالنظام التعليمي الجزائري

الرقم
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

العبارة
يحرص على إيضاح أقواله و أفعاله مع كل األساتذة.

دائما

غالبا

أحيانا

يجري تغييرات و يجرب األفكار في محيط العمل.
صارم في العمل يتحكم في سيره و يضبطه بيد من حديد.
ينتقد األعمال الناقصة و الخاطئة عالنية أمام الجميع.
يحدد لألساتذة و العاملين واجباتهم بدقة.
يبدو في حديثه حازما غير مستعد للنقاش.
يعمل دون تخطيط مسبق و ال يكترث للمفاجآت.
يحافظ على طريقة العمل و ال يقبل التغيير.
يتابع العمل و يحرص على املواعيد املحددة لإلنجاز.
يشجع على توضيح و توحيد إجراءات العمل لكل األساتذة.
يحرص على إجبار الجميع على الخضوع لسلطته.
ال يتسامح مع الجميع أمام اللوائح و القوانين املنظمة للعمل.
يهتم بإبالغ الجميع بما هو مطلوب و متوقع منه.
يتابع عمل األساتذة و يحثهم على بذل املزيد من الجهد.
يهتم بإشاعة روح التعاون و التنسيق بين األساتذة.
يجعل العمل محببا بمشاركته في األنشطة السارة.
واضح في حديثه مطمئن في عمله و من السهل فهمه.
ينصت باهتمام و يعطي الجميع فرصة طرح انشغاالتهم.
يرفض أن يبرر أو يفسر أعماله أمام األساتذة.
ينأى بنفسه عن اآلخرين و يرفض اإلختالط باألساتذة.
يتصرف وفق املصلحة العامة و ال يفاضل بين العاملين معه.
يجامل اآلخرين و ينشرح في حديثه معهم.
يتصرف دون استشارة اآلخرين و ال يأخذ برأيهم.
غير متفتح للغير بطيء في تقبل آراء األساتذة للتغيير.
صديق للجميع يعامل األساتذة و العمال كزمالء.
يستمع باهتمام لآلراء الجديدة و ال يتوانى في إحداث التغيير.
ودود طيب املعاشرة يسهل التعامل معه.
يمنح األساتذة و العمال شعورا بالثقة و الراحة أثناء التحدث معه.
يهتم بإشراك اآلخرين بالتسيير و يضع اقتراحاتهم موضع التنفيذ.
يحرص على استشارة العاملين معه في األمور الهامة قبل التنفيذ.
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تقنين اختبارات الذكاء في البيئة املحلية ـ اآلليات و املعايير اختبار رافن كنموذج

أ .عيواج صونيا

تقنين اختبارات الذكاء في البيئة املحلية ـ اآلليات و املعايير ـ
اختبار رافن كنموذج
أ .عيواج صونيا
جامعة الجزائر 2
ملخص:
ّ
ّ
ّإن تقدير نسبة الذكاء في مجتمعنا من العمليات ّ
الصعبة لعدم توفر
ّ
اختبا ات ذكاء مبنية أو ّ
ّ
املختصين
مقننة على البيئة املحلية ،إذ يتعذر على
ر
اتخاذ قرارات حاسمة في تشخيص الحاالت ،أو تحديد درجة العسر أو
الصعوبة ،...بسبب اعتماد اختبارات الذكاء األجنبية التي شاع استعمالها في
ّ
ّ
ّ
التخصصات وامليادين ،واملشكلة ليست في عدم توفرها ،وال في نقص
كل
املعرفة ّ
الدقيقة بها و بطبيعتها وخصائص حدودها وتقييم نتائجها ،بل
املشكل الحقيقي يكمن في اعتماد معاييرها األصلية في التشخيص ألفراد
ُولدوا في بيئة مختلفة تماما عن البيئة األصلية التي ّ
تم فيها بناء وتقنين
ّ
الجاد بتقنين االختبارات األجنبية على
االختيار مما يدفع بضرورة االهتمام
بيئتنا بدل استخدامها املباشر أو بناء اختبارات جديدة ،ربحا للوقت من جهة
واالستفادة من الخبرات السابقة من جهة ثانية،واختبار رافن من أحسن
االختبارات التي تصلح للتقنين في بيئتنا املحلية بالنظر ّ
لخلوه من أثر الثقافة
من جهة ولتقنينه في العديد من الدول العربية من جهة ثانية ،وهذا ما
تحاول الورقة التالية البحث في آلياته وشروطه ومعاييره.
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 عيواج صونيا.أ

تقنين اختبارات الذكاء في البيئة املحلية ـ اآلليات و املعايير اختبار رافن كنموذج

Abstract:

The evaluation of the intelligence’s proportionin our society became
between the hard operations, this is because of the absence of
intelligence’stests founded or codified according to our environment,
where specialists can not make clear decisions in the diagnostic of cases,
or to define the degree of their difficulty, we singleout here specially the
adaptation and standardization of foreign intelligence’stests, that became
common use in all specialties and fields, but the problem is not in its
unavailability, nor in the decrease of exact knowing of this tests whence of
its natures, characters, limits and the evaluation of its result, but the real
problem is the adoption of their original criteria to diagnostic individuals
born in an environment differs totally of the original environment where
the test was created and codified,this made an increasing interest of the
serious essays for codifying the foreign tests according to our environment
instead of creating tests, this for gaining time from a part, and the benefit
from the precedent experiences from a second part, the test of Raven is
amongthe best tests that can codified in our environment because of it
don’t contain any cultural effect from a part, and from a second part it is
codified in many Arab countries.
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أ .عيواج صونيا

مقدمة:
إن أساليب القياس و التقويم قديمة قدم العصور ،فقد كان املرشدون
و املصلحون في املساجد و األئمة في الكتاتيب يسألون األطفال أسئلة شفوية
للتعرف على مستواهم الفكري ومدى تحصيلهم ملا يتلقوه من حصص
تحفيظ للقرآن ،ووعظ لسيرة الرسول صلى هللا عليه و سلم بدون
استخدام االختبارات النفسية ،أو التحصيلية التفريقية للمستوى،و نجد
اإلنسان منذ القدم يحاول أن يعرف مدى قدراته و إستعداداته املختلفة في
شتى امليادين و اإلختصاصات و يحاول مقارنتها بأقرانه من نفس العمر سواء
في طريقة األداء لوظيفة معينة أو طريقة التفكير في مشكلة ما و كل هذا هو
بمثابة تطبيق اختبار ذكاء تفريقي ،غير أن النتيجة التي يتوصل إليها تكون غير
صادقة بنسبة كما تكون صادقة في تطبيق اختبارات تحصيلية تفريقية
لقدرة معينة.
و قديما استخدم سقراط صورا شفوية من صور القياس و التقويم و
ذلك اثناء توليده للمعلومات ،ويشير الجزء الخاص بإعداد املنتج و الحارس و
الحاكم و الفيلسوف من جمهورية أفالطون إلى إستخدام أساليب القياس و
االختبارات بصورها العملية الشفوية لتوزيع أفراد املجتمع على الفئات
الثالث( عبد القادر ،1997 ،ص .)8
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إذ أن كل املختصين ٌ
كل حسب مجال اختصاصه كاملعلم في القسم و
مدرب الرياضة في قاعات الرياضة والعسكري في ساحات القتال ..........و
غيرهم ٌ
كل منهم يستخدم القياس عن وعي أو عن غير وعي ملا يقوم به.
وفي حقيقة األمر إن الحديث عن طبيعة القياس خاصة في مجال التربية
و علم النفس يمكننا من قياس الظواهر املرنة ،و الغير ثابتة و الغير مستقرة
حيث يصل بها إلى درجة معقولة من الدقة و املوضوعية و هذا اليعني أن
عملية القياس في علوم التربية و علم النفس وصلت إلى مستوى كبير من
الدقة ،كما تحققت هذه الدقة في ميدان التجريب كالعلوم الطبيعية و
الفيزياء وغيرها.
وقد مر القياس في هذا املجال بمراحل و تطورات مختلفة ،فقد بدأ
بالفراسة ،ثم إعتمد القياس على النواحي الحسية والحركية ثم تطور
القياس لعمليات عقلية عليا مثل التفكير و التجريد و التذكر و التخيل
والتصور و اإلدراك(العيسوي ،2000 ،ص)8
أما عن إستخدام التقييم و القياس بالصورة التي عليها اآلن كوسيلة
للتوظيف فقد حدث في الصين منذ القدم وذلك عندما استخدموا
االختبارات بأشكالها الشفوية كوسيلة الختبار أفضل املتقدمين للوظائف
املدنية وغيرها من الوظائف ،كما إنتهج املصريون القدماء أساليب متعددة
في التقييم للحكم على األفراد وهذه األساليب قد خلدتها نقوشاتهم.
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ومع بداية القرن العشرين كان هناك ارتباط وطيد بين االختبارات
املدرسية الخاصة بالتحصيل و التي ساهمت بشكل كبير في تطوير االختبارات
النفسية التي تقيس الذكاء ،وهذا ما جعل ميالد اختبار سيمون وبينيه في
فرنسا الذي كلفه وزير التعليم آنذاك بإنشاء وسيلة تفريقية لفصل الطالب
املتخلفين دراسيا عن املتفوقين ذوي املهارات العالية(Karen , 2001)..
ولقد حاول بينيه إيجاد رابطة بين األداء في االختبارات وبين العمر الزمني
للطفل ،وكانت هذه الفكرة هي األساس الذي ُ
صمم على أساسه ألفريد بينيه
اختباره الفردي في الذكاء عام  ،1905حيث خصص لكل سؤال عمر زمني
معين ،حيث تزداد هذه األسئلة صعوبة بالتقدم في العمر(عبد
الرحمن،1998،ص ،)14ويقول  ،Henry Wallonسنة  " 1983إن إعتماد
األخصائيين على معيار العمر في قياس الذكاء يفترض ضمنيا ان العمر فقط
هو العامل الوحيد املؤثر في الذكاء ،وان إسهامات التربية و املحيط هي
إسهامات جانبية ،وهذا عير صحيح ألن ماهو متعارف عليه أن أي بطارية
اختبارات ليست لها صالحية او صدق اال ضمن شروط ،أو

ظروف

املحيط املشابه تماما للمحيط الذي صممت فيه ".
كما حدث تطور آخر في حركة القياس العقلي حيث تأثر العلماء
بالدراسات العلمية في العلوم الطبيعية ،والفيزيولوجية و الحيوية ،فقد كان
العلماء يؤمنون في أواخر القرن التاسع عشر أن الناس يختلفون فيما بينهم
في قدرتهم على تمييز املثيرات الحسية املتقاربة ،كاملثيرات اللمسية ،و
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الصوتية ،و الضوئية .وقد كانوا يعتقدون أن هذه الفروق في إدراك األمور
الحسية ترجع الى قدرة الفرد على التركيز و اإلنتباه ،وأن القدرة على تركيز
اإلنتباه تتصل بالذكاء (عبد الرحمن،1998 ،ص )9
ومن هنا تقدمت البحوث في مجال الذكاء وقياسه تقدما كبيرا في
السنوات األخيرة على إثر التجارب العديدة التي قام بها العلماء في محاوالتهم
الوصول الى أصدق الطرق العلمية لقياسه ،مما جعل ملوضوع الذكاء أهمية
خاصة بين موضوعات علم النفس ،بل مما جعل العلماء يحاولون تطبيق
الطرق العلمية املتبعة في قياس الذكاء على مختلف موضوعات علم النفس
و الحياة العقلية عامة( عبد هللا،2002 ،ص )6
إن أوضح فرق بين عام  1963وعام  1970هو في إتجاه الرأي العام نحو
القياس النفس ي ،ويبدو األمر في الوقت الحالي بصورة غير مرضية بدرجة
كبيرة باملقارنة بما كان عليه األمر في عام  ،1963و قد أثيرت الشكوك حول
الفائدة اإلجتماعية ملشروع االختبارات بأكمله ،فالبعض يهتم بإمكان حدوث
تحيز في اختبارات اإلستعدادات بأكمله بحيث يؤدي ذلك إلى إبعاد الفقير  ،و
غير املتعلم من فرص تحسين حالتهما ،و البعض اآلخر يخش ى من أن أنواع
األسئلة التي كانت تسأل في استبيانات تنتهك حق الفرد في السرية .وهناك
أيضا بعض الناس اآلخرين الذين يقلقون من عواقب بنوك املعلومات التي
تصبح فيها درجات الفرد في االختبارات ً
جزء دائما من سجله ،من املمكن
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استرجاعه في سنوات الحقه و ربما يكون ذلك في غير صالحه ( ليونا تايلور،
 ،1998ص .)16
ولذلك عكف العلماء منذ بداية القرن العشرين على االهتمام بعملية
قياس ذكاء األطفال و الشباب ،وذلك بغرض التعرف على كمية ومقدار النمو
العقلي للطفل و البحث عن الوسائل الكفيلة بتنميتها مرة أخرى ،حتى يتم
قياس الذكاء مرة أخرى للنظر في :هل نجحت عملية تنمية الذكاء أم ال ؟
وقياس الذكاء ما هو اال عملية تحويل املعطيات املختلفة للنمو العقلي و
الذكاء الى أرقام و كميات ،ومعرفة مدى تناسب تلك األرقام مع الطفل ،و
للحصول على عمر الطفل الحقيقي و للحصول على مستوى الذكاء عند
الطفل و مقارنته بالعمر ذاته لدى االطفال اآلخرين في نفس املستوى تقريبا(
إسماعيل،1995،ص.)7
نجد أيضا الذكاء يرتبط ارتباطا وثيقا بالتحصيل الدراس ي .فاألطفال أو
التالميذ املوهوبون الذين يتحصلون على درجات عالية في اختبارات الذكاء
هم األوائل في قائمة النجاح في ميادين الدراسة و ربما أن منحت هذه الفئة
من املوهوبين حقها من االهتمام و التقدير صنعت املعجزات،فلما اليكون
هناك اختبار يفرق بين التالميذ املوهوبين من غيرهم حتى يزيد إبداعهم كل
في مجال موهبته،ونحن نسعى في دراستنا هاته لتوفير أداة تفريقية لهذه
الشريحة.
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واملقال التالي يمثل محاولة لعرض موضوع االختبارات و املقاييس
النفسية عامة و اختبارات الذكاء خاصة و ضرورة تقنينها في البيئة املطبق
عليها االختبار .و بتوضيح طبيعتها و خصائصها و شروطها ،و إنشاء معايير
جديدة لهذه البيئة.
و االختبارات النفسية و التربوية تطبق في الكثير من املجاالت في وقتنا هذا
و الهدف منها واحد هو تحليل قدرات الفرد وميوله وإستعداداته و التعرف
على مختلف جوانب شخصيته.
ونحن في الجزائر وفي مؤسساتنا التربوية خاصة وعياداتنا النفسية بحاجة
إلى وجود أدوات علمية دقيقة مناسبة تساعد في عملية التشخيص و
االختبار،و التصنيف ،و اهم هذه االدوات و املقاييس النفسية بصفة عامة
اختبارات و مقاييس الذكاء.
 -1مشكلة البحث :إن استغالل األساليب اإلحصائية وتطويرها وتوفير البرامج
لحسابها تسمح لنا بالقيام باستدالالت على مجتمعنا عن طريق التطبيق على
عينات من هذا املجتمع وهذا ما يمكننا من زيادة معارفنا بصورة أسرع مما
لم تكن هذه األساليب متوفرة ،وهي أي استغالل هذه األساليب اإلحصائية
توفر الكثير من الجهد و الوقت باإلضافة إلى ضمان عدم الخطأ في حساب
النتائج مادامت عملية تفريغ املعطيات سليمة ،ويعتبر استغالل األساليب
اإلحصائية خطوة هامة جدا في عملية تقنين االختبارات و التي تحتل مكانة
خاصة في تاريخ علم النفس ،كما الزالت تحتل نفس املكانة في علم النفس
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املعاصر ،ويرتبط بهذه املشكلة حاجة ماسة تتمثل في تزايد االهتمام
باالختبارات النفسية في مختلف املجاالت العلمية و التطبيقية ،وإذا كانت
األقطار التي واجهت املشكلة و الحاجة قد بادرت إلى بناء االختبارات و
تطويرها،فان الوضع الراهن في معظم األقطار النامية يتمثل في حاجاتها إلى
االستفادة من خبرة اآلخرين في هذا امليدان و تطوير ها بما يالئم ظروف كل
قطر على حدة ،و لذلك نجد أن معظم هذه األقطار التبن اختبارات ،الن
ذلك يتطلب جهدا و علما فائقا ،وتستعيض عن ذلك بتعديل االختبارات التي
ظهرت في األقطار املتقدمة و يتطلب هذا بحوث علمية جادة وخاصة حول
هذه االختبارات ،و التي تمثل فئة خاصة من البحث العلمي في ميدان القياس
النفس ي ،و العقلي والتربوي هي بحوث التقنين  standardisationوذلك بهدف
أن تصبح هذه االختبارات أكثر مالئمة للظروف الجديدة (
إبراهيم،2001،ص.)3
وهذه االختبارات عبارة عن أدوات أو إجراءات عامة روتينية يتم
استخدامها في العيادات ،وفي املؤسسات التربوية أو املهنية ،أو حتى في
مؤسسات إعادة التربية إلى جانب أدوات تشخيصية أخرى ،و االختبارات
النفسية عامة يمكن أن تعالج عدة مسائل ) ،(Raven , 1990فبإمكاننا
تصنيف مجموعة من املفاهيم ضمن مفهوم عام ،إكمال بعض النواقص في
رسومات أو أشكال معينة،إكمال مجموعة من األرقام املعطاة ،وفق ترتيب
منطقي ،تصحيح كلمات خاطئة ،ترتيب مجموعة من البطاقات وفق معايير
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محددة(Deing , 2004,16) ،كما تستطيع االختبارات النفسية بيان إلى أي
مدى يمتلك اإلنسان املهارات الالزمة التي تتطلبها دراسة أو مهنة معينة ،و
ينبغي عدم تفسير نتائج االختبار بصورة منعزلة عن املعلومات األخرى
كاملعلومات التي نصل إليها عن طريق مقابلة مع املفحوص أو السيرة الذاتية
التي البد من تقصيها أو االستفسار عنها.
انه من الصعب على األخصائيين و املرشدين النفسانيين في بعض
الحاالت اتخاذ قرارات واضحة في تشخيص الحاالت أو تحديد درجة عسرهم
في أي مجال ،و مع أن االختبارات و املقاييس النفسية و خاصة اختبارات
الذكاء أصبحت اآلن شائعة االستعمال في كل التخصصات و امليادين لكن
املشكلة ليست في عدم توفرها و ال في نقص املعرفة الدقيقة لهذه االختبارات
من حيث طبيعتها و خصائصها و حدودها و تقييم نتائجها فقط بل املشكل
الحقيقي هو اعتماد معاييرها االصلية في التشخيص الفراد ولدوا في بيئة
مختلفة تماما عن البيئة االصلية يعني التي تم فيها بناء و تقنين
االختبار،وهذا ما جعل االهتمام يتزايد للمحاوالت الجادة لتقنين االختبارات
األجنبية في البيئة العربية على أساس االمتناع من االعتماد على معايير
االختبارات األجنبية في التشخيص والتي تؤدي الى اعتالل النتائج املتحصل
عليها ،مما قد يؤثر تأثيرا سلبيا في سبيل تقدم العالج أو الدمج أو كل ما
نرجوه من خالل تشخيص الحالة ،الن كل حالة هي حالة في حد ذاتها .
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من هذا املنطلق انبعث التفكير الجدي و الحيرة في مشكلة خطورة
تطبيق االختبارات االجنبية في بيئتنا دون تقنين و اعتماد معاييرها في
التشخيص.
وملاذا التقنين و التكييف و ليس بناء اختبارات جديدة؟
يقول  rene zazzoفي إجابته على انتقادات  ،Théodore Simonحينما
حاول  zazzoتقنين اختبار ( .)simon –binetإ ّن قضاء سنوات عديدة من
عمري في بناء اختبار يفترض علينا أوال كباحث أن تكون لي نظرة جديدة في
الذكاء أعتمد عليها في بناء االختبار و التي أرى أنه من املفيد علميا تحويل
مفاهيمها الى أدوات للقياس هذا من جهة ،أو أنني كمختص عيادي لم أكن
مقتنعا باالدوات القياسية املتوفرة من جهة أخرى) (Zazzo, Rene.1970.
و يقول  Gardnerأيضا (،1993ص)176،177إن بناء االختبارات النفسية
عملية ليست يسيرة إذ أنها تحتاج إلى كفاءات بشرية متخصصة و فترة زمنية
طويلة ،و إمكانيات مادية و فيره ،وقد التتوفر مثل هذه األمور أو أحداها في
مجتمع من املجتمعات ،و لهذا يلجأ بعض املتخصصين في مجال التربية و
علم النفس إلى تقنين االختبارات النفسية التي قام بإعدادها أشخاص
آخرون في بيئات أخرى على البيئة املحلية لكي تصبح صالحة لالستخدام
بصورة موضوعية.
ان عملية تكييف اختبار اليعني فقط عملية ترجمة لالختبار في رمز لغوي
جديد و لكن يجب اتباع خط نظري معين ،وتحديد الخصوصيات اللسانية و
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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الثقافية و الدينية التي نبع منها االختبار ،لكي يعط االختبار بعدا تكييفيا أكثر
منه ترجمانيا ،النه عبارة عن تكييف وسيلة من حضارة الى حضارة اخرى
مختلفة عن األولى التي صمم فيها االختبار )(Ben Rejeb , 1996, p.145
ان تكييف و تقنين االختبارات ضروري جدا ألنه يمكننا من التعرف على
املعايير العددية التي تميز املجتمع الذي ينتمي اليه الفرد املختبر ،فهي تعكس
املستوى العقلي للفرد الذي يولد في ذلك املجتمع ،ولذلك فهي تقنن من اجل
مجتمع محدد ،فنتائج االختبار تختلف حسب مكان سكن و نشأة الفرد :من
الريف الى املدينة ،و املحيط اإلجتماعي :غني ،فقير ،جاهل متعلم(Perron, ....
)R 1971,p 367
وبما أن املؤسسات التربوية و العيادات النفسية هي املجتمع اإلنساني
األول الذي يطبق فيه املختص مثل هذه االختبارات سواء اختبارات ذكاء أو
اختبارات شخصية أو غيرها وهي املسؤولة باإلضافة الى األسرة عن اكتساب
أطفالها خاصة أو أفرادها عامة أنماط السلوك السوي و قواعده ،و ضوابطه
فان هذا املوضوع يضفي الى ضرورة توفير وسيلة أو أداة مقننة على البيئة
الجزائرية تساعد في التشخيص ومن ثم الدمج أو العالج ،وسعيا لتحقيق
ذلك ،يجب أن تتجه الجهود نحو التخطيط لتقنين اختبار و إعادة بناء
معاييره على أسس ونتائج املعطيات العلمية للدراسات السيكولوجية
املعاصرة و خاصة في ميدان االختبارات في االرطفونيا،فمثال تقنين اختبار
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رافن للمصفوفات املتتابعة امللون يعتبر اختبار جيد للتقنين لتحرره من أثر
الثقافة.
 -2تساؤالت البحث:
أ -مامدى صالحية اختبار رافن امللون لقياس ذكاء االطفال في البيئة
الجزائرية؟
ب -هل يتمتع اختبار رافن امللون بمؤشرات ثبات مقبولة مع خصائص االختبار
الجيد بعد تطبيقه على عينة من تالميذ الطور االبتدائي في البيئة الجزائرية
؟
ت -هل يتمتع اختبار رافن امللون بمؤشرات صدق مقبولة مع خصائص االختبار
الجيد بعد تطبيقه على عينة من تالميذ الطور االبتدائي في البيئة الجزائرية
؟
ث -ما الرتب املئينية لعينة اختبار رافن امللون املقابلة للدرجات الخام وفقا ملتغير
العمر و الجنس؟
ج -ما الدرجات الزائية ودرجات ت املعدلة لعينة اختبار رافن امللون املقابلة
للدرجات الخام وفقا ملتغير العمر و الجنس ؟
ح -هل يحتفظ اختبار رافن على نفس االبعاد بعد اجراء التحليل العاملي
االستكشافي على عينة من تالميذ الطور االبتدائي في البيئة الجزائرية ؟
خ -هل يحتفظ اختبار رافن على نفس االبعاد بعد اجراء التحليل العاملي
التوكيدي على عينة من تالميذ الطور االبتدائي في البيئة الجزائرية ؟
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د -هل توجد عالقة بين الذكاء و التحصيل الدراس ي و خاصة في تحصيل
الرياضيات و التفكير االبتكاري لدى مجموعة من تالميذ الطور االبتدائي في
البيئة الجزائرية.
ذ -ما النموذج النظري االفتراض ي بين الذكاء و التفكير االبتكاري و التحصيل
الدراس ي؟
ر -ما مدى صدقية النموذج املقترح لتفسير العالقة بين الذكاء و التفكير
االبتكاري و التحصيل الدراس ي ؟
ز -ما مدى صالحية النموذج النظري املقترح بمنهجية النمذجة البنائية ؟
 -3فرضيات البحث:
انطالقا من اسئلة البحث تمكن الباحث من صياغة الفرضيات التالية:
الفرضية االولى:يتمتع اختبار رافن امللون بمؤشرات ثبات مقبولة مع
خصائص االختبار الجيد بعد تطبيقه على عينة من تالميذ الطور االبتدائي
في البيئة الجزائرية
الفرضية الثانية :يتمتع اختبار رافن امللون بمؤشرات صدق مقبولة مع
خصائص االختبار الجيد بعد تطبيقه على عينة من تالميذ الطور االبتدائي
في البيئة الجزائرية.
الفرضية الثالثة:ان ابعاد اختبار رافن امللون ال تتغير بعد اجراء التحليل
العاملي االستكشافي على عينة من تالميذ الطور االبتدائي في البيئة الجزائرية.
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الفرضية الرابعة:ان ابعاد اختبار رافن امللون ال تتغير بعد اجراء التحليل
العاملي التوكيدي على عينة من تالميذ الطور االبتدائي في البيئة الجزائرية.
الفرضية الخامسة :نتوقع اتفاق معايير اختبار رافن املستخرجة للنسخة
الجزائرية مع معايير اختبار رافن املستخرجة في الدراسات العربية و األجنبية.
الفرضية السادسة :التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين التالميذ و
التلميذات عند مستوى الداللة  0.05في درجات ذكاء رافن امللون تجعل من
الضروري انشاء معايير مختلفة حسب الجنس.
الفرضية السابعة :نتوقع وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء و التحصيل
الدراس ي و خاصة في الرياضيات و التفكير االبتكاري لدى تالميذ الطور
االبتدائي في البيئة الجزائرية.
الفرضية الثامنة :نتوقع صدقية اختبار نموذج تفسيري لنتائج العالقة
باستعمال نمذجة تحليل املسار.
 -4أهداف البحث:
• تقنين اختبار ذكاء بمعايير جزائرية لكي نعتمد عليه في التفريق بين املتفوقين
(املوهوبين) و العاديين وكذا املتخلفين دراسيا.
• ايجاد طريقة مثلى للبحث في الخصائص السيكومترية الختبار رافن
للمصفوفات املتتابعة امللون في البيئة الجزائرية.
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• التعرف على افضل املناهج النظرية لعالقة اختبار رافن و اختبار تورانس
للتفكير االبداعي و التحصيل الدراس ي باستخدام منهجية املعادالت البنائية.
• البحث في استخدام منهجية النمذجة باملعادالت البنائية  SEMكمنهجية
حديثة في دراسة املوضوع بعد ان تم التاكيد على اهميتها و ضروريتها لدراسة
النماذج و العالقات بين املتغيرات في حقل العلوم االنسانية.
• استغالل االدوات املنهجية االحصائية الحديثة ممثلة في النمذجة بواسطة
برنامج اموس و الذي يمكننا من تطبيق تقنية تحليل املسار و تعريف الطالب
و الباحثين بها.
• توفير أداة تفريقية جمعية و في نفس الوقت يمكن تطبيقها فرديا.
 -5أهمية البحث:
 إن االختبارات النفسية تقدم معلومات حول املفحوص في الكثير مناملجاالت،العيادية،التربوية وفي اإلرشاد النفس ي.
 مساهمة االختبارات في عالج االضطرابات املختلفة عن طريق التشخيصالفعال.
 تدخل االختبارات بشكل كبير في اختيار املفحوص ملسابقات التوظيف أوالدراسة بتحديد املهارات الالزمة التي يمتاز بها املفحوصين.
 تزويد مؤسساتنا التربوية و اإلستشفائية و الوقائية بأداة كشف مقننة فيبيئتنا.
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 -6مصطلحات و مفاهيم:
 1-6تعاريف الذكاء:يتباين الناس في قدراتهم ومهاراتهم حسب ما وهبه هللا تعالى
لهم ،ويرى األصمعي أن تساوي الناس فيه هالكهم ،وأن خيرهم في إختالفهم،
حيث يؤدي ذلك إلى توزيع األعمال بينهم بما يحقق كفاية املجتمع (ياسين
.)1981
ومن هذه القدرات الذكاء والذي تتفاوت نسبته من شخص آلخر .و لكن
ال بد من وجود مقياس ذكاء نستطيع من خالله التوصل إلى أرقام
ُ
ترجم ما نتوق إليه ،طبعا هذا إنطالقا من أسس نظرية
وإحصائيات ت ِ
وإستنادا إلى تعاريف مختلفة وما نالحظه أن هذه التعاريف تختلف بإختالف
نظريات وميادين الباحثين من بين هذه التعاريف اآلتي:
يعرف عبد املنعم (  )217،2005الذكاء بأنه "هو معدل تعلم ش يء ما " و
الذي يعكس وجهة النظر الحديثة للذكاء ويفيد املتخصصين في املجال
التربوي ،وعلى الرغم من تعريف الذكاء في ضوء ثالث كلمات فقط ،فعلينا
أن نفهم تماما كلمة معدل ) (Rateوالتي تدل على كمية التعلم في كل وحدة
زمنية ويدل التعلم على إكتساب الفرد املعلومات أو املهارات في مستوى
التطبيق في تصنيف بلوم لألهداف التعليمية ،ويمكنه من اإلستخدام
الفعال لها في حل املشكالت أي أن معدل التعلم يدل على عدد الوحدات
الزمنية الالزمة إلكتساب الفرد املعلومات أو املهارات عند املستوى الذي
يمكنه من إستخدامها في إيجاد حلول صحيحة للمشكالت وبتطبيق مفهوم
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جاردنر للذكاءات املتعددة نجد أن الفرد يستطيع أن يكتسب أنواع مختلفة
من التعلم في معدالت مختلفة فالفرد يستطيع تعلم العزف على أنواع عديدة
ّ
من اآلالت املوسيقية بسرعة وببراعة ،إال أنه يعاني من صعوبة في تعلم
الرياضيات ،وبإستخدام معدل التعلم كمحك أساس ي فإن الذكاء يعد سهما
أساسيا للكفاءة العصبية ).) Nelson,1998,35
ويستخلص نايت  )1965( knightمن خالل إستعراضه لتعاريف الذكاء
إلى تعريف يشابه تعريف سبيرمان  spearmanالذي يرى فيه أن جميع أنواع
التفكير ال بد أن يدخل فيها الذكاء الذي يستطيع الفرد عن طريقه إكتشاف
العالقات وإستنتاج املتعلقات.
وسبيرمان العالم اإلنجليزي الذي إبتكر نظرية العامل العام ينظر إلى
الذكاء على أنه قدرة فطرية مؤثرة في النشاط العقلي بجميع أنواعه
وإختالفاته ويرى بنتر  pinterأن الذكاء هو قدرة الفرد على أن يتكيف مع
املواقف الجديدة.
أما رافن  ravenفمفهومه عن الذكاء وبيان معناه يستنبطه من خالل
نظرية العاملين لسبيرمان  spearmanالذي كان يستخدم لوحات عليها
أشكال هندسية ويقوم املفحوص بوصف القاعدة التي تحكم العالقة بين
هذه األشكال( .القرش ي)1987
التعريف اإلجرائي للذكاء :الذكاء هو القدرة على التفكير املجرد ،والقدرة
على الحكم السليم ،وهو أيضا القدرة على التحصيل الدراس ي الجيد و
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التفكير االبداعي وتقاس درجة الذكاء من خالل تطبيق اختبار رافن امللون
املقنن على البيئة الجزائرية.
 2-6تعريف االختبار:
لغ ــة  :ورد في املعجم الوجيز (خبـر الش يء) -خبرا وخبرة ،ومخبرة :باله وامتحنه.
ّ
ّ
ألعلمن علمك ،و
وعرف خبره على حقيقته ،فهو خابر ،و يقال ألخبرن خبرك:
(خبر) الرجل -خبورا :صار خبيرا،و يقال خبر باألمر.
و(اختبر) الش يء :خبره ،و استخبره :سأله عن الخبر وطلب أن يخبره به ،و
يقال :استخبر الخبر ،1433(.ص.) 198- 197
و ورد في معجم ابن منظور اختبر من (خ ب ر) ،ويقال :اختبر ذكاءه ":
امتحنهّ ،
جربه ،و يقال " :اختبر حقيقة األمر " :علمه على حقيقته.
و قد وردت كلمة االبتالء مرادفة لالختبار في القرآن الكريم في مواضع
كثيرة ،و احتملت معان مختلفة ،قال تعالى " :وليبتلي هللا ما في صدوركم و
ليمحص ما في قلوبكم و هللا عليم بذات الصدور ''( آل عمران،) 154 :
بمعنى يختبر هللا ما في قلوبكم من إخالص أو إنفاق و يميز ما فيها ،و ال يخفى
عليه ش يء سبحانه و تعالى وإنما هذا االبتالء و االختبار ليظهر للناس حقيقتهم
اصطالحا :االختبار هو:
 مجموعة أو سلسلة من األسئلة أو املهام يطلب من املتعلم االستجابة لها
تحريريا ( أو شفهيا أو أدائيا) و يفترض أن يشمل االختبار على عينة ممثلة
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لكل األسئلة املمكنة و املهام التي لها عالقة بالخاصية التي يقيسها االختبار
)ابراهيم وأبو زيد،2010 ،ص)520
 االختبار " هو أداة من أدوات البحث في العلوم السلوكية ،حيث أنه
يستخدم في وصف السلوك الحالي وقياس ما يطرأ عليه من تغيير نتيجة
لتعرضه لعوامل ومثرات تؤثر فيه مستقبال (.صابر وخفاجة،2002،ص( 125
 و تعريف االختبار اجرائيا هو اختبار رافن للمصفوفات املتتابعة امللون
والذي تم تطبيقه على تالميذ ابتدائيات الجزائر.
 3-6التقنين :هو تطبيق االختبار وفقا لشروط محددة و ضبط العوامل املؤثرة
فيه ووضع تعليمات اإلجراء

والتصحيح و إستخدام النتائج و املعايير .و

لتقنين االختبار يجب أن يطبق على عدد كبير من األفراد في ظروف موحدة
وفق تعليمات ثابتة و طرق تصحيح خاصة و تحليله بطرق احصائية دقيقة
و الخروج بمفردات تتدرج في صعوبتها و هي ثابتة اذا أعيد تطبيقها صادقة في
قياس ما وضعت لقياسه ،و الوصول في النهاية الى معايير نستطيع من خاللها
أن نعرف مستوى أداء الفرد على االختبار(عبد الرحمن) 1419 ،
التعريف االجرائي :التقنين في دراستنا هاته هو الكشف و التأكد من
الصفات السيكومترية الختبار رافن ،واستخراج معايير جزائرية من خالل
تطبيقه على عينة من تالميذ ابتدائيات الجزائر متفرقةعلى بعض واليات
الوطن بمنهجية النمذجة البنائية.
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 4-6الثبات Reliability :فالثبات كما يراه الباحثون يعني مدى اإلتساق بين
البيانات التي تجمع عن طريق إعادة تطبيق نفس املقياس على نفس األفراد
أو الظواهر ،وتحت نفس الظروف أو تحت ظروف متشابهة إلى أكبر قدر
ممكن.
فالثبات قد يعني اإلستقرار Stability:بمعنى أنه لو كررت عمليات قياس
الفرد الواحد ألظهرت شيئا من اإلستقرار.
والثبات قد يعني املوضوعية بمعنى أن الفرد يحصل على نفس الدرجة كائنا
من كان األخصائي الذي يطبق االختبار( .سامي محمد ،2002،ص)308
ولحساب الثبات طرق متعددة نذكر منها طريقة الفا كرومباخ ،التجزئة
النصفية ،و معادلة كيودر ريتشيردسون  KR 20إعادة تطبيق االختبار test-
 Retest Methodوحساب معامل اإلرتباط بين التطبيقين ،ولتطبيق نظرية
كارل بيرسون ملعامل اإلرتباط نعتمد على الخصائص التالية :قيمة معامل
اإلرتباط تتغير بين 1 - ،1 + :أي أن:
( ≥ 1 )+ر ≥ ( 1 )-و يرمز ملعامل اإلرتباط ب ر.
كلما إقتربت قيمة معامل اإلرتباط من ( 1 )+أو من (  1 ) -كان إرتباطا
قويا ،وكلما إقتربت هذه القيمة من الصفر كلما كان إرتباطا ضعيفا وإذا
كانت إشارة معامل اإلرتباط موجبة كان إرتباطا طرديا ،وإذا كان سلبيا كان
إرتباطا عكسيا.
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 5-6الصدق :الصدق من املعالم الرئيسية الهامة التي يقوم عليها االختبار
النفس ي ،و الصدق أن يقيس االختبار ما يطلب منه قياسه ،أو أن يكون
االختبار النفس ي مفيدا في تحقيق هدف معين هو في العادة قياس أحد
املتغيرات ،فالصدق هو أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه أي أن االختبار
الصادق اختبار يقيس الوظيفة التي يزعم أنه يقيسها ،وال يقيس شيئا آخر
بدال عنها أو باإلضافة إليها.
إن االختبار الصادق يصلح لقياس الجانب املطلوب قياسه معنى ذلك أن
الصدق نسبي  ،relativeبمعنى أن االختبار يكون صادقا بالنسبة لجماعة
ُ
معينة وغير صادق بالنسبة لجماعة أخرى مثال فإن االختبار الذي أعد لقياس
ذكاء األطفال غير صادق لقياس ذكاء الكبار.
وهناك العديد من الطرق اإلحصائية التي تستخدم للتحقق من صدق
االختبارات كمعامل اإلتساق الداخلي ،التحليل العاملي ........ولقد اعتمدنا في
هذا البحث لحساب صدق االختبار على:
• بدأنا بالتحليل العاملي االستكشافي .و ألنه اليدرس العالقات في صورة
تكاملية وبنسبة معينة من الخطأ لجأنا إضافة الى طريقة التحليل العاملي
االستكشافي طريقة إلى التحليل العاملي التوكيدي ،الذي يعتبر الخطوة
الثالثة و األهم من مراحل الدراسة النظرية ،و الذي يعتمد على نمذجة
االرتباط و اعتمدنا فيه على طريقتي الموس وليزرل وفيها نتجاوز الخطأ
املوجود في القياس بالتصميم العاملي حيث يهتم بدراسة تأثير متغير مستقل
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واحد على متغير تابع أو اكثر غير أنه ممكن تحديد تأثير مجموعة من املتغيرات
في متغير تابع أو اكثر ،وبذلك يمكن تحديد اثر كل واحد منها بمعزل عن تأثير
بقية املتغيرات ،بعبارة اخرى وكما ورد عن بوحفص  "2005يسمح التحليل
العاملي هذا بتحديد التأثير التفاعلي ملتغيرين مستقلين اثنين أو أكثر في متغير
تابع أو أكثر  .و بهذا ننتقل من دراسة العالقات الثنائية الى دراسة العالقات
التكاملية" .
كما سعت الدراسة باعتماد منهجية النمذجة باملعادالت البنائية في اطار
املنهج ذاته الى وضع نموذج نظري ملسار العالقات بين درجات تطبيق اختبار
رافن على تالميذ االبتدائيات من مختلف واليات الوطن و درجات اختبار ذكاء
االطفال املكيف على البيئة الجزائرية من طرف الباحث في دراسات سابقة
ودرجات اختبار تورانس للتفكير االبداعي املكيف ايضا على البيئة الجزائرية
وحتى درجات التحصيل الدراس ي من خالل مقابلة النموذج النظري املدروس
ببيانات الدراسة و البحث في مدى مطابقته للواقع.
 6-6النمذجة باملعادالت البنائية :النمذجة باملعادالت البنائية Structural
) Equation Modeling(SEMهي جملة طرق او استراتيجيات أحصائية
متقدمة في تحليل البيانات بهدف اختبار صحة شبكة العالقات بين
املتغيرات(النماذج النظرية) التي يفترضها الباحث ،جملة واحدة بدون
الحاجة إلى تجزيء العالقات املفترضة ( تيغزة )2012 ،وللتحقق من صدق
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االختبار البنائي اعتمدنا هذه املنهجية عن طريق برنامج  22.amos vو
.lisrel.8
 -7خطوات إجراء التحليل العاملي االستكشافي (تيغزة)23 ،2012 ،
سنتتبع هذه الخطوات بطريقة تمكننا من التركيز على بعض اإلشكاالت
النظرية ،وكذلك لتوضيح بعض اإلجراءات العملية .والخطوات التي تتكرر
عبر املراجع التي عالجت التحليل العاملي االستكشافي تتمثل فيما يلي:
أوال:تحليل مصفوفة االرتباطات بين املتغيرات املقاسة.
ثانيا :طريقة استخراج أو اشتقاق العوامل.
ثالثا:طرق التدوير بغية الحصول على عوامل ذات معنى ،أو لتيسير عملية
تأويل العوامل.
رابعا:حساب الدرجات العاملية لكل فرد ،أي درجة كل فرد على كل عامل
من العوامل املستخرجة ،على أن يتم تحديد مواءمة نموذج القياس من
خالل عدة مؤشرات و هي:
مربع كاي  ،CMINدرجات الحرية  ،dfمستوى الداللة ،Pمربع كاي املعياري
 ،CMIN/dfمؤشر املطابقة املقارن  ،cfiمؤشر توكر لويس ،Tliمؤشر رمس ي
rmsea
 8بناء املعايير:بعد التأكد من صدق وثبات االختبار نقوم بتطبيق االختبار
على عينة نهائية ومما ال شك فيه أن الدرجة الخام التي يحصل عليها
املفحوص من أدائه ألي اختبار من االختبارات ال معنى لها وحدها ،حيث ال
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نستطيع من خالل هذه الدرجة أن نعرف مستوى املفحوص ومدى تفوقه أو
إخفاقه ،وبالتالي أصبح تطبيق املقياس على الفرد ال فائدة منه ،لذلك كان ال
بد من إيجاد الطريقة التي تفسر لنا هذه الدرجة ،وكان ذلك عن طريق نسبة
الدرجة الخام إلى مستوى معين أو إلى مجموعة العالمات التي تنتمي إليها
وتسمى معيارا (املعايير العشرية ،املئينية )......،حيث نلجأ إلى تحويل الدرجة
الخام إلى درجة أخرى ،نستطيع من خاللها مقارنة درجة املفحوص بغيره من
ُ
املجموعة التي طبق عليها االختبار ،فيصبح لدينا إطار ا نستطيع من خالله
مقارنة الدرجة بغيرها من الدرجات( .حسان،2011،ص ص )177،178
وتوجد عدة مقاييس إحصائية لبناء املعايير لعل أهمها:
 1-8مقياس املواقع النسبية :تعمل مقاييس املواقع النسبية على تحديد
املوقع النسبي لعالقة فرد ما بالنسبة لباقي العالقات ،وتفيد في مقارنة أداء
الفرد على واحد أو أكثر من االختبارات أو املوضوعات املدرسية ويستخدم في
هذه املقاييس عادة ما يلي:
أ -املئينيات:
ا 1-املئين  :Percentilواملئين من مئة ويرمز لها بالرمز (ي) وهي إيجاد قيم
معينة ضمن التوزيع تسبقها أو تليها نسبة مئوية معينة عن املشاهدات
الداخلة فيه فاملئين  80مثال تشير إلى املئين الذي يكون ترتيبه الثمانين وهو
القيمة الواقعة ضمن التوزيع و التي يصغرها  % 80من الحاالت ،ويكبرها
 %20منها.
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وللمئين فائدته الكبيرة خاصة في املقاييس العقلية حيث يلحق باالختبار عادة
جدول يبين املئين املقابل للدرجات املختلفة بحيث إذا طبق املقياس على
أحد األفراد ثم تحسب الدرجة الخام وبعد ذلك يتم الرجوع إلى مثل هذا
الجدول فإنه يمكن معرفة مركز هذا الفرد بالنسبة إلى مجتمعه.
(سامي ،2002،ص ص)180 ،179،
العالمة املئينية  :هي العالمة التي يقع تحتها نسبة مئوية محددة من
العالمات في التوزيع.
ا - 2-الرتبة املئينية  :هي النسبة املئوية ملجموع تكرارات القيم التي تقل عن
تلك القيمة وتحسب من العالقة التالية-:
الرتبة املئينية لعالمة معينة =(عدداألفراد الذين حصلوا على عالمة أقل ÷
العدد الكلي لألفراد ) × %100
مثال :املئين  80أو (ى

80

) يشير إلى القيمة التي يصغرها  %80من القيم و

يكبرها  %20فهي تحدد مركز الفرد بالنسبة ألفراد مجموعته.
مثال :إذا كان ى

40

=  65إما أن نقول أن املئين  40هو العالمة  ،65أو

نقول أن الرتبة املئينية للعالمة  65هي 40
ب-الدرجات املعيارية  :Standard Scoreوهي عبارة عن الفرق بين الدرجة
الخام و املتوسط الحسابي مقسوما على اإلنحراف املعياري تدل على ُبعد
القيمة املعنية عن املتوسط الحسابي بداللة اإلنحرافات املعيارية.
(سامي ،2002،ص)179
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016

274

تقنين اختبارات الذكاء في البيئة املحلية ـ اآلليات و املعايير اختبار رافن كنموذج

أ .عيواج صونيا

تستخدم الدرجات املعيارية في مقارنة مستوى أداء فرد معين بمستوى أداء
املجموعة التي ينتمي إليها بصفة عامة ،وذلك عن طريق إنحراف أية درجة
عن متوسطه بمعنى :مدى إرتفاع أو إنخفاض هذه الدرجة عن املتوسط.
 -9اختبار املصفوفات املتتابعة امللون (CPM) Coloured Progressive
Matrices:
)(PDF created with pdf factory trial version
ظهر هذ االختبار الول مرة عام  1947وتم تعديله عام  1956حيث
استغرق اعداد و تطوير هذا االختبار حوالي ثالثين عام من عمر العالم
اإلنجليزي جون رافن ويعتبر هذا االختبار من االختبارات العبر الحضارية (
)  Cross- Culturalالصالحة للتطبيق في مختلف البيئات و الثقافات،فهو
اختبار ال تؤثر فيه العوامل الحضارية ،أي عندما يكون الهدف من التطبيق
البعد عن أثر اللغة و الثقافة على املفحوص ،مع مالحظة أن رافن يحبذ
استخدام مقاييس لفظية الى جانب اختبار املصفوفات للوصول الى صورة
كاملة للنشاط العقلي للفرد و خاصة ان هذا االختبار يهدف الى قياس القدرة
على ادراك العالقات املكانية للفرد.
مكونات املقياس:يتكون هذا االختبار على  3مجموعات و هي:
املجموعة (أ) :و النجاح فيها يعتمد على قدرة الفرد على اكمال نمط مستمر،
وعند نهاية املجموعة يتغير هذا النمط من إتجاه واحد الى اتجاهين في نفس
الوقت.
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املجموعة(أب) :و النجاح فيها يعتمد على قدرة الفرد على إدراك األشكال
املنفصلة في نمط كلي على أساس اإلرتباط املكاني.
املجموعة (ب) :و النجاح فيها يعتمد على فهم الفرد للقاعدة التي تحكم
التغيرات في األشكال املرتبطة منطقيا أو مكانيا و هي تتطلب قدرة الفرد على
التفكير املجرد.
وكل مجموعة من املجموعات السابقة تتكون من  12مصفوفة و كل
مصفوفة تحتوي بأسفلها على  6مصفوفات صغيرة بحيث يختار املفحوص
مصفوفة واحدة لتكون مكملة للمصفوفات التي باألعلى و كل املجموعات
مرتبة ترتيب تصاعدي و هذا الترتيب ينمي خط منسق من التفكير و التدريب
حتى الوصول الى مرحلة النضج العقلي.
 1-9تعليمات االختبار :يطلب من املفحوص ايجاد مصفوفة من املصفوفات
الستة املوجودة في األسفل بحيث تكون مناسبة للفراغ املوجود في املصفوفة
العلوية وفقا لترتيب املصفوفات.
اذا تعثر املفحوص ولم يستطع فهم االختبار حتى الشكل( أ) 5وجب إيقاف
االختبار و إعتباره غير صالح للتطبيق مع هذا املفحوص.
 2-9نظام التصحيح :بعد انتهاء املفحوص من اإلجابة عن األسئلة يتم
سحب كراسة االختبار وورقة اإلجابة منه ،و يحسب لكل سؤال صحيح أجابه
املفحوص درجة واحدة و السؤال الذي لم يجب عنه يوضع له صفر ،ثم
تجمع اإلجابات الصحيحة ملعرفة الدرجة الكلية للمفحوص في هذا االختبار.
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 3-9حساب نسبة الذكاء :بعد معرفة الدرجة الكلية التي حصل عليها
املفحوص ،نذهب لقائمة املعايير ملعرفة ما يقابل هذه الدرجة املئينية من
توصيف للمستوى العقلي و نسبة الذكاء.
 4-9تقنين اختبار رافن :و نظرا ألهمية هذه االختبار املتحرر من أثر الثقافة
اتجه الكثير من الباحثين لتجريبه و تقنينه على البيئات املختلفة ومن بين
هده الدراسات في الوطن العربي نذكر دراسة أبو حطب و زمالئه ،1977
دراسة عب ،1979دراسة عليان و

،1989دراسة النفيعي  ،2001دراسة

الخطيب و املتوكل  ،2001دراسة الطشاني و زمالئه  ،2005دراسة عطا هللا و
آخرون  ،2008ودراسة جراد .2008
 -10ومضة عن مراحل وجود اختبار رافن للمصفوفات اللمتتابعة امللون:
في بحثن ــا هذا رصدنا كل الدراسات التي تناولت تقنين اختبار راف ـ ــن
للمصفوفات املتتابعة امللون وقبل التطرق اليها نلقي نظرة عن مراحل وجود
هذا االختبار.
فلقد صمم العالم االنجليزي جون راف ــن  john Ravenاختبار املصفوفات
املتتابعة امللون لقياس العامل العام لسبيـ ــرمان حيث أكد الكثير من العلماء
ان اختبارات راف ـ ــن تع ــتبــر مقياس ــا جيدا للع ــامل الع ــام ،كما انها من اشهر
االختبارات املتحررة من أثـ ــر الثق ـ ــافة وأكث ـ ــرهـ ــا انتش ـ ــارا.
وقد نشر اول اختبار للمصفوفات املتتابعة عام  1938م على يد رافـ ـ ــن ،وهو
اختبار راف ـ ـ ــن للمصفوفات املتتابعة القياس ي والذي صمم ليغطي مجاال
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واسعا للقدرات العقلية ،وليتم استخدامه مع مختلف االعمار واملستويات،
حيث قصد منه ان يغطي كامل التطور العقلي والفكري للفرد ابتداءا من
مرحلة الطفولة الى مرحلة الشيخوخة ،ولكن اثبتت الدراسات التي أجريت
على االختبار انه ال يميز بوضوح بين االفراد ذوي املستوى املرتفع من الذكاء
واالفراد ذوي املستوى املنخفض من الذكاء ،وهو ما جعل راف ـ ــن يقوم باعداد
صورتين الختبارين اخرين من اختباراته مشتقة من االختبار االصلي ،هما
اختبار راف ـ ــن للمصفوفات املتتابعة امللون والذي له قدرة التمييز بوضوح بين
االفراد ذوي املستوى املنخفض من الذكاء ،واختبار راف ـ ــن للمصفوفات
املتتابعة املتقدم والذي له قدرة التمييز بوضوح بين االفراد ذوي املستوى
املرتفع من الذكاء ،والتي تم نشره ـ ـ ــا سنة  1947م وقد اجريت اعداد كبيرة
من الدراسات تعد باملئات حول اختبارات راف ـ ــن الثالثة ،كان النصيب األكبر
منها الختبار راف ـ ــن العادي ،ثم بدرجة اقل اختبار راف ـ ـ ــن امللون ،اما اختبار
راف ـ ـ ــن املتقدم فقد كان اقل االختبارات الثالثة من حيث الدراسات التي
اجريت عليه (.الزمزمي) 47 .2000 ،
 -11الدراسات السابقة :ونجد عدة بحوث أجريت في اململكة العربية
السعودية من طرف عدة طلبة متربصين في جامعة أم القرى تخصص
اختبارات ومقاييس .نذكر مثال تقنين اختبار املصفوفات املتتابعة من طرف
عبد الرحمن معتوق الزمزمي.
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وحيث يذكر بدوره في دراسته أن أول تقنين الختبارات رافن للمصفوفات
املتتابعة كان في سنة  ،1949حيث وضع رافن  Ravenاالختبار في صورة
كتاب وطبقه على  208من الطالب البريطانين في منطقة دمريز ،تتراوح
أعمارهم ما بين  5و  11سنة وتم إختيارهم على أساس حروف معينة تبدأ بها
أسمائهم ،وملقارنة أداء املفحوص في االختبار بأداء زمالئه في نفس املستوى
العمري إستخدم الترتيب املئيني) ) JC. Raven ,1956,p15,16 .
وتوصل إلى اإلستجابات التالية ،وهي أن الطفل قبل السابعة يفهم
االختبار إذا كان ملونا وينجح في القسم ( أ ) ويدرك األلوان في القسم ( أ ب )
ولكن يجد صعوبة تحليلها ،والطفل في الثامنة يحل معظم أشكال ( أ ب )
ويجد صعوبة في حل األشكال األخيرة في القسم ( ب ) وفي التاسعة يحل
معظم أشكال القسم ( ب ) ويظهر التمايز بين األطفال األذكياء و املتوسطين
و املتخلفين من سن العاشرة و أيضا من املمكن أن يحل الطفل املتخلف
عقليا بدرجة بسيطة الكثير من أشكال القسم ( أ ) ،ولكن ال يستطيع حل
أشكال القسم
(ب) أما الطفل املتخلف بدرجة كبيرة ال يستطيع حل أشكال القسم (أ ب)،
ُ
و األطفال املتخلفون بصفة عامة يجدون صعوبة في فهم االختبار إذا ق ِدم في
صورة كتاب ،وقد تمت إعادة تقنين هذا االختبار على املستوى العربي حيث
أجرى عيد  1979دراسة تجريبية هي األولى في دولة الكويت لتقنين اختبار
رافن للمصفوفات امللونة وذلك على عينة طبقية عشوائية تمثل جميع
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مناطق الكويت وبلغ عددها  1997تلميذا وتلميذة من الصف األول حتى
الصف الرابع من املرحلة اإلبتدائية وتتراوح أعمارهم فيما بين ()11-10-6
سنة ،وتم تطبيق االختبار خالل شهرين ،وقام بالتطبيق عدد من املدرسين و
املدرسات ومن خالل توزيع الدرجات الخام على فئات األعمار املختلفة
الحظ عيد إزدياد الدرجة التي يحصل عليها األفراد بإزدياد أعمارهم ،وبذلك
يتضح أن االختبار يتمتع بالصدق التكويني ،وقام أيضا بحساب التكرار
املتجمع املئوي لفئات األعمار املختلفة ومنه تم رسم منحنيات التكرار
املتجمع املئوي  Cumulative-percent curvesو التي أظهرت نمو القدرة
العقلية لألطفال بإزديادهم في العمر (.الزمزمي 1419،هـ) 20،
ثم أتبعه القرش ي  1987بدراسة لتقنين اختبار رافن للمصفوفات
املتتابعة امللون في نفس دولة الكويت على عينة بلغت  2000طفل تتراوح
أعمارهم من  6سنوات إلى  10سنوات ونصف تم إختيارهم بالطريقة
الطبقية على أساس الجنس و العمر ،تشمل كل فئة عمرية  100من البنين
و  100من البنات وعدد من طالب وطالبات املعاهد الخاصة يمثلون
مستويات من التخلف العقلي البسيط وتمثل هذه الفئة ( )%2من عينة
التقنين ،وإستمر التطبيق من  1984إلى  1986وتم إستخراج الثبات بطريقة
إعادة االختبار بعد شهر وكان معامل الثبات مقداره ( )0.89وبتطبيق التجزئة
النصفية بإستخدام معادلة جتمان كان معامل الثبات مقداره ( )0.89في
التطبيق األول و في التطبيق الثاني لالختبار  ،0.82وحسب معامالت اإلرتباط
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بين األقسام الفرعية والدرجة الكلية تراوحت ما بين  0.66و  0,88في
التطبيق األول و  0.46و  0.91في التطبيق الثاني وكانت جميع معامالت
اإلرتباط دالة إحصائيا عند مستوى ( )0.01وتم إستخراج الصدق التالزمي
بإستخدام معامالت اإلرتباط بين املصفوفات امللونة وبعض املقاييس
الفرعية الختبار وكسلر لألطفال وتراوحت ما بين  0.45 ،0.40ومع لوحة
سيجان  0.38 ،0.34وكانت جميع املعامالت املستخرجة ذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة (( .)0.01الزمزمي1419،ه ،ص)21
وفي جامعة أم القرى قام فريق بحث بقيادة أبو حطب وآخرون بتقنين
اختبار رافن للمصفوفات املتتابعة على البيئة السعودية (املنطقة الغربية)
حيث بدأ التطبيق لالختبار العادي و املتقدم حيث إستخرج ثبات االختبار
بطريقة اإلعادة على مجموعات مختلفة من عينة التقنين األصلية في مختلف
األعمار من  25-10سنة و تراوحت بين  0.85 -0.49أما الصدق فإعتمد في
إيجاده أوال على صدق التكوين الفرض ي وذلك من اإلثباتات و الشواهد
التالية حيث وجد أن اختبار املصفوفات املتتابعة اختبار غير لغتي وذلك
من خالل اللجوء إلى محتواه و كذلك وجد أنه اختبار قوة حيث تم حساب
معدالت اإلرتباط بين االختبار و الزمن و تراوحت ما بين  0.28 ،0.09و
هي غير دالة و أيضا وجد أن املفردات تتابع من األسهل إلى األصعب ،وفي
تمايز العمر من داللة الفروق بين متوسطات األعمار املتتابعة وكذلك وجد أن
االختبار يميز بين الصفوف الدراسية املختلفة أما الصدق املرتبط باملحكات،
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فقد إستخدم أكثر من محك منها اختبار رسم الرجل لجودانف لألعمار 18-9
سنة وتراوحت معامالت اإلرتباط بين  0.57 -0.2وجميعها دالة عند مستوى
داللة  0.05أو مستوى  0.01ومع اختبار ذكاء الشباب اللفظي و املصور
لحامد زهران وفي عمر  14وأكثر بلغت معامالت اإلرتباط  0.78،0.74وجميعها
دالة عند  ،0.01كما يوجد الكثير من الباحثين في الدول العربية ممن قاموا
بتقنين هذا االختبار ونرجع إلى الدراسة التي قام بها عبد الرحمن معتوق
زمزمي حيث قام بتقنين اختبار رافن للمصفوفات املتتابعة على أطفال الصم
باململكة العربية السعودية وقد تحصل على معامل ثبات بطريقة إعادة
التطبيق قدره  0.810وبطريقة التناسق الداخلي بمعامالت تتراوح بين  0.65و
 0.86بوسيط قدره .0.76
أما فيما يخص الصدق فقد تحصل على صدق ذاتي مقدر ب 0.95
وصدق تالزمي مقارنة باختبار ذكاء الرجل فقد تحصل على معامل إرتباط
بلغ  0.70وهو دال عند مستوى داللة .0.01
أما في الجزائر فقد تم تقنين املصفوفات املتتابعة لرافن سنة  1961من
طرف  Guemonprezفي إطار اإلنتقاء السيكوتقني لجزائريين مسلمين
مرشحين لتكوين منهي للراشدين ( )F.P.Aوكان ذلك في مرحلة إستعمار
الجزائر.
حيث قامت مصلحة اإلنتقاء ملركز الدراسات و البحث السيكوتقني
بباريس ( )CERPما بين أكتوبر وأفريل بإجراء االختبار على  94راشدا ذكرا
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جزائريا مسلما (يقال مسلم ليفرقوهم عن الفرنسيين املعمرين و الذين كانوا
يعتبرونهم جزائريين أيضا) ،حيث تراوحت أعمارهم ما بين  16و  42سنة،
بمتوسط عمر قدره 23سنة ،ومستوى تعليمي تراوح ما بين اإلبتدائي و
املدارس القرآنية ،وقد تمت معايرة هذه الدراسة في  7فئات معيرة كما يمثله
الجدول التالي) JC. Raven, 1956, p15):
الفئات

1

2

3

4

5

6

7

االعمار

5-4

9-6

16-10

22-17

26-23

28-27

36-29

ومنذ ذلك الحين ،والجزائريون (وبعد إستقاللهم سنة  )1962يدرسون
األفراد ويقيمونهم ،في غياب أدوات تقنية لتقييم الذكاء ،انطالقا من منظور
شخصية الطفل الجزائري ضمن منظور التحليل النفس ي ،من خالل
االختبارات اإلسقاطية التي قامت بها  Suzanne Mazellaعلى اختبار Sceno-
 testل ـ Von-staabsواختبار رسم العائلة و اختبار الخروف ذو اللطخة
السوداء ( ،) Patte Noireالذي أجراه فوغالي على األطفال الجزائريين ،وقد
بقي هذا االختبار سائدا في الجزائر ،آليت سيدهم محمد و أحمد مختار مع
فريق من الجامعيين الجزائريين معه ،و إعادة التفكير في اختبار من اختبارات
الشخصية ،وهو اختبار تفهم املوضوع ( )T.A.Tالذي صممه .Henry Murray
وتم تطبيقه على املجتمع الجزائري ،مع إحداث تغييرات على مستوى املعالجة
كإدخال شبكة التحليل ل  Vica Shentoubونظرية التحليل النفس ي كإطار
مرجعي تفسيري.
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وفي إطار الجمعية الجزائرية لعلم النفس ( )S.A.R.Pالتي كان يشرف عليها
آيت سيدهم ،ويشرف عليها حاليا خالد نور الدين ،تم تنصيب فريق من
الباحثين سنة  1996برئاسة خالد نور الدين ،يهتم بتكييف وتقنين
االختبارات بالدرجة األولى ،وقد ساهم معه جالل فرشيش ي ملدة سنة
 1997/1996وتحت إشرافه في محاولة تقنين مجموعة من االختبارات نذكر
منها D48:الذي قننه قدوري رابح و  )PM38( P.M.Sل ( )RAVENعلى
متمدرسين جزائريين ،كما أن هذه الفرقة مازالت تعمل لحد اآلن وننتظر منها
الكثير في ميدان االختبارات النفسية،إال أن آيت سيدهم وبهدف تعميم
إستعمال االختبارات ،أنشأ شركة خاصة لتوزيع االختبارات النفسية إسمها
( ،)1999 CREAPSYو هي تعتبر مبادرة حسنة في بلد يفتقر إفتقارا جذريا ملثل
هذه التقنيات،هذا وقد جرت العديد من املحاوالت إلعادة التقنين بالجزائر
لكنها كانت مجرد دراسات فقط ولم ترق إلى درجة التقنين على كامل التراب
الجزائري بسبب نوعيتها وعدد العينات وأسلوب املعاينة(فرشيش ي،2001 ،
ص ص)145-144،
و يقوم الدكتور أجراد وزمالؤه من خالل مركز  CREAPSYبمحاوالت
لتقنين االختبارات األجنبية ضمن فرقة بحث،كما قام جالل الفرشيش ي
بإعادة تكييف اختبار كاتل للذكاء (السلم  )3على املجتمع الجزائري في جامعة
الجزائر سنة  ،2001وقد تناول في دراسته عدة محاور في مجال التكييف
استهلها بالتعليمة حيث إقترح تقنين تعليمات االختبارات الفرعية األربعة حتى
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يمكن الحكم على جميع النتائج بنفس الطريقة ومن ثم زمن االختبار ورأى
عدم الضرورة لتغيير زمن االختبار إلمكانية تحقيق التفريق بين األقوياء و
املتوسطين و الضعفاء ومن ثم لغة الكتابة املوجودة على كراسة االختبار:
فالحرف الالتيني في إعتقاده ليس حياديا ،فهو يحمل ثقافة مجتمع غربي
وهذا ما سيلمسه الفرد الجزائري بمجرد رؤية الكتابة بالفرنسية.ثم إتجاه
االختبار ،وإتجاه القراءة و الكتابة ،ثم ترتيب البنود واملسائل ،جداول املعايرة
وهي غير مناسبة لتقييم أفراد جزائريين ،ثم مسألة الفروق بين الجنسين،
ومسألة األعمار.
وإذا كانت كل هذه العوامل مؤثرة فعال في نتائج األفراد ،فهل يمكن أن
نتحدث من جديد عن اختبارات متحررة من أثر الثقافة( .فرشيش ي،2001 ،
ص)22
وكل هاته الدراسات تعتمد على التقدير الكمي لدرجة الذكاء و إذا كان
هذا املؤشر أو املنب .أي درجة الذكاء العليا فهذا يوجه إلى احتمالية و جود
املعرفة و املوهبة و إمكانية تحققها في املستقبل ،والى جانب هذه االختبارات و
املقاييس املوضوعية التي تعتمد على التقدير الكمي للموهبة استخدمت أيضا
أساليب أخرى تعتمد على املالحظة و التقدير الشخص ي لآلباء و املعلمين ومن
أهم الطرق أيضا التي تدخل في الكشف عن املوهبة تقديرات املعلمين في
تحصيل التالميذ االكاديمي ،فاملعلمين هم االكثر قدرة على تقويم أدائهم
املدرس ي واملعلم هو من يستطيع أن يالحظ الخصائص و السمات التي تدل
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على وجود املوهبة عند التالميذ و التي ال تستطيع االختبارات املوضوعية
الكشف عليها.
 -12الدراسة األس ـ ـ ــاسية:
بعدما تم تطبيق االختبار على العينة االستطالعية وبعدما تمت عملية
الفهم الجيد من طرف الباحثين املساعدين لكل خطوات تطبيق االختبار،
ذهبنا إلى خطوة أخرى وهي تطبيق هذا االختبار على عينة اخرى من تالميذ
االبتدائي مخالفة الفراد العينة االستطالعية وقد تم اختيار هذه العينة
بشكل عشوائي ،وقد قمنا باجراء هذه الدراسة األساسية بغرض حساب
الخصائص السيكومترية لالختبار من صدق وثبات بمختلف انواعهما وبلغت
هذه العينة  100منها  42تلميذ و 58تلميذة.
ويرجع سبب اختيار هذا العدد (  100تلميذ ) لخصائص منهجية
النمذجة البنائية ،حيث ان برنامج أموس يعمل بعينة ذات  100تلميذ او
 300او  500فاختار الباحث  100لكي تكون في متناوله اعادة التطبيق
وتطبيق االختبار بين ( اختبار ذكاء األطفال واختبار تورانس ) من اجل دراسة
الصفات السيكومترية

و لتسهيل عملية متابعة رصد درجات التحصيل

الدراس ي العام و تحصيل مادة الرياضيات ،ومن أجل ايضا دراسة العالقة
بين هذه االختبارات الثالثة و درجتي التحصيل العام و تحصيل الرياضيات
بطريقة النمذجة البنائية.
 1-12تقوم الدراسة الحـ ــالية على افتراضين رئيسين هما:
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016

286

تقنين اختبارات الذكاء في البيئة املحلية ـ اآلليات و املعايير اختبار رافن كنموذج

أ .عيواج صونيا

أ -امكانية تمثيل العالقات السببية بين املتغيرات :الذك ــاء ،التفكير االبداعي،
التحصيل الدراس ي ،وذلك ضمن نماذج من املعادالت البنائية ( نماذج
تمثيلية ).
ب -امكانية تصوير ونمذجة تلك العالقات بالرسم والتمثيل التخطيطي (
البياني ) وتم اختبار مدى صحة النموذج باالستناد لبيانات العينة التي
تتضمن استجابات افرادها على املتغيرات املشاهدة ( الفقرات والبنود ) التي
تضمنها االختبار ،ودراسة حسن املطابقة بين النموذج النظري ( املفترض )
والبيانات املجمعة ويمثل التعارض بينهما ان وجد مايعرف بالبواقي
 Residualsحيث البيانات = النموذج  +البواقي
Data = Model + Residual
وفي حالة حسن التطابق بينهما كما تعبر عنه املؤشرات ،فذلك يعني ان
النموذج يدعم صحة االفتراض ،املتعلق بالعالقات واالرتباطات والتأثير بين
املتغيرات ،ويتم ذلك عبر اجراءين رئيسين هما:
 )aاختبار صدق نموذج القياس  ( CFAبالتحليل العاملي التوكيدي ).
 )bمواءمة نموذج البناء  ( AMOSنموذج أم ـ ــوس املتك ـ ــامل ).
ان تيغزة يوضح بأن " التحليل العاملي االستكشافي ،والتحليل العاملي
التوكيدي يستعمالن في تقرير الخصائص السيكومترية من ثبات Reliability
وصدق  Validityللمقاييس واالختبارات ومختلف األدوات املستعملة في جمع
البيانات .وتعتبر طريقة التحليل لعاملي من الطرق الدقيقة لتقدير ثبات
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وصدق املقاييس واالختبارات ،ويوظف التحليل العاملي االستكشافي
والتوكيدي كإستراتيجية لتحليل البيانات التي تندرج تحت أساليب التحليل
اإلحصائي املتعدد املتغيرات  (" Multivariate analysisتيغزة.)12 ،2012 ،
و سنستعمله في بحثنا هذا لهدفين سندعم به نتائج صدق االختبار و هو
الصدق البنائي بالعاملي اإلستكشافي و التوكيدي و الهدف الثاني هو اإلجابة
على الفرضية الثالثة و الرابعة و حسب تيغزة " ينقسم التحليل العاملي
إجماال إلى تحليل عاملي استكشافي وتحليل عاملي توكيدي Confirmatory
 .Factor Analysisففي التحليل العاملي التوكيدي ،يفترض الباحث قبل
استعماله بنية عاملية ،نموذجا تصوريا نظريا يوضح هذه البنية العاملية
ملفهوم معين أو موضوع معين ،معنى ذلك أن الباحث يفترض سلفا قبل
إجراء االتحليل العاملي ان يحدد عدد العوامل التي تكون مفهوما معينا،
ويفترض ارتباط هذه العوامل فيما بينها بما في ذلك طبيعة اإلرتباطات أم هي
عوامل مستقلة غير مرتبطة .كما يبين الباحث مؤشرات املتغيرات املقاسة
التي تتشبع على كل عامل دون العوامل االخرى ،أي ينظر لنمط العالقات
التي تربط بين املؤشرات أو املتغيرات املقاسة والعوامل ،بحيث يحدد لكل
عامل املتغيرات املقاسة أو املؤشرات التي تتشبع عليه غيره من العوامل ،كما
يوضح أيضا قبل التحليل العاملي األخطاء لكل متغير مقاس أو ظاهري ،وقد
يفترض ارتباط أخطاء القياس للمتغيرات املقاسة التي تنتمي لعامل معين أو
التي تنتمي لعاملين مختلفين( تيغزة ،2012 ،ص .)22
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أما التحليل العاملي االستكشافي فال يفترض الباحث بنية عاملية معينة،
وإنما سيكتشف هذه البينة العاملية بعد االنتهاء من إجراء التحليل العاملي،
لذلك سمي بال تحليل العاملي االستكشافي.ونستنتج مما تقدم أن التحليل
العاملي التوكيدي يتبنى منهاجا اختباريا توكيديا ألنه ينطلق من نموذج نظري
عاملي ،ويستعمل التحليل العاملي التوكيدي ليعينه على إثبات صحة
النموذج(دعم النموذج وتوكيد صحته) وذلك للتثبت أو التأكد من مدى
مطابقة ا لنموذج للبيانات .أما التحليل العاملي االستكشافي فال يستهدف
التثبت أو التاكد من صحة النموذج املفترض سلفا ،وإما يسعى إلى اكتشاف
البنية العاملية(عدد العوامل ،وطبيعتها ،أو نوع الفقرات التي تتشبع على
العوامل) بعد إجراء التحليل العاملي(تيغزة.)22 ،2012 ،
 2-12عينة التحقق من الصدق بالتحليل العاملي االستكشافي و التوكيدي:
قام الباحث بتطبيق اختبار "رافن" على عينة قدرها  712تلميذ و تلميذة
موزعة على بعض واليات التراب الوطني .
 -3-12األساليب اإلحصائية و التقنيات السيكومترية املستخدمة في
البحث:
لكل بحث علمي تقنية إحصائية خاصة به و نظرا لطبيعة بحثنا و الذي
يهدف إلى تقويم الكفاءة السيكومترية الختبار "رافن" للمصفوفات املتتابعة
امللون فلقد تم استخدام مجموعة من التقنيات اإلحصائية باستعمال
الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (Package For the Social Sciences
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 ،v.21 )SPSS statisticalكما تم استخدام االختبارات اإلحصائية
الالبارومترية ،بسبب ان مقياس ليكرت املستخدم فيهما هو مقياس ترتيبي،
الى جانب استخدام برمجيتي االموس والليزرل ( ،) AMOS § LISREL
واستعين باالدوات االحصائية التالية:
 النسب املئوية والتكرارات واملتوسط الحسابي لالوزان واملتوسطالحسابي النسبي واالنحراف املعياري والتباين ،والتي تستخدم بشكل اساس ي
الغراض معرفة تكرار ووصف بيانات متغير مـ ـ ــا.
 التمثيالت البيانية ( املدرج التكراري ،املنحنى البياني ،منحنى التوزيعالطبيعي) .....
 اختبار ألفــا كرونباخ (  ) Cronbach’s Alphaملعرفة ثبات املقاييساملستخدمة.
 معامل ارتباط سبيرمان – براون للرتب ( Spearman Carrélation ) Coefficientلقياس درجة االرتباط و محاور االختبار بالدرجة الكلية له،
والذي يستخدم لدراسة العالقة بين املتغيرات في حالة البيانات الالبارامترية (
الترتيبية ).
 اختبار مان – وتني ( ) Mann-Whitney Testملعرفة ما إذا كان هناكفروق ذات داللة احصائية بين مجموعتين من البيانات الترتيبية.
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اختبار كروسكال – واليس ( )Kruskal-Wallis Testملعرفة ما إذا كانهناك فروق ذات داللة احصائية بين ثالث مجموعات او اكثر من البيانات
الترتيبية.
اما في طريقة التحليل العاملي التوكيدي :فوجدنا ان أهمية هذه الطريقة
تتمثل في اختبار صحة الفروض حول العالقات بين املتغيرات الكامنة و
املتغيرات املقاسة ،و يستخدم هذا األسلوب للتحقق من الصدق البنائي
للمقاييس و يتم التعبير عن كل متغير كامن من خالل مجموعة املتغيرات
التابعة و يرى "هاملتون"  2006أن تكوين بنية االختبار في التحليل اإلثباتي
للعوامل) (CFAمفترضة استنتاجا و تستخدم بيانات املمتحنين لتقدير قابلية
النجاح عمليا للبنية املفترضة.
اقترح "لولي") (lawelyهذه الطريقة عام  1940حيث توفر للباحثين أساسا
إحصائيا للحكم على مدى مالئمة النموذج الذي يتألف من عدد معين من
العوامل في تفسير مصفوفة االرتباط ،و تعتبر من أكثر طرق التقدير استعماال
حيث يتم إيجاد تقدير املعالم من خالل إجراءات تعظيم االحتمالية للمعلمة
املراد تقديرها عندما يكون لدينا معلومات عن العينة (زيد،2013،ص،)129
فلقد تم تحليل بيانات االختبار ببرنامج  Amos v.22وبرنامج  Lisrelعبر
الخطوات التالية:
ا -التحليل العاملي التوكيدي لدراسة الصدق البنائي لالختبار.
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ت-نموذج اموس املتكامل لدراسة االرتباط وعالقات التأثير بين عوامل
النموذج البنائي،املعادلة البنائية.
ث -تحليل املسار لتقدير كفاءة النموذج البنائي الفرض ي.
وقد تم اللجوء لالختبارات الالبارومترية ( اختبار الوسيط ،اختبار مان
وتني ،واختبار كروسكال واالس وغيرها )....بسبب ان هذه االختبارات مناسبة
في حالة وجود بيانات ترتيبية ،باعتبار مقياس ليكرت املستخدم في الدراسة
مقياسا ترتيبيا
 -4-12مؤشرات مالئمة النموذج للبيانات:
تقدير جودة مطابقة النموذج املفترض Hypotesized Model Goodness of
:Fit Testing
يهتم الباحث عادة عند استخدام التحليل العاملي التوكيدي بمالئمة
النموذج النظري الذي يقترحه للبيانات الواقعية املالحظة التي يجمعها من
امليدان ،و للقيام بذلك هناك ما يعرف بمؤشرات حسن املالئمة أو املطابقة،
و هي مؤشرات إحصائية تساعد الباحث على تحديد مدى جودة نموذج
مقترح عن طريق مقارنته بنموذج آخر أو باختيار التوافق بين مصفوفة
التباين التي يقترحها النموذج و املصفوفة املالحظة.
و لهذا سنورد بعض املؤشرات املستخدمة في البحث الحالي اعتمادا على
دليل استخدام برنامج "اموس" Amos 20

لHooper,D et al,2008 ،

و ) ,james L.Arbuckl(2011و تيغزة أمحمد ( ،)2011كما يلي:
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أ -مؤشر كاي مربع 𝟐 𝐱 و النسبة بين قيمة كاي مربع و درجات الحرية
(.:The Liklihood Ratio – Chi square ) x 2 /df
و هو من أشهر مؤشرات املالئمة التي تعرضها كل البرامج اإلحصائية ،و
يعكس هذا املؤشر مدى التباين بين مصفوفة التباين املالحظة بين البيانات
الفعلية و تلك املصفوفة التي تقترحها العالقات املوجودة في النموذج
النظري ،و يتميز هذا املؤشر بأنه يمكن اختبار داللته اإلحصائية ،فإذا كانت
قيمة كاي مربع ألحد النماذج دالة إحصائيا كان ذلك مؤشرا على اختالف
النموذج النظري بشكل كبير و معنوي عن النموذج الفعلي الذي يحدد
العالقات بين املتغيرات ،و على ذلك فإن القيمة الدالة لهذا املؤشر تعني
رفض النموذج املقترح أو إعادة توصيفه ،و على العكس إذا كانت قيمة مربع
كاي غير دالة فإن الباحث يقبل النموذج على انه قد يكون النموذج الصحيح
الذي يصف العالقات بين املتغيرات .و كلما كان حاصل قسمة كاي مربع على
درجات الحرية  3فأقل يعني هذا اتفاق النموذج مع البيانات،وإذا كانت
ٌ
القيمة  2فأقل دلت على أن النموذج مطابق تماما للبيانات و دائما يسعى
الباحثون إلى الحصول على قيم منخفضة ملؤشر كاي مربع مع عدم داللة
إحصائية.
و من أهم عيوب هذا املؤشر هو تأثره بحجم العينة املستخدمة،
فالعينات ذات الحجم الكبير قد تؤدي لرفض النموذج حتى لو كان نموذجا
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جيدا أو قريبا من النموذج الحقيقي ،كذلك قد تؤدي العينات صغيرة الحجم
إلى قبول نماذج أقل جودة أو ذات اختالف كبير نسبيا بينهما و بين البينات
املالحظة.
و يكون هذا املؤشر مناسبا ملطابقة نموذج لحجم عينة تتراوح بين -100
 200فردا ،و تكون الداللة اإلحصائية أقل استقرارا مع حجم عينة أكبر من
 200فردا ،و تكون الداللة إحصائية أقل استقرارا مع حجم عينة اكبر من
 200فردا ،لذلك ينصح باستخدام مؤشرات أخرى للمطابقة في هذه الحالة.
ب-مؤشرات املطابقة املطلقة ( : Fit IndexesAbsoIute )AFIمن أهم هذه
املؤشرات نذكر:
ب -1مؤشر حسن املطابقة (:Goodness Of fit GFI) lndex
تتراوح قيمة مؤشر حسن املطابقة بين الصفر و الواحد ،و هو يحدد
مقدار التباين في املصفوفة الناتجة عن نموذج التحليل العاملي التوكيدي و
أكبر قيمة تدل على أفضل مطابقة.ال توجد مستويات محددة أو متفق عليها،
و تعد  0.9أفضل قيمة مقبولة لهذا املؤشر.
ب -2مؤشر الجذر التربيعي ملتوسط الخطأ التقاربيRMSEA, Root Mean :
Square Error Of Proximative
يعد هذا املؤشر من أهم مؤشرات حسن املطابقة الحديثة ،وقد توصل إليه
) Stiegerستيجر) عام ( ،)1990إذا يجمع بين ثالث وظائف هامة ،وهي:
ا .تقدير دقة املطابقة ؛
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ب .تصحيح نتيجة املطابقة عند افتقار النموذج لالقتصاد في البارامترات
ومن ثمة ينصف أحيانا من مؤشرات املطابقة االقتصادية؛
ت  .يصحح أثر حجم العينة بحيث ال تتأثر نتيجته باتساع او انخفاض
حجمها ،وبتعبير آخر يعمل على تحييد أثر حجم العينة على جودة املطابقة.
وإذا ساوت قيمته  0.05فأقل دل ذلك على أن النموذج يطابق تماما
البيانات ،وإذا
كانت القيمة املحصورة بين  0.05 ،0.08دل ذلك على أن النموذج يطابق
بدرجة كبيرة بيانات العينة ،أما إذا زادت قيمته على  0.08فيرفض النموذج.
وسوف يعتمد بشكل أساس ي في هذا البحث على هذا املؤشر كمعيار لقبول
النموذج املفترض من العينة أو رفضه.
الى جانب مؤشرات اخرى لحسن املطابقة:
 .مؤشر حسن املطابقة املعدل .AGFI. Ajusted Godness Of fit Index
 .مؤشر املطابقة النسبي RFI , Relatif Fit Index
 .مؤشر املطابقة املعياري NFI , Normative Fit Index
ت -مؤشرات املطابقة املتزايدة (: Fit IndexeslncrementaI )lFl
حيث يعكس مدى تفوق النموذج الذي يقترحه الباحث في مالءمته على
النموذج القاعدي الذي عادة ما يكون النموذج الصفري ،تتراوح قيمة املؤشر
بين الصفر والواحد و درجة القطع املقترحة لهذا املؤشر هي  ،0.90ومن أهم
مؤشرات املطابقة املتزايدة:
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ت -1مؤشر املطابقة املقارن CFI, Conparative Fit Index
تتراوح قيمته ما بين الصفر والواحد وأن القيمة املثلى هي كلما اقتربت من
الواحد كانت أفضل ،وقد أشارت بعض الدراسات أن القيمة التي تدل على
نجاح النموذج و تطابقه مع البيانات الخاصة بعينة الدراسة هي  0.90أو
.0.95
ت -2مؤشر جذر متوسط مربعات البواقي (Hox, 98:355), RMR , Root
.Mean Square Residuel
إذا كانت قيمة مؤشر جذر متوسط مربعات البواقي أقل من  0.05دل
ذلك على توفر النموذج على مطايقة ممتازة ،يرى آخرون أن درجة القطع
 0.08تبدو مناسبة حيث تدل على مطابقة مقبولة.
ت -3مؤشر جودة املطابقة االقتصادية (of fit indexGoodness )PGFI
:Parsimony
تتراوح قيمة هذا املؤشر بين ( )1-0ويكتفي أحيانا بأن تكون قيمة املؤشر
املطابقة يساوي أو أعلى من  0.50و األفضل أن تكون أكبر من  0.60للداللة
على توفر النموذج على املطابقة.
ت -4مؤشر حجم العينة الحرج لهولتر (: Critical NHoelter´s )CN
يختلف مؤشر حجم العينة الحرج لهولتر عن املؤشرات السابقة ألنه يركز
مباشرة على كفاية حجم العينة املستعملة بدال من التركيز على كفاية
املطابقة .وتعتبر مطابقة النموذج املفترض للبيانات مرضية أو كفاية إذا كانت
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قيمة املؤشر ( )CNأكبر من  200لتمكين النموذج املفترض من تحقيق
املطابقة( .زيد)132 ،2015 ،
ث -مؤشرات التعديل  :Modification Indicesوتمثل الطريقة واالجراءات التي
يسمح بها البرنامج ويلجأ اليها
ج -الباحث لتعديل او حذف املؤشرات (الفقرات) التي ال تعطي احسن مطابقة
للنموذج مع البيانات ولكي تكون كاي تربيع  Chi-squareغير دالة احصائيا،
اي ان تكون قيمتها املحسوبة اصغر ما يمكن(.صحراوي)2015 ،
خاتمة:
هدف البحث الحالي تقنين اختبار رافن للمصفوفات املتتابعة امللون
 CPMعلى البيئة الجزائرية ،على عينة قوامها  712تلميذ وتلميذة من
مختلف واليات الجزائر تتراوح أعمارهم  5,6إلى  11,6سنة ،كما استخدمت
عينة أخرى قوامها  100تلميذ لدراسة الخصائص السيكومترية فكانت نتيجة
الثبات بإعادة التطبيق بين( ،)0,90-0,77ومعامالت ألفا كرونباخ تراوحت
بين( ،)0,84-0,57أما بالتجزئة النصفية ،فقد تراوح معامل االرتباط بين
جزئي االختبار( ،)0,76 ،0,55ومعامالت سبيرمان براون املصحح فقد بلغ
أقصاه لالختبار الكلي  0,87وأدناه  0,70لالختبار الفرعي  Bومعامالت جتمان
كانت على التوالي 0,70 ،0,80 ،0,71 ،0,87االختبار الكلي B ،AB ،A ،وأخيرا
معامل  KR20فتراوحت ( ،)0,84-0,58وتم إثبات صدق املقياس من خالل –
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صدق املحك مع اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي( )0,57واختبار ذكاء
األطفال( ،)0,34ومع معدل الرياضيات( )0,73و( )0,60مع التحصيل العام.
وصدق االتساق الداخلي( ،)0,90 ،0,63والصدق البنائي باستخدام التحليل
العاملي االستكشافي التوكيدي وقد أسفرت نتيجة التحليل العاملي
االستكشافي باستخدام محك(كاتل  Screè plot )1966على ثالث عوامل تشبع
عليها  28بندا وبناء على هذه النتيجة واعتمادا على ما افترضه رافن في
دراسته األصلية  1956تم استخدام التحليل العاملي التوكيدي ،فكانت نتائج
حسن املطابقة في املدى املثالية للمطابقة كمؤشر  0,047=R M SEAوالذي
يدل على مطابقة النموذج الثالثي العوامل على غرار الدراسة األصلية ،كما
قام الباحث الستخراج معايير جزائرية من خالل معايير  Zومعايير درجات ت
واملئينيات السبع الرئيسية والتي ترتب املفحوص وتبين موقعه في الصفة
املقاسة وهي()95 ،90 ،75 ،50 ،25 ،10 ،5وقد أثبتت نتائج املعايير بمقارنتها
بالدارسات العربية واألجنبية أن اختبار رافن من االختبارات املتحررة ثقافيا
أما الختبار نموذج تفسيري لنتائج العالقة بين الذكاء والتفكير االبتكاري
والتحصيل الدراس ي العام وتحصيل الرياضيات فاستعان الباحث باملنهجية
الجديدة للنمذجة باملعادالت البنائية  SEMفبينت النتائج اثر التفكير
االبتكاري على تحصيل الرياضيات وعالقات التغاير بين الذكاء والتفكير
االبتكاري ،فكان اثر التفكير اإلبداعي والذكاء على تحصيل الرياضيات(،0,57
 )0,36وعالقات تأثير وتأثر بين الذكاء واإلبداع(.)0,57 ،0,48
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توصيات و اقتراحات:
سنختم دراستنا هذه ببعض التوصيات و االقتراحات:
• منع تطبيق االختبارات األجنبية غير املقننة لتفادي خطأ التشخيص.
• التعمق في دراسة التحليل العاملي اإلستكشافي الختبار رافن ملحاولة دمج
البنود الغير مشبعة في هذه الدراسة و إدماجها في واحد من العوامل التي
توصل اليها الباحثون مع رافن  1956و التي ألغيت في دراستنا بعد عملية
التدوير املتعامد.
• تشكيل فرق بحث في املعاهد والجامعات عبر كامل الوطن يتخصصون في
عملية التكييف والتقنين ،وتكون مقسمة ملجموعات (تطبيق ،تفريغ ،تحليل،
بناء معايير ).
• إعادة تقنين االختبارات املقننة في فترات زمنية بعيدة عن يوم إجراء
التطبيق نظرا لتغير الظروف املحيطة بتطبيق االختبار.
• تخصيص دورات تكوينية لطلبة الدكتوراه و ما بعدها في النمذجة
باستعمال البرامج التفاعلية الحديثة مثل برنامج الموس و ليزرل و ام بليس و
غيرها مما يمكن طلبتنا و باحثينا من تحيين معارفهم ومهارات بحثهم
مسايرين التقدم السريع في تلك التقنيات على املستوى العالمي.
• فتح تخصص جديد في كلية علم النفس أو في كلية العلوم االجتماعية
يختص ببناء و تقنين االختبارات.
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• فتح دورات تكوينية للطالب املتفوقين في الجامعات املتخصصة بتكييف
االختبارات.
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ملخص:
تتنــاول هــذه الورقــة جــودة حيــاة العمــل فــي ظــل إدارة الجــودة الشــاملة فــي
مؤسس ــتين ت ــابعتين للقط ــاع الع ــام الجزائ ــري حاص ــلتين عل ــى ش ــهادة األي ــزو
 .2008 :9001حيــث تــم جمــع البيانــات مــن  100فـ ٍـرد باســتخدام اســتبيانين.
ً
وأظهـ ــرت النتـ ــائج وجـ ــود عالقـ ــة إرتباطيـ ــة موجبـ ــة دالـ ــة احصـ ــائيا بـ ــين إدارة
الج ــودة الش ــاملة واملؤشــر الع ــام لج ــودة حي ــاة العم ــل ،كم ــا بين ــت النت ــائج أن
ً
إدارة الجــودة الشــاملة لهــا عالقــة إرتباطيــة موجبــة دالــة احصــائيا مــع األبعــاد
الس ـ ـ ــبعة لج ـ ـ ــودة حي ـ ـ ــاة العم ـ ـ ــل (حاج ـ ـ ــات الص ـ ـ ــحة واألم ـ ـ ــان ،والحاج ـ ـ ــات
االقتص ـ ــادية والعائلي ـ ــة ،والحاج ـ ــات االجتماعي ـ ــة ،وحاج ـ ــات تق ـ ــدير ال ـ ــذات،
وحاج ـ ـ ــات تحقي ـ ـ ــق الـ ـ ـ ــذات ،والحاج ـ ـ ــات املعرفي ـ ـ ــة ،والحاج ـ ـ ــات الجمالي ـ ـ ــة
واإلبــداع) .وخلصــت الدراســة إلــى أن تنفيــذ إدارة الجــودة الشــاملة يــؤدي إلــى
ارتف ــاع مس ــتوى ج ــودة حي ــاة العم ــل .وإذا ك ــان هن ــاك خل ــل ف ــي تنفي ــذ إدارة
الج ــودة الش ــاملة س ــوف يترت ــب علي ــه انخف ــاض مس ــتوى ج ــودة حي ــاة العم ــل
للموظفين.
الكلمــات املفتاحيــة :إدارة الجــودة الشــاملة ،جــودة حيــاة العمــل ،ممارســات
إدارة الجودة الشاملة املعنوية واملادية ،أبعاد جودة حياة العمل.
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Abstract:
The aim of the present paper is to study the relationship between the
total quality management (TQM) and the quality of work life (QWL) in two
companies of the Algerian public sector certified for ISO 9001: 2008.
100 employees participated in the study. The results indicated that
TQM has positive significant correlation with QWL. The results also
showed that TQM has positive significant correlation with the seven QWL
dimensions (Health & safety needs, Economic & family needs, Social
needs, Self-esteem needs, Self-actualization needs, Knowledge needs and
Creativity and aesthetics needs). Hence, a greater TQM implementation
can ensure a higher QWL.
key words : Total Quality Management, Quality of Work Life, Soft and
Hard Total Quality Management Practices, Quality of Work Life
Dimensions.
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 -1مقدمة:
"اسـ ــتحوذ مفهـ ــوم جـ ــودة حيـ ــاة العمـ ــل علـ ــى مجـ ــال واسـ ــع مـ ــن الظـ ــواهر
التنظيمي ــة س ــواء ف ــي ش ــكله الكل ــي واملوض ــوعي أو ف ــي أح ــد أبع ــاده ومكونات ــه"
(زناتي وأحمد.)2013 ،
وتضــاعف االهتمــام بموضــوع جــودة حيــاة العمــل أثنــاء الســنوات األخيــرة.
ومن بين الذين زاد اهتمـامهم بجـودة حيـاة العمـل ،وطبيعتهـا :االختصاصـيون
النفسيون في مجال العمل ،واملشـتغلون فـي عـالم اإلدارة ،واألشـخاص الـذين
يتمتع ــون بص ــالحيات أو س ــلطات اتخ ــاذ الق ـرارات ف ــي املؤسس ــات ،والع ــاملون
فــي قطاعــات الدولــة املتخصصــة بموضــوع العمــل والعمــال (ريجيــو ،1999 ،ص.

.)310

ً
ً
ج ــاء ظه ــور مفه ــوم ج ــودة حي ــاة العم ــل مرافق ــا حت ــى زمني ــا ملفه ــوم إدارة

الجـودة الشـاملة ،فقــد ظهـر مفهــوم جـودة حيـاة العمــل إثـر تطبيقــه فـي إحــدى
املصانع األمريكية في بداية السبعينات ،ولـذا فـإن مفهـوم جـودة حيـاة العمـل
يســاهم ويــدعم اإلدارة العليــا فــي أي منظمــة نحــو تطبيــق وتــوفير املنــاخ املالئــم
للج ـ ــودة الش ـ ــاملة ،كم ـ ــا أن تطبي ـ ــق الج ـ ــودة الش ـ ــاملة يعظ ـ ــم وي ـ ــوفر اإلط ـ ــار
املنطق ــي واملناس ــب لتطبي ــق ج ــودة حي ــاة العم ــل ف ــي إط ــار مفه ــوم التحس ــين
املستمر (جاد الرب ،2008 ،ص.)98 .
وف ـ ــي ه ـ ــذا الص ـ ــدد ي ـ ــرى الص ـ ــرن ( ،2001ص" )108 .إن م ـ ــن واج ـ ــب ك ـ ــل
منظمة وشـركة مهمـا كـان نوعهـا ،أو حجمهـا ،وطبيعـة عملهـا ،أن تسـعى لبنـاء
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اسـ ــتراتيجيات متميـ ــزة لجـ ــودة سـ ــلعها وخـ ــدماتها بحيـ ــث تتفـ ــق مـ ــع املتغي ـ ـرات
والظــروف العامليــة الســائدة ،وأن تعمــل علــى االهتمــام باملواصــفات القياســية
الصـ ــادرة عـ ــن منظمـ ــة األيـ ــزو ،وتـ ــوفير املنـ ــاخ املالئـ ــم إلقامـ ــة وإنشـ ــاء جـ ــودة
(نوعي ــة) حي ــاة عم ــل مثل ــى يمك ــن م ــن خالله ــا تحقي ــق م ــا تري ــده املنظم ــة وم ــا
تصبو إليه في األجل الطويل".
في الجزائر تشير اإلحصائيات إلـى أن  167مؤسسـة جزائريـة تحصـلت علـى
شـ ــهادة ضـ ــمان الجـ ــودة إيـ ــزو  ،9000وسـ ــت مؤسسـ ــات أخـ ــرى علـ ــى شـ ــهادة
ض ــمان الج ــودة إي ــزو  14000وخم ــس مؤسس ــات عل ــى وش ــك الحص ــول عل ــى
شهادة ضمان الجودة إيزو ( 22000حوام ،2015 ،ص.)11 .
وقــد حاولــت هــذه الدراســة التعــرف علــى جــودة حيــاة العمــل فــي ظــل إدارة
الج ــودة الش ــاملة ف ــي مؤسس ــتين ت ــابعتين للقط ــاع الع ــام الجزائ ــري حاص ــلتين
عل ــى ش ــهادة األي ــزو  ،2008 :9001ذل ــك ألن الدراس ــات تش ــير حس ــب "م ــارتينز
وآخ ــرون" ) (Martins et al., 2013إل ــى أن هن ــاك اس ــتثمارات ض ــئيلة م ــن
املؤسسات العامة في جودة حياة العمل.
 -1.1تساؤالت البحث:
من أجل تحديد العالقة بين إدارة الجودة الشاملة وجـودة حيـاة العمـل،
تم طرح السؤال الرئيس ي التالي:
هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين إدارة الجــودة الشــاملة واملؤشــر العــام لجــودة
حياة العمل في املؤسستين محل الدراسة؟
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يتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:
هـ ــل توجـ ــد عالقـ ــة ارتباطيـ ــة بـ ــين إدارة الجـ ــودة الشـ ــاملة وحاجـ ــات الصـ ــحة
واألمان في املؤسستين محل الدراسة؟
هل توجد عالقة ارتباطية بين إدارة الجودة الشـاملة والحاجـات االقتصـادية
والعائلية في املؤسستين محل الدراسة؟
هل توجـد عالقـة ارتباطيـة بـين إدارة الجـودة الشـاملة والحاجـات االجتماعيـة
في املؤسستين محل الدراسة؟
هل توجد عالقـة ارتباطيـة بـين إدارة الجـودة الشـاملة وحاجـات تقـدير الـذات
في املؤسستين محل الدراسة؟
هـ ــل توجـ ــد عالقـ ــة ارتباطيـ ــة بـ ــين إدارة الجـ ــودة الشـ ــاملة وحاجـ ــات تحقيـ ــق
الذات في املؤسستين محل الدراسة؟
هـل توجـد عالقـة ارتباطيـة بــين إدارة الجـودة الشـاملة والحاجـات املعرفيـة فــي
املؤسستين محل الدراسة؟
هــل توج ــد عالق ــة ارتباطي ــة ب ــين إدارة الج ــودة الش ــاملة والحاج ــات الجماليــة
واإلبداع في املؤسستين محل الدراسة؟
 -2.1فرضيات البحث:
ينطلق هذا البحث من فرضية رئيسية و هي كالتالي:
 توج ــد عالق ــة ارتباطي ــة ب ــين إدارة الج ــودة الش ــاملة واملؤش ــر الع ــام لج ــودةحياة العمل في املؤسستين محل الدراسة.
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يتفرع منها الفرضيات التالية:
 توج ـ ــد عالق ـ ــة ارتباطي ـ ــة ب ـ ــين إدارة الج ـ ــودة الش ـ ــاملة وحاج ـ ــات الص ـ ــحةواألمان في املؤسستين محل الدراسة.
 توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين إدارة الجــودة الشــاملة والحاجــات االقتصــاديةوالعائلية في املؤسستين محل الدراسة.
 توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين إدارة الجــودة الشــاملة والحاجــات االجتماعيــةفي املؤسستين محل الدراسة.
 توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين إدارة الجــودة الشــاملة وحاجــات تقــدير الــذاتفي املؤسستين محل الدراسة.
 توجد عالقة ارتباطية بين إدارة الجودة الشـاملة وحاجـات تحقيـق الـذاتفي املؤسستين محل الدراسة.
 توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين إدارة الجــودة الشــاملة والحاجــات املعرفيــة ف ـياملؤسستين محل الدراسة.
 توج ــد عالق ــة ارتباطي ــة ب ــين إدارة الج ــودة الش ــاملة والحاج ــات الجمالي ــةواإلبداع في املؤسستين محل الدراسة.
 -3.1هدف البحث:
يتمثـ ــل الهـ ــدف الرئيس ـ ـ ي للبحـ ــث فـ ــي تحديـ ــد طبيعـ ــة العالقـ ــة بـ ــين إدارة
الجودة الشاملة وجودة حياة العمل في املؤسستين محل الدراسة.
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 -2مراجعة األدبيات:
 -1.2جودة حياة العمل:
قــام "ســرجي وآخــرون" ) (Sirgy et al., 2001بتحديــد أبعــاد جــودة حيــاة
العمــل فــي س ــبعة أبعــاد رئيســية ،ولك ــل بعــد منهــا ع ــدة أبعــاد فرعيــة؛ ه ــي( :أ)
حاج ــات الص ــحة واألم ــان (الحماي ــة م ــن س ــوء الحال ــة الص ــحية واإلص ــابة ف ــي
العمــل وخــارج العمــل ،وتعزيــز الصــحة الجيــدة)( ،ب) الحاجــات االقتصــادية
والعائليــة (األجــور ،واألمــن الــوظيفي ،وحاجــات عائليــة أخــرى)( ،ج) الحاجــات
االجتماعي ــة (الجماعي ــة ف ــي العم ــل ووق ــت الفـ ـراغ م ــن العم ــل)( ،د) حاج ــات
تقدير الذات (االعتراف والتقدير للعمل داخل املنظمـة وخـارج املنظمـة)( ،ه)
حاج ــات تحقي ــق ال ــذات (تحقي ــق إمكان ــات الف ــرد داخ ــل املنظم ــة وبق ــدر كبي ــر
م ـ ــن الكف ـ ــاءة)( ،و) الحاج ـ ــات املعرفي ـ ـة (ال ـ ــتعلم لتعزي ـ ــز امله ـ ــارات الوظيفي ـ ــة
واملهني ـ ــة) ،و (ز) الحاج ـ ــات الجمالي ـ ــة (اإلب ـ ــداع ف ـ ــي العم ـ ــل وك ـ ــذلك اإلب ـ ــداع
الشخص ي والجمالية العامة).
وفي نفس السياق قام "لي وآخرون" ) (Lee et al., 2007بتحديد أبعـاد جـودة
حي ـ ــاة العمـ ـ ــل فـ ـ ــي مجم ـ ــوعتين م ـ ــن الحاج ـ ــات الرئيس ـ ــية :الحاجـ ـ ــات العلي ـ ــا
والحاجات املرتبة في مسـتوى أدنـى .تشـمل الحاجـات املرتبـة فـي مسـتوى أدنـى:
حاج ـ ـ ــات الص ـ ـ ــحة واألم ـ ـ ــان ،والحاج ـ ـ ــات االقتص ـ ـ ــادية والعائلي ـ ـ ــة .وتش ـ ـ ــمل
الحاج ــات العلي ــا :الحاج ــات اإلجتماعي ــة ،وحاج ــات تق ــدير ال ــذات ،وحاج ــات
تحقيق الذات ،والحاجات املعرفية ،والحاجات الجمالية.
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كمــا قــام "مارتــا وآخــرون" ) (Marta et al., 2013بتحديــد أبعــاد جــودة حيــاة
العمـ ــل فـ ــي الحاجـ ــات العليـ ــا والحاجـ ــات املرتبـ ــة فـ ــي مسـ ــتوى أدنـ ــى ،وتتمثـ ــل
الحاجــات املرتبــة فــي مس ــتوى أدنــى فــي :حاج ــات الصــحة واألمــان ،والحاج ــات
االقتص ـ ـ ــادية والعائلي ـ ـ ــة؛ بينم ـ ـ ــا الحاجـ ـ ـ ــات العلي ـ ـ ــا تتمث ـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي :الحاجـ ـ ـ ــات
اإلجتماعي ــة ،وحاج ـات تق ــدير ال ــذات ،وحاج ــات تحقي ــق ال ــذات ،والحاج ــات
املعرفية ،والحاجات الجمالية.
ً
واس ــتنادا إلـ ــى مـ ــا تقـ ـ ّـدم ،يمكـ ــن تص ــنيف أبعـ ــاد جـ ــودة حيـ ــاة العمـ ــل فـ ــي
الشكل التالي:
الحاجات الجمالية و اإلبداع
الحاجات املعرفية
الحاجات
جودة حياة

العليا

العمل

الحاجات املرتبة في
مستوى أدنى

حاجات تحقيق الذات
حاجات تقدير الذات
الحاجات االجتماعية
الحاجات االقتصادية والعائلية
حاجات الصحة واألمان

شكل رقم ( )1يبين تصنيف أبعاد جودة حياة العمل
 -2.2إدارة الجودة الشاملة:
قــام "رحمــن وبولــوك " ) (Rahman & Bullock, 2005فــي دراســتهما بتحديــد
بع ــدين رئيس ــيين إلدارة الج ــودة الش ــاملة ،ولك ــل بع ــد منه ــا ع ــدة أبع ــاد .البع ــد
األول :إدارة الج ــودة الش ــاملة املعنوي ــة )( (Soft TQMالت ـزام الق ــوى العامل ــة،
والرؤيـ ـ ــة املشـ ـ ــتركة ،والتركيـ ـ ــز علـ ـ ــى العمـ ـ ــالء ،واسـ ـ ــتخدام الفـ ـ ــرق ،وتـ ـ ــدريب
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016

344

جودة حياة العمل في ظل إدارة الجودة الشاملة -دراسة ميدانية-

محمد األمين أحمد فواتيح أ.د .بوحفص مباركي

الع ــاملين ،والعالق ــات التعاوني ــة م ــع امل ــوردين) .البع ــد الث ــاني :إدارة الج ــودة
الش ــاملة املادي ــة )TQM

( (Hardتكنولوجي ــات الحاس ــوب ،ومب ــادئ االنتـ ــاج

اآلني ،واستخدام التكنولوجيا ،وعناصر تمكين التحسين املستمر).
كما قام "داود ويوسف" ) (Daud & Yusoff, 2011في دراستهما التي أجريت فـي
ماليزيــا ،بتحديــد ممارســات إدارة الجــودة الشــاملة املعنويــة ) (Softفــي :قيــادة
اإلدارة العليـ ـ ــا وإلتزامهـ ـ ــا ،والتخطـ ـ ــيط االسـ ـ ــتراتيجي ،والتركيـ ـ ــز علـ ـ ــى العمـ ـ ــالء
والســوق ،وإدارة املــوارد البش ــرية واإلنــدماج ) ،(involvementوإدارة امل ــوردين.
وممارســات إدارة الجــودة الشــاملة املاديــة ) (Hardفــي :اســتخدام التكنولوجيــا
واملقارنة املرجعية ) ،(benchmarkingوإدارة العمليات واالبتكار.
ومـ ــن خـ ــالل دراس ـ ــتهما التـ ــي أجري ـ ــت فـ ــي ماليزيـ ــا ،ق ـ ــام "عبـ ــد هللا وت ـ ــاري"
( )Abdullah & Tari, 2012بتحديـد ممارســات إدارة الجـودة املعنويــة ) ،(Softفــي:
التـزام اإلدارة ،والتركيــز علــى العمــالء ،وإنــدماج املوظــف ،والتــدريب والتعلــيم،
واملكاف ــأة واالعتـ ـراف ،وعالق ــات امل ــوردين .و ممارس ــات إدارة الج ــودة املادي ــة
) ،(Hardفــي :التغذيــة الراجعــة ) ،(Feedbackوالتصــميم بــين الوظــائف ،وجــودة
املنتج الجديد ،ومراقبة العمليات ،وإدارة العمليات.
ومــن خ ــالل دراس ــته الت ــي أجري ــت ف ــي األردن ،ق ــام "عب ــد هللا" (Abdallah,

) 2013بتحدي ــد ممارس ــات إدارة الج ــودة الش ــاملة املعنوي ــة ) ،(Softف ــي :التركي ــز
عل ـ ــى العمـ ـ ــالء ،والتـ ـ ــدريب ،وقي ـ ــادة اإلدارة العليـ ـ ــا ،وإدارة القـ ـ ــوى العاملـ ـ ــة،
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وعالق ــات امل ــوردين .و ممارس ــات إدارة الج ــودة الش ــاملة املادي ــة ) ،(Hardف ــي:
التحسـ ـ ــين املسـ ـ ــتمر ،ومعلومـ ـ ــات التغذيـ ـ ــة الراجعـ ـ ــة ،والضـ ـ ــبط اإلحصـ ـ ــائي
للعمليات ،وإدارة العمليات ،واألدوات و التقنيات.
في دراسة أخرى أجريت فـي ثمانيـة بلـدان مـن الشـمال (الواليـات املتحـدة،
والياب ـ ــان ،وإيطالي ـ ــا ،والس ـ ــويد ،والنمس ـ ــا ،وكوري ـ ــا ،وأملاني ـ ــا ،وفنلن ـ ــدا) ،ق ـ ــام
"تسـنغ وآخـرون" ) (Zeng et al., 2015بتحديـد ممارسـات إدارة الجـودة املعنويـة
) ،(Softف ـ ـ ــي :املجموع ـ ـ ــات الص ـ ـ ــغيرة لح ـ ـ ــل املش ـ ـ ــاكل ،واقتراح ـ ـ ــات الع ـ ـ ــاملين،
والتـ ـ ــدريب ذا الصـ ـ ــلة بمهـ ـ ــام العـ ـ ــاملين .و ممارسـ ـ ــات إدارة الجـ ـ ــودة املاديـ ـ ــة
) ،(Hardفي :إدارة العمليات ،وجودة املعلومات.
ً
و اس ـ ــتنادا إل ـ ــى الدراس ـ ــات الس ـ ــابقة ،يمك ـ ــن تص ـ ــنيف ممارس ـ ــات إدارة
الجودة الشاملة إلى ممارسات معنوية ) (Softوممارسات مادية ).(Hard
 -3.2جودة حياة العمل في ظل إدارة الجودة الشاملة:
قامت "كارايون وآخرون" ) (Carayon et al.,1999بدراسة أجريت في الواليات
املتحدة األمريكية حول "األرغونومية الكلية ) (macroergonomicsوإدارة
الجودة الشاملة :كيفية تحسين جودة حياة العمل؟" ،وجاء فيها أن مبادئ
إدارة الجودة الشاملة تتمثل في )1( :التركيز على العمالء ،و( )2التحسين
املستمر والتعلم ،و( )3فرق العمل والنسق التنظيمي .ومؤشرات جودة حياة
العمل تتمثل فيما يلي )1( :االتجاهات (الرضا ،والحافز ،والتزام) ،و()2
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األداء ،و( )3التغيب عن العمل ،والتسرب الوظيفي ،و( )4الضغط،
واالجهاد ،و( )5الصحة.
كما قام "أوا وآخرون" ) (Ooi et al.,2013بدراسة لإلجابة على السؤال
التالي" :هل ّ
تحسن إدارة الجودة الشاملة جودة حياة العمل للموظفين؟".
حيث أجريت الدراسة على عينة مكونة من  202شركة من شركات
التصنيع املاليزية املعتمدة لشهادة األيزو  .(ISO) 9001وأظهرت النتائج أن
ممارسات إدارة الجودة الشاملة املتمثلة في (القيادة ،وإدارة العمليات،
واملعلومات والتحليل ،والتركيز على العمالء) لها تأثير على جودة حياة العمل
للموظفين .غير أن ،ممارسات إدارة الجودة الشاملة املتمثلة في (إدارة املوارد
البشرية ،والتخطيط االستراتيجي) لم تظهر أي ارتباط كبير مع جودة حياة
ً
العمل للموظفين ،مما يعني أن كال املتغيرين ال يوفران فرصا واسعة
للموظفين لتحقيق توازن أفضل في العمل والحياة.
أشار "كرياكو وبويس ى" ) (Kiriago & Bwisa, 2013إلى أن هناك اتفاق على أن
جودة حياة العمل هي مماثلة من الناحية املفاهيمية لرفاهية )(well-being
املوظفين ولكن تختلف عن الرضا الوظيفي والذي يمثل فقط مجال مكان
العمل .وفي هذا السياق قام "كيفيماكي وآخرون" )(Kivimäki et al., 1997

بدراسة لإلجابة على السؤال التالي" :هل تنفيذ إدارة الجودة الشاملة ّ
يغير
الرفاهية ) (wellbeingواملواقف املتعلقة بالعمل للعاملين في الرعاية
الصحية؟ :في عيادة جراحية حاصلة على جائزة إدارة الجودة الشاملة"،
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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بهدف استكشاف أثر تنفيذ إدارة الجودة الشاملة على الرفاهية
والتصورات املتعلقة بالعمل بين العاملين في املستشفى .و أظهرت النتائج
أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة املجدي اقتصاديا قد ال يغير بالضرورة
الرفاهية (من حيث الرضا الوظيفي ،ودوافع العمل ،وااللتزام التنظيمي)
والتصورات املتعلقة بالعمل (بما في ذلك وضوح الهدف والعمليات،
واالنفتاح لالتصاالت ،ومدى املشاركة واالبتكار ،ودرجة االستقاللية)
للموظفين .وخلصت الدراسة إلى ظهور مشاكل في االلتزام بإدارة الجودة
الشاملة بين األطباء.
ومن خالل دراستهما التي أجريت في تايوان "آلثـار ممارسـات إدارة الجـودة
عل ــى رفاهي ــة ) (well-beingامل ــوظفين" ق ــام "لي ــو ولي ــو" )(Liu & Liu, 2014

باستكشــاف العالقــة بــين تطبيــق ممارســات إدارة الجــودة ورفاهيــة املــوظفين.
حيـ ـ ــث اقترحـ ـ ــا فـ ـ ــي نموذجهمـ ـ ــا املفتـ ـ ــرض أن ممارسـ ـ ــات إدارة الجـ ـ ــودة تغي ـ ـ ــر
خصـ ــائص مكـ ــان العمـ ــل ،وتـ ــؤثر علـ ــى املـ ــوظفين ،وتقـ ــوم بتحسـ ــين املواقـ ــف
املتعلقـ ــة بالعم ـ ــل ونتـ ــائج حي ـ ــاة العم ـ ــل .ودعمـ ــت النت ـ ــائج التـ ــي توص ـ ــال إليه ـ ــا
النموذج املفترض ،الذي اقترح أن ممارسات إدارة الجـودة ال تـؤدي فقـط إلـى
زي ــادة االنتم ــاء للم ــوظفين والرض ــا ال ــوظيفي ،ولك ــن أيض ــا تقل ــل ع ــبء العم ــل
وضغوط العمل.
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و اس ــتفادت الدراس ــة الحالي ــة م ــن الدراس ــات الس ــابقة ف ــي التع ــرف عل ــى
متغي ـرات الدراس ــة وف ــي تحدي ــد أبعاده ــا ،ويوض ــح الش ــكل رق ــم ( )2النم ــوذج
املقترح للعالقات بين متغيرات البحث.

ممارسات إدارة الجودة
الشاملة املعنوية

ممارسات إدارة الجودة
الشاملة املادية

إدارة الجودة
الشاملة

جودة حياة العمل
 حاجات الصحة واألمان الحاجات االقتصادية والعائلية الحاجات االجتماعية حاجات تقدير الذات حاجات تحقيق الذات الحاجات املعرفية -الحاجات الجمالية واإلبداع

شكل رقم ( )2يبين النموذج املقترح للعالقات بين متغيرات البحث
 -3منهجية البحث:
 -1.3مكان وزمان إجراء الدراسة:
لقد تم إجراء الدراسة امليدانية ابتداء من يوم  02نوفمبر  2015إلى
غاية  15ديسمبر  2015بمؤسستين عموميتين ذات طابع خدماتي بوالية
وهران تابعتين للقطاع االقتصادي الجزائري حاصلتين على شهادة األيزو
 ،2008 :9001وهما شركة هيبروك للنقل البحري (Hyproc Shipping
) Companyوشركة املياه والتطهير لوالية وهران "سيور" La Société de l'eau
)).)et de l'Assainissement d'Oran (SEOR
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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 -2.3منهج الدراسة:
اسـ ــتخدم ف ـ ــي ه ـ ــذا البحـ ــث امل ـ ــنهج الوص ـ ــفي التحليلـ ــي ملالئمت ـ ــه لطبيعـ ــة
البحـ ــث وذلـ ــك للتعـ ــرف علـ ــى طبيعـ ــة العالقـ ــات بـ ــين إدارة الجـ ــودة الشـ ــاملة
وأبعاد جودة حياة العمل في املؤسستين محل الدراسة.
 -3.3عينة الدراسة:
بل ــغ ع ــدد أفـ ـراد الدراس ــة امليداني ــة مئ ــة ( )100ف ـ ٍـرد م ــن إط ــارات علي ــا،
وإطــارات ومتحكمــين ،تــم اختيــارهم بطريقــة العينــة العشــوائية البســيطة مــن
مختلف مصالح املؤسستين محل الدراسة.
 -4.3أدوات الدراسة:
تمثلت أدوات الدراسة في استبيانين ،وهما كالتالي:
أ -استبيان إدارة الجودة الشاملة:
تـ ــم بنـ ــاء اسـ ــتبيان يحتـ ــوي علـ ــى ( )83فقـ ــرة ذات اتجـ ــاه موجـ ــب لقيـ ــاس
متغير إدارة الجودة الشاملة باالعتماد على الدراسات التالية(Abdallah,2013; :
& Al-Khalili & Subari, 2013; ALNasser et al., 2013; Daud & Yusoff, 2011; Fotopoulos
;Psomas, 2009; Fuentes-Fuentes et Al., 2004 ; Jun et al., 2006 ; Kaynak, 2003
;Mardani et al., 2013; Rahman & Bullock, 2005; ; Sadikoglu & Olcay, 2014
Sadikoglu & Zehir, 2008; Shahin & Dabestani, 2011; Tarı´ et al., 2007 ; Taveira et
)al., 2003 ; Zeng et al., 2015; Zu et Al., 2008 ; Zu et Al., 2010

وقد ّ
تكون االستبيان من قسمين:
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القس ـ ــم االول :املعلوم ـ ــات الشخص ـ ــية لعين ـ ــة الدراس ـ ــة ،ويحت ـ ــوي عل ـ ــى ()8
فقرات تناولت متغيرات :الجنس والسن واملستوى التعليمـي والحالـة العائليـة
وسنوات الخبرة في العمل وسنوات الخبرة في املؤسسة محـل الدراسـة والفئـة
االجتماعية املهنية وإسم دائرة /مصلحة العمل التي ينتمي إليها املوظف.
القسم الثاني :يتمثل في األبعاد التالية:
البعـد الرئيسـ ي األول :ممارسـات إدارة الجـودة الشـاملة املعنويـة ( Soft TQM
ً
 ،)Practicesويحت ـ ــوي عل ـ ــى ( )63فق ـ ــرة ويتف ـ ــرع من ـ ــه اثن ـ ــا عش ـ ــر ( )12بع ـ ــدا
ً
فرعيا ،وهي :التزام اإلدارة العليا ،والقيادة ،والتخطـيط االسـتراتيجي للجـودة،
وإدارة امل ــوارد البش ــرية ،واملجموع ــات الص ــغيرة لح ــل املش ــاكل ،وإدارة ج ــودة
املـ ـ ــوردين ،والتركي ـ ـ ــز علـ ـ ــى العم ـ ـ ــالء /الزب ـ ـ ــائن ،وتمكـ ـ ــين الع ـ ـ ــاملين ،وت ـ ـ ــدريب
العاملين ،وفرق العمل ،ونظم تقييم األداء ،وتعويض العاملين.
البعـد الرئيسـ ي الثـاني :ممارسـات إدارة الجـودة الشـاملة املاديـة ( Hard TQM
 ،)Practicesويحتــوي علــى ( )20فقــرة ويتفــرع منــه خمســة ( )05أبعــاد فرعيــة،
وه ـ ــي :املعلوم ـ ــات والتحلي ـ ــل ،وإدارة العملي ـ ــات ،وتص ـ ــميم املن ـ ــتج /الخدم ـ ــة،
واستخدام التكنولوجيا ،والتحسين املستمر.
وقــد تـ ّـم اســتخدام مقيــاس ليكــرت املتــدرج ذي النقــاط الخمســة لقيــاس
فق ـرات االســتبيان وهــو كالتــالي( :موافــق بشــدة ( ،)5موافــق ( ،)4محايــد (،)3
غير موافق ( ،)2غير موافق بشدة (.))1
ب -استبيان جودة حياة العمل:
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تـ ــم بنـ ــاء اسـ ــتبيان يحتـ ــوي علـ ــى ( )75فقـ ــرة ذات اتجـ ــاه موجـ ــب لقيـ ــاس
متغيـر جـودة حيـاة العمـل باالعتمـاد علـى الدراسـات التاليـة(Lee et al., 2007 ; :

) .Marta et al., 2013 ; Sirgy et al., 2001 ; Viljoeni et al.,2014
وقد تكون االستبيان من قسمين:
القس ـ ــم االول :املعلوم ـ ــات الشخص ـ ــية لعين ـ ــة الدراس ـ ــة ،ويحت ـ ــوي عل ـ ــى ()8
فقرات تناولت متغيرات :الجنس والسن واملستوى التعليمـي والحالـة العائليـة
وسنوات الخبرة في العمل وسنوات الخبرة في املؤسسة محـل الدراسـة والفئـة
االجتماعية املهنية وإسم دائرة /مصلحة العمل التي ينتمي إليها املوظف.
القسم الثاني :يتمثل في األبعاد التالية:
 -1حاجات الصحة واألمان :تشتمل على ( )14فقرة.
 -2الحاجات االقتصادية والعائلية :تشتمل على ( )11فقرة.
 -3الحاجات االجتماعية :تشتمل على ( )10فقرات.
 -4حاجات تقدير الذات :تشتمل على ( )10فقرات.
 -5حاجات تحقيق الذات :تشتمل على ( )10فقرات.
 -6الحاجات املعرفية :تشتمل على ( )10فقرات.
 -7الحاجات الجمالية واإلبداع :تشتمل على ( )10فقرات.
وقــد تـ ّـم اســتخدام مقيــاس ليكــرت املتــدرج ذي النقــاط الخمســة لقيــاس
فق ـرات االســتبيان وهــو كالتــالي( :موافــق بشــدة ( ،)5موافــق ( ،)4محايــد (،)3
غير موافق ( ،)2غير موافق بشدة (.)1
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 -5.3الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة:
 -1.5.3الخصائص السيكومترية الستبيان إدارة الجودة الشاملة:
 -1.1.5.3صــدق اســتبيان إدارة الجــودة الشــاملة ) :(Validityتــم التأكــد مــن
صدق االستبيان بطريقتين وهما:
أ -صدق املحكمين:
للتحقـ ــق مـ ــن صـ ــدق اسـ ــتبيان إدارة الجـ ــودة الشـ ــاملة ،تـ ـ ّـم عرضـ ــه علـ ــى
عشــرة أســاتذة بقســم علــم الــنفس واألرطوفونيــا وقســم علــوم التربيــة ،بكليــة
العلوم اإلجتماعية ،بجامعة وهران .2
ب -صدق االتساق الداخلي ):(Internal Validity
تــم حســاب االتســاق الــدخلي الســتبيان إدارة الجــودة الشــاملة علــى عينــة
الدراســة البــالغ حجمهــا  100فـ ٍـرد ،وذلــك مــن خــالل حســاب معامــل االرتبــاط
بيرس ــون باس ــتعمال الحزم ــة اإلحص ــائية للعل ــوم االجتماعي ــة

(Statistical

)) Package for Social Science (SPSSالنسـخة رقـم ( )20بـين درجـة كـل بعـد
رئيس ي والدرجة الكلية الستبيان إدارة الجودة الشاملة ،وسيتم توضيح ذلـك
من خالل الجدول التالي:
جدول رقم ( )1يبين قيم معامل ارتباط البعدين الرئيسيين بالدرجة الكلية
الستبيان إدارة الجودة الشاملة
الرقم
1
2

البعد الرئيس ي
ممارسات إدارة الجودة الشاملة املعنوية
ممارسات إدارة الجودة الشاملة املادية
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ً
** االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .0.01
يب ــين الج ــدول رق ــم ( )1أن مع ــامالت االرتب ــاط املبين ــة دال ــة عن ــد مس ــتوى
داللــة  ،0.01ممــا يؤكــد أن البعــدين الرئيســيين يتســقان فــي قيــاس مــا يقيســه
اس ــتبيان إدارة الج ــودة الش ــاملة ،وبن ـ ًـاء عل ــى م ــا تق ــدم يعتب ــر اس ــتبيان إدارة
ً
الجودة الشاملة صادقا ملا وضع لقياسه.
 -2.1.5.3ثبات استبيان إدارة الجودة الشاملة ):(Reliability
تــم حس ــاب ثب ــات اس ــتبيان إدارة الجــودة الش ــاملة عل ــى العين ــة نفس ــها
بطريقتين هما:
أ -طريقــة التجزئــة النصــفية ) :(Split-Half Coefficientتمــت تجزئــة فقـرات
اســتبيان إدارة الجــودة الشــاملة إلــى جــزئين ،الجــزء األول يمثــل األس ــئلة
الفردي ـ ــة والج ـ ــزء الث ـ ــاني يمث ـ ــل األس ـ ــئلة الزوجي ـ ــة ث ـ ــم حس ـ ــاب معام ـ ــل
االرتب ـ ــاط بيرس ـ ــون ) (Pearsonب ـ ــين درج ـ ــات الفقـ ـ ـرات الفردي ـ ــة ودرج ـ ــات
الفق ـرات الزوجي ــة لالســتبيان ،ث ــم تص ــحيح معامــل االرتب ــاط باس ــتخدام
معادلــة ســبيرمان  -ب ـراون ) ،(Spearman-Brown Formulaوكانــت نتيجــة
الثب ــات ( ،)0.949وبع ــد التص ــحيح بمعادل ــة س ــبيرمان  -ب ـراون أص ــبحت
النتيج ــة ( ،)0.974وه ــذا ي ــدل عل ــى أن االس ــتبيان يتمت ــع بدرج ــة عالي ــة
جدا من الثبات.
ب -معامل ألفا كرونباخ ):(Cronbach’s Alpha Coefficient
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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تــم اســتخدام طريقــة ألفــا كرونبــاخ كطريقــة ثانيــة لقيــاس الثبــات ،حيــث
بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ ( ،)0.956ممـا يشـير إلـى تمتـع اسـتبيان إدارة
الجودة الشاملة بداللة ثبات جيدة.
 -2.5.3الخصائص السيكومترية الستبيان جودة حياة العمل:
 -1.2.5.3ص ـ ــدق اس ـ ــتبيان ج ـ ــودة حي ـ ــاة العم ـ ــل :ت ـ ــم التأك ـ ــد م ـ ــن ص ـ ــدق
االستبيان بطريقتين وهما:
أ -ص ــدق املحكم ــين :ت ــم تحك ــيم اس ــتبيان ج ــودة حي ــاة العم ــل ب ــنفس
طريقة تحكيم استبيان إدارة الجودة الشاملة.
ب -صدق االتساق الداخلي:
ت ــم حس ــاب االتس ــاق ال ــدخلي الس ــتبيان ج ــودة حي ــاة العم ــل عل ــى عين ــة
الدراســة البــالغ حجمهــا  100فـ ٍـرد ،وذلــك مــن خــالل حســاب معامــل االرتبــاط
بيرس ــون باس ــتعمال الحزم ــة اإلحص ــائية للعل ــوم االجتماعي ــة ) (SPSSالنس ــخة
رقــم ( )20بــين درجــة كــل بعــد والدرجــة الكليــة الســتبيان جــودة حيــاة العمــل،
وسيتم توضيح ذلك من خالل الجدول التالي:
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جدول رقم ( )2يبين قيم معامل ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية الستبيان جودة
حياة العمل
الرقم
1
2
3
4
5
6
7

األبعاد
حاجات الصحة واألمان
الحاجات االقتصادية والعائلية
الحاجات االجتماعية
حاجات تقدير الذات
حاجات تحقيق الذات
الحاجات املعرفية
الحاجات الجمالية واإلبداع

معامل بيرسون لالرتباط
**0.710
**0.771
**0.730
**0.854
**0.871
**0.746
**0.824

ً
** االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .0.01

يب ــين الج ــدول رق ــم ( )2أن مع ــامالت االرتب ــاط املبين ــة دال ــة عن ــد مس ــتوى
داللة  ،0.01مما يؤكد أن األبعاد تتسـق فـي قيـاس مـا يقيسـه اسـتبيان جـودة
ً
حياة العملً ،
وبناء على ما تقدم يعتبر استبيان جودة حياة العمل صـادقا ملـا
وضع لقياسه.
 -2.2.5.3ثبات استبيان جودة حياة العمل:
تـ ـ ـم حس ـ ــاب ثب ـ ــات اس ـ ــتبيان ج ـ ــودة حي ـ ــاة العم ـ ــل عل ـ ــى العين ـ ــة نفس ـ ــها
بطريقتين هما:
أ -طريقة التجزئة النصفية:
تمت تجزئة فقـرات اسـتبيان جـودة حيـاة العمـل إلـى جـزئين ،الجـزء األول
يمث ــل األس ــئلة الفردي ــة والج ــزء الث ــاني يمث ــل األس ــئلة الزوجي ــة ث ــم حس ــاب
معام ــل االرتب ــاط بيرس ــون ب ــين درج ــات الفقـ ـرات الفردي ــة ودرج ــات الفقـ ـرات
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الزوجيـ ـ ــة لالسـ ـ ــتبيان ،ثـ ـ ــم تصـ ـ ــحيح معامـ ـ ــل االرتبـ ـ ــاط باسـ ـ ــتخدام معادلـ ـ ــة
ســبيرمان  -ب ـراون ،وكانــت نتيجــة الثبــات ( ،)0.925وبعــد التصــحيح بمعادلــة
ســبيرمان  -ب ـراون أصــبحت النتيجــة ( ،)0.961وهــذا يــدل علــى أن االســتبيان
يتمتع بدرجة عالية جدا من الثبات.
ب -معامل ألفا كرونباخ:
تــم اســتخدام طريقــة ألفــا كرونبــاخ كطريقــة ثانيــة لقيــاس الثبــات ،حيــث
بلغ ــت قيم ــة معام ــل ألف ــا كرونب ــاخ ( ،)0.946مم ــا يش ــير إل ــى تمت ــع اس ــتبيان
جودة حياة العمل بداللة ثبات جيدة.
 -6.3أساليب املعالجة اإلحصائية:
تــم اســتخدام معامــل االرتبــاط بيرســون لدراســة العالقــات اإلرتباطيــة بــين
إدارة الجـ ـ ــودة الشـ ـ ــاملة وأبعـ ـ ــاد جـ ـ ــودة حيـ ـ ــاة العمـ ـ ــل عـ ـ ــن طريـ ـ ــق الحزمـ ـ ــة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSSالنسخة رقم (.)20
-5

نتائج الدراسة:
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جدول رقم ( )3يبين معامالت االرتباط بين إدارة الجودة الشاملة وأبعاد جودة
حياة العمل
املؤشر العام لجودة حياة العمل
حاجات الصحة واألمان
الحاجات االقتصادية والعائلية
الحاجات االجتماعية
حاجات تقدير الذات
حاجات تحقيق الذات
الحاجات املعرفية
الحاجات الجمالية واإلبداع

إدارة الجودة
الشاملة
0.676
0.447
0.379
0.537
0.645
0.653
0.620
0.472

درجة
الحرية
98

قيمة (ر)
الجدولية
0.254

مستوى
الداللة
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

تشـير النتــائج فــي الجــدول رقــم ( )3إلـى وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة
ً
إحص ـ ــائيا ب ـ ــين إدارة الج ـ ــودة الش ـ ــاملة وج ـ ــودة حي ـ ــاة العم ـ ــل إذ بلغ ـ ــت "ر"
املحس ــوبة ( )0.676وه ــي أكب ــر م ــن "ر" الجدولي ــة الت ــي تس ــاوي ( )0.254عن ــد
درجة حرية  98ومستوى داللة .0.01
كمــا تشــير النتــائج فــي الجــدول رقـم ( )3إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة
ً
دالــة إحصــائيا بــين إدارة الجــودة الشــاملة وأبعــاد جــودة حيــاة العمــل ،حيــث
تت ـراوح ق ــيم "ر" املحس ــوبة ب ــين ( )0.653-0.379وه ــي أكب ــر م ــن "ر" الجدولي ــة
التي تساوي ( )0.254عند درجة حرية  98ومستوى داللة .0.01
 -5مناقشة النتائج:
أظه ــرت نت ــائج الفرض ــية الرئيس ــية وج ــودة عالق ــة ارتباطي ــة موجب ــة ب ــين
إدارة الج ــودة الش ــاملة وج ــودة حي ــاة العم ــل ف ــي املؤسس ــتين مح ــل الدراس ــة،
مم ــا يش ــير إل ــى أن هن ــاك عالق ــة ارتباطي ــة طردي ــة ت ــدل عل ــى أن زي ــادة تطبي ــق
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إدارة الجـودة الشــاملة يــؤدي إلــى مســتوى أعلــى مــن جــودة حيــاة العمــل .وكلمــا
كــان هنــاك خلــل فــي تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة ســيؤدي إلــى مســتوى أدنــى
من جودة حياة عمل.
تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة "جــيمس" ) (James, 1992التــي أجريــت فــي
بريطاني ـ ــا والت ـ ــي ج ـ ــاءت حس ـ ــبه ُلتك ـ ـ ّـرر تأكي ـ ــد األهمي ـ ــة األساس ـ ــية للثقاف ـ ــة
التنظيمي ــة لج ــودة حي ــاة العم ــل ملب ــادرات الج ــودة الش ــاملة .وتبح ــث بإيج ــاز
ً
مالم ــح ثقاف ــة التـ ـزام ج ــودة حي ــاة العم ــل جنب ــا إل ــى جن ــب م ــع مف ــاهيم ورؤى
ً
وتقنيــات جديــدة وشــبه جديــدة والتــي تشــكل معــا إدارة الجــودة الشــاملة .كمــا
تتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة "أوا وآخـرون" ) (Ooi et al.,2013التـي أجريـت فـي
ماليزيــا والتــي توصــلت إلــى أنــه بمزيــد مــن تنفيــذ إدارة الجــودة الشــاملة يمكــن
ض ــمان مس ــتوى أعل ــى م ــن ج ــودة حي ــاة العم ــل ،وه ــو بمثاب ــة مي ــزة تنافس ــية،
وضــمان النجــاح التنظيمــي .وتتفــق هــذه النتيجــة أيضــا مــع دراســة "ليــو وليــو"
) (Liu & Liu, 2014التـي أجريـت فـي تـايوان والتـي قامـت باستكشـاف العالقـة بـين
تطبي ـ ـ ــق ممارس ـ ـ ــات إدارة الج ـ ـ ــودة ورفاهي ـ ـ ــة امل ـ ـ ــوظفين .والت ـ ـ ــي اقترح ـ ـ ــت أن
ممارســات إدارة الجــودة تغيــر خصــائص مكــان العمــل ،وتــؤثر علــى املــوظفين،
وتقـ ــوم بتحسـ ــين املواقـ ــف املتعلقـ ــة بالعمـ ــل ونتـ ــائج حيـ ــاة العمـ ــل .و دعمـ ــت
النتائج التي توصـلت إليهـا النمـوذج املفتـرض ،الـذي اقتـرح أن ممارسـات إدارة
الجودة ليسـت فقـط زيـادة االنتمـاء للمـوظفين والرضـا الـوظيفي ،ولكـن أيضـا
تقلــل عــبء العمــل وضــغوط العمــل .وتــدعم نتيجــة هــذه الفرضــية مــا توصــل
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إليـه "الم" ) (Lam et al., 1995فــي دراسـته امليدانيـة التـي أجريــت فـي هونـغ كونــغ
حول "إدارة الجودة والرضـا الـوظيفي" حيـث أكـد علـى الحاجـة إلـى تـوفير رضـا
املــوظفين فــي إدارة الجــودة الشــاملة .ويمكــن تفســير نتيجــة هــذه الفرضــية بمــا
ذكــره جــاد الــرب ( ،2008ص )128 .بأنــه يمكــن القــول بصــفة عامــة أن جــودة
حي ـ ــاة العم ـ ــل ه ـ ــي م ـ ــن االس ـ ــتراتيجيات األساس ـ ــية ،ب ـ ــل أه ـ ــم االس ـ ــتراتيجيات
الالزمــة لتحقيــق الجــودة الشــاملة ،كمــا أن الجــودة الشــاملة إذا مــا تحقق ــت
تؤدي إلى تحقيق معدالت أفضل في جودة حياة العمل.
وتفســر نتيجــة هــذه الفرضــية بمــا أورده كــل مــن زنــاتي وأحمــد ( )2013بــأن
ال ــبعض ينظ ــر إل ــى مكون ــات ج ــودة حي ــاة العم ــل كم ــدخل يمك ــن م ــن خالل ــه
إمـ ــداد الع ـ ــاملين باملعلوم ـ ــات ُ
(كبع ـ ــد مـ ــن ممارس ـ ــات إدارة الج ـ ــودة الش ـ ــاملة
املاديــة) .وحســب "أيــوديجي" ) (Ayodeji, 2000فــإن مســتوى التكنولوجيــا ُ
(كبعــد
م ـ ــن ممارس ـ ــات إدارة الج ـ ــودة الش ـ ــاملة املادي ـ ــة) عام ـ ــل ي ـ ــؤثر عل ـ ــى الفعالي ـ ــة
النســبية للحيــاة فــي العمــل ،وأنــه يمكــن لجــودة حيــاة العمــل أن تتحســن عــن
طريق تحسين بيئة العمل (في :زناتي وأحمد.)2013 ،
أظه ــرت نت ــائج الفرض ــية الفرعي ــة األول ــى وج ــود عالق ــة ارتباطي ــة موجب ــة
ً
دال ـ ــة إحص ـ ــائيا ب ـ ــين إدارة الج ـ ــودة الش ـ ــاملة وحاج ـ ــات الص ـ ــحة واألم ـ ــان ف ـ ــي
املؤسســتين محــل الدراســة ،ممــا يشــير إلــى أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة طرديــة
تــدل عل ــى أن زي ــادة تطبي ــق إدارة الج ــودة الشــاملة ي ــؤدي إل ــى ارتف ــاع مس ــتوى
إشـ ــباع حاجـ ــات الصـ ــحة واألمـ ــان .وكلمـ ــا كـ ــان هنـ ــاك خلـ ــل فـ ــي تطبيـ ــق إدارة
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الجـ ــودة الشـ ــاملة سـ ــيؤدي إلـ ــى انخفـ ــاض مسـ ــتوى إشـ ــباع حاجـ ــات الصـ ــحة
واألمان.
وتفس ـ ــر ه ـ ــذه النتيج ـ ــة بم ـ ــا أورده أحم ـ ــد ( ،2003ص )17 .ب ـ ــأن فلس ـ ــفة
"أدوارد ديمـنج" ) (E.Demingإلدارة الجـودة تسـتند علــى ضـرورة تحسـين ظــروف
العمــل لكــل العــاملين داخــل املؤسســة .وحســب الس ـالم ( ،2009ص ص-350 .

 )351أن من بين أبرز األهـداف التـي تسـعى إلـى تحقيقهـا إدارة املـوارد البشـرية
ُ
(كبعد من ممارسات إدارة الجودة الشاملة املعنويـة) مـن خـالل بـرامج تطـوير
ج ــودة حي ــاة بيئ ــة العم ــل تقل ــيص ع ــدد الح ــوادث وحجمه ــا ونوعه ــا إل ــى أدن ــى
مستوى ممكن.
أظهــرت نتــائج الفرضــية الفرعيــة الثانيــة وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة
ً
دالــة إحصــائيا بــين إدارة الجــودة الشــاملة والحاجــات االقتصــادية والعائليــة
في املؤسستين محل الدراسة ،مما يشير إلـى أن هنـاك عالقـة ارتباطيـة طرديـة
ت ــدل عل ــى أن زي ــادة تطبي ــق إدارة الج ــودة الش ــاملة ي ــؤدي إل ــى تحقي ــق إش ــباع
الحاجات االقتصادية والعائلية .والعكس صحيح.
وتفسر هـذه النتيجـة بمـا أورده الصـرن ( ،2001ص ص )162-161 .بـأن مـن
بــين "أهــم العقبــات الناتجــة عــن تطبيــق الجــودة الشــاملة عــدم ســالمة نظــام
املكافــآت املتبــع فــي املنظمــات ،حيــث تــتم املكافــآت علــى أســاس فــردي ولــيس
علــى أســاس جمــاعي" .كمــا أكــد كــل مــن "مارشــيل وكيســير" )(Marshall & Kiser
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عل ــى أن م ــن ب ــين املب ــادئ األساسـ ــية الت ــي تس ــاعد عل ــى نج ــاح إدارة الجـ ــودة
الشاملة:
 "توفير جو مناسب للموظف يؤمن له حقوقه الوظيفية. -أن نجع ــل الوظيف ــة وس ــيلة ت ــوفر االس ــتقرار النفس ـ ي للموظ ــف" (ف ــي :قن ــديل،

 ،2010ص.)150 .
وتتنـاقض نتيجـة هـذه الفرضـية مـع مـا ذهـب إليـه "الم" )(Lam et al., 1995

فــي دراســته امليدانيــة التــي أجريــت فــي هونــغ كونــغ حــول "إدارة الجــودة والرضــا
الــوظيفي" بحي ــث ذك ــر بأن ــه "يب ــدو أن ب ـرامج إدارة الج ــودة الش ــاملة ل ــيس له ــا
تــأثير علــى األجــور والترقيــة" .ويمكــن تفســير هــذا التنــاقض إلــى اخــتالف البيئــة،
و الثقاف ــة التنظيمي ــة ،واملن ــاخ التنظيم ــي ،ون ــوع املؤسس ــة وحجمه ــا وطبيع ــة
نشاطها.
أظهــرت نتــائج الفرضــية الفرعيــة الثالثــة وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة
ً
دال ـ ـ ــة إحص ـ ـ ــائيا ب ـ ـ ــين إدارة الج ـ ـ ــودة الش ـ ـ ــاملة والحاج ـ ـ ــات االجتماعي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي
املؤسســتين محــل الدراســة ،ممــا يشــير إلــى أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة طرديــة
تــدل عل ــى أن زي ــادة تطبي ــق إدارة الج ــودة الشــاملة ي ــؤدي إل ــى ارتف ــاع مس ــتوى
إشــباع الحاجــات االجتماعيــة .وكلمــا كــان هنــاك خلــل فــي تطبيــق إدارة الجــودة
الشاملة سيؤدي إلى انخفاض مستوى إشباع الحاجات االجتماعية.
وتفس ـ ـ ــر نتيج ـ ـ ــة ه ـ ـ ــذه الفرض ـ ـ ــية بم ـ ـ ــا أورده ميتش ـ ـ ــيل (" )2006إن إدارة
الج ـ ـودة الش ـ ــاملة ه ـ ــي تحقي ـ ــق الج ـ ــودة الش ـ ــاملة م ـ ــن خ ـ ــالل كس ـ ــب الت ـ ـزام
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ومشاركة الجميع" (فـي :آل ثـاني ،2008 ،ص .)44 .وهـذا يتوافـق مـع مـا أشـار إليـه
الس ـ ــامرائي ( ،2007ص )53 .أن م ـ ــن خص ـ ــائص إدارة الج ـ ــودة الش ـ ــاملة "أنه ـ ــا
ثقافـ ــة تعتمـ ــد عل ـ ــى إشـ ــاعة قـ ــيم التع ـ ــاون والتـ ــآزر مـ ــن أج ـ ــل نجـ ــاح العم ـ ــل
وتحقيقهــا أهــداف املؤسســة" .ويتوافــق كــذلك مــع مــا ذكــره عطيــة ( ،2008ص

ص )115-114 .أن ــه م ــن خص ــائص إدارة الج ــودة الش ــاملة "مش ــاركة الع ــاملين
وتعــاونهم فــي العمــل وتحقيــق الجــودة" .وحســب النعيمــي وآخــرون ( ،2009ص.

 )54مـ ــن مب ـ ــادئ إدارة الج ـ ــودة الشـ ــاملة "مش ـ ــاكل الج ـ ــودة تحـ ــل م ـ ــن خ ـ ــالل
التع ــاون م ــا بـ ـين امل ــوظفين واإلدارة" .وذك ــر الط ــاهر ( ،2010ص ص)148-147 .

أنــه مــن بــين أهــم الفوائــد التــي يحققهــا اســتخدام املواصــفات العامليــة األيــزو
" (ISO) 9000تنمي ـ ــة روح التفاع ـ ــل الجم ـ ــاعي وروح الفري ـ ــق" .ويش ـ ــر طعيم ـ ــة
( ،2010ص )58 .إلى أن من بين مبادئ الجودة "التآزر بين الجميع" .وفـي نفـس
الســياق ذكــر قنــديل ( ،2010ص ص )144-143 .أن مــن أهــم املالمــح األساســية
إلدارة الج ـ ــودة الش ـ ــاملة "أن ته ـ ــتم اإلدارة بالعم ـ ــل الجم ـ ــاعي وتك ـ ــوين الف ـ ــرق
وتنميـة العالقــات وإزالـة املعوقــات االتصـالية بــين فـرق العمــل املختلفـة" .كمــا
ذك ــرت الحري ــري ( ،2011ص )25 .أن ــه "م ــن خص ــائص وس ــمات إدارة الج ــودة
الشــاملة :املشــاركة ،تهــدف إدارة الجــودة الشــاملة إلــى بــذل الجهــد مــن خــالل
العم ــل بنظ ــام الفري ــق لتحقي ــق مس ــتويات الج ــودة املطلوب ــة؛ الجماعي ــة ،إذ
ً
يســتخدم منطــق العمــل الجمــاعي وتكــوين فــرق العمــل لتحســين الجــودة بــدال
من الجهود الفردية املنعزلة".
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أظهــرت نتــائج الفرضــية الفرعيــة الرابعــة وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة
ً
دالـ ـ ــة إحصـ ـ ــائيا بـ ـ ــين إدارة الجـ ـ ــودة الشـ ـ ــاملة وحاجـ ـ ــات تقـ ـ ــدير الـ ـ ــذات فـ ـ ــي
املؤسســتين محــل الدراســة ،ممــا يشــير إلــى أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة طرديــة
ت ــدل عل ــى أن زي ــادة تطبي ــق إدارة الج ــودة الش ــاملة ي ــؤدي إل ــى تحقي ــق إش ــباع
حاجات تقدير الذات .والعكس صحيح.
وتفسر نتيجة هذه الفرضية بما أورده "أوكالند" )(Oakland, 2003, p. 92

بأن التصميم الجيد ُ
(كبعد من ممارسات إدارة الجودة الشاملة املادية) له
تأثيرات على حاجات تقدير الذات من خالل "اإلصغاء" الذي تم تصميمه في
املنظمة .كما أشار عطية ( ،2008ص ص )115-114 .إلى أنه "من خصائص
إدارة الجودة الشاملة تحقيق معنويات أفضل للعاملين" .وحسب النعيمي
وآخرون ( ،2009ص  )45أن "أهمية إدارة الجودة الشاملة ال تنعكس على
تحسين العالقات املتبادلة بين املوردين واملنتجين فحسب ،وإنما تحسين
سمعة املؤسسة والروح املعنوية بين العاملين وتنمية روح الفريق" .كما
أكد كل من "مارشيل وكيسير" ) (Marshall & Kiserعلى أن من بين املبادئ
األساسية التي تساعد على نجاح إدارة الجودة الشاملة "تقدير الجهود" (في:
قنديل ،2010 ،ص .)150 .وفي نفس السياق أشار "طالب ورحمان" & (Talib

) Rahman, 2010إلى أن تشجيع املوظفين هو أحد الركائز للتنفيذ الفعال
ً
لبرنامج إدارة الجودة الشاملة .و هو يغطي املكافآت والتقييمات فضال عن
االعتراف من قبل كبار موظفي اإلدارة من وقت آلخر للحفاظ على تحسين
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تسليم الخدمات للعمالء .ينبغي تشجيع املوظفين على عملهم الشاق،
والجهد ،واملساهمات ،واإلنجازات ،واالقتراحات من خالل النقود وكذلك
حوافز غير نقدية في املناسبات الخاصة ،بحيث يشعرون أنهم أعضاء ذو
قيمة للمنظمة .االعتراف واملكافآت كالهما محفزات ومنبهات فعالة لألداء
املطلوب ورضا املوظفين.
أظه ـ ــرت نت ـ ــائج الفرض ـ ــية الفرعي ـ ــة الخامس ـ ــة وج ـ ــود عالق ـ ــة ارتباطي ـ ــة
ً
موجبـة دالـة إحصـائيا بـين إدارة الجـودة الشـاملة وحاجـات تحقيـق الـذات فـي
املؤسســتين محــل الدراســة ،ممــا يشــير إلــى أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة طرديــة
تــدل عل ــى أن زي ــادة تطبي ــق إدارة الج ــودة الشــاملة ي ــؤدي إل ــى ارتف ــاع مس ــتوى
إشباع حاجات تحقيق الذات .وكلما كان هناك خلل في تطبيـق إدارة الجـودة
الشاملة سيؤدي إلى انخفاض مستوى إشباع حاجات تحقيق الذات.
وتفســر نتيجــة هــذه الفرضــية بمــا أورده قنــديل ( ،2010ص ص)144-143 .

أن مــن أهــم املالمــح األساســية إلدارة الجــودة الشــاملة "التحــرر مــن أســاليب
اختي ـ ــار الع ـ ــاملين وت ـ ــرقيتهم حس ـ ــب األقدمي ـ ــة وإعط ـ ــاء الفرص ـ ــة للكف ـ ــاءات
العلميــة وذلــك لتشــجيعهم علــى التعلــيم املســتمر" .وأشــار الســالم ( ،2009ص.

 )351إل ــى أن م ــن ب ــين أب ــرز األه ــداف الت ــي تس ــعى إل ــى تحقيقه ــا إدارة امل ــوارد
البش ــرية ُ
(كبع ــد م ــن ممارس ــات إدارة الج ــودة الش ــاملة املعنوي ــة) م ــن خ ــالل
برامج تطوير جودة حياة بيئة العمل إيجاد بيئة عمل تنسجم وأهميـة املـوارد
البشرية ودورها في التفوق النوعي على املنافسين.
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أظه ـ ــرت نت ـ ــائج الفرض ـ ــية الفرعي ـ ــة السادس ـ ــة وج ـ ــود عالق ـ ــة ارتباطي ـ ــة
ً
موجب ــة دال ــة إحص ــائيا ب ــين إدارة الجـ ــودة الش ــاملة والحاج ــات املعرفي ــة فـ ــي
املؤسســتين محــل الدراســة ،ممــا يشــير إلــى أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة طرديــة
ت ــدل عل ــى أن زي ــادة تطبي ــق إدارة الج ــودة الش ــاملة ي ــؤدي إل ــى تحقي ــق إش ــباع
الحاجات املعرفية .والعكس صحيح.
وتفسر نتيجة هذه الفرضية بما اقترحه "جو وآخرون" )(Ju et al., 2006

أن التزام اإلدارة العليا ،واعتماد فلسفة ،وقياس الجودة ،واملقارنة املرجعية
) ،(benchmarkingوإدارة العمليات ،وتصميم املنتجات ،وتدريب املوظفين،
وتمكين املوظف واندماج العمالء تسهم إلى حد ما في خلق املعرفة،
وتخزينها ،وتوزيعها وتطبيقها ) .(In : Daud & Yusoff, 2011وترى دراسة "
ليندرمان وآخرون" ) (Linderman et al., 2004أن ممارسات إدارة الجودة تخلق
املعرفة ،األمر الذي يؤدي إلى األداء التنظيمي .كما أشار السامرائي (،2007

ص )78-71 .إلى أن هناك ست تقنيات شائعة االستخدام في تطبيق إدارة
الجودة الشاملة من بينها "تطوير مهارات املدير" .وحسب النعيمي وآخرون
( ،2009ص )54 .من مبادئ إدارة الجودة الشاملة "التدريب والتعليم لكل
املوظفين هو القاعدة لتحسين الجودة املستمر" .ويشر طعيمة ( ،2010ص.

 )58إلى أن من بين مبادئ الجودة "نمو الفرد بشكل منظم" .وفي نفس
السياق ذكر قنديل ( ،2010ص )143 .أن من أهم املالمح األساسية إلدارة
الجودة الشاملة "التوجه األساس ي لإلدارة الجديدة هو التفوق والتميز
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باستثمار كل الطاقات الخالقة للتكنولوجية والقوى البشرية عالية املهارة".
كما أكد كل من "مارشيل وكيسير" ) (Marshall & Kiserعلى أن من بين املبادئ
األساسية التي تساعد على نجاح إدارة الجودة الشاملة " االهتمام بالتدريب
للعاملين" (في :قنديل ،2010 ،ص.)150 .
أظهرت نتائج الفرضية الفرعية السـابعة وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة
ً
دالــة إحصــائيا بــين إدارة الجــودة الشــاملة والحاجــات الجماليــة واإلبــداع فــي
املؤسســتين محــل الدراســة ،ممــا يشــير إلــى أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة طرديــة
تــدل عل ــى أن زي ــادة تطبي ــق إدارة الج ــودة الشــاملة ي ــؤدي إل ــى ارتف ــاع مس ــتوى
إشــباع الحاجــات الجماليــة واإلبــداع .وكلمــا كــان هنــاك خلــل فــي تطبيــق إدارة
الج ــودة الش ــاملة س ــيؤدي إل ــى انخف ــاض مس ــتوى إش ــباع الحاج ــات الجمالي ــة
واإلبداع.
وتفسر نتيجة هذه الفرضية بما ذكره كل من "ساشكين وكيسير"
) (Sashkin & Kiser, 1993على أن من بين املبادئ األساسية التي تساعد على
نجاح إدارة الجودة الشاملة "العمل على توفير جو يسمح باالبتكار
والتجديد" (في :قنديل ،2010 ،ص .)150 .وذكر "طالب ورحمان" & (Talib

) Rahman, 2010أن "إدارة الجودة الشاملة هي استراتيجية مبتكرة التي تسلط
الضوء على الحاجة إلى تحسين جودة اإلنتاج والخدمات من أجل
االستفادة بشكل أفضل من املوارد املتاحة للمنظمة" .وتؤكد إدارة الجودة
الشاملة على إيجاد بيئة تدعم االبتكار واإلبداع واملخاطرة في تلبية متطلبات
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العمالء ،باستخدام حل املشكلة التشاركي الذي يشتمل على املديرين
واملوظفين ،والعمالء ) .(Ehigie & McAndrew, 2005كما ذكر السامرائي (،2007

ص )53 .أن من خصائص إدارة الجودة الشاملة "أنها تسمح بظهور األفكار
الخالقة واملبدعة وتعمل على تحقيقها" .وأشار "مارتينيز كوستا ومارتينيز
لورنتي" ) (Martínez-Costa & Martínez-Lorente, 2008في دراستهما التي أجريت في
 451شركة إسبانية أنه يمكن لتنفيذ نظام إدارة الجودة الشاملة أن
يشجع عملية اإلبداع في الشركات بسبب عناصر إدارة الجودة الشاملة مثل
التحسين املستمر أو التركيز على العمالء .ومع ذلك ،هناك أيضا بعض
األدبيات التي تنظر إلدارة الجودة الشاملة كنظام إدارة يمكن أن يعوق
عملية اإلبداع ،واالقتصار على اإلبداع املتراكم فقط أو اختزاله في رغبات
العمالء الحالية .كما أشار السامرائي ( ،2007ص )74-71 .إلى أن هناك ست
تقنيات شائعة االستخدام في تطبيق إدارة الجودة الشاملة من بينها
"اإلبداع واإلبتكار" .وأشار السالم ( ،2009ص )351 .إلى أن من بين أبرز
األهداف التي تسعى إلى تحقيقها إدارة املوارد البشرية ُ
(كبعد من ممارسات
إدارة الجودة الشاملة املعنوية) من خالل برامج تطوير جودة حياة بيئة
العمل املساهمة في تعزيز الجودة والتعلم واإلبداع .وفي هذا السياق ذكر
قنديل ( ،2010ص )143 .أن من أهم املالمح األساسية إلدارة الجودة
الشاملة:
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016
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 "أن تتبنى اإلدارة مفهوم االبتكـار والخلـق باعتبارهمـا أهـم الوسـائل املؤديـةإلى التميز والتفوق في إدارات العمل اإلداري.
 التوجــه إلــى مزيــد مــن الالمركزيــة وديمقراطيــة اإلدارة باعتبارهــا أساســياتلتحرير األفراد و إطالق إمكانياتهم نحو االبتكار و اإلبداع".
ومن وجهة نظرنا فإن نتائج الدراسات السابقة (James, 1992; Lam et al.,

) 1995; Liu & Liu, 2014; Ooi et al.,2013جاءت مدعمة لنتائج الدراسة الحالية
التي أظهرت أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين إدارة الجودة الشاملة
وجودة حياة العمل في املؤسستين محل الدراسة .وبناء على ما تقدم يتضح
عاملية ممارسات إدارة الجودة الشاملة ومؤشرات جودة حياة العمل ،فرغم
اختالف البيئة ،والثقافة التنظيمية ،واملناخ التنظيمي ،ونوع املؤسسة
وحجمها وطبيعة نشاطها ،إال أن نتائج الدراسات السابقة والدراسة
الحالية أسفرت كلها عن وجود عالقة بين إدارة الجودة الشاملة وجودة
حياة العمل .مما يجعل من نتائج هذه الدراسات أداة بيد املسيرين لتطبيق
استراتيجية إدارة الجودة الشاملة كما هي مطبقة عامليا بغرض تحقيق
مستوى أعلى من جودة حياة العمل.
خاتمة:
فــي ضــوء مــا ســبق ،نســتنتج أن إدارة الجــودة الشــاملة نظــام فعــال يهــدف
إل ــى تحقي ــق الج ــودة الش ــاملة م ــن خ ــالل الجه ــد املش ــترك لجمي ــع امل ــوظفين
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داخ ــل املنظم ــة م ــن أج ــل إنت ــاج املنتج ــات أو الخ ــدمات الت ــي تلب ــي احتياج ــات
وتوقعــات العميــل بأقــل تكلفــة .وإن مــن واجــب كــل منظمــة مهمــا كــان نوعهــا،
أو حجمه ــا ،وطبيع ــة عمله ــا ،أن تعم ــل عل ــى االهتم ــام باملواص ــفات القياس ــية
الص ـ ــادرة ع ـ ــن الهيئ ـ ــات املختص ـ ــة (كمنظم ـ ــة األي ـ ــزو) ،وت ـ ــوفير املن ـ ــاخ املالئ ـ ــم
إلقام ــة وإنش ــاء ج ــودة حي ــاة عم ــل مثل ــى يمك ــن م ــن خالله ــا تحقي ــق م ــا تري ــده
املنظم ــة وم ــا تص ــبو إلي ــه .وق ــد أظه ــرت نت ــائج ه ــذه الدراس ــة الت ــي ه ــدفت إل ــى
التعــرف علــى جــودة حيــاة العمــل فــي ظــل إدارة الجــودة الشــاملة وجــود عالقــة
ارتباطي ـ ـ ــة موجب ـ ـ ــة ب ـ ـ ــين إدارة الج ـ ـ ــودة الش ـ ـ ــاملة وج ـ ـ ــودة حي ـ ـ ــاة العم ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي
املؤسستين محل الدراسة ،مما يعني أن تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة يـؤدي
إلى مستويات أعلـى مـن جـودة حيـاة العمـل ،وكلمـا كـان هنـاك خلـل فـي تطبيـق
إدارة الجودة الشاملة سـيؤدي إلـى مسـتوى أدنـى مـن جـودة حيـاة العمـل .كمـا
بينـ ــت النت ـ ــائج وج ـ ــود عالق ـ ــة ارتباطيـ ــة موجب ـ ــة ب ـ ــين إدارة الج ـ ــودة الش ـ ــاملة
وأبعاد جودة حيـاة العمـل (حاجـات الصـحة واألمـان ،والحاجـات االقتصـادية
والعائليـة ،والحاجــات االجتماعيــة ،وحاجــات تقـدير الــذات ،وحاجــات تحقيــق
الــذات ،والحاجــات املعرفيــة ،والحاجــات الجماليــة واإلبــداع) .ممــا يجعــل مــن
نت ــائج ه ــذه الدراس ــة أداة بي ــد املس ــيرين لتعمي ــق فهمه ــم ألهمي ــة تنفي ــذ إدارة
الجودة الشاملة لتحسين جودة حياة العمل للموظفين.
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واقع االحتياجات التدريبية ملعلمي املرحلة املتوسطة في كفايات
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ملخص:
هدفت الدراسة الحالية الى تشخيص االحتياجات التدريبية في
كفايات التقويم و بناء االختبارات لدى معلمي املرحلة املتوسطة ،وقد
صممت الدراسة ملحاولة االجابة على التساؤل اآلتي:
هل يظهر معلمي املرحلة املتوسطة احتياجا تدريبيا في كفايات بناء
االختبارات التحصيلية؟
وعليه فقد تم اجراء دراسة استطالعية على عينة مكونة من 240
معلم بمتوسطات بمديرية التربية لوالية سطيف ،طبقت عليهم استمارة
لرصد كفايات بناء االختبارات التحصيلية شملت على  68بندا ،وقد
ساعدت في تشخيص االحتياجات التدريبية للمعلمين (كفايات
التخطيط لالختبار ،كفايات اعداد فقرات االختبار وإخراجه و كفايات
تصحيح االختبار وتحليل نتائجه) ،وقد دلت نتائجها تعبير أفراد العينة
عن حاجات تدريبية بوزن نسبي فاق املتوسط.
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 لزهر خلوة.د

Abstract
This study aimed to The diagnosis of the training needs for test
construction competencies of teachers in the middle school, the study
was designed to answer the following question:
Does the teachers in the middle school level are need training for test
construction competencies؟
The sample of the prospective study consisted of 240 teacher at the
Department of Education chosen from Setif, they were administrated a
questionnaire to demonstrate the competence of achievement test
construction; Included 68 items . At the same time it helped in the
diagnosis training needs of teachers( planning competencies for testing ,
preparation of the paragraphs of the test and removed, and corrected the
test results and analysis competencies .
the findings indicated that the sample subject determined a training
need of a relative weight above average.
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مقدمة الدراسة:
يعد التقويم نظاما فرعيا فعاال ضمن التدريس كنظام شامل ،بحيث
البد أن يكون املعلم ملما بمفاهيمه وأسسه وكفاياته ،إذ ال تخلو أية قائمة
من قوائم الكفايات املطلوبة للمعلم في أي مرحلة تعليمية من الكفايات
الخاصة بالتقويم ( أبو سماحة.)1993 ،
هذا ما أكدته بعض الدراسات على االحتياجات التدريبية للمعلمين،
حيث تضمنت قائمة االحتياجات التي تعبر عن نقص في امتالكها في مجال
املادة الدراسية وأساليب التدريس والتقويم؛ والحديث عن األخير هو في
ضمنه اشارة تثير في عمقها الى استراتيجية األسئلة وبناء االختبارات؛ بحيث
تثير بعض الدراسات إلى تدني في كفايات املعلمين املتعلقة بالتقويم وتدني
ممارستهم لها ،وأنهم يواجهون صعوبة في بناء االختبارات وإدارة السؤال
الصفي .
ويذكر (جابر ،1986 ،ص )153 .أنه ينبغي على املعلم أن يبذل جهدا
مقصود للتدريب على وضع األسئلة ،وينبغي أن يركز انتباهه على اعتبار أن
هناك ارتباط تام بين مستويات التفكير التي تظهر في اجابات التالميذ وبين
أنواع األسئلة التي يصوغها ،فإذا كان املعلم يركز في اسئلته على تذكر
الحقائق فمن غير املتوقع أن يفكر الطالب تفكيرا ابتكاريا في شتى مراحل
التعليم .
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وإذا كان املعلمون بصفة عامة بحاجة الى التدريب واإلعداد قبل وفي
أثناء الخدمة ،ومعلمي املرحلة املتوسطة أكثر حاجة من غيرهم كون هذه
املرحلة تتفاعل مع متغيرات سيكو نمائية مثل املراهقة في خصائصها
العقلية واالنفعالية ،وموقع وقيمة استراتيجية األسئلة الصفية ضمن
العالقات التفاعلية بين املعلم واملتعلم ؛ ويذكر هنا أن املدرستين
السلوكية واملعرفية اعطتا اهتماما واضحا لألسئلة .
حتى أن سكينر  Skinnerالعالم األمريكي السلوكي نفسه أكد أهمية
األسئلة كمثيرات للتعلم وأنها كلما كانت منظمة متسلسلة ،كان ذلك مؤيدا
لتعلم قوي .
كما أن كبار املعرفين مثل برونر Bronerبياجيه Piagetوأوزبل Osbel
أكدوا إسهام األسئلة الهادفة في استثارة التالميذ للمناقشة والوصول
لألفكار الجديدة ( قطامي ،1989 ،ص ص. ) 91- 90 .
واملتتبع للواقع التربوي الجزائري ومع وجود سرعة في التكيف مع
املستجدات دون أخذ في االعتبار للمتغيرات الرئيسية للعملية التعليمية
التعليمية؛ سواءا تعلق االمر ببناء املناهج في املواد املختلفة او باالهتمام
بمختلف عناصرها كاملعلم واملتعلم واألهداف والتقويم ...الخ ،كما أن
املالحظ هو أن معظم العمليات التقويمية التي يمارسها املعلمون في
املدرسة في كثير من املجتمعات تتم بشكل غير مفيد وبطريقة روتينية
(املناعي )2004 ،باإلضافة الى أن هذه العمليات لم تخضع في فلسفتها
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وخصائصها األدائية للتحليل والتقويم بمبرر غياب دراسات محلية تناولت
تدريب وتكوين املعلمين في التقويم .Formation en évaluation
مشكلة الدراسة:
من خالل اطالع الباحث على مجموعة من االمتحانات اليومية في مواد
علمية وأدبية ،والتي يقوم ببنائها املعلمون في املرحلة املتوسطة ،بحيث
أكدت املعاينة األولية افتقاد كثير من تلك االمتحانات الى فنيات صياغة
السؤال الجيد؛ باإلضافة الى أنها تقيس مستوى التذكر الذي يبقى أساس
املستويات العقلية العليا ولكنه ليس النتيجة التي تسعى االصالحات
الجديدة لبلوغها ،كون أنها تبنت مقاربة الكفايات في اإلصالحات( )PPCالتي
باشرتها الوصايا مطلع سبتمبر  2003دون األخذ في االعتبار نواحي القصور
في املمارسات التقويمية السابقة التي تم بناؤها في ضوء بيداغوجية
األهداف( ،)PPOهذا ما يجعل الواقع الجديد الذي تستجيب في ضوئه
منظومة تكوين املعلم ملتطلبات البيداغوجية الجديدة يعرف فجوات نظرية
وتطبيقية ؛ فاألول يرتبط بالتصور املفاهيمي الضيق ملحتوى التعلم املعرفي
ومساراته النظرية خاصة أن لنظريات التعليم محور التأثير في ممارسات
تصميم التدريس ( أبو رياش ،2007 ،ص )25 .أما املنحى الثاني فيتعلق
بالفجوات التطبيقية والتي تعبر عن صعوبات بكفايات األداء التقويمي
 performance evaluation competencyفي مجاالت التقويم بالكفايات عموما
ومفاهيمه كاإلدماج والبيداغوجية الفارقية واملشروع والواجبات الالصفية
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وحل املشكالت والدعم واالستدراك واملراقبة املستمرة وبيداغوجية الخطأ
والتغذية الراجعة ...الخ .
من رحم املنطلقات النظرية و امليدانية السابقة ،جاءت الدراسة
االستطالعية الحالية لتشخيص االحتياجات التدريبية في كفايات التقويم
وبناء االختبارات لدى معلمى املرحلة املتوسطة .
تكمن إذا اشكالية الدراسة في محاولة االجابة على التساؤالت اآلتية :
السؤال العام:
هل يظهر معلمي املرحلة املتوسطة احتياجا تدريبيا في كفايات بناء
االختبارات التحصيلية؟
التساؤالت الفرعية:
التساؤل الفرعي االول:
* هل تتفق استجابات املعلمين في تقدير احتياجاتهم التدريبية في
كفايات التخطيط لالختبارات التحصيلية؟
التساؤل الفرعي الثاني:
* هل تتفق استجابات املعلمين في تقدير احتياجاتهم التدريبية في
كفايات صياغة الفقرات وإخراج االختبارات التحصيلية ؟
التساؤل الفرعي الثالث:
* هل تتفق استجابات املعلمين في تقدير احتياجاتهم التدريبية في
كفايات تصحيح االختبارات التحصيلية وتحليل نتائجها؟
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مصطلحات الدراسة:
االحتياجات التدريبية :وتعبر عن الفرق بين مستوى االداء الحالي
للمتدربين ،وبين املستوى املتوقع أو الذي يؤهل ان يكون عليه اداء
املتدرب من حيث املعارف واملهارات والقدرات والقيم واالتجاهات ،ويعبر
عن الحاجة اما بالنقص او الضعف او التدني في املعرفة ،او القدرة
واملهارة (شاهين ،1999 ،ص.)127 .
الكفايات competences
املعنى اللغوي:
يشير لفظ كفاية في معاجم اللغة إلى معاني القدرة والجودة والقيام
باألمر ،وتحقيق املطلوب والقدرة عليه وفعلها كفى يكفي كفاية،أي استغنى
به من غيره ،ومن املفيد في هذا السياق االشارة الى كلمة effeciency
بالكفاية وليس الكفاءة التي تعني تترجم حسبهم  competenceوقد استقر
عن هذا الرأي األول مجمع اللغة العربية (زيتون ،2003 ،ص.) 21 .
املعنى االصطالحي:
يعرف كل من هوستون وهاوسام( ) Houston, Haowsam , 1992, p. 38
الكفاية بأنها امتالك املعلمين واملعلمات املعارف واملهارات والقدرات ،كما
القدرة على العمل كما أنها مجموعة املعارف واملهارات واالتجاهات التي
يمكن اشتقاقها من أدوار الفرد املتعددة ،وهي حسب  J.S .Brwnerجيروم
برونر حديث عن الذكاء في مفهومه العام ،وعن الذكاء العلمي أو االجرائي
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للتعرف من خالل ذلك على كيف ان نعرف؟ فالكفاية تفرض في الواقع
الفعل وتعديل املحيط (غريب ،2003 ،ص. ) 10 .
وفي هذا السياق يشير الحسن اللحية أن الكفايات تدقق في مكانة
املعارف في الفعل ،فاملعارف هي موارد لتحديد وحل املشاكل ،ويعني ذلك
أنه على املعارف أن تكون متوفرة في اللحظة املناسبة وأن تكون متكيفة مع
الوضعية (اللحية ،2006 ،ص ) 27 .ويعرف اللقاني وآخرون الكفاية بأنها
مجموعة من املعارف واملفاهيم واملهارات واالتجاهات التي توجه سلوك
التدريس لدى املعلم ،وتساعده في آداء عمله داخل الفصل وخارجه (
اللقاني ،وآخرون ،1990 ،ص. )184 .
املعنى اإلجرائي:
وتشير الى مجموعة القدرات املوجهة لتحقيق األهداف والوصول إلى
نواتج التعلم املرغوبة بأقل التكاليف الزمانية واملادية وتظهر سلوكيا من
خالل جودة استثمار الهدف والتجنيد اآلني والتكيف مع الوضعيات؛
ويستدل على نمو هذه املهارات بدرجات التحسن التي يحددها السلوك
املتوقع اظهاره من املتدرب نفسه.
بناء االختبارات test construction / Elaboration des test:حسب روبرت
 .توزنيون( )Tousignant , 1982 , p p . 77-92أن بناء االختبار يرتبط
مباشرة بموضوع القياس أو بمعنى آخر التعلمات املراد قياسها ،وهذا من
خالل تحديد شكل االختبار واختيار نوع البنود وتحديد التعليمات
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الواضحة و االخراج الدقيق ،وخامسا عمليات وإجراءات أخرى كمفتاح
التصحيح.
وملا كان االختبار يعبر عن نظام وضعية تشتمل على عينة مقننة من
السلوك فإن لهذه الوضعية مدخالتها التخطيطية وشروطها التنفيذية
عملياتها ،ومخرجاتها القابلة للتقويم واالستثمار والتحويل.
معلم املرحلة املتوسطة:
املعلم ̨ Enseignant- Teacherهو الشخص الذي خضع لتكوين منهي
وتربوي في إطار مراكز تكوين املعلمين سواء التكوين األولي أو التكوين
املستمر (،وناس ،وآخرون ،2007 ،ص.) 86 .
كما يشير الى الشخص املدرب واملؤهل والقادر على تنظيم املوقف
التعليمي بما يتيح النجاح لعملية التعليم ،وهو الذي تتوفر فيه خصائص
ومهارات معنية.
أما التعليم املتوسط فيشكل املرحلة األخيرة عن التعليم االلزامي في
الجزائر؛ لذلك فإن دور معلم املرحلة املتوسطة هو جعل التلميذ يتحكم
في قاعدة أساسية من الكفاءات التربوية الثقافية والحياتية تمكنه من
مواصلة الدراسة والتكوين بعد التعليم االلزامي أو االندماج في الحياة
العلمية.
ومعلم التعليم املتوسط يتفاعل مع ثالثة أطوار أولها طور التجانس
وتعدد املواد ويخص السنة أولى متوسط ،في حين أن الطور الثاني طور
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الدعم و التعمق ويخصص لرفع املستوى الثقافي والعلمي والتكنولوجي
للتلميذ ،أما الطور الثالث والذي يخص السنة الرابعة متوسط؛ ففيه يتم
تعميق التعلمات ويسمى بطور التعمق والتوجيه واملالحظ لهذا التفصيل
كون أن معلم املرحلة املتوسطة إذا يتعامل مع الفترة الحساسة من فترات
النمو من  12/11إلى  15سنة ،بما يصاحبها من تغيرات جسمية عقلية
وفيزيولوجية وانفعالية  ...الخ ،هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن قدرة
املتعلم على إدراك املفاهيم املجردة تزيد من حتمية وقيمة السؤال ضمن
منظومة املالحظة العلمية املستمرة للمتعلم ،وقدرته كذلك على انتاج
السؤال الصفي.
أهداف الدراسة:
 تحديد االحتياجات التدريبية ملعلمي املرحلة املتوسطة في مجال كفاياتبناء االختبارات التحصيلية ،ويتفرع هذا الهدف االساس الى اهداف فرعية
منها :
 معرفة داللة الفروق في استجابات معلمي املرحلة املتوسطة في تقديراحتياجاتهم التدريبية في كفايات بناء االختبارات التحصيلية.
 ان الدراسة االستطالعية تساعد على ضبط املتغيرات. كما تهدف الى بلورة وضبط البرنامج التدريبي املتوقع تجريبه خاللالدراسة النهائية.
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 تحديد الفئة املستهدفة من التدريب خاصة فيما تعلق بمجال تخصصاملعلمين وكذا لتجميع بيانات اولية ،وحقائق امبريقية عن املوضوع
املدروس.
أهمية الدراسة:
إن األهمية التي نوليها لهذه الدراسة تنبثق من قيمة تساؤالتها املطروحة،
كون أن األطوار املختلفة ستوفر للقائمين على مراكز تكوين املعلمين في
مختلف املراحل التعليمية قاعدة من املعلومات تساعد في املستقبل في
التخطيط السليم ملقاربة االصالح ،وبناء وتصور أنشطة التدريب قبل
الخدمة وأثناءها .
وملا كان السؤال الصفي أساس التفكير االبداعي لدى املتعلمين واملقصلة
التي تقرر مصيرهم األكاديمي ومهنتهم املستقبلية؛ فالدراسة تثير أهمية
البناء السليم لالسئلة في منظومة التدريس بصفة عامة.
كما أن الدراسة الحالية جاءت إللقاء الضوء على األدب النظري لفلسفة
تصميم االختبارات التحصيلية والكشف عما يعيق اإلعداد املثالي لألسئلة
الجيدة في مدارسنا باختالف اطوارها.
إن تناول التقويم وبناء االختبارات واألسئلة الصفية في املوضوع كمتغير
أساس ي على أنه يستمد قيمته من خطورة اصدار األحكام في امليدان
التربوي ،ألن أثار القرارات املستمرة على هذه األحكام تنعكس ايجابا أو
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سلبا على آالف بل ماليين املتعلمين ،إن لم نقل املجتمع ككل وكما قال
لويس لوغرن "louis legrandهي فرصة اذا لتحسين الثقافة التقويمية"
C’est une occasion de nous donner ou de perfectionner une culture de
.)l’évaluation ((André de peretti et autre ; 1998, p44
كما ان وضع االختبارات التحصيلية على محك التقييم والنقد هو في حد
ذاته وقوف عند اوصاف مختلفة لعينات من االختبارات وسلوكات تقويمية
للمعلمين الجزائريين في املرحلة املتوسطة؛ ستظهر نماذج مختلفة في بناء
ادوات تقدير ومراقبة التعلم ،خاصة وان الحديث عن التقويم وأدواته
وأشكاله والقائمين عليه هو حديث عن املوضوعية واملوثوقية احيانا ،وعن
العدالة واإلنصاف في معظم االحيان وفي هذا الصدد وتأكيدا لذلك اورد
مقولة اندري دي بيريتي " ان نجاح او رسوب مترشح ما يرتبط بالصدفة"
« La réussite ou l’échec d’un candidat à l’examen dépend donc
.» largement du hasard
باالضافة إلى أهمية االختبارات في العملية التعليمية لتحديد مستوى
املعلمين ،ونظرا لألهمية البالغة والتطور السريع الذي يشهده الحقل
التربوي خاصة على مستوى بناء االختبارات والتي أصبحت ضرورة ملحة
أكثر من أي وقت مض ى.
الخلفية النظرية للدراسة :
الدراسات السابقة:
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لقد تناول العديد من الباحثين دراسات تناولت كفايات التدريس ومنها
االختبارات املدرسية؛ من حيث االعداد والتنفيذ والتقويم باالضافة الى
استراتيجيات االسئلة الصفية و كفايات بناء االختبارات التحصيلية
وتحليلها وكذا مختلف املقاربات النقدية ملخرجات االختبارات؛ وأمام هذا
الثراء في الدراسات السابقة وتنوعها فسيتم عرضها وفقا للمعيار الجغرافي
الزمني كاألتي:
الدراسات املحلية:
 دراسة رشيد موني :2004وقد هدفت الدراسة لبحث موضوع تقويم امتحان البكالوريا –كأهم
االمتحانات الرسمية في الحياة الدراسية للتالميذ – من خالل تقويم اختبار
مادة اللغة العربية وآدابها أنموذجا لذلك وقد تعلقت إشكالية البحث
بضعف عالمات التالميذ في اختبار مادة اللغة العربية وآدابها في البكالوريا،
رغم املعارف السابقة واالهتمام املوجه للمادة تدريسا وتحصيال ،فهل
يمكن أن يعود ذلك إلى االختبار في حد ذاته بناء وتصحيحا؟
وقد تعلق تقويم االختبار املذكور بجانبين اثنين  :جانب البناء واألسئلة
– و جانب التصحيح ،وهما جانبان هامان في كل اختبار تحصيلي ،وذلك
في شعبتين من شعب التعليم العام هما أهم شعب البكالوريا وأكثرها
استقطابا للمترشحين في هذا االمتحان  :شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية،
وشعبة علوم الطبيعة والحياة .من وجهة نظر املفتشين واألساتذة
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املصححين ،وذلك من خالل استبيان تتعلق أسئلته بالعناصر التي يجب
توفرها في جانبي أالختبار األسئلة والتصحيح .
وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي املناسب ملثل هذه الدراسات ذات
الطابع االستطالعي من خالل جمع اآلراء واملعلومات بأدوات البحث
املناسبة وتبويبها وتحليل النتائج واملقارنة بينها.
وقد توصل من خالل تطبيق أداة بحثه إلى رصد آراء املفتشين
واألساتذة املصححين حول هذا االختبار من حيث بناؤه وأسئلته – ومن
حيث تصحيحه .ولقد كشفت نتائج فرز االستبيان رضا الفئتين التربويتين
املذكورتين عن الجانبين املقومين في االختبار ،مع وجود بعض التحفظات
املتعلقة ببعض النقاط في جانب األسئلة (كإشكالية الوضوح في الصياغة،
ووزن البنود) ،وفي جانب التصحيح (كعيوب اإلجابة النموذجية ،والظروف
املحيطة بعملية التصحيح) .
كما أكدت نتائج الدراستين املكملتين للدراسة األساسية في هذا التقرير
(دراسة الباحث لعينة من نماذج االختبار وعينة من نتائج املترشحين) على
توفر جوانب إيجابية في االختبار املقوم ،مع بقاء بعض النقائص
واملالحظات  .ويتمنى الباحث أن تكون هناك دراسات أكثر تعمقا في تقويم
جوانب مختلفة المتحان البكالوريا واختبار املادة املذكورة خاصة ما تعلق
منه بالجانب الفني أي كيفية تقويم االبداع الفني و الجانب الجمالي في
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النصوص األدبية لدى الكتاب أو تلك التي ينتجها التالميذ
املترشحون(.موني رشيد،2009 ،صص ج-و).
 الدراسات العربية :دراسة منصور عبد املنعم  (:1980صالح عبدالسميع ،2003 ،ص ) 63
استهدفت الدراسة معرفة املستويات املعرفية التي تتضمنها امتحانات
الجغرافيا في الثانوية العامة في ضوء املحتوى واألهداف الدراسية املقررة،
هذا وقد استخدم الباحث تصنيف بلوم  B.s . Bloormأساسا في تحليل
محتوى الكتاب املدرس ي وتحليل أهداف التدريس بالنسبة للعناصر
السلوكية بكل منها ،وتوصل الباحث إلى معيار لتقويم االمتحانات في ضوء
آراء املعلمين بالنسبة للمحتوى والوزن النسبي لألهداف.
وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة النتائج أهمها تركيز االمتحانات على
مستوى التذكر في حين أهملت مستوى التحليل ومستوى التقويم
باإلضافة إلى إهمال الوزن النسبي ملجموعة املوضوعات ،خاصة وان هذا
االمر يرتبط بتمثيل مختلف االنشطة املتضمنة في املقررات ضمن عينات
البنود التي تتضمنها االختبارات التي يعدها املعلم في تقدير االكتساب
والتعلم.
دراسة اجرادات : 1988
هدفت إلى التعرف على مدى معرفة معلمي العلوم للمرحلة اإلعدادية
بالكفايات املتعلقة ببناء االختبارات التحصيلية وممارستهم لها ،وذلك
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باستخدام اختبار لقياس الكفايات الخاصة في بناء االختبارات الدراسية
وقد تم تطبيق هذا االختبار على عينة مؤلفة من  289معلما حللت
اإلجابات ،كما عمل تقدير لدرجة ممارستهم ملهارات بناء االختبارات ،وذلك
من خالل تحليل الباحث ( )120اختبار قام بإعداده املعلمون لطلبتهم .
وقد أظهرت النتائج أن معرفة املعلمين وممارستهم لهذه الكفايات-
كفايات بناء االختبارات -لم تصل إلى املستوى املطلوب تربويا ،كما أظهرت
النتائج فروقا دالة احصائيا بين املعلمين في كفاية بناء االختبارات ،لصالح
حملة املؤهل الجامعي ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تأهيل املعلمين قبل
الخدمة وأثناءها ،وذلك لرفع درجة كفايتهم وقدرتهم في بناء االختبارات ،من
خالل وجود ضعف في التنسيق بين طرق التدريس وبين األهداف،
واألساليب املتبعة في قياس تحصيل الطلبة وأن هناك ضرورة للتدريب
املستمر للمدرسين (جرادات،1988،ص. )1
دراسة سمر أمين العمر :1989
هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب وممارسات التقييم لدى
معلمي املرحلة اإلعدادية في مديرية عمان الكبرى ،كما هدفت الى تقييم
مستوى جودة االختبارات التي يعدها هؤالء املعلمون لتقييم تحصيل
طلبتهم وذلك في جانبين .
األول :مدى شمول أسئلة تلك االختبارات للمستويات املعرفية املختلفة
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والثاني  :هو مدى مطابقتها ملواصفات االختبار التحصيلي الجيد،
استخدمت في هذه الدراسة استبانتين :
األولى وزعت على املدرسين كان الغرض منها كشف أساليب وممارسات
التقييم املختلفة التي يقوم بها املدرسون ،كما يدركها هؤالء الطلبة والثانية
قائمة بمعايير بناء االختبار الجيد ،وبناء عليها قامت بتحليل عينة
االختبارات التي أعدها هؤالء املعلمون لغرض تقييم مستوى جودتها.
وقد تألفت عينة الدراسة من  202مدرسا ومدرسة.
وأظهرت نتائج الدراسة أكثر أساليب التقييم استخداما هي االختبارات
الكتابية ،تليها االختبارات الشفوية أما أقلها استخداما فهي أسئلة الصواب
 /الخطأ ،في حين يميل معلمو اللغة العربية واالنجليزية إلى استخدام
أسئلة املقال .
أما بالنسبة للممارسات التقييمية فقد خلصت الدراسة إلى أن هناك
بعض املمارسات غير املقبولة يقوم بها املدرسون واملدرسات في عملية بناء
وتنفيذ االختبار التحصيلي كان أبرزها وضع أسئلة تعتمد على الحفظ،
والسؤال عن معلومات لم يتم التركيز عليها أثناء التدريس ؛ وأن معلمي
العلوم والرياضيات يميلون أكثر إلى استخدام األسئلة املوضوعية (العمر
سمر أمين،1989،ص.)4
دراسة ريما زكريا :2007
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هدفت الدراسة الى تحديد املستوى الراهن ملدرس ي اللغة العربية في
فهمهم ملبادئ االختبارات وآلية بنائها والتعرف الى املمارسات الواقعية
الراهنة لذلك .
ومعرفة مدى التباين في استخدام االساليب العلمية لبناء االختبارات،
وفقا ملتغيري الجنس واملؤهل العلمي.
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وقد صممت لهذا
الغرض استبانة اشتملت على ستة أقسام تضمن االول بيانات شخصية،
والقسم الثاني تضمن خمسة عشر عبارة تبين آلية بناء االختبارات،
والقسم الثالث تضمن اربع عبارات تبين انواع االختبارات التي يستخدمها
املدرس ،أما القسم الرابع فتضمن سؤاال مفتوحا عن أهمية القياس
والتقويم في حياة املدرس ،وكذلك تضمن القسم الخامس سؤاال مفتوحا
عن الصعوبات التي يجدها املدرس في استخدام االختبارات التحصيلية،
اما القسم االخير فتضمن بدوره سؤاال مفتوحا عن مقترحات املدرس
لتحسين استخدام االختبارات والتقويم.
طبقت االستبانة على عينة  233مدرسا ومدرسة للغة العربية في
املرحلة الثانوية بدمشق.
وأظهرت نتائج الدراسة أن املدرسات أكثر استخداما لألساليب العلمية
في بناء االختبارات واالعتماد على االسئلة املقالية ،كما أن حملة دبلوم
التأهيل التربوي أكثر استخداما لألساليب العلمية في بناء االختبارات.
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وقد أوصت الدراسة على ضرورة اعطاء القياس والتقويم التربوي
االهمية الخاصة في برامج الدورات التدريبية للمدرسين ( .ريما زكريا،
 ،2007صص .)385-353
دراسة أبو جراد :2011
هدفت الدراسة للتعرف الى التزام املعلمين بتحليل نتائج االختبارات
التحصيلية والكشف عن مدى قوة العالقة بين اتجاهات املعلمين نحو
االختبارات التحصيلية ،ومدى التزامهم بتحليل نتائجها ،وتكون مجتمع
الدراسة من جميع معلمي املرحلة االساسية ،وطبقت الدراسة على عينة
 249معلما ومعلمة من معلمي املرحلة االساسية ،واعتمد الباحث على
املنهج االرتباطي في دراسته ،كما استخدم أدوات مختلفة منها مقياس
اتجاهات املعلمين نحو االختبارات املدرسية ،والتأكد من صدقها وثباتها
والتصميم االحصائي .
توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها:
أن املتوسطات الحسابية الدالة على التزام املعلمين بتحليل نتائج
االختبارات التحصيلية ضعيفة جدا ،حيث بينت النتائج ان ما نسبته %22
من املمارسات االحصائية يلتزم بها املعلمون بدرجة متوسطة ،كما ان
اتجاهات املعلمين نحو االختبارات املدرسية سالبة ،مما انعكس على
ممارساتهم في تحليل نتائج تلك االختبارات ( .منور سالم ابراهيم مصبح،
،2013ص .) 5
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الدراسات االجنبية:
دراسة نيومن:Neamman 1981
إستهدفت هذه الدراسة تحديد فهم املعلمين بمبادئ االختبار وبحث
العالقة بين كفاية وضع االختبارات الصفية وبعض املتغيرات كاملؤهل
والخبرة ،وقد طبقت هذه الدراسة على عينة  294معلما يمثلون مختلف
الصفوف في أربع واليات أمريكية ،وقد استخدم فيها أداتين :
األولى :استبانة لتحديد فهم املعلمين ملبادئ االختبار وزعت على املعلمين
أثناء الخدمة .
والثانية :استبانه أيضا لتقييم االختبارات التي يعدها املعلمون.
و قد أظهرت هذه الدراسة أن لدى املعلمين فهما متوسطا ملبادئ
االختبار الصفي الرئيسية ،وأن كفاية املعلم تزداد مع زيادة الخبرة واملؤهل
العلمي.)Neamman , 1981 , p1111 ( .
دراسة فلمنج وشامبرز: Fleming et Champers1989
قام الباحثان بتحليل  400اختبار من إعداد املدرسين  ،من خالل
التركيز على على اكثر ادوات التقويم استخداما هذا من جهة ،ومعرفة
أكثرها انشارا في االختبارات املدرسية ،بحيث دلت النتائج إلى أن األسئلة
املقالية التي تستوجب إجابات قصيرة ،هي أكثر أنواع األسئلة استخداما،
أما أسئلة املقال ذات اإلجابة الطويلة ؛ فإن غالبية املدرسين يتجنبون
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إعدادها إذ تبين من نتائج الدراسة أن هذا النوع من األسئلة لم يشكل
سوى  ( % 1العمر ،1989،ص. )42
دراسة هاين (:(Hayine1992
هدفت الدراسة الى معرفة جودة أسئلة االختبارات املعدة في التعليم
التكنولوجي ،وأثر كل من الخبرة واملؤهالت العلمية ومصادر التدريب على
بناء االختبارات في جودة اسئلة االختبارات .
وقد تم فحص  393سؤاال قام باعدادها وتطويرها  14معلما ؛ ثم تم
تحليل هذه االسئلة وفق معايير سبع ( )7وهي:
 -وجود أخطاء التهجئة.

– قابلية االسئلة لالستعمال.

 وجود اخطاء في الترقيم واملموهات – .الثبات و الوضوح. -مفاتيح االجابة.

– االنسجام مع التصنيف وفقا

للمستويات.
 الجودة الكلية لالسئلة.أظهرت النتائج ان املعلمين ذوو الخبرة القليلة تظهر في اختباراتهم
اخطاء في التهجئة والترقيم ،كما ان املعلمين االعلى مؤهال والذين تعرضوا
لبرامج تدريبية في بناء االسئلة واالختبارات ،كانوا أفضل أداءا في مختلف
املجاالت التي اشتملت عليها املحاور السابقة.)Hayine,1992,p28( .
دراسة ستجنز :Stiggins 2001
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هدفت الدراسة الى معرفة الطابع الغالب على ممارسات املعلمين في
التقويم الصفي ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي مستخدما االستبانة
؛ وقد طبقت هذه االخيرة على عينة  2293معلما .
اظهرت نتائج الدراسة ان الطابع الغالب على ممارسات املعلمين في
التقويم الصفي هو عامل التحصيل الدراس ي للطالب في مستوياته الدنيا،
كما ان العوامل االخرى املساعدة والداخلة في تقدير درجات الطالب
وتحصيله الدراس ي مثل مجهود الطالب ومشاركته الصفية ،وتحسن
الطالب من خالل املقرر ال تزال عوامل مهمة لدى املعلمين ،كما يشير
ستجنز ايضا الى ان ثلثي عينة الدراسة الذين استجابوا لالستبانة يرون ان
مجهود الطالب وقدرته العقلية وتحسنه في املقرر خالل الفصل الدراس ي
يجب ان تستخدم لتقويم مستوى تحصيل وتقدير درجات الطالب في
املقرر.)Stiggins,2001,pp20-32) ،
تعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل االطالع على معظم الدراسات السابقة نجد أنها ركزت على
رصد مختلف املمارسات واساليب التقويم التي يستخدمها املعلم في تقدير
مستويات التحصيل الدراس ي للتالميذ ،وعليه سيتم توضيح عالقتها
بالدراسة االستطالعية الحالية في النقاط التالية:
*فمن حيث االهداف فقد ركزت معظم الدراسات على استراتيجيات
السؤال واساليب التقييم ،وأهميتها في التحصيل والتعلم بصفة عامة ،
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غير انه يمكن تسجيل اختالفها تبعا ألهدافها وفقا للصنافات الفرعية
التالية:
 دراسات هدفت ملعرفة املستويات املعرفية املتضمنة في االختباراتكدراسات؛( منصور  ،1980فلمنج وشامبرز .)1989
 دراسات هدفت الى بحث اساليب وممارسات التقييم لدى املعلمينكدراسات ؛ (العمر  ،1989ستجنر .)2001
 اما الصنف الثالث فركزت دراساته على كفايات املعلمين املتعلقةببناء االختبارات كدراسات ؛ (نيومن ،1981اجرادات  ،1988هاين ،1992
زكريا  ،2007أبو جراد .)2011
وعليه فقد استفادت الدراسة الحالية من أهداف معظم الدراسات من
حيث تنوعها ،وكذا لتقاطها الكبير مع مختلف متغيرات العنوان البحثي
الحالي.
* ركزت مختلف الدراسات السابقة على مختلف املراحل التعليمية ،كما
انها تمت في بيئات تعليمية متعددة ،ستسهم في مستقبل البحث في تفسير
النتائج و مقارنتها.
* اعتمدت الدراسات السابقة على مناهج مختلفة تعددت بين املنهج
الوصفي التحليلي ،االرتباطي ،تحليل املحتوى ،املنهج التجريبي وشبه
التجريبي ،بحيث ان الدراسة تتفق مع معظم الدراسات التي تبنت املنهج
الوصفي في بعدها االستطالعي الهادف الى تشخيص االحتياجات التدريبية
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في مجال اساليب وممارسات التقييم املختلفة ورصد الكفايات املتعلقة
ببناء االختبارات ،وتحليل نتائجها.
كما انها تتفق مع الدراسات التي استخدمت املنهج شبه التجريبي
كدراسة(بربخ أشرف ونجم منال) إضافة الى انها تتفق مع الدراسات التي
استخدمت منهج تحليل محتوى االسئلة واالختبارات الشتقاق املستويات
املعرفية او لرصد أخطاء البناء واملعايير املعتمدة في ذلك.
* أما عن عينة املبحوثين في الدراسات السابقة فقد شملت فئات مختلفة
كاملعلمين واملشرفين التربويين واملدراء واملوجهين والتالميذ ؛ باإلضافة الى
عينة االختبارات .
* وقد استخدمت أدوات متعددة لجمع البيانات منها االستبانة،
االختبارات القبلية والبعدية وشبكات املالحظة والبرامج التدريبية؛ وعليه
فقد استفادت الدراسة من هذا التعدد في اعطاء تصور عن االدوات
املستخدمة وبعض ابعادها ومحتوياتها.
* كما اتفقت معظم نتائج الدراسات السابقة مع توجهات الدراسة
الحالية ؛ بحيث توصلت اغلبها الى :
 تركيز االمتحانات على مستوى التذكر في حين أهملت مستوىالتحليل و مستوى التقويم.
 معرفة املعلمين وممارستهم كفايات بناء االختبارات لم تصل إلىاملستوى املطلوب تربويا .
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 هناك فجوة بين درجة الشعور بأهمية التحليل االحصائي لالختباراتاملدرسية ودرجة تطبيق هذا التحليل.
 أن كفاية املعلم في القياس والتقويم تزداد مع زيادة الخبرة والتدريبواملؤهل العلمي.
ضرورة االستفادة من تحليل األسئلة في بناء برامج التدريب املدرسية.ويمكن تلخيص مجاالت االستفادة من هذه الدراسات في ما يلي:
 االطالع على التناوالت املختلفة في االدب النظري للممارساتالتقييمية ،سواءا في مجال االسئلة الصفية ومواصفاتها او في فلسفة بناء
االختبارات التحصيلية وخطواتها ومؤشرات جودتها.
 باإلضافة الى اهمية التوقف عند االشكال املختلفة للنماذجالبحثية التي تم عرضها آنفا خاصة وأنها عينات في مراحل تعليمية مختلفة
وفي بيئات عربية وأجنبية متعددة .
كما أفادت تلك الدراسات في تقديم تصور حول العينة وأدوات جمع
البيانات ،وكذا االفادة في اعداد التصور التدريبي املقترح .
الدراسة امليدانية
منهج الدراسة:
تبعا ملتغيرات الدراسة االساسية واملتضمنة بحث مدى فعالية برنامج
تدريبي الختبار نمو الكفايات في بناء االختبارات لدى معلمي املرحلة
املتوسطة ؛ وامام الحاجة الى تقدير درجة امتالكهم تلك الكفايات فقد تم
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استخدام املنهج الوصفي االستكشافي ؛ والذي يعرف على انه منهج
يستخدم للكشف عن آراء الناس واتجاهاتهم نحو موقف معين ،كما
يستخدم ايضا للوقوف على قضية تتعلق بجماعة او بفئة معينة.
عينة الدراسة:
بما أن مجتمع الدراسة يشمل جميع معلمي املرحلة املتوسطة في
متوسطات بوالية سطيف ؛ بحيث يبلغ حجم املجتمع االحصائي 6483
معلم موزعين بنسبة  %58.77من االناث و  %41.23من الذكور ،وملا
كانت الدراسة االستطالعية تهدف لتشخيص االحتياجات التدريبية في
كفايات بناء الختبارات ،فقد تم تطبيق الدراسة االستطالعية على عينة بلغ
حجمها  240معلم مرحلة متوسطة ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،من
مختلف متوسطات املجتمع املتاح خالل السنة الدراسية  2012/2011وقد
تم توصيف العينة تبعا ملتغيرات الجنس ،االقدمية في التدريس ،وكذا تبعا
لطبيعة املادة املدرسة.
أدوات جمع البيانات:
وصف األداة (استبيان رصد كفايات بناء االختبارات التحصيلية) :لقد
تم إعداد أداة الدراسة في صورة استبيان ،والتي تهدف إلى تقييم مستويات
امتالك معلمي املرحلة املتوسطة لكفايات بناء االختبارات التحصيلية هذا
من جهة ،كما ستمكن من جهة أخرى في تقدير مجاالت االحتياجات
التدريبية التي تحتاج لها فئة معلمي املرحلة املتوسطة في بناء االختبارات.،
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وقد شملت االداة في البداية  74بندا إال ان صورتها النهائية اقتصرت
على  68بندا ،وكان سلم تقدير االستجابة يتوزع بين تقديرات ثالث:
 -1درجة امتالك الكفاية بدرجة عالية.
 -2درجة امتالك الكفاية بدرجة متوسطة.
 -3درجة امتالك الكفاية بدرجة ضعيفة.
وتجدر االشارة الى انه تم تحديد محاور االداة اعتمادا على البحوث
والدراسات السابقة ،حيث ساعدت هذه الدراسات في تحديد مجاالت
كفايات التقويم وبناء االختبارات التي تم اعتمادها في الدراسة ،خاصة وان
معظم تلك الدراسات اشارت لجانب من جوانب املهمة التقويمية للمعلم ؛
او شخصت بعدا من ابعاد ملمحه التقويمي .
واستنادا للمبررات النظرية و االمبريقية فقد تم تقسيم محاور االداة
الى ثالث محاور رئيسية ؛ يتفرع كل مجال من املجاالت الثالث الى مجالين
فرعيين و الفقرات املوالية والجدول االتي يوضح ذلك.
املحور االول :كفايات التخطيط لالختبار:وشملت مجالين فرعيين هما:
 -كفايات تحديد الهدف من االختبار.

 -كفايات تحليل املحتوى

الدراس ي وإعداد جدول املواصفات.
املحور الثاني :كفايات اعداد فقرات االختبار وإخراجه :وشملت مجالين
فرعيين هما:
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 -كفايات صياغة الفقرات االختبارية.

 -كفايات صياغة تعليمات

االختبار وإخراجه.
املحور الثالث :كفايات تصحيح االختبار وتحليل نتائجه:وشملت مجالين
فرعيين هما:
 كفايات تصحيح االختبار-.كفايات تحليل نتائج االختبار.تقدير الشروط السيكومترية:
صدق األداة:
من أجل التأكد من صدق األداة وقدرتها على قياس ما أعدت لقياسه
تم عرض األداة في صورتها األولى على  05أساتذة جامعيين بالجامعة
الجزائرية ،،بهدف معرفة صدق البنود املشكلة لألداة وتمثيلها ألبعاد
الكفايات والهدف من تصميمها ،ومن خالل عملية التحكيم وفي ضوء آراء
وتوجيهات ومالحظات االساتذة تم احداث بعض التعديالت على عبارات
االداة حيث احتوت في صورتها النهائية على  68عبارة موزعة على ثالث
محاور.
ثبات األداة:
يعد الثبات من الخصائص السيكومترية التي ال يستغني الباحث عنها
فكلما كانت االداة أكثر ثباتا أصبحت أكثر موضوعية لالستدالل بنتائجها
نسبيا متى اختلفت عينات املجتمع االحصائي ،ولقد تم التحقق من ثبات
األداة بتطبيقها على عينة  20معلم مرحلة متوسطة ،وبذلك تم تقدير
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معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ وقد دلت قيمة الثبات =α
 ،0.88وعليه يمكن القول ان االداة تتسم بدرجة ثبات مقبولة إحصائيا.
عرض النتائج :
متوسط االستجابات الكلية على بنود املحور االول :
جدول رقم ( )01يوضح متوسط االستجابات الكلية على بنود املحور االول
عدد
البنود

حجم
العينة

240
20
الوزن النسبي
لالستجابات

مجموع االستجابات في
البديل بدرجة عالية

مجموع االستجابات في
البديل بدرجة متوسطة

756
%15.75

912
%19

مجموع االستجابات في
البديل بدرجة ضعيفة
3132
%65.25

من خالل الجدول رقم ( )01والذي تضمن مجموع االستجابات على
بنود املحور االول و متوسطاتها النسبية واملتصفح لالستجابات يالحظ ان
الوزن النسبي االكبر ملجموع االستجابات في البديل بدرجة ضعيفة
وبمتوسط قدره  %65.25؛ اي ان معلمي املرحلة املتوسطة-عينة الدراسة-
يظهرون اتفاقا الى حد ما في التاكيد على امتالكهم لكفايات ضعيفة في
التخطيط لالختبار بصفة عامة ،وفي مجالي كفايات تحديد الهدف من
االختبار من جهة ،وكفايات تحليل املحتوى الدراس ي وإعداد جدول
املواصفات من جهة اخرى ،علما ان الوزن النسبي ملجموع االستجابات على
البديل بدرجة عالية قدر بـ ٍ %15.75وبدرجة اكثر على البديل بدرجة
متوسطة وبوزن نسبي قدره .%19
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ويمكن االشارة من خالل االوزان النسبية السابقة ان افراد العينة ال
يظهرون كفايات عالية في التخطيط لالختبارات ،كما ان الدرجة املحصلة
على البديل بدرجة ضعيفة دالة حسب مؤشر (*Angoffيربط هذا املؤشر
باسم العالم  Angoffوالذي يشير الى ان الوزن النسبي املرتفع في
االستجابات النوعية ينبغي ان يساوي او يفوق  )%60هذا من جهة،
باإلضافة الى ان قيمة الوزن النسبي للدرجة املتوسطة تبقى داللتها لصالح
مستوى االداء الضعيف اكثر منه ملستوى االداء العالي لكفايات املحور
االول.
وعليه يمكن القول انه هناك اتفاق في استجابات معلمي املرحلة
املتوسطة على ضعف احتياجاتهم التدريبية في كفايات التخطيط
لالختبارات.
متوسط االستجابات على املحور الثاني:
جدول رقم ( )02يوضح متوسط االستجابات على املحور الثاني
بنود حجم
املحور العينة
240
29
متوسط
االستجابات

مجموع االستجابات
في
البديل بدرجة عالية
1916
% 27.53

مجموع االستجابات في البديل
بدرجة متوسطة
2329
% 33.46

مجموع االستجابات في
البديل
بدرجة ضعيفة
2715
%39.01

من خالل الجدول رقم ( )02والذي تضمن مجموع االستجابات على
بنود املحور االثاني و متوسطاتها النسبية واملتصفح لالستجابات يالحظ ان
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الوزن النسبي االكبر ملجموع االستجابات في البديل بدرجة ضعيفة
وبمتوسط قدره  %39.01؛ اي ان معلمي املرحلة املتوسطة-عينة الدراسة-
يظهرون اتفاقا الى حد ما في التاكيد على امتالكهم لكفايات متوسطة في
اعداد الفقرات االختبارية وصياغة تعليماتها وإخراجها بصفة عامة ،وفي
مجالي كفايات صياغة الفقرات االختبارية من جهة ،وكفايات صياغة
تعليمات االختبار واخراجه من جهة اخرى  ،علما ان الوزن النسبي ملجموع
االستجابات على البديل بدرجة عالية قدر بـ ٍ%27.53وبدرجة اكثر على
البديل بدرجة متوسطة وبوزن نسبي قدره .%33.46
ويمكن االشارة من خالل االوزان النسبية السابقة ان افراد العينة ال
يظهرون كفايات عالية في اعداد الفقرات االختبارية ،رغم ان الدرجة
املحصلة على البديل بدرجة ضعيفة غير دالة حسب مؤشر  *Angoffهذا
من جهة ،باإلضافة الى ان قيمة الوزن النسبي للدرجة املتوسطة تبقى
داللتها لصالح مستوى االداء الضعيف اكثر منه ملستوى االداء العالي
للكفايات املتضمنة في املحور الثاني وبتجميع النسبتين الضعيفة
واملتوسطة يمكن الوصول لقبول املؤشر الن الوزن النسبي حينها سيقدر بـ
.%66.54
وعليه يمكن القول انه هناك اتفاق في استجابات معلمي املرحلة
املتوسطة على ضعف احتياجاتهم التدريبية في كفايات اعداد الفقرات
االختبارية وصياغة تعليماتها وإخراجها.
مجلة تنمية املوارد البشرية  -العدد الثاني عشر -جوان2016

408

واقع االحتياجات التدريبية ملعلمي املرحلة املتوسطة في كفايات التقويم وبناء االختبارات -دراسة استطالعية-
د .لزهر خلوة

متوسط االستجابات على املحور الثالث:
جدول رقم ( )03يوضح متوسط االستجابات على بنود املحور الثالث
بنود
املحور

حجم العينة

مجموع االستجابات في البديل
بدرجة عالية

مجموع االستجابات في
البديل بدرجة متوسطة

مجموع االستجابات في
البديل بدرجة ضعيفة

934
%20.48

1101
%24.15

2525
% 55.37

240
68
الوزن النسبي
لالستجابات

من خالل الجدول رقم ( )03والذي تضمن مجموع االستجابات على
بنود املحور االثالث و متوسطاتها النسبية واملتصفح لالستجابات يالحظ
ان الوزن النسبي االكبر ملجموع االستجابات في البديل بدرجة ضعيفة
وبمتوسط قدره  %55.37؛ اي ان معلمي املرحلة املتوسطة-عينة الدراسة-
يظهرون اتفاقا الى حد ما في التاكيد على امتالكهم لكفايات ضعيفة في
تصحيح االختبارات التحصيلية وتحليل نتائجها بصفة عامة ،وفي مجالي
كفايات تصحيح االختبارات من جهة ،وكفايات تحليل نتائجها من جهة
اخرى  ،علما ان الوزن النسبي ملجموع االستجابات على البديل بدرجة
عالية قدر بـ ٍ%20.48وبدرجة اكثر على البديل بدرجة متوسطة وبوزن
نسبي قدره .%24.15
ويمكن االشارة من خالل االوزان النسبية السابقة ان افراد العينة
يظهرون كفايات متوسطة في تصحيح االختبارات التحصيلية وتحليل
نتائجها ،رغم ان الدرجة املحصلة على البديل بدرجة ضعيفة غير دالة
حسب مؤشر  *Angoffهذا من جهة ،باإلضافة الى ان قيمة الوزن النسبي
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للدرجة املتوسطة تبقى داللتها لصالح مستوى االداء الضعيف اكثر منه
ملستوى االداء العالي للكفايات املتضمنة في املحور الثالث وبتجميع
النسبتين الضعيفة واملتوسطة يمكن الوصول لقبول املؤشر الن الوزن
النسبي حينها سيقدر بـ .%66.54
وعليه يمكن القول انه هناك اتفاق في استجابات معلمي املرحلة
املتوسطة في تقدير احتياجاتهم التدريبية في كفايات تصحيح االختبارات
التحصيلية وتحليل نتائجها.
 -10تفسير و مناقشة نتائج الدراسة االستطالعية:
من خالل نتائج استجابات أفراد العينة على أداة الدراسة االستطالعية
والتي ركزت على قياس وتشخيص االحتياجات التدريبية ملعلمي املرحلة
املتوسطة في كفايات بناء االختبارات ؛ من حيث كفايات التخطيط
لالختبارات وإعداد فقراتها وإخراجها هذا من جهة ،ومن حيث كفايات
تصحيحها وتفسير نتائجها من جهة اخرى ،وقد دلت النتائج وجود تفاوت
في تقديرات أفراد العينة من حيث املحاور الذكورة آنفا ففي املحور االول
قدر الوزن النسبي لالتفاق على البديل بدرجة ضعيفة ما نسبته % 65.25
وهي درجة عالية ؛ ألنها تفوق الدرجة املتوسطة لألوزان النسبية ،اما
الوزن النسبي للمحور الثاني املتعلق بكفايات اعداد الفقرات االختبارية
وصياغة تعليمات االختبار وإخراجه فقد قدر بنسبة  % 39.01وهي درجة
منخفضة مقارنة باملحور االول ،كما بلغت النسبة املتوسطة لالستجابات
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على البديل بدرجة ضعيفة في املحور الثالث ما قيمته  % 55.37وهي كذلك
نسبة مرتفعة الى حد ما ،وهذا ما يتقاطع مع نتائج دراسة نيومن Nemman
 1981والتي أظهرت ان لدى املعلمين فهما متوسطا ملبادئ االختبار الصفي
الرئيسية،
ونشير الى ان نسب االتفاق في االستجابات املعبرة عن االحتياجات
التدريبية في كفايات بناء االختبارات ،قد اخذت فقط نتائج االستجابة على
البديل بدرجة ضعيفة ،على الرغم من ان االستجابات على البديل بدرجة
متوسطة في بدائل االداة ال يعبر عن كفايات االداء الجيد وهي ضمنيا تبرر
حاجات تدريبية ،باعتبار ان البرامج التدريبية جاءت لرفع كفايات فئات
مختلفة من املوظفين واملستخدمين ،سواءا من يظهرون كفايات ضعيفة او
متوسطة.
وقد قدرت القيمة املتوسطة للوزن النسبي املتوسط في املحاور الثالث
ما نسبته  % 53.21والتي تعبر حسب منطلقات الدراسة عن احتياج
تدريبي في لكفايات بناء االختبارات ،هذا ما انتهت اليه دراسة جرادات
 1988والتي اظهرت نتائجها أن معرفة املعلمين وممارستهم لهذه الكفايات-
كفايات بناء االختبارات لم تصل إلى املستوى املطلوب تربويا ،باإلضافة الى
ان نتائج الدراسة وتفاعلها مع االحتكاك بعينة كبيرة من معلمي املرحلة
املتوسطة؛ والتي اكدت الحاجة لبرامج تدريبية في مجال التقويم وبناء
االختبارات ،خاصة وان برامج التدريب املعتمدة لم تلبي -حسبهم-
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االحتياجات التدريبية الحقيقية في التدريس بصفة عامة ،وفي مجال
التقويم وبناء االختبارات بصفة خاصة ،وهذا ما اكدته دراسة راشد علي
محي الدين  ،1990والتي انتهت الى نتيجة مفادها ان الدورات والورش
التدريبية التي تعقد للمعلمين أثناء الخدمة في مصر ال تحقق االهداف
املرغوبة.
كما أكدت دراسة الدريدي اسماعيل  2000؛ أنه ومن بين قائمة
االحتياجات التعليمية للمعلمين كفايات في مجال التقويم  ،من خالل
كفايات صياغة أسئلة جيدة وكذا في صياغة االسئلة املوضوعية .
كما ان معظم الدراسات السابقة تؤكد الضعف الواضح في كفايات
املعلمين في مواصفات االختبار وإعداد فقراته ،رغم ان داللة االستجابات
تتفق مع بعض نتائج دراسة موني رشيد  2004التي توصلت من خالل
تطبيق أداة بحثه إلى رصد آراء املفتشين واألساتذة املصححين حول هذا
االختبار من حيث بنائه وأسئلته –رضا الفئتين التربويتين املذكورتين عن
الجانبين املقومين في االختبار مع وجود بعض التحفظات املتعلقة ببعض
النقاط في جانب األسئلة (كإشكالية الوضوح في الصياغة ،ووزن البنود)،
كما بينت نتائج االستجابات على بنود املحور الثالث ان معظم افراد
العينة يتفقون في تقديرات احتياجاتهم التدريبية في كفايات تصحيح
االختبار وتحليل نتائجه،كما اكدت دراسة اجرادات  1988والتي خلصت
إلى أن النقص في كفاية التقييم راجع إلى أن املعلمين ال يقومون بتحليل
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نتائج االختبارات بالطرق التي يعممها أخصائي القياس والتي تطبق عند
أعداد املعلمين .باإلضافة ملا اكدته معظم الدراسات الدوسيمولوجية
والتي انتهت في معظمها لغياب املوضوعية في تقويم اجابات التالميذ وهي
بذلك تؤشر على ضعف كفايات تصحيح االختبارات ،هذا ما اوضحته
دراسة موني رشيد  2004ان العناية باإلجابات النموذجية وتقديم كل
االحتماالت املمكنة ،وهذا ال يتم إال إذا تم تحديد اإلجابات النموذجية
مسبقا لتكون مرشدا لعملية التصحيح .
خالصة:
وقد انتهت الدراسة االستطالعية الى النتائج التالية:
•ساعدت الدراسة االستطالعية ومن خالل -أهدافها املحددة آنفا – في
اكتساب خبرات متعددة ارتبط بعضها باملوضوع املبحوث ،وارتبط البعض
اآلخر باالحتكاك بفئة املعلمين وتجميع اكبر عدد ممكن من املعلومات
والبيانات واألفكار.
•كما قدمت نتائجها بعض املحتويات املراد تضمينها في البرنامج
التدريبي املقترح.
ان نتائج االستجابات الكلية على بنود االداة االستطالعية انتهت الى
االجابة الكمية التي مكنت من تقدير مستوى الكفايات املتوافرة لدى
معلمي املرحلة املتوسطة في بناء االختبارات هذه االخيرة التي ساعدت في
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توصيف االحتياجات التدريبية التي ينبغي ان يتضمنها البرنامج التدريبي
املقترح.
التوصيات و االقتراحات
انطالقا من نتائج الدراسة واذا جاز للباحث ان يقترح مجموعة من
التوصيات يلخصها فيما يلي:
 االستفادة من قائمة كفايات بناء االختبارات التحصيلية في رصدالكفايات املعرفية املفاهيمية والكفايات االدائية املمارساتية للمعلمين في
شتى املراحل التعليمية هذا من جهة ،وكذا باالنطالق من تلك القائمة
وتطويرها لشبكة مالحظة لرصد املمارسات التقويمية املختلفة ؛ لتجميع
تلك الخبرات واالحتياجات في تطوير برامج التدريب اثناء الخدمة ملختلف
فئات املعلمين من جهة اخرى .وهذا طبعا باألخذ في االعتبار للمؤشرات
الديموغرافية لتلك الفئات كالجنس واألقدمية وطبيعة املواد املدرسة.
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