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تحديد الكفاءات الفردية والجماعية كمتطلب إلدارة الجودة في
املؤسسةالصناعية أنابيب
ط.د .لعمراني نسيمة
جامعة فرحات عباس سطيف 1
تاريخ االستالم2017/09/27:

تاريخ القبول2018/05/23:

امللخص:
إدارة املوارد البشرية بمقاربة الكفاءات أصبحت ضرورة ملحة مع املستجدات التي تعرفها إدارة
األعمال في مختلف املؤسسات ،ومن أهم ممارساتها التي تعرف صعوبة في تطبيقها لخصوصيتها هي
تحديد الكفاءات الفردية والجماعية .ومحاولة منا ملعرفة مدى تجسيدها على أرض الواقع تم
تسليط الضوء على مؤسسة أنابيب الجزائرية باعتبارها مؤسسة متبنية ملعيار  ISO 9001نسخة 2015
كمتطلب إلدارة الجودة في املؤسسة ،والذي يرتكز هو اآلخر على إدارة املوارد البشرية بمقاربة
الكفاءات.
الكلمات املفتاحية :الكفاءات ،الكفاءات الفردية والجماعية ،تحديد الكفاءات ،معيار ISO 9001
نسخة .2015

Abstract:
The management of human resources with a competency approach became an urgent by
necessity with the developments known business management in various institutions, one of its
most important practice, which is difficult to apply to its specificity, is the identification of
individual and collective competencies, and try us to figure out how to embody them on the
ground through of the company ANABIB Algerie as a company standard ISO 9001 Version 2015 as
a requirement for quality management in the enterprise, Which also focuses on human resources
management with a competency approach.
Key words: the competencies, Individual and collective competencies, Identify competencies,
Standard ISO 9001 version 2015.
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مقدمة:
تساهم إدارة املوارد البشرية بشكل فعال في تحقيق األهداف التنظيمية للمؤسسة
والتنمية الشاملة املستدامة املرتبطة بها ،إذ يعتبر املورد البشري موردا استراتيجيا،
فإدارته وتنميته يتطلبان أساليب خاصة تتناسب والتطورات الحاصلة في مجاالت
االقتصاد وإدارة األعمال بشكل خاص.
فمن إدارة األفراد إلى إدارة االستراتيجية للموارد البشرية وصوال إلى اإلدارة
بالكفاءات ،حيث ظهرت هذه األخيرة في السنوات األخيرة من القرن املاض ي ،وأثبتت
نجاعتها في التطبيق واملمارسة وتحقيقها النتائج املرجوة منها خاصة في املؤسسات
االقتصادية التي انتهجتها كأسلوب إلدارة كفاءاتها.
تعتمد إدارة الكفاءات على جملة من السيرورات الخاصة في تطبيقها ،ومن بين
األنظمة املساعدة  ISO 9001نسخة  2015الـتي تطرح مجموعة من املعايير املتفق عليها
دوليا ،والتي ترتكز بدورها على إدارة املوارد البشرية بمقاربة الكفاءات.
ومن هنا؛ ومحاولة منا ملعرفة مدى تطبيق إلحدى ممارساتها في املؤسسة
االقتصادية الجزائرية أنابيب ،وخاصة أن هذه األخيرة تنتهج أسلوب إدارة الجودة في
منتجاتها ،وكذا في إدارتها ملواردها البشرية وخاصة أنها تبنت معيار  ISO 9001نسخة
.2015
وعليه تبلورت معالم إشكالية الدارسة فيما يلي :هل تقوم مؤسسة أنابيب
بتحديد كفاءاتها الفردية والجماعية كمتطلب إلدارة الجودة؟ وما هي العمليات
والسيرورات التي تتناسب وإدارة املوارد البشرية في مؤسسة "أنابيب" والتي بدورها
تتوافق ومعيار  ISO 9001نسخة 2015؟
ولإلجابة على إشكالية الدارسة ،سنحاول إحاطة موضوع البحث بجانبين،
الجانب النظري والجانب التطبيقي.
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ط.د .لعمراني نسيمة

1

أوال-مفهوم الكفاءات
تحتل الكفاءات مكانة هامة في مجال إدارة املوارد البشرية ،فقد تعددت مجاالت
استعمالها ،وهو ما أدى إلى تباين رؤى الباحثين والدارسين لهذا املفهوم ،فالكفاءة
مصطلح استخدم من طرف املؤسسات وتطور استعماله الحقا ،كما أثبتت العديد من
الدراسات التي تسرد بالتفصيل مختلف تجارب املؤسسات في مجال الكفاءات بأن
هنالك في الواقع تنوع كبير جدا في الطرق واملمارسات واالستخدامات املتعلقة
بالكفاءات أي تفعيلها ،وهذا التنوع يفسر قسما كبيرا من االنشغاالت الكبرى
للمؤسسات التي كانت تبحث دائما عن إجابة لسؤال بسيط وهو ":كيف تعرف
الكفاءة؟" ) .(Jacques . Aubret, 2002,p.10كما قامت املؤسسات الفرنسية بمحاوالت
إيجاد تسوية للخالف القائم حول تحديد مفهوم الكفاءة وهذا من خالل التوصل إلى
اتفاق بين معظم األطراف الفاعلة في املؤسسة من عمال ،موظفين ،نقابات و إدارة،
واالعتماد على صيغة تعريف موحدة للكفاءة ،ولقد تكللت هذه الجهود بالوصول إلى
التعريف الذي قدمته حركة املؤسسات الفرنسية  ،2MEDEFعلى إثر ACAP32000االتفاق
حول توجيه النشاط املنهي" الذي تم إبرامه في ديسمبر  1990بين أرباب العمل الفرنسية
لصناعة الصلب وأربع منظمات نقابية عمالية ،حيث عرفت الكفاءة بموجب هذا
االتفاق على أنها املعرفة العملية (التشغيلية)الصحيحة" (Jacques . Aubret,
).2002,p.11

1

لقد تم تلخيص الجانب النظري ألن البحث محدد بصفحات لالطالع أكثر الرجوع إلى قائمة املراجع.
entreprises France.
3 Accord Acier sur la conduite de l’activité professionnelle.
2Mouvement des
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هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ظهرت دراسات وأبحاث عديدة في هذا املجال منها
أبحاث فيليب زاريفيان  Philippe Zarifian4الذي أستخدم في مؤلفاته عبارة "نموذج
الكفاءة" وهو مصطلح جديد ظهر سنة  1988واستخدمه هذا املؤلف من أجل وصف
نوع جديد ظهر لتسيير اليد العاملة وهو التسيير بالكفاءات ،وقد بين زاريفيان بأن هذا
النموذج التسييري الجديد ظهر في أصناف خاصة من املؤسسات التي تبحث عن حل
لألزمة من األعلى (املركزية) ،و تتشكل هذه االستراتيجية حول مرجعية الجودة ،ولقد
توالت عدة مؤلفات لنفس الباحث تناول فيها هذا النموذج التسييري الجديد وحاول
عرض تسلسله التاريخي و بدايات استخدامه ،فحسبه دائما :يشكل هذا النموذج
التحول على املدى الطويل .كما عرف الكفاءة على أنها نتيجة إلجراء يقوم الفرد
بتنفيذه عن طريق اتخاذ املبادرة ،وتحمل املسؤولية ملواجهة أوضاع مهنية معينة
).(Philippe Zarifian, 2013, p1
يالحظ أنه يتضمن هذا التعريف نقطة رئيسية وهي:
أخذ الفرد للمبادرة وتحمل املسؤولية ،فوجوده أمام أوضاع مهنية معقدة
يتطلب منه أن يكون مبادرا وبارعا في مواجهتها ،مما يسمح له بإظهار كفاءته ومقدرته
على مواجهة هذه األوضاع ،كما تمكنه من التعايش معها .وذلك من خالل فهم
وتحليل وتفسير الوضع مع كل األحداث التي يمكن أن تنشأ مع أوضاع غير متوقعة
ومتباينة.

4 Philippe Zarifianهو باحث فرنس ي في علم االجتماع  ،و أستاذ جامعي في جامعة باريس ( ،)Est Marne-la-Valléeكما له
الفضل في إنشاء وإدارة قسم علم االجتماع بها.فهو مدير ماستر إلدارة بالكفاءات في املنظمات ( Management par les
 )compétences et organisations (MACORبالجامعة ،هو أيضا املدير املساعد ملكتب املجلس والبحوث.
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كما عرفت الكفاءات على أنها وجود عالقة بين إنجاز املهام والسلوكيات التي
ينبغي القيام بها من جهة ،والصفات الشخصية الواجب توافرها (الضرورية) إلنجاز
األعمال على نحو مرض من جهة أخرى ). (Claude Lévy-Leboyer, 2009, p.30
نستنج مما سبق أن الكفاءة هي مجموعة املعارف من املعرفة النظرية والعملية
والسلوكية للفرد التي تساهم في تنفيذ األعمال وحل املشاكل املنظمة.
-2خصائص الكفاءات
لخص Tardifخمسة خصائص مميزة للكفاءة ) (Cora Brahimi, 2011, p.29هي كالتالي:
 -1خاصية تكامل الكفاءة.
 -2خاصية االندماج.
 -3خاصية التنموية.
 -4خاصية السياقية.
 -5خاصية التطويرية.évolutif
الجدول التالي يوضح مفاهيم موجزة لكل خاصية:
الخصائص
خاصية تكامل الكفاءة
خاصية االندماج
خاصية التنموية
خاصية السياقية
خاصية التطويرية

البيان
كل كفاءة تستخدم العديد من املوارد املتباينة في طبيعتها.
كل كفاءة تبنى بمزج مختلف املوارد.
كل كفاءة تنمو وتتطور في جميع مراحل الحياة أي ال تنتهي أبدا؛ فالتعلم يساهم في تنميتها.
كل كفاءة تمارس (تنفذ) في سياق مباشرة العمل .فالخاصية السياقية تسمح بتقديم فكرة
خاصة في الحاالت الحرجة داخل املنظمة (أي داخل جماعة العمل).
كل كفاءة يتم تكييفها إلدماج موارد جديدة ومواقف جديدة دون املساس بطبيعتها.

)savoir-agir5)-جدول( :)01خصائص الكفاءات حسب تصور املعرفة بالعمل
Source : Cora Brahimi, L’approche par compétences : un levier de changement des pratiques en santé
publique au Québec, 2011,p.30.
(املعرفة بالعمل) :هي نتيجة لتعبئة واستخدام الفعال ملجموعة من املوارد الداخلية أو الخارجية في حاالت أصلية للتعلم
أو في البيئة املهنية (سياق العمل املنهي)5.
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إذا ،تشير الكفاءة إلى سلسلة من السلوكيات التي ينبغي إعتمادها ألداء املهام
واملسؤوليات لوظيفة ما بمهارة.
ثانيا -أنواع الكفاءات
إن تعدد خصائص ومميزات الكفاءة ساهم وبشكل كبير في وجود تقسيمات كثيرة
للكفاءة ،ولقد اعتمد الباحثون في تصنيف الكفاءة على عدة أسس ومعايير ،لكن في
دراستنا هذه سنتطرق من خالل هذا العنصر إلى مجموعة من املفاهيم الخاصة
بالكفاءات الفردية والجماعية ،حيث تم تقسيمها من منظور املستويات التنظيمية
داخل املؤسسة ،وهي على النحو التالي:
-1الكفاءات الفردية

َ
َ َ ْ ْ
اج َعلني َعلى
يقول عز وجل في كتابه العزيز بعد بسم هللا الرحمن الرحيم ﴿:قال
َ
َ َ
َ ٌ
َ
فيظ َع ٌ
ليم﴾) سورة يوسف ،اآلية  ،(55ويقول أيضا﴿ :قال ْت
خ َزائن األ ْرض إني ح
َ
َ
ْ َ ْ ْ َّ َ ْ َ َ ْ ْ ْ
َ
ْ
اس َتأ َج ْر َت القو ُّي األمين﴾(سورة القصص ،اآلية
إح َداه َما َيا أ َبت استأجره إن خير من
 .)26من هذين اآليتين الكريمتين نستنتج أن الوظيفة التي رغب سيدنا يوسف شغلها
والوظيفة التي أريد لسيدنا موس ى عليه الصالة والسالم تكليفه بها ،لم تكن من نصيب
أي شخص بل كان لها شروط قد أبرزها املولى عز وجل في هذين اآليتين ،واللتان
تبرزان مفهوم الكفاءة لكل منصب.
فمهما كان مستوى األفراد في الهيكل التنظيمي للمؤسسة فان املناصب التي
يشغلونها تتطلب حد معين من الكفاءة ألداء املهام املوكلة لهم بهدف تحقيق أهداف
املؤسسة؛ " فالفرد إذا هو الحامل املادي للكفاءة" (Meschi, Pierre Xavier,
)2007 ,p .10فهو الذي ينتجها ،ويستثمرها ،ويطورها وينميها ،ولهذا فمرجع الكفاءة

هو الفرد وال يمكن أن تعرف أو تحدد بشكل مستقل عن حاملها (الفرد).
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فأثناء ممارسة الفرد لوظيفته أو املهام املوكلة له يلجأ في الغالب إلى التصرف
بطريقة منفردة (تخصه لوحده) حيث يستغل طاقته ،إمكانياته ،قدراته ومعارفه
الشخصية.
إذا فالكفاءة الفردية من هذا املنظور هي نظام يتألف من ثالثة أبعاد ذات
اعتماد متبادل ،وهذا الترابط املوجود بين هذه األبعاد الثالثة هو العامل األساس ي في
القيام بتشغيل وتطوير مثل هذا النظام") .(Patrick. Gilbert, 2006تتمثل هذه األبعاد
في :املعرفة ،املعرفة الفنية أي املمارسة ،واملعرفة السلوكية أي املواقف.
-2الكفاءات الجماعية
تعتبر الكفاءات الجماعية أحد أهم مجاالت االهتمام املتزايد للمؤسسات
واإلدارات ،فهي تنشأ في إطار جماعة العمل ،ويساهم األفراد العاملين فيها بكفاءاتهم
الفردية .وتكون متعلقة باألهداف املحددة مسبقا.
ويرى نوردهوغ ( )Nordhaugبأن :الكفاءة الجماعية هي أكثر من تكتل للمعارف
والقدرات واملواقف التي يحوزها أفراد الجماعة ،إنها تتميز بصعوبة تعريف ذلك الجزء
اإلضافي الذي يحددها .إذ للكفاءة الجماعية أربعة ميزات وهي كالتالي (Cécile DEJOUX,
):2001, p .148
 املشاركة والتآزر :حيث تؤهل من التفاعالت الداخلية القوية ما بين أعضاء
الجماعة.
 التضامن :يتجلى مفهوم التضامن في شبكة التعاون املشكلة فيما بين أطراف
جماعة العمل.
 التعلم :حيث أنه يحدد مدى قوة الجماعة املرتكزة على نمط التنظيم املعمول به.
 صورة العمليات الجماعية تدل على وجود أعمال ونشاطات جماعية بشكل فعلي.
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 الرموز واللغة املشتركة :حيث تشكل مرجعا مهما ألعضاء الجماعة ،وبالتالي فهي
تساهم في تشكيل جزء من الكفاءة الجماعية كالثقافة املشتركة داخل أعضاء
املنظمة.
إن هذا النوع من الكفاءات يسمح بتطوير حل املشاكل التي تفوق طاقة وقدرات
كل عضو من األعضاء املكونة لها ،فعملية مزج وتركيب الكفاءات لها تأثير إيجابي ،إذ
تسمح بخلق نماذج توجيه جديدة تجعل من األفراد قادرين على خلقها وتطويرها
مستقبال.
ثالثا-تحديد الكفاءات الفردية والجماعية:
بعد التعرف على سمات وخصائص الكفاءات وأهم أنواعها ،جاء الدور للتعرف
على أهم املمارسات الواجب تطبيقها قبل اللجوء إلى أي عملية تاليها ،إذ تكمن
صعوبة تحديد الكفاءات في صعوبة تعريفها وتحديد خصائصها ،فنجاح هذه العملية
يساعد في إنجاح باقي عمليات إدارة املوارد البشرية التي تقوم على مقاربة الكفاءات.
تقوم مقاربة تحديد الكفاءات على جملة من القيود واألدوات البسيطة
والتشغيلية لتنفيذ بالفعالية من طرف املستخدمين ،تكون قابلة للتطوير ومرنة
لتعكس تعدد الحاالت التي تواجهها ،وكذا إليجاد التوازن بين العاملية والسياقية.
وباإلضافة إلى ذلك ،ال تقوم فقط على تحليل سمات األفراد بل تتعدى إلى تحليل
خصائص وضعية للعمل ،ومن هنا يمكن عرض مقاربة تحديد الكفاءات التي تقوم
على أساس التحليل الوظيفي.
إذ تقوم املقاربة على ثالث مبادئ أساسية): (NAOUFAL SEFIANI, 2011
 البحث عن الكفاءات. توصيف الكفاءات. تصنيف الكفاءات حسب األولوية.جملة وحدة البحث يف تنمية املوارد البشرية اجمللد  09العدد  01جوان 2018
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 -1البحث عن الكفاءات :هذه املرحلة تحدد الكفاءات املطلوبة لذا تتطلب ما يلي:
 تحديد بيئة العمل ،التي توضح العالقة بين الفاعل ومكان العمل؛ تولد مختلف التفاعالت؛ تحديد البيئة املهنية؛ تحديد الوظائف الرئيسية )(FPوالوظائف املكيفة )(FA؛ تحديد الكفاءات املطلوبة واملرتبطة بالوظيفة.بتحديد العناصر سابقة الذكر والتفاعالت املختلفة يمكن من تحديد الكفاءات
الفردية والجماعية (بن جدو محمد األمين.)2012 ،
 -2توصيف الكفاءات:
تقوم هذه املرحلة على وصف الكفاءات الطبيعية مجردة من خالل املكونات
امللموسة ،للتقييم باستخدام مقاييس كمية أو نوعية مما تدل على مستوى اإلتقان
لهذه املكونات ،وهو يتألف بشكل دقيق على:
 تحديد توصيف مكونات الكفاءات. تحديد مقياس تقييم مستويات اإلتقان. تطوير أسلوب وإجراءات من أجل التوصيف.إن تحديد تصنيف مكونات الكفاءات ترجع لعدة تصنيفات اقترحت من طرف
الباحثين ،والتصنيفات األكثر استخداما وشيوعا في الهندسة الصناعية ،تندرج في
ثالث معارف هي :املعرفة ،املعرفة الفنية ،املعرفة السلوكية (السلوكيات ،املواقف).
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الشكل ( :)01مكونات الكفاءة
املعرفة
savoir

+

املعرفة الفنية
Savoir-faire

+

املعرفة السلوكية
savoir- être
s

Source : Christine Rieu, Gestion des Compétences, 2008, p.14. ( http://www.axcion.eu/documents/Gestion-desCompetences-Christine-Rieu-PMI.pdf) , consulté le : 24 / 12/ 2012 .

مما سبق نستنتج أن مفهوم الكفاءات يتكون من ثالث أبعاد السابقة الذكر.
-1

تصنيف الكفاءات حسب األولوية:
هذا األخير يعتبر عنصرا ضروريا ال يمكن االستغناء عنه لتحسين إدارة املوارد

البشرية ،فهو يسمح بتحديد هدف كل نشاط مع احتياجاته من الكفاءات ،سواء
الكفاءات األساسية أو االستراتيجية ،لبناء وتنمية وضمان االستدامة والتنافسية.
فالكفاءات ذات األولوية تتطلب اهتماما خاصا إذ تتطلب خبراء لنجاح عملية
إدارتها بإشراك أصحاب املصلحة ،ومن هنا يمكننا تقديم مصفوفة تنطوي على
معيارين وهما:
تأثير الكفاءات  :Eتعكس تأثيرات الكفاءات على أداء األنشطة التي يمكن تقييمها
من حيث التكلفة والوقت والجودة.
تردد الكفاءات  :Fيعكس التردد درجة تنفيذ األنشطة املهنية املوكلة للكفاءات
حسب ما هو متوقع .فكل واحد من هذه املعايير تكمن شبكة تقييمها في خمسة
مستويات وهذا ما يظهره الجدول التالي:
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الجدول ( :)02شبكة معايير التقييم
التردد F

تأثير E
الدرجة
ال تعبئة
ال تأثير
1
قليل التعبئة
قاصر :تأثير بدرجة قليلة على األداء
2
متوسط التعبئة
متوسط :األداء األساس ي
3
كثير التعبئة
مهم :هناك ريادية في األداء
4
عالي التعبئة
حيوي :غياب الكفاءات يؤدي إلى استحالة املمارسة
5
Source :NAOUFAL SEFIANI,ABDERRAZAK BOUMANE,JEAN-PIERRE CAMPAGNE,DRISS BOUAMI, Démarche
d’identification des compétences requises basée sur une approche fonctionnelle, emecongr`es
international de G ́enie Industriel, CIGI’2011, 12 Déc. 2011 , Saint Sauveur, Canada, (https://hal.archivesouvertes.fr/hal-00650876/document ), consulté le: 02/01/2017.

من الجدول يمكننا معرفة درجة األهمية  Cلكل كفاءة من خالل العبارة التاليةF :
×  ،C=Eإذ في كل مرة يتم حساب مدى األهمية ،بحيث ذلك يمكننا بإنشاء مصفوفة
تسمح بتحديد الكفاءات ذات األولوية.
رابعا-اإلطار املفاهيمي إلدارة الجودة
لقد ارتبط مصطلح الجودة بنوعية املنتجات والخدمات املقدمة للعمالء والتي
تحقق رضاه ،ولكن إدارة الجودة الشاملة ارتبطت بكيفية تسيير املؤسسة للوصول إلى
جودة النظام ككل ،الذي يعمل على خلق القيمة املضافة لكل من املنتجات
والخدمات وبالتالي تحقق بدورها ميزة مستدامة من التميز والسبق على املنافسين.
ومن هنا عرفها ديمنج على أنها طريقة إلدارة املنظمة تهدف إلى تحقيق التعاون
واملشاركة املستمرة من العاملين باملنظمة من أجل تحسين املنتج أو الخدمة واألنشطة
التي تحقق رضا العمالء وثقة العاملين ومتطلبات املجتمع (مدحت أبو نصر،2008 ،
ص.)64
إن إدارة الجودة الشاملة هي نظام يستخدم بشكل أمثل مجموعة من الفلسفات
الفكرية املتكاملة والعمليات التسييرية واملوارد املالية والبشرية بهدف تلبية احتياجات
العميل الداخلي والخارجي على حد سواء (رشيد مناصرية ،2012 ،ص.)193
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ط.د .لعمراني نسيمة

ومن هنا نستنتج أن إدارة الجودة الشاملة نظام إداري تسييري يستلزم تحقيق
رضا العمالء بتقديم منتجات وخدمات تتوافق وتطلعاته ،وذلك بتحسين وتطوير
املستمرين لقدرات العاملين ولنظم العمل ،وتحفيز على العمل الجماعي مما يحقق
امليزة التنافسية املستدامة واألهداف االستراتيجية للمؤسسة.
 -1مكانة الكفاءات ضمن املواصفات العاملية للجودة:
الهدف من إدارة املوارد البشرية حسب معيار ISO9001نسخة :2015
 تحديد الكفاءات املطلوبة من املوظفين ألداء العمل الذي يؤثر على مطابقةاملنتج /خدمة.
 تحديد الكفاءات املتاحة مقارنة بموظفي املؤسسة. تقييم االنحرافات وتحديد القصور في الكفاءات. التطوير والحفاظ على الكفاءات.مما سبق يمكننا التعرف على عمليات إدارة الكفاءات): (Jérémy CICERO, 2016
-1-1تحديد الكفاءات املطلوبة :يتعلق األمر بإعداد قائمة الكفاءات املطلوبة التي
تتناسب واالحتياجات الحالية أو املتوقعة من طرف أصحاب املصلحة بما في ذلك
العمالء .إذ تقوم في البداية بتحديد سيرورة املقاربة بالعمليات التي تسمح بتحسين
والتعرف على األنشطة املفتاحية للمؤسسة ،فمن الضروري تقييم كل عملية خاصة
بالنشاط الرئيس ي.
-2-1تحديد الكفاءات املتاحة :يتعلق األمر هنا بالجزء الثاني من املعادلة ،فالكفاءات
املتاحة تسمى كذلك املكتسبة من خالل تقييم الكفاءات .فالكفاءات املكتسبة قد
تكون من املقابلة أي املقابلة السنوية للتقييم ،االستبيان ،املراقبة ،أو من خالل
الشهادات (شهادات جامعية أو تكوينية ،مؤهالت ،شهادة املطابقة) ،فعالية تحديد
الكفاءات املكتسبة يمكن تقيمها من حيث درجة تغطيتها لسيرورة نظام إدارة الجودة.
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-3-1تقييم االنحرافات وتحديد الفجوات :يتم فحص الكفاءات املتاحة (املكتسبة)
والتي تتناسب والكفاءات املطلوبة ،فشبكة تنوع الكفاءات  polycompétenceتسمح
بتحديد وبسرعة انحرافات أو أوجه القصور في الكفاءات.
-4-1توفير وتطوير الكفاءات :الهدف من هذه املرحلة هو تحديد وتنفيذ اإلجراءات بما
في ذلك التكوين للحد من التضارب في نتائج التقييم ،فالتكوين يتناسب ونقص
الفجوات ويتم ذلك عن طريق الدروس الخصوصية ،التدريب عن طريق املرافقة ....
-5-1املحافظة وتحديث الكفاءات :تأمين الكفاءات املطلوبة واالحتفاظ بها في
املؤسسة ،خصوصا األنشطة التي تتأثر بالتغيرات (بالقادمين واملغادرين ،)...أو عن
طريق حركة األفراد .ومن عناصر مدخالتها:
 شبكة تنوع الكفاءات .polycompétence مؤشرات فعالية األنشطة تطوير وتنمية الكفاءات.والتي تسمح بتحديث شبكة تنوع الكفاءات ،واملحافظة عليها وتكييفها بحسب
املقاييس واملؤشرات ذات الصلة:
 فقدان املعرفة ،ورأسمال الخبرة. تعدد املهام ،التوظيف ،املرونة في التنظيم. االستفادة من الكفاءات املكتسبة. األجهزة من املدخالت املستمرة من املعارف (مفهوم إدارة املعرفة). -6-1تطوير الكفاءات على املدى الطويل
يتطلب تحسين األداء تطوير الكفاءات بالنظر إلى مختلف التغيرات من تقييم
احتياجات وتوقعات كل منظمة ومتطلباتها من خالل عمليتي التوقع  /التوظيف.
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 تساهم عملية التطوير وتنمية الكفاءات في مواكبة مختلف التغيرات من حيثتقادم التكنولوجيا أو املعدات ،وكذا تناقص دورة حياه املنتج ،وبالتالي تتطلب
الكفاءات الالزمة لتعبئتها.
-

املستجدات في مجال اإلدارة تفرض التحسين املستمر لإلجراءات ،الذي يصاحبه
إدراج متطلبات جديدة منها املساءلة ،السلطة ،واالعتراف.
كما تتطلب العمل على تعبئة الفرد من وظيفة إلى أخرى ،ومن مكان إلى آخر .هذا

املدخل التسييري يعمل على التمييز بين التدريب للتطوير وتطوير للتدريب من أجل
فرص عمل أحسن وأرقى ،ولتحقيق ذلك يجب فهم بدقة املعايير املصممة للتطبيق
العملي إلكتساب معرفة جديدة لوظيفة جديدة.
الجانب الثاني-الواقع التطبيقي للدراسة
أوال-التعريف بميدان الدراسة مؤسسة أنابيب
هي مؤسسة عمومية تنشط في قطاع الصناعة الثقيلة ،بعد إعادة هيكلة املؤسسة
األم الحديد والصلب التي كانت تابعة لوزارة الصناعة الثقيلة .انفصلت عنها عدة
شركات من بينها املؤسسة الوطنية لألنابيب وتحويل املنتجات املسطحة.
-1شركة السقي الزراعي :هي شركة عمومية اقتصادية تختص في صناعة األنابيب
وملحقاتها ذات أقطار مختلفة.
تقع الشركة جنوب برج بوعريريج باملنطقة الصناعية ،يبلغ رأس مالها
 1.687.780.000.00دج ،كما تبلغ الطاقة اإلنتاجية لهذه الوحدة  31ألف هكتار .أما
فيما يخص مناصب العمل فتشغل الشركة حاليا  200عامال.
إن الهدف الرئيس ي للشركة هو وضع كافة أنظمة السقي املعروفة حاليا فـي متناول
الجميع ،والتي بواسطتها استطاعت تشجيع الفالحين وتحفيزهم على استعمال تقنيات
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الرش من أجـل تطويـر القطـاع الفالحـي والحفـاظ على الثروة املائية من جهة ورفع
مقدار املبيعات من جهة أخرى ،وتسعى هذه الشركة في إطار مخطط التنمية إلى:
 تغطية حاجات السوق بعتاد مختلف األنظمة. تحسين وتطوير القطاع الفالحي فيما يخص تقنيات الري. تحقيق األرباح بما يهدف إلى توسيع النشاط وتوفير مناصب شغل جديدة. توفير منتج ذو جودة عاملية لتغطية االحتياجات املحلية ومواجهة االستيراد. التوجه إلى األسواق العاملية وتمثيل الجزائر في الخارج.-2أهمية ميدان الدراسة ومدى مالئمته للبحث:
لقد وقع االختيار على مؤسسة أنابيب – برج بوعرريج-وهي مؤسسة عمومية
صناعية إلجراء الدراسة امليدانية وذلك بعد دراسة استطالعية ،لعدة أسباب منها:
-

مؤسسة تتبع نظام ISO9001 vision 2015والذي يقوم على تسيير الكفاءات ،وهذا
يمكننا من التعرف على تجربتها ،ومدى تمكنها من تجسيد ممارسات تسيير
الكفاءات املنصوص عليها في معيار  ،ISO9001 vision 2015ومن بينها تحديد
الكفاءات.

 كما أنها مؤسسة تقدم الدعم املعنوي واملعلوماتي لطالبي املعرفة من طرفمختلف مصالحها ومسؤوليها.
ثانيا-إدارة املوارد البشرية في مؤسسة أنابيب:
ملؤسسة أنابيب مديرية خاصة بإدارة املوارد البشرية ،ترتكز مهامها ومسؤوليتها في
تنظيم وتسيير العمل داخل املؤسسة وخارجها ،حيث تقوم بعمليات التنظيم والتوجيه
والرقابة على األفراد ،ومن مسؤوليتها تخطيط وتوجيه مواردها البشرية داخل
املؤسسة لتحقيق أهدافها ،وذلك عن طريق تنفيذ ومتابعة الخطط املسطرة من طرف
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املديرية ،ومن ممارساتها التوظيف ،التكوين ،متابعة املسار الوظيفي ،تقييم الكفاءات
باإلضافة إلى تسيير الخدمات االجتماعية ،وتظم الدوائر التالية:
 -1دائرة املوارد البشرية والتنظيم :ويتم على مستواها دراسة جميع الجوانب
املتعلقـة بالعمال والتنظيـم الداخلي للمؤسسة ،تنفيذ ومتابعة كل املخططات
الخاصة باملوارد البشريـة :مخـطط التوظيف ،مخطط التكوين ومخطط املسار
املنهي (الترقية ،التحويل ،العالوات ،التقاعد  )...وكذلك فيما يخص االتفاقيات
الجماعية وتتفرع منها:
 مصلحة املوارد البشرية والتنظيم. مصلحة التوظيف والتكوين.-2دائرة اإلدارة واإلمداد :وهي املسؤولة عن توفير عتاد اإلدارة مثـل :التجهيـزات
املكتبيـة وكذلك عن إمداد جميع اإلدارات بالوثائق اإلدارية ،باإلضافة إلى توفير وسائل
النقل وك ــل ما يخص املطعم ،وتتفرع منها:
 مصلحة اإلدارة واإلمداد. -خلية طلب العمل والشؤون االجتماعية.

ً
إذا هي وحدة تنظيمية تهتم بشؤون املورد البشري ووظائفه ،كما أنها تكتس ي مكانة
استراتيجية ضمن مديريات ومصالح املؤسسة ،تسخر هذه املديرية لخدمة مختلف
املديريات ومصالح املؤسسة وبالتالي تحقيق أهدافها.
ثالثا-اإلجراءات املنهجية للدراسة:
السؤال الرئيس ي :هل تقوم مؤسسة أنابيب بتحديد كفاءاتها الفردية والجماعية
كمتطلب إلدارة الجودة؟ وما هي العمليات والسيرورات التي تتناسب وإدارة املوارد
البشرية في مؤسسة أنابيب والتي بدورها تتوافق ومعيار  ISO 9001نسخة 2015؟
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 -1منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات:
تم االعتماد على املنهج الكيفي الخاص بدراسة الحالة ألنه األنسب لتحليل محتوى
املقابالت التي أجريت في املؤسسة محل الدراسة ،وكذا تحليل مضمون السجالت
والوثائق اإلدارية املتحصل عليها من املؤسسة محل الدراسة ،من بينها:
 وثيقة العمليات الخاصة باملوارد البشرية :وتتضمن مختلف العمليات وسيروراتلتسيير املوارد البشرية مع نسب الواجب تحقيقها كأهداف واألداء املحقق من كل
عملية على حدا.
 وثيقة عملية التكوين والتدريب :تتضمن هذه الوثيقة الهدف من عملية التكوينللمورد البشري وكذا عرض طريقة التكوين والتدريب واملرجعية املعتمدة في عملية
تقييم هذه السيرورة.
 وثيقة تقييم عملية التكوين والتدريب :تتضمن مختلف اإلحصائيات لألفرادالذين استفادوا من عملية التدريب والتكوين في مختلف التخصصات واملعايير
املعتمدة في قياس مردودية هذه العملية على أداء الفرد والجماعة.
 وثيقة عملية التوظيف :تتضمن الهدف من عملية التوظيف ،وكذا تحدد األفرادالذين تقع على عاتقهم مسؤولية االختيار والتعيين ،وكذا مرفوقة بوثائق خاصة
بكيفية التي يتم من خاللها تحديد احتياجات من املوارد البشرية.
 وثيقة عملية التقييم السنوية للكفاءات :تحتوي على مخطط التقييم ،وثيقةالتقييم حسب الفئات ،وثيقة تحتوي على مختلف امللخصات حول عملية التقييم
حسب الهيكل ،وامللخص العام مع عرض مختلف النتائج من عملية التقييم والتي
تكون بمرافقة مدير املوارد البشرية.
ولجمع البيانات الضرورية ،استوجب علينا القيام بدراسة استطالعية اشتملت على
املقابلة التي تمثلت في استشعار معلومات وآراء األفراد الدراسة للحصول على بيانات
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موضوعية (رشيد زرواتي ،2002 ،ص  ،)148والتي تضمنت أسئلة مفتوحة الستخالص
أكبر قدر من املعلومات التي يمكن الحصول عليها ،كما تم استخدام مجموعة من
السجالت والوثائق اإلدارية لالطالع على مختلف العمليات والسيرورات املطبقة إلدارة
املوارد البشرية في املؤسسة محل الدراسة.
 -2مفردات الدراسة:
شملت الدراسة على كل من مسؤول خلية طلب العمل والشؤون االجتماعية،
رئيس مصلحة التوظيف والتكوين ومدير املوارد البشرية ،حيث أجريت مقابالت عدة
مرات وفي فترات مختلفة ،في البداية مع كل من مسؤول خلية طلب العمل والشؤون
االجتماعية ،رئيس مصلحة التوظيف والتكوين للحصول على املعلومات والوثائق
املستخدمة في مختلف العمليات والسيرورات إلدارة املوارد البشرية ،وفي األخير كانت
املقابلة مع مدير املوارد البشرية لإلجابة على مختلف األسئلة التي سمحت باستكمال
متطلبات الدارسة ،كما تم استخدام تقنية تحليل املحتوى لتحليل نتائج املقابالت
التي أجريت في املؤسسة محل الدراسة ،حيث شملت املقابالت التي أجريت في مؤسسة
أنابيب على املحاور التالية:
 استراتيجية إدارة املوارد البشرية املتبعة من طرف مؤسسة أنابيب. عمليات وسيرورات إدارة املوارد البشرية في مؤسسة أنابيب. املمارسات الجديدة التي أضيفت بعد تبني نظام  ISO 9001نسخة .2015 تطلعات وأهداف إدارة املوارد البشرية بمنظور اإلدارة بالكفاءات.ثالثا-نتائج املقابالت الي أجريت في مؤسسة أنابيب:
لقد تم في هذا العنصر إدراج مختلف النتائج املتوصل إليها من خالل املقابالت
التي أجرت في مؤسسة أنابيب ،حيث أوضحت إجابات مع مسؤولي مصلحة التكوين
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وتنظيم شؤون العاملين ،وكذا مدير املوارد البشرية ملؤسسة أنابيب من خالل املقابلة
التي تم القيام بها ما يلي:
-1استراتيجية إدارة املوارد البشرية املتبعة من طرف مؤسسة أنابيب :للمؤسسة
استراتيجية واضحة معروفة تعمل على مواكبة مختلف التغيرات واملستجدات التي
تفرضها البيئة الخارجية ،فهي تقوم على التخطيط ،التنظيم ،الرقابة وتسيير الحياة
الوظيفية ملواردها البشرية والعمل على توفير املناخ االجتماعي داخل املؤسسة،
وخاصة وأنها مؤسسة إنتاجية فهي بحاجة كبيرة إلى توفير مناخ مناسب للعمل كفريق
واحد ،كما تحرص على تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة الذي يتماش ى واستراتيجيتها
واستراتيجية مؤسسة األم.
-2عمليات وسيرورات إدارة املوارد البشرية في مؤسسة أنابيب :هناك أربع عمليات
أساسية تقوم بها إدارة املوارد البشرية في تسييرها ملواردها البشرية:
 تطوير إدارة املعرفة :من خالل العمل على تقاسم املعارف املكتسبة داخل العمل،كما تعمل على إكساب املورد البشري معارف جديدة من خالل التكوين املستمر
واملناسب حسب الوظيفة الشاغرة.
 تحسين الكفاءات باألنشطة املناسبة :وذلك بالتكوين والتعلم في مختلفالتخصصات التي تتناسب والوظيفة الشاغرة واهتمامات الفرد العامل ،إذ ترتكز
هذه التكوينات على تكوين العامل تقنيا إلكسابه كفاءات تقنية ،أما اإلطارات
فتعمل على إكسابهم كفاءات عالقاتية (متعلقة أكثر في تعلم طرق االتصال بين
األفراد ومختلف مصالح املؤسسة).
 توفير الكفاءات املناسبة لضمان سيرورة العمل :بمنطق تعدد املهام polyvalanceوبالتالي ضمان عدم توقف العمل ،ما يساهم في تشكل ما يسمى بالكفاءات
الجماعية ،فحسب مدير املوارد البشرية فهي األحسن واألجدر باملؤسسة تنميتها
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فهي الركيزة األساسية في إنجاح استراتيجيتها في مجال جودة منتجاتها وبالتالي
إرضاء الزبون.
 توقع التغيرات لضمان االستمرارية :وذلك من خالل تسيير الحياة الوظيفيةللعامل ما يضمن التحكم في مختلف التغيرات من تقاعد مبكر  ،...وذلك إلعداد
البديل املناسب في الوقت املناسب.
-3املمارسات الجديدة الي أضيفت بعد تبن نظام  ISO 9001نسخة :2015
لقد سمح هذا اإلصدار بإعطاء أهمية كبرى لتقييم الكفاءات وطرق تقييمها،
فقد سمحت عملية التقييم من تحديد الكفاءات املوجودة وكذا من معرفة مواطن
القوة والقصور أي تحديد أوجه القصور في عملية التقييم ،وكما سمحت من معرفة
الكفاءات املكتسبة التي تطورت من املرحلة األولى للتوظيف إلى املرحلة التي تم فيها
التقييم.
 فيما يتعلق بالتوظيف فيتم بعد قيام املؤسسة بتحليل وتوصيف وظائفهالتحديد احتياجات املؤسسة وإمكانياتها املالية أي حسب امليزانية املوجهة ملصلحة
املوارد البشرية ،وذلك خالل كل سنة ومنها يتم التخطيط لنوعية املورد البشري
املطلوب والذي يتناسب واحتياجات وظائف املؤسسة وبذلك يتم تحديد
مواصفات شاغل الوظيفة ،فالتوظيف يتم حسب القانون الداخلي للمؤسسة.
 تتحدد أجور العاملين من طرف املؤسسة األم وذلك من خالل شبكة األجوراملعمول بها ،أما بخصوص املكافآت فتحدد من طرف مديرية املوارد البشرية وذلك
على أساسين ،األول على أساس أرباح املؤسسة فإنها توزع نسبة من أرباحها على
عمالها ،وأما الثاني على أساس املنصب املوكل إليهم أي على أساس االستحقاق،
أما التحفيزات فتتمثل في املنح والعالوات التي تدفع شهريا.
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 هنالك برامج وخطط تكوين وتدريب في املؤسسة ،وهي من مسؤولية مديريةاملوارد البشرية في املؤسسة حيث تخصص ما نسبته  % 2من امليزانية ،فهي توضع
على أساس تقييمات السلبية وهذا بعد تحديد أوجه القصور والنقص في الفرد
بعد مرحلة التقييم التي تتم سنويا وعند التوظيف مباشرة ،وذلك بالتعاقد مع
املدارس ومعاهد متخصصة منها املعهد الوطني للتسيير ،واملدرسة العليا للتجارة
وكذا غرفة التجارة والصناعة ،أما بخصوص الفئة األكثر تعرضا للتكوين فهي فئة
العمال التنفيذيين ألن نسبتهم ال تقل عن  ،%80وباعتبار املؤسسة إنتاجية فهي
دائمة البحث عن تنمية وتطوير الكفاءات الداخلية إلكسابهم مهارات جديدة
ملواكبة التطورات الحاصلة في مجال التسيير التقني والتكنولوجي ،وال غنى عن
تكوين اإلطارات التي تعد نسبتهم في املؤسسة %15وفي مجال التسيير اإلداري
واالتصال.
 -4التطلعات وأهداف إدارة املوارد البشرية بمنظور اإلدارة بالكفاءات :فهي تسعى
للمحافظة على الكفاءات وذلك بتسيير الحياة الوظيفية للعامل في املؤسسة ،محاولة
منها إلكسابه كفاءات داخلية دون اللجوء إلى البحث عن كفاءات خارجية مستقبال،
وكذا توفير املناخ االجتماعي ومختلف الحوافز املعنوية من حرية اتخاذ القرار ،األمن
الصناعي ....ما يسمح للفرد بأداء عمله بشكل يحقق األهداف االقتصادية واالجتماعية
للمؤسسة .ويمكن القول حسب مدير املوارد البشرية أنها مؤسسة محتكرة في مجال
نشاطها للسوق الوطنية حيث تصل حصتها  %75إلى  ،%85أما فيما يخص شهادة
املطابقة  ISO9001سمحت للمؤسسة املشاركة في عدة مناقصات وطنية واكتسابها ،و
ساهمت في تنظيم املؤسسة داخليا.
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ومن أهدافها تنمية وتطوير الكفاءات على املدى الطويل فهي تعمل جاهدة علىتحسين مستوى كفاءاتها من حيث التحفيزات املقدمة سواء أكانت مادية أو معنوية،
كما تمنح ألفرادها فرص التكوين والتعلم في مختلف التخصصات املرغوب فيها.
رابعا-تحليل نتائج املقابالت:
بعد عرض نتائج املقابالت التي أجريت مع مختلف مسؤولي مصالح مديرية املوارد
البشرية ،وخاصة مع مدير املوارد البشرية ،جاء الدور ملناقشتها وتحليلها من منظور
تحديد الكفاءات:
 من املالحظ أنه هناك إطالع ووضوح في استراتيجية إدارة املوارد البشرية فياملؤسسة محل الدراسة ،فهي تسعى جاهدة إلى تحقيق االستدامة ألفرادها ،وهذا
بالتخطيط ،التنظيم ،الرقابة وتسيير الحياة الوظيفية ألفرادها مما يسمح بتوفير
املناخ االجتماعي واملناسب للعمل ما يحقق أهدافها التي تتماش ى واستراتيجية
املؤسسة األم.
 فيما يتعلق بعمليات إدارة املوارد البشرية في تركيز أكثر ،على عمليات تقاسماملعارف بين أفرادها التي تكتسبها من خالل تعدد املهام  ،polyvalanceوعملتي
التكوين والتعلم مما يكسب الفرد تنوع الكفاءات  ،polycompétenceوهذا بدوره
يساهم بطريقة غير مباشرة في ضمان استمرارية العمل ،وتنمية وتطوير الكفاءات
وذلك بتسيير الحياة الوظيفية للفرد.
 أما بخصوص املمارسات املكتسبة عند تبنيها لنظام األيزو  ISO9001نسخة ،2015فقد ساعدت في تقييم كفاءاتها بمنهجية واضحة املعالم ،والتي ساهمت هي األخرى
في إبراز الكفاءات املكتسبة ومدى نجاح عمليتي التكوين والتعلم ،ولكن هذه
العملية غير قادرة على تحديد الكفاءات بنوعيها (الفردية ،الجماعية) وبخصائصها
ألنها تعتمد على تقييم األفراد عن طريق االستبيان الفردي أي التي تمأل من طرف
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العامل الفرد ،وهناك استبيان آخر يمأل من طرف مسؤول املصلحة ،وبالتالي من
الصعوبة تحديد الكفاءات الجماعية بدقة ووضوح مقارنة بعملية تحديد
الكفاءات الفردية التي تكون أقل صعوبة.
 أما فيما يخص تنمية وتطوير الكفاءات فهي دائمة العمل على تنميتها وتطويرهاوذلك من خالل أيام دراسية ،التكوين قصير املدى وطويل املدى ،لتحسين
معارفها ،ومؤهالتها العلمية وإكسابها قدرات وكفاءات جديدة.
 وبخصوص الحفاظ على الكفاءات في املدى الطويل فهي تجد صعوبة في الحفاظعليها هذا راجع إلى صعوبة ترقيتها وتعويضها ،لكون مؤسسة عمومية يحكمها
الطابع البيروقراطي في تعامالتها ،وكذا تحكمها جملة من القوانين والتشريعات في
تسييرها ملواردها البشرية.
خامسا -مقترح لشبكة تحديد الكفاءات الفردية و الجماعية:
بعد الدراسة النظرية والتطبيقية ملوضوع تحديد الكفاءات في مؤسسة أنابيب تم
استنباط مقترح لشبكة تحديد الكفاءات الفردية والجماعية التي تم استخالصها من
الدارسة النظرية للموضوع والنقاط القوة املتوصل إليها من نتائج الدراسة التطبيقية؛
والتي تنص على ما يلي:
 بداية التعريف بخصائص الفرد العامل باملؤسسة من املنصب الذي يشغله،تاريخ توليه املنصب ،مدى الرضا عن املنصب الذي يشغله ،وكذا ما مدى تحمله
للمسؤولية ......
 تحديد شبكة مؤهالته العلمية وخبراته وقدراته املهنية الحالية املتعلقة باملنصبالذي يشغله ،وكذا تحديد تخصصات التي يميل إليها أكثر.
 تحديد التكوينات التي استفاد منها عند شغله للمنصب الحالي ومدى تحسنأدائه ،وعالقته بالرئيس وزمالئه.
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 تحديد كفاءاته من خالل معارفه الحالية وقدرته على اكتساب من زمالئهودورات التكوينية.
 تحديد الكفاءات التقنية من خالل عملتي التعلم والتكوين مما يكسب الفردتعدد املهام  polyvalanceو تنوع الكفاءات  ،polycompétenceوالتي تمكن بدورها
من استفادة من كفاءاته الضمنية على املدى الطويل من خالل عمليتي التطوير
والتحفيز ،وكذا مدى قدرته على التعاون وتآزر للعمل كفريق الواحد مما يكسب
املؤسسة كفاءات جماعية.
 تحديد كم مرة قام بعمل مع زميل له أو بعمل مع الفريق ،وتحديد الصعوباتالتي تواجهه في العمل مع الفريق الواحد ،وهل يحبذ العمل مع اآلخر ،وهل يحبذ
أن يكون هو املسؤول عن الفريق.
 وأخيرا تسمح هذه العناصر من تحديد نقاط القوة لكل كفاءة في املؤسسة والتييمكن عرضها في آخر الشبكة كملخص ،وبالتالي يمكن االعتماد عليها في مختلف
عمليات إدارة موارد ها البشرية استراتيجيا.

جملة وحدة البحث يف تنمية املوارد البشرية اجمللد  09العدد  01جوان 2018

26

تحديد الكفاءات الفردية والجماعية كمتطلب إلدارة الجودة في املؤسسة الصناعية أنابيب

ط.د .لعمراني نسيمة

الخاتمة:
توصلت الدارسة إلى وضوح استراتيجية مؤسسة أنابيب في تسييرها ملواردها
البشرية إذ تعتمد هذه األخيرة على عملية تقاسم املعارف والتكوين مما يكسب
أفرادها تعدد املهام  polyvalanceوكذا تنوع الكفاءات  ،polycompétenceوالتي تساهم
بدورها في ضمان استمرارية العمل وتطوير كفاءاتها ،إذ تعتبر كل من تعدد املهام وتنوع
الكفاءات من أبرز الركائز التي تقوم عليها عملية تحديد الكفاءات ،هذا ما يعطي
صورة علمية وموضوعية واضحة إلطاراتها وعمالها ،ما ينمي فيهم التآزر وروح الوالء.
إن العمليات وممارسات إدارة املوارد البشرية تسمح بالتشخيص وتنظيم
كفاءاتها ،وخاصة عملية تقييم الكفاءات إذ تعتمد عليها مديرية املوارد البشرية في
مؤسسة أنابيب على الكشف عن أوجه القصور في عملية التكوين وكذا التعلم ،كما
ترتكز عليها في تحديد الكفاءات سواء الفردية أو الجماعية ،وبالتالي فشل أو نجاح
عملية تحديد الكفاءات مرهون بنجاح أو فشل عملية تقييم الكفاءات .كما يالحظ أنه
ليس للمؤسسة مرجعية الكفاءات بل تعتمد على مقارنة بين نتائج التقييم واألداء
املتوقع ،وهذا يعتبر خلل حسب مقاربة تحديد الكفاءات ،فهي تعتبرها نتيجة وليس
عملية أو ممارسة تساعدها في الكشف عن الكفاءات ،وخاصة الكفاءات النادرة والتي
يطلق عليها مصطلح الكفاءات املفتاحية أو االستراتيجية ،التي تكسب للمؤسسة ميزة
تنافسية مستدامة .كما يالحظ أنه ليس للمؤسسة إمكانية التحكم في االحتفاظ
بكفاءاتها على األمد الطويل ،هذا ما قد يسبب للمؤسسة خسائر مادية وبشرية
ومعرفية مستقبال ،إذ تعتبر مؤسسة أنابيب مدرسة لتعليم وللتكوين األفراد وصقل
املهارات ،ومركزا لكسب الخبرات.
وفي األخير تم اقتراح شبكة لتحديد الكفاءات الفردية والجماعية مستنبطة من
الشقين النظري والتطبيقي ملحل الدراسة.
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امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى قراءة وتحليل بعض الدراسات الحديثة عن خطر الشعور بالوحدة النفسية
على ارتفاع ضغط الدم ما يساعد على توجيه البحوث خاصة في مجال الصحة النفسية لكبار
السن ،أما فيما يخص محتوى الدراسات فهي تفيد بالعالقة الوطيدة بين الشعور بالوحدة النفسية
وصحة املسن ،كما يبرز الشعور بالوحدة النفسية كعامل خطر الرتفاع ضغط الدم ،والجدير بالذكر
أن هنالك بعض الدراسات لم تؤيد ذلك مما يفتح املجال ملزيد من البحوث.
الكلمات املفتاحية :الشعور بالوحدة النفسية ،ارتفاع ضغط الدم.

Abstract:
This research aims at reads and analyse some recent studies about the risk of loneliness
on hypertension ,which helps to direct research especially in the field of mental helth for aged
people , the content of the studies helps in the close relationship between the loneliness and the
health of aged people ,it also highlights that the loneliness as a risk factor for hypertension , it is
notable that some studies did not do; therefore , it is very significant to make extra research.
Key words: loneliness, hypertension
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مقدمة:
إن الشعور بالوحدة النفسية هو رد ِفعل عاطفي لوجود اختالف بين العالقات
ً
االجتماعية املرغوب فيها واملحققة فعال (امطانيوس ،2011،الشديفات .)300 :2015،
ً
وعند الحديث عن تجربة الشعور بالوحدة النفسية نجدها تشمل كال من مشاعر
العزلة واالنقطاع وكذلك مشاعر عدم االنتماء ( )Hawkley et al,2006: 152واالنتماء
هو من الحاجات األساسية واألقوى يدفع الشخص لإلشباع وبضرورة االرتباط
بعالقات وطيدة مع اآلخرين ،واألفراد الذين تلبى احتياجاتهم من االتصال ليس لديهم
مشاكل الصحة النفسية والجسدية (  (Baumeister & Leary,1995, Harris, 2014 :30كما
أن للعالقات اإليجابية مع اآلخرين آثار مفيدة على القلب واألوعية الدموية والغدد
الصماء والجهاز املناعي )(Uchino, Cacioppo & Kiecolt-Glaser, 1996, Harris, 2014 :30
في حين ،ارتبط النقص في العالقات االجتماعية مع َ
املرض Seeman, 1996, Harris,
) )2014 :30وقد وجدت دراسات تثبت صلة قوية بين الشعور بالوحدة النفسية وتد ِني
مستوى الصحة العامة ( )Crewdson, 2016 :1كما ان ارتفاع وتيرة هذا الشعور تجعله
عامل خطر على الصحة لهذا يجب التمييز بين الشعور بالوحدة النفسية املزمن و
الشعور بالوحدة النفسية العابر (.)Harris, 2014 :32
وأفادت دراسة  Petitte et all ,2015عن وجود ارتباط بين الشعور بالوحدة
النفسية واألمراض املزمنة الشائعة بما في ذلك أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
والسكتة الدماغية وأمراض الرئة والسمنة ومتالزمة التمثيل الغذائي واالصابة بداء
السكري للبالغين.
وفي عدد من األبحاث وفقا  Hawkley and Cacioppo et al ,2002 ,2006,2010تمت
اإلشارة إلى أن الشعور بالوحدة النفسية عامل خطر الرتفاع ضغط الدم
(.)Coyle,2014 :33
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وفي هذا السياق يهدف هذا املقال لعرض قراءة تحليلية عن خطر الشعور
بالوحدة النفسية على ارتفاع ضغط الدم من خالل ما اشارت اليه الدراسات السابقة
انطالقا من اإلجابة على التساؤل التالي :هل يعتبر الشعور بالوحدة النفسية إحدى
مؤشرات ارتفاع ضغط الدم حسب الدراسات السابقة؟
 .1تحديد مصطلحات:
يتمحور املقال حول مفهوم الشعور بالوحدة النفسية وارتفاع ضغط الدم
 .1.1الشعور بالوحدة النفسية
على الرغم من اختالف العلماء والباحثين في تعريفهم ملفهوم الشعور بالوحدة
النفسية إال انهم اتفقوا فيما بينهم على انه خبرة ذاتية او شخصية ال تتكافأ مع العزلة
االجتماعية ،كما انها خبرة نفسية غير سارة تبعث على األس ى والحزن او التعاسة لدى
كل من يشعر بها او يعانيها ،وتنتج من النقص املدرك للخلل في شبكة العالقات
االجتماعية للفرد ،ولذا فهي تتضمن عدم رضا الفرد عن عالقاته االجتماعية
(الشبؤون )18: 2013،
فالشعور بالوحدة النفسية هو وضع كارثي وهو شعور سلبي ينتج عن االختالف
املوجود بين عالقات الفرد القائمة في الواقع وما هو مرغوب فيه من عالقات مع
اآلخرين.
وبما أن هذا الشعور يختلف ما بين االفراد فكان البد من تحديد طبيعة كل نوع
وحسب  Macqueron ,2009يتميز الشعور بالوحدة النفسية االجتماعية بالشعور بامللل
فالفرد لديه انطباع من عدم وجود هدف في الحياة ووفقا لويس  Weissهذه التجربة
تأتي من عدم املشاركة في الحياة االجتماعية او اكتشاف اآلخر وامليل الى العزلة
االجتماعية مع الشعور باإلحباط وعدم الرضا ،واالفراد الذين يعانون من العزلة
االجتماعية قد يكون لديهم نقص في املهارات االجتماعية التي تعزز وحدتهم ،وبعض
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السلوكيات التي ال تشجع على التبادالت االجتماعية كالتعبير اللفظي القليل ،عدم
التفاعل في املجتمع ،التعاطف القليل ،الكف االجتماعي ،اما عن الشعور بالوحدة
النفسية العاطفية أواالنفعالية فيتميز بغياب الشريك الودي وعندما يكون هذا
الشعور مزمنا فانه يشير الى عدم القدرة على اقامة عالقة حميمية دافئة وامنة
ومستدامة ))Macqueron ,2009 :58-59
2.1ارتفاع ضغط الدم
ان ارتفاع ضغط الدم هو اضطراب في الجهاز الدموي يتم بوقوع ضغط دموي
زائد على جدران الشرايين ،ويقاس على مستوى الضغط الدم االنقباض ي واالنبساطي،
وإن هذه املشكلة تعتبر من أهم املشاكل التي تواجه البلدان وتعتبر كعامل رئيس ي
لحدوث الجلطة الدماغية والقلبية وعجز القلب وبالتالي الوفاة ،وإن معظم األشخاص
ال يشعرون بأن ضغطهم مرتفع ويحدث هذا املرض مع تقدم العمر وهو أكثر حدوثا في
افريقيا وامريكا (فالح  )364 :2005،وفي الجزائر االحصائيات التي اجرتها الجمعية
الجزائرية ملرض ى ارتفاع ضغط الدم لسنة  ،2003اشارت الى ان  7ماليين شخص
مريض في الجزائر (قارة )2015:7 ،فهو يمثل من أهم االمراض املزمنة الشائعة
املتفشية في املجتمع الجزائري وتمثل الفئة العمرية أكثر من  60سنة أكبر الفئات التي
تعاني من األمراض املزمنة.
 1.2.1ضغط الدم االنقباض ): (S.B.P
يتولد داخل االوعية نتيجة لقوة انقباض البطين األيسر ودفع الدم الى كافة
أنحاء الجسم ،وهنا يتعرض الدم الى مقاومة من قبل جدران الشرايين ،والتي تكون
اضيق من األوردة ،ولكنها تمتاز بسمك وتمدد جدرانها وذلك لتتحمل ضغط الدم
العالي ،اذ يكون دفع الدم عادة نبض وليس انسياب ويبلغ مستوى ضغط الدم العالي
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هنا بين (120ملم ز – 140ملم ز) (عبد الستار  )89 ،2014:ويعتبر ضغط الدم
االنقباض ي منبئ أساس ي الرتفاع ضغط الدم لدى األفراد البالغين أكثر من 65
سنة (. )Izzo et al, 2000; Kannel, 2000, Coyle ,2014 :35
 2.2.1ضغط الدم االنبساطي): (D.B.P
يحدث نتيجة النقباض االذينين وانبساط البطينين أي يتولد نتيجة النغالق
الصمام في الشريان األبهر وعودة جزء من الدم باتجاه القلب وارتطامه بهذا الصمام
وهو أكثر استقرارا من ضغط الدم االنقباض ي وتبلغ قيمته عند الفرد الطبيعي (70ملم
ز 80-ملم ز) (عبد الستار )89 ،2014:
 .2خطر الشعور بالوحدة النفسية على ارتفاع ضغط ّ
الدم:
إن هذا الشعور الذي يبعث عن األس ى والسلبية في العالقات االجتماعية فقد
يرتبط بكثير من األمراض البدنية املزمنة كأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ،ومن
بين التفسيرات التي توضح خطر الشعور بالوحدة النفسية على ارتفاع ضغط الدم
نجد أن :األفراد الذين يشعرون بالوحدة أكثر عرضة ملواجهة الضغوطات في الحياة
اليومية ) (Momtaz, 2012 :704فيتعرضون لتغيرات مزمنة في الجهاز العصبي الالإرادي،
بما في ذلك ارتفاع في نشاط الجهاز العصبي السمبتاوي الذي يؤدي الى ارتفاع في
الضغط ،وبالتالي أكثر عرضة ملرض القلب واالوعية الدموية ; (Sorkin et al ,2002
ً
)Momtaz, 2012 :704وقد سلط الضوء أيضا على تأثير هذا الشعور على ارتفاع
ضغط الدم عن طريق االكتئاب (Jonas et all, 1997, Yary et al, 2010, Momtaz,
) 2012:704و أشار  Cacioppo et al, 2010من خالل هذا الشعور تم توقع ازدياد في
االكتئاب ،و اظهرت الدراسات أن االكتئاب عامل خطر مستقل الرتفاع ضغط الدم
)(Meng et al, 2012, Coyle , 2014 : 43
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ومازالت هناك تفسيرات أخرى محتملة ،ولقد أجريت دراسات وبحوث عديدة
ملعرفة خطر هذا الشعور عبر الثقافات املختلفة.
فقد قام  Mushtaq et all ,2014بدراسة حول العالقة بين الشعور بالوحدة
النفسية واالضطرابات النفسية والصحية ،وهدفت إلظهار العواقب الوخيمة على
الصحة النفسية والجسدية للشعور بالوحدة النفسية ،وأظهرت النتائج ان الشعور
بالوحدة يمكن أن يؤدي إلى العديد من االضطرابات النفسية والجسدية.
وفي دراسة  Coyle Caitlin,2014التي هدفت لفهم كيفية ارتباط كال من العزلة
والشعور بالوحدة مع خطر ارتفاع ضغط الدم ،وتشخيص هذه الحالة املزمنة
وكذلك ايالء االهتمام الخاص بالفروق بين الجنسين ،وهي دراسة طولية مسحية
تخص األفراد البالغين  50سنة أو أكثر وذلك على مدى سنتين من 2008( :الى )2010
حيث تم قياس ارتفاع ضغط الدم على أساس تشخيص الطبيب وتم أيضا قياس
العزلة االجتماعية باستخدام بنود لتقييم الشبكة االجتماعية وخصائص املشاركة
االجتماعية وقياس الشعور بالوحدة النفسية بمقياس ) ،The Hughes (2004واظهرت
نتائج هذه الدراسة األثر السلبي للعزلة على الصحة البدنية للمسنين أما من ناحية
الشعور بالوحدة النفسية فنتائج هذا البحث ال توفر الدعم املستمر لفكرة تأثيره
السلبي على ارتفاع ضغط الدم ،إال أن النتائج تشير إلى أن هذا الشعور قد يكون
عامل خطر مهم لنتائج صحية اخرى وخاصة عند الرجال.
وفي دراسة  Momtaz et al,2012التي هدفت لدراسة تأثير الشعور بالوحدة
النفسية على ارتفاع ضغط الدم في مرحلة متأخرة من العمر ،وقد تمت على عينة
متكونة من  1880فردا تتراوح اعمارهم بين  60سنة او أكثر في شبه جزيرة ماليزية
باستخدام مقياس الشعور بالوحدة مركز فيالديلفيا للشيخوخة ( ،)PGCMSوتم تقييم
الحاالت الطبية الرتفاع ضغط الدم والظروف املزمنة األخرى من خالل اسئلة التقرير
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الذاتي ،واظهرت النتائج أن الشعور بالوحدة النفسية يزيد بشكل كبير من احتمال
ارتفاع ضغط الدم في مرحلة متأخرة من العمر وذلك بعد ضبط للعوامل
الديموغرافية االجتماعية والصحية حيث كانت نتيجة االنحدار اللوجستي ،بعد ضبط
ً
وأيضا أظهرت
املتغيرات تؤيد ان الشعور بالوحدة يزيد من هذا االحتمال بشكل كبير،
مناقشة النتائج أن الشعور بالوحدة النفسية يعتبر عامل خطر رئيس ي الرتفاع ضغط
الدم وأن على العاملين في مجال الرعاية الصحية ْ
أن يكونوا على بينة من اآلثار
الفسيولوجية السلبية للشعور بالوحدة النفسية لدى كبار السن.
وفي دراسة Ong, Rothstein, & Uchino, 2012

التي هدفت لفحص آثار

الشيخوخة والشعور بالوحدة النفسية على استجابات االجهاد القلبي الوعائي ،وتمت
هذه الدراسة على 91شاب ما بين (30-18سنة) و 91من كبار السن ما بين (80 -65
سنة) أسوياء في ضغط الدم واستخدمت مقياس الشعور بالوحدة النفسية  UCLAفي
جامعة كاليفورنيا .واختبار االجهاد االجتماعي  TSSTفي جامعة ترير ( )Trierباملانيا في
وهو مزيج من االجراءات في املختبر للحث على االجهاد ،وكشفت نتائج الدراسة ارتباط
الشعور بالوحدة النفسية مع زيادة تفاعل متوسط ضغط الدم االنقباض ي وتراجع في
انتعاش متوسط الضغط الدم االنقباض ي علما أن فترة اجهاد وتفاعل القلب تعني
مستويات ضغط الدم االنقباض ي واالنبساطي ترتفع بمعدل  5,53مم في الزئبق3,34 ،
مم في الزئبق أما فترة انتعاش القلب خالل فترة ما بعد الضغوطات أو فترة نقاهة،
تعني انخفاض مستويات متوسط ضغط الدم االنقباض ي واالنبساطي بمعدل 7.16
مم زئبق و 4.42مم زئبق ،كما ان تأثير الشعور بالوحدة النفسية على تفاعل متوسط
ضغط الدم االنقباض ي أقوى عند كبار السن من الشباب.
وعن دراسةHawkley, L. C., Thisted, R. A., Masi, C. M., & Cacioppo, J. T. 2010
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هدفت الختبار فرضية ان ارتفاع في مستوى الشعور بالوحدة النفسية يحدث
ارتفاع في ضغط الدم االنقباض ي وتمت على مدى فترة  4سنوات ،على عينة من 229
فرد من الرجال والنساء (سكان البيض والسود واالسبان) تتراوح اعمارهم ما بين 50
و 68سنة في شيكاغو وذلك باستخدام مقياس الشعور بالوحدة النفسية  UCLAفي
جامعة كاليفورنيا ،وكشفت نتائج الدراسة أن مستوى مرتفع من الشعور بالوحدة
النفسية ترتبط بارتفاع في متوسط ضغط الدم االنقباض ي ،وكان تأثير الشعور
بالوحدة النفسية على ارتفاع ضغط الدم مستقل عن العمر او الجنس أو ال ِعرق
وعوامل الخطر القلبية الوعائية والظروف الصحية واالدوية وآثار أعراض االكتئاب
والدعم االجتماعي واالجهاد املدرك والعدائية.
وأما دراسةHawkley, L. C., Masi, C. M., Berry, J. D., & Cacioppo, J. T. 2006
هدفت الختبار كيفية ارتباط كل من الشعور بالوحدة النفسية والعوامل النفسية
واالجتماعية (اعراض االكتئاب ،واالجهاد املدرك ،والدعم االجتماعي ،والعدوان)
بمؤشرات أداء القلب واالوعية الدموية والغدد الصماء ،وتكونت العينة من 229فرد
من القوقازيين واالمريكيين من أصل افريقي ،والالتيني االمريكي في سن  68-50سنة في
مقاطعة كوك والية الينوي ،باستخدام مقياس الشعور بالوحدة النفسية UCLA
ومقياس االكتئاب املعدل ( .)CES-Dومقياس اإلجهاد املدرك( ،)PSSقائمة تقييم الدعم
بين األشخاص ( Cook–Medley , )ISELومقياس العدائية ( ،)CMHoواظهرت نتائج
الدراسة أن الشعور بالوحدة النفسية ارتبط ايجابيا بارتفاع متوسط ضغط الدم
االنقباض ي وبالزيادات املتعلقة بالسن في متوسط ضغط الدم االنقباض ي.
دراسة  Steptoe et al ,2004هدفت الستكشاف اآلليات املمكنة التي من خاللها
يمكن للشعور بالوحدة النفسية ان يؤثر على الصحة ،وتكونت العينة من  240عامل
وعاملة حيث تتراوح أعمارهم ما بين  59-47سنة ،باستخدام مقياس الشعور بالوحدة
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النفسية  UCLAفي جامعة كاليفورنيا ،واظهرت النتائج ارتباط الشعور بالوحدة النفسية
بالحالة العاطفية والغدد الصماء ،القلب واألوعية الدموية ،واالستجابات االلتهابية
ولم يرتبط بنوع الجنس أو السن أو الوضع االجتماعي واالقتصادي ،ولكن هذا
الشعور كان منخفض عند املتزوجين مقارنة بغير املتزوجين أو املطلقين ،وكان مرتبط
بشكل إيجابي مع العزلة االجتماعية والدعم العاطفي املنخفض ،واليأس وتدني تقدير
الذات ،ومشاكل النوم وارتبط رد فعل ضغط الدم االنبساطي على االجهاد النفس ي
الحاد إيجابيا مع الشعور بالوحدة عند النساء دون الرجال.
دراسة  Caccioppo et al ,2002تمثل هدفها في البحث عن أربعة آليات ممكنة قد
تؤدي بالشعور بالوحدة النفسية الى آثار ضارة على الصحة بالتقييم املنهجي لعدة
ً
تقريبا بهدف تحديد الخصائص
مجموعات من األفراد في عمر واحد في نفس الوقت
التي تميز هذا العمر أو هذه املرحلة العمرية التي يدرسها الباحث) وتمت في دراستين:
 بالنسبة للدراسة االولى :على اساس ارتفاع وانخفاض في مستوى الشعوربالوحدة النفسية تم قياس قيم النشاط الالإرادي ،مستويات الكورتيزول اللعابية،
نوعية النوم والسلوكيات الصحية لدى  89طالب في املرحلة الجامعية
 بالنسبة للدراسة الثانية :قيم ضغط الدم ،معدل ضربات القلب ،مستوياتالكورتيزول اللعابية ،نوعية النوم والسلوكيات الصحية لدى  25فردا من كبار السن.
املقياس املستخدم هو مقياس الشعور بالوحدة النفسية  UCLAفي جامعة كاليفورنيا،
اختبار بيك لالكتئاب ،مؤشر جودة النوم ( ،)PSQIمقياسات الكورتيزول اللعابية،
تدابير نشاط القلب واالوعية الدموية ،تقييم معدل ضربات القلب ،مقياس النشاط
لكبار السن ،مسح السلوك الصحي.
اظهرت نتائج الدراسة األولى :ان املقاومة املحيطية الكلية (املقاومة الكلية املضادة
لجريان الدم في الدورة الدموية) مرتفعة لدى االفراد الذين يشعرون بالوحدة
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الوحيدين دون االفراد الذين ال يشعرون بها ،في حين انقباض القلب ومعدل ضرباته
والنتاج القلبي (( )cardiac outputاي حجم الدم الذي يضخه القلب من البطين االيسر
وااليمن خالل دقيقة واحدة) مرتفع لدى االفراد الذين ال يشعرون بالوحدة من الذين
ً
ً
يشعرون بالوحدة النفسية ،وايضا االفراد الذين يشعرون بالوحدة اقل نوما مقارنة
بالذين ال يشعرون بها.
واظهرت نتائج الدراسة الثانية :أن الزيادة املرتبطة بالعمر تؤدي الى ارتفاع ضغط
الدم وقلة او ضعف في نوعية النوم لدى االفراد الذي يشعرون بالوحدة من غير
االفراد الذين ال يشعرون بها اما مستويات الكورتيزول اللعابية والسلوكيات الصحية
ال تختلف بين املجموعتين في اي دراسة.
 .3تعقيب على الدراسات:
إن نتائج األبحاث التي تجمع بين الشعور بالوحدة النفسية وارتفاع ضغط الدم قد
تعرض تناقض مثير لالهتمام حيث توجد دراسات تجمع بين هذا الشعور وارتفاع
ضغط الدم كدراسة  Momtaz et al,2012التي هي نوعا ما في صميم موضوع املقال
واستخدمت عينة كبيرة من كبار السن وهي عينة ماليزية أي الولوج في ثقافة أخرى،
وقد كانت نتائجها تدعم خطر الشعور بالوحدة النفسية على ارتفاع ضغط الدم،
ومن مميزاتها أنها ذكرت في مناقشة النتائج توصيات للعاملين في مجال الرعاية
الصحية ليكونوا على علم باآلثار الفسيولوجية للشعور بالوحدة ومثل هذه اإلجراءات
الوقائية تهدف لرفع مستوى الصحي لفئة كبار السن ،وكذلك دراسة  Coyle,2014مع
انه لم يشير بشكل واضح الى ان هذا الشعور هو مؤشر دال على وجود ارتفاع ضغط
الدم ،كما توجد دراسات اخرى ال تجمع بين الشعور بالوحدة النفسية وارتفاع
ضغط الدم كما افاد  Coyle ,2014وفقا لدراسة  Shankar et al ,2011فأظهر هذا
األخير عدم ارتباط هذا الشعور بارتفاع ضغط الدم)  (Coyle, 2014 : 34وبالنسبة
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للتفسيرات املحتملة املعروضة في هذا املقال مثل خطر الشعور بالوحدة على ارتفاع
ضغط الدم عن طريق االكتئاب لم يكن هنالك دليل واضح عليه في نتائج دراسة
 Hawkeley et al ,2010السالفة الذكر ومثل هذه املفارقات تظهر بمثابة حافز ملزيد من
البحث في هذا املوضوع ؛ فالدراسات تبقى قليلة كما فسر ذلك Momtaz et al,2012
ً
بأنه جديد نوعا ما ويحتاج الى املزيد من الدراسة ،وبالنسبة للدراسات العربية فهنالك
فقر او انعدام في البحوث التي تتناول متغيري املقال مع انها تعتبر هذا الشعور مشكلة
هامة في وقتنا الحاضر وأنها سبب في ظهور اضطرابات مختلفة وحادة ،فقد توصل
شاذلي 2001 ،الى ان املشكلة الوجدانية االكثر انتشارا لدى املسن هي احساسه
بالشعور بالوحدة النفسية (حجازي ،ابو غالي ،142 :2010 ،شاذلي) 15:2001 ،
وتوصلت دراسة عكروش 2000،الى ان كبار السن يشعرون بإهمال ابنائهم ويعانون
الوحدة والفرقة واالكتئاب (القصابي )135 :2013 ،وهنالك دراسات في جميع انحاء
العالم تنظر في هذه القضية املتنامية عن الشعور بالوحدة النفسية لدى كبار السن
(. )Crewdson,2016: 1

أما في الجزائر فمن املحتمل ْ
أن ال يكون بدرجة لكون املسن في منزلة سامية تعود
ألنثروبولوجيا املجتمع؛ حيث أظهرت دراسة ميدانية بوالية غليزان َّ
أن العالقات
االجتماعية للمسن ال تتغير بدرجة كبيرة سواء داخل املحيط األسري أو خارجه،
باإلضافة في دراسة حمو علي خديجة 2012 ،ذكرت تكيف املسن في الصحراء من

خالل الجو األسري والدعم االجتماعي والبنية النفسية مما يجعله في حالة أفضل
باملقارنة باملسن املقيم في الشمال.
واالعتقاد القائم ً
حاليا أن الشعور بالوحدة النفسية هو ظاهرة صحية عاملية ،كما
أشار  ،Petite et al,2015وإن معظم الدراسات تصل الى استنتاج مفاده ان للصحة
البدنية والنفسية عالقة قوية مع الشعور بالوحدة عند كبار السن ) )Guo,2009:7فمن
جملة وحدة البحث يف تنمية املوارد البشرية اجمللد  09العدد  01جوان 2018

40

قراءة تحليلية لبعض الدراسات السابقة عن خطر الشعور بالوحدة النفسية على ارتفاع ضغط الدم.
أ.د .بوعبد هللا لحسن
ط.د .خوري نسرين

الضروري التدخل في الوقت املناسب ملنع االضطرابات النفسية والجسدية الناجمة
عن تأثير الشعور بالوحدة على املسنين ( )Acharyya, 2012وفي دراسة Caccioppo et al
 ,2002يظهر ارتباط هذا الشعور بوضع صحي بدني كزيادة في معدل ضربات القلب
الذي هو اآلخر يرتبط بارتفاع ضغط الدم،
وتوجد حوالي  112مقال منشور بين سنتي  2000و 2014في دراسات الشعور
بالوحدة ،وتركز الدراسات الكمية على هذا الشعور وأمراض القلب بما في ذلك
املصابين بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية وفشل القلب ( Petitte et al
),2015 :114
وعند النظر الى ما تتفق عليه الدراسات السابقة نجد ان العالقة بين متوسط ضغط
الدم االنقباض ي وبين الشعور بالوحدة أكبر لدى كبار السن مقارنة باألفراد األصغر
سنا ،كما يعتبر ضغط الدم االنقباض ي معيارا للتقييم ذو اهمية أكبر بالنسبة لصحة
كبار السن مقارنة بضغط الدم االنبساطي وهذا ما بينه في دراسته Ong et all,2012
وفي دراستي  Hawkley et all .2006, 2010كانت نقطة التركيز أيضا على (ارتفاع ضغط
الدم االنقباض ي) الذي قد يرتفع من جراء ارتفاع في مستوى الشعور بالوحدة وعليه
فان هذا الطرح الجديد ال يعارض انطالقنا فهو يوجه ويحدد أكثر ومن جهة اخرى في
دراسة  Steptoe et al ,2004ارتبط الشعور بالوحدة بارتفاع ضغط الدم االنبساطي
حسب النوع االجتماعي.
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خالصة:
بعد االطالع ومراجعة وتحليل بعض الدراسات الي ركزت على معرفة خطر
الشعور بالوحدة النفسية على ارتفاع ضغط الدم ،توصلت هذه الدراسة إلى ما
يلي:
 استنتاج مفاده أن الشعور بالوحدة النفسية قد يكون كعامل خطر الرتفاع ضغطالدم ،مع توجيه املسار السيما الرتفاع ضغط الدم االنقباض ي الذي يرتفع بارتفاع
مستوى الشعور بالوحدة النفسية.
 تأكيد على العالقة الوطيدة بين الشعور بالوحدة النفسية واضطرابات الصحيةلكبار السن.
 ضرورة اعداد املزيد من البحوث حول متغيري الدراسة الشعور بالوحدة النفسيةوارتفاع ضغط الدم في البيئة الجزائرية لندرة الدراسات التي تجمع بينهما ،فهذا
الطرح الجديد يساهم في توجيه البحوث خاصة املتعلقة بالصحة النفسية لكبار
السن.
 الشعور بالوحدة النفسية قد يزداد مع التقدم في العمر عبر الثقافات املختلفة ،أمافي مجتمعنا فإمكانية تواجد الشعور بالوحدة عند كبار السن محتملة وان كان بدرجة
غير مرتفعة ،ويبقى البحث امليداني الوسيلة الوحيدة لتأكيد ذلك.
 ضرورة االهتمام أكثر بوضع استراتيجيات ملواجهة الشعور بالوحدة النفسية عندكبار السن ،وتقديم الخدمات من رعاية نفسية وصحية لهم.
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سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع إدارة الصحة و السالمة املهنية في مؤسسة كهريف
 للتعرف على أهم العوامل و األسباب ذات العالقة بحوادث العمل من خالل دراسة و تحليل،kahrif
 و ذلك باالعتماد على املسح امليداني و األرشيف للتعرف على،بيانات العمل الخاصة باملؤسسة
، مكان اإلصابة و موقعها من الجسم:طبيعة هذه الحوادث و عددها السنوي و توزيعها بحسب
 و قد تم استخالص استنتاجات معينة بصدد هذه املشكلة يمكن في.الخبرة املهنية و أشهر السنة
ضوئها تقديم التوصيات و املعالجات التي يمكن أن تسهم في وضع برنامج للسالمة و الصحة املهنية
. في املؤسسة و اعتماد اإلجراءات الكفيلة للحد من حوادث العمل
.  الصحة و السالمة املهنية، حوادث العمل: الكلمات املفتاحية
Abstract:
The aim of the present study is to explore the real status of health management and
occupational safety in the company of KAHRIF in order to determine the most crucial factors that
might be connected with work accidents causes through studying and analyzing the company’s
articular work data. To achieve this end, the researchers relied on field survey and archival
research of the institution to identify the nature of these accidents, in terms of annual occurrence
and distribution according to injury's location in the body, professional experience, and months
of the year.
In the light of specific conclusions that have been drawn in analyzing the said problem,
recommendations and treatments can be made that can contribute to the establishment of a
program of occupational and health safety in the company, and adopt measures to reduce the
incidence of work accidents.
Key words: Work accidents, occupational and health safety.
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مقدمة :
يعد مجال الصحة و السالمة املهنية من املجاالت الهامة التي استدعت اهتمام
العديد من املؤسسات و الباحثين حيث تعتبر مسؤولية كل فرد في موقع عمله و
مرتبطة بعالقته مع من حوله سواء أشخاص  ،آالت و أدوات ،...حيث يعتبر الهدف
األساس ي ملجال الصحة و السالمة املهنية هو حماية عناصر اإلنتاج من حوادث العمل،
فيشير املختصون في هذا املجال إلى أن  %40إلى  %50من مجموع العمال على
املستوى العالمي في الوقت الراهن هم معرضون إلى حوادث مهنية ،فحسب املؤشرات
اإلحصائية الخاصة باملنظمة العاملية للعمل ) (OITفي تقريرها الخاص ،أن في كل عام
يموت حوالي  2,2مليون عامل جراء الحوادث ،و  270مليون عامل هم ضحايا حوادث
عمل غير مميتة ،و التي تستدعي التوقف عن العمل ملدة تساوي او تفوق ثالثة أيام
بدون عمل  ،كما أثبتت اإلحصائيات أن حوادث العمل املميتة في البلدان سائرة النمو
تمثل  5مرات ضعف ما نجده في البلدان املتقدمة ،فهذه الحوادث تختلف تبعاتها
السلبية على العمال ،عائالتهم ،املؤسسات و املجتمع ككل ،إضافة إلى تكاليف
اقتصادية أخرى ،فحسب املكتب العالمي للعمل ) (BITفان التكاليف الناتجة عن
حوادث العمل تعادل نسبة  %4من املنتوج الخام على املستوى العالمي ،أي ما يفوق
20مرة امليزانية املخصصة للمساعدات الرسمية من اجل التنمية .
ففي الجزائر حسب الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية) (CNASفان خالل
مدة خمسة سنوات ارتفعت حوادث العمل بنسبة  %20أين تم تسجيل 45.977
%حادث في سنة  ،2002و ارتفعت هذه النسبة إلى  %50.097في (CNAS, 2006).2006
يعد خطر التكهرب من بين األخطار املهنية الهامة التي تنجم عنها حوادث عالية
الخطورة في املؤسسات الصناعية الجزائرية منها مؤسسة كهريف ،حيث نظمت لجنة
ضبط الكهرباء)  (CDERحملتها الوطنية سنة  2009م للوقاية و التحسيس باألخطار
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املتعلقة بسوء استعمال الكهرباء ،وتشير اإلحصائيات إلى انه تم سنة 2009م تسجيل
 215حادث راجع إلى سوء استعمال الكهرباء مخلفا  164وفاة ) )CDER.2016و نتيجة
لهذه املخاطر املتعددة التي تتعرض لها اليد العاملة كان البد االهتمام باتخاذ
اإلجراءات الالزمة التي تضمن العناية و املحافظة على تلك القوى من حيث
التخطيط ،التنفيذ و التقييم لبرنامج إدارة الصحة و السالمة املهنية ،وضرورة
االهتمام بتوفير معدات الوقاية الشخصية من ألبسة واقية للجسم الخوذة،
القفازات ،أحذية السالمة ،معدات وقاية العين و الوجه و السمع ،وكذلك توفير
صندوق اإلسعافات األولية و أجهزة اإلنذار و طفايات الحريق ،وذلك ملواجهة الحاالت
الطارئة (جابر )2001،تحاول هذه الدراسة تحليل ظاهرة حوادث العمل في مؤسسة
كهريف بوالية سطيف  ،و ذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية :
 ماهو واقع حوادث العمل في مؤسسة كهريف ؟ ماهي اإلجراءات املناسبة للوقاية من هذه الحوادث ؟ -1أهداف البحث:
نسعى من خالل هذه الدراسة الى محاولة تحليل الحوادث املوجودة في املؤسسة
و نسبة تكرارها .
 -2تحديد املفاهيم:
1-2الصحة و السالمة املهنية :هي ممارسة عدد من األنشطة بهدف حماية عناصر
اإلنتاج و في مقدمتها العنصر البشري في املنظمة من التعرض للحوادث خالل العمل،
و ذلك بإيجاد الظروف املالئمة املادية و النفسية للعمال ألداء أعمالهم بانفتاحية
عالية ( موساوي)2004 ،
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أو هي تلك النشاطات و اإلجراءات اإلدارية الخاصة بوقاية العمال من املخاطر
الناجمة عن األعمال التي يزاولونها ،و من أماكن العمل التي قد تؤدي إلى إصابتهم
بأمراض و حوادث مهنية ( عباس )2003
2-2أهداف إدارة الصحة و السالمة املهنية:
تتلخص أهداف السالمة والصحة املهنية في حماية عناصر اإلنتاج من الضرر
والتلف الذي يلحق بها من جراء وقوع حوادث وإصابات العمل وذلك عن طريق
تطبيق مجموعة من اإلجراءات واالحتياطات الوقائية بهدف تأمين بيئة عمل آمنة
خالية من املخاطر واألمراض املهنية سواء للعاملين أو املترددين على املؤسسة
الصناعية.
 خلق الوعي لدى العاملين فيما يتعلق باألساليب والطرق اآلمنة ألداء العمل وأهميةااللتزام بقواعد السالمة والتي من شأنها تدعيم السالمة والصحة املهنية وكذلك
رفع معنويات العاملين وزيادة ثقتهم بأنفسهم وبالتالي زيادة إنتاجيتهم.
 تخفيض النفقات املتعلقة بوقف العمل الضائع نتيجة حدوث إصابات العملواألمراض املهنية وتكاليف استبدال العامل وتدريب من يحل محله والنفقات التي
تترتب عن ذلك من تأخير في إنجاز العمل ومواعيد التسليم.
3-2حوادث العمل :حدث غير متوقع و غير مخطط له يقع بسبب ظروف العمل غير
اآلمنة أو تصرفات العمال الغير أمنة مما يسبب أو ال يسبب خسائر و إصابات
)(Sharf. 2002
ويعرف أيضا بأنه أي طارئ مفاجئ و غير متوقع يقع خالل العمل أو يسبب ما يتصل
به و يشمل ذلك أي عرض ملخاطر طبيعية أو ميكانيكية أو إجهاد حاد و غير ذلك من
املخاطر التي قد تؤدي إلى وفاة أو إصابة بدنية ،و قد يؤدي الحادث إلى أضرار و تلف
باملنشاة و وسائل اإلنتاج دون إصابة عامل
جملة وحدة البحث يف تنمية املوارد البشرية اجمللد  09العدد  01جوان 2018

50

الصحة و السالمة املهنية في مؤسسة كهريف (د راسة تحليلية)

ط.د .بالة نهاد ،أ.د .بوعلي نور الدين

( راشد محمد قحطاني)2007 ،
 4-2قياس حوادث العمل:
وألن اإلصابات والحوادث أصبحت لها تعابير ومؤشرات كمية وإحصائية ،بحيث نجد
أن منظمة العمل الدولية قد ساهمت بقسط كبير في بلورتها وإلزام الدول واملنظمات
العامة والخاصة بوجوب تطبيقها ونشر نتائجها.
وفيما يلي طريقة حساب معدل اإلصابة وكذا حساب شدة حوادث العمل و تكرارها.
-1-3قياس معدل وقوع اإلصابة :ويحسب على النحو التالي:
عدد اإلصابات املسجلة بسبب العمل والتي نتج عنها أضرار  1 xمليون
عدد ساعات العمل املتاحة
ويمكن حساب عدد ساعات العمل املتاحة ملدة سنة مثال كما يلي:
عدد العمال  xعدد ساعات العمل األسبوعية  xعدد ساعات العمل في السنة
-2-3قياس شدة حوادث العمل :وتقيس حجم األضرار وجسامتها وتحسب كما يلي:
عدد األيام املفقودة 1000 x
أيام العمل  xعدد العاملين
(عامر خضير الكبيس ي ،2005 ،ص ص )225-224
-3-3قياس تكرار حوادث العمل :ويستخدم هذا املعدل من أجل معدل معرفة تكرار
وقوع وحدوث كل حادثة ،وهذا يتطلب بالتالي ضرورة تصنيف الحوادث من أجل
حساب تكرار كل منها على حده ،ويتم حساب معدل تكرار الحوادث وفقا ملا يلي:
عدد مرات حدوث اإلصابة التي ينجم عنها ضرر  1 xمليون
عدد ساعات العمل املتاحة
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ويمكن حساب معدل دوران العمل وفقا للمعادلة التالية:
(سماللي يحضية ،1995 ،ص ص )39-38
معدل دوران العمل =

معدل االنفصال  +معدل االنضمام
2
بحيث أن معدل االنفصال =
العمال الذين انفصلوا على العمل في فترة معينة
متوسط عدد العاملين في نفس الفترة
ومعدل االنضمام =
عدد العمال املنضمين إلى العمل فترة معينة
متوسط عدد العاملين في نفس الفترة
 5-2أسباب حوادث العمل:
من خالل بعض السجالت و الوثائق املوجودة في أرشيف املؤسسة ،و عدة مقابالت
مع املسئولين في محاولة للبحث عن األسباب املؤدية للحوادث في املؤسسة ،قامت
الباحثة باختيار أمثلة لحوادث و سنة وقوعها مابين فترة  2004إلى  2010م:
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جدول رقم ( )1يوضح أمثلة لحوادث العمل و أسبابها في مؤسسة كهريف
تاريخ وقوع
الحادث

األسباب املؤدية لوقوع الحادث

تكرار
األسباب
اإلنسانية

2004-11-19

 عدم وضع الخوذة . االنزالق لوجود مياه على األعمدة الكهربائية. الوضعية الغير سليمة لصعود العمود الكهربائي . عدم وضع القفازات عند نقل األعمدة . عدم ارتداء الحذاء الخاص بالعمل و السرعة في العمل. وجود خلل في الرافعة . السير بسرعة و عدم االنتباه لألسالك الكهربائية. -املصاب من املفروض أن ال يصعد إلى العمود الكهربائي ألنها ليست مهمته .

1

2007- 01 -19

 الشرود و عدم التركيز . عدم ارتداء وسائل الوقاية . -خلل في الخزانة الكهربائية .

1
1

2008 - 02 - 04

 عدم ارتداء القفازات . رفع عتاد ثقيل من قبل املصاب بدون طلب مساعدة أو استعمال الرافعة . عمال وقوع حادث مميت سببه صعقة كهربائية الن األسالك كانت متعريةمع عدم استعمال وسائل الحماية .
 سقوط عمود كهربائي على املصاب أدى إلى وفاته بسبب عدم تثبيت العمودجيدا .
 العمل بسرعة و اإلهمال مما أدى إلى توليد شرارة كهربائية تسببت في حريقو إصابات .

1
1
1

2005-01-02

2006-08-8

2009 - 12 - 13
2010 - 10 - 18

تكرار
األسباب
املادية
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

املصدر  :سجالت و ارشيف مديرية QHS

تضمن الجدول السابق أمثلة لحوادث عمل وقعت في املؤسسة خالل الفترة (-2004
 ،)2010و التي تسببت في توقف املصاب عن العمل لفترة زمنية معينة أو وفاته ،حيث
تم إدراج في الجدول تاريخ وقوع الحادث ،األسباب املؤدية لهذا الحادث و تكرار
األسباب ( اإلنسانية و املادية) لكل حادث ،حتى تكون لدينا نظرة شاملة لألسباب في
مؤسسة كهريف .و نالحظ من الجدول ارتفاع األسباب اإلنسانية مقارنة باألسباب
املادية كالشرود و النسيان ،عدم التركيز أثناء أداء العمل أو عدم ارتداء املالبس
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الواقية ...كلها أسباب إنسانية يقع فيها العامل .و في الحقيقة إذا حاولنا تحليل
األسباب املادية فإننا نجدها في األصل أسباب إنسانية كوجود خلل في الخزنة
الكهربائية كان يمكن تجنبه بإجراء الصيانة أي وجود إهمال في املراقبة التقنية
والكهربائية ،أو االنزالق لوجود املياه على األعمدة الكهربائية و هذا راجع لعدم انتباه
العامل.
 -3منهجية البحث:
 1-3املنهج :اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على املنهج الوصفي ،من اجل جمع و
تحليل معطيات البحث.
 2-3مكان و زمن الدراسة :أجريت هذه الدراسة بمؤسسة كهريف  kahrifبوالية
سطيف و هي مؤسسة وطنية متخصصة في نقل الكهرباء إلى املناطق الريفية و النائية
بواسطة أعمدة عالية التوتر ،في الفترة املمتدة بين 6جوان و  15سبتمبر .2017
 3-3أدوات البحث :لجمع معطيات البحث استخدمت الباحثة أرشيف و وثائق
مقدمة من طرف مديرية الصحة و السالمة املهنية تتضمن إحصائيات و توزيع
حوادث العمل حسب موقع اإلصابة و شدتها  ،درجة الخطورة  ،الخبرة املهنية و أشهر
السنة خالل الفترة  2004إلى  ،2013و ذلك الستخالص استنتاجات معينة حول
السبب املباشر للحوادث في املؤسسة ،و التي يمكن على ضوئها القيام بتوصيات
تساعد املؤسسة على التقليل من الحوادث و معرفة جوانب النقص في برنامج الصحة
و السالمة املهنية.
 1-3-3املقابلة :تم استخدام املقابلة مع مدير إدارة الصحة و السالمة املهنية ،من
اجل جمع البيانات حول حوادث العمل و كيفية توزيعها حسب األرشيف املوجود ،و
طبيب العمل من اجل استخالص األسباب املباشرة للحوادث.
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 2-3-3املالحظة :تم استخدام شبكة مالحظة بهدف جمع بيانات حول خصائص
العمال و كيفية استعمالهم ملعدات الحماية و الوقاية ،و ظروف العمل الفيزيقية و
الجوية و ذلك في ورشات موزعة على املناطق التالية :عين وملان ،عين ازال ،بوقاعة،
بئر العرش ،بني فودة.
 -4دراسة و تحليل حوادث العمل في املؤسسة:
قامت الباحثة بدراسة تحليلية و تفصيلية لتوزيع الحوادث في املؤسسة و هي
موزعة كاألتي:
 1-4معدالت حوادث العمل في املؤسسة:
إن البيانات الواردة عن حوادث العمل في املؤسسة تشير إلى أن معدالت تكرار
اإلصابات خالل الفترة ( )2004-2013توضح لنا واقع الصحة و السالمة املهنية في
املؤسسة .و الجدول التالي يوضح ذلك:
الجدول رقم ( )2يوضح معدالت حوادث العمل في مؤسسة كهريف

املصدر  :سجالت و ارشيف مديرية QHS

نالحظ من خالل الجدول أن حوادث العمل مرتفعة في الفترة ( )2013-2004و
هذا راجع إلى وجود خلل في نظام إدارة الصحة و السالمة املهنية في ظل نقص
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التدريب و إرشادات الخاصة بالسالمة املهنية ،غياب التوعية الوقائية للعمال
املنفذين ملشاريع توصيل الكهرباء وارتفاع عدد العمال ،الن املؤسسة كانت مؤسسة
عمومية .كما نالحظ ارتفاع الحوادث التي تؤدي إلى توقف املصاب عن العمل مقارنة
بالحوادث التي ال تؤدي إلى توقف املصاب عن العمل ،أما خالل الفترة ()2011-2013
هناك انخفاض محسوس للحوادث و هي الفترة التي اعتمدت فيها املؤسسة على الوعي
الوقائي ،وتشجيع العمال على تنفيذ إجراءات السالمة و الصحة املهنية وهي الفترة
التي كانت املؤسسة تابعة ملؤسسة سونلغاز .
 2-4توزيع الحوادث حسب موقع اإلصابة من الجسم:
بعد دراستنا لحوادث العمل خالل الفترة ( )2013-2004ارتأينا أن ندرسها كذلك
من حيث موقع اإلصابة أو الضرر في جسم اإلنسان ،للتعرف أكثر على أماكن اإلصابة:
الجدول رقم ( )3يوضح توزيع الحوادث حسب موقع اإلصابة من الجسم

املصدر  :سجالت و ارشيف مديرية QHS

نالحظ من الجدول( )3أن أكثر اإلصابات كانت في األيدي و األصابع بنسبة 25,20
و تليها الرأس بنسبة  %23,57و تليها اإلصابات في الظهر و العمود الفقري بنسبة
 ،%17,88و هذا راجع إلى طبيعة العمل حيث يعتمد العمال بكثرة على األيدي أثناء
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تثبيت األعمدة أو توصيل األسالك الكهربائية .أما بالنسبة للرأس و الظهر فانه بسبب
انزالق العمال من على األعمدة و سقوطهم عنها ،و هذا مؤشر قد يبين عدم التزام
العمال بارتداء معدات الوقاية الشخصية بشكل عام ،وعدم متابعة مسؤولي السالمة
املهنية لتطبيق ذلك و يجب التأكيد على حماية هذه األجزاء من الجسم.
انطالقا من الجدول ( )3يمكن تلخيص موقع الضرر وفق ما يوضحه الشكل املوالي:
الشكل رقم ( )1يوضح موقع الضرر في الجسم

املصدر  :انطالقا من الجدول رقم ()3

 3-4توزيع حوادث العمل حسب الخبرة املهنية:
إن دراسة حوادث العمل من زاوية موقع اإلصابة في الجسم يدفعنا إلى الحديث عن
توزيعها حسب فئات الخبرة املهنية (االقدمية ) للعمال ،و هذا ماسوف نتناوله من
خالل الجدول املوالي :
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الجدول رقم (  )4يوضح توزيع حوادث العمل حسب الخبرة املهنية للعامل

املصدر  :سجالت و ارشيف مديرية QHS

يتبين من الجدول ( )4أن حوادث العمل وقعت بشكل كبير لدى الفئة [ – 15
 [ 20سنة بنسبة  ، %26,82ولدى الفئة [  [ 15 – 10سنة بنسبة  .%24,39و
بمحاولة تفسير ذلك يمكننا القول أن العمال الذين تتراوح خبرتهم املهنية في الفئة [
 [20- 10سنة يمثلون اكبر عدد من العمال و املؤسسة لم توظف عماال جدد أما
بالنسبة للفئة [  [10 – 5سنة بنسبة  %21,95نالحظ ارتفاع محسوس للحوادث لدى
هذه الفئة بسبب نقص الكفاءة و الخبرة املطلوبين و سرعة االندفاع و التهور.
 4-4توزيع حوادث العمل حسب أشهر السنة:
يمكن تصنيف حوادث العمل التي وقعت في املؤسسة خالل الفترة ()2013-2004
حسب أشهر السنة ،كما يبين الشكل املوالي:
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الشكل رقم ( )2يوضح توزيع حوادث العمل حسب اشهر السنة

املصدر  :سجالت و ارشيف مديرية QHS

نالحظ من الشكل ( )2أن حوادث العمل ترتفع في شهر سبتمبر و أكتوبر بنسبة
 %8,94 .%17,88على التوالي و هي األشهر التي تكون عودة العمال من العطلة
السنوية ،و فيها يكونون غير مستعدين و مهيئين للعمل ،ونالحظ أيضا ارتفاع محسوس
في شهر ماي بنسبة  %14,63ألنه الشهر الذي يسبق العطلة السنوية للعمال ،و في
هذا الشهر يحس العمال باإلجهاد و اإلرهاق الناتج عن عدة أشهر متواصلة من العمل
( سبتمبر _ ماي) ،إن صح التعبير تعب متراكم و بالتالي تزيد قابلية العمال لإلصابة
بالحوادث .أما بالنسبة لألشهر جانفي ،فيفري ،مارس بالنسب %10,75 .%9,75
 %8,13.على التوالي فقد كان رأي املسئولين ،انه في هذه األشهر يشتد البرد ،الجليد و
الثلج ،مما يزيد من إصابات االنزالق ،إضافة إلى أن جسم العامل يكون ضعيف
بسبب نزالت البرد ،و بالتالي يكون أكثر عرضة للحوادث.
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 -5االستنتاجات:
 هناك قصور في تسجيل البيانات الخاصة بحوادث العمل و عدم جدولتها حسبالسنوات في بيانات مما صعب الوصول إليها ،و هذا دليل على وجود إهمال و عدم
االهتمام بإدارة الصحة و السالمة املهنية من طرف مسئولي املؤسسة و تحفظهم
على اإلحصائيات .حيث يعتقد مقداد ()2010ان البلدان النامية لم تثبت لحد اآلن
أن برامج مواجهة حوادث العمل التي تتبناها قوية و قادرة فعال على التحكم في
أخطار العمل .
 هناك تزايد في حوادث العمل خاصة بالنسبة للعمال املسئولين عن تركيباألعمدة و األسالك الكهربائية و هم أكثر فئة عرضة لإلصابة بالصاعقات
الكهربائية  .و هو ما يتطابق و تفسير مركز تطوير الطاقات املتجددة )(CDER ,2016
الذي يفسر سبب األخطار الكهربائية إلى)1( :عدم إدراك العمال لألخطار الناجمة
عن عدم استجابة التجهيزات للمعايير أو عدم صيانتها أو ( )2تجاهل املسئولين
ملعايير السالمة و الصحة املهنية .
 اتضح أن الفئة ذات اقل خبرة هم األكثر عرضة للحوادث مقارنة بالفئات األخرى.مثلما جاءت به دراسة شعالل مختار ( )2009أن هناك عالقة عكسية بين الخبرة
املهنية و حوادث العمل ،و هذا راجع الى نقص الكفاءة و التهور .وهم أيضا من
يمثلون اكبر عدد من العمال .
 ظهر أن أكثر اإلصابات كانت من نوع جروح و حروق في األيدي و األصابع ،و هذانتيجة للتعرض لصاعقات كهربائية ،أما بالنسبة للرضوض و الكسور في العمود
الفقري و الرأس نتيجة للسقوط من األعمدة الكهربائية أو عدم استعمال الرافعة
في حمل املعدات .و هذا ناجم عن عدم التزام العمال بارتداء معدات الوقاية
الشخصية (الخوذة ،القفازات ).... ،و هذا نتيجة نقص التكوين و التأهيل في مجال
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السالمة املهنية من جهة و عدم تطبيق اإلدارة لعقوبات صارمة على من ال يرتدي
معدات السالمة.
حسب ( ،)MADSنجد أن ( )1عدد العمال املعرضين للخطر كبير)2( ،مستوى
تكوينهم وتأهيلهم ضعيف )3( ،معدات الوقاية الشخصية غير متوفرة ،نقص جودتها
أو مستعملة بطريقة غير مالئمة.
-

بينت الدراسة أن حوادث العمل تكثر في الشهور الشتوية ألنه يشتد فيها البرد و
الجليد  ،وتسوء فيها األحوال الجوية نظرا لطبيعة العمل الخارجي  ،مما يزيد من
خطر االنزالق و التكهرب  ،كما أن جسم العامل يكون ضعيف بسبب نزالت البرد و
بالتالي يكون عرضة للحوادث  .كما تكثر في شهر ماي ألنه الشهر الذي يسبق
العطلة السنوية للعامل بحيث يحس العامل باإلجهاد و اإلرهاق (تعب متراكم)عن
عدة أشهر متواصلة من العمل  ،كما تكثر في شهر سبتمبر و أكتوبر تكون عودة
العمال من العطلة السنوية و فيها يكونون غير مهيئين و مستعدين للعمل و بالتالي
يقعون كثيرا في األخطاء .

 -5التوصيات و االقتراحات:
 العمل على نشر الثقافة الوقائية و تحسيس العمال و توعيتهم بأهمية السالمة والصحة املهنية.
 يجب على املؤسسة تطبيق نظام عقوبات صارم لكل من يخالف تعليمات وقواعدالصحة و السالمة املهنية و معاقبة من ال يستعمل وسائل الوقاية الشخصية ،و لكل
من يفتعل حادث عمل.
 تقييم األخطار املحتملة التي يمكن أن تسبب حادث بناءا على األخطاء السابقة التيوقعت في املاض ي ،مما يمكن املؤسسة من التنبؤ بها في املستقبل.
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 إعداد دورات تدريبية بناءا على تحديد االحتياجات الحقيقية من التدريب خاصة فيمجال السالمة و الصحة املهنية ،وذلك بتقديم محاضرات ،وشروحات مع تطبيقها
في الواقع من طرف أخصائيين في السالمة أو اطفائيين ،لتدريب العمال على الطرق
الصحية و السليمة للعمل ،و كيفية القيام باإلسعافات األولية للمصاب عند وقوع
حادث .
 تحديد مناصب العمل و مهام كل منصب و كيفية انجازه بطريقة صحية و سليمةلتكييفها مع العامل ،و ذلك بتصحيح وضعيات عمل العمال من حيث تصميم مكان
العمل و كيفية استخدام أدوات الوقاية الشخصية ،و لقد أكدت دراسة سعدي
( )2012أن لتصحيح وضعيات العمل للعمال تأثير كبير في التخفيف من حوادث
العمل.
 توعية مسؤولي املؤسسة بالدور الهام الذي يؤديه مسؤول السالمة املهنية و ضرورةمساندته .
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امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر البعد القيادي لثقافة املؤسسة على األداء كبعد
لتنفيذ االستراتيجية في املؤسسة ،وذلك من خالل دراسة أثر البعد القيادي للثقافة متمثال في
القيادة اإلدارية على األداء الوظيفي داخل املؤسسة ،وقد شملت الدراسة  25مؤسسة صناعية
متوسطة تنشط في والية سطيف ،ووصلت إلى عدة نتائج أهمها وجود أثر إيجابي ذو داللة إحصائية
للبعد القيادي للثقافة التنظيمية على بعد األداء لتنفيذ االستراتيجية.
الكلمات املفتاحية :البعد القيادي للثقافة ،القيادة اإلدارية ،نمط اإلشراف ،بناء فرق العمل ،األداء
الوظيفي ،تنفيذ االستراتيجية.

Abstract:
This study aimed to identify the impact of the leadership dimension of culture on the
performance as a dimension of the implementation of the strategy in firms. This study examined
the impact of the leadership dimension on culture represented by the administrative leadership on
the job performance. The study included 25 medium industrial establishments operating in Setif
state and reached a number of results, the most important of them is a Positive statistically
significant effect of the leadership dimension of the organizational culture on the performance
dimension of the implementation of the strategy.
Keywords: Leadership dimension of culture, administrative leading, Supervision style, Building
teams, job performance, implementation of the strategy.
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مقدمة
تستمد الثقافة التنظيمية من املعتقدات والقيم املشتركة بين العاملين في
املؤسسة ،كما تستمد من القواعد واملعايير التي تطبقها املؤسسة ،وهي التي ترسم
الصورة الذهنية وتولد اإلحساس بالهدف واملعنى ،وتجعل العاملين في املؤسسة يشعرون
أنهم جزء من الكل .فاملنظمات التي تملك ثقافة تكيفية وقوية تمكن أعضاءها من
االلتزام واالنضباط ،اإلبداع والتحديث ،املشاركة في اتخاذ القرارات مما يدفعهم إلى
تحقيق أداء فردي متميز يمكن املنظمة من تحقيق أهدافها .والثقافة التنظيمية مثلها
مثل الثقافة املجتمعية تسيطر على سلوك من ينتمون إليها وتتحكم في رؤيتهم للعالم
وتفاعلهم معه ،وتفسر كل التعقيدات الخفية في حياة املؤسسة.
وتعتبر القيادة من أكثر العمليات تأثيرا في سلوك العنصر البشري في املنظمة ،فهي
تؤثر في عملية اتخاذ القرار كما تؤثر أيضا في أداء األفراد ورضاهم عن العمل ،وتعتبر
محورا رئيسيا للعالقة بين القادة واملرؤوسين ،كما أن القائد يعتبر املحور الذي يتجمع
حوله املرؤوسين لتكوين فريق عمل فعال ،من خالل دوره في خلق االنسجام والتالحم
بينهم ،وبالتالي فالقيادة تساهم بشكل كبير في خلق أثر التعاضد بالعمل على إدارة
الصراعات داخل الفريق وتوجيه جهوده نحو تحقيق أهداف املنظمة.
أهمية الدراسة:
 يعتبر موضوع ثقافة املنظمة من أكثر املواضيع التي لقيت اهتماما كبيرا في ميدانإدارة األعمال والسلوك التنظيمي؛
 أن املوضوع يعتبر من املوضوعات الجديدة على األقل بالنسبة لواقعنا ،وتزدادأهميته إذا ما تم تناوله في إطار استراتيجي ،أي أخذا بعين اإلعتبار جملة من املفاهيم
ذات العالقة باالستراتيجية.
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أثر البعد القيادي للثقافة التنظيمية على األداء كبعد لتنفيذ االست راتيجية في املؤسسة -د راسة ميدانية لبعض
ط.د .خبابة عالء الدين
املؤسسات الصناعية املتوسطة الج زائرية-

 من خالل تتبع وضع العديد من املؤسسات الجزائرية التي تعاني من مشاكل تبين أناملشكلة في ذلك هو تفش ي العديد من السلوكيات واملمارسات الال مسؤولة والتي هي
نتائج لقيم ثقافية يحملها األفراد
أهداف الدراسة:
إن الهدف الرئيس ي من هذه الدراسة هو إبراز أثر البعد القيادي للثقافة على
األداء كبعد لتنفيذ االستراتيجية في املؤسسة ،وينبثق عن هذا الهدف الرئيس ي
مجموعة من األهداف الفرعية التالية:
 معرفة مدى استغالل املؤسسات محل الدراسة للبعد القيادي للثقافة من أجلرفع أداءها بغرض تحقيق أهدافها االستراتيجية؛
 معرفة مدى تأثير القيادة اإلدارية في املؤسسة عن طريق نمط اإلشراف ،وبناء فرقالعمل؛
 تقديم مجموعة من التوصيات الالزمة لتعزيز دور البعد القيادي للثقافة في األداءلتنفيذ االستراتيجية.
إشكالية الدراسة:
بناء على ما سبق يمكن صياغة إشكالية الدراسة في السؤال التالي:
ما هو أثر البعد القيادي للثقافة التنظيمية على بعد األداء لتنفيذ
االستراتيجية في املؤسسة؟
فرضيات الدراسة:
من أجل تحليل املوضوع ميدانيا تمت صياغة فروض الدراسة كاآلتي:
الفرضية الرئيسية:
على ضوء هذا السؤال تم وضع الفرضية الرئيسية التالية:
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أثر البعد القيادي للثقافة التنظيمية على األداء كبعد لتنفيذ االست راتيجية في املؤسسة -د راسة ميدانية لبعض
ط.د .خبابة عالء الدين
املؤسسات الصناعية املتوسطة الج زائرية-

هناك أثر للبعد القيادي للثقافة متمثال بالقيادة اإلدارية على بعد األداء لتنفيذ
االستراتيجية.
الفرضيات الفرعية:
تم تحديد الفرضيات الفرعية كالتالي:
الفرضية الفرعية األولى :توجد أثر ذو داللة إحصائية لنمط اإلشراف على األداء
الوظيفي؛
الفرضية الفرعية الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبناء فرق العمل على األداء
الوظيفي.
منهج الدراسة:
تم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي باعتباره املنهج املناسب لهذا البحث،
للتعرف على طبيعة العالقة بين البعد القيادي للثقافة التنظيمية ،و تنفيذ
االستراتيجية في املؤسسات محل الدراسة ،وذلك بجمع البيانات الالزمة اعتمادا على
الكتب والدراسات ذات الصلة ،كما تم االستعانة باستبيان إلجراء الدراسة
التطبيقية ،تم تحليله الحقا بعد باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة.
هيكلة الدراسة:
تم تقسيم الدراسة إلى جانب نظري وجانب تطبيقي:
 الجانب النظري تم التطرق ألدبيات متغيرات الدراسة وهما البعد القيادي للثقافةالتنظيمية و بعد األداء لتنفيذ االستراتيجية؛
 الجانب التطبيقي تم التطرق ألثر القيادة اإلدارية عن طريق نمط اإلشرافالديمقراطي ،وبناء فرق العمل على األداء الوظيفي في بعض املؤسسات الصناعية
املتوسطة الجزائرية.
نموذج الدراسة
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أثر البعد القيادي للثقافة التنظيمية على األداء كبعد لتنفيذ االست راتيجية في املؤسسة -د راسة ميدانية لبعض
ط.د .خبابة عالء الدين
املؤسسات الصناعية املتوسطة الج زائرية-

الثقافة
التنظيمية

البعد القيادي
للثقافة التنظيمية
نمط اإلشراف
(ديمقراطي

بناء فرق العمل

وأوتوقراطي)

األداء الوظيفي

تنفيذ االستراتيجية

املصدر :من إعداد الباحث
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أثر البعد القيادي للثقافة التنظيمية على األداء كبعد لتنفيذ االست راتيجية في املؤسسة -د راسة ميدانية لبعض
ط.د .خبابة عالء الدين
املؤسسات الصناعية املتوسطة الج زائرية-

 .Iالثقافة التنظيمية:
سنتطرق في هذا العنصر إلى عدة تعاريف للثقافة التنظيمية ،ثم إلى البعد
القيادي للثقافة.
 .1تعريف الثقافة التنظيمية:
 )Pascal Laurnt, 1997, P240( Scheinالذي يعتبر الرائد في مجال الثقافة،
يعتبرها على أنها "املستوى األعمق لالفتراضات األساسية الضمنية واملعتقدات التي يتم
مشاركتها من قبل أعضاء املنظمة .مجموعة القيم واملبادئ األساسية التي اخترعتها
الجماعة أو اكتشفتها أو طورتها أثناء حمل مشكالتها املتعلقة بالتكيف الخارجي
واالندماج الداخلي ،والتي أثبتت فعاليتها والتي يتم تعليمها لألعضاء الجدد واعتبارها
افضل طريقة ملعالجة املشكالت و إدراكها و فهمها".
 .2البعد القيادي للثقافة:
يشمل هذا البعد عناصر توصيف طبيعة القيادة اإلدارية في املنظمة من حيث
القدرة على إدراك دور اإلدارة العليا وما دونها ،ومدى االستعداد لتحمل املسئولية
وأساليب توضيح األهداف والوصول إليها .وطبيعة وخصائص سلوك العاملين
ودافعيتهم داخل املؤسسة ،ومنهجية قيادة التغيير والتطوير ،ومدى مشاركة اإلدارة
ً
ً
للعاملين في هذا التطوير وتحمل املخاطر التي تترتب عليها ،وفيما يلي عرضا موجزا
للعناصر السبعة (حريم ،1999 ،ص )12املكونة للبعد الخاص بالقيادة:
 إدراك دور اإلدارة واتجاهات العاملين نحوه؛ دور اإلدارة وأسلوبها؛ إدراك املسئولية؛ أسلوب التحول والتطور؛ الدافعية والسلوك البشري؛جملة وحدة البحث يف تنمية املوارد البشرية اجمللد  09العدد  01جوان 2018
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أثر البعد القيادي للثقافة التنظيمية على األداء كبعد لتنفيذ االست راتيجية في املؤسسة -د راسة ميدانية لبعض
ط.د .خبابة عالء الدين
املؤسسات الصناعية املتوسطة الج زائرية-

 قيادة التغيير باملنظمة؛ املشاركة وامللكية واملخاطرة. .IIتنفيذ االستراتيجية :يقصد بتنفيذ االستراتيجية وضع االستراتيجية موضع
التنفيذ ،من خالل وضع السياسات والبرامج وامليزانيات واإلجراءات ،حيث تشتمل على
تهيئة املناخ التنظيمي ،تخصيص املوارد ،بناء الهيكل التنظيم املناسب ،إعداد القوى
البشرية وتنمية القيادات اإلدارية ،وتتم عملية تنفيذ االستراتيجية عبر عدة مراحل
هي:
 وضع وتحدید السیاسات :هي املرحلة األولى في عملیة تنفیذ االستراتیجیة ،حيثفي هذه املرحلة يتم وضع السياسات الالزمة ملتابعة األداء والرقابة عليه ،والتنسيق بين
األهداف العامة وبين تصرفات املسيرين.
 تحدید ووضع البرامج :البرنامج ھو أداة التوجه التنفیذي لإلستراتیجیة ،والذي قدیتضمن إعادة ھیكلة التنظیم أو تغیير الثقافة الداخلیة حول كیفیة أداء أو إنجاز مھام
محددة (القطامين ،2002 ،ص ،)140ويتطلب تحقيق فعالیة الخطة اإلستراتيجية
ترجمة األهداف إلى خطط سنویة ،وبرامج زمنیة تفصیلیة.
 وضع وتحدید املوازنات :املوازنة هي ترجمة للبرنامج في شكل كمي ،ومالي ،وتستخدمكأداة للتخطیط ،والرقابة ،حیث تظهر التكلفة ،والعائد للعناصر التي یتضمنها كل
برنامج.
 تحدید ووضع اإلجراءات :اإلجراء ھو الطريق املعتمد أو املخطط ألداء عمل یحتاجإلى جھود متتابعة ألكثر من فرد واحد داخل املؤسسة أو خارجها.
 تخصیص وتوزیع املوارد :تخصیص املوارد يسمح لإلدارة االستراتیجیة بتوفيراملوارد وفقا لألولویات املحددة في ضوء األھداف السنویة ،و یتوافر لدى أي مؤسسة
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أثر البعد القيادي للثقافة التنظيمية على األداء كبعد لتنفيذ االست راتيجية في املؤسسة -د راسة ميدانية لبعض
ط.د .خبابة عالء الدين
املؤسسات الصناعية املتوسطة الج زائرية-

أربع أنواع من املوارد ،التي یمكن استخدامها في سبیل تحقيق أهدافها املوضوعة (املوارد
املالية ،املوارد البشریة ،املوارد املادیة ،املوارد التكنولوجیة).
 .IIIأبعاد تنفيذ االستراتيجية
تتمحور أبعاد مرحلة التنفيذ االستراتيجي حول ثالثة أبعاد هي:
 .1تحديد من الذي سيقوم بعملية التنفيذ؛
 .2تحديد ما الذي يجب القيام به؛
 .3تحديد مستلزمات تنفيذ البديل االستراتيجي ،حيث يعتمد التنفيذ الناجح
لالستراتيجيات التي اختارتها املؤسسة على توفر مجموعة من املستلزمات ،ويتمثل
أهمها (غالب،2002،ص )153فيما يلي:
 وجود توافق بين االستراتيجية والهيكل التنظيمي؛ تناسب الثقافة التنظيمية مع االستراتيجية؛ أن تكون السياسات املعتمدة للمساعدة في تنفيذ االستراتيجية جيدة؛ توفر املهارات الالزمة لدى املديرين من اجل تنفيذ االستراتيجية بفعالية؛ توفر نظم إدارية مساندة لتنفيذ االستراتيجية.من خالل ما سبق يمكننا أن نالحظ أن كل أبعاد تنفيذ االستراتيجية تصب في
بعد واحد وهو األداء ،سواء تعلق باألداء الكلي للمؤسسة ،أو الوظيفي لعمالها.
 .IVمفهوم األداء:
يلخص  Carla Mendozaو  Pierre Bescosمفهوم األداء ( Bescos P., Mendoza C.,
 )1994, P219في البعدين التاليين:
 .1األداء في املؤسسة هو كل وفقط ما يساهم في تحسين توليفة :قيمة -تكلفة ،فليس
من الضرورة حسب رأيهما أن نسمى أداء ما يساهم في تخفيض التكلفة وحدها ،أو
زيادة القيمة لوحدها؛
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أثر البعد القيادي للثقافة التنظيمية على األداء كبعد لتنفيذ االست راتيجية في املؤسسة -د راسة ميدانية لبعض
ط.د .خبابة عالء الدين
املؤسسات الصناعية املتوسطة الج زائرية-

 .2األداء في املؤسسة هو كل وفقط ما يساهم في تحقيق ،وبلوغ األهداف
اإلستراتيجية ،أي األهداف ذات املدى املتوسط ،والطويل.
إن هذا التعريف لألداء يستند على مفاهيم القيمة ،والتكلفة ،وإستراتيجية
املؤسسة ،حيث تتمثل القيمة في الحكم الذي يتبناه السوق (الزبائن) ،على منفعة
الخدمات ،واملنتجات التي تعرضها املؤسسة ،هذا الحكم الذي يتجسد من خالل:
أسعار البيع ،الكميات املباعة ،حصة السوق ،األرباح ،صورة العالمة ،والسمعة؛ أما
التكلفة فهي املوارد املستهلكة ( مالية ،بشرية  )...إلنتاج املنتجات ،والخدمات ،في حين
أن األهداف اإلستراتيجية ،هي الرهانات التي اختارت املؤسسة العمل لبلوغها.
 .Vأثر القيادة على األداء الوظيفي
سنحاول في هذا العنصر التطرق إلى الوسائل واألساليب التي يستخدمها القادة
في تحسين أداء العاملين أو التي تساعدهم في ذلك ،ونظرا للدور الواسع للقادة في
املنظمة :تحفيز العاملين ،مساعدتهم في إنجاز العمل ،خلق روح الفريق بينهم ،معالجة
الصراعات التي تحدث بينهم ،تغيير اتجاهاتهم السلبية نحو العمل واملنظمة ،...لذلك
سنقوم بالتطرق للنقاط التالية:
 .1أثر أنماط القيادة على أداء املرؤوسين
تشير نتائج الدراسات التي أجريت على نمط اإلشراف الذي يتبعه الرئيس مع
مرؤوسيه إلى وجود عالقة بين نمط اإلشراف وتأثيره على أداء و رضا املرؤوسين عن
العمل ،فحجم التأثير الذي يحدثه القائد مرتبط بعاملين ،األول خصائص شخصية
القائد اما الثاني اسلوبه في القيادة.
أ .خصائص شخصية القائد :ان سمات القائد من اهم االمور التي تمكنه من أداء
مهامه الوظيفية بنجاح وذلك عن طريق تعبئة مرؤوسيه بتحقيق الرضا الوظيفي
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أثر البعد القيادي للثقافة التنظيمية على األداء كبعد لتنفيذ االست راتيجية في املؤسسة -د راسة ميدانية لبعض
ط.د .خبابة عالء الدين
املؤسسات الصناعية املتوسطة الج زائرية-

لديهم لضمان رفع مستوى أدائهم ،وتوجيههم إلى تحقيق أهدافهم وأهداف املؤسسة،
وللقائد الناجح سمات تميزه عن غيره (عوض ،2008 ،ص )226نذكر من بينها:
 أن يكون ديمقراطيا ،وأال يستقل في اتخاذ القرارات الهامة وحده؛ بل يشرك معهمن يراهم ذوي خبرة؛
 االعتماد على الحقائق وال يصدر قرارات إال بعد التأكد من ذلك حتى ال تعميهاإلشاعات الكاذبة فتكون قراراته خاطئة؛
 القدرة على تحمل املسؤولية ،أي أن يكون متمتعا بالسيادة على في مجال النشاطالذي يشرف عليه؛
 الشجاعة ،بجيث يستطيع مواجهة أي موقف بدون خوف؛ املحبة املتبادلة بينه وبين املرؤوسين ،والقدرة على إكتساب الثقة.ب .نمط القيادة :يعد أسلوب القيادة املطبق من طرف القادة مع مرؤوسيهم العامل
الثاني املهم من حيث حجم التأثير على رضا املرؤوسين ومستوى أدائهم ،وعلى مناخ
العمل بصفة عامة ،وهو يختلف من أسلوب إلى آخر ،وفي هذه الدراسة سيتم التركيز
على النمط األوتوقراطي والنمط الديمقراطي.
 أثر النمط األوتوقراطي على أداء املرؤوسين :من أهم الجوانب التي يظهر فيها هذااألثر (العجمي ،2008 ،ص )80مايلي:
 محاولة بعض أفراد الجماعة الحصول على اهتمام خاص عند القائد والتقرب
اليه بطريقة ماكرة مستترة  ،و التسلق على أكتاف اآلخرين؛
 كثرة الدس والوشاية والتكتالت واملشاحنات؛
 قتل االقتارحات البناءة؛
 انتشار الكارهية بين أفراد الجماعة والنقد الالذع للزمالء؛
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أثر البعد القيادي للثقافة التنظيمية على األداء كبعد لتنفيذ االست راتيجية في املؤسسة -د راسة ميدانية لبعض
ط.د .خبابة عالء الدين
املؤسسات الصناعية املتوسطة الج زائرية-

 عدم القدرة على معارضة أي قائد وقبوله دون مناقشة؛
 تفكك أفراد الجماعة والعمل في جو يسوده الخوف والقلق.
 أثر النمط الديمقراطي على أداء املرؤوسين :يظهر اثر هذا النمط من القيادة علىأداء املرؤوسين في جوانب عدة (نفس املرجع ،ص )84نذكر منها ما يلي:
 يتعاون أفراد الجماعة مع قائدهم و فيما بينهم ويقبل بعضهم بعضا؛
 ال يحاول احد أفراد الجماعة التقرب من القائد والتسلق على أكتاف الغير ،بل
يشيع الحب بين جميع األفراد؛
 يقل النقد السلبي بين أفراد الجماعة؛
 تكثر االقتراحات البناءة التي تجد طريقها للمناقشة واألخذ بها؛
 يناقش أفراد الجماعة أري القائد في جو من الحرية والشعور باألمن والطمأنينة
والثقة بالنفس؛
 يقبل أفراد الجماعة آراء زمالئهم ؛
 كل ما سبق يخلق جوا مالئما يساعد على االبتكار واإلبداع والتفكير لصالح
املؤسسة.
 .2أثر القيادة على عمل الفريق:
تسعى املنظمة لتحقيق أهداف مشتركة لذا فعلى أعضائها التعاون لتحقيقها ،أي
أن يشكلوا فريق عمل أو فرق عمل تتعاون لتحقيق أهداف املنظمة .ويعتبر سلوك
القائد سواء على مستوى فريق املنظمة أو فريق فرعي هو محور عمل الفريق ،حيث
يلعب دور ميسر للعمل  ،Facilitateurفيساعد على تالحم األفراد في الفريق ،كما
يتقدم املرؤوسين للسير نحو تحقيق أهداف املنظمة بما يتوفر عليه من رؤية
مستقبلية وثقة بالنفس ومعرفة بكيفية تحقيق هذه األهداف.
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أثر البعد القيادي للثقافة التنظيمية على األداء كبعد لتنفيذ االست راتيجية في املؤسسة -د راسة ميدانية لبعض
ط.د .خبابة عالء الدين
املؤسسات الصناعية املتوسطة الج زائرية-

أ .أهمية القيادة لبناء عمل الفريق :يحتاج بناء عمل الفريق إلى االتفاق بين أعضائه
على توزيع العمل فيما بينهم وتحديد مساهمة كل األعضاء في املشاركة في أداء عبء
العمل ،هذا باإلضافة إلى الحاجة إلى تحديد أسلوب جدولة العمل واملهارات التي يجب
تطويرها ،وكيف يمكن حل الصراعات وكيف تتخذ وتعدل القرارات (العطية،2003 ،
ص ،)159وطرق التوفيق بين مهارات أعضاء الفردية ومواصفات العمل ...الخ ،لذلك
يجب أن يعرف القائد أعضاء الفريق جيدا حتى يوظف قدراتهم املتنوعة لخدمة
الهدف املشترك.
ب .دور القائد في تحسين أداء الفريق :يتوقف أداء فريق العمل ومدى نجاحه على
قائد الفريق ،فالقائد الفعال هو الذي يحقق الحاجات االجتماعية ألعضاء الفريق
وحاجات املهام أو األداء ،كذلك يقوم القائد بتحديد أهداف طموحة وواضحة
للفريق ،بحيث يحظى بثقة أعضاء الفريق كما أنه يمارس تأثيره عليهم من أجل تحقيق
أداء جماعي مرتفع مع تقديم املساعدة الالزمة إلنجاز ذلك ،كذلك يساعد وضوح
الهدف على وضع قواعد صحيحة لفريق العمل ،ومعنى ذلك أن القائد الفعال للفريق
هو الذي يحدد قواعد العمل ومعايير األداء ويستخدم مهاراته ملساعدة الفريق في حل
املشاكل بغرض تحسين أداء الفريق (السيد ،1997 ،ص ص.)139-137 :
 .VIتشخيص واقع متغيرات الدراسة
استخدمت الدراسة الحالية املنهج الوصفي التحليلي ،حيث تم جمع املعلومات
بواسطة استمارة استهدفت اإلطارات العليا للمؤسسات محل الدراسة.
شملت عينة الدراسة عشرين ( )25مؤسسات متوسطة جزائرية تنشط في املجال
الصناعي في والية سطيف ،حيث بلغ العدد الكلي للعمال الذين تم توزيع االستمارة
عليهم  200عامل ،في حين كان عدد االستبيانات الصالحة للدراسة هو  ،117والجدول
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أثر البعد القيادي للثقافة التنظيمية على األداء كبعد لتنفيذ االست راتيجية في املؤسسة -د راسة ميدانية لبعض
ط.د .خبابة عالء الدين
املؤسسات الصناعية املتوسطة الج زائرية-

التالي يوضح أسماء املؤسسات محل الدراسة وعدد االستبيانات املوزعة واملستردة
والصالحة للدراسة:
جدول رقم  :01عدد االستبيانات املوزعة واملستردة على أفراد عينة الدراسة
الرقم

اسم املؤسسة

عدد البيانات املوزعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SARL SPAC KEROUANI FRERES
SARL HADDAD CERAMIC
SARL SOFAFE
SARL TALI EMBALLAGE
SARL GROUPE RIADH EL FETH
SARL AGGOUN PLAST
SARL SMID DU TELL
SNC SETIPLAST
SARL K PLAST CABLE
SARL JUS LA BELLE
SARL HIDHAB PLAST
SNC BOUADJIL ET CIE
SARL SAFARI
SNC KEBICHE ABDEHALIM ET CIE
SARL TOTA PLAST
EURL AGRO PLAST
SARL GROUPE MESSAI ET ALITI
SARL ENNASSAA
SARL PROSATI
EURL CERAMICA SEKLOULI
SARL ALGERIANA
SNC ALITI ET KHABABA
SNC ALITI ACHOUR ET CIE
SARL RET PLAST
SARL SLIMZEG
املجموع

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
200

عدد البيانات
املسترجعة
07
07
01
04
06
05
05
04
04
06
04
05
05
04
01
03
05
05
06
04
05
07
05
04
05
117

املصدر :من إعداد الباحث.
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أثر البعد القيادي للثقافة التنظيمية على األداء كبعد لتنفيذ االست راتيجية في املؤسسة -د راسة ميدانية لبعض
ط.د .خبابة عالء الدين
املؤسسات الصناعية املتوسطة الج زائرية-

 .1صدق الدراسة:
تم التحقق من الصدق من خالل صدق املحتوى  Content Validityحيث تم التحقق
من صدق األداة باالستعانة بنخبة منتقاة من املحكمين أصحاب الخبرة في التخصص
من أساتذة الكلية املختصين سواءا في التسيير أو اإلحصاء بغرض إثراءه وتكييفه أكثر،
وهو ما جعل االستبيان أكثر دقة وموضوعية في القياس ،وقد بلغ عدد املحكمين ستة
( )6محكمين.
 .2ثبات الدراسة
لقياس مدى ثبات االستبيان تم حساب معامل ألفا-كرونباخ باستخدام برنامج " SPSS
 "22وكانت النتائج موضحة في الجدول التالي:
الجدول رقم  :02اختبار الثبات للدراسة امليدانية
حجم العينة
117

معامل الثبات ألفا كرونباخ
0,843

املصدر :من إعداد الطالب بناءا على مخرجات .SPSS
نالحظ من الجدول أعاله أن جميع معامل الثبات مقبول وهي أكبر من النسبة املقبولة
إحصائيا ( ،)0,60حيث بلغ معامل الثبات ( ،)0,843وبذلك يمكن القول أن كافة
املقاييس ثابتة ،بمعنى أن املبحوثين يفهمون جيدا عبارات االستبيان وبالطريقة
املقصودة ،وهذا ما يسمح باستعمال األداة في الدراسة امليدانية.
 .VIIالتحليل اإلحصائي ملعطيات االستبيان
 .1عرض وتحليل بيانات محور القيادة اإلدارية :يضم محور القيادة اإلدارية ثالث
ابعاد رئيسية هي :بعد اإلشراف ،بعد فريق العمل ،بعد الرضا عن الحوافز.
أ .بعد اإلشراف :يعبر نمط القيادة عن األسلوب السائد الذي يعتمده القائد اإلداري
في قيادته ملرؤوسيه من حيث اعتماد وطريقته في صنع واتخاذ القرار ومدى املشاركة،
سلوكيات معينة كطريقة التسيير و االتصال مع املرؤوسين في املعلومات املقدمة من
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أثر البعد القيادي للثقافة التنظيمية على األداء كبعد لتنفيذ االست راتيجية في املؤسسة -د راسة ميدانية لبعض
ط.د .خبابة عالء الدين
املؤسسات الصناعية املتوسطة الج زائرية-

طرفه إلى مرؤوسيه ،وتعتبر هذه السلوكيات وغيرها محددات لنوع النمط القيادي إن
كان نمط ديمقراطي أو نمط أوتوقراطي أو نمط حر .وقد اقتصرنا في دارستنا على
النمط الديمقراطي والنمط الديمقراطي ألنهما األكثر شيوعا خاصة بالنسبة للقطاع
االقتصادي .كانت نتائج استجابات افرد العينة كما هو موضح بالجدول التالي:
جدول رقم  :03نتائج استجابة أفراد العينة لبعد اإلشراف
املتوسط

االنحراف

درجة

اتجاه

الر

الحسابي

املعياري

االستجابة

التقييم

01

ال يقبل و ال يتفهم املدير أي اعتذار للتأخر او الغياب

2.61

0.995

منخفضة

سلبي

02

يوزع املدير الواجبات على العاملين دون مراعاة لقدراتهم

2.5

1.111

منخفضة

سلبي

03

يسعى املدير إلى تطبيق تعليماته بحذافيرها

3.36

0.872

مرتفعة

إيجابي

04

ال يهتم املدير بتحديث برامج تدريب العاملين

2.56

0.854

منخفضة

سلبي

05

يتردد املدير في إعطاء أي نوع من الحريات للعاملين

2.67

0.934

منخفضة

سلبي

06

يهتم املدير بآراء املرؤوسين حول سلوكياته

2.53

0.962

منخفضة

سلبي

07

ال يلزم املدير جميع العاملين بمستويات أداء

3.17

0.925

مرتفعة

إيجابي

08

يضع املدير خطة العمل وطريقة ادائه بمشاركة

3.38

1.041

مرتفعة

إيجابي

09

يهتم املدير باملناقشة وتبادل األراء حول العمل

3.61

0.870

مرتفعة

إيجابي

10

ال يعتمد املدير أسلوب األمر والنهي في التعامل

3.03

0.916

مرتفعة

إيجابي

11

يعتبر املدير العاملين على قدر كاف من تحمل املسؤولية

3.14

0.821

مرتفعة

إيجابي

12

يأخذ بعين االعتبار مصالح و مشاكل املرؤوسين

3.30

0.915

مرتفعة

إيجابي

استجابات أفراد العينة لبعد اإلشراف

3.11

0.414

مرتفعة

إيجابي

قم

العبارة

املصدر :من إعداد الطالب بناءا على مخرجات .SPSS
من خالل الجدول أعاله يتضح أن املتوسط الحسابي اإلجمالي قد بلغ 3.11
بأهمية نسبية مرتفعة وبانحراف معياري إجمالي قدر ب  ،0.414وكانت النتائج كالتالي:
 بالنسبة للعبارات الدالة على النمط األوتوقراطي في القيادة وهي العبارات من (1إلى  )6تراوحت قيم املتوسط الحسابي ملعظم العبارات بين  2.65-2.50بأهمية نسبية
منخفضة و بانحراف املعياري بين  ،1.111-0.854وهذا يدل على أن استجابات أفراد
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أثر البعد القيادي للثقافة التنظيمية على األداء كبعد لتنفيذ االست راتيجية في املؤسسة -د راسة ميدانية لبعض
ط.د .خبابة عالء الدين
املؤسسات الصناعية املتوسطة الج زائرية-

العينة تميل إلى رفض محتوى العبارات الدالة على النمط األوتوقراطي ،ما عدا العبارة
رقم ( )3والتي بلغ متوسطها الحسابي  ،3.38ومنه فإن إجابات أفراد العينة على هذه
العبارة تميل إلى قبولها ،ويرجع الباحث السبب في ذلك هو اعتقاد القيادة اإلدارية في
عينة البحث أنها هي األدرى بمصالح املؤسسة وأفرادها كون أن لديها معطيات ليست
لدى باقي العاملين في املؤسسة بحكم موقع القائد في اعلى هرم السلم الوظيفي.
 بالنسبة للعبارات الدالة على النمط الديموقراطي في القيادة وهي العبارات من (7إلى  )12تراوحت قيم املتوسط الحسابي لكل العبارات بين  3.61-3.03بأهمية نسبية
مرتفعة وبانحراف املعياري بين  ،1.041-0.821وهذا يدل على أن استجابات أفراد
العينة تميل إلى قبول محتوى العبارات الدالة على النمط الديموقراطي ،فالقائد
"املدير" ال يلزم العاملين بمستوى أداء معين وال يعتمد أسلوب األمر والنهي في تعامله
معهم ،بل يعتمد مبدا املشاركة والحوار حول أداء العمل ويعتبرهم على قدر كاف من
املسؤولية ،كما يأخذ مصالحهم ومشاكلهم بعين االعتبار.
مما سبق من تحليل الستجابات أفراد العينة حول بعد اإلشراف ،يتبين لنا أن
رفضهم ملدلول عبارات النمط األوتوقراطي ،وميلهم إلى قبول العبارات الدالة على
النمط الديمقراطي ،توحي بأن النمط القيادي السائد في العينة محل الدراسة هو
النمط الديمقراطي.
ب .بعد فريق العمل :كانت نتائج استجابات أفراد العينة لعبارات بعد بناء فريق
العمل كما هو موضح في الجدول التالي:
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أثر البعد القيادي للثقافة التنظيمية على األداء كبعد لتنفيذ االست راتيجية في املؤسسة -د راسة ميدانية لبعض
ط.د .خبابة عالء الدين
املؤسسات الصناعية املتوسطة الج زائرية-

جدول رقم  :04نتائج استجابة أفراد العينة لبعد فريق العمل
املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

درجة
االستجابة

إتجاه
التقييم

الر
قم
13

يشجع املدير الفريق على املشاركة في صنع القرارات

3.28

0.917

مرتفعة

إيجابي

14

يثمن املدير أداء الجماعة

3.28

0311.

مرتفعة

إيجابي

15

املهم بالنسبة للمدير هو بناء فريق عمل عالي األداء

3.44

1.037

مرتفعة

إيجابي

16
17
18
19

يقسم املدير األعمال الكبيرة إلى مهام صغيرة
يساهم الزمالء بشكل فعال في رقي املؤسسة
يلتقى أفراد الجماعة والزمالء خارج نطاق العمل
يتحد الزمالء في مواجهة أي مشكلة تهدد تماسكهم
يختار الزمالء بعضهم البعض عند تحديد مجموعة ألداء
مهمة ما
ال يعتبر املدير وجود فريق متماسك بمثابة تهديد له
بوجه املدير عمل الجماعة بهدف تحسين االداء
ال يفرق املدير في تعامله مع أفراد فريق العمل
يستأثر املدير باتخاذ القرارات حتى في وجود الجماعة
استجابات أفراد العينة لبعد فريق العمل

3.03
3.09
3.39
3.30

0.872
1.003
1.107
1.049

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي

3.17

0.935

مرتفعة

إيجابي

3.25
3.33
3.16
2.97
3.22

0.909
0.837
0.979
0.870
0.643

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
منخفضة
مرتفعة

إيجابي
إيجابي
إيجابي
سلبي
إيجابي

20
21
22
23
24

العبارة

املصدر :من إعداد الطالب بناءا على مخرجات .SPSS
من خالل الجدول أعاله يتضح أن املتوسط الحسابي اإلجمالي قد بلغ 3.22
بأهمية نسبية مرتفعة ،و بانحراف املعياري إجمالي قدر  ،0.643وهذا يدل على أن كال
من القائد (املدير) واملرؤوسين يدركون أهمية فريق العمل في نشاط املؤسسة ،وهذا
ما دلت عليه استجابات أفارد العينة حيث تراوحت متوسطات العبارات بين -3.03
 ،3.44ما عدا العبارة رقم ( ،)24و مرد ذلك إلى أن املدير قد يضطر أحيانا إلى اتخاذ
قرارات مهمة ال تحتمل التأخير في مواقف معينة ،لذا فهو ال يرجع إلى أفراد الفريق في
اتخاذ القرار بشأنها.
إال انه إجماال ومن نتائج الجدول السابق فإننا نالحظ أن القائد "املدير" يدرك
أهمية فريق العمل في حياة املؤسسة ونشاطها فهو يشجع الفريق على املشاركة في
صنع القرارات ،ويثمن أداء الجماعة ويعمل على بناء فريق عمل عالي األداء بهدف
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تحسين األداء ،وال يعتبر وجود فريق متماسك بمثابة تهديد له بل يوجه عمل
الجماعة ،كما يقسم املدير األعمال الكبيرة إلى مهام صغيرة وال يفرق في تعامله مع
أفراد فريق العمل ،وهذا ما يتوافق مع نمط القيادة الديمقراطي.
إن سلوك القائد في استعماله لفريق العمل كوسيلة لرفع األداء يتفق مع رؤية
املرؤوسين حيث يترك للزمالء حرية اختيار بعضهم البعض عند تحديد مجموعة ألداء
مهمة ما ،وما يزيد من قوة ترابط أعضاء الفريق التقائهم خارج أوقات العمل ،وعليه
فاملرؤوسون يرون أن الزمالء يساهمون بشكل فعال في رقي املؤسسة و يتحدون في
مواجهة أي مشكلة تهدد تماسكهم.
 .2عرض وتحليل بيانات محور األداء الوظيفي :بعد تحليل بيانات محور القيادة
اإلدارية ،سنعالج في هذه النقطة نتائج استجابات أفراد العينة لعبارات محور األداء
الوظيفي ،و بعد تفريغ معطيات االستبيان في برنامج  ،SPSSتحصلنا على النتائج
املوضحة في الجدول التالي:
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ط.د .خبابة عالء الدين
املؤسسات الصناعية املتوسطة الج زائرية-

جدول رقم  :06نتائج استجابة أفراد العينة ملحور األداء الوظيفي
الرقم

العبارة

25
26

تشجيع مديرك يدفعك إلنجاز عملك بكفاءة
عدم تفويض السلطات يعيق تحسين أدائك الوظيفي
ضعف التفاعل بينك و بين رئيسك يسهم في انخفاض
مستوى أدائك الوظيفي
اهتمام املدير باقتراحات املرؤوسين في العمل يشجعهم على
رفع مستوى أدائهم
العمل بواسطة الجماعة يسهل املهام ويحسن األداء
يتبادل أفراد فريق العمل الخبرات واملهارات
فريق العمل يذلل املهام الصعبة واملعقدة
العمل ضمن جماعة يقلل الصراعات ويرفع مستوى األداء
يسهم اطالع العامل على نتائج تقييم أدائه في تطويره
عدالة نظام تقييم األداء تعد حافزا للعاملين لتطوير
أدائهم الوظيفي وتحسينه
ثمة تركيز على مبدأ الجدارة واالستحقاق في الترقية بهدف
تحسين األداء
تحقيق العدالة في تعامل املدير يدفعني إلى رفع مستوى
أدائي
استجابات أفراد العينة ملحور األداء الوظيفي

27
28
29
30
31
32
33
34
35
47

املتوسط
الحسابي
3.52
3.55

االنحراف
املعياري
0.854
0.795

درجة
االستجابة
مرتفعة
مرتفعة

إتجاه
التقييم
إيجابي
إيجابي

3.63

0.882

مرتفعة

إيجابي

3.05

0.983

مرتفعة

إيجابي

3.69
3.61
3.89
3.58
3.44

0.906
0.748
0.758
0.832
0.833

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي
إيجابي

3.72

0.899

مرتفعة

إيجابي

2.91

1.109

منخفضة

سلبي

3.16

0.912

مرتفعة

إيجابي

3.48

0.448

مرتفعة

إيجابي

املصدر :من إعداد الطالب بناءا على مخرجات .SPSS
من خالل الجدول أعاله يتضح أن املتوسط الحسابي اإلجمالي بلغ  3.48بأهمية نسبية
مرتفعة ،وبانحراف املعياري إجمالي قدر ب  ،0.448وهذا يدل على أن استجابات أفراد
العينة ورؤيتهم لتأثر األداء الوظيفي بكل من سلوك القائد (املدير) و فريق العمل و
نظام الحوافز املتبع في املؤسسة وجاءت النتائج كما يلي:
 فيما يخص تأثير سلوك القائد واملعبر عنه بالعبارات ( ،)28-27-26-25فقد بلغاملتوسط الحسابي لها بين  3.05إلى  3.64بأهمية نسبية مرتفعة ،وبانحراف معياري
محصور بين  0.795و  ،0.983حيث كان رأي أفراد العينة موافقا ملحتوى العبارات
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أثر البعد القيادي للثقافة التنظيمية على األداء كبعد لتنفيذ االست راتيجية في املؤسسة -د راسة ميدانية لبعض
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املؤسسات الصناعية املتوسطة الج زائرية-

واكدوا على أن تشجيع املدير للمرؤوسين ،اهتمامه باقتراحاتهم في العمل يدفعهم
إلنجاز العمل بكفاءة ويشجعهم على رفع مستوى أدائهم ،وان ضعف التفاعل بين
الرئيس و املرؤوس وعدم تفويض السلطات للمرؤوس يؤدي إلى إعاقة وانخفاض
مستوى األداء.
 أما تأثير فريق العمل على األداء واملعبر عنه بالعبارات ( ،)32-31-30-29فقد بلغاملتوسط الحسابي لها بين  3.58إلى  3.89بأهمية نسبية مرتفعة ،و بانحراف معياري
محصور بين  0.748و  ،0.906حيث كان رأي أفراد العينة موافقا ملحتوى العبارات
واكدوا على أهمية العمل كفريق وان العمل بواسطة الجماعة يقلل الصراعات
ويسهم في تبادل أعضاء الفريق الخبرات واملهارات ،كما يسهل املهام الصعبة واملعقدة
ما يؤدي إلى رفع مستوى األداء وتحسينه.
 أما تأثير نظام الحوافز على األداء و املعبر عنه بالعبارات ( ،)36-35-34-33فقد بلغاملتوسط الحسابي للعبارات ( )36-34-33بين  3.16إلى  3.72بأهمية نسبية مرتفعة ،و
بانحراف معياري محصور بين  0.833و  ،0.912حيث كان رأي أفراد العينة موافقا
ملحتوى العبارات ،واكدوا على أن اطالع العامل على نتائج تقييم أدائه يسهم في
تطويره ،وان توفر العدالة في تعامل املدير و كذا في نظام تقييم األداء تدفع األفراد إلى
رفع أدائهم الوظيفي وتحسينه.
 أما العبارة ( )35فبلغ متوسطها الحسابي  2.91بأهمية نسبية منخفضة،وبانحراف معياري قدره  ،1.109تدل على عدم قبول أفراد العينة ملحتوى العبارة،
ويرون أن الترقية في املؤسسة ال تتم وفق مبدأ الجدارة واالستحقاق ،بل تتم وفق
اعتبارات أخرى ،وانه في حال اعتماد معايير الجدارة في الترقية فان ذلك سيعد حافزا
لألفراد و سيؤدي إلى تحسين أداءهم الوظيفي.
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 .VIIIاختبار الفرضيات
من أجل التعرف على طبيعة العالقة املوجودة بين القيادة اإلدارية واألداء
الوظيفي ،وكذا معرفة درجة مساهمة القيادة اإلدارية في رفع مستوى األداء ،تم
استخدام كل من عامل سبيرمان لالرتباط ،اختبار (ف) أو تحليل التباين األحادي
( ،)ANOVAواختبار (ت) للعينات املستقلة ،الختبار الفرضيات ،وكذا معامل التحديد
لقياس درجة تأثير املتغير املستقل على املتغير التابع.
 .1اختبار الفرضية الفرعية األولى
تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات البعد األول نمط اإلشراف من املحور
الثاني (القيادة اإلدارية) ،والذي تبين حسب نتيجة الدراسة أن نمط القيادة السائد
هو النمط الديمقراطي ،وفقرات املحور الثالث (األداء الوظيفي) ،وعليه ستقتصر
الدراسة على تحديد العالقة بين هذا النمط السائد(الديموقراطي) ،واملتغير التابع
األداء الوظيفي .وكانت النتائج كالتالي:
الجدول رقم  :07معامل االرتباط بين نمط القيادة السائد (الديمقراطي) ومستوى
األداء الوظيفي
املجال
معامل لالرتباط R
2
معامل التحديد R
القيمة االحتمالية () Sig.

نمط القيادة السائد (الديمقراطي) ومستوى األداء
0.547
0.299
**0.00

**االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.01=α
املصدر :من إعداد الطالب بناءا على مخرجات .SPSS
من خالل نتائج الجدول نالحظ أن معامل االرتباط بين نمط القيادي السائد وهو
النمط الديموقراطي ومستوى األداء الوظيفي لدى عمال العينة يساوي  ،0.547وأن
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قيمة ( )Sig.تساوي  0.00وهي اقل من مستوى الداللة  ،0.01=αوهذا يدل على وجود
عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين نمط القيادة اإلدارية ومستوى األداء الوظيفي.
أما معامل التحديد فكانت قيمته  ،0.03وهذا يعني بأن القيادة اإلدارية تؤثر
باستعمالها لنمط اإلشراف كوسيلة في التأثير على ارتفاع مستوى األداء الوظيفي
بنسبة  ،%30وفي هذه الحالة النمط السائد هو النمط الديمقراطي.
ونتيجة ملا تقدم فانه يتم قبول الفرضية الفرعية األولى ونصها "يوجد أثر ذو
داللة إحصائية ألنماط اإلشراف على األداء الوظيفي".
 .2اختبار الفرضية الفرعية الثانية
تم اختبار هذه الفرضية من خالل فقرات البعد الثاني بناء فرق العمل من املحور
الثاني (القيادة اإلدارية) ،وفقرات املحور الثالث (األداء الوظيفي) ،وكانت النتائج
كالتالي:
الجدول رقم  :08معامل االرتباط بين بعد بناء فرق العمل ومستوى األداء الوظيفي
املجال
معامل لالرتباط R
2
معامل التحديد R
القيمة االحتمالية () Sig.

بعد بناء فرق العمل ومستوى األداء
0.511
0.261
**0.00

**االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.01=α
املصدر :من إعداد الطالب بناءا على مخرجات .SPSS
من خالل نتائج الجدول نالحظ أن معامل االرتباط بين بعد بناء فرق العمل
ومستوى األداء الوظيفي لدى العمال يساري  ،0.511وأن القيمة االحتمالية ()Sig.
تساوي  0.00وهي اقل من مستوى الداللة  ،0.01=αوهذا فيه داللة على وجود عالقة
طردية ذات داللة إحصائية بين بعد بناء فرق العمل ومستوى األداء الوظيفي .أما
معامل التحديد الذي بلغت قيمته  ،0.261فهو يفسر بأن القيادة اإلدارية تؤثر على
ارتفاع مستوى األداء الوظيفي بنسبة  %26باستعمالها لوسيلة بناء فرق العمل.
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وكنتيجة ملا تقدم فانه يتم قبول الفرضية الفرعية الثانية ونصها "يوجد أثر ذو
داللة إحصائية لفرق العمل على األداء الوظيفي".
بناءا على ما سبق ،يمكن تحديد معامل التحديد بين متغيري الدارسة الرئيسين
بين القيادة اإلدارية واألداء الوظيفي كما هو مبين في الجدول التالي:
الجدول رقم  :10معامل االرتباط بين محور القيادة ومستوى األداء الوظيفي
املجال
معامل لالرتباط R
2
معامل التحديد R
القيمة االحتمالية () Sig.
قيمة  βمن SPSS
قيمة الثابت  Aمن SPSS

محور القيادة اإلدارية ومستوى األداء
0.589
0.347
**0.00
0.534
1.785

**االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 0.01=α
املصدر :من إعداد الطالب بناءا على مخرجات .SPSS
من خالل الجدول يتضح أن معامل التحديد الكلي للدراسة بلغ قيمة  ،0.347أي
أن ارتفاع مستوى األداء الوظيفي بنسبة  %35تفسره القيادة اإلدارية بوسائلها (نمط
اإلشراف السائد ،فرق العمل) ،والباقي أي  %65تفسره متغيرات أخرى لم تدخل في
الدراسة ،وأنه كلما تغيرت قيمة املتغير املستقل (القيادة اإلدارية) بوحدة واحدة تؤدي
إلى تغير املتغير التابع (األداء الوظيفي) بمعامل ( ،)βواملعادلة التالية توضح العالقة
بينهما:
(+ 1.785القيادة اإلدارية) Y= 0.534
 .IXنتائج الدراسة:
لقد تم من خالل هذا البحث التوصل إلى ما يلي:
 أثبتت الدارسة صحة الفرضية العامة ،حيث توصلت إلى وجود أثر إيجابي ذوداللة إحصائية للبعد القيادي للثقافة التنظيمية على بعد األداء لتنفيذ االستراتيجية.
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كانت نتائج الدارسة بالنسبة لإلجابة على الفرضيات الجزئية كما يلي:
 وجود أثر إيجابي ذو داللة إحصائية بين نمط اإلشراف السائد (النمطالديموقراطي) وارتفاع مستوى األداء الوظيفي في املؤسسات املتوسطة الصناعية
بوالية سطيف؛
 وجود أثر إيجابي ذو داللة إحصائية بين بناء فرق العمل وارتفاع مستوى األداءالوظيفي في املؤسسات املتوسطة الصناعية بوالية سطيف.
الخاتمة:
حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على أثر البعد القيادي للثقافة التنظيمية
عن طريق القيادة اإلدارية على بعد األداء لتنفيذ االستراتيجية ،وذلك من خالل دراسة
أثر القيادة اإلدارية عن طريق نمط اإلشراف ،وبناء فرق العمل على األداء الوظيفي في
املؤسسة ،وقد وصلت الدراسة إلى نتائج تجيب عن السؤال الرئيس ي للدراسة وتؤكد
فرضيتها الرئيسية ،حيث توصل الدراسة إلى وجود أثر إيجابي وبدرجة ضعيفة إلى
متوسطة للبعد القيادي للثقافة متمثال بالقيادة اإلدارية على بعد األداء لتنفيذ
االستراتيجية في بعض املؤسسات الصناعية املتوسطة الجزائرية.
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أثر البعد القيادي للثقافة التنظيمية على األداء كبعد لتنفيذ االست راتيجية في املؤسسة -د راسة ميدانية لبعض
ط.د .خبابة عالء الدين
املؤسسات الصناعية املتوسطة الج زائرية-
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يمكن اعتبار الوظائف التنفيذية كصمام أمان لجميع العمليات املعرفية بشكل عام وللتنسيق
 فهي تنسق وتنظم،) فيزيولوجي، نفس ي،بين ما هو ذهني معرفي وبين ما هو استجابي سلوكي (حركي
وتخطط وتراقب وتكبح وتعدل كل االتصاالت العصبية في الدماغ وبين جميع أجزائه املتداخلة
 ال لش يء إال لضمان التكيف الجيد للفرد وسط بيئته واالستفادة من جميع الخبرات التي،واملترابطة
 فما هي طبيعة هذه الوظائف؟ وما هي املهام.يتعرض لها دون أن يواجه صعوبات تحول دون ذلك
التي تقوم بها؟ وأين تكمن أهميتها بالنسبة للعمليات الذهنية والفكرية بشكل عام؟ وهل تختلف
مابين الطفل و الراشد؟

Abstract:
The executive operations are perceived as a safety valve for all the cognitive operation, they
are also perceived as a coordinator between mental and cognitive operations, and responsive and
behavioral operations (kinesthetic, psychological, and physiological).
The executive functions coordinate, organize, plan, monitor, restrain, and regulate all the
neurological connection in the brain and in its interconnected parts in order to ensure the
individual’s accommodation within hid/her environment and to benefit from all the experiences
that’s he might be exposed to smoothly. What is the nature of these functions? What are the tasks
assigned to them? What is the importance of these functions in mental and cognitive operations?
And is there any difference between the child’s and the adult’s functions?.
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الوظائـف التنفيذيـة  ...قائد األوركس ـترا

ط.د .عامـر حــدة،أ .د .بغـول زهيـر

. 1مقدمــة:
يرى كل من " برنارد لو شفاليار و فرنسيس أوستاش و فوستو فيادار Bernard
 :"Le chevalier et Francis Eustache et Fausto Viaderبأن الوظائف التنفيذية "مثلها
مثل العديد من املجاالت املعرفية مثل الذاكرة واالنتباه ،فإنه ال يوجد مفهوم بديهي
يجمع جوهر ولب الوظائف التنفيذية ،حيث أنه يمكن اعتبارها كوظائف مستعرضة
(عابرة) هرمية عليا  ،Fonctions transversaleshiérarchiquement supérieuresالتي تدير
وتشرف على الوظائف املعرفية األخرى؛ هذه الخاصية التي تجعل من قابلية عملها
أكثر صعوبة ،ألنها في الواقع اعتبرت ولوقت طويل غامضة ،ألنها تقوم بوظيفة دمجية
تسمح بتكيف جيد للفرد داخل محيطه".
مضيفين كذلك " :إن تطور مفهوم الوظائف التنفيذية تم وضعه من خالل
املالحظة اإلكلينيكية لحاالت لديها إصابات جبهية ،وهذا ما هو ممثل حاليا من خالل
مختلف النماذج ،كمجموعة معقدة من العمليات املعرفية الضرورية لبلوغ هدف
بطريقة مرنة ،إنها تدخل ضمن املراقبة املعرفية املتدخلة في الوضعيات التي تستلزم
نطق حركات  Articulation des actionأو أفكار موجهة نحو هدف نهائي"(Lechevalier, et .
Eustache, et Viader, 2008, p.344).
أما " ماري باسكال نوال  " Mari-pascale Noëlفعرفتها قائلة بأن " الوظائف
التنفيذية تغطي مجموع السيرورات املتدخلة في تنظيم ومراقبة السلوك ،وهي
بالتحديد تتدخل في عمل الوضعيات الغير روتينية التي تتطلب بالضرورة التطوير
 l’élaborationوالتنفيذ  l’exécutionوالتقييم  l’évaluationملخطط ما (وربما
تصحيحها) ،لتصل في النهاية إلى هدف خاص".(Noël, 2007, p. 117) .
إن الوظائف التنفيذية هي مجموع السيرورات الذهنية ،التي تحافظ على تكيف
الفرد مع الوضعيات املستجدة والتي لم يسبق له التعرض لها ،عن طريق مجموعة
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من الوظائف مثل املراقبة والكبح ،التخطيط والتنفيذ ،على الرغم من أن التعريف
األول أشار إلى السلوك اللفظي كأحد األنماط السلوكية التي تتدخل فيها الوظائف
التنفيذية ،في حين أن التعريف الثالث وصف نمط االضطراب الناتج عن خلل في
الوظائف التنفيذية وذلك في غياب اإلصابات العضوية.
 .2التموقـع العصب والوظيفي للوظائف التنفيذية:
إن الجهاز العصبي لإلنسان ينقسم إلى قسمين :جهاز عصبي مركزي وآخر محيطي
فاألول يتكون من الدماغ و النخاع الشوكي ،أما الجهاز العصبي املحيطي فيتكون من
األعصاب املنبثقة من أسفل الدماغ باإلضافة إلى العقد العصبية.
تنقسم القشرة الدماغية إلى أربع فصوص ،الشق املركزي أو شق رولوندو
 Rolandoيفصل ما بين الفصوص الجبهية والفصوص الجدارية ،أم التلفيف الجانبي
أو شق سلفيس  Sylviusفيفصل الفصوص الصدغية عن الجبهية والجدارية ،أما
الفص القفوي فيتموقع أسفل الدماغ ،وأخيرا فص الجزيرة  L'insulaفهو يوجد في
عمق شق سلفيس.
بالنسبة للفصوص الجبهية وهي التي تهمنا في هذا املقام ،فعلى املستوى التشريحي
تشكل القشرة الجبهية الجزء األكثر واألكبر أمامية للدماغ ،وهي انطالقا من الشق
املركزي تنقسم إلى:
1.2القشرة الحركية ووظائفها :l’aire motrice
أو تسمى القشرة الحركية األولية ،تقع على مستوى املنطقة الذيلية للتلفيف
الجبهي املتصاعد وما بين الشق املركزي ،تتكون من املنطقة ( )04لخريطة برودمان،
تتدخل في التخطيط واملراقبة والتنفيذ للحركات اإلرادية لعضالت الجسم ،سواء عن
طريق املعلومات املستدخلة (سمعية ،بصرية ،)....أو استجابة للنسق القديم
(الذاكرة) ،وهي املسؤولة عن إصدار األوامر الحركية اإلرادية.
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صورة رقم " :"01تبين تموقع الباحات العصبية للفصوص الدماغية.

 2 .2القشرة ما قبل الحركية ووظائفها :أو األمامية :prémotrice
تقع بعد القشرة الحركية ،ففي حين أن القشرة األولية الحركية تضع برنامج
الحركة وتقوم بتنفيذه ،فإن القشرة ماقبل الحركية تختار الحركات التي سوف تنفذ
عن طريق التخطيط والتنظيم للحركات اإلرادية للجذع واألطراف واليد واألصابع،
وكذا أعضاء البلع والنطق وعضالت الوجه والحركة الدقيقة ،وتتكون من املناطق
التالية لخريطة برودمان وهي ،45 ،44 ،8 ،6 :باإلضافة إلى املنطقة الحركية
اإلضافية  supplémentaireفي الجهة اليمنى للفص الجبهي.
اقترح " باسنغهام  " passinghamعام 1993م إن املنطقة ( )8متخصصة في
الحركات املوجهة نحو مثير معين ،بينما املنطقة ( )A8مسؤولة عن الحركات التي تثار
داخليا مثال تحريك العين ،يمكن تحريكها لهدف معين أو يمكن أن تحدث هذه الحركة
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بسبب داخلي ،وعليه يمكن تحريك العينين حتى ننظر إلى ش يء أو أشياء محددة أو
فقط التحديق حولنا بدون هدف (.الشقيرات ،2005 ،ص ص .)122 – 121
 3.2القشرة ما قبل الجبهية ووظائفها :préfrontale
هي األخرى تقع بعد القشرة ما قبل الحركية ،تعتبر مركزا لكل العمليات الذهنية
وخاصة العليا منها ،مثل اللغة والذاكرة العاملة ،والتفكير ،وبصفة عامة مركز
للوظائف التنفيذية باإلضافة إلى الشم والذوق .وعليه فإن هذه القشرة تضبط
العمليات املعرفية بحيث أن الحركات املناسبة اختيرت في الوقت املناسب والزمان
املناسب ،هذا االختيار ربما يضبط عن طريق معلومات داخلية أو استجابة للسياق
املوجود فيه الشخص( .الشقيرات ،2005 ،ص .)122
يتطلب تعريفها التطرق إلى ثالث نقاط مهمة(Yang, Raine. 2009). :
 القشرة ما قبل الجبهية تحتوي على الطبقة الرابعة الحبيبية :استعمل "
جاكبسون  " Jacobsenسنة  1935مصطلح " ما قبل الجبهية" لإلشارة إلى املنطقة
الجبهية املتضمنة للطبقة الرابعة  IVالحبيبية ( مع الخاليا النجمية والهرمية)،
وذلك على عكس الباحات الحركية وما قبل الحركية الغير حبيبية.
 منطقة اإلسقاط لألنوية الظهرية الوسطية  Médiodorsalوأنوية املهاد.
 املنطقة الجبهية التي عند التحفيز ال تستدعي أي حركة.
وهي بدورها تضم الباحات التالية 47 ،46 ،45 ،44 ،32 ،25 ،24 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8:وهي
حسب نشاطها الوظيفي وعالقتها بالباحات األخرى كالتالي:
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جدول رقم "  :" 01يبين تقسيم القشرة ما قبل الجبهية حسب " فوستر . "Fuster
Cortex préfrontale (Fuster 2008), aires de Brodmann
القشرة ما قبل الجبهية حسب خريطة برودمان
aire
aire
24
32
cingulaire
antérieur
الحزامية األمامية

aire 12

aire 10

Orbitofr
ontal

frontopolar,
antérieur,
rostral
الجبهية
القطبية،
األمامية،
املنقارية

orbita aire1
l 47
1
orbitofrontal,
ventromédian,
basal, orbital
الجبهية املدارية،
البطنية
املتوسطة،
القاعدية،
املدارية.

latér
al 47

aire 46

aire aire
44
45
 Dorsolatéralالظهرية الجانبية

Ventrolatéral
البطنية الجانبية

aire 9

dorsolatéral
mi-dorsolatéral
النصف الظهرية
الجانبية

dorsolatéral
postérieur
الظهرية الجانبية
الخلفية

املصدر.)Fuster, 2008, p 424( :
جدول رقم " :"02يبين تقسيم القشرة ما قبل الجبهية حسب " روجر جيل "Roger Gil
Cortex précentral (R. Gil 2008) aires de Brodmann
aire
32

aire
24

interne ou mésiale

aire
47

aire
32

aire
25

aire
12

aire
11

aire
46

orbitaire ou ventrale

aire
10

aire 9

dorsolatéral

املصدر.)Gil, 2003, pp. 156-172( :

 .3النماذج التنظيرية املفسرة للوظائف التنفيذية:
هناك العديد من النماذج التاريخية التي تم اقتراحها ،وقد ارتأينا إلى تقديم
البعض منها والتي نعتقد أنها األكثر ارتباطا بدراستنا:
.1.3املقاربة اإلكلينيكية -التشريحية l’approche anatomo-clinique:
يتزعم هذه املقاربة " ألكسندر لوريا  ،" Loriaوهو عالم أعصاب ونفساني روس ي،
واحد من األوائل الذين أرادوا نمذجة وظائف الفصوص الجبهية ،واألول الذي عالج
مفهوم " الوظائف التنفيذية " خالل السنوات .1960
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في هذان الكتابان ) (Higher cortical functions in manعام  1966و (The working
) brainعام  ،1973عرف " لوريا " الفص الجبهي كعنصر أساس ي في تحقيق املهام
املعقدة.)Bertuletti , 2011-2012, p.11) .
وقد وجد بالفعل أن املرض ى الذين يعانون من إصابات جبهية ،يظهرون باملقابل
صعوبات في الوضعيات املتعارضة ،أين البد من كبح مخطط تلقائي (أوتوماتيكي) لحل
مشكل أو للتخطيط لفعل أو عمل ،ومن ثمة استنتاج القواعد أو التسلسل للعمليات
املتعاقبة عن طريق تجنب اإلصرار (املثابرة)  persévérerعلى الخطوة التالية(Belard et .
).Boulanger, 2012 – 2013, p. 27
ويترتب على ذلك إذن أن تحقيق مهمة معقدة ينقسم إلى أربع مراحل:
 تحليل املعطيات (البيانات) األولية ،والنية في التصرف مع القدرة على املبادرة وعلىالصياغة (اللغوية) لألهداف والنوايا.
 التخطيط :Planificationإعداد البرامج وتنظيم مختلف املراحل. تنفيذ املهمة املتصورة. التحقق من النتائج اعتمادا على البيانات األولية ،مراقبة فعالية هذا األخيروتطبيق التعديل إذا كان ضروريا.
اعتمد " لوريا " على استنتاجاته القتراح نموذج ثالثي للدماغ( Belard et et :
Boulanger, 2012 – 2013, p. 27).
 منطقة قاعدية  :basaleتتكون من جذع الدماغ والنظام اللمبي " الحوفي " املولد لـ"  " Tomusاللحائية ( االنتباه والتخزين).
 -منطقة خلفية  :Postérieurاملسؤولة عن املعالجة الحسية للمعلومات.
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 منطقة أمامية  :Antérieurمسؤولة عن مراقبة تنفيذ اإلجراءات ( األفعال) (عملية وظيفية تنفيذية).
ويرى " لوريا " أن الفصوص الجبهية دورها تنظيم الفعل ،ومراقبة البنيات
اللحائية (القشرية) وتحت اللحائية ،وقد افترض أنه على املستوى املعرفي؛ العملية
َ
نتظم وفق عدة مراحل ( املراحل األربع
التنفيذية داخل الوضعيات غير الروتينية ت ِ
السابق ذكرها).
وتحدث "لوريا" أيضا عن اللغة الداخلية  ،Langage Intérieurو تشرف عليها
الفصوص الجبهية والتي من شأنها توجيه مختلف الخطوات مما يتيح ملراقبة ردود
األفعال  ،rétro-controleوكبح املثيرات غير املناسبة.
إذن فمقاربة " لوريا " شكلت مدخال علميا ،فالدراسات الناتجة عن ذلك أظهرت
أن الوظائف التنفيذية تشمل أكثر بكثير من هذه املراحل األربع.
.2.3املقاربة املعرفية :نموذج " نورمان وشاليس L’approche cognitive : Modèle 1980
de Norman et Schallice
تسمى أيضا بالنموذج التاريخي ،وعلى الرغم من أن هناك العديد من النماذج
املقترحة لتقييم املعطيات التجريبية ،والعصبية النفسية من خالل األعمال البحثية
حول الوظائف التنفيذية ،فإن " نموذج املراقبة االنتباهي للعمل " والذي تم تطويره
من طرف " نورمان وشاليس " ،واحدا من أكثر النماذج ذات الصلة إلى غاية الوقت
الراهن ،وهو األصل للعديد من األبحاث في مجال الوظائف التنفيذية.
هذا النموذج يستند إلى الفكرة القائلة؛ بأننا قادرون على إدراك كم هائل من
األنشطة دون االنتباه لها حقا بطريقة أوتوماتيكية ،إذن بعض الوضعيات (مثل
الوضعيات الجديدة أو الخطيرة) ،تتطلب مراقبة إنتباهية إرادية Un contrôle
 ،attentionnel volontaireهذه املراقبة تدرك من طرف الجهاز اإلنتباهي املشرف (األعلى)
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) ،Le Système attentionnel superviseur (SASالذي يغطى بشكل كامل نفس الوظائف
التي تعزى للفصوص الجبهية.(Noël et Censabella, 2007, P. 120).
تقترح نظرية " نورمان وشاليس " أن القيام بمهمة تضمنها العديد من
املخططات الخاصة  ،Schémas particuliersفي الوضعية الروتينية نقوم بتنشيط
العديد من مخططات العمل في آن واحد ،والتي تكون مسؤولة عن مجموع السيرورات
التي نحن مبرمجون آليا عملها ،يقوم بعدها  Gestionnaire de conflitsبانتقاء وتنسيق
مخططات العمل األكثر مالئمة ،بناءا على النشاط الحالي (الراهن) وكف املخططات
غير املالئمة.)Bertuletti, 2011-2012, p. 12) .
شكل رقم " :"01يبين التصور املبسط لنموذج املراقبة اإلنتباهي لـ "نورمان
وشاليس "  .1986املصدر( Noël et Censabella, 2007 P. 121):
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تبعا لهذا النموذج فإن سلوكاياتنا يتم مراقبتها على مختلف املستويات:
أوتوماتيكية ،نصف أوتوماتيكية ،و اإلنتباهية ،عندما تكون األنشطة روتينية مثلما هو
حال املش ي؛ هي عبارة عن مخططات أوتوماتيكية للغاية والتي يتم تفعيلها ( تنشيطها)،
عند وضعيات معينة نجد العديد من املخططات النشطة في نفس الوقت ،إذن من
الضروري هنا إعطاء األفضلية لواحدة منهم ،هذا االنتقاء  sélectionللمخطط األكثر
توافقا يتم إجراءه من طرف Gestionnaire des priorités de déroulement
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أو ( Gestionnaire de conflitsميكانيزم نصف أوتوماتيكي الذي يعمل بالكف املباشر
للمخططات الخصمة  ،)Antagoinisteمع ذلك؛ هذه السيرورات تصبح غير كافية عند
مواجهة وضعية جديدة ،ألجل ذلك يجب التخطيط للقيام بعمل ما وتنشيط باقي
املخططات. (Noël et Censabella, 2007, P. 120).
املخططات الروتينية لم تعد كافية هنا ،وعند هذا املستوى يتدخل الجهاز
االنتباهي املشرف الذي يحرف عمليات  Gestionnaire de conflitsبإضافة التنشيط
للمخطط األكثر مالئمة.
في النموذج السابق ،املخطط ( )2أصبح في هذه الوضعية الخاصة هو األكثر
مالئمة ،أو هذا املخطط يتلقى الكف من  ،Gestionnaire de conflitsالذي يرى أن
املخطط ( )1هو األكثر مالئمة ،دور ) (SASهو مالئمة ومواربة Gestionnaire de conflits
بإضافة التنشيط أو الكف للمخطط األنسب ،هنا املخطط ( )2تحل محله نوعا ما
مخططات الروتين ،ليتم أخيرا التنفيذ. (Noël et Censabella, 2007, P. 120).
إن ) (SASيتدخل في خمس ( )05أنماط من الوضعيات(Noël et Censabella, :
).2007, P. 120
 .1تلك التي تنطوي على سيرورة التخطيط أو في اتخاذ القرار.
 .2تلك التي تتطلب تصحيح األخطاء.
 .3في تلك األجوبة التي ال تكون معروفة جيدا ،أو تتطلب إجراءات متوالية جديدة.
 .4الوضعيات الصعبة أو الخطيرة.
 .5الوضعيات التي تقتض ي كف إجابة معتادة (إعتيادية) ،أو " اإلصرار على .Tentation
بصفة عامة؛ خالل وضعية جديدة وعندما نقوم برد فعل غير كافي للرد بطريقة
مالئمة ،في حين أنه ال يوجد أي مخطط عمل ناشط ،يتدخل عندها ) (SASويقوم
بتحليل الوضعية ،وضع األهداف ،عمل مخطط عمل ،تنفيذ املهمة والتحقق ما إذا
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كانت النتيجة تتوافق مع األهداف املوضوعة ،إن مسلك املراقبة لـ ) (SASهو أكثر
بطئا ،أكثر كلفة على املستوى املعرفي وذو قدرة محدودة ،ومع ذلك فإنه يبقى مرنا
أكثر.( Bertuletti, 2011-2012, p.13).
بالنسبة لـ "نورمان وشاليس" ،انحراف ) (SASينتج عنه سلوكات مماثلة لتلك التي
عند الحاالت الجبهية ،بما في ذلك زيادة التشتت وتصلب سلوكي يدخل ضمن
السلوكات اإلصرارية ،من ناحية أخرى فقد اهتم "بادلي  "1996 Baddeleyبالتذكير بأن
"املسؤول املركزي  "administrateur centralاملكون التنفيذي لذاكرة العمل ،وهي نفس
الوظائف التي يقوم بها ). (Noël, et Censabella, 2007, P. 120).(SAS
3.3املقاربة متعددة الوسائط  :l’approche plurimodaleنموذج " مياك modèle de
 :)2000( "Miyakeسعى " مياك وآخرون" إلى تحديد ما إذا كانت الوظائف التنفيذية
تعتمد على نفس السيرورات؟ ،فقاموا باقتراح مهمات معرفية بسيطة على  137حالة
من الشباب ،وقاموا بدراسة العالقات املوجودة بين املرونة العقلية وكبح اإلجابات
املهيمنة والتحديث.
النتائج أظهرت أن املتغيرات الثالث املتحصل عليها ،والتي تقابل الوظائف الثالث
املشار إليها أعاله ،كانت متمايزة مما يشير إلى استقاللية وظائفها ،مع ذلك فإن
االرتباطات املتحصل عليها تبقى معتدلة ،مما يوحي بالتفرد والتميز لهذه الوظائف ،إذن
اقترح الكتاب نظريتين لشرح إعتدال هذه االرتباطات:
 األولى :تستدعي تطبيق الذاكرة العاملة خالل مجموع الروائز املقترحة. الثانية :تقترح أن الكبح يشارك في تحقيق كل املهمات املقترحةBertuletti, 2011-.).)2012, p.13
إذن "مياك" وفريقه؛ عرفوا ثالث وظائف تنفيذية خاصة ،ولكن مع ذلك هناك تبادل
للسيرورات املشتركة فيما بينها:
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 الكبح يسمح بـ ـ " مسح  "Supprimerاملعلومات غير املشتركة (غير املهمة). املرونة العقلية " التحويل  "shiftingهي القدرة على االنتقال سريعا من سلوك إلىآخر ،بما يتالئم ومتطلبات املحيط.
 التحديث "  " Up-datingيسمح بإنعاش محتوى الذاكرة العاملة ،مع األخذ بعيناالعتبار للمعلومات الجديدة املنقولة إليها.) Bertuletti, 2011-2012, p.13).
وقد قام الكتاب بصياغة فرضية مفادها أن االنتباه املوزع قد يشكل الوظيفة
الرابعة ،ولكنها مستقلة عن الكبح والتحديث واملرونة ،فنموذج "مياك" يظهر بوضوح
استقاللية الوظائف التنفيذية ،وهذا ما يتيح لنا أن نفهم كل هذا من جهة؛ النتائج
غير املتجانسة للحاالت في مختلف االختبارات التنفيذية (نجاح في اختبار تنفيذي
وفشل في آخر) ،ومن جهة أخرى تبرير إمكانية دراستنا لواحدة من السيرورات
التنفيذية دون األخرى).) Bertuletti, 2011-2012, p.14
 .4الجوانب التطورية لدراسة الوظائف التنفيذية :l’aspects développementaux
نتيجة للنمو املتأخر للفصوص الجبهية ،فإن دراسة الوظائف التنفيذية لدى
األطفال كانت سيئة ،يمكن األخذ باملسلمة القائلة أن :هل املساحات العصبية للراشد
تكمن وراءها نفس الوظائف للمساحات العصبية للطفل؟.
بصيغة أخرى :هل يمكن املقارنة بين دماغ ينمو ودماغ سبق نموه؟ وفوق ذلك
النتائج املخبرية املستندة إلى املالحظة للراشدين ،هل يمكن األخذ بها كمرجع لدراسة
هذه الوظائف لدى الطفل؟ كل هذه األسئلة ترجع مباشرة إلى مشكل املقارنة بين
الراشد /الطفل.
على املستوى األمبريقي (التجريبي) ،دراسة القدرات التنفيذية لدى الطفل قد تم
تجاهلها خالل وقت طويل من طرف الباحثين:
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الدراسات األولى التي تحققت حول هذا املوضوع ،أظهرت أن الوظائف التنفيذية
تنمو بشكل جيد ما بين  6و  12سنة ،إذ أن املسؤول الكلي عن هذا هو نمو الفصوص
الجبهية ،وأن التغيرات التطورية للنمو تبدو عمليا في املرحلة :قبل  6سنوات ،من  6إلى
 8سنوات ،من  8إلى  10سنوات ومن  10سنوات إلى  12سنة ،القليل من التغيرات تم
مالحظتها إلى غاية  13سنة(Noël, et Censabella, 2007, P. 120).
الدراسات األخرى األكثر حداثة؛ أظهرت تغيرات ذات طابع تنفيذي لدى األطفال
الذين يبلغون بضعة أشهر فقط ،مشيرة بأن تطور الوظائف التنفيذية يكون مبكرا
جدا ،فمن املمكن جدا أن عدم وجود فرق مالحظ بعد سن  13سنة وأكثر سببها
غياب أو ضعف حساسية الروائز املستعملة ،وبالتالي غياب تام للتطور على املستوى
التنفيذي. (Noël, et Censabella, 2007, P. 121).
في األخير؛ هناك البعض من الدراسات التي حاولت عن طريق التحليل العاملي
إلى تجزيء الوظائف التنفيذية ،واحدة من أكثرها حداثة كانت قادرة على إثبات ثالث
عوامل مستقلة ولكن مترابطة :ذاكرة العمل ،الكبح واملرونة ( وهذه العوامل مشابهة
جدا للعوامل املستدل عليها في دراسة " "Miyake et alسنة  2000لدى الراشد فقد
وجد :التحديث  ،mise à jourالكبح واملرونة ،مع العلم أن التحديث هو وظيفة تنسب
إلى " بادلي " سنة  1996والتي أوكلها إلى "املسؤول املركزي ".administrateur central
.5املكونات التنفيذية األكثر شيوعاles composants exécutives :
.1.5الكبحl’inhibition :
تداولت العديد من الدراسات املطلع عليها خالل دراستنا هذه أن فكرة الكف
ظهرت مع "لوريا" ،الذي اقترح أن الفصوص الجبهية تلعب دورا أساسيا في الكف
(الكبح) لإلجابات غير املفضلة ،وأورد باملقابل عالمات ملا يسمى بـ " زوال الكبح
 "désinhibitionلدى حاالت لديها إصابات جبهية ،دراسات أكثر حداثة؛ أظهرت أن
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الفصوص الجبهية ليست املناطق الوحيدة في الدماغ املتدخلة في وظيفة الكبح ،وفي
الواقع أن سيرورة الكبح تخضع لهيمنة مناطق عصبية أكثر انتشارا.
الكبح هو واحد من السيرورات التنفيذية األكثر دراسة في علم النفس العصبي،
وهو يتجسد في القدرة على منع تدخل املعلومات التي ليست لها صلة ،أو تلك التي
يكون االحتفاظ بها في ذاكرة العمل يسبب فرط تحميل على قدرات التخزين ،كذلك
قيل أن الكبح هو القدرة على منع إنتاج إجابة أوتوماتيكية في حين أن هناك نوع آخر
من اإلجابة متوقع. ( Belard et Boulanger, 2012 – 2013, p. 30).
فرق "أندراي  "Andrésسنة  2004بين نوعين من الكبح(Belard et Boulanger, :
.2012 - 2013, p. 30).
 الكبح املراقب أو املقصود :الذي يسمح بالكبح عمدا ووعيا. الكبح األوتوماتيكي أو اآللي أو غير اإلرادي :والذي يتم بدون وعي.يمكن لنا كذلك أن نميز ميكانيزمات الكبح تبعا لنوع السيرورات املطبقة أو املتبعة:
حركية أو معرفية(Censabella, les fonctions exécutives, site web : :
)www.uclouvain.be/279320.html
 الكبح الحركي يرجع إلى القدرة على مراقبة السلوكات األوتوماتيكية وكبحها. الكبح املعرفي والذي يتمركز حول املراقبة العقلية للمعلومات التي تم معالجتهاوتطبيقها في أنشطة عديدة.
وعلى املستوى النظري؛ الكثير من الكتاب يرى أن الكبح ال يتشكل من وظيفة
واحدة ،ولكنه مجموعة من الوظائف ،كذلك فالكبح املعرفي يتشكل من وظائف
معرفية مختلفة مثل كبح املشتتات الخارجية ( مثلما هو الحال في االنتباه االنتقائي)،
كبح األجوبة املهيمنة ،كبح املعلومات الفاعلة  activeفي الذاكرة على الرغم من أنه
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ليس لها صلة باملهمة الحالية(Censabella, les fonctions exécutives, site web : .
)www.uclouvain.be/279320.html
إذن فالكبح أو الكف هو سيرورة تسمح بمسح املعلومات أو مخططات العمل
املهيمنة ،من أجل انتقاء أو تحديد إجابات أخرى أكثر ثانوية،ولكن باملقابل األكثر
تفضيال للوضعية الراهنة خاصة.
.2.5التخطيط وحل املشكالت :planification et résolution des problèmes
يعرف التخطيط على انه القدرة على تنظيم سلسلة من األفعال séried’actions
وفق التتابع األمثل ،للوصول إلى تحقيق هدف ما.(Degiorgio, Fery, Watelet, p. 15).
يتميز التخطيط بخاصيتين مهمتين هما :الترقب  L’anticipationورسم
املخططات ،Schématisationاللتان تسمحان للفرد ببناء تصور لألفعالdes actions
واإلزاحات (التبديالت)  des déplacementsقبل تنفيذ املهمة – (Boulc’h, 2008, pp. 89
.90).
وقد يتحقق هذا إما بانطالقة تنازلية أو تصاعدية ،ففي االنطالق التصاعدي
 ascendanteيبني الفرد مخططا مع األخذ بعين االعتبار لكل األفعال املحتملة؛ بعدها
قد يخضع هذا املخطط للتغيير حسب املعلومات املتحصل عليها أثناء تحقيق هذه
األفعال أم في االنطالق التنازلي  descendanteفالفرد يضع معارفه املسبقة قيد
التدقيق والتفصيل؛ وإعادة تطبيقها في الوضعية الراهنة – (Boulc’h, 2008, pp. 89
.90).
.3.5املرونة املعرفية :La flexibilité cognitive
يعرفها " فلورنس  "Florence Gauetبأنها" :املرونة هي القدرة على التحول
الديناميكي إلى البديل من بين العديد من املهام؛ من االستراتيجيات؛ من تخزين املهام؛
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هذه القدرة تكون في العادة جاهزة عندما تكون القواعد التي تنطبق على األشياء في
املحيط تتغير بطريقة غير متوقعة" ).(Gauet, 2012, p. 3
إذن فيمكن القول أن املرونة العقلية هي القدرة املعرفية للفرد على االنتقال من
سلوك إلى آخر ،باالعتماد على متطلبات البيئة املحيطة به أ و املوقف الحالي.
وعليه فإن هذه العناصر الثالث السابق ذكرها :الكبح ،التخطيط واملرونة
املعرفية هي من أكثر الوظائف التنفيذية أهمية ودراسة ،وهذا ال ينفي بالضرورة
أهمية باقي الوظائف األخرى مثل التحديث ،واملراقبة والتنفيذ والتعديل وغيرها ،وهي
في مجملها تعمل ككل متكامل فيما بينها لضمان السيرورة املتناسقة للعمليات العقلية
وتكيف الفرد وسط بيئته.
.6مهـام الوظائـف التنفيذيـة:
تضم الوظائف التنفيذية مفاهيم مختلفة ،مثل اإلشراف اإلنتباهي Supervision
 attentionnelleواملرونة ،Flexibilitéالكبح  Inhibitionوالتخطيط  ،Planificationذاكرة
العمل  Mémoire de travailوحل املشكالت  ،Résolutions des problèmesالتفكير
املجرد  Raisonnement abstraitوالتقدير املعرفي ،Estimation cognitiveوهناك أيضا
البرمجة  Programmationواملراقبة  Contrôleباإلضافة إلى البدء أو املباشرة بالسلوك
 ، Initiation du comportementوقد سبب هذا بميالد مختلف االنتقادات لطبيعة
الوظائف التنفيذية الجامعة لكل هذه األسماء. (Noël, et Censabella, 2007, P. 117)..
لقد اقترح " سبيلتز  " Speltzوآخرون سنة 1999م مهمتين تقيسان الوظائف
التنفيذية ،وهما التخطيط الحركي  Planification motriceوالطالقة (السيولة) اللفظية
(Chevalier, et Guay, et Lageix, et Poissant, 2006, p. 63).la fluidité verbale
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في عام  1997اقترح " رابيت  "Rabbittثمانية ( )08معايير ليلجأ إلى استخدامها في
حاالت معينة ،فهي سيرورات تندرج تحت الوظائف التنفيذية. (Noël, et Censabella, :
)2007, P. 118
 .1حداثة الوضعيات.
 .2البحث النشط والتخطيط للمعلومات في الذاكرة طويلة املدى.
 .3اإلشراف االنتباهي ( االنتقال من سلوك إلى آخر حسب متطلبات املحيط).
 .4كبح االستجابات غير املناسبة.
 .5التنسيق للتنفيذ ( لتحقيق مهمتين في آن واحد).
 .6الكشف عن األخطاء ( وأيضا تصحيحها ،بتطبيق تغيرات على املخطط الحالي).
 .7االنتباه املدعم (املركز).
 .8النفاذ ( الوصول) إلى الوعي.
في الواقع؛ املعايير املقترحة من طرف " رابيت " ترتكز باألخص على محاولة تقسيم
الوظائف التنفيذية ،على األقل قائمة للمكونات التنفيذية ،فالوظائف التنفيذية هي
وظائف عالية املستوى تدمج وظائف أخرى مثل االنتباه والذاكرة.
.7الروائز و االختبارات املستعملة في تقييم الوظائف التنفيذية:
لقد خطت الدراسات النفس عصبية في مجال الوظائف التنفيذية مرحلة كبيرة
خاصة في الدول الغربية أين تم ابتكار العديد من الروائز واالختبارات املمنهجة
لتقييمها ،وإلن كانت في بداية األمر موجهة لألشخاص الذين يعانون من إصابات
جبهية ،فإنها اليوم متوفرة حتى لدراسة الحاالت الطبيعية ،ومن هذه الروائز نذكر:
انتهى بعض الباحثين إلى مجموعة من االختبارات منها :اختبار " هالستيد
للتصنيف" واختبار "ويسكونسين لتصنيف البطاقات Wisconsin test de classement des
 ،"cartesوكذلك "مصفوفات رافين "(Raven Standard Progressive Matrices Test
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واختبار " راج للطالقة الشكلية" ،باإلضافة إلى "متاهات بورتيوس "Portues Maze Test
واختبار " األبراج  ،"Tour de Londresوقد أظهرت الدراسات في هذا املجال؛ تسجيل
اضطرابات في املظاهر التنفيذية للضبط املعرفي مثل التخطيط والتنظيم التتابعي،
واالنتقائية ،كما تبين من استخدام اختبار " ستروب  "Stroopلتسمية األلوان الذي
يقيس القدرة على كف التداخالت ،فشل املصابين باضطرابات في وظائف الفصوص
الجبهية ،كما استخدم "لوريا" اختبار " انطلق  -ال تنطلق  "Go -NoGoلقياس التمادي
وعدم القدرة على كف السلوك (.بن قسمية ،2008-2007 ،ص .)43
على الرغم من تعدد هذه االختبارات فإنه ال زالت الدراسات في الدول العربية
بشكل عام تفتقر إليها ال لش يء إال لعدم توفر النسخ املكيفة على البيئة العربية ،كذلك
يستعين البعض من الباحثين في حالة عدم كفاية استعمال احد االختبارات ،إلى
االستعانة باختبارات أخرى مكملة كاختبارات الذكاء أو اختبارت الذاكرة العاملة أو
اختبارات الطالقة اللفظية.
خالصــة:
من خالل ما تم التعرف عليه من معلومات وحقائق حول الوظائف التنفيذية
ومدى أهميتها للعقل البشري في مسايرة مستجدات الحياة اليومية ،إن طبيعة
اإلنسان الحياتية تزدحم بالكم الهائل من املواقف واملستجدات ،والتي غالبا ما تكون
قد سبق التعرض إليها ،أو إلى مواقف مشابهة لها فأصبحت شبه أحداث روتينية
لنمط حياته اليومي ،غير أنه في بعض األحيان ما يطرأ مستجد جديد ،حديث ،لم
يسبق أن عايشه هذا الفرد؛ وهذا املستجد يتطلب ضرورة إيجاد حل تكيفي نهائي
إلزالة اللبس ،أو حالة االضطراب – إن صح التعبير – أو التشتت التي دخلها هذا
الفرد ،.و سعي اإلنسان إليجاد هذا الحل يتجسد فيما يسميه عليه علماء النفس
العصبي بالوظائف التنفيذية،
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امللخص :
ظهرت بطاقة األداء املتوازن ( )Balanced Scorecardملواجهة القصور في أنظمة الرقابة التقليدية
التي تركز على الجوانب املالية فقط والتي أصبحت غير كافية في ظل البيئة الحديثة للمؤسسة،
فأسلوب قياس األداء املتوازن يعتبر مدخال جديدا للفكر اإلداري الحديث للتعرف على جوانب
الضعف وأساليب عالجها ،ويقوم هذا النظام على تحقيق التوازن بين االبعاد املالية وغير املالية،
امللموسة وغير امللموسة ،الداخلية والخارجية ،لتقييم األداء القصير والطويل االجل ،كما يهتم
باملجاالت املعنوية كالتعلم واالبداع وتنمية املوارد البشرية وتطويرها.
على هذا األساس تناول هذا املقال في جانبه النظري اإلطار املفاهيمي لبطاقة األداء املتوازن
ومدى مساهمتها في تنفيذ استراتيجية املؤسسة ،بترجمتها الى اهداف ومؤشرات .وفي الجانب التطبيقي
قمنا بصياغة نموذج لبطاقة األداء املتوازن ملؤسسة االسمنت لعين لكبيرة .
الكلمات املفتاحية  :األداء االستراتيجي  ،بطاقة األداء املتوازن ،مؤشرات األداء.
Abstract :
Balanced scorecard has emerged to address the shortcomings of the conventional systems of
control that focus only on the financial aspects, which have become inadequate in the modern
environment of companies. Balanced Scorecard is a new approach to modern management
thinking. It identifies weaknesses and methods of treatment. This system seeks to achieve a
balance between financial and non-financial, concrete and intangible, internal and external
dimensions to assess the short and long-term performance, as well as it has interest on moral
areas such as learning, creativity and human resource development.In this respect, this article
dealt in its theoretical framework with the concepts of balanced scorecard and its contribution to
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the implementation of corporate strategy by translating it into objectives and indicators. While In
its practical side, a model for Balanced Scorecard for the Cement Corporation (in Ain Al Kebira).
Keywords: Strategic Performance, Balanced Scorecard, Performance Indicators

مقدمة:
تسعى املؤسسات دائما الى تطوير سياساتها بما يحقق انتقالها من وضع سائد
الى وضع أحسن ،وذلك باالعتماد على القياس والتقييم بغرض القدرة على التحكم في
إدارة املؤسسة.
فاملؤسسات في السابق كانت تحصر اهتمامها في قياس أدائها على املؤشرات
الكمية كالتحليل املالي الذي يعتمد على بيانات مالية ماضية ،وهو ما وصفه
البروفسور روبرت كابالن كمن يقود سفينته وهو ينظر الى مؤخرتها .في هذا اإلطار
ظهرت العديد من النماذج لقياس وتطوير أداء املؤسسات والتي تأخذ بعين االعتبار
كافة األطراف ذات املصلحة مع املؤسسة ،وتعد بطاقة األداء املتوازن التي وضع
أسسها كابالن ونورتن  Kaplan et Nortonمن أفضل النماذج التي تم التوصل إليها،
فهي عبارة عن نظام متعدد األبعاد ،يهدف إلى تمكين املؤسسة من تقييم أدائها املالي
واالرتقاء به عن طريق عالقة السببية التي تربط بين محاورها األربعة االساسية
(املحور املالي ،محور العمالء ،محور التعلم والنمو ،محور العمليات الداخلية) ،وذلك
من خالل ترجمة استراتيجية املؤسسة إلى مؤشرات عملية وأهداف تنفيذية يشارك
كل طرف من املؤسسة في تحقيقها .لذلك كان الغرض من هذه الدراسة اإلجابة على
السؤال الرئيس ي التالي :
هل يمكن لبطاقة األداء املتوازن املساهمة في تحقيق االهداف االستراتيجية
للمؤسسة االقتصادية؟
وتم تقسيم هذا التساؤل الرئيس ي على مجموعة من التساؤالت الفرعية أهمها:
 ما هي األبعاد األساسية لبطاقة األداء املتوازن؟
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 كيف تساهم بطاقة األداء املتوازن في الوصول إلى تنفيذ استراتيجية
املؤسسة؟
 كيف يمكن بناء وتصميم بطاقة األداء املتوازن في املؤسسة
االقتصادية؟
هدفت هذه الدراسة الى عرض شامل لبطاقة األداء املتوازن وإبراز عالقتها
باستراتيجية املؤسسة ،مع دراسة حالة مؤسسة اقتصادية وهي مؤسسة إنتاج
االسمنت لعين لكبيرة للوصول الى بناء نموذج لقياس األداء املتوازن يربط بين االبعاد
األربعة للبطاقة مع ادماج بعد البيئة واملجتمع لتقييم األداء الشامل للمؤسسة،
واستخالص جملة من النتائج والتوصيات املتعلقة بتطبيق بطاقة األداء املتوازن في
املؤسسة االقتصادية محل الدراسة ،وهذا باالعتماد على جملة من املؤشرات املالية
وغير املالية التي تعكس األداء املستدام للمؤسسة والتي تخدم االستراتيجية املسطرة.
أهمية الدراسة :تناولت الدراسة أحد املواضيع الهامة واملبتكرة في مجال إدارة
املؤسسات ،فبطاقة أداء املتوازن أصبحت من بين األدوات األكثر انتشارا على املستوى
العالمي ،نظرا الستيعابها املؤشرات املالية وغير املالية ،وكونها أداة لتقييم األداء
املتوازن واملتكامل ،وأداة لترجمة االستراتيجية املتبناة من طرف املؤسسة إلى مؤشرات
عملية تدعم متابعة األداء في املؤسسة ،وبذلك فان الدراسة سعت إلسقاط محاور
بطاقة األداء املتوازن على مؤسسة من املؤسسات التي تتبنى مبادئ التنمية املستدامة.
منهج الدراسة :تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي إلبراز مختلف الجوانب النظرية
املتعلقة بموضوع البحث ،وذلك باالعتماد على مجموعة من املراجع ،متمثلة في الكتب
وامللتقيات واألبحاث.
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أ .سترة العلجة
االسمنت – عين الكبيرة -

أما الجانب التطبيقي فقد اعتمدنا على منهج دراسة حالة وهي مؤسسة االسمنت
لعين الكبيرة من خالل استخدام املقابلة مع إطارات املؤسسة ،وكذلك االعتماد على
مختلف وثائق املؤسسة الشاملة للبيانات الضرورية ملوضوع البحث.
أوال  :االطار النظري للدراسة :
كان أول ظهور لبطاقة األداء املتوازن سنة  1992على يد الباحثان Rober
Kaplanو  David Nortonبناء على دراسة دامت عاما كامال شملت إثنى عشرة مؤسسة
من كندا والواليات املتحدة األمريكية ،حيث انطلق الباحثان من فرضية أن مؤشرات
األداء املالي لم تعد فعالة بالنسبة للمؤسسات الحديثة ،وأن اعتماد هذه األخيرة على
املقاييس املالية لوحدها يؤثر سلبا على قدرتها في خلق القيمة ،حيث قام الباحثان
بمناقشة مجموعة من الخيارات والبدائل انتهت بهم إلى تصميم وسيلة جديدة لتقييم
األداء أطلق عليها اسم بطاقة األداء املتوازن( ( Elhamma,2011 :باعتبارها تسعى
إليجاد التوازن بين املؤشرات املالية وغير املالية ،من خالل دمج عدة أبعاد لتقييم
األداء على املدى القصير والطويل)(Homgren,2003 :344
فالحاجة لحل مشكلة عجز األدوات املالية لوحدها في توفير املعلومات الضرورية
إلدارة املؤسسات الحديثة بشكل فعال ،وكذلك األنشطة الكثيرة التي أصبحت تتم في
هذه املؤسسات كأعمال التجديد واالبتكار وأنشطة التدريب املستمرة دفعتهم الى
تطوير هذه الفكرة ،حيث انه ال يمكن الحكم على جودة أداء هذه األنشطة باستخدام
أساليب تقييم األداء التقليدية ،ومن هنا وجب إيجاد نماذج تقييم أداء شاملة
ومتوازنة تعكس حقيقة اإلنجاز الفعلي باملؤسسة)بحيري)211 :2004،
 -1بطاقة األداء املتوازن  :يعرفها كابالن ونورتن أنها "نظام يعمل على ترجمة رسالة
واستراتيجية املؤسسة إلى مجموعة من املؤشرات الشاملة التي توفر إطارا للقياس
االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية"( Kaplan,1996 :2(.كما تعرف بأنها أيضا  ":مقياس
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استراتيجي يعمل على إدارة األداء في املؤسسة ليتم على ضوء األهداف واالستراتيجيات
املوضوعة" .وما يلقي الضوء على مفهوم بطاقة األداء املتوازن ما ذهب اليه الباحث
 Paul Arvesonعام  1998من أن أهداف نموذج بطاقة األداء املتوازن تتمثل في تبيان
فعالية تنفيذ استراتيجية املؤسسة وجعل خطوات التنفيذ الفعلية متواكبة مع
استراتيجيتها ،وهو مفهوم يعمل على ترجمة االستراتيجية إلى خطوات عمل
تنفيذية(بحيري )208 :2004،حيث ينظر للتقييم املتوازن لألداء على أنه نظام لإلدارة
وليس فقط مجرد نظام لقياس األداء والذي يمكن املؤسسة من إيضاح الرؤية
الخاصة بها مع بيان كيفية ترجمة هذه الرؤية االستراتيجية إلى خطط وأنشطة
تنفيذية .إذ يعمل هذا األسلوب لتقييم األداء على توفير األدوات واملؤشرات بما يساعد
على تحقيق مستوى متميز من النجاح املستقبلي ،لذلك فان هذا األسلوب ال يركز
فقط على املقاييس املالية وما يرتبط بها من أهداف ،بل يتضمن محاور مختلفة،
يمثل كل منها محركا من محركات األداء لتلك األهداف ويعمل على قياس أداء
املؤسسة

من

خالل

حركة

التوازن

بين

املحاور

األربعة

األساسية

للبطاقة(يوسف)127 :2005،
فما يميز بطاقة األداء املتوازن أنها تعتبر أداة تنظيمية ،كونها تسمح بإيجاد حوار
هرمي مكثف ،فهي أداة لالتصال تقوم على وضوح االستراتيجية واالجماع حولها ،عن
طريق التقارب والربط بين األهداف الفردية والتنظيمية وبين األهداف االستراتيجية
وامليزانيات ،للوصول الى تحديد املبادرات االستراتيجية والحصول على التغذية
العكسية للمعلومات لتنظيم التعلم االستراتيجي .ومنه فهي تسمح بـاإليصال الجيد
لالستراتيجية للعمال ،وترجمة األهداف االستراتيجية الى اهداف وتدابير وخلق رابط
بين األداء واالجر) )Berland,2009 :99
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أ .سترة العلجة
االسمنت – عين الكبيرة -

-2محاور بطاقة األداء املتوازن ومؤشرات قياسها :دعمت بطاقة األداء املتوازن
املحور املالي بمحاور تحقق نجاح املؤسسة املستقبلي املتوازن وتتمثل هذه املحاور في
محور العمالء ،محور العمليات الداخلية ،ومحور التعلم والنمو ،يعتبر املحور املالي هو
املحصلة النهائية لكافة التغيرات التي تتم في املحاور األخرى( ،يوسف)138 :2005،
وتبحث هذه الوسيلة تعزيز املؤشرات األكثر ارتباطا باالستراتيجية
)(Saulpic,2004 :99وتزود املدراء بإطار عمل متكامل يتم من خالله ترجمة
استراتيجية املؤسسة الى مجموعة متناسقة من مؤشرات األداء )( Norton,2001 :35
- 1.2املحور املالي :هو الذي يقيس تقليديا مستوى وتطور األداء املالي للمؤسسة،
حيث يعد أحد أهم محاور تقييم األداء ،ويمثل نتاج هذا املنظور مقاييس موجهة
لتحقيق األهداف ،والوقوف على مستوى األرباح املحققة الستراتيجية املؤسسة من
خالل تخفيض مستويات التكاليف باملقارنة مع املؤسسات املنافسة).ادريس2008،
 )133:ويعتمد نظام التقييم املتوازن لألداء على ربط األهداف املالية للمؤسسة
باستراتيجية املؤسسة ذاتها ،ومن ثم فان أي مقياس يتم اختياره أو تحديده لقياس
األداء املالي للمؤسسة يجب أن يكون مرتبطا بعالقة وثيقة باستراتيجية املؤسسة
وعالقات السبب والنتيجة مع املحاور األخرى.
تعكس املؤشرات املالية ما يتوقعه املساهمون من املؤسسة وهي تتوافق مع
املؤشرات التقليدية لقياس األداء

املالي)(Saulpic,2004 :100

ويرى كل من كابالن

ونورتن أن هناك ثالث استراتيجيات تحدد األداء املالي للمؤسسة ،واملؤشرات املالية
املعتمدة تتأثر بطبيعة استراتيجية املؤسسة املتبعة ،ففي حالة ما إذا كانت املؤسسة
في وضعية تفرض عليها اتباع استراتيجية النمو والتي تهدف باألساس إلى البحث على
زيادة حصتها السوقية ،فان أغلب املؤشرات املالية لقياس األداء تركز على تطور نمو
املبيعات .أما إذا كانت املؤسسة تعتمد استراتيجية البقاء أو االستمرار فان مؤشرات
جملة وحدة البحث يف تنمية املوارد البشرية اجمللد  09العدد  01جوان 2018

114

دور بطاقة األداء املتوازن في تحقيق استراتيجية املؤسسة االقتصادية دراسة حالة :املؤسسة الوطنية إلنتاج
أ .سترة العلجة
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قياس األداء للجانب املالي في هذه الحالة تركز بشكل أساس ي على الربحية كمعدل
ربحية املبيعات ،معدل العائد على الرأس املال املستثمر ،معدل العائد على حقوق
امللكية ،نصيب السهم األساس ي في األرباح ،ومضاعف ربحية السهم .أما في حالة تبني
ما يعرف باستراتيجية الحصاد وهي الفترة التي يكون املنتج في نهاية دورة حياته ،فهذا
يدفع املؤسسة إلى البحث عن جني ثمار هذه املنتجات بأسرع وقت ممكن ،فان
السياسة املالية يجب أن تستند إلى عدم ضخ استثمارات جديدة ،بل تركز على
الحفاظ على مستوى حجم التدفق النقدي التشغيلي مع محاوالت خفض احتياجات
رأس املال العامل ،ومن ثم فان املؤشرات املالية التي يمكن اعتمادها لقياس أداء
املؤسسة تتمثل أساسا في التغير في رأس املال العامل ،معدل دوران رأس املال العامل
معدل النمو في صافي التدفق النقدي التشغيلي( .يوسف)144 :2005،
- 2.2محور العمالء :تتبنى فلسفة التسيير الحديث اهتماما كبيرا بإرضاء العمالء،
واألداء املنخفض في هذا املجال سيكون سببا رئيسيا للتراجع في املستقبل ،حتى وإن
بدت الصورة املالية الحالية جيدة ،ويستطيع املسير بفضل هذا املحور تحديد
الجوانب املستهدفة من السوق واملؤشرات املعبرة عنها .ويسعى هذا املحور إلى تقييم
مجموعة من النقاط مثل ( :لدرع)79 :2011،
 كيف ينظر الزبائن إلى املؤسسة ومدى رضاهم عن خدماتها؟
 هل نجحت املؤسسة في مواجهة املنافسين؟
 هل يتوقع استمرار املنافسة في السوق؟
فهو املحور الذي يجمع املؤشرات التي تسمح بقياس كل ما من شانه خلق رضا
حالي ومستقبلي للزبائن) Meyssonnier,2005 :61) .ومن ثم فان املؤشرات واملقاييس
التي تستخدم في هذا املجال تتمثل عامة في ) :يوسف( 138 : 2005،
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 الحصة السوقية والتي تحدد نسبة مبيعات املؤسسة بالنسبة للمبيعات اإلجمالية
في القطاع؛
 اكتساب العميل ويقيس معدل جذب املؤسسة لزبائن جدد؛
 االحتفاظ بالعميل الذي يقيس معدل احتفاظ املؤسسة بزبائنها؛
 رضا العميل ويقيس مستوى رضا الزبائن عن السلع والخدمات التي تقدمها
املؤسسة؛
 ربحية العميل والتي تقيس صافي ربح الزبون بعد طرح املصاريف االستثنائية
املطلوبة لدعم ذلك الزبون.
إضافة ملا سبق تجدر اإلشارة إلى أن التحديد الفعال للمؤشرات واألهداف
االستراتيجية على مستوى هذا البعد يعتمد بشكل أساس ي على إتباع املؤسسة لتقنية
تحليل ربحية العميل)ادريس )122 :2009،والتي تدعم بناء وصياغة استراتيجية
ناجحة ومن ثم فانه يجب قياس مقدار األرباح املمكن تحقيقها من كل فئة من فئات
العمالء ،ويعتبر أسلوب محاسبة تكلفة النشاط ( )ABCأسلوبا مناسبا لتحديد هذه
الربحية لكل فئة( ،يوسف )148 :2005،مع محاولة التأثير على سلوكيات العمالء غير
املربحين للمؤسسة ثم إعادة ترتيب العمالء املتعاملين مع تعرف املؤسسة على عمالئها
املستهدفين ،فإنها تقوم بتحديد األهداف واملؤشرات املرتبطة بالقيمة املاملؤسسة وفق
مستوى الربحية املحققة مقارنة مع حجم املبيعات املقدمة لهم )ادريس2008،
)133:وبعد أن تقترحة للعميل حيث تشمل مجموعة من املميزات التي تقدمها
املؤسسة كمواصفات املنتج أو الخدمة ،وكذا سعر املنتج ومستوى جودته ،إضافة
للعالقة مع الزبون والتي تتضمن زمن االستجابة لطلبيته ،دون إهمال العوامل
املعنوية كالعالمة أو السمعة والتي تجذب الزبائن نحو املؤسسة ،وعادة ما يركز
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العمالء على االهتمام بالجودة والسعر والوقت املناسب لتقييم املنتج أو الخدمة.
(( Kaplan,1996 :74
-3.2محور العمليات الداخلية  :تشكل العمليات الداخلية حجر األساس في تكوين
قدرة املؤسسات األدائية والتنافسية ،فهو البحث على الطريقة التي تدار بها العمليات
والتي من شانها خلق ميزة تنافسية للمؤسسة (ادريس )224 :2009،يتعامل هذا املحور
مع العناصر واألنشطة الداخلية لعمليات التشغيل باملؤسسة لتحديد الصعوبات
واملشاكل أثناء اإلنتاج ،ومحاولة التغلب عليها برفع مهارات وكفاءات عمليات التشغيل.
فالتحسين في هذه املرحلة يساعد على تحقيق وضع أفضل لحصة املؤسسة في
السوق ،وعوائد مالية مناسبة لتطلعات املساهمين.
ويقترح كابالن ونورتن  Kaplan et Nortonضمن هذا اإلطار نموذجا لسلسلة
القيمة يمكن للمؤسسات استعماله عند إعدادها لبعض العمليات الداخلية حيث
يشمل هذا النموذج ثالث دورات أساسية)( Kaplan,2002 :111هي دورة اإلبداع أين
تقوم املؤسسة باإلحاطة بالسوق ملعرفة الحاجيات واملتطلبات الجديدة للزبائن ومن
ثم خلق وتطوير منتجات وخدمات تتناسب مع حاجياتهم ،ودورة العمليات وفيها يتم
تحديد التصميم املطلوب للمنتجات ،وأسلوب انتاجها ثم تنتقل إلى تجهيز املنتجات
التي تقدم للعمالء ،وكذا دورة خدمات ما بعد البيع وهي املرحلة األخيرة من دورة حياة
املنتج والتي ترتكز فيها األنشطة على تحديد طبيعة ونوعية الخدمات املقدمة للعمالء
ما بعد عملية التجهيز ،وتدخل ضمن هذه الدورة املدة الزمنية املحددة لتقديم
الخدمات وبرامج التدريب التي تعدها املؤسسة لتدريب عمالئها على استخدام
املنتجات املقدمة(.عوض)104 :2007،
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وتميل مقاييس العمليات الداخلية األكثر شيوعا الى ان تكون مقاييس للتدفق،
أي انها تصف املؤسسة والنتيجة التي حققتها اثناء الفترة الجارية(املغربي)260 :2006،
ومن اهم املؤشرات املعتمدة في هذا اإلطار :
مؤشرات دورة االبداع  :واملتمثلة في عدد املنتجات الجديدة ،واجال تطويرها ،وكذاعدد الرخص املودعة.
 مؤشرات دورة العمليات  :تركز على تصنيع وتسليم املنتجات للزبائن ،وتعتمد علىمؤشرات تحسين الجودة ،معدل املعيب ،اجال تسليم املنتجات للزبائن ،االجل
املتوسط لتسليم الطلبية ،فترات عدم النشاط.
 مؤشرات ما بعد البيع  :يقاس االداء من خالل املدة الالزمة لتعويض او تصليحاملنتجات املعيبة ،الساعات الضرورية لتعليم الزبائن كيفية استعمال املنتج(.يحياوي،
)266 :2009
-4.3محور التعلم والنمو  :يهتم أساسا بالطريقة التي تدار بها املوارد البشرية
واملعارف والتي تمكن املؤسسة من تحقيق األهداف االستراتيجية املحددة ،إذ يعد بعد
التعلم والنمو األساس الذي تبنى عليه بطاقة األداء املتوازن حيث يحدد البنية
التحتية التي ينبغي على املؤسسة بناؤها لخلق نمو طويل األجل ،وذلك باالعتماد على
ثالث مصادر أساسية تتمثل في األفراد من خالل سياسة األجور والحوافز لخلق الدافع
لدى العاملين ،االلتزام بقواعد ونظم العمل وتحفيزهم على تحسين مستويات األداء.
األنظمة وذلك بتفعيل نظام املعلومات وتطبيقها بشكل يتفق مع الظروف املتاحة
ويعد عامال أساسيا ومهما في نجاح عملية التعلم والنمو ،إضافة لإلجراءات التنظيمية
وذلك باستثمار قدرات العاملين عن طريق التدريب وتنمية املهارات وتطوير الكفاءات
مع تبني أنظمة املعلومات الحديثة وتطوير اإلجراءات التنظيمية(محمد.)227 :2007 ،
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يقاس عادة مدى تحقيق أهداف العاملين داخل املؤسسة من خالل مقياس
مركب يتضمن ثالثة محاور أساسية تمثل محركات ذات تأثير واضح على مخرجات
األداء لهؤالء العاملين داخل املؤسسة وتتمثل هذه املؤشرات في(:بحيري )22 :2004،
قدرات العاملين  :وتتلخص مقاييس األداء لهذا املنظور في مدى رضا العاملينوهو في األصل محصلة لكل من املنافسة داخل فريق العمل ،البيئة التحتية
للتكنولوجيا داخل املؤسسة ومدى شعور العامل بأنه يستفيد من هذه البيئة لتدعيم
قدراته وخبراته ،مناخ العمل ومدى مالءمته لظروف وطبيعة العمل من حيث املجهود
املطلوب بذله بدنيا وفكريا)يوسف ، )155 :2005،وكذا درجة االحتفاظ بالعاملين
والذي يمكن قياسه بـنسبة العاملين الجدد إلى إجمالي العاملين ومعدل دوران
العاملين ،باإلضافة إلى إنتاجية العاملين حيث تمثل إنتاجية العامل املخرجات (
قدرات أنظمة املعلومات  :وتمثل اإلمكانيات املتاحة من نظم املعلومات داخلاملؤسسة وكيفية تطبيقها بشكل يتفق مع الظروف املتاحة ،وعامال أساسيا ومهما في
نجاح عملية التعلم والنمو داخل نظام التقييم املتوازن ألداء املؤسسة ،وتقاس عموما
باالعتماد على مؤشرات معدل تغطية املعلومات ،نسبة العاملين على أجهزة الحاسوب.
اإلجراءات التنظيمية  :وتتعلق بخلق الدافع لدى العاملين بااللتزام بقواعدونظم العمل وتحفيزهم على تحسين مستويات األداء وتعلم كل ما يفيد في تحقيق نمو
جيد لنشاط املؤسسة ،وأهم مؤشرات قياسه تتمثل أساسا في معدل تطوير الحوافز
واملكافآت ،معدل التأطير ،نفقات التدريب ،رضا العاملين عن برامج
التدريب(راشد)99 : 2007،
وعليه فقياس األداء املتوازن يشمل املحاور األربعة الرئيسية ،كما يمكن إضافة
عناصر اخرى وهذا حسب املؤسسة وظروفها وبيئة عملها ،فمثال يمكن ان تعتبر
مؤسسة ما جانب البيئة كمحور رئيس ي يؤثر في عملياتها ،وتضع مؤسسات أخرى
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جانب املوارد البشرية(املغربي  )14 :تتصل األبعاد األربعة فيما بينها من خالل عالقة
السبب والنتيجة حيث يدعم كل بعد اآلخر وتساهم مجتمعة في قياس مدى تحقيق
االستراتيجية .يمثل املحور املالي النتيجة النهائية التي تشترط رضا العمالء والذي بدوره
يرتبط بالتنظيم الجيد للعمليات التي تستند على التحفيز الكافي للفاعلين في املؤسسة
ونظم املعلومات الفعال ، ( Saul pic, 2004 : 102).ومنه فاملحاور األربعة ليست
مستقلة عن بعضها البعض بل هي متكاملة ،ويوضح االرتباط السببي بين هذه املحاور
الهيمنة النهائية للمحور املالي ،فتحقيق املحاور يتم بشكل تسلسلي من أسفل الى
أعلى ،حيث تسمح جهود التعلم والنمو بتحسين العمليات الداخلية مما يؤدي الى رضا
الزبائن ،وفي النهاية الى زيادة النتائج املالية التي تحقق رضا املساهمين.
من اهم االنتقادات التي وجهت الى بطاقة األداء املتوازن انها اهملت املعلومات
الخاصة باملسائل االجتماعية والبيئية واملرتبطة باألداء بالرغم من حاجة أطراف كثيره
لها .ويرى العديد من الكتاب أنه يمكن استخدام بطاقة األداء املتوازن في اختيار
وتطوير مؤشرات األداء البيئي بحيث تدخل ضمن األهداف االستراتيجية للمؤسسة،
حيث تصبح بطاقة األداء املتوازن إطار قوي إلدارة وتقييم كال من األمور البيئية
واالجتماعية(لحسين.)331 :2011،
في هذا اإلطار يمكن دمج األمور البيئية واالجتماعية وفق ثالثة طرق وهي:
)(.Henderson,2011:4
 دمج املقاييس البيئية واالجتماعية في أبعاد البطاقة؛ إضافة بعد خامس يأخذ األمور البيئية واالجتماعية في الحسبان؛ تكوين بطاقة خاصة باألداء البيئي واالجتماعي.وكانت الطريقة الثانية هي األقرب للتطبيق اذ قام كل من  Kaplanو Reisen de
 pinhoفي سنة  2007بإضافة البعد االجتماعي والبيئي إلى األبعاد األربعة للبطاقة
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وبذلك أصبحت تسمى بطاقة األداء املستدام وهذا بهدف ربط تسيير املؤسسات
باستراتيجية التنمية املستدامة)كواش ي)244 :2012،
ومن أهم املؤشرات املعتمدة لقياس البعد البيئي ،انبعاثات الغازات والغبار،
استهالك الطاقة واملاء ،اجمالي املخلفات .وتقيس مؤشرات البعد االجتماعي االنشطة
االجتماعية ومن أبرز املؤشرات ،تطور مستوى دخل العاملين ومدى مساهمة
املؤسسة في النشاطات االجتماعية كاإلسكان ،دور الحضانة لألوالد ،توفير وسائل
النقل ،وتحقيق الرفاهية االجتماعية والثقافية للبيئة املحيطة واملجتمع.
-3مساهمة بطاقة األداء املتوازن في تحقيق استراتيجية املؤسسة
تلعب بطاقة األداء املتوازن دورا فعاال ومهما في جعل عمليات تحديد االتجاه
االستراتيجي أكثر واقعية وصدقا وقربا من امليدان ،من خالل استيعاب مفردات
االتجاه االستراتيجي وربطها بمؤشرات مالية وغير مالية ضمن املنظورات األربعة
لبطاقة األداء املتوازن ،والجهد املطلوب من اإلدارة وفريق بطاقة األداء املتوازن
والعاملين ينصب على ترجمة صحيحة ،عملية وواقعية لرؤية ورسالة املؤسسة الى
أهداف استراتيجية ضمن محاور رئيسية مطلوبة للتنافس والنجاح في مختلف األعمال
التي تقودها املؤسسة(.املدهون )47 :2013،فاملنطق املؤسس لبطاقة األداء املتوازن هو
مواءمة السلوكيات العملية مع األهداف

االستراتيجيةMeyssonnier,2005 :62).

)

وقد قام كل من كابالن ونورتن عام  1996بتعريف االستراتيجية بأنها "مجموعة من
الفرضيات حول عالقات السبب والنتيجة" أما  Porterفعرف االستراتيجية بأنها
"عملية تكوين وضع منفرد للمؤسسة ذي قيمة لعمالئها من خالل تصميم مجموعة
أنشطة مختلفة عما يؤديه املنافسون"ادريس ،،)99: 2008،كما يؤكد بأن
االستراتيجية هي إيجاد املواءمة بين أنشطة املؤسسة والبيئة .وبذلك فهي تمثل أداة
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مهمة لجعل االستراتيجية أكثر تركيزا على قياسات محددة ونتائج مرغوبة وليس مجرد
خطة بمؤشرات عامة غير مترابطة (الغالبي)151 :2009،
-1.3عمليات بطاقة األداء املتوازن االستراتيجية :
بين كابالن ونورتن بان بطاقة األداء املتوازن تعمل على ربط استراتيجية املؤسسة
مع أنشطتها القصيرة األجل من اجل ضمان تنفيذ فعال لالستراتيجية املتبعة من
خالل أربعة عمليات رئيسية ):(Guerra,2007 : 117
توضيح االستراتيجية املتبعة وترجمتها إلى أهداف  :حيث يجب ترجمة رؤية ورسالةاملؤسسة إلى أهداف محددة لوضع االستراتيجية ،ويكون توضيح االستراتيجية املتبعة
باالتفاق بين املدراء واملسؤولين  ،حيث تستخدم بطاقة األداء املتوازن كأداة لترجمة
هذه االستراتيجية إلى مجموعة متكاملة من األهداف واملؤشرات املتفق عليها.
إنشاء وتوصيل الروابط بين األهداف االستراتيجية وأدوات قياسها  :حيث تسمحهذه العملية بإيصال األهداف االستراتيجية العامة إلى مختلف املستويات باملؤسسة
وربطها باألهداف الفرعية لكل قسم من األقسام اإلدارية.
تخطيط وتحديد األهداف وتنسيق املبادرات االستراتيجية  :تتسم موارد املؤسسةبأنها محدودة ،لذلك يرى كابالن ونورتن أن املؤسسات تسعى في الوقت الحالي إلى
تطبيق مجموعة من البرامج ،األمر الذي يصعب من توحيد هذه املبادرات لبلوغ
األهداف االستراتيجية ،لذلك يجب االقتصار على األهداف املحددة كأساس لتوزيع
املوارد ووضع األولويات.
التغذية العكسية والتعلم االستراتيجي  :تتمثل التغذية العكسية في معرفة ما إذا
كانت املؤسسة واقسامها والعاملين بها قد تمكنوا من تنفيذ األهداف املخططة ،كما
تسمح للمؤسسة بتقييم استراتيجيتها على أساس األداء الحالي ومنه اجراء
التصحيحات املناسبة على املستوى االستراتيجي والتشغيلي.
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-2.3بطاقة األداء املتوازن أداة للرقابة االستراتيجية
تعرف الرقابة االستراتيجية على أنها "التركيز على متابعة االستراتيجية أثناء
تنفيذها للتعرف على املشاكل والتغيرات في الفروض التي وضعت على أساسها
االستراتيجية ومن ثم إجراء التعديالت الضرورية بناء على ذلك" .وتختلف الرقابة
االستراتيجية من مؤسسة ألخرى وفقا لطبيعة البيئة التي تنشط فيها هذه املؤسسات،
وغالبا ما تمر هذه العملية بخمسة مراحل أساسية تتمثل في( :ادريس)302 : 2013،
 تحديد االهداف التي يجب أن يتم التوجيه والتقييم والرقابة عليها ،أي
تحديد ما يجب عمله وذلك ضمن إطار رسالة ورؤية وأهداف املؤسسة؛
 تحديد املؤشرات الالزمة لقياس األداء ،بما يسمح بتقديم تعبير كمي للنتائج.
 قياس األداء الفعلي للمؤسسة؛
 مقارنة األداء الفعلي مع األداء املستهدف للتعرف على مدى التنفيذ الجيد
الستراتيجية املؤسسة؛
 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في حالة عدم وجود تطابق بين األداء الفعلي
واملستهدف وذلك باالعتماد على التغذية العكسية.
-4تصميم بطاقة األداء املتوازن
إن التصميم الجيد لبطاقة األداء املتوازن يستند إلى عدة خطوات يجب مراعاتها
مع األخذ بعين االعتبار العوامل األساسية لنجاح تنفيذها والعمل على التقليل من
املعوقات التي تواجهها.
-1.4مراحل إعداد بطاقة األداء املتوازن
تمر عملية إعداد بطاقة األداء املتوازن باملراحل األساسية التالية (يحياوي:2009،
)272
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التعريف بأهداف املؤسسة  :وذلك بإعداد هيكل تنظيمي للتسيير يحدد املسؤولياتومجاالت التدخل للمسير ،كما يجب توضيح األهداف واملهام من خالل اللقاءات التي
يجريها القائم بإعداد البطاقة مع العاملين ،فهذا األسلوب التفاعلي يسمح بتحديد
املهام واألهداف لكل واحد من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية  ،ماذا يعمل؟ ملن؟
ملاذا؟ وكيف؟
التعرف على املفاتيح األساسية للتسيير :تسمح هذه املرحلة بتحديد العالقاتالسببية بين املعالم املوجهة ألداء املؤسسة،
اختيار املؤشرات  :يتمثل دور املؤشر في الكشف عن التطور في عوامل التسييراألساسية ،ومن أهم الخصائص التي يتميز بها أحسن مؤشر هو أن يعكس بصدق
الظاهرة املالحظة ،وأن يكون مفهوم من طرف مستعمليه وأال يكون عرضة للتالعب
وان يعمل كجهاز لإلنذار وال يقتصر دوره على املعالجة التصحيحية بعد وقوعه.
ويرى كابالن ونورتن أن عدد مؤشرات التي تحتوي عليها بطاقة األداء املتوازن
يجب أن تتراوح بين  20و 25مؤشر على األكثر ،كما اقترح الباحثان أن يتم توزيع
املؤشرات على األبعاد األربعة للبطاقة بشكل متساوي نسبيا كما يوضحه الجدول
التالي )Kaplan,2003 :407) :
الجدول رقم ( : )01التوزيع األمثل ملؤشرات بطاقة األداء املتوازن
البع ـ ـ ـ ـ ــد

املؤشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات

ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزن

املالي
العمالء
التعليم والنمو
العمليات الداخلية

5
5
5
9

22

34

املجموع

24

100

22
22

واملالحظ أن بعد العمليات الداخلية يضم عدد أكبر من املؤشرات وهو ما يرجعه
كابالن ونورتن ألهمية البعد باعتباره نقطة ارتكاز لألبعاد األخرى.
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دور بطاقة األداء املتوازن في تحقيق استراتيجية املؤسسة االقتصادية دراسة حالة :املؤسسة الوطنية إلنتاج
أ .سترة العلجة
االسمنت – عين الكبيرة -

ثانيا :دراسة حالة مؤسسة االسمنت لعين لكبيرة .SCAEK
انطالقا من املعلومات املتوفرة من املؤسسة تم التوصل إلى أن رؤية املؤسسة
األساسية هي أن تكون رائدة في مجال صناعة اإلسمنت ودعمها بمختلف األشكال ،كما
أن رسالتها أن تقوم بإنتاج اإلسمنت بمواصفات ذات جودة عالية وتلبية طلبات
عمالئها وإرضائهم ،وذلك بااللتزام بالقيم الجوهرية التالية :
 إعطاء األهمية الكبيرة للعمالء واعتبارهم القلب النابض للمؤسسة؛ اعتبار العاملين رأس املال البشري واملحرك األساس ي للمؤسسة بالتالي العمل علىتطوير مهاراتهم؛
 االلتزام باملحافظة على البيئة.أما االستراتيجية املسطرة ملؤسسة االسمنت لعين الكبيرة ،فهي استراتيجية تتعلق
بالريادة في التحكم في التكاليف والرفع من اإلنتاج ،حتى تحقق رؤيتها األساسية وهي
الريادة في صناعة اإلسمنت ،هذه االستراتيجية بنيت انطالقا من عدة اعتبارات
أساسية تتميز بها هذه املؤسسة واملتمثلة في :
 الطلب الكبير على مادة اإلسمنت ،حيث تواجه املؤسسة طلبا مزايدا؛ اعتماد املؤسسة على خط إنتاجي جديد وما يوفره من تخفيض للتكاليف وزيادة فياإلنتاج؛
 الخبرة املكتسبة في مجال صناعة اإلسمنت باعتبارها تنشط في هذا املجال ملدةأربعين سنة.
تحديد األهداف االستراتيجية ملؤسسة اإلسمنت SCAEK
من خالل الدراسة التطبيقية التي أجراها الباحث بمؤسسة اإلسمنت لعين
لكبيرة ،وبعد التعرف على االستراتيجية العامة للمؤسسة ،تم ترجمة هذه االخيرة إلى
أهداف استراتيجية وذلك بالنسبة لكل بعد من أبعاد بطاقة االداء املتوازن (البعد
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دور بطاقة األداء املتوازن في تحقيق استراتيجية املؤسسة االقتصادية دراسة حالة :املؤسسة الوطنية إلنتاج
أ .سترة العلجة
االسمنت – عين الكبيرة -

املالي ،بعد العمالء ،بعد العمليات الداخلية ،بعد التعلم والنمو ،والبعد البيئي
واالجتماعي) .ثم بناء نموذج لبطاقة األداء املتوازن للمؤسسة وتحليله للخروج بتقييم
شامل ومستدام لألداء ،على اعتبار ان املؤسسة تركز فقط على الجانب املالي في تقييم
أدائها .ولبلوغ مؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة لهذه األهداف ينبغي تحديد قيمة
مستهدفة كمعيار للتقييم ،حيث تم الحصول على هذه القيم املستهدفة أو املتوقعة
من وثائق املؤسسة (املوازنات التقديرية) واملقابالت مع املسؤولين.
 األهداف االستراتيجية للبعد املالي :يعتبر البعد املالي بعدا مهما في املؤسسة باعتباره يعكس الصورة الفعلية بنجاح
املؤسسة وتطورها ،لذلك يعد تحسين األداء املالي من أهم أهداف املؤسسة ألنه
يعكس النجاح الحاصل في االبعاد األخرى .ومن أهم االهداف االستراتيجية املالية،
تحسين املرد ودية املالية ،االستغالل االمثل األصول ،زيادة الربحية ،تعظيم العائد
على االستثمار ،تخفيض التكاليف.
وللتأكد من مدى تحكم املؤسسة في هذا البعد وبالرجوع إلى معطيات املؤسسة
الخاصة بالسنتين املاليتين  2015و 2016وباملقارنة مع ما كان مسطرا من قبل
املؤسسة يتضح ما يلي:
الجدول رقم ( : )02تطور مؤشرات البعد املالي ملؤسسة SCAEKالوحدة  :ألف دج
السنة
نتيجة الدورة الصافية()1
األموال الخاصة()2
معدل املردودية املالية (100* )2(/ )1
صافي املبيعات()3
إجمالي األصول()4
معدل دوران األصول(100* )4(/ )3
معدل هامش الربح (100* )3(/ )1
م العائد على االستثمار(100* )4(/ )1

2015
الفعلي
املتوقع
3207772
2655302
21656093
19699486
14.81
13.47
8453845
6861614
38401572
23755967
22.01
28.88
37.94
38.69
8.35
11.17
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2016
الفعلي
املتوقع
3753518
3156804
23773962
25478644
15.78
12.39
8816008
7191319
49305659
65798910
17.88
10.92
42.57
31.41
7.61
4.80
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دور بطاقة األداء املتوازن في تحقيق استراتيجية املؤسسة االقتصادية دراسة حالة :املؤسسة الوطنية إلنتاج
أ .سترة العلجة
االسمنت – عين الكبيرة -
3595158
3150000
3548716
3333000
تكاليف اإلنتاج اإلجمالية ()5
1370106
1050000
1320207
1100.000
حجم اإلنتاج (الطن)()6
2.624
3.000
2.688
3.030
تكلفة إنتاج الطن (دج)()6(/ )5

املصدر  :من اعداد الباحث اعتمادا على تقارير املؤسسة
 االهداف االستراتيجية لبعد العمالء :ركزت بطاقة األداء املتوازن على بعد العمالء باعتباره ذو أهمية بالغة بالنسبة
للمؤسسة ،فحتى لو كانت الوضعية املالية للمؤسسة جيدة فإن تراجع هذا البعد
يعتبر مقياس للخطر االستراتيجي ،ومن أهم األهداف االستراتيجية لهذا البعد ،تحسين
الحصة السوقية ،زيادة درجة االحتفاظ بالعمالء ،الرفع من مستوى رضا العمالء
وملعرفة مدى االهتمام املعطى من املؤسسة لهذا البعد ،واستنادا للمعطيات
املتوفرة لدينا تحصلنا على النتائج املدرجة في الجدول التالي:
الجدول ( : )03مؤشرات بعد العمالء ملؤسسة SCAEK
السنة

2015

حجم املبيعات (طن)
معدل نمو املبيعات%
عدد العمالء
معدل نمو العمالء ℅
عدد الزبائن الجدد
عدد الشكاوى
معدل شكاوى العمالء℅

2016

املتوقع
1100.000
1.1
2497
97.15

الفعلي
1320207
1.007
2455
95.19

املتوقع
1050000
0.95
3000
120.14+

الفعلي
1370106
1.03
3037
123.7 +

73150
%6

124197
% 8

503+
140
% 4.66

582+
183
%6

املصدر  :من اعداد الباحث اعتمادا على تقارير املؤسسة
 االهداف االستراتيجية لبعد العمليات الداخلية  :تعتبر العمليات الداخلية هيجميع األنشطة والفعاليات الداخلية التي تتميز بها املؤسسة عن غيرها حيث يتم من
خاللها تلبية حاجات العمالء وغايات وأهداف املساهمين .ومن اهم األهداف
االستراتيجية لهذا البعد ،االستغالل االمثل للطاقة اإلنتاجية ،التسيير األمثل للمخزون
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دور بطاقة األداء املتوازن في تحقيق استراتيجية املؤسسة االقتصادية دراسة حالة :املؤسسة الوطنية إلنتاج
أ .سترة العلجة
االسمنت – عين الكبيرة -

التحسين املستمر للجودة ،إنتاجية العامل ،كفاءة عملية الصيانة
وباالعتماد على معطيات املؤسسة تم حساب هذه املؤشرات وتوضيحها في الجدول
التالي:
جدول رقم ( : )04مؤشرات بعد العمليات الداخلية SCAEK
السنة
الطاقة اإلنتاجية (طن)
معدل الطاقة املستغلة℅
صافي املبيعات ()1
متوسط قيمة املخزون()2
معدل دوران املخزون()2(/ )1
نسبة الوحدات املعابة%
حجم اإلنتاج من االسمنت()3
عدد العمال اإلجمالي()4
معدل إنتاجية العامل
تكاليف الصيانة
تكلفة الصيانة للطن (دج

2015

الوحدة  :ألف دج
2016

املتوقع
1100.000
100

الفعلي
1320207
120.01

املتوقع
1050000
100

الفعلي
1370106
130.48

6861614
50000
137.23
0.1
1100000
423
2600.43
42667
38.78

8453845
57437
147.18
0.119
1320207
455
2901.55
111169
84.20

7191319
40000
179.78
0.1
1050000
440
2386.36
92867
88.44

8816008
42719
206.37
0.124
1370106
489
2801.85
92343
67.39

املصدر  :من اعداد الباحث اعتمادا على تقارير املؤسسة
 االهداف االستراتيجية لبعد التعلم والنمو :يعتبر بعد التعلم والنمو هو االساس الذي تقوم عليه بطاقة األداء املتوازن فهو البعد
الداعم للعمليات الداخلية ،حيث يركز على قابلية االفراد للتطوير املستمر ،كما يعتبر
الرأس املال البشري أحد مرتكزات نجاح املؤسسة في البيئة الحالية ،وتتمثل األهداف
االستراتيجية لهذا البعد ،تحسين مستوى رضا العاملين ،تطوير قدرات العاملين ،توفير
املناخ املالئم للعمل ،ضمان سالمة العمال داخل املؤسسة ،رفع مستوى التأطير .
على هذا األساس كانت نتائج مؤشرات هذا البعد في املؤسسة كما يلي:
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دور بطاقة األداء املتوازن في تحقيق استراتيجية املؤسسة االقتصادية دراسة حالة :املؤسسة الوطنية إلنتاج
أ .سترة العلجة
االسمنت – عين الكبيرة -

الجدول رقم ( : )05مؤشرات بعد التعلم والنمو للمؤسسة
السنة
مصاريف العاملين اإلجمالية()1
عدد العمال اإلجمالي()2
نصيب العامل (دج)()2(/ )1
تكاليف التكوين اإلجمالية()3
عدد العمال املكونين()4
متوسط نصيب العامل للتكوين()4(/ )3
عدد تاركي العمل
معدل دوران العاملين%
عدد حوادث العمل
عدد ساعات العمل اإلجمالي(ساعة)
معدل تكرار حوادث العمل %
عدد اإلطارات
معدل التأطير %

الوحدة  :ألف دج

2015
املتوقع
671966
423
1588.57
19538
434
45.01
40
9.45
4
758815
5.27
129
30.49

الفعلي
1099713
455
2416.95
22647
868
26.09
44
9.67
5
632439
7.90
119
26.15

2016
املتوقع
941224
440
2139.14
33450
708
47.24
57
12.95
4
10000000
0.4
125
28.40

الفعلي
1358642
489
2778.40
31528
774
40.73
52
10.63
6
15456751
0.38
112
22.9

املصدر  :من اعداد الباحث اعتمادا على تقارير املؤسسة

األهداف االستراتيجية للبعد االجتماعي والبيئ :
تعتبر صناعة االسمنت من الصناعات املسببة للتلوث البيئي ،االمر الذي يتطلب من
املؤسسة اتخاذ تدابير هامة للحد من التلوث والحفاظ على البيئة ،هذا باإلضافة الى
االهتمام بالعمل املجتمعي .لذلك فان اختيار املؤشرات املرتبطة بالجانب البيئي
واالجتماعي يدخل ضمن األهداف االستراتيجية للمؤسسة ،حيث يؤدي دمج البعد
البيئي واالجتماعي في بطاقة األداء املتوازن الى قياس وتقييم األداء الشامل
للمؤسسة ،ومن أهم االهداف االستراتيجية لهذا البعد ،حماية البيئة من
التلوث(معدل انبعاث الغبار ،استهالك الطاقة)،تنمية املجتمع املحلي.والجدول املوالي
يبين قيمة هاته املؤشرات في املؤسسة:
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دور بطاقة األداء املتوازن في تحقيق استراتيجية املؤسسة االقتصادية دراسة حالة :املؤسسة الوطنية إلنتاج
أ .سترة العلجة
االسمنت – عين الكبيرة -

الجدول رقم( :)06مؤشرات البعد البيئ
السنة

2015

نسبة الغبار
حجم انتاج (طن)
حجم استهالك الكهرباءKW/H
املعدل
3
حجم استهالك املاء) (M
املعدل
3
حجم استهالك الغاز) )Nm
املعدل
امليزانية االجتماعية (دج)

2016

املتوقع
50
1100000
148500000
135
132000
0.120
103230000
93.84

الفعلي
36.75
1320207
182291000
138.07
226585.7
0.171
110946333
84.03

املتوقع
50
1050000
140655000
135
105000
0.12
86175850
111.00

الفعلي
36
1370106
184512000
134.67
266017
0.19
109669432
100.42

7000000

7700000

7000000

7950000

املصدر  :من اعداد الباحث اعتمادا على تقارير املؤسسة

نموذج بطاقة األداء املتوازن ملؤسسة االسمنت لعين لكبيرة
بناء على ما تقدم يمكن وضع نموذج لبطاقة األداء املتوازن ملؤسسة االسمنت
لعين لكبيرة ،الذي يعكس رسالة ورؤية املؤسسة وكذا استراتيجيتها من خالل مجموعة
من االهداف تتعلق باألبعاد الخمسة لبطاقة االداء املتوازن .،كما أن استخدام بطاقة
األداء املتوازن يقتض ي إعطاء أوزان لجميع أبعاد البطاقة ،حيث تختلف هذه األوزان
حسب أهمية كل بعد بالنسبة للمؤسسة وقد تم إعطاء االوزان التالية لألبعاد األربعة
للمؤسسة محل الدراسة  %25للبعد املالي %20 ،لبعد العمالء ،و %25لبعد العمليات
الداخلية .%20 ،لبعد التعلم والنمو ،و%10للبعد البيئي واالجتماعي .كما يعتمد بناء
بطاقة األداء املتوازن على تحديد املفاهيم التالية:
 القيم املستهدفة :تمثل األهداف املسطرة واملنشود تحقيقها من طرف املؤسسة. النتائج الفعلية :وتعبر عما حققته املؤسسة فعليا. النتائج النهائية :وتتمثل في املقارنة ما بين النتائج الفعلية والقيم املستهدفةوتحسب بالعالقة التالية:
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دور بطاقة األداء املتوازن في تحقيق استراتيجية املؤسسة االقتصادية دراسة حالة :املؤسسة الوطنية إلنتاج
أ .سترة العلجة
االسمنت – عين الكبيرة -

النتيجة النهائية= (النتيجة الفعلية Xالوزن) ( /القيمة املستهدفة)
ويتم استخدام هذه العالقة في حالة ما إذا كان ارتفاع املؤشر يعبر عن حالة إيجابية
للمؤسسة
أما إذا كان انخفاض املؤشر هو الجانب اإليجابي للمؤسسة مثل مؤشر معدل تكرار
حوادث العمل.
فإن العالقة تصبح  :النتيجة النهائية = (القيمة املستهدفة Xالوزن) ( /النتيجة
الفعلية)
ويتم تطبيق هذا املبدأ على كل املؤشرات التي تتميز بنفس الخاصية.
فإن هذه النتائج تعبر عن الوضعيات الثالثة التالية :
 حالة حرجة جدا :وهي الحالة األقل من املستهدف وهي تعبر عن وضعية خطيرةللمؤشر.
 حالة غير حرجة :لكن هي أقل من املستهدف وهي تعبر عن النتيجة املتوسطةللمؤشر.
 حالة جيدة :وهي الحالة التي تكون في حدود أو أعلى من املستهدف وتعبر عن وضعيةجيدة للمؤشر.
وبناء على هذه الشروط يمكن توضيح بطاقة األداء املتوازن ملؤسسة اإلسمنت
في الجدول التالي:

جملة وحدة البحث يف تنمية املوارد البشرية اجمللد  09العدد  01جوان 2018

131

دور بطاقة األداء املتوازن في تحقيق استراتيجية املؤسسة االقتصادية دراسة حالة :املؤسسة الوطنية إلنتاج
أ .سترة العلجة
االسمنت – عين الكبيرة -

الجدول رقم ( )07النموذج املقترح لبطاقة األداء املتوازن ملؤسسة SCAEK
املحاور

املؤشرات

املحور
املالي

محور
العمالء

محور
العمليلت
الداخلية

محور التعلم
والنمو

معدل املردودية املالية
معدل دوران االصول
معدل هامش الربح
معدل العائد على
االستثمار
كلفة الطن من
االسمنت دج
أداء املحور املالي
معدل نمو املبيعات
معدل شكاوى العمال
معدل نمو العمالء
عدد الزبائن الجدد
أداء محور العمالء
معدل الطاقة املستغلة
معدل دوران املخزون
نسبة الوحدات املباعة
إنتاجية العامل
نصيب الطن من ت
الصيانة
أمحورالعمليات
الداخلية
نصيب العامل من
مصاريف العمالة(دج)
نصيب العامل من م
التكوين(الف دج)
معدل دوران العمال
م تكرار حوادث العمل
معدل التاطير
أداء محور التعلم
والنمو

%5
%5
%5

الغاية
2016
2015
12.39
13.47
10.92
28.88
31.41
38.69

النتيجة املنجزة
2016
2015
15.78
14.81
17.88
22.01
42.57
37.94

النتيجة النهائية
2016
2015
6.36
5.49
8.18
3.81
6.77
4.90

الوزن

%5

11.17

4.80

8.35

7.61

3.73

7.92

%5

3030

3000

2688

2624

5.63

7.71

% 25
%5
%5
%5
%5
% 20
%5
%5
%5
%5

1.1
6
97.15
-73

0.95
4.66
120.14
503

1.007
8
95.19
-124

1.03
6
123.7
582

100
137.23
0.1
2600.4

100
179.78
0.1
2386.3

120.01
147.18
0.119
2901.5

130.48
206.37
0.124
2801.8

23.56
4.57
3.75
4.89
8.49
21.7
6
5.36
4.20
5.57

36.94
5.42
3.88
5.14
5.78
20.22
6.52
5.73
4.03
5.87

%5

38.78

88.44

84.2

67.39

2.3

6.56

23.43

28.71

% 4

1588.5

2139.1
4

2416.9
5

2778.4

6.08

7.04

% 4

45.01

47.24

26.09

40.73

2.31

3.38

% 4
% 4
% 4

9.45
5.27
30.49

12.95
0.4
28.40

9.67
7.90
26.15

10.63
0.38
22.90

3.90
2.66
3.43

4.87
4.21
3.22

18.38

22.72

25

% 20
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دور بطاقة األداء املتوازن في تحقيق استراتيجية املؤسسة االقتصادية دراسة حالة :املؤسسة الوطنية إلنتاج
أ .سترة العلجة
االسمنت – عين الكبيرة -

محور
املجتمع و
البيئة

معدل انبعاث الغبار

%2

50

50

36.75

36

2.72

2.77

معدل استهالك الغاز

%2

93.84

111

84.03

100.42

2.23

2.21

%2

135

135

138.07

134.67

1.95

2.00

%2

0.12

0.12

0.171

0.19

1.40

1.26

%2

7000

7000

7700

7950

2.20

2.27

% 10

10.50

10.51

% 100

97.57

119.10

معدل استهالك
الكهرباء
معدل استهالك املاء
األموال للمجتمع الف
دج
أداء محور املجتمع و
البيئة
األداء الكلي

املصدر  :من اعداد الباحث اعتمادا على تقارير املؤسسة
من خالل بطاقة األداء املتوازن ملؤسسة االسمنت لعين لكبيرة يتضح أداء املحاور
األساسية املكونة لها كالتالي:
املحو املالي :بالنسبة لألداء املالي فقد كان مقبوال في  2015حيث استطاعت املؤسسة
تحقيق نسبة  ℅97.57من األهداف املسطرة نتيجة ارتفاع أصول املؤسسة بمستوى
ال يتناسب مع النتائج املحققة ،كون املؤسسة لم تبدأ في هذه الفترة باستغالل الخط
اإلنتاجي الجديد ،ومع هذا شهد هذا املحور تحسنا في  2016وبأداء جيد ،نتيجة
الرتفاع املبيعات واالرباح حيث استطاعت املؤسسة تحقيق رقم قياس ي ،وهذا ما
يعكس مجهودات القائمين على مراقبة التسيير في املؤسسة املتعلقة باستغالل املوارد
املتاحة احسن استغالل و القضاء على نقاط الهدر املوجودة  ،األمر الذي أدى الى
انخفاض تكاليف اإلنتاج ما انعكس على تحسن األداء املالي.
محور العمالء :حققت املؤسسة أداء جيدا ،نظرا الرتفاع مبيعات املؤسسة وارتفاع
عدد زبائنها وهذا يعكس االهتمام بزيادة الحصة السوقية للمؤسسة وبتحقيق رضا
العمالء الذي يبقى متوسطا والذي انعكس من خالل شكاوى العمالء ،االمر الذي
يتطلب املزيد من الجهود لالحتفاظ بزبائنها بتفعيل عملية االتصال و معالجة مشاكل
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دور بطاقة األداء املتوازن في تحقيق استراتيجية املؤسسة االقتصادية دراسة حالة :املؤسسة الوطنية إلنتاج
أ .سترة العلجة
االسمنت – عين الكبيرة -

انتظار الشاحنات للتزود بمادة االسمنت في وقت قياس ي  ،هذا باإلضافة الى العمل
على الحصول على زبائن جدد خاصة مع زيادة اإلنتاج املرتبطة بخط اإلنتاج الثاني .
محور العمليات الداخلية  :النتائج أظهرت أداء جيد في 2016مقارنة باألداء املقبول
في  2015وهذا نتيجة تحسن في مؤشر تكاليف الصيانة وانتاجية العامل وكذا
االستغالل االمثل للطاقة اإلنتاجية ،وهذا نتيجة لألهمية الكبيرة التي توليها املؤسسة
للتحكم في العملية اإلنتاجية وتطويرها ومتابعة كل تفاصيلها ،وهوما انعكس على
مستوى األداء.
محور التعلم والنمو :اهتمام املؤسسة بتكوين العاملين واعتمادها على سياسة
التحفيز ،وكذا العمل على تقليل حوادث العمل من خالل اتخاذ تدابير السالمة املهنية
انعكس باإليجاب على هذا املحور حيث اظهر تحسنا في 2016مقارنة ب 2015بالرغم
من انخفاض مستوى التأطير باملؤسسة وهو الهدف الذي ينبغي التركيز عليه في
املبادرات املستقبلية.
محور البيئة واملجتمع :الجهود املبذولة من طرف املؤسسة للحفاظ على البيئة
باستعمال مصافي لتفادي تلويث الجو بالغبار الناتج عن نشاط املؤسسة انعكس على
محور البيئة ،وكذلك تخفيض استهال ك الطاقة مقارنة بالتوقعات ،حيث تحسن
مؤشر استغالل الطاقة ماعدا مؤشر املاء الذي بقي اقل من املستوى املطلوب االمر
الذي يتطلب اتخاذ التدابير الالزمة ملعالجة هذا الخلل.
الخالصة:
من خالل ما تقدم نخلص الى النقاط األساسية التالية :
مساهمة بطاقة األداء املتوازن في تقييم أداء املؤسسة من خالل خلق توازن بيناملحاور املالية والغير مالية والتي تنعكس في النهاية على األداء املالي للمؤسسة ،بابراز
نقاط القوة والضعف في املؤسسة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية عن طريق التغذية
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دور بطاقة األداء املتوازن في تحقيق استراتيجية املؤسسة االقتصادية دراسة حالة :املؤسسة الوطنية إلنتاج
أ .سترة العلجة
االسمنت – عين الكبيرة -

العكسية للمعلومات  .االمر الذي يتطلب من املؤسسة ضرورة وضع نموذج يتوافق مع
متطلباتها القصيرة االجل وأهدافها االستراتيجية.
أهمية التركيز على إرضاء العميل واكتساب عمالء جدد بالتركيز على جودة وسعراملنتوج وما يتطلبه من تطوير للعملية اإلنتاجية.
 ضرورة االهتمام باملوارد البشرية ألنها األساس لنجاح بطاقة األداء املتوازن من خاللالتكوين والتحفيز واشراك جميع املستويات في العملية.
 أهمية الحفاظ على البيئة وتطوير العمل االجتماعي بغرض إرضاء جميع األطرافالخارجية ذات املصلحة ملا له من انعكاس إيجابي على سمعة املؤسسة وعلى االقبال
على منتوجاتها.
 مؤسسة االسمنت لعين لكبيرة ال تطبق بطاقة األداء املتوازن. تستعمل املؤسسة محل الدراسة نماذج تقليدية مثل لوحة القيادة ،وهي أداةللرقابة لكنها غير صالحة للتقييم على املدى البعيد.
 تمكنت املؤسسة من تحقيق جزئي الستراتيجيتها املتمثلة في التحكم في التكاليف منخالل تخفيض تكاليف اإلنتاج وهي مستمر ة في هذا املسعى.
 تهتم املؤسسة بالعنصر البشري من ناحية التدريب وتطوير املهارات بغرض تحقيقالجودة املبتغاة.
 تنتهج املؤسسة نظام اإلدارة املتكامل ،هذا ما جعلها تخطو خطوات هامة في مجالالجودة والسالمة املهنية.
 كما تهتم املؤسسة بالجانب املالي وجانب العمالء وجانب العاملين واملجتمع املحليوهذا بغرض إرضاء أصحاب املصلحة.
 أهداف املؤسسة يتم وضعها بطريقة غير موضوعية األمر الذي يجعل منها مصدرالتخاذ قرارات قد ال تتوافق مع وضعية املؤسسة.
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دور بطاقة األداء املتوازن في تحقيق استراتيجية املؤسسة االقتصادية دراسة حالة :املؤسسة الوطنية إلنتاج
أ .سترة العلجة
االسمنت – عين الكبيرة -

اعتماد املؤسسة على املحاسبة التحليلية في حدود جد ضيقة بما ال يتالءم والتطورالذي تشهده املؤسسة.
االقتراحات و التوصيات :وعلى هذا األساس يمكن تقديم االقتراحات و التوصيات
التالية:
 املؤشرات املعتمدة في لوحة القيادة غير كافية ،باعتبارها ال تشمل بعض املؤشراتالهامة للتقييم ،فهي تشمل املؤشرات املالية فقط ،لذلك على املؤسسة تدعيمها
بمؤشرات غير مالية.
ضرورة تطوير املؤسسة لألساليب اإلدارية واملحاسبية واملعلوماتية لتتوافق مع التطورالحاصل في بيئتها التنافسية ،من خالل االستعانة بإطارات كفؤة قادرة على تطبيق
بطاقة األداء املتوازن.
 العمل على تخفيض أكثر للتكاليف من خالل االعتماد أكثر على أدوات املحاسبةالتحليلية وتطويرها باالستعانة باإلطارات الكفؤة ،لكشف النقاط السوداء في
التكاليف وبالتالي تصحيحها في الوقت املناسب بغرض الوصول لتحقيق االستراتيجية
املتبناة من قبل املؤسسة وهي تخفيض التكاليف وزيادة اإلنتاج.
 إدخال طرق متطورة في حساب التكاليف كطريقة (ABCطريقة التكاليف املبنيةعلى األنشطة) وتوفير اإلطارات الكفؤة لتطبيق هذا األسلوب.
 االهتمام أكثر بالعنصر البشري وبتطوير مهاراته حتى يواكب التطورات الحاصلةفي املؤسسة سواء من ناحية التحكم في الجودة أو التحكم في التكاليف أو في الكمية
املنتجة ألخذ نصيب أكبر في سوق اإلسمنت ،خاصة مع إطالق الخط اإلنتاجي الجديد
األكثر تطورا وما يتطلبه من كفاءات.
 تحديد االهداف بطريقة موضوعية وعلمية باالعتماد على طرق حديثة مثل طريقةاملقارنة املرجعية.
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دور بطاقة األداء املتوازن في تحقيق استراتيجية املؤسسة االقتصادية دراسة حالة :املؤسسة الوطنية إلنتاج
أ .سترة العلجة
االسمنت – عين الكبيرة -

 ضرورة تطبيق بطاقة األداء املتوازن ألنها من الوسائل الحديثة لتقييم األداء،باالستعانة بخبراء في هذا املجال لتكوين إطار متكامل في املؤسسة يعمل على تنفيذها
باشراك جميع األطراف الداخلية والخارجية.
املراجع:
 .1جعفر عبد هللا موس ى إدريس" ،اإلدارة االستراتيجية" ،دار الخوارزمي العلمية للنشر والتوزيع،
جدة ،2013 ،ص 302
. 2سعد صادق بحيري" ،إدارة توازن األداء" ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.2004،
. 3طاهر محسن منصور الغالبي ،وائل محمد صبحي إدريس" ،دراسات في االستراتيجية وبطاقة
التقييم املتوازن" ،دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان.2008 ،
 .4ط ـ ـ ــاهر محم ـ ـ ــد منص ـ ـ ــور الغ ـ ـ ــالبي ،وائ ـ ـ ــل محم ـ ـ ــد ص ـ ـ ــبيحي إدريـ ـ ـ ــس" ،أساسـ ـ ـ ـيات األداء وبطاقـ ـ ـ ــة
األداء املتوازن" ،دار وائل للنشر ،ط ،1عمان.2009 ،
. 5عبد الحميد عبد الفتاح املغربي ،رمضان فهيم غربية" ،التخطيط االستراتيجي بقياس بطاقة
األداء املتوازن" ،املكتبة العصرية  ،مصر 2006.
. 6عبـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــرحيم محمـ ـ ـ ــد" ،قيـ ـ ـ ــاس وتقيـ ـ ـ ــيم األداء كمـ ـ ـ ــدخل لتحسـ ـ ـ ــين جـ ـ ـ ــودة األداء املؤسسـ ـ ـ ــاتي :
م ـ ـ ـ ــدخل قي ـ ـ ـ ــاس األداء املت ـ ـ ـ ــوازن" ،املح ـ ـ ـ ــاور واملميـ ـ ـ ـ ـزات ،بح ـ ـ ـ ــوث وأوراق عم ـ ـ ـ ــل املنظم ـ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ـ ــة
للتنمية اإلدارية ،القاهرة ،مصر2007. ،
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امللخص:
هدف البحث التعرف على الفروق بين أطباء وممرض ي قسم االستعجاالت وبين الجنسين وبين
مستويات الخبرة الثالثة ،في الصالبة النفسية .تكونت العينة من  110طبيب وممرض ،توزعوا على
الجنسين وعلى مستويات الخبرة الثالثة .وتراوحت أعمارهم بين  56 _ 22سنة .تم استعمال مقياس
الصالبة النفسية.
توصل البحث للنتائج التالية :
 توجد فروق بين األطباء و املمرضين في الصالبة النفسية.
 توجد فروق بين الجنسين من أطباء و ممرضين في الصالبة النفسية.
 توجد فروق بين ذوي الخبرات املهنية الثالثة من أطباء وممرضين في الصالبة النفسية.
الكلمات املفتاحية :الصالبة النفسية ،أطباء وممرض ي قسم االستعجاالت ،الجنس ،الخبرة املهنية.

Abstract
The study aims to determine the differences between doctors and nurses, males and females,
and three levels of Professional experience in emergency departement on psychological hardiness.
The study sample consisted of 110 doctor and nurse, their ages between 22_ 56 years. We use in
this study psychological hardiness questionnaire. The results of the study are :
 No differences between doctors and nurses in psychological harddiness.
 No differences between males and females ( doctors and nurses) in psychological harddiness.
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 No differences between three levels of professional experience ( doctors and nurses) in
psychological hardiness.
Key words : psychological hardiness, doctors and nurses in emergency departement, gender,
professional experience.

مقدمة:
لكل مهنة خصائصها وصعوباتها التي تجعل من األشخاص الذين يمتهنونها يعانون
من ضغوط مهنية .وتعد مهنة الطب والتمريض من أنبل وأسمى املهن نظرا ملا تقدمه
من خدمات إنسانية بالدرجة األولى وهي مهنة كثيرة املتطلبات يكون فيها العطاء أكثر
من األخذ ،فالطبيب أو املمرض يقوم بمهنته ضمن الفريق الطبي وهذا الفريق متكون
من عدة مجموعات يكمل بعضها البعض هدفها تقديم العالج للمرض ى والعناية بهم.
فمن مهام الطبيب واملمرض العناية باملرض ى سواء على املستوى الجسدي أو النفس ي
فمهمة كل منهما تتعدى العناية الجسدية إلى الشعور بمعاناة وآالم املريض وطمأنته.
وبالتالي فهي من أكثر مجاالت العمل إثارة للضغوط ملا تمتاز به من مواجهة مباشرة مع
األفراد وخاصة املرض ى منهم ،حيث يكرس فيها األطباء واملمرضون أنفسهم لخدمتهم.
وتنقسم مهنة الطب والتمريض إلى عدة أقسام ،ولكل قسم خصائصه التي يتميز
بها عن باقي األقسام ،ومن بين هذه األقسام قسم االستعجاالت الذي يعد محيط
عمل ضاغط ،حيث يجب على طاقم االستعجاالت التعامل مع العديد من التحديات
غير املتوقعة مثل املوت املفاجئ ،الجروح الخطيرة ،العنف ،الصدمة واالكتظاظ في

نفس الوقت يوميا /ساعيا ).(Escriba`-Aguir et al, 2006
إن التغيرات التي يتعرض لها العاملون بقسم االستعجاالت تستدعي منهم أن
يكونوا متسمين ببعض السمات الشخصية الهامة والسيما في هذه املهنة منها؛ الكفاءة
والفعالية الذاتية ،مصدر الضبط ،إلى جانب الصالبة النفسية التي تعد من أهم
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متغيرات الوقاية النفسية لآلثار السلبية للضغوط واألزمات .وتعتبر كوباسا
( )Kobasa, 1979من األوائل الذين تحدثوا عن الصالبة النفسية ،بأنها مجموعة من
السمات املرتبطة بالشخصية التي تكمن وراء احتفاظ بعض األشخاص بصحتهم
النفسية والجسمية عند تعرضهم للضغوط ،بينما يتعرض اآلخرون للمرض واإلجهاد
عند تعرضهم للضغوط نفسها). (Bartone & Hystad, 2012فالصالبة النفسية هي
إحدى املتغيرات الشخصية االيجابية التي من شأنها مساعدة الفرد في الوقاية من األثر
النفس ي والجسمي الذي ينتج عن التعرض للمواقف الحياتية الضاغطة بمختلف
أنواعها .وهي تعبر عن قدرة التحمل التي تعكس نمطا معرفيا وانفعاليا وسلوكيا ملقاومة
اإلرهاق( .نصر ،2014 ،ص  .)1والقى هذا املفهوم اهتمامات ودراسات مختلفة من

الباحثين .ومن بين هذه الدراسات دراسة سندفيك وآخرون)(Sandvik et 2013
al,حول عالقة الصالبة النفسية باالستجابات العصبية املناعية للضغط .أظهرت أن
الصالبة النفسية املرتفعة مع بروفيل متزن ترتبط أكثر باستجابات عصبية هرمونية
صحية ومعتدلة.
أهداف البحث :
يهدف هذا البحث إلى ما يلي.
 .1الكشف عن الفروق في الصالبة النفسية حسب متغير املهنة.
 .2الكشف عن الفروق في الصالبة النفسية حسب متغير الجنس.
 .3الكشف عن الفروق في الصالبة النفسية حسب متغير الخبرة املهنية.
أهمية البحث:
ترجع أهمية البحث إلى:
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 .1تناول إحدى املهن النبيلة التي تحتل مكانة هامة في املجتمع ،وهي مهنة الطب
والتمريض حيث تعد من أكثر املهن ضغطا ،والتعرف على مستوى الصالبة النفسية
لديهم حيث تعد أحد العوامل املخففة للضغط وأحد متغيرات الشخصية االيجابية.
 .2تتمثل أيضا أهمية البحث في الهدف الذي يسعى إليه وهو التعرف على
الفروق في الصالبة النفسية حسب كل من الجنس ،الخبرة املهنة والدرجة املهنية.
اإلطار النظري للبحث:

مفهوم الصالبة النفسيةPsychologicalHardiness :
أشارت سوزان كوباسا سنة ) (Kobasa, 1979في تعريفها للصالبة النفسية على
أنها مجموعة من السمات التي تساعد األفراد على التحكم في الضغط ،فالفرد الذي
يتسم بالصالبة النفسية لديه القدرة على التصدي لألزمات والتغلب عليها في النهاية.
وهي تتكون من ثالث أبعاد هي :
االلتزام :هو اعتقاد قوي لدى الفرد بما يقوم به.
التحكم :إدراك الفرد لقدرته على التحكم في مسرات ومضرات الحياة.
التحدي :هو اعتقاد الفرد بأن التغيير حقيقة ينبغي التعامل معه واستثماره للنمو
الشخص ي( .عسكر.)155 ،2003 ،
وعرفتها أيضا سنتي ( :)1983 ،1982بأنها اعتقاد عام للفرد في فاعليته وقدرته
على استخدام كل املصادر النفسية والبيئية املتاحة ،كي يدرك ويفسر ويواجه بفاعلية
أحداث الحياة الضاغطة .وتوصلت كوباسا إلى أن ذوي نمط الشخصية الصلبة كان
احتمال إصابتهم بشتى األمراض خالل فترات تعرضهم للضغوط النفسية ـ االجتماعية
املزمنة أقل بكثير من الذين ال يتوفرون على هذه السمة الشخصية ،بمعنى أن
الصالبة هي من أبرز خصائص أو سمات الشخصية الصحية التي تقوم بدور وقائي
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من حيث أنها تحمي الفرد من مخاطر صحية محتملة( .عبد العزيز 129 ،2010 ،ـ
.)131
مهنة الطب والتمريض :
تعتبر مهنة الطب أحد أهم املهن املصيرية التي مارسها اإلنسان منذ القدم وحتى
وقتنا هذا ،والطب هو ٌ
علم يبحث في األمراض التي تصيب األجسام ،ويطبق ما توصلت
أنواع
إليه التطورات التكنولوجية والتقنية من أجل التوصل إلى عالج ،وله عدة
ٍ
فهناك الطب الذي يتعلق باألعصاب ،والقلب ،والعظام وغيرها.
والطبيب هو الشخص املؤهل و املتخصص لعالج املرض ى ،فالطبيب بحكم
تخصصه هو السلطة العلمية التي يمكنها تشخيص املرض وإصدار التعليمات الالزمة
بما يتناسب مع حالته ،ويوجه ويرشد طاقم التمريض املساعد حول إجراءات العناية
باملرض ى في املستشفى ( بحري.)141 ،140 ،139 ،2009 ،
والتمريض هو عالقة بين املريض والطبيب واملمرض ،تتضمن املالحظة
التمريضية ،املساندة ،االتصال بهدف الوصول باملريض إلى أحسن حالة صحية ،كما
يعني التمريض منح الرعاية أثناء املرض حتى يستطيع املريض تحمل مسؤولياته ويصل
إلى حالة االكتفاء الحتياجاته الخاصة ،ولكي يصل املريض إلى أحسن حالة صحية ال
بد أن تقدم له الخدمة الصحية املؤهلة على أحسن وجه( .غربي.)48 ،2011 ،
يعد املمرض حلقة وصل بين األطباء واملرض ى ،وذلك من خالل تنفيذه لخطة
الطبيب ومساعدة املرض ى بتقديم شرح مبسط لتشخيص املرض وطرق العالج ،كما
أنه يتابع الحالة الصحية للمريض ومعرفة تطوراته إلبالغ الطبيب ،وبذلك يساعد
الطبيب على الوصول باملريض إلى حالة صحية متحسنة في وقت سريع( .براحيل،
.)193 ،2009
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مشكلة البحث:
في حدود اطالع الباحثة ،على ما أجري من بحوث حول الصالبة النفسية .لم تجد
دراسات تناولت الصالبة النفسية لدى أطباء االستعجاالت ،وتم إيجاد دراسات قليلة

لدى ممرض ي قسم االستعجاالت مثل دراسة كل من سيموني وباترسون ( & Simoni
 .)Patersom, 1997غير أنه قد تم تناولها لدى املعلمين أو الطلبة أو املراهقين أو
املسنين ...إلخ.
إضافة إلى أن الصالبة النفسية ،هذا املتغير الشخص ي الهام ،تختلف من فرد
ألخر ،حسب متغيرات عديدة منها؛ الخبرة املهنية التي لم أجد دراسات تناولتها .أما
بالنسبة للجنس ،فقد أكدت دراسة جاقبريت كور ( )Jagpreet Kaur, 2010حول
تأثير الجنس واملناخ املدرس ي على الصالبة النفسية لدى مراهقين هنديين على وجود
فروق بين الذكور واإلناث في الصالبة النفسية .وأيضا دراسة رزان كفا ()2011حول
الصالبة النفسية وعالقتها باملساندة االجتماعية لدى املسنين في سوريا أكدت هي
أيضا على وجود فروق بين الجنسين.
وأكدت دراسة قادومي) (Qaddumi, 2011حول تأثيرات بعض العوامل
الديمغرافية على الصالبة النفسية لدى معلمي اللغة االنجليزية في فلسطين حيث
وجدت أن هناك فروقا بين الذكور واإلناث في الصالبة النفسية لصالح اإلناث .بينما
دراسة الدفاعي ( )2010حول الصالبة النفسية وعالقتها باملقبولية لدى طلبة جامعة
كربالء فقد أكدت نتائجها على وجود فروق في الصالبة النفسية تعزى ملتغير الجنس
لصالح الذكور.أيضا دراسة البيرقداد ( )2011حول الضغط النفس ي وعالقته بالصالبة
النفسية لدى طلبة كلية التربية بالعراق ،أثبتت نتائجها وجود فروق في الصالبة
النفسية تعزى ملتغير الجنس لصالح الذكور .وهذا ما أكدته أيضا دراسة مقدادي و
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الفروق بين األطباء واملمرضين من الجنسين ومن ذوي الخبرات املهنية الثالثة في الصالبة النفسية بحث
ط .د .فوزية بن كمش  ،أ د .بشير معمرية
ميداني بأقسام االستعجاالت الطبية بوالية باتنة

اإلبراهيم ( )2014حول الصالبة النفسية وعالقتها بالرضا عن الحياة واالكتئاب لدى
املسنين واملسنات املقيمين في دور الرعاية في األردن ،حيث أثبتت وجود فروق دالة
ً
إحصائيا بين املسنين واملسنات وذلك لصالح املسنين على مقياس الصالبة النفسية.
ومما سبق جاءت هذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية :
هل توجد فروق بين أطباء وممرض ي قسم االستعجاالت في الصالبة النفسية ؟
هل توجد فروق بين الجنسين من أطباء وممرض ي قسم االستعجاالت في الصالبة
النفسية ؟
هل توجد فروق بين ذوي الخبرات املهنية الثالثة من أطباء وممرض ي قسم
االستعجاالت في الصالبة النفسية ؟
الفرضيات :
توجد فروق بين أطباء وممرض ي قسم االستعجاالت في الصالبة النفسية.
توجد فروق بين الجنسين من أطباء وممرض ي قسم االستعجاالت في الصالبة.
توجد فروق بين ذوي الخبرات املهنية الثالثة من أطباء وممرض ي قسم االستعجاالت
في الصالبة النفسية.
اإلجراءات امليدانية للبحث.
املنهج  :اتبعت الباحثة املنهج العلي /املقارن؛ بين الجنسين ،وبين األطباء
واملمرضين ،وبين ذوي الخبرات املهنية الثالثة من  6أشهر إلى  5سنوات ،ومن 6
سنوات إلى 10سنوات ،ومن  11سنة فأكثر ،في الصالبة النفسية.
العينة  :تكونت العينة من  110أفراد من املستشفى الجامعي بن فليس التهامي
بوالية باتنة 48 .طبيبا و  62ممرضا تراوحت أعمارهم من  22سنة إلى  56سنة .توزعوا
على عينات فرعية ،من الجنسين  46ذكرا ،امتدت أعمارهم من  22سنة إلى  50سنة.
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الفروق بين األطباء واملمرضين من الجنسين ومن ذوي الخبرات املهنية الثالثة في الصالبة النفسية بحث
ط .د .فوزية بن كمش  ،أ د .بشير معمرية
ميداني بأقسام االستعجاالت الطبية بوالية باتنة

و  64أنثى امتدت أعمارهن من  23سنة إلى  56سنة .أما الخبرة املهنية فتم وضعها في
 3فئات من  6أشهر إلى  5سنوات ،ومن  6سنوات إلى  10سنوات ،ومن  11سنة
فأكثر .وتم سحبها من مؤسسات استشفائية مختلفة في والية باتنة (املستشفى
الجامعي بن فليس التهامي ،املؤسسة االستشفائية العمومية محمد بوضياف بريكة،
املؤسسة االستشفائية العمومية مصلحة األمراض املعدية ومصلحة األنف واألذن
والحنجرة باتنة.
أداة القياس:
األداة التي استعملتها الباحثة لقياس الصالبة النفسية في هذا البحث ،هي
مقياس الصالبة النفسية لـ عماد محمد أحمد مخيمر ( .)2002يتكون في األصل من
 47بندا موزعة على  3أبعاد هي )1 :االلتزام وتقيسه  16بندا و  )2التحكم وتقيسه 15
بندا .وأضاف بشير معمرية إلى هذا البعد بندا واحدا فصار  16بندا و  )3التحدي
وتقيسه  16بندا .وصار عدد البنود في القائمة كلها  48بندا ،يجاب عنها بأسلوب
تقريري ،وتصحح إجابات املفحوصين ضمن أربعة بدائل هي :ال تنال صفرا .قليال وتنال
درجة واحدة .متوسطا وتنال درجتين .كثيرا وتنال ثالث درجات .وبالتالي تتراوح درجة
كل مفحوص نظريا بين صفر ـ  .144واالرتفاع في الدرجة يعني ارتفاع الصالبة النفسية.
(معمرية ،تحت النشر).
الخصائص السيكومترية للمقياس :
تم التأكد من الصدق والثبات للمقياس على عينة مصرية تتكون من  80طالبا
وطالبة في جامعة الزقازيق .بالنسبة للصدق ،تم حساب االرتباطات بين البند والدرجة
الكلية لالستبيان .فتراوحت معامالت االرتباط بين  0.22و 0.72وهي دالة إحصائيا.
وحسبت كذلك معامالت االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية فجاءت معامالت
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الفروق بين األطباء واملمرضين من الجنسين ومن ذوي الخبرات املهنية الثالثة في الصالبة النفسية بحث
ط .د .فوزية بن كمش  ،أ د .بشير معمرية
ميداني بأقسام االستعجاالت الطبية بوالية باتنة

االرتباط لبعد االلتزام  0.75ولبعد التحكم  0.82وبعد التحدي  . 0.60إضافة إلى
حساب الصدق التالزمي مع استبيان قوة األنا بلغ  0.75وهو دال إحصائيا .أما الثبات
فاكتفى بحساب معامل ألفا فجاءت الدرجة الكلية تساوي ( .0.75معمرية ،تحت
النشر).
أما في البيئة الجزائرية فقد تم تقنين املقياس على البيئة الجزائرية (بشير
معمرية) .فقد تكونت العينة من  392فردا شملت تالميذ وتلميذات مؤسسات التعليم
الثانوي بوالية باتنة والطلبة واألساتذة واملوظفين من كليات جامعة الحاج الخضر
باتنة ومن مراكز التكوين املنهي والتكوين الشبه طبي بباتنة .وتم حساب الصدق
التمييزي لدى عينة الذكور وقدر بـ13 ،41ولدى عينة اإلناث وقدربـ 20 ،67والصدق
االتفاقي واالرتباطات بين أبعاد االستبيان والدرجة الكلية والصدق التعارض ي وتبين أنه
يتصف بمعامالت صدق مرتفعة .أما بالنسبة للثبات فقد تم حسابه بطريقتي التطبيق
وإعادة التطبيق وقدر بـ  0,61لدى كل من اإلناث و الذكور ،ومعامل ألفا فبلغ 0,82
وتبين أن املقياس يتمتع بثبات مرتفع( .معمرية ،تحت النشر).
وأعدنا التأكد من الصدق والثبات على عينة الدراسة :
الصدق :
صدق االتساق الداخلي :
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الفروق بين األطباء واملمرضين من الجنسين ومن ذوي الخبرات املهنية الثالثة في الصالبة النفسية بحث
ط .د .فوزية بن كمش  ،أ د .بشير معمرية
ميداني بأقسام االستعجاالت الطبية بوالية باتنة

يبين الجدول رقم ( )1معامالت االرتباط بين درجات البنود والدرجة الكلية
للمحاور.
املحور األول :االلتزام
معامل االرتباط
رقم البند
بالدرجة الكلية للمحور
**
,429 0
1
**
,505 0
4
**
,512 0
7
**
,478 0
10
**
,515 0
13
**
,541 0
16
**
,619 0
19
**
,627 0
22
**
,602 0
25
**
,491 0
28
**
,726 0
31
**
,500 0
34
**
,490 0
37
**
,726 0
40
**
,507 0
43
**
,429 0
46

املحور الثاني :التحكم
معامل االرتباط
رقم
بالدرجة الكلية للمحور
البند
,379**0
2
,448**0
5
,473**0
8
,591**0
11
,525**0
14
,582**0
17
,372**0
20
,575**0
23
,560**0
26
,628**0
29
,627**0
32
,518**0
35
,535**0
38
,652**0
41
,617**0
44
,546**0
47

املحور الثالث :التحدي
رقم معامل االرتباط بالدرجة
الكلية للمحور
البند
**
,449 0
3
**
,682 0
6
**
,522 0
9
**
,558 0
12
**
,684 0
15
**
,586 0
18
**
,659 0
21
**
,443 0
24
**
,559 0
27
**
,646 0
30
**
,685 0
33
**
,500 0
36
**
,678 0
39
**
,700 0
42
**
,596 0
45
**
,531 0
48

** :دالة عند 0.01
جميع معامالت االرتباط دالة عند 0.01
يبين الجدول رقم ( )2معامالت ارتباط املحاور بالدرجة الكلية للمقياس
املحور

معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس

االلتزام

899,0

**

التحكم

903,0

**

التحدي

960,0

**

وجميع معامالت االرتباط دالة عند 0.01
الثبات تم حساب بطريقتين هما:
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الفروق بين األطباء واملمرضين من الجنسين ومن ذوي الخبرات املهنية الثالثة في الصالبة النفسية بحث
ط .د .فوزية بن كمش  ،أ د .بشير معمرية
ميداني بأقسام االستعجاالت الطبية بوالية باتنة

 _1معامل ألفا كرونباخ حيث بلغ 0,94
 _2طريقة التجزئة النصفية فقد بلغ معامل الثبات 0,88
عرض النتائج:
الفرض األول :توجد فروق بين األطباء واملمرضين في الصالبة النفسية.
يبين الجدول رقم ( )3قيمة ت لداللة الفروق بين متوسطي العينتين في الصالبة
النفسية.
الوظيفة

العينة

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

طبيب

48

106,43

16,86

ممرض

62

106

22,39

قيمة "ت"
0.11

الداللة اإلحصائية
0.91
غير دال إحصائيا

يتبين من الجدول رقم ( )3أنه ال يوجد فرق بين األطباء واملمرضين في الصالبة
النفسية.
الفرض الثاني :توجد فروق بين الجنسين من أطباء وممرض ي قسم االستعجاالت
في أبعاد الصالبة النفسية والدرجة الكلية.
 1ـ عينة األطباء.
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الفروق بين األطباء واملمرضين من الجنسين ومن ذوي الخبرات املهنية الثالثة في الصالبة النفسية بحث
ط .د .فوزية بن كمش  ،أ د .بشير معمرية
ميداني بأقسام االستعجاالت الطبية بوالية باتنة

يبين الجدول رقم ( )4قيمة ت لداللة الفروق بين متوسطي الجنسين من األطباء
في أبعاد الصالبة النفسية والدرجة الكلية.
أبعاد الصالبة
النفسية
االلتزام
التحكم
التحدي
الدرجة الكلية

الجنس

العينة

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

19
29
19
29
19
29
19
29

املتوسط
الحسابي
37,4211
37,6897
34,1053
35,7931
31,5789
31,6552
103,1053
105,1379

االنحراف
املعياري
4,78790
6,36454
7,76670
5,82715
6,50056
5,86927
16,93417
16,31766

قيمة "ت"

الداللة
اإلحصائية

- 0,15

 0.87غير دال إحصائيا

-0,85

 0.39غير دال إحصائيا

-0.04

 0.96غير دال إحصائيا

- 0.41

 0.67غير دال إحصائيا

يتبين من الجدول رقم ( )4أن الفروق بين الجنسين من األطباء في أبعاد الصالبة
النفسية والدرجة الكلية غير دالة إحصائيا.
 2ـ عينة املمرضين.
يبين الجدول رقم ( )5قيمة ت لداللة الفروق بين متوسطي الجنسين من
املمرضين في أبعاد الصالبة النفسية والدرجة الكلية.
أبعاد الصالبة
النفسية
االلتزام
التحكم
التحدي
الدرجة الكلية

الجنس

العينة

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

27
35
27
35
27
35
27
35

املتوسط الحسابي االنحراف املعياري
36,7037
37,8286
33,2222
35,3143
34,9630
37,3429
104,8889
110,4857

6,55048
8,51810
7,55153
7,77920
8,72874
8,62603
21,28801
23,55640

قيمة "ت"

الداللة اإلحصائية

- 0,56

 0.57غير دال إحصائيا

-1.06

 0.29غير دال إحصائيا

-1.07

 0.28غير دال إحصائيا

0.96

 0.33غير دال إحصائيا

يتبين من الجدول رقم ( )5أن الفروق بين الجنسين من املمرضين في أبعاد الصالبة
النفسية والدرجة الكلية غير دالة إحصائيا.
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الفروق بين األطباء واملمرضين من الجنسين ومن ذوي الخبرات املهنية الثالثة في الصالبة النفسية بحث
ط .د .فوزية بن كمش  ،أ د .بشير معمرية
ميداني بأقسام االستعجاالت الطبية بوالية باتنة

الفرض الثالث :توجد فروق بين ذوي الخبرات املهنية الثالثة من أطباء وممرض ي
قسم االستعجاالت في الصالبة النفسية.
 1ـ عينة األطباء.
يبين الجدول رقم ( )6قيمة "ف" لداللة الفروق بين متوسطات العينات الثالثة
من األطباء في أبعاد الصالبة النفسية والدرجة الكلية.
أبعاد الصالبة النفسية
بين املجموعات
داخل املجموعات
االلتزام
الكلية
بين املجموعات
داخل املجموعات
التحكم
الكلية
بين املجموعات
داخل املجموعات
التحدي
الكلية
بين املجموعات
الدرجة
داخل املجموعات
الكلية
الكلية

مجموع املربعات
83,555
1464,112
1547,667
124,233
1945,017
2069,250
20,324
1704,926
1725,250
142,700
12521,967
12664,667

درجة الحرية
2
45
47
2
45
47
2
45
47
2
45
47

متوسط املربعات
41,777
32,536

قيمة "ف"

الداللة اإلحصائية

1,284

 ,2870غير دال
إحصائيا

62,116
43,223

1,437

10,162
37,887

,2680

71,350
278,266

,2560

 ,2480غير دال
إحصائيا
 ,7660غير دال
إحصائيا
 ,7750غير دال
إحصائيا

يتبين من الجدول رقم ( )6عدم وجود فروق بين متوسطات العينات الثالثة من
األطباء ذوي الخبرات املهنية الثالثة في أبعاد الصالبة النفسية والدرجة الكلية.
 2ـ املمرضين.
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الفروق بين األطباء واملمرضين من الجنسين ومن ذوي الخبرات املهنية الثالثة في الصالبة النفسية بحث
ط .د .فوزية بن كمش  ،أ د .بشير معمرية
ميداني بأقسام االستعجاالت الطبية بوالية باتنة

يبين الجدول رقم ( )7قيمة "ف" لداللة الفروق بين متوسطات العينات الثالثة
من املمرضين في أبعاد الصالبة النفسية والدرجة الكلية.
أبعاد الصالبة النفسية
بين املجموعات
داخل املجموعات
االلتزام
الكلية
بين املجموعات
داخل املجموعات
التحكم
الكلية
بين املجموعات
داخل املجموعات
التحدي
الكلية
بين املجموعات
الدرجة
داخل املجموعات
الكلية
الكلية

مجموع املربعات
198,577
3403,311
3601,887
80,948
3525,972
3606,919
125,821
4471,356
4597,177
1049,641
30077,214
31126,855

درجة الحرية
2
59
61
2
59
61
2
59
61
2
59
61

قيمة "ف"

الداللة اإلحصائية

متوسط املربعات
99,288
57,683

1,721

0.18
غير دال إحصائيا

40,474
59,762

,677

0.51
غير دال إحصائيا

62,911
75,786

,830

0.44
غير دال إحصائيا

524,821
509,783

1,029

36,0
غير دال إحصائيا

يتبين من الجدول رقم ( )7عدم وجود فروق بين متوسطات العينات الثالثة من
املمرضين ذوي الخبرات املهنية الثالثة في أبعاد الصالبة النفسية والدرجة الكلية.
مناقشة النتائج.
تبين من النتائج املسجلة في الجدول رقم ( )3أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين األطباء واملمرضين في الصالبة النفسية ،فهذا يعني أن الصالبة النفسية
هي من أهم سمات الشخصية التي يجب أن يتحلى بها الطاقم الصحي نتيجة ملا
يواجهونه ويتعرضون له من مواقف مع الحياة واملوت في مصلحة االستعجاالت.
وتحويل تلك املواقف الضاغطة إلى تحديات هادفة .باإلضافة إلى استخدام مصادر
أخرى تقي وتخفف من شدة املواقف الضاغطة مثل املساندة االجتماعية ،الكفاءة
الذاتية ،مصدر الضبط ...الخ
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أما النتائج املسجلة في الجداول رقم ( )4و( )5تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين الجنسين من أطباء وممرضين في الصالبة النفسية ،وهذا يدل على أن
كل من األطباء واملمرضين من كال الجنسين يحتاج ملثل هذه السمة التي تزيد من
قدرته على تحمل أعباء ومشقة ضغوط الحياة املهنية التي يعيشونها يوميا في مصلحة
االستعجاالت .فقد جاءت نتائج هذا البحث مختلفة عن النتائج التي وجدها شيرد
( )sheard, 2009في بحثه حول الصالبة النفسية وبعض املتغيرات الديموغرافية لدى
طلبة جامعيين في بريطانيا ،حيث وجد أن هناك فروقا بين الجنسين لصالح اإلناث.
غير أن دراسة هدايتي و خائز ( )Hedayati & Khaeez, 2013في دراسته حول العالقة
بين الصالبة النفسية والدافعية لالنجاز لدى عمال شركة صناعية في إيران ،وجد أن
هناك فروقا بين الجنسين في الصالبة النفسية لصالح الذكور.
كما تبين النتائج املسجلة في الجداول رقم ( )6و( )7أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بين الخبرات املهنية الثالثة لدى كل من األطباء واملمرضين في الصالبة
النفسية .فبالنسبة للمستوى األول من الخبرة ممكن ألنهم جدد في هذا القسم قد
تكون لديه دافعية أكثر للعمل ومقاومة صعوباته ،أما املستويات األخرى فربما ألن
العمل في هذا القسم مع مرور الوقت يزيد قدرة األطباء واملمرضين على تحمل أعبائه،
وتعاملهم مع عديد اإلصابات املتفاوتة الخطورة التي تتطلب منهم الصالبة وقوة
الشخصية إلنقاذ حياة األفراد.
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املالحق:
قائمة الصالبة النفسية
الجنس:
املهنة:
مؤسسة العمل :

السن:
املستوى التعليمي:
املناوبة :

الحالة االجتماعية:

تعليمات  :فيما يلي مجموعة من العبارات تتحدث عن رؤيتك لشخصيتكوكيف تواجه
املواقف والضغوط في الحياة اقرأ كل عبارة منها وأجب عنها بوضع عالمة ( )xتحت
كلمة ال أو قليال أو متوسطا أو كثيرا وذلك حسب انطباق العبارة عليك أجب عن كل
العبارات

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

العبارات
.1مهما كانت الصعوبات التي تعترضني فإني استطيع تحقيق أهدافي
أتخذ قراراتي بنفس ي وال تملى عليا من مصدر خارجي
أعتقد أن متعة الحياة تكمن في قدرة الفرد على مواجهة تحدياتها
قيمة الحياة تكمن في والء الفرد ملبادئ وقيمه
عندما أضع خططي املستقبلية أكون متأكد من قدرتي على تنفيذها
أقتحم املشكالت لحلها وال أنتظر حدوثها
معظم أوقاتي استثمرها في أنشطة ذات معنى وفائدة
نجاحي في أمور حياتي يعتمد على جهدي وليس على الصدفة والحظ
لدي حب استطالع ورغبة في معرفة الجديد
أعتقد أن لحياتي هدفا ومعنى أعيش من أجله
أعتقد أن الحياة كفاح وعمل وليست حظا وفرصا
أعتقد أن الحياة التي ينبغي أن تعاش هي التي تنطوي على التحديات والعمل على مواجهتها
لدي مبادئ وقيم ألتزم بها وأحافظ عليها
أعتقد أن الشخص الذي يفشل يعود ذلك إلى أسباب تكمن في شخصيته
لدي القدرة على التحدي واملثابرة حتى أنتهي من حل أي مشكلة تواجنهي
لدي أهداف أتمسك بها وأدافع عنها
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.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48

أعتقد أن الكثير مما يحدث لي هونتيجة تخطيطي
عندما تواجنهي مشكلة أتحداها بكل قواي وقدرتي
أبادر باملشاركة في النشاطات التي تخدم مجتمعي
أنا من الذين يرفضون تماما ما يسمى بالحظ كسبب للنجاح
أكون مستعدا بكل جدارة ملا قد يحدث في حياتي من أحداث وتغيرات
أبادر بالوقوف إلى جانب اآلخرين عند مواجهتهم ألي مشكلة
أعتقد أن العمل وبذل الجهد يؤديان دورا هاما في حياتي
عندما أنجح في حل مشكلة أجد متعة في التحرك لحل مشكلة أخرى
أعتقد أن االتصال باآلخرين ومشاركتهم انشغاالتهم عمل جيد
استطيع التحكم في مجرى أمور حياتي
أعتقد أن مواجهة املشكالت اختبار لقوة تحملي وقدرتي على حلها
اهتمامي باألعمال واألنشطة يفوق بكثير اهتمامي بنفس ي
أعتقد أن العمل السيئ وغير الناجح يعود إلى سوء التخطيط
لدي حب املغامرة والرغبة في استكشاف ما يحيط بي
أبادر بعمل أي ش يء أعتقد أنه يفيد أسرتي أو مجتمعي
أعتقد أن تأثيري قوي على األحداث التي تقع لي
أبادر في مواجهة املشكالت ألني أثق في قدرتي على حلها
أهتم بما يحدث حولي من قضايا وأحداث
أعتقد أن حياة الناس تتأثر بطرق تفكيرهم وتخطيطهم ألنشطتهم
إن الحياة املتنوعة واملثيرة هي الحياة املمتعة بالنسبة لي
إن الحياة التي نتعرض فيها للضغوط ونعمل على مواجهتها هي التي يجب أن نحياها
إن النجاح الذي أحققه بجهدي هو الذي أشعر معه باملتعة واالعتزاز وليس الذي أحققه
بالصدفة
أعتقد أن الحياة التي ال يحدث فيها تحد هي حياة مملة
أشعر باملسؤولية تجاه اآلخرين وأبادر إلى مساعدتهم
أعتقد أن لي تأثيرا قويا على ما يجري لي من أحداث
أمور
طبيعية
أتوقع التغيرات التي تحدث في الحياة وال تخيفني ألنها
أهتم بقضايا أسرتي ومجتمعي وأشارك فيها كلما أمكن ذلك
أخطط ألمور حياتي وال أتركها للحظ والصدفة والظروف الخارجية
إن التغير هو سنة الحياة واملهم هو القدرة على مواجهته بنجاح
أبقى ثابتا على مبادئ وقيمي حتى إذا تغيرت الظروف
أشعر أني أتحكم فيما يحيط بي من أحداث
أشعر أني قوي في مواجهة املشكالت حتى قبل أن تحدث
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امللخص:

تاريخ االستالم2017/09/27:

تاريخ القبول2018/05/23:

هدفت الدراسة للكشف عن العالقة بين فعالية الذات املدركة و االستجابة املناعية
(املتممات املناعية  ،)C3- C4لدى عينة من النساء املصابات بسرطان الثدي والتعرف عما إذا
كانت هناك فروق بينهن في مستوى فعالية الذات املدركة حسب متغيري نوع العالج الذي يخضعن
له و فترات تلقي العالج ،وقد تكونت عينة الدراسة من( )42امرأة مصابة بسرطان الثدي ،و تم
االعتماد على املنهج الوصفي في إنجاز الدراسة .أما األدوات املستخدمة في هذا اإلطار فقد تمثلت في:
مقياس فعالية الذات املدركة ،وأخذ مستوى املتممات  .C3- C4توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 عدم وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين فعالية الذات املدركة و االستجابة املناعية. عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى فعالية الذات املدركة حسب نوع العالج املتبع. عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى فعالية الذات املدركة حسب فترات تلقي الجرعاتالعالجية لدى النساء املصابات بسرطان الثدي.
الكلمات املفتاحية  :فعالية الذات املدركة ؛ االستجابة املناعية ؛ املتممات املناعية ؛ سرطان الثدي
Abstract:
The aim of this study is to investigate the relationship between perceived self-efficacy and
immune response (Compléments c3_c4) among women with breast cancer and to determine the
differences between then in perceived self- efficacy according to treatment type and time. The
sample of this descriptive study consisted of 42 woman with breast cancer .The study tools are :
)perceived self- efficacy questionnaire and take the rate of (Compléments c3_c4
The results of this study are:
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- There is no statistically significant correlation between perceived self- efficacy and immune
response.
- There are no statistically significant differences t in the level of perceived self- efficacy
according to treatment type.
- There are no statistically significant differences t in the level of perceived self- efficacy
according to treatment time.
Keywords: perceived self- efficacy _ immune response -Compléments (c3_c4 ) _ breast cancer

ّ
مقدمة

تبين العديد من الدراسات اليوم وجود عالقة بين العوامل النفسية االجتماعية
وبين مختلف األمراض املزمنة و التي نجد من بينها وأبرزها مرض السرطان؛ حيث إن
نشاط الجهاز املناعي في مختلف مكوناته يتأثر وبصورة كبيرة باملتغيرات النفسية
واالجتماعية التي يعيشها الفرد ،و في الغالب يؤدي ذلك إما إلى تحفيز االستجابة
املناعية و إما إلى تثبيطها .و على هذا يمكن القول إن العوامل النفسية سواء أكانت
إيجابية أم سلبية ،من شأنها التأثير و بطريقة مباشرة على الجهاز العصبي ،و هو الذي
يؤثر من جهته على الجهاز الغدي ،و من ثم يتم انتقال هذا التأثير إلى الجهاز املناعي عن
طريق الوسائط الكيميائية.
وألن العديد من الدراسات والتي نذكر منها على سبيل املثال دراسة كل من (

 )2015.Chien-YuLin.و ( )2015 .YuataKohnoوالتي أشارت إلى وجود مثل هذه
العالقة التفاعلية الوطيدة بين كل ما هو نفس ي ،سواء أكان إيجابيا أم سلبيا ،و بين
كل ما هو مناعي ،ظهر تخصص جديد تماما في هذا الخصوص أصبح يعرف
باسم"علم املناعة النفسية العصبية" .و هو تخصص يدعو إلى ضرورة االهتمام و
التركيز على العوامل النفسية،و غايته في ذلك تحسين الحالة الصحية للمريض ،من
خالل تحفيز جهازه املناعي لكي يقاوم أفضل ،و يعمل بصورة أكثر كفاءة ،و ذلك مما
يتيح لهذا املريض أن يستفيد بأعلى قدر ممكن من العالجات الدوائية املقدمة له .وفي
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فعالية الذات املدركة و عالقتها باالستجابة املناعية ( املتممات املناعية) C3- C4لدى النساء املصابات
ط.د .خالف أسماء،أ.د .يوسف عدوان
بسرطان الثدي

هذا اإلطار جاءت هذه الدراسة التي تسعى إلى معرفة الدور الذي يلعبه متغير فعالية
الذات املدركة في مستوى الخاليا املناعية لدى النساء املصابات بمرض السرطان ،و
كذا ملعرفة مستوى فعالية الذات املدركة حسب فترات تلقي الجرعات العالجية
(فترات متقاربة /فترات متباعدة) وحسب نوع العالج أيضا ( عالج كيميائي /عالج
إشعاعي ) .
اإلشكالية:
تبرز أهمية فعالية الذات املدركة كمتغير نفس ي في أنها تمثل الجسر الواصل بين
األفكار والسلوك؛ إذ إن تطوير األفكار املتعلقة بالذات حتى تكون أكثر إيجابية له أثر
كبير في سلوك األفراد .و من ثم يكون له دور أساس ي في اكتساب عادات ومهارات
جديدة تتوسط في عملية التكيف مع األمراض املزمنة .و عليه فإن فعالية الذات
املدركة لها أهمية خاصة في التكيف مع األمراض املزمنة؛ حيث أنها تؤثر إيجابيا في
السلوكات الصحية للمرض ى ،و تؤدي إلى التكيف بشكل أفضل مع هذه األمراض ومع
أثارها الجانبية ،و هي من جهة أخرى ،تمنح الشعور بالسيطرة على الوضع الصحي و
التحكم في األعراض ،وتزيد من فرص التكيف مع مختلف األمراض ،بل وتتحكم في
جودة الحياة بصفة عامة.
في هذا الصدد قام " الم وفيلدنج ( )Lam& Fielding.2007بدراسة على عينة
مكونة من( )405سيدة من املصابات بسرطان الثدي ،تم مقابلتهن بعد أسبوع من
عملية استئصال الثدي ،و تم تقييم مستوى فعالية الذات والحالة النفسية لديهن،
ثم تمت إعادة تقييمهن بعد شهر من العملية الجراحية .و لقد أشارت النتائج إلى أن
السيدات الالتي كن يتمتعن بمستوى أعلى من فعالية الذات تميزن بمستوى أفضل
من التكيف االجتماعي ،وتقبل صورة الجسد إال أنهن يقللن من توابع العملية
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فعالية الذات املدركة و عالقتها باالستجابة املناعية ( املتممات املناعية) C3- C4لدى النساء املصابات
ط.د .خالف أسماء،أ.د .يوسف عدوان
بسرطان الثدي

الجراحية السلبية ،وهو ما كان يعيق من تكيفهن النفس ي .نقال عن(شيماء عويضة،
.) 2015

كما أشارت النتائج أن السيدات الالتي يمتلكن فعالية ذات مرتفعة يشكلن
النسبة األكبر من الناجيات من مرض السرطان ،ثم أشارت أخيرا إلى أن فعالية الذات
العالية تلعب دورا حيويا في التنبؤ اإليجابي بالنتائج النفسية والوظيفية.
إذا ومما تقدم تتضح أهمية الدور الذي تلعبه فعالية الذات املدركة في حياة
األفراد املصابين بأي مرض مزمن عموما ،و األفراد املصابين بالسرطان باعتباره مرضا
خطيرا و قاتال على وجه الخصوص.
و على هذا فإنه يبدو ملن الضروري معرفة مستوى الفعالية الذاتية املدركة لدى
مرض ى السرطان ،وهذا من اجل الكشف عن تلك العالقة التي قد تربط بين
مستوياتها املختلفة وبين مستوى املناعة وكفاءة الجهاز املناعي من جهة ،ثم بعد ذلك
الكشف من جهة أخرى عما إذا كانت هناك فروق بين عينة الدراسة من النساء
املصابات بسرطان الثدي في مستوى فعالية الذات املدركة لديهن حسب متغيري نوع
العالج وفترة تلقيه لديهن.
فرضيات الدراسة:
 توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين فعالية الذات املدركة و االستجابةاملناعية ( املتممات املناعية .)C3- C4

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فعالية الذات املدركة لدى النساءاملصابات بسرطان الثدي حسب متغير " نوع العالج الذي يخضعن له".
 توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فعالية الذات املدركة لدى النساءاملصابات بسرطان الثدي حسب متغير " فترات تلقي الجرعات العالجية " .
ّ
أهمية الدراسة:
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فعالية الذات املدركة و عالقتها باالستجابة املناعية ( املتممات املناعية) C3- C4لدى النساء املصابات
ط.د .خالف أسماء،أ.د .يوسف عدوان
بسرطان الثدي

من الناحية النظرية ،تسعى الدراسة الحالية إلى املساهمة في إثراء أحد مجاالت
الدراسات النفسية واالجتماعية ،و ذلك من خالل تبيان خصائص العالقة التي تربط
بين كل من فعالية الذات املدركة و االستجابة املناعية لدى املصابات بسرطان الثدي
من جهة ،ثم استجالء بعض املتغيرات املتعلقة بطبيعة ونوع العالج الذي يخضعن له،
و التي يمكن أن تعزى إليها الفروق التي يحتمل أن تالحظ في مستويات فعالية الذات
املدركة لدى عينة الدراسة من جهة ثانية.
و أما من الناحية العملية ،فهي تلفت انتباه املختصين في علم النفس الصحي
والعاملين في القطاع الصحي مع مرض ى األورام إلى بعض العوامل املهمة( فعالية
الذات املدركة) في تحسين الحالة النفسية وتعزيز املقاومة البيولوجية لدى املصابين
واملصابات بالسرطان ،وذلك من أجل تنمية هذه العوامل ،وتشجيع وجودها في حياة
املريض.
أهداف الدراسة:
كان هدف الدراسة الحالية هو تحديد طبيعة العالقة االرتباطية بين كل من
فعالية الذات املدركة و االستجابة املناعية لدى النساء املصابات بسرطان الثدي ،ثم
تحديد ما إذا كانت هناك متغيرات أخرى (طبيعة العالج وفترات تلقيه) يمكن أن ينتج
عنها فروق في فعالية الذات املدركة لدى عينة الدراسة.
مصطلحات الدراسة:
ّ -1
فعالية الذات املدركة :هي اإلحساس بالكفاءة الذاتية والقدرة على التحكم في
األحداث والظروف البيئية املحيطة .و تعرف إجرائيا في هذه الدراسة على أنها هي " :ما
يقيسه مقياس الفعالية الذاتية املدركة".
 -2االستجابة املناعية :هي النشاط الذي يقوم به جهاز املناعة ملحاصرة ومحاربة
العناصر الغريبة عن الجسم والدفاع عنه ضد امليكروبات والفيروسات ،و تقاس
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فعالية الذات املدركة و عالقتها باالستجابة املناعية ( املتممات املناعية) C3- C4لدى النساء املصابات
ط.د .خالف أسماء،أ.د .يوسف عدوان
بسرطان الثدي

االستجابة املناعية في هذه الدراسة بـ (معدل املتممات املناعية  ،)C3- C4والتي
نتحصل عليها من خالل أخذ عينة من دم املريضة وفحصها.
 -3املتممات املناعية  :هي احد الخاليا املناعية التي ينتج اغلبها الكبد ،وهي تتألف من
عدة بروتينات تكون موجودة في املصل ولكن بشكل غير فعال ،ويتم تفعيلها عند
وجود مواد غير طبيعية ( مواد مفعلة ) ،حيث تؤدي املادة املفعلة بارتباطها بأحد
بروتينات املتممة إلى تغيير تركيبه محولة إياه إلى شكله الفعال  (.يرمز للمتمات بالرمز
 Cنسبة للحرف األول من كلمة ) Complement

حدود الدراسة :
 الحدود املوضوعية :تتناول بالتحديد العالقة و الفروق في فعالية الذات املدركة واالستجابة املناعية لدى النساء املصابات بسرطان الثدي ،من اللواتي يتلقين
العالج على فترات قصيرة و أخرى متباعدة ،واللواتي يتلقين عالجا كيمائيا -
إشعاعيا.
 الحدود املكانية :أجريت الدراسة في مركز مكافحة السرطان  -والية باتنة – الحدود الزمنية :أوت  /سبتمبر  ( .2016هذه الفترة كانت كافية إلجراء هذهالدراسة)
اإلطار النظري للدراسة :
ّ
فعالية الذات املدركة:
تعتبر فعالية الذات املدركة من بين املتغيرات النفسية الهامة في حياة اإلنسان؛
حيث يرىباندورا Albert Banduraأنها بمثابة املفتاح الرئيس للقوى املحركة
للسلوك .فالسلوك اإلنساني عادة ما يعتمد وبشكل أساس ي ،على ما يعتقده الفرد
حول مهاراته السلوكية املطلوبة للتفاعل الناجح والكفؤ مع أحداث الحياة .و هنا نجد
أن األفراد الذين يمتلكون إحساسا عاليا بفعالية الذات املدركة عادة ما يركزون
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فعالية الذات املدركة و عالقتها باالستجابة املناعية ( املتممات املناعية) C3- C4لدى النساء املصابات
ط.د .خالف أسماء،أ.د .يوسف عدوان
بسرطان الثدي

اهتمامهم وجهودهم على مواجهة املشاكل التي تعترضهم بغية إيجاد حلول مناسبة لها
أو على األقل السيطرة عليها ،بينما نجد أن األفراد الذين يمتلكون إحساسا منخفضا
بفعالية يركزون على جوانب الضعف لديهم ويتوقعون الفشل ،و يشعرون بعدم
الكفاءة .ويرى باندورا أيضا أن فعالية الذات املدركة تعتبر من املفاهيم التي تتبوأ
مركزا رئيسا في تحديد القوة اإلنسانية وتفسيرها ،و يضيف أن فعالية الذات املدركة
التي تتضمن سلوك املبادرة واملثابرة لدى الفرد تعتمد على أحكام الفرد وتوقعاته
املتعلقة بمهاراته السلوكية ،ومدى كفاءتها في التعامل بنجاح مع تحديات البيئة
والظروف املحيطة؛ إذ أنها تؤثر في األحداث من خالل عمليات دافعية معرفية
وجدانية ،وتعد بعض تلك العمليات ،مثل اإلثارة العاطفية وأنماط التفكير ذات أهمية
خاصة في حد ذاتها وليس فقط باعتبارها مؤثرات عارضة في األحداث ( .يوسف حمه

صالح مصطفى -مها حسن بكر ،)8 ،2014 ،هذا وقد حدد باندورا ثالثة أبعاد تتغير فعالية
الذات املدركة تبعا لها ،وهي:
 .1قدر ّ
الفعالية  :Magnitudeوهو يختلف تبعا لطبيعة وصعوبة املوقف ،ويتضح
قدر الفعالية عندما تكون املهام مرتبة وفق مستوى الصعوبة.
 .2العمومية  :Generaltyيشير هذا البعد إلى انتقال فعالية الذات من موقف ما إلى
مواقف مشابهة له.
 .3القوة  Strength:ذلك أن املعتقدات الضعيفة عن الفعالية تجعل الفرد أكثر
قابلية للتأثر بما يالحظه ويتابعه ،وتتحدد قوة فعالية الذات املدركة لدى الفرد في
ضوء خبراته السابقة ومدى مالءمتها للموقف Bandura,)1977. 194 (.ا
و من جهة أخرى فإن إحساس الفرد بفعالية الذات يعتمد على تفاعله مع البيئة
املحيطة به والخبرات االجتماعية التي يكتسبها في ذلك املجال ،وهنا يرى
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فعالية الذات املدركة و عالقتها باالستجابة املناعية ( املتممات املناعية) C3- C4لدى النساء املصابات
ط.د .خالف أسماء،أ.د .يوسف عدوان
بسرطان الثدي

باندورا))Bandura 1986أنه توجد أربعة مصادر أساسية للمعلومات حول فعالية
الذات املدركة (مفتاح محمد عبدالعزيز )2010،162 ،و هي :
 .1االنجازات األدائية  :Performance Acccomplishmentتعتبر املصدر األول
للفعالية الذاتية عند الفرد؛ فاألفراد الذين ينجحون في أداء مهام معينة يتكون
لديهم عادة املزيد من الثقة ألداء مهام مماثلة لها في املستقبل والنجاح فيها ،على
خالف أولئك األفراد الذين لم ينجحوا في أداء مثل تلك املهام.
 .2النمذجة أو الخبرات البديلة :حيث عادة ما يميل الفرد إلى مالحظة غيره من
الناس كي يستفيد من خبراتهم و انجازاتهم ،ذلك أن مالحظة اآلخرين وتقليدهم،
وخاصة أولئك الذين يعتبرون نماذج إيجابية منهم ،يعلم األفراد مهارات مفيدة
وينقل إليهم اإلحساس على أنهم قادرون على تحقيق ممارسات ناجحة مثل غيرهم(.
يخلف عثمان.)105 ،2001 ،

 .3اإلقناع االجتماعي :و هو يعتبر من وسائل تعزيز معتقدات الناس في أن لديهم ما
يلزم لتحقيق النجاح.
 .4الحالة الفيزيولوجية :حيث يعتمد الناس إلى حد كبير في تحديد ومعرفة مدى
قدرتهم على ممارسة سلوكات صحية معينة على املؤشرات الجسدية
والعاطفية).(Bandura.1994.3

املناعة:
جهاز املناعة :عند اإلنسان هو جهاز دفاعي دقيق التخصص ،وظيفته تتمثل في
التعرف على أي مادة غريبة (  )Antigenتدخل الجسم وتهاجمه ،فتعمل على
التخلص منها .حيث يتكون جهاز املناعة من عدة خاليا وأعضاء مساعدة و مواد
كيميائية محفزة ومستقالت وعدة خطوط دفاعية تتحد كليا بغرض التخلص من
امليكروب ،ويمكن تصنيف املناعة إلى مناعة طبيعية وأخرى مكتسبة ،وكال النوعين ال
جملة وحدة البحث يف تنمية املوارد البشرية اجمللد  09العدد  01جوان 2018

166
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ط.د .خالف أسماء،أ.د .يوسف عدوان
بسرطان الثدي

ينفصل عن األخر نبل يعتبر مكمل له إلتمام عملية التخلص من امليكروبhttp// ( .
)www.faculty.ksu.edu

ويشتمل الجهاز املناعي على النخاع العظمي والطحال والغدد اللمفاوية املنتشرة
في جميع أجزاء الجسم ،والبالعم الثابتة في جميع األنسجة ،وكذلك الخاليا البدينة (

 )Mastcellsالتي تتواجد أيضا في مختلف األنسجة ،ثم الكريات البيضاء األخرى التي
تتواجد بكثرة في الدورة الدموية والدورة الليمفاوية مما يتيح لها الحركة من جزء ألخر
حسب الحاجة.
يبدأ إنتاج الخاليا املكونة للجهاز املناعي بالخاليا الجذعية (  )Stem Cellsالتي
هي أصل خاليا الدم البيضاء والصفائح الدموية (  . )Plateletsتتكون خاليا الدم
البيضاء – خاليا الجهاز املناعي -من الخاليا الليمفاوية (  )Lymphoidوالخاليا
النخاعية(  . )Myeloidيكتمل نمو بعض الخاليا اللمفاوية في الغدة الصعترية
( )Thymusلتكوين خاليا " ت" ،أما البعض األخر فيكتمل نموه في النخاع العظمي
لتكوين خاليا " ب" (  ،)B-Cellsهذان النوعان من الخاليا اللمفاوية هما املسؤول أن
عن تفعيل االستجابة املناعية ،وبالتالي توفير املناعة املكتسبة والنوعية  ( .هاشم حسن
عروة،1996،ص.) 5

و تعرف االستجابة املناعية :بأنها النشاط الذي يقوم به جهاز املناعة ملحاصرة
مولدات الضد والقضاء عليها أو إبطال مفعولها ،وهي من اآلليات التي يعمل بها
الجسم للمحافظة على اتزان واستتباب بيئته الداخلية//: bahyalesson.awardspace.biz( .
)http

و تنقسم االستجابة املناعية إلى نوعين هما:
.1

االستجابة املناعية الخلطية :والتي تعرف على أنها اآللية الدفاعية التي تنشط

فيها أساسا اللمفاويات " " Bفتؤدي إلى إنتاج األضداد القادرة على االرتباط نوعيا
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ط.د .خالف أسماء،أ.د .يوسف عدوان
بسرطان الثدي

باملستضد ثم تدميره  .إن الخاليا البائية هي املسؤولة على هذا النوع من االستجابة
املناعية وهي تعمل أساسا من خالل إنتاج املواد املعروفة باسم " األجسام املضادة
" ،هذه األخيرة التي تلعب دورا حاسما في حدوث سلسلة من األحداث تسمى "
االستجابة املناعية الخلطية " والتي تؤدي في نهاية املطاف إلى تدمير الجسم الغريب
أو البكتيريا الغازية(Oki K. Dzivenu. 2003.p13) .

 .2االستجابة املناعية الخلوية :تتولى املناعة الخلوية الدفاع ضد مسببات األمراض
وبصورة خاصة التي تتخذ من الخاليا ) (Intercellularمكان لها .وضد الطفيليات
والنسيج الغير متوافق املنقول للعائل وتدمير الخاليا السرطانية ،كما أنها تدخل في
إحداث تفاعالت فرط الحساسية.
يشارك في املناعة الخلوية باإلضافة إلى الخاليا التائية و البلعميات الكبيرة ،خاليا
أخرى مثل الخاليا القاتلة والخاليا القاتلة الطبيعية والخاليا امللتهمة (األكولة) وحيدة
النواة)( Oki K.Dzivenu.2003.p p15-17

* االستجابة املناعية عند اإلصابة بمرض السرطان:
يضمن الجهاز املناعي الحماية للجسم بطريقة فعالة ضد البكتيريا والفيروسات،
وذلك بواسطة جزيئات التعرف التابعة للخاليا اللمفاوية والتي تمكنه من التمييز بين
الذات والالذات ،حيث تتم هذه العملية من خالل مراحل :
 -1التعرف على بنية مولد الضد بمساعدة املستقبالت النوعية للخاليا اللمفاوية.
 -2ضبط تطور هذه التفاعالت اتجاه مولد الضد سواء من حيث إنتاج األجسام
املضادة ،أو من حيث انتشار الخاليا السامة والخاليا البلعمية.
 -3إتالف العامل االنتاني .
أثناء نمو السرطان فان دور الجهاز املناعي يتحدد وفقا ملا يعرف بنظرية املراقبة
املناعية ،والتي تفترض أن الخلية السرطانية تحمل على سطحها بنية خاصة تختلف
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عن البنية املوجودة عند الخلية العادية والتابعة لنفس العضو .وبهذا يتعرف عليها
النظام املناعي على أساس أنها مولد ضد في اغلب الحاالت ،مما يحفز حدوث
االستجابة املناعية إلتالف الخاليا الورمية ( .قنون خميسة ،2013 ،ص)50

قياس الكفاءة املناعية:
هناك عدة مؤشرات لتقييم أداء جهاز املناعة ،وأهمها على اإلطالق قياس كمية
عناصر الجهاز املناعي في الدم ،وقياس أداء خاليا املناعة ،وتتضمن األمثلة على املؤشر
األول حصر عدد الخاليا من نوع Tو  Bو  .NKأما املؤشر الثاني فيتمثل في قياس
كمية الكريات اللمفاوية الدوارة ،أي مستوى مضادات األجسام في الدم .أما تقييم
أداء الخاليا فيتضمن فحص مستوى نشاطها وانتشارها وتحوالتها والسمية فيها ،ومن
أشكال القياس الشائعة في هذا املجال :قياس قدرة الكريات اللمفاوية على قتل
الخاليا املهاجمة ،وقدرة الكريات اللمفاوية على إعادة اإلنتاج عند إثارتها كيماويا،
وقدرتها على إنتاج مضادات األجسام ،وقدرة بعض خاليا الدم البيضاء على احتواء
الجزيئات الغريبة ،كما أن قدرة الجسم على إنتاج مضادات للفيروسات الكامنة تعتبر
مقياسا لألداء املناعي ،وكذلك األمر بالنسبة إلنتاج مضادات الجسم استجابة
للقاحات التطعيم ،والذي يعتبر أيضا مقياسا لألداء املناعي الجيد.
وعندما تدل املؤشرات على أن الجهاز املناعي يعمل بفعالية ،فان حالة الكفاءة
املناعية تكون متوفرة Immunocompetenceأما حين تدل هذه املؤشرات على وجود
اضطراب أو انخفاض في أداء جهاز املناعة دون املستوى املعتاد ،فهذا يعني حدوث
حالة من املقايضة املناعية  ( . Immun compromiseشيلي تايلور ،2008 ،ص )780

السرطان :مصطلح عام يشمل مجموعة من األمراض يمكنها أن تصيب كل أجزاء
الجسم ،ويشار إلى تلك األمراض أيضا باألورام واألورام الخبيثة .ومن السمات التي
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تطبع السرطان هو التولد السريع لخاليا شاذة يمكنها النمو خارج حدودها املعروفة
واقتحام أجزاء الجسد املتالصقة واالنتشار إلى أعضاء أخرى)http// www.Who.int( .

وخيارات عالج مرض السرطان تعتمد على عدة عوامل هي :مرحلة املرض ،الحالة
الصحية للشخص ،وما يفضله املريض .ويمكن ذكر خيارات عالج مرض ى السرطان
كما يلي:
 الجراحة :وهي الستئصال الخاليا السرطانية املوجودة بأكملها بقدر اإلمكان . العالج الكيميائي :يستخدم عقاقير لقتل الخاليا السرطانية املحتمل تواجدهابعد االستئصال.
 العالج اإلشعاعي :يستخدم أشعة من الطاقة القوية مثل " أشعة اكس" لقتلالخاليا السرطانية .والعالج اإلشعاعي إما أن يتم بجهاز خارج الجسم أو بجهاز داخل
الجسم، )http// www.Feedo.net ( .وبطبيعة الحال ثمة عوامل واعتبارات يتم على
ضوءها ترتيب الخطة العالجية وتحديد العقاقير املستخدمة ،وتشمل هذه العوامل
نوع الورم ودرجته (مدى تماثل خالياه مع الخاليا الطبيعية) ،وتصنيف مرحلته
(أي مواضعه ومدى انتشاره) وعمر املريض وحالته الصحية العامة ،إضافة إلى
املشاكل الصحية املصاحبة مثل علل الكبد والكليتين.
ويتم تلقي العالج الكيماوي عادة في حلقات متكررة ،دورة عالجية ( ليوم أو عدة
أيام) ثم دورة نقاهة ( عدة أسابيع ) وهكذا لحين انتهاء البرنامج العالجي ،وبصفة
عامة يتم استخدامه خالل فترات زمنية متطاولة لتخفيض كم الخاليا السرطانية
بالتدريج ،إلى الحد الذي يتمكن فيه نظام املناعة بالجسم من السيطرة على أي نمو
ورمي ،إضافة إلى أن الفسحة الزمنية مابين الجرعات توضع لتحقيق اكبر تأثير على
الخاليا السرطانية وبنفس الوقت إعطاء فترة كافية للسماح للخاليا العادية كي تتعافى.
( .)http// www.Adamcs.org
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هذا و تعتمد مدة تلقي املريض للعالج وعدد الجلسات العالجية على عدد من
العوامل:
 نوع املرض الذي يعاني منه نوع الدواء أو األدوية املستخدمة للعالج املدة التي يستغرقها جسم املريض لكي يستجيب للعالج ،أي إلى أي حد يتحملجسم املريض األدوية فيما يتعلق باآلثار الجانبية .تعطى األدوية على فترات مختلفة
يفصل بينها عادة فترات راحة.
وبشكل عام قد تتراوح مدة العالج من ثالث أشهر إلى سنتين .يوزع العالج على
جلسات تتراوح فترة الراحة بينها من أسبوع إلى أربعة أسابيع وتستمر تلك عدة أشهر
أحيانا ،وتستغرق الجلسة الواحدة من عدة دقائق إلى ثالث أو أربع ساعات وأحيانا
أليام ،وإذا كان العالج يستمر ليوم أو أكثر فيتم تنويم املريض باملستشفىhttp: // ( .
)masress.com

الدراسات السابقة:
 دراسة YuataKohnoسنة  2005في طوكيو باليابان وكان موضوعها " العالقة بينفعالية الذات و بعض املتغيرات النفسية ( التوافق النفس ي :جودة الحياة – القلق-
االكتئاب -أعراض ما بعد الصدمة ) لدى عينة من الناجيات من سرطان الجهاز
الهضمي " على عينة مكونة من  47 :شخص كانوا مصابين بأحد سرطانات الجهاز
الهضمي  /السن ( )85-39واستخدم األدوات التالية  -:مقياس فاعلية الذات -
مقاييس النفسية للمتغيرات األخرى ،وتوصلت للنتائج التالية :
 -وجود عالقة ايجابية أو طردية بين فعالية الذات وجودة الحياة.
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 عالقة سلبية بين فاعلية الذات وكل من القلق واالكتئاب وأعراض ما بعدالصدمة.
 متغيرات فاعلية الذات تؤثر على جودة الحياة لدى مرض ى السرطان ،كما تؤثر علىالقلق واالكتئاب وأعراض ما بعد الصدمة ،مما يشير إلى أن املرض ى الذين لديهم
ارتفاع في فاعلية الذات لديهم تكيف نفس ي ممتاز)2015 .YuataKohno( .

 دراسة انتل و كولينز سنة 2009حول" أثر املشاركة في برنامج دعم روحي علىالكفاءة الذاتية والرفاه الروحي" على عينة مكونة من  41سيدة أمريكية من أصول
افريقية مصابة بسرطان الثدي بإتباع املنهج التجريبي ،وتوصلت للنتائج التالية:
تحسين مستوى الرضا والرفاه الروحي والكفاءة الذاتية يشكل دال إحصائيا لدى
املشاركات( .شيماء عويضة)2015 ،

 دراسة رحاحلية سمية سنة  2010بمستشفى عنابة حول "الكفاءة الذاتيةوعالقتها بتقبل العالج لدى مرض ى السرطان الخاضعين للعالج الكيميائي" ،على عينة
مكونة من  93مريض بالسرطان ،متبعة في ذلك املنهج الوصفي ،و من األدوات :
استبيان الكفاءة الذاتية – استبيان تقبل العالج ،وقد جاءت نتائجها تؤكد على أن :
تقبل العالج من طرف مرض ى السرطان الخاضعين للعالج الكيميائي يرتبط ارتباطا
ايجابيا بالكفاءة الذاتية لدى املريض ،أي أن االعتقاد املرتفع من قبل هؤالء املرض ى
بالكفاءة الذاتية يرفع من مستوى تقبلهم للعالج الذي يخضعون له.
حيث وجدت تقبل العالج من طرف مرض ى السرطان الخاضعين للعالج الكيميائي
يرتبط ارتباطا ايجابيا بالكفاءة الذاتية لدى املريض ،أي أن االعتقاد املرتفع من قبل
هؤالء املرض ى بالكفاءة الذاتية يرفع من مستوى تقبلهم للعالج الذي يخضعون له.
( رحاحلية سمية)2010 ،
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 دراسة روتمان وآخرون سنة 2010حول" العالقة بين الكفاءة الذاتية املدركةونمط التكيف والرفاه الجسدي واالنفعالي واالجتماعي " على عينة مكونة من 684
سيدة مصابة بسرطان الثدي ،و بإتباع املنهج الوصفي االرتباطي ،و توصلت للنتائج
التالية:
 وجود ارتباط دال إحصائيا بين الكفاءة الذاتية املدركة والرفاه االنفعالي وبينالتكيف
 ولم ترتبط الكفاءة الذاتية املدركة بالرفاه الجسدي واالجتماعي .(شيماء عويضة)2015 ،

 دراسة يوسف حمه صالح و مها حسن بكر سنة  2014بإقليم كردستان فيالعراق ،حول" فاعلية الذات لدى املصابات بسرطان الثدي" حيث أجريت الدراسة
على عينة مكونة من  150امرأة مصابة بسرطان الثدي ،واستخدم فيها املنهج
الوصفي االرتباطي ،وتم استخدم األدوات املتمثلة في" مقياس فاعلية الذات ،ومقياس
األمل " ،وقد توصلت النتائج الخاصة بهذه الدراسة إلى ما يلي :
 ارتفاع مستوى الفاعلية واألمل لدى العينة بصفة عامة. انخفاض الفاعلية واألمل لدى املصابات اللواتي يتعالجن كيميائيا . وجود عالقة عكسية بين فاعلية الذات واألمل وبين العمر -مدة املرض . عالقة طردية بين فاعلية الذات واألمل الدراسة ومستوى التعليم(.يوسف حمهصالح) 2014 ،

 دراسة شيماء عويضة-محمد نزيه حمدي سنة  2015بـاألردن ،موضوعها " فاعليةاإلرشاد الوجودي في تحسين الذكاء الروحي والكفاءة الذاتية املدركة لدى املصابات
بسرطان الثدي" بحيث أجرت الدراسة على عينة مكونة من 24 :سيدة مصابة
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بسرطان الثدي واتبع املنهج تجريبي واستخدم األدوات التالية :مقياس الذكاء الروحي-
مقياس الكفاءة الذاتية ،وتوصلت للنتائج التالية:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية على مقياس الذكاء الروحي بين املجموعتين لصالحاملجموعة التجريبية.
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مقياس الكفاءة الذاتية املدركة بيناملجموعتين( .شيماء عويضة)2015 ،

 دراسة حدان ابتسام سنة  2015بـوالية ورقلة ،وكانت حول " فاعلية الذاتاملدركة وعالقتها باأللم املزمن -دراسة مقارنة لدى عينة من املرض ى وغير املرض ى"،
وكانت العينة مكونة من  60فرد(  30فرد يعانون من أمراض مزمنة مؤملة  30 /فرد
غير مرض ى) ،املنهج املتبع كان املنهج الوصفي املقارن ،واستخدم األدوات التالية:
مقياس فاعلية الذات املدركة  -مقياس األلم املزمن ،وتوصلت الدراسة للنتائج التالية:
 ال توجد فروق في فاعلية الذات املدركة بين املرض ى باختالف السن والجنس توجد فروق في فاعلية الذات املدركة لدى عينة تعزى إلى املستوى الدراس ي . -ال توجد فروق في الفاعلية باختالف نوع األلم(.حدان ابتسام) 2015 ،

 دراسة  ChiehYu Linسنة  2015بـ :تايوان  /الصين ،وكانت تحت موضوع " تأثيرفعالية الذات واستعمال املسكنات في جودة الحياة لدى مرض ى السرطان" على عينة
مكونة من  109مريض بالسرطان ،أما املنهج فقد كان املنهج الوصفي وتوصلت
الدراسة إلى النتائج التالية:
 اخذ املسكنات و ارتفاع مستوى فاعلية الذات يؤثران ايجابيا في جودة الحياة لدىاملرض ى الذين يعانون من آالم السرطان)2015 .Chien-YuLin.( .

 دراسة  Zahra Kochaki Nejjadسنة  2015في إيران حول" فاعلية الذاتوعالقتها ببعض املتغيرات ( املستوى التعليمي /وقت التشخيص  /الدعم االجتماعي )
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فعالية الذات املدركة و عالقتها باالستجابة املناعية ( املتممات املناعية) C3- C4لدى النساء املصابات
ط.د .خالف أسماء،أ.د .يوسف عدوان
بسرطان الثدي

لدى مرض ى سرطان الثدي عند املرأة اإليرانية "على عينة مكونة من  91امرأة مصابة
بالسرطان ،وكانت دراسة وصفية توصلت للنتائج التالية:
 هناك عالقة ارتباطيه بين فاعلية الذات للمريضة وبين املستوى التعليمي ووقتالتشخيص
ال توجد عالقة ارتباطيه بين فاعلية الذات و الدعم االجتماعي لدى املريضات.)(Zahra Kochaki Nejjad.2015

اجراءات للدراسة :
املنهج :اعتمدت هذه الدراسة على "املنهج الوصفي" باعتباره املنهج الذي يقوم على
جمع البيانات وتحليلها إحصائيا بطرق ارتباطيه وفارقيه.
ّ
عينة الدراسة :تكونت من( )42مريضة بسرطان الثدي ،ويمكن توضيح خصائص
العينة فيما يلي:
جدول رقم( )01يبين خصائص عينة الدراسة حسب فترة تلقي الجرعات العالجية:
العينة

فترة عالج متقاربة
النسبة
العدد
23

% 54.76

فترة عالج متباعدة
النسبة
العدد
19

%45.23

املجموع
42

النسبة
%100

يشير الجدول رقم( )01إلى أن عدد أفراد العينة بلغ (42امرأة مصابة) ،بحيث
كان عدد النساء اللواتي يتلقين العالج عبر فترات متقاربة ( 5-3مرات باألسبوع ) هو
23امرأة؛ أي بنسبة  ،% 54.76بينما كان عدد النساء اللواتي يتلقين العالج عبر
فترات متباعدة( مرة كل  21يوم) هو 19امرأة؛أي بنسبة .% 45.23
جدول رقم( )02يبين خصائص عينة الدراسة حسب نوع العالج الذي يتلقونه
العينة

عالج كيميائي
النسبة
العدد
27
% 64.28

عالج إشعاعي
النسبة
العدد
15
%71.25
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فعالية الذات املدركة و عالقتها باالستجابة املناعية ( املتممات املناعية) C3- C4لدى النساء املصابات
ط.د .خالف أسماء،أ.د .يوسف عدوان
بسرطان الثدي

يشير الجدول رقم( )02إلى أن عدد النساء اللواتي يتلقين العالج الكيمائي هو27
أي بنسبة  ،% 64.28بينما كان عدد النساء اللواتي يتلقين العالج اإلشعاعي هو15
أفراد بنسبة.%25 .71
مع العلم أنه:
 لم تكن هناك حاالت خضعت للعالج املزدوج ( كيميائي وإشعاعي ) معا. اغلب أفراد العينة لديهم تقارب من ناحية العمر (  32 - 21سنة).أدوات الدراسة:
 -1مقياس ّ
فعالية الذات املدركة :يتألف هذا املقياس في صيغته األصلية
من()10بنود ،يطلب فيها من املفحوص اختيار إمكانية اإلجابة وفق مقترح
متدرج يبدأ من"ال -نادرا -غالبا – دائما " ،ويتراوح املجموع العام للدرجات
بين( )10و()40؛ كما يلي:
و على هذا فإن الدرجة املنخفضة تشير إلى انخفاض توقعات الكفاءة الذاتية،
بينما تشير الدرجة العالية إلى ارتفاع في توقعات الكفاءة الذاتية ،وتتراوح مدة التطبيق
بين( )7-3دقائق ،وقد تم التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس كما يلي:
صدق املقياس :تم االعتماد على طريقة الصدق التمييزي (املقارنة الطرفية)؛حيث
وجد أن قيمة "ت " بلغت( ،)13.75وهي قيمة دالة عند مستوى( ،)0.01و هو ما
يعني أن هذا املقياس صادق.
ثبات املقياس :تم االعتماد على طريقة االتساق الداخلي (التجزئة النصفية)؛حيث
بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون (،)0.60وبتطبيق معادلة تصحيح الطول
سيبرمان–براون كانت النتيجة النهائية هي( ،)0.75وهذه القيمة دالة عند
مستوى(،)0.01و هو ما يعني أن هذا املقياس ثابت.
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فعالية الذات املدركة و عالقتها باالستجابة املناعية ( املتممات املناعية) C3- C4لدى النساء املصابات
ط.د .خالف أسماء،أ.د .يوسف عدوان
بسرطان الثدي

معدل الخاليا املناعية  :ملعرفة معدل الخاليا املناعية (املتممات املناعية )C3- C4

لدى أفراد عينة الدراسة ،فقد تم اللجوء إلى نتائج تحليل الدم الخاصة بهم و التي تم
إجراؤها حديثا ،واملوجودة في املخبر الخاص بمركز مكافحة السرطان -باتنة ،-وتحتوي
هذه التحاليل عادة على معلومات حول الخاليا املناعية بمختلف أنواعها.
وقد تراوحت نتائج تحاليل الدم للمتممات املناعية لدى عينة الدراسة بين 0.15و
.1.98
األساليب اإلحصائية :الختبار صحة فروض الدراسة فقد تم استخدام برنامج Spss
لتطبيق األساليب اإلحصائية التالية:
 معامل ارتباط بيرسون ( للكشف عن العالقة بين فعالية الذات املدركة ومعدلالخاليا املناعية الكلية ،وكذا ثبات مقياس الفعالية الذاتية )
 اختبار(Tللكشف عن الفروق ذات الداللة بين األفراد ذوو العالج املتباعد واملتقاربالفترات).
 املتوسط الحسابي – االنحراف املعياري – معادلة سبيرمان براون( للكشف عنطبيعة متغيرات الدراسة ،وكذا الخصائص السيكومترية ملقياس الفعالية الذاتية ).

عرض ومناقشة النتائج:
 -1عرض نتائج الفرضية األولى والتي تنص على انه:
" توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين فعالية الذات املدركة و االستجابة
املناعية(معدل املتممات املناعية )C3- C4لدى النساء املصابات بسرطان الثدي .
جدول رقم ( )03يوضح نتائج معامل االرتباط بيرسون بين فعالية الذات املدركة ومعدل
( املتممات املناعية  )C3- C4لدى عينة الدراسة
املتممات
املناعية

C3
C4

معامل بيرسون
معامل بيرسون

فعالية الذات املدركة
0.20
- 0.17
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فعالية الذات املدركة و عالقتها باالستجابة املناعية ( املتممات املناعية) C3- C4لدى النساء املصابات
ط.د .خالف أسماء،أ.د .يوسف عدوان
بسرطان الثدي

من خالل الجدول رقم ( )03نجد أن:
 معامل ارتباط بيرسون بين فعالية الذات املدركة و  C3يساوي ( )0.20وهي قيمةغير دالة.
 معامل ارتباط بيرسون بين فعالية الذات املدركة و C4يساوي ( )- 0.17وهي قيمةغير دالة .و بالتالي فإننا" :نرفض الفرض البديل و نقبل الفرض الصفري القائل ب ــ:
عدم وجود عالقة ارتباطيه بين فعالية الذات املدركة ومعدل املتممات املناعية
(  )C3- C4لدى عينة الدراسة" .
 مناقشة نتائج الفرضية األولى:من خالل النتائج التي تم التوصل إليها يتبين لنا أن الفرضية األولى لم تتحقق،
حيث وجدنا انه  ":ال توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين فعالية الذات املدركة و
االستجابة املناعية (املتممات املناعية  )C3 –C4لدى النساء املصابات بسرطان
الثدي "
افترض الباحثان وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين كل من" فعالية الذات
املدركة واالستجابة املناعية لدى عينة الدراسة من النساء املصابات بسرطان الثدي،
ذلك أن العديد من الدراسات التي أثبتت أن الشعور الذاتي للفرد بالسيطرة ،وكذا
القدرة على مواجهة مختلف تلك املواقف التي يتعرض لها في حياته عادة ما ترتبط
بمعدالت اعلي للخاليا اللمفاوية البائية ،وان التمارين الرياضية تنشط االندروفينات
وتستثير الخاليا القاتلة الطبيعية (.شيلي تايلور ،2008،ص)788

كما أن أسلوب الفرد في التفكير وتعليله لألحداث واملواقف التي يمر بها في حياته
هي التي تشكل لديه اإلحساس بقوته الذاتية على مواجهة الصدمات واملواقف الصعبة
في حياته ،وبالتالي سيكون لهذا العامل دور كبير في التأثير على كفاءة الجهاز املناعي
لدى املريضة في الدفاع عن الجسم ضد مختلف األمراض واالنتانات.
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فعالية الذات املدركة و عالقتها باالستجابة املناعية ( املتممات املناعية) C3- C4لدى النساء املصابات
ط.د .خالف أسماء،أ.د .يوسف عدوان
بسرطان الثدي

فاإلصابة باألمراض والتدهور في وظائف الجهاز املناعي وضعف عناصره ( الخاليا
املناعية) عادة ما يرتبط باملشاعر واالنفعاالت السلبية ،بينما على العكس من ذلك
فيما يخص العوامل النفسية االيجابية التي من بينها فعالية الذات املدركة التي تتفق
اغلب نتائج الدراسات والبحوث التي تناولتها بأهميتها في وقاية وحماية األفراد من
املرض ،وبأنها تساعد على املقاومة والتحدي بالنسبة لألفراد املصابين بأمراض مزمنة
وخطيرة مثل مرض السرطان وغيره.
إال أن نتائج هذه الفرضية جاءت معارضة ملا كان متوقعا في ضوء ما ذكر ،وأيضا
جاءت تتعارض مع توصلت إليه أبحاث " ماك كينا وزمالؤه ( Mc Kenna& )1999

 alمن وجود ارتباط بين العوامل النفسية االجتماعية وتطور بعض السرطانات ،حيث
باستطاعة املناعة الخلوية أن تقوم بالقضاء على الخاليا السرطانية في حين أن
العوامل النفسية السلبية قادرة على إضعاف القدرة املناعية للدفاع ضد األورام،
وبالتالي فالعكس صحيح فيما يخص لعوامل النفسية االيجابية التي هي بمثابة املحفز
على تنشيط القدرة املناعية لدى األفراد املصابين بأمراض مختلفة كالسرطان .
إذا وكما أظهرت النتائج الخاصة بهذه الفرضية فإننا لم نجد عالقة ارتباطيه بين
فعالية الذات املدركة و االستجابة املناعية ( املتممات املناعية) لدى عينة الدراسة،
رغم أن الكثير من الدراسات األجنبية خاصة والعربية التي أجريت في مجال الربط بين
الجانب النفس ي والجانب الجسدي والتي من بينها على سبيل املثال دراسة قنون
خميسة التي توصلت نتائجها إلى وجود عالقة بين كل من االستجابة املناعية و بعض
العوامل النفسية ( الدعم االجتماعي والرضا عن الحياة) ،وهذا االختالف قد يعود
سببه إلى العديد من االحتماالت التي من بينها حجم العينة الذي كان مختلفا ،وكذا
جنس العينة حيث اكتفينا في هذه الدراسة بالنساء .ا والى عوامل أخرى التي قد
تشكل عوامل دخيلة عن الدراسة.
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فعالية الذات املدركة و عالقتها باالستجابة املناعية ( املتممات املناعية) C3- C4لدى النساء املصابات
ط.د .خالف أسماء،أ.د .يوسف عدوان
بسرطان الثدي

ويمكن القول بأن هذه النتيجة تبقى مرتبطة بحدود العينة التي أجريت عليها
الدراسة وكذا املكان ،حيث انه لو أجريت الدراسة على عينة اكبر أو في ظروف
مختلفة ،لربما كانت نتائج مختلفة ومتفقة مع نتائج األبحاث و الدراسات سابقة
الذكر.
 -2عرض نتائج الفرضية الثانية والتي تنص على انه ":توجد فروق ذات داللة
إحصائية في مستوى فعالية الذات املدركة لدى النساء املصابات بسرطان الثدي
حسب فترة الجرعات العالجية لديهن (متقاربة  /متباعدة).
جدول رقم ( )04يوضح نتائج اختبار  Tللكشف عن الفروق في فعالية الذات املدركة حسب
متغير فترات العالج لدى عينة الدراسة.

فعالية
الذات
املدركة

فترة العالج

العدد

الفترات املتقاربة "
5-3مرات باألسبوع"
الفترات املتباعدة
" 21يوم"

23

املتوسط
الحسابي
30.13

االنحراف
املعياري
3.13

19

29.58

2.96

قيمة
اختبار T
0.58

مستوى
الداللة
0.56

الداللة
غير دال

من خالل الجدول رقم ( )04نجد أن:
 قيمة اختبار  Tتساوي (  )0.58و أن مستوى داللة االختبار هي (  )0.56وهي اكبرمن مستوى الداللة  ،0.05و هي قيمة غير دالة إحصائيا ،و بذلك فإننا ":نرفض
الفرض البديل و نقبل الفرض الصفري القائل بــ :عدم وجود فروق في مستوى
فعالية الذات املدركة لدى النساء املصابات بسرطان الثدي حسب متغير فترات
الجرعات العالجية لديهن ".
 مناقشة نتائج الفرضية الثانية:من خالل النتائج التي تم التوصل إليها يتبين لنا انه ":ال توجد فروق دالة
إحصائيا في مستوى فعالية الذات املدركة لدى النساء املصابات بسرطان الثدي
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فعالية الذات املدركة و عالقتها باالستجابة املناعية ( املتممات املناعية) C3- C4لدى النساء املصابات
ط.د .خالف أسماء،أ.د .يوسف عدوان
بسرطان الثدي

حسب نوع العالج الذي يخضعن له (كيميائي /إشعاعي ) .جاءت نتيجة هذه
الفرضية عكس ما كان متوقعا.
تعاني النساء املصابات بالسرطان واللواتي يتعالجن كيميائيا من العديد من
األعراض الجانبية السلبية ( مثل نقص كريات الدم البيضاء ،تساقط الشعر ،التعب
املستمر ،مشاكل مختلفة فيما يتعلق بالجهاز الهضمي و العصبي والجنس ي وكذا في
املسالك البولية والكلى...الخ ) ،كل هذه األمور تؤثر بصورة معقدة على حياة املريضة
وتزيد حالتها النفسية سوءا ،مما يجعل معنوياتها في انخفاض مستمر بسبب إحساسها
بأن ما يجري لها هو خارج عن سيطرتها ،وبالتالي ستقل مقاومتها للمرض تدريجيا مما
يساهم في انخفاض مستوى فعالية الذات املدركة لديها.
أما العالج اإلشعاعي فانه وبسبب عدم ظهور أعراضه الجانبية على املدى
القريب ،وكذا ارتباطه فقط باملواضع التي يتم فيها تلقي اإلشعاع وانحصاره فيها ،فان
املريضة تكون اقل تأثرا من الناحية النفسية بنظيراتها من النساء اللواتي يخضعن
للعالج الكيميائي ،مما يفسر ارتفاع مستوى فعالية الذات املدركة لدى املريضات
اللواتي يتلقين العالج اإلشعاعي – إال أن هذه الفروق كانت بسيطة و غير دالة
إحصائيا  -مقارنة باللواتي يتلقين عالجا كيميائيا.
 -3عرض نتائج الفرضية الثالثة والتي تنص على انه:
" توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى فعالية الذات املدركة لدى النساء املصابات
بسرطان الثدي حسب نوع العالج الذي يخضعن له ( كيميائي /إشعاعي ).
جدول رقم ( )05يوضح نتائج اختبار  Tللكشف عن الفروق مستوى فعالية الذات املدركة لدى
النساء املصابات بسرطان الثدي حسب نوع العالج لديهن (كيميائي /إشعاعي)
فترة العالج
فعالية الذات
املدركة

العالج الكيميائي
العالج اإلشعاعي

العدد
27
15

املتوسط
الحسابي
30.22
29.27

االنحراف
املعياري
3.11
2.89
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من خالل الجدول رقم ()05نجد أن:
 قيمة اختبار Tتساوي ( ،)0.97و أن مستوى داللة االختبار هي ( )0.33وهي اكبرمن مستوى الداللة  ،0.05و هي قيمة غير دالة إحصائيا ،وبذلك فإننا ":نرفض
الفرض البديل و نقبل الفرض الصفري القائل بــ :عدم وجود فروق في مستوى
فعالية الذات املدركة حسب متغير نوع العالج لديهم(كيميائي /إشعاعي )".
 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:من خالل النتائج التي تم التوصل إليها تبين لنا انه ":ال توجد فروق دالة
إحصائيا في مستوى فعالية الذات املدركة لدى النساء املصابات بسرطان الثدي
حسب فترة العالج لديهن (متقاربة  /متباعدة) ،حيث جاءت نتيجة هذه الفرضية
أيضا عكس ما كان متوقعا.
توقع الباحثان أن املريضات اللواتي يتلقين العالج عبر فترات عالجية متباعدة
نوعا ما عادة ما يكونون أكثر تحررا من االلتزام بالذهاب إلى املركز بين فترة قصيرة
وأخرى ،مما يمنحهن نوع من الحرية اكبر من املريضات اللواتي يلتزمن بمواعيد عالجية
متقاربة وبالتالي التردد املتكرر على العالج ،مما يجعلهن يحسسن بأنهن أكثر تقيدا
باملركز العالجي ،إال أن النتيجة جاءت عكس هذه التوقعات ويمكن إرجاع هذه
النتيجة أيضا إلى حدود الدراسة الحالية .
يعاني اغلب أفراد العينة من النساء املصابات بسرطان الثدي من انخفاض في
مستوى فعالية الذات املدركة – وهذا ما تمت مالحظته من خالل اغلب الدرجات
املنخفضة التي تم الحصول عليها من املقياس– مما يؤكد على أن املريضات بالسرطان
سواء كن يتلقين العالج على فترات متقاربة أم متباعدة فأنهن يحسسن بنقص في
قدرتهن على مواجهة الصعوبات التي يعيشنها بسبب املرض الذي تعانين منه.
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خالصة
تعتبر الكفاءة املناعية لدى مرض ى السرطان هي املوضوع األساس ي لدى األطباء
واملرض ى على حد سواء ،ومما ال شك فيه اليوم هو ذلك التفاعل املتبادل بين
الجهازين املناعي والنفس ي ،حيث أن هذا األخير -الجانب النفس ي  -يؤثر ويتأثر بالجهاز
املناعي ،لذلك كان ال بد من االهتمام بالجوانب النفسية للمريض و دعمها من طرف
األخصائيين النفسيين ،وهذا بهدف الرفع من كفاءة الجهاز املناعي بصفة عامة،
وتحسين أداء الخاليا املناعية بمختلف أنواعها لدى املرض ى ومريضات بالسرطان .
ما توصلت إليه نتائج الدراسة الحالية كان مخالفا لعدة نتائج أثبتت وجود تلك
العالقة بين الجانبين النفس ي والجسدي ،إال أن هذه النتائج تبقى مرتبطة بالدراسة
الحالية فقط لظروف خاصة بها وال يمكننا تعميمها.
نتائج الفرضيتين الثانية والثالثة توصلت إلى انه ال توجد فروق بين النساء
املصابات بسرطان الثدي في مستوى فعالية الذات حسب متغيرات ( نوع العالج) و (
فترات تلقي العالج) رغم توقعاتنا بوجود فروق دالة .وهو مايمكننا تفسيره بأن فعالية
الذات املدركة تتأثر وبدرجة كبيرة باإلصابة بأمراض مزمنة وخاصة الخطيرة منها مثل
مرض السرطان .و أن تأثير نوع العالج أو حتى فترات تلقي هذا العالج بين الفترات
القصيرة والبعيدة لم تشكل فروقا لدى عينة الدراسة.
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مقياس توقعات الكفاءة الذاتية العامة
General Self-Efficiency-Scale
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السن..............................................................
( )5-3مرات باألسبوع
عالج إشعاعي

فترة العالج ( :مرة كل  21يوم )

نوع العالج  :عالج كيميائي

تعليمة:
أمامك عدد من العبارات الي يمكن أن تصف أي شخص ،اقرأ كل عبارة وحدد مدى انطباقها
عليك بوجه عام ،وذلك بوضع دائرة حول كلمة واحدة فقط مما يلي ،كل عبارة منها وهي :ال –
نادرا – غالبا -دائما
ليس هناك إجابة صحيحة وإجابة خاطئة ،وليست هناك عبارات خادعة .اجب بسرعة وال
تفكر كثيرا باملعنى الدقيق لكل عبارة ،وال تترك أي عبارة دون إجابة.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

العبارة
عندما يقف شخص ما في طريق تحقيق هدف اسعي إليه فإنن قادر على إيجاد
الوسائل املناسبة لتحقيق مبتغاي .
إذا ما بذلت من الجهد كفاية فإنن سأنجح في حل املشكالت الصعبة
من السهل عليا تحقيق أهدافي و نواياي
اعرف كيف أتصرف مع املواقف غير املتوقعة
اعتقد بأني قادر على التعامل نع األحداث حيى لو كانت هذه مفاجئة لي.
أتعامل مع الصعوبات بهدوء ألني استطيع دائما االعتماد على قدراتي الذاتية
مهما يحدث فاني استطيع التعامل مع ذلك
أجد حال لكل مشكلة تواجنه
إذا ما واجنه أمر جديد فاني اعرف كيفية التعامل معه
امتلك أفكارا متنوعة حول كيفية التعامل مع املشكالت الي تواجنه
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ملخص:
يهدف هذا املقال إلى تكييف سلم الضغوط الوالدية إلى البيئة الجزائرية ،والذي صممه كل
من  Berryو Jonesسنة  1995باللغة اإلنجليزية .وقد تم حساب الخصائص السيكومترية للمقياس
املعرب بعد تطبيقه على عينة قوامها  165أما وأبا ألطفال يعانون من مشاكل لغوية ونفسية،
وأكدت نتائج هذه الدراسة تمتع النسخة املكيفة لهذا املقياس بصدق وثبات جيدين .فقد أسفر
التحليل العاملي عن وجود عاملين أطلقنا عليهما "رضا الوالد بدوره الوالدي" و"متطلبات دور
الوالد" كما قدر االتساق الداخلي  0.70و  0.78للعامل األول والثاني على التوالي و  0.80للمقياس
الكلي .تعتبر النسخة الجزائرية من سلم الضغوط الوالدية أداة جيدة لقياس الضغوط الوالدية لدى
والدي األطفال الذين يعانون من مشاكل لغوية ونفسية ،كما أنه يتوافق مع رغبة األخصائيين
اإلكلينيكيين والباحثين في تطبيق أداة قصيرة من خالل احتوائه على  14بندا.
الكلمات املفتاحية :الضغوط الوالدية ،قياس الضغوط الوالدية ،املشاكل اللغوية والسلوكية،
الطفل.
Abstract:
The present article aims to deevelop the algerian version of the parent stress scale
Developed by Berry and Jones (1995). After translating it from english into arabic, it was
administred to a sample of 165 parents of infants suffering from language and behavioral
problems. A factor analysis was carried out to assess its dimensionality. After refining the scale,
we obtained two factors sollution that accounted for 47.48 % of the variance with the «parental
satisfaction» and «demands on the ressourses». Internal consistancy was good for both subscales
(0.70-0.78) and for the total scale (0.80).
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The PSS algerian version is an effective and appropriate measure for use with parrents of
infants suffering from language and behavioral problems and it has 14 items that response to
clinicians’ and researchers’ need for a shorter measure of parenting stress.
Keywords: parenting stress, assessment, language and behavioral problems, infant.

مقدمة:
تعد تجربة الوالدية إحدى أسعد التجارب التي يعيشها الفرد وذلك من خالل
تحقيقه ملتطلبات طفله ،فهي بذلك مرحلة مميزة من مراحل الحياة ،وما يميزها عن
غيرها هو املتطلبات التي تضاف على عاتق الوالد والتي تفرض عليه التأقلم معها بداية
من ميالد الطفل (صراخه من أجل الطعام أو تغيير الحفاظات وغيرها من الحاجات).
وصوال إلى فترة املراهقة وما ينجم عنها من عناد ومشاكل نفسية لدى هذا الطفل.
فدور الوالدية يقتصر على مهمة تقتض ي تربية أطفال صغار وتحضيرهم ليربوا هم بحد
ذاتهم أطفاال في املستقبل ويجعلوا منهم كبارا وهكذا دواليك .ويقول ( Salmela 2001,
) as sited in Chamberlain, 2002,p.5أن الباحثين في ميدان الضغوط الوالدية يعتبرون
والدة الطفل األول حدثا سعيدا وفي الوقت نفسه ضاغطا بالنسبة للوالدين الجدد،
ذلك أن الوالدين يفرحان في البداية بوالدة الطفل الذي يعتبر تتويجا لفرحة زواجهما،
إال أنهما خالل مشوار تربيتهما له تصادفهما العديد من العثرات كمشاكل نومه أثناء
الليل وصراخه املستمر عند مرضه .ويتفق  )2004( Deater-Deckardمع هذه الفكرة،
حيث أنه يرى كذلك أن االنتقال إلى مرحلة الوالدية يجعل الفرد يشعر بالفرح
والحماس وبالضغط كذلك ،بسبب متطلبات الطفل من أجل تحقيق وجوده األفضل
إضافة إلى الواجبات العائلية األخرى والدور الجديد الذي يجب تقمصه في كل من
البيت واملجتمع ومن أجل سعادة األسرة بأكملها .حيث أن كل هذه الظروف تؤثر على
الحالة النفسية للوالدين ،إذ تؤكد  )2002( Chamberlainأنه على الوالدين التوفيق
بين أدوارهم الوالدية وأدوارهم الشخصية والزوجية ،إذ أن الكثير منهم ال ينجح في
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ذلك ويتفاجأ من هذا التغيير الجذري الناجم عن قدوم الطفل .فقد عرف Deater-
 )2004,p.6( Deckardمصطلح الضغوط الوالدية ( )parenting stressعلى أنها
"السيرورة التي تقود إلى االستجابات النفسية والفيزيولوجية السلبية التي تنشأ نتيجة
محاوالت الوالد للتكيف مع متطلبات دور الوالدية" فقد يختبر الوالدان الضغط
بسبب تلبية متطلبات الطفل مثال (الغذاء ،الرفاهية ،االهتمام) أو بسبب ضرورة
التوفيق بين تلبية حاجياتهما وحاجيات طفلهما ،أو بسبب الضغوط االجتماعية
العامة املرتبطة بنمو طفلهما على مدى طويل ووجوده األفضل .كما أقر (Lacharité,
) L.E. C.P,1992 as sited in Sarah Cronin, 2015,p. 3أن مصطلح الضغوط الوالدية قد
تحدد مع أبحاث سيلي  1974والذي يعتبر الضغط ظاهرة متعددة األبعاد .إال أن
 )2015( Isabelle Roskamذكرت أن موضوع الوالدية في علم النفس قد فرض نفسه
في النصف الثاني من القرن العشرين حيث كانت انطالقة الدراسات التي اهتمت
بالضغوط الوالدية على يد  Belskyسنة  1984عندما قدم نظرية تضمنت محددات
الوالدية ،ثم ظهرت بعدها نظرية العالقة بين الوالد والطفل على يد Richard Abidin
سنة  1983والتي شكلت قفزة كبيرة في دراسة موضوع الضغوط الوالدية .ويشير
 )2004( Deater-Deckardإلى أن إمكانيات الوالد متعددة ،وهي تتضمن عددا من
العوامل النفسية والفيزيولوجية واإلقتصادية (توفر منزل ،طعام ،راتب) وغيرها من
الوسائل التي يحتاجها من أجل العيش والبقاء ،باإلضافة إلى الوعي بدور الوالدية
ومشاعر املثابرة والدعائم العاطفية والقاعدية املستمدة من األشخاص املحيطين
واألساليب الوالدية وعملية التعديل الذاتي .كل هذه العوامل من شأنها أن تساعد
الوالد في تقييمه للضغط الذي يتعرض له بسبب متطلبات طفله ،سواء توفرت كلها
أو حتى بعضها فإنه سيقيم الحدث الضاغط على أنه غير وجيه وال يبالي به وبذلك
يكون مستوى الضغوط الوالدية لديه منخفضا .لكن  )2004( Deater-Deckardيرى في
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نفس الوقت أن الضغوط الوالدية قد تحدث كذلك لدى الوالد الذي يملك كل هذه
اإلمكانات ويفسر هذا األمر بالفروق الفردية التي تكمن في كيفية لجوء كل والد إلى
اإلمكانات املتوفرة لديه.
ويذكر بخش 2002،نقال عن بني مصطفى منار،2010،ص )42أنه في بعض
األحيان ،يعاني الطفل من شكل من أشكال اإلعاقة التي تؤثر سلبا في نموه وتطوره
وتنعكس سلبا على آمال ومشاعر وطموحات الوالد وتسبب له نوعا من الصدمة وعدم
القدرة على استيعاب الحدث مما يفرض عليه مزيدا من الضغوط النفسية واملادية
واالجتماعية .فقد أكدت العديد من الدراسات ارتفاع مستوى الضغوط الوالدية لدى
والدي األطفال الذين يعانون من مشاكل صحية ،نفسية كانت أو جسمية على غرار
الدراستين الحديثتين ) (Giovagnol & Postorino,2015و) (Rattaz & Alcaraz,2015اللتين
اهتمتا بوالدي األطفال الذين يعانون من التوحد ،ودراسة جبالي صباح ( )2012التي
اهتمت بأمهات األطفال املصابين بمتالزمة داون ،باإلضافة إلى دراسة بني مصطفى منار
( )2010والتي اهتمت بوالدي األطفال الذين يعانون من أربعة أنواع من اإلعاقات:
اإلعاقة السمعية واإلعاقة البصرية واإلعاقة العقلية وكذلك اإلعاقة الحركية .كما
اهتمت دراسة ) (Manfred Hintermair,2006بوالدي األطفال الصم .ومن أجل تخفيف
األضرار املترتبة عن هذه املستويات العالية من الضغوط الوالدية ورد في دراسة
( )Beatriz et al.,2007أن كال من  )2003( Garretو Windleو )1997( Dumenciيعتقد
أن الكشف املبكر للمشاكل التي تنشأ عن مثل هذه املستويات املرتفعة من الضغط
النفس ي لدى الوالدين قد يساعد في الوقاية من العديد من املشاكل التي تؤثر على
الصحة النفسية كاالكتئاب والقلق .وبسبب اختالف الضغوط الوالدية عن الضغط
النفس ي في األدوار األخرى في نظر  )2004( Deater-Deckardفإن هذا األخير يرى أنه ينبغي
قياسها بمقاييس تختلف عن مقاييس الضغط النفس ي األخرى" .إن قياس الضغوط
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الوالدية يقدم تنبؤات عن مسار نمو العالقة بين الوالد والطفل وعن مدى التوافق
النفس ي لدى الطفل في املراحل التي تأتي بعد مرحلة الطفولة .ومن هنا تتأكد أهمية
توفر أدوات للقياس يمكن أن تحدد نظم العالقة بين الوالد والطفل وما تخضع له
تلك النظم من درجات زائدة من الضغط( ".الببالوي،1988 ،ص )5وقد الحظنا من
خالل بحثنا في أدب هذا املوضوع أن معظم األبحاث تعتمد على مقياسين؛ األول هو
مقياس الضغوط الوالدية  PSI Parental stress indexلـ  Abidin Richardوالذي قدمه
سنة  ،1983تم تطويره إلى  PSI2ثم  PSI3وصوال إلى النسخة الرابعة  PSI4كما تتوفر
منه نسخة مصغرة تتكون من  36بندا بدال من  101بندا املوجودة في النسخة
األصلية ،أطلق عليها  PSI3 short formسنة  (Abidin,R,2018) 1990وقد تم تكييف هذا
االختبار إلى عدة بيئات ،ففي دراسة (فيوال الببالوي )1988،تم تكييفه إلى البيئة
املصرية كما تم تكييفه في دراسة (منار بني مصطفى )2010،إلى البيئة األردنية في
حين كيف إلى البيئة الكندية ( )CERIFفي دراسة )(Piché & Lacharité Ethier ,1992
وكيف كذلك إلى البيئة اإلسبانية في دراسة )  (Solis & Abidin,2010إضافة إلى
النسخة املصغرة منه والتي كيفت على آباء األطفال الصغار في دراسة & (Whiteside
) McKevey, 2008وكيفت كذلك نفس النسخة إلى البيئة الكندية من طرف Bigras
 Lafraniereو .)1996( Abidinوبالرغم من تمتع املقياس PSI : Parental stress index
الذي قدمه  R. Aidinسنة  1983بخصائص سيكومترية جيدة ،إال أنه انتقد من طرف
 Kramerو )1989( Conoleyفي مسألة عجزه عن قياس جميع مكونات خبرة الضغط،
ألنه لم يهتم بالجوانب اإليجابية في دور الوالدية ،وقد ورد في دراسة & (Judy, Berry
) Warren,1995أن  Hellerو )1985( Lakeyيعتقدان في هذا الصدد أنه من الضروري
قياس الرضا أو السعادة في كل عالقة .باإلضافة إلى أن  Beatrizوآخرون ( )2007يرون
أن ما يعاب على هذا املقياس كثرة عدد فقراته والتي سبق وأشرنا إلى أنها تقدر بـ 101
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فقرة ناهيك عن تمييزه لجنس الوالد من خالل تخصيص أسئلة لألم دون األب .لذلك
قدم بعدها كل من  Berryو )1995( Jonesمقياسا آخر سمي بسلم الضغوط الوالدية
 PSS :Parental stress scaleوقد كان في نظرهما مقياسا مميزا وجديرا باالهتمام ،حيث
أنه يصلح لكل من األب واألم كما يصلح على حد سواء لوالدي األطفال السليمين أو
والدي األطفال الذين يعانون من مشاكل صحية (نفسية أو جسمية) ،وهو سهل
وسريع التطبيق والتصحيح .ألنه يتكون من بنود قليلة ( 18بندا) ،تنقسم إلى بنود
تتضمن املظاهر السلبية لدور الوالدية وأخرى تتضمن املظاهر اإليجابية لدور
الوالدية (Evaluation-Selecting Indicators-Measure Database,2014) .وهو يتمتع
بخصائص سيكومترية جيدة ،)Beth & Rehfeldt,2004 ( .ولهذا السبب انشغلت العديد
من الدراسات بتكييفه & (Berry,Meyer & Rao,1997 ; Caldwell,2005 ; Norris, Perrila
). Baker,2001 ; Rehfelot & Ressenberry,2004كما كيفت نسخة منه لوالدي األطفال
الذين يعانون من التوحد (Judith Mckay & Perry, 2006) .باإلضافة إلى النسخة املكيفة
باللغة االسبانية من طرف  Beatriz Oronozو Itziar Alonsoو)2007( Nekane Balluerka
على والدي األطفال املتواجدين بالعناية املكثفة لطب األطفال.
وبالرغم من هذه املزايا العديدة لسلم الضغوط الوالدية  PSSإال أننا ومن خالل
اطالعنا على أدب املوضوع لم تصادفنا أية محاولة لتكييفه على البيئة الجزائرية .في
املقابل تم تكييف نسختين ملقياس الضغوط الوالدية  PSIباللغة العربية وهما مقياس
الضغوط الوالدية  PSIلفيوال الببالوي ( )1988املكيف على البيئة املصرية والذي
يتضمن  101فقرة ،ومقياس الضغوط الوالدية  PSIملنار بني مصطفى ( )2010املكيف
على البيئة العمانية والذي يتضمن  77فقرة .ونظرا للمزايا املشار إليها سابقا والتي
يتمتع بها سلم الضغوط الوالدية مقارنة بمقياس الضغوط الوالدية  .PSIبدا لنا أن
نقوم بتكييف سلم الضغوط الوالدية  PSSعلى البيئة الجزائرية وأن نحسب
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خصائصه السيكومترية من خالل تطبيقه على آباء وأمهات أطفال يعانون من مشاكل
نفسية ولغوية حيث ملسنا معاناتهم من مستوى غير محدد من الضغوط الوالدية من
خالل احتكاكنا بهم أثناء تجربتنا املهنية.
أهمية الدراسة:
تسليط الضوء على موضوع الضغوط الوالدية حيث أننا ملسنا ندرة في املعلومات
النظرية املرتبطة بأدب املوضوع باللغة العربية.
توفير أداة لألخصائيين اإلكلينيكيين من أجل قياس الضغوط الوالدية لدى
والدي األطفال الذين يعانون من مشاكل لغوية ونفسية.
أهداف الدراسة:
التحقق من الخصائص السيكومترية لسلم الضغوط الوالدية املكيف إلى البيئة
الجزائرية.
مصطلحات الدراسة:
الضغوط الوالدية شعور سلبي يعيشه الوالدان عندما تفرض عليهما متطلبات
الطفل ويكونان عاجزين على توفيرها النعدام اإلمكانات الالزمة لذلك ،وقد تقود إلى
مشاكل نفسية وحتى جسمية لديهما إن لم يتم التعامل معها بالطريقة املناسبة.
املشاكل اللغوية والنفسية وتتمثل في االضطرابات التي تصيب الطفل والتي تتراوح
بين اضطراب النطق وتأخر الكالم وتأخر اكتساب اللغة والتأتأة واإلعاقة السمعية
والتوحد واضطراب االنتباه املصحوب بفرط النشاط.
مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكون مجتمع الدراسة من والدي األطفال الذين يعانون من مشاكل نفسية
ولغوية ،والقادمين سواء للفحص أو املتابعة النفسية أو األرطفونية ،فطبيعة دراستنا
هذه فرضت علينا االعتماد على العينة العرضية ،حيث تم توزيع استمارات الدراسة
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على هؤالء الوالدين واسترجاعها خالل الفترة املمتدة من  15أكتوبر  2017إلى 9جانفي
 2018بمدينة سطيف .وذلك على مستوى عدد من املراكز الصحية (الصحة
املدرسية ،كال من املؤسسة العمومية للصحة الجوارية بيزار وبيلير ،مصلحة األذن
واألنف والحنجرة للمستشفى الجامعي ،عيادة أرطفونية متخصصة ).وقد بلغ عدد
االستبيانات املوزعة عبر هذه املراكز  240استبيانا تم استرجاع  165منها فكان بذلك
عدد اآلباء املشاركين في هذه الدراسة  78أبا وعدد األمهات هو  87أما وبلغ متوسط
عمر الوالدين  38.74سنة في حين بلغ متوسط عمر األطفال  5.54سنة.
األداة:
اعتمدنا على سلم الضغوط الوالدية  PSS :Parental stress scaleالذي قدمه
 Berryو )1995( Jonesفي دراسة ضمت مجموعتين ،تكونت املجموعة األولى من 125
فردا ( 75أما و 50أبا) ،يملكون على األقل طفال يقل سنه عن  18سنة ويقطن مع
والده ،حيث كان متوسط سن الوالدين  34.4ومتوسط سن األطفال  .6.7أما
املجموعة الثانية فقد تضمنت  233فردا ( 116أما و 117أبا) متوسط سنهم 36.8
ومتوسط سن األطفال  .7.8طبق على املجموعة األولى سلم الضغوط الوالدية مع
تسجيل املعلومات الديموغرافية الخاصة بها ،في حين طبق على املجموعة الثانية كال
من سلم الضغوط الوالدية وسلم الضغط املدرك لـ  Cohenسنة  1983باإلضافة إلى
تسجيل الخصائص الديمغرافية لهؤالء األفراد ،وأعيد تطبيق سلم الضغوط الوالدية
على هذه املجموعة بعد ستة أسابيع( .أطفال املجموعتين سليمين) .وتوصلت النتائج
إلى وجود ارتباط بين نتائج املجموعتين في سلم الضغوط الوالدية .وقدر االتساق
الداخلي للمقياس بـ = 0.83في حين كان معامل االرتباط املحصل عليه خالل عملية
التطبيق وإعادة التطبيق  0.81مما يدل على ثبات هذه األداة .أما التحقق من صدق
املقياس فقد تم بعدة طرق ،حيث تمت مقارنة نتائج سلم الضغوط الوالدية بنتائج
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سلم الضغط املدرك (صدق املحك) وكان االرتباط بينهما داال في معظم املحاور .كما
قام الباحثان بحساب الصدق البنائي فكان االرتباط بين املحاور الثالثة ملقياس
الضغوط الوالدية ) (PSIمع سلم الضغوط الوالدية الكلي ) (PSSيتراوح بين 0.62
و 0.75عند مستوى داللة  ،0.01قام الباحثان أيضا بحساب ارتباط هذا املقياس مع
عدد من املقاييس األخرى التي تتضمن االنفعال والرضا وقد ارتبطت به جميعها .وقام
الباحثان كذلك بالتحليل العاملي والذي أسفر عن وجود خمسة عواملJudy, 1995( .
 .)Berry & Warren,يستند هذا املقياس إلى أعمال  Abidinوأعمال  Belskyسنة 1984
فهو يشترك مع أعمال هذا األخير في الثنائية (مصدر السعادة ومصدر الضغط) والتي
تتجسد في محاور هذا املقياس ،حيث أن  Belskyيرى أن مصدر السعادة أو امليادين
اإليجابية للوالدية تتمثل في الحب والفرح واملتعة والنمو الشخص ي وتعزيز الذات ،أما
امليادين السلبية فتتمثل في املتطلبات التي تستهلك من إمكانيات الوالد كالوقت
والطاقة واملال ومتطلبات الطفل التي تشكل قيودا على الوالد .وبذلك نجد أن هذا
املقياس يتضمن خمسة محاور؛ ثالثة محاور إيجابية تمثل مظاهر السعادة في دور
الوالدية (الفوائد العاطفية ،اإلثراء الذاتي ،التطور الشخص ي) ومحورين سلبيين
(متطلبات الطفل من الوالد ،والقيود) .يقدم هذا االستبيان للوالد ويضع اإلجابة التي
تنطبق عليه في عالقته مع طفله على كل بند من هذه البنود التي تخضع لسلم ليكرت
الخماس ي ( )Judith Mckay Perry,2006فالعالمات اإلجمالية للمقياس تتراوح بين 18
و (Evaluation-Selecting Indicators-Measure Database,2014) 90حيث تشير الدرجات
املرتفعة على هذا املقياس إلى مستويات مرتفعة من الضغوط الوالدية.
تم تكييف هذا املقياس أيضا إلى البيئة االسبانية في دراسة & (Oronoz, Itziar
) Balluerka,2007على والدي األطفال املتواجدين بالعناية املكثفة لطب األطفال والذين
وصل عددهم  211واستخدم التحليل العاملي في ذلك وأسفرت الدراسة على تقسيم
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بنود املقياس إلى عاملين ،كان االتساق الداخلي للعامل األول

= 0.77وللعامل الثاني

= ،0.76وكانت ألفا كرونباخ ملجمل املقياس تساوي  0.91في حين تراوحت قيمتها
لكل فقرة على حدى بين  0.47و  ،0.94كما تم التحقق من صدق األداة كذلك من
خالل صدق املحك وكان هناك ارتباطا بين هذا املقياس وكل من مقياس القلق ()STAI
ومقياس االكتئاب ( )BDIوسميت هذه النسخة بـ SPSS : PICU (Spanish parental
)stressor scale : peditric intensive care unit
إجراءات الدراسة:
بعد أن قمنا بترجمة املقياس عرضناه على أستاذين في اللغة اإلنجليزية للتحقق
من تطابق املعنى بين النسختين .ولضبط املصطلحات التي يتضمنها املقياس أكثر قمنا
كذلك بعرضه على أستاذ في علم النفس ،وفي األخير قمنا بعرض املقياس على أستاذ
آخر في اللغة اإلنجليزية قام هذا األخير بالترجمة العكسية للمقياس (ترجمة النسخة
العربية إلى اإلنجليزية) ،وعند مقارنتنا للنسختين اإلنجليزيتين (األصلية واملترجمة من
طرف األستاذ) الحظنا أن فقرات النسختين لها املعنى نفسه .فانتقلنا إلى حساب
الخصائص السيكومترية للنسخة الجزائرية اعتمادا على طريقتي التحليل العاملي
واالتساق الداخلي.
نتائج الدراسة:
-1الصدق العاملي :قمنا بالتأكد من قابلية البيانات التي جمعناها للتحليل العاملي
حيث كانت املتوسطات الحسابية محصورة بين ( 1.27الفقرة  )14و( 4.50الفقرة )15
وقيمة املحدد  0,005وهي أكبر من  0.0001وقيمة  0.80 = KMOمما يدل على كفاية
العينة ومناسبتها للتحليل العاملي .كان محك بارتلز للكروية داال 761.31 =)153( x²
و p 0.001وهو يشير إلى وجود ارتباط كاف بين املتغيرات .مباشرة شرعنا في التحليل
العاملي اعتمادا على طريقة املكونات األساسية وطريقة التدوير العمودي .varimax
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كانت قيم الشيوع تتراوح بين  0.641و( 0.374املفردة  18تملك أعلى قيمة وتساهم
بنسبة  0.641في حين أن املفردة  15هي أقل شيوعا بنسبة  .)0.374وفي جدول
املكونات بعد عملية التدوير األولى (جدول)1
جدول  1يوضح الوزن العاملي لكل بند بعد عملية التدوير األولى اعتمادا على طريقة
املكونات األساسية بواسطة التدوير العمودي .varimax
1
.1أنا سعيد بدوري كوالد.
.5أشعر بقربي من طفلي(طفلتي).
.6أستمتع بقضاء الوقت مع طفلي(طفلتي).
.7طفلي (طفلتي) مصدر هام لوجداني.
.9طفلي هو املصدر الرئيس للضغط النفس ي في حياتي.
.10تستهلك زيادة مولود لي كل وقتي وتجعل حياتي أقل مرونة.
.11تمنحني زيادة مولود لي عب ءا ماليا كبيرا.
.12من الصعب التوفيق بين مختلف املسؤوليات بسبب طفلي (طفلتي).
.13سلوك طفلي (طفلتي) يحرجني غالبا ويسبب لي الضغط النفس ي.
.14لو عاد بي الوقت للوراء ،لكنت قررت عدم إنجاب طفلي (طفلتي).
.15أشعر باملسؤولية كوني والدا (والدة).
.16حصولي على طفل (أطفال) يعني القليل جدا من الخيارات والقليل جدا من التحكم في
حياتي.
.17أنا راض كوني والدا (والدة).
.18أجد أن طفلي (طفلتي) ممتعا.
.2ألبي لطفلي معظم األشياء الضرورية له.
.3تأخذ مني العناية بطفلي (طفلتي) أحيانا طاقة ووقتا أكثر مما أستطيع تقديمه.
.4أقلق أحيانا إن لم أقم بما يكفي لطفلي (طفلتي).
.8تمنحني زيادة مولود لي املزيد من الثقة و التفاؤل في رؤية املستقبل.

,732
,682
,660
,631
,112
,169
,192
,247
,442
-,508

,664
,740
-,188
-,220
-,213
,106

املكونات
3
2
,110
,199
,253

,141
-,107
-,112

,702
,735
,639
,672
,622
,371
,147
,588
,130
,209
,419
,353

,203
,268

,364
-,203
,297
,520
,202
,131
-,741
,582
,312

,144
-,435

,164

,766

يتضح لنا من خالل هذا الجدول وجود أربعة عوامل جذرها الكامن يساوي أو
يفوق  1وتفسر العوامل بنسبة  %52.649من التباين الكلي ،وبعد قيامنا بعملية
التدوير تحصلنا على مفردتين فقط في العامل الرابع وهما ( )4،8األمر الذي استدعى
إعادة التحليل بعد حذف الفقرتين (ألنه ال يمكن للعامل أن يتضمن أقل من 3
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فقرات) .فأصبحت الجذور الكامنة املساوية للواحد أو تفوقه عددها ثالثة ،بمعنى أنه
أصبح لدينا ثالث عوامل إال أن العامل الثالث هو اآلخر تضمن فقرتين فقط ()2،3
فأعدنا التحليل مرة ثانية بعد حذف هاتين الفقرتين.
جدول  2يوضح الوزن العاملي لكل بند بعد عملية التدوير النهائية اعتمادا على طريقة
املكونات األساسية بواسطة التدوير العمودي .varimax
املكونات
1
.1أنا سعيد بدوري كوالد.
 .5أشعر بقربي من طفلي(طفلتي).
.6أستمتع بقضاء الوقت مع طفلي(طفلتي).
.7طفلي (طفلتي) مصدر هام لوجداني.
.9طفلي هو املصدر الرئيس للضغط النفس ي في حياتي.
.10تستهلك زيادة مولود لي كل وقتي وتجعل حياتي أقل مرونة.
.11تمنحني زيادة مولود لي عبئا ماليا كبيرا.
.12من الصعب التوفيق بين مختلف املسؤوليات بسبب طفلي (طفلتي).
.13سلوك طفلي (طفلتي) يحرجني غالبا ويسبب لي الضغط النفس ي.
.14لو عاد بي الوقت للوراء ،لكنت قررت عدم إنجاب طفلي (طفلتي).
.15أشعر باملسؤولية كوني والدا (والدة).
.16حصولي على طفل (أطفال) يعني القليل جدا من الخيارات والقليل جدا من التحكم في حياتي.
.17أنا راض كوني والدا (والدة).
.18أجد أن طفلي (طفلتي) ممتعا.

,730
,663
,686
,681

,135
,167
,222
,465
-,534
,640
,729

2
,126
,189
,276
,715
,747
,640
,726
,630
,309
,236
,625
,176
,287

وفي األخير ،يتضح من الجدول 2أن التحليل العاملي قد أسفر عن وجود عاملين
جذرهما الكامن على التوالي  3.45و  3.19ويفسران معا املجتمع بنسبة  %47.48من
التباين الكلي ،وهي كمية مرتفعة بواسطة التحليل العاملي( .جدول)2
-2االتساق الداخلي :قدرت قيمة ألفا كرونباخ للعامل األول بـ  0.70وللعامل
الثاني بـ  0.78وللمقياس بمجمله بـ  0.80وهو يشير إلى أن معامل ثبات االستبيان في
صورته النهائية مرتفعا.
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مناقشة النتائج:
لقد أوضحت نتائج هذه الدراسة تمتع املقياس في صورته النهائية بصدق عاملي
حيث تحصلنا على عاملين أطلقنا على العامل األول تسمية "رضا الوالد بدوره
الوالدي" وقد تضمن الفقرات التالية［］18-17-15-14-7-6-5-1وأطلقنا على
العامل الثاني تسمية "متطلبات دور الوالد" وقد تضمن الفقرات التالية ［-11-10-9
］16-13-12
نشير إلى أن عدد العوامل املحصل عليها في دراستنا هذه لم يتطابق مع عدد
عوامل النسخة األصلية (اإلنجليزية) والذي بلغ خمسة عوامل ،لكنه ينطبق مع عدد
العوامل املحصل عليها في النسخة االسبانية .ونفسر تطابق نتائج دراستنا مع نتائج
الدراسة االسبانية ( )Beatriz et al.,2007بالتقارب الحضاري بين مجتمعي الدراسة ،من
جهة ،والذي نتج عن االحتكاك الثقافي بينهما سواء في املاض ي (الحضارة األندلسية
العربية في إسبانيا) حيث يصرح وجدان فريق (،2017ص )66أن أرض األندلس قد
شهدت أكبر لقاء حضاري بين الحضارتين االسالمية والغربية وتحقق ذلك بفضل
االسالم الذي مكن من انتقال الحضارة االسالمية إلى أوربا في جوانب عدة خاصة منها
الثقافية .وأشار محمد أحميان ( )2017كذلك في مقاله إلى أن خواكين كوسطا يعتبر
مضيق جبل طارق فاصال بين دولتين وشعبين بل هو عبارة عن نهر وكلتا ضفتيه تنتمي
إلى نفس األمة وأننا عشنا نفس املصير والتاريخ املشترك الذي يمتد لقرون .أما في
الحاضر (نظرا لقرب البلدين في املوقع الجغرافي وما ينجر عنه من مبادالت تجارية
خاصة عبر مضيق جبل طارق) فإنه بموجب مؤتمر سرقسطة سنة  1908وبلنسية
سنة  1909ومدريد سنة  1910تم التأكيد على ضرورة تعليم اللغة العربية ودراسة
الشريعة االسالمية ،وتعزيز نفوذ الثقافة االسبانية في إفريقيا ،والسيما من خالل
اللغة(.محمد حميان .)2017،ومن جهة أخرى ،هناك عامل االستعمار الفرنس ي الذي
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نقل موروثه الثقافي لبيئة دراستنا ،علما أن هذا األخير يحتك هو اآلخر ثقافيا باسبانيا
ٌ
كونها دولة مجاورة له إذ تعتبر "الثقافة عامال أساسيا في ضبط املمارسات الوالدية
ألنها تعمل على نشر املبادىء األساسية للقيام بدور الوالدية(Dwairy et al., ".
)2006,p.131
أوضحت النتائج كذلك تمتع املقياس في صورته النهائية باتساق داخلي حيث
كانت قيمة ألفا كرونباخ مرتفعة سواء للمقياس الكلي أولكل عامل على حدى
(املقياس الكلي،0.80:العامل األول ،0.70:العامل الثاني )0.78 :وبهذا يمكننا القول أن
النسخة العربية في صورتها النهائية والتي تتضمن  14فقرة وأطلقنا عليها اسم échelle
) de stress parental-version algérienne (ESP-ALتتمتع بخصائص سيكومترية جيدة.
تصحيح املقياس :تصحح فقرات هذا املقياس على سلم ليكرت الخماس ي حيث
تعتبر الفقرات الثمانية التي تنتمي إلى محور رضا الوالد بدوره الوالدي إيجابية ويتم
تنقيطها كالتالي :كثيرا جدا ،5:كثيرا ،4:متوسطا ،3:قليال ،2:قليال جدا ،1:أما الفقرات
الست التي تنتمي إلى محور متطلبات دور الوالدية فتعتبر سلبية ويتم تنقيطها
بالطريقة العكسية .قدرت قيمة املتوسط الحسابي للدرجات بـ  29.55واالنحراف
املعياري بـ  .8,02أما تنقيط االستبيان فيكون من  14إلى  70قسمناها إلى ثالث
مجموعات:
الضغوط الوالدية املنخفضة تتراوح بين［］21-14
الضغوط الوالدية املتوسطة تتراوح بين［］38-21
الضغوط الوالدية املرتفعة تتراوح بين［］70-38
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خاتمة:
لقد هدفت هذه الدراسة إلى قياس الخصائص السيكومترية لسلم الضغوط
الوالدية في البيئة الجزائرية ) (ESP-ALوامتاز هذا األخير بمعامل ثبات مرتفع وصدق
عاملي .كما أن سهولة استخدامه وسرعة تطبيقه تبدو واضحة من خالل عدد فقراته.
تعتبر النسخة الجزائرية لسلم الضغوط الوالدية ) (ESP-ALفي نظرنا ،أول أداة عربية
بسيطة وسريعة لقياس الضغوط الوالدية لدى والدي األطفال الذين يعانون من
مشاكل نفسية ولغوية.
التوصيات:
إعادة حساب الخصائص السيكومترية للمقياس املكيف إلى البيئة الجزائرية
) (ESP-ALعلى عينة ذات حجم أكبر.
إعادة حساب الخصائص السيكومترية للمقياس املكيف إلى البيئة الجزائرية
) (ESP-ALعلى عينات تختلف خصائصها عن عينة دراستنا (أطفال في فترة ما قبل
املراهقة ،أطفال ال يملكون إخوة )... enfants uniques
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Parental Stress Scale Berry and Jonnes 1995

1امللحق

Indicate the degree to which you agree or disagree with the following items (Strongly disagree,
Disagree, Undecided, Agree, Strongly agree)
Strongly
agree
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

205

agree

Undecided Disagree

Strongly
disagree

I am happy in my role as a parent
There is little or nothing I wouldn't do for my
child(ren) if it was necessary.
Caring for my child(ren) sometimes takes more time
and energy than I have to give.
I sometimes worry whether I am doing enough for my
child(ren).
I feel close to my child(ren).
I enjoy spending time with my child(ren).
My child(ren) is an important source of affection for
me.
Having child(ren) gives me a more certain and
optimistic view for the future.
The major source of stress in my life is my child(ren).
Having child(ren) leaves little time and flexibility in
my life.
Having child(ren) has been a financial burden.
It is difficult to balance different responsibilities
because of my child(ren).
The behaviour of my child(ren) is often embarrassing
or stressful to me.
If I had it to do over again, I might decide not to have
child(ren).
I feel overwhelmed by the responsibility of being a
parent.
Having child(ren) has meant having too few choices
and too little control over my life.
I am satisfied as a parent.
I find my child(ren) enjoyable.
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امللحق 2سلم الضغوط الوالدية املترجم باللغة العربية
سن الوالد:
أنثى
جنس الوالد :ذكر
سن الطفل:
أنثى
جنس الطفل :ذكر
عزيزي الوالد ،نرجو منك إثراء هذا البحث من خالل مشاركتك في اإلجابة على أسئلة هذا
املقياس بعد التفكير جيدا في طفلك (طفلتك) وفي الظروف واملواقف املختلفة التي تعيشها معه
(معها) ،وأن تجيب على كل سؤال من هذه األسئلة وفي كل إجابة عليك تحديد درجة موافقتك أو
عدم موافقتك على كل عبارة من العبارات وذلك بوضع عالمة × في الخانة التي تعبر تعبيرا دقيقا عن
حقيقة خبراتك أو مواقفك أو مشاعرك .على ضوء هذا املنوال:

أستمتع بقضاء الوقت مع طفلي(طفلتي).
كثيرا جدا

كثيرا

متوسطا

ال

قليال
كثيرا جدا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

كثيرا

متوسطا قليال ال

أنا سعيد بدوري كوالد (والدة).
ألبي لطفلي معظم األشياء الضرورية له.
تأخذ مني العناية بطفلي (طفلتي) أحيانا طاقة ووقتا أكثر مما أستطيع تقديمه.
أقلق أحيانا إن لم أقم بما يكفي لطفلي (طفلتي).
أشعر بقربي من طفلي (طفلتي).
أستمتع بقضاء الوقت مع طفلي (طفلتي).
طفلي (طفلتي) مصدر هام لوجداني.
تمنحني زيادة مولود لي املزيد من الثقة والتفاؤل في رؤية املستقبل.
طفلي هو املصدر الرئيس للضغط النفس ي في حياتي.
تستهلك زيادة مولود لي كل وقتي وتجعل حياتي أقل مرونة.
تمنحني زيادة مولود لي عبءا ماليا كبيرا.
من الصعب التوفيق بين مختلف املسؤوليات بسبب طفلي (طفلتي).
سلوك طفلي (طفلتي) يحرجني غالبا ويسبب لي الضغط النفس ي.
لو عاد بي الوقت للوراء ،لكنت قررت عدم إنجاب طفلي (طفلتي).
أشعر باملسؤولية كوني والدا (والدة).
حصولي على طفل (أطفال) يعني القليل جدا من الخيارات والقليل جدا من التحكم في
حياتي.
أنا راض(راضية)كوني والدا (والدة).
أجد أن طفلي (طفلتي) ممتعا.

شكرا.
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امللحق3
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مقياس الضغوط الوالدية في صورته النهائية:

جنس الوالد :ذكر

أنثى

سن الوالد:

جنس الطفل :ذكر

أنثى

سن الطفل:

عزيزي الوالد ،نرجو منك إثراء هذا البحث من خالل مشاركتك في اإلجابة على أسئلة هذا
املقياس بعد التفكير جيدا في طفلك (طفلتك) وفي الظروف واملواقف املختلفة التي تعيشها معه
(معها) ،وأن تجيب على كل سؤال من هذه األسئلة وفي كل إجابة عليك تحديد درجة موافقتك أو
عدم موافقتك على كل عبارة من العبارات وذلك بوضع عالمة × في الخانة التي تعبر تعبيرا دقيقا عن
حقيقة خبراتك أو مواقفك أو مشاعرك .على ضوء هذا املنوال :أستمتع

بقضاء

الوقت

مع

طفلي(طفلتي).
كثيرا جدا

كثيرا

متوسطا

ال

قليال
كثيرا
جدا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

كثيرا متوسطا قليال ال

أنا سعيد بدوري كوالد (والدة).
أشعر بقربي من طفلي (طفلتي).
أستمتع بقضاء الوقت مع طفلي (طفلتي).
طفلي (طفلتي) مصدر هام لوجداني.
طفلي (طفلتي) هو املصدر الرئيس للضغط النفس ي في حياتي.
تستهلك زيادة مولود لي كل وقتي وتجعل حياتي أقل مرونة.
تمنحني زيادة مولود لي عبءا ماليا كبيرا.
من الصعب التوفيق بين مختلف املسؤوليات بسبب طفلي (طفلتي).
سلوك طفلي (طفلتي) يحرجني غالبا ويسبب لي الضغط النفس ي.
لو عاد بي الوقت للوراء ،لكنت قررت عدم إنجاب طفلي (طفلتي).
أشعر باملسؤولية كوني والدا (والدة).
حصولي على طفل (أطفال) يعني القليل جدا من الخيارات والقليل جدا من التحكم في حياتي.
أنا راض (راضية) كوني والدا (والدة).
أجد أن طفلي (طفلتي) ممتعا.

شكرا.
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ملخص:
نهدف من خالل هذه الدراسة إلى الكشف عن العوامل املسببة لحوادث السقوط في قطاع
البناء واجراءات الوقاية منها .ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام دليل التشاور
ديباريس) Malchaire (2007من أجل جرد هذا النوع من العوامل .أجريت الدراسة في موقع بناء
سكنات اجتماعية تابع لشركة عمومية بوالية تيارت ،وأوضحت ما يلي:
 -1توصلت عملية الكشف عن الوضعيات الخطيرة التي تحتاج إلى تحسين فوري أن كال من:
أماكن ومجاالت ووضعيات ومعدات العمل وتنظيمه ،إضافة إلى مهام املناولة اليدوية ،معنية
بعمليات التحسين الفوري.
 -2أما الوضعيات التي تحتاج إلى تحسين في أقرب فرصة ممكنة فهي :مصادر أخطار التكهرب
والحريق ،الظروف الفيزيقية ،تدريب العمال على استخدام أدوات العمل ومحتوى العمل.
أكدت الدراسة الحالية ما توصلت إليه الدراسات السابقة حول موضوع مخاطر السقوط في
قطاع البناء ،كما أكدت دور إجراءات السالمة املهنية واملتابعة األرغونومية الدورية في الحد من
حوادث العمل في قطاع البناء.
الكلمات املفتاحية :األخطار املهنية؛ حوادث السقوط؛ قطاع البناء والتعمير.

Abstract:
The aim of the present study is to diagnosis and identifies accidents causing factors in
the work environment. The study was conducted in a construction site belonging to a public
building society based in Tiaret, Algeria. In order to achieve these objectives, the Deparis
consultation manual (Malchaire, 2007) was used as a diagnosis and identification tool.
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The results showed that:
a. The following work situations need an urgent consideration: (1) workspace and equipment
layout, (2) work postures, (3) work organization, and (4) manual handling tasks.
)b. While the work situations that need a particular consideration in a medium term were: (1
sources of electrical and burning hazards, (2) physical working conditions (noise, lighting,
thermal environment and vibration), (3) training of workers for the use of work tools and
equipment, beside (4) the job content aspects that need to be looked at.
The results of this study were in line with previous studies on the causes of falling
accidents in construction sites, and emphasized the role of occupational safety and health
procedures, while applying the appropriate ergonomic intervention rules in construction sites.
Keywords: occupational hazards, falls accidents, construction sites.

املقدمة:
يتعرض العامل في بيئة العمل إلى حوادث مختلفة يمكن أن تشكل مصدر
خطر على صحته وسالمته وعلى أداء املؤسسة .لذلك يؤكد املختصون في السالمة
املهنية على أهمية تناول موضوع الحوادث املهنية بأنواعها ومسبباتها وطرق تفاديها،
كونها أصبحت مشكال عامليا سواء من حيث تبعاتها على الصحة املهنية أو من حيث
تكاليفها املالية .فهي في واقع األمر تكلف البلدان الكثير من النفقات املادية واملعاناة
النفسية واالجتماعية مثلما يشير (مقداد .)2012 ،لذلك ،إزداد االهتمام بتناول
ظاهرة حوادث العمل في البيئة املهنية نظرا لآلثار السلبية والنتائج الخطيرة التي تتركها
سواء على مستوى الفرد أو املؤسسة ) .(Mebarki, et al., 2017فحسب احصائيات
املنظمة العاملية للصحة ) OMS (2017تتسبب حوادث العمل في وفاة مليوني شخص
حول العالم وتسجل  268مليون حادث غير مميت ،مما يؤدي إلى التوقف عن العمل
ملدة ثالثة ( )3أيام أو أكثر .أما مكتب العمل الدولي ) ILO (2014فقد أحص ى 2.3
مليون وفاة سنويا حول العالم جراء األمراض والحوادث املهنية .
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ففي ماليزيا على سبيل املثال ،أظهرت االحصائيات أن عدد الوفيات والعجز
الدائم بسبب الحوادث في قطاع البناء هي واحدة من اعلى املعدالت مقارنة مع
القطاعات األخرى حيث قدر معدل الوفيات في قطاع البناء بسبب حوادث السقوط
أكثر من ثالث ( )3مرات من جميع أماكن العمل ) .(Abdul Hamid et al., 2003, p96أما
في فرنسا فقد احتلت حوادث السقوط املرتبة الثانية سنة  2014من العدد اإلجمالي
لحوادث العمل مع التوقف عن العمل ألربعة ( )4أيام على األقل ،وهي نسبة تعادل
 % 13من الحوادث في املؤسسات الفرنسية. (INRS, 2014) .
وفي الجزائر ،وبالرغم من وجود النصوص القانونية التي تحرص على حماية
العامل من املخاطر املهنية مثل قانون  83-13الصادر في  1983 -7-2املتعلق بحوادث
العمل واألمراض املهنية ،وقانون  88-07الصادر في  1988-01-26املتعلق بالوقاية
الصحية واألمن في وسط العمل ،إضافة إلى قانون  05-12الصادر في 2005-1-9
املتعلق بالصحة والسالمة املهنية في قطاع البناء ،إال أن العامل يستمر في مواجهة
الحوادث املهنية الخطيرة التي قد تؤدي به إلى الوفاة ،وهذا ما أكده الصندوق الوطني
للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء من خالل احصائيات حوادث العمل في السنوات
الخمسة االخيرة ( ،)2016-2012حيث تم تسجيل ما يقارب  50.000حادث منهي
سنويا بما في ذلك  600حالة وفاة .أما إحصائيات حوادث العمل في قطاع البناء
بوالية تيارت فقد سجلت نسبة  % 51من الحوادث التي يتوقف املتعرض لها عن
العمل ،ونسبة  % 82,4من الحوادث الخطيرة ونسبة  % 88,9من الحوادث املميتة
).(CNAS, 2016مما يؤكد خطورة الوضع في قطاع البناء .والتساؤل الذي يتبادر إلى
الذهن ،ما نصيب حوادث السقوط من مجموع حوادث العمل في قطاع البناء
والتعمير بالجزائر؟ كون اإلحصائيات شبه غائبة في هذا الشأن.
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ولإلجابة على هذا التساؤل ،تم استخدام دليل التشاور ديباريس Déparis,
) ،(Malchaire, 2007الذي ينتمي إلى املرحلة األولى من استراتيجية صوبان )(Sobane
(مرحلة الكشف) ،حيث يعد من األدوات الفعالة والسريعة لتحديد املخاطر املوجودة
في بيئة العمل ،وهو ما أكدته العديد من الدراسات ("مالشير،" Malchaire, 2007
"عمري وأخرون" ،" Amri et al, 2007بييت .)" Piette, 2008
واستنادا إلى االحصائيات الدولية )(INRS, 2014 ; OMS, 2017 ; ILO, 2014
والوطنية) .(CNAS, 2016واملحلية ) (CNAS, 2016حول حوادث السقوط في قطاع البناء
التي احتلت الصدارة من بين الحوادث األخرى ،إضافة إلى نتائج الدراسات السابقة
التي أكدت ذلك ،سنحاول في هذه الدراسة الكشف عن أسباب حوادث السقوط من
خالل االجابة على السؤال التالي :
ماهي العوامل املسببة لحوادث السقوط في قطاع البناء والتعمير؟ وفيما تتمثل
اجراءات الوقاية منها؟
االجراءات املنهجية :
 -1منهج الدراسة :تم اعتماد املنهج الوصفي إلجراء هذه الدراسة ،ولجمع وتحليل
معطيات البحث تم استخدام أسلوب دراسة الحالة.
 -2عينة الدراسة :اعتمدنا على العينة القصدية الطبقية ،والتي استخرجت وحداتها
قصديا عن طريق قائمة العمال وقدر حجم العينة  40بناءا أي بنسبة  % 33من
العدد االجمالي ألفراد مجتمع البحث املقدر ب  120عامال في مختلف تخصصات
البناء.
جدول رقم ( :)01يوضح توزيع العينة وفق العمال املتعرضين والغير متعرضين
لحوادث السقوط
التعرض

التكرار
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% 62,5
25
نعم
% 37,5
15
ال
% 100
40
املجموع

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن نسبة العمال املتعرضين لحوادث السقوط
قدرت بـ % 62,5 :وهي نسبة معتبرة تحتاج إلى دراسة معمقة للبحث عن أسبابها
والوصول إلى حلول قصد القضاء عليها.
 -3مكان وزمان إجراء الدراسة :أجريت هذه الدراسة بورشة بناء سكنات عمومية
تابعة ملؤسسة البناء والتعمير بوالية تيارت ،في الفترة املمتدة من  6نوفمبر  2016إلى
 22مارس .2017
 -4أداة الدراسة :تم استخدام دليل التشاور ديباريس ،(Malchaire, 2007) Déparis,
للكشف عن املخاطر املهنية املوجودة في قطاع البناء وتحديد العوامل املسببة
لحوادث السقوط ،وقبل تطبيق الدليل قمنا بعقد اجتماع مع املسؤول عن موقع
البناء من أجل شرح الدليل وتطبيقه معا ،كون االستراتيجية تقتض ي بعد القيام
بمرحلة الكشف يشرع في مرحلة التدخل الفوري لتحسين الوضعيات الخطيرة،
ومعالجة الوضعيات األخرى في أقرب فرصة ممكنة .يحتوي هذا الدليل على ثمانية
عشرة ( )18بندا تتطلب التطرق ملناقشة كل جوانبها خالل اجتماع اللجنة املكلفة
بعملية الكشف ،وهي:
 مجاالت وأماكن العمل (مجاالت العمل ،عدد العمال في مساحة العمل ،طرق
وصول العمال ،حركة العمال ،مناطق تخزين املواد ،مساحات التخزين ،االرشادات،
النظافة ،مخارج النجدة).
 تنظيم العمل (تنظيم املهام ،ظروف العمل ،تخطيط العمل ،ترتيب معدات
العمل ،تنظيم أماكن العمل ،األنشطة املشتركة ،وسائل االتصال ،التدريب).
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 مخاطر السقوط (الحماية الجماعية ،السقاالت ،الساللم ،االعمال الخطرة،
االرضية).
 رفع ونقل املواد والعمال (معدات النقل العمودية واألفقية ،وسائل العرض
وأدوات التحكم الخاصة بالعمال).
 حوادث العمل (مالبس العمل ،معدات الوقاية الفردية ،املخاطر امليكانيكية،
االجراءات املتخذة في حالة وقوع الحوادث ،تحليل الحوادث ،االسعافات األولية).
 أخطار التكهرب واالحتراق (التركيب الكهربائي العام ،املعدات الكهربائية،
األدوات ،التدريب ،املواد املتفجرة والقابلة لالشتعال ،وسائل مكافحة الحرائق ،فرق
التدخل ،التعليمات املتخذة في حالة نشوب حريق ،الالفتات واالرشادات).
 وسائل العرض وأدوات التحكم (وثائق تصف العمل ،مميزات األدوات).
 معدات العمل/األدوات/اآلالت (الصيانة ،التخزين ،االبعاد واألشكال ،األمان،
تدريب العمال).
 وضعيات العمل (تكرار الحركات ،ارتفاعات العمل ،العمل في حالة وقوف).
 املناولة اليدوية (الحركات والجهد املبذول ،الحمولة ،املساعدة امليكانيكية،
التدريب ،التعب في نهاية اليوم).
 االضاءة /الضوضاء /املناخ (توحيد االضاءة ،املصابيح ،إضاءة مخارج
النجدة/سهولة التحدث مع العمال ،معدات الوقاية الفردية ،االنشطة الصاخبة،
اآلالت واملعدات الصاخبة ،وسائل االتصال/تنظيم العمل في حالة ارتفاع أو انخفاض
درجات الحراة ،الرياح ،االمطار ،مالبس العمل ،مالبس الوقاية).
 االهتزاز (اآلالت املهتزة ،املعدات املهتزة ،التدريب).
 نظافة الهواء (املخاطر الكيميائية ،الغبار ،األبخرة ،النفايات ،معدات الوقاية
الفردية ،الالفتات ،التدريب).
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 االستقاللية واملسؤولية الفردية (األوامر ،التوقعات ،درجة املبادرة ،حرية
االتصال ،مستوى االهتمام ،القرارات ،االخطاء).
 محتوى العمل (مصلحة العمل ،الكفاءات ،املهارات ،التدريب على املخاطر).
 القيود الزمنية (التوقيت الزمني ،وتيرة العمل ،استقاللية املجموعة ،االنقطاع في
العمل ،فترات الراحة).
 عالقات العمل (االتصاالت اثناء العمل ،تقسيم العمل ،املساعدة املتبادلة بين
العمال ،التشاور حول العمل ،العالقات مع التسلسل الهرمي ،اقتراحات العمال
وانتقاداتهم ،التقييم).
 املحيط النفس اجتماعي (الترقيات ،التمييز ،التوظيف ،الراتب ،املشاكل النفس
اجتماعية ،ظروف العمل في موقع البناء).
 -5مصطلحات الدراسة:
 -1-5حوادث السقوط :ورد في " كراجر  " Krueger 2010أن حوادث السقوط هي
نتيجة االحتكاك الزائد بين حذاء العامل وسطح األرضية ،أو بين التقاء قدم العامل
مع بقايا العمل بسبب عدم تنظيم أماكنه ،أو بسبب سقوط معدات العمل على
العامل .(Krueger, 2010, p 02) .أما مفهوم حوادث السقوط في دراستنا هو البحث عن
أسباب تعرض العامل للسقوط (السقوط من األعلى ،أو سقوط املعدات واألدوات
من األعلى ،أو السقوط في نفس املستوى).
 -2-5اجراءات الوقاية من حوادث السقوط :حددت ادارة الصحة والسالمة املهنية
) (OSHA, 2011مجموعة من االجراءات الوقائية للحد من حوادث السقوط فردية كانت
أو جماعية (حزام األمان ،الخوذة ،حواجز األمان ،شبكات الوقاية ،أنظمة تركيب
السقاالت.)...
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 -6عرض النتائج :بعد تطبيق إجراءات الكشف عن األخطار املهنية املسببة لحوادث
السقوط في ورشة البناء محل الدراسة بواسطة أداة الدراسة املتمثلة في دليل
التشاور ديباريس ) (Déparisتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية املبينة في الجدول
التالي:
جدول رقم ( :)02يوضح نتائج التقرير النهائي لعملية الكشف عن العوامل املسببة
لحوادث السقوط في ورشة البناء محل الدراسة.
األبعاد
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18

أماكن ومجاالت العمل
تنظيم العمل
مخاطر السقوط
رفع ونقل املواد والعمال
حوادث العمل
املخاطر الكهربائية والحرائق
وسائل العرض وأدوات التحكم
معدات العمل ،األدوات واآلالت
وضعيات العمل
املناولة اليدوية
االضاءة ،الضوضاء ،املناخ
االهتزازات
التهوية
االستقاللية واملسؤولية الفردية
محتوى العمل
القيود الزمنية
عالقات العمل (الرؤساء واملرؤوسين)
املحيط النفس اجتماعي

الرمز



















وضعية مريحة (نرمز لها باللون األخضر).
وضعية تحتاج إلى تحسين (نرمز لها باللون البرتقالي).
 وضعية خطيرة تحتاج إلى تحسين فوري (نرمز لها باللون األحمر).
من خالل النتائج املوضحة في الجدول أعاله ،نستنتج ما يلي:
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 -1الوضعيات الخطيرة التي تحتاج إلى تحسين فوري (املرمزة باللون األحمر) هي:
أماكن ومجاالت ووضعيات ومعدات العمل وتنظيمه ،إضافة إلى مهام املناولة اليدوية،
معنية بعمليات التحسين الفوري  .حيث تشكل هذه العوامل خطر تعرض العمال
لحوادث السقوط.
 -2أما الوضعيات التي تحتاج إلى تحسين في أقرب فرصة ممكنة (املرمزة باللون
البرتقالي) فهي :مصادر أخطار التكهرب والحريق ،الظروف الفيزيقية ،تدريب العمال
على استخدام أدوات العمل ومحتوى العمل.
جدول رقم ( :)03يوضح تقييم العوامل املسببة لحوادث السقوط في ورشة البناء
محل الدراسة.
-1
-2
-3
-4
-

العوامل
عوامل الوقاية الفردية:
حزام األمان
الخوذة
عوامل الوقاية الجماعية:
أنظمة تركيب السقاالت
أنظمة شبكات الحماية
أنظمة حواجز األمان
تنظيم أماكن العمل
عوامل تنظيمية:
التدريب
حمالت التوعية التحسيس
عوامل انسانية:
المباالة العمال (عدم استخدام معدات الوقاية)
عدم التركيز في العمل وتشتت االنتباه

التقييم
غير متوفر
متوفرة ولكن غير مستخدمة

-

عدم احترام معايير التركيب
غير متوفرة
متوفرة لكن ال تتماش ى مع معايير السالمة.
عدم الحرص على تنظيم وتنظيف أماكن العمل.

 منعدم قليلة جدا ظاهرة منتشرة -واردة بسبب نقص كفاءة العمال

من خالل الجدول أعاله نالحظ أن من بين العوامل املسببة لحوادث السقوط في
ورشة البناء محل الدراسة نجد كال من العوامل التالية :عوامل الوقاية الفردية،
وعوامل الوقاية الجماعية ،العوامل التنظيمية ،وأخيرا العوامل االنسانية.
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بالنسبة لعوامل الوقاية الفردية ،نجد عمال الورشة محل الدراسة ال
يستخدمون الخوذة أثناء مزاولتهم ملهامهم ،وهذا ما قد يعرضهم إلصابات متفاوتة
الخطورة بسبب تساقط مواد وأدوات العمل من األعلى .في حين نجد أن صاحب
العمل ال يحرص على العمال بااللتزام على استخدام أحزمة األمان وهذا ما قد يزيد في
احتمال تعرضهم لحوادث السقوط من األعلى.
أما بالنسبة لعوامل الوقاية الجماعية ،فنجد أنها شبه منعدمة ،حيث أن عدم
احترام معايير تركيب السقاالت يهدد بأمن وسالمة عمال الورشة محل الدراسة .كما
نجد عدم توفير شبكات الحماية ملنع سقوط األدوات من األعلى وتفادي تعرض العمال
لالصابة ،أما حواجز الحماية الجماعية فهي متوفرة لكنها ال تتماش ى مع معايير السالمة
املهنية فهي ال تحمي العمال من خطر السقوط .ومن االسباب الرئيسية املسببة
لحوادث السقوط في نفس املستوى كالتعثر واالنزالق نجد عدم تنظيم أماكن العمل،
كعدم ترتيب مواد البناء واألدوات املستخدمة إلنجاز املهام في أماكن مخصصة لذلك،
إضافة إلى عدم تنظيف أماكن العمل من بقايا املواد املستخدمة.
أما فيما يخص العوامل التنظيمية املتمثلة في تدريب العمال وقيام صاحب
العمل بحمالت تحسيسية وتوعوية فهي نادرة بسبب املدة املحددة إلنجاز املشروع.
وأخيرا ،بالنسبة للعوامل االنسانية املتمثلة في عدم تبني العمال سلوكات وقائية،
كعدم التزامهم باستخدام معدات الوقاية الفردية والتطبيق الس يء ملعدات الوقاية
الجماعية .أما تشتت انتباههم وعدم تركيزهم يرجع إلى:
-

عدم كفاءة العمال في هذه املهنة.

-

الضوضاء العالية داخل محيط الورشة.

-

أسباب شخصية.

 -6مناقشة النتائج:
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جاءت نتائج الدراسة لتبين أن أماكن ومجاالت العمل ،وتنظيم العمل ،ومعدات
العمل ،و وضعيات العمل ،واملناولة اليدوية ،تصنف ضمن الوضعيات الخطيرة التي
تحتاج إلى تحسين فوري في ورشة البناء باملؤسسة العمومية للترقية العمرانية بمدينة
تيارت .وهي نتائج تشبه إلى حد بعيد ما توصلت إليه دراسة "عمري وآخرون"( Amri et
 )al, 2007املوسومة بالكشف التشاوري لألخطار املهنية .كما اتفقت إلى حد بعيد مع
نتائج تطبيق دليل التشاور ديباريس من قبل مصممه "مالشير" Malchaire, 2007في
قطاع البناء واألشغال العمومية ببلجيكا .ومن أبرز نتائج الدراسة الحالية أن عدم
تنظيم وترتيب أماكن العمل في ورشات البناء يعد من األسباب الرئيسية لحوادث
السقوط ،وهو ما وقفت عليه العديد من الدراسات التي تمت في قطاع البناء
والتعمير ،كدراسة "مالشير وكوب") (Malchaire et Koob, 2007حول تحليل املخاطر
املهنية لدى عمال البناء .ودراسة " يي مان لي" ) (Yi man li, 2017حول العوامل املؤثرة
على سالمة العمال في قطاع البناء بالصين.
إن أسباب حوادث السقوط في قطاع البناء كانت محور العديد من الدراسات
; (Oliveira et Pais, 2017 ; Hong et Gui, 2017 ; INRS, 2014 ; Shreevastav, 2008
) .Paulson, 2002فدراسة "هونغ وغي"  Hong et Gui, 2017حول السلوكات الالوقائية
املسببة لحوادث السقوط في قطاع البناء في الصين ،أكدت أن  % 80من حوادث
السقوط في قطاع البناء سببها سلوكات الوقائية من طرف الضحية كعدم استعمال
حزام األمان أو الخوذة الواقية أو عدم صالحيتهما ،إضافة إلى نقص تدريب العمال.
وهي نفس النتيجة التي توصلت إليها دراستنا الحالية ،حيث أكدت وجود سلوكات ال
وقائية في ورشة البناء محل الدراسة كعدم استعمال معدات الوقاية الفردية ونقص
التدريب ،مما يؤكد احصائيات حوادث السقوط في قطاع البناء املسجلة من قبل
صندوق الضمان االجتماعي ) .(CNAS, 2016و هنا ،يرى "وونغ وآخرون"
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) (Wong et al, 2017أن الحوادث تنتج عن نقص التدريب ،و عدم كفاءة العمال ،و
سوء استخدام املعدات ،وهي نفس األسباب التي وقفت عليها دراستنا الحالية والتي
تعود في معظمها إلى السلوكات الالوقائية املتمثلة في وعدم استعمال أجهزة الوقاية
الفردية ،إضافة إلى نقص التدريب.
إن عملية الكشف عن أخطار السقوط في قطاع البناء موضوع دراستنا الحالية
توصلت إلى نتيجتين أساسيتين هما )1( :ضرورة التحسين الفوري لبعض وضعيات
العمل و ( )2وجوب التحسين املرحلي لوضعيات أخرى .وكلتيهما من املسؤوليات
املنوطة بإدارة املؤسسة ،كاستراتيجية للحد من هذا النوع من األخطار املهنية .وهو ما
تنص علية توصيات العديد من الدراسات ،حيث يوص ي "ايوديجي وآخرون" (Ayodeji
) et al, 2017على أن السالمة في العمل يجب أن تعد الشغل الشاغل لجميع املعنيين في
مجال البناء ،فهناك خطوات أساسية يجب أن تتبع للتخلص من األخطار املتعلقة
بالعمل في املرتفعات ،حيث يجب على صاحب العمل اتخاذ اجراءات مناسبة وكافية
وواقعية وقابلة للتطبيق ملنع االصابات واألخطار ).(Ayodeji, 2017, p154
اجراءات الوقاية من مخاطر السقوط :حددت ادارة الصحة والسالمة املهنية
) (OSHA,2011مجموعة من االجراءات الوقائية للحد من حوادث السقوط ،أهمها تلك
املوجهة لصاحب العمل ،حيث يتوجب عليه االلتزام بما يلي:
 التأكد من سالمة مواقع و منصات وأسطح العمل. توفير أنظمة الحماية الجماعية والفردية من السقوط إذا ما تجاوز ارتفاع سطحالعمل  1.8متر.
وللتفصيل أكثر حول موضوع اجراءات الوقاية من حوادث العمل ،يمكننا
تقسيمها إلى اجراءات وقائية فردية واجراءات وقائية جماعية:
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 -1اجراءات الوقاية الفردية :تمثل معدات الوقاية الشخصية أهم وسائل الوقاية
التي تحمي العمال من إصابات وحوادث العمل املباشرة ومن بعض األمراض واإلصابات
املهنية ،حيث يستخدمها العامل وفقا لطبيعة عمله .و لتحقيق هدفها في منع الخطر عن
العامل أو تخفيف من درجة التعرض ،يجب مالءمتها للجسم وعدم تشكيلها ملصدر
إزعاج للعمال  ،كما تتطلب سهولة استعمالها وإدراك العامل ألهمية االستعمال
وديمومة االستمرار خالل فترة العمل لتأمين الدور الوقائي في الحماية من األخطار التي
تحيط به (نفس املرجع السابق).
 الخوذة :تستعمل واقيات الرأس (الخوذة) للوقاية من أخطار األجسام الصلبةاملتساقطة من األعلى ،حيث تتنوع واقيات الرأس ً
تبعا الختالف طبيعة العمل فمنها
القبعات البالستيكية الصلبة التي تستخدم في أعمال الصيانة والقبعات املصنوعة من
األلومنيوم الخفيف أو طاقيات حفظ الشعر املصنوعة من القماش وكلها تتميز بحماية
الرأس ووقايته من أخطار العمل (الريماوي ،2016 ،ص .)50
 وقاية القدم :تستخدم لهذا الغرض األحذية الواقية ،حيث تصمم لغرض حمايةالقدم من األخطار التي يحتمل التعرض لها في محيط العمل ومنها:
• أحذية مصنعة من الجلد املقوى أو أحذية ذات غطاء معدني القدم من االصطدام
باألجسام أو سقوطها.
• أحذية من املطاط وتوصف أنها مرتفعة حيث تغطي الساق وتستخدم في أعمال
الصناعات الكيميائية.
• أحذية مصنوعة من املواد املطاطية الصلبة من األسفل ملنع االنزالق( .نفس املرجع
السابق ،ص .)51
 األحزمة الواقية :تستخدم لحماية الجسم من خطر السقوط خالل العمل علىاملرتفعات أو السقوف أو ما شابهها ،ويجب أن تتوفر حواجز أو قضبان حماية عالية
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كاف لحماية العامل .وفي حال عدم توفر تلك الحواجز الواقية بحسب
وقوية بشكل ٍ
طبيعة مكان العمل فال بد من استخدام األحزمة الواقية من السقوط لوقاية العمال من
مخاطر السقوط لعمال البناء ،وللعمال الذين تستدعي طبيعة عملهم الصعود إلى
أماكن عالية ).(INRS, 2018
 -2اجراءات الوقاية الجماعية :من أهم معدات الحماية الجماعية معدات السقاالت
حيث يشترط بها أن تكون مصنوعة من مواد صلبة وجيدة وهيكل قوي ذات علو
مناسب وأن يتم تركيبها من قبل فريق مختص ،ومن األمثلة عنها حزام األمان وتوابعه،
شبكات الوقاية( ...بن غربي ،2017،ص  .)22أما بالنسبة للوقاية من خطر التعثر
واالنزالق فيجب اتباع االجراءات التالية:
 ازاحة العوامل التي تساهم في تعطيل الحركة. القضاء على العوامل التي قد تؤدي إلى تفاقم الضرر في حالة وقوع حادث. التأكد من تنظيم أماكن العمل وجعل التنقل ألداء األنشطة والتحركات املحتملةأسهل مهما كانت طبيعتها.
 تثبيت أرضيات غير زلقة. توفير أحذية مناسبة. الحرص على توعية العمال الجدد باملواقف الخطرة( .نفس املرجع السابق،ص)21
خالصة:
إن موضوع السالمة املهنية في قطاع البناء والتعمير من املوضوعات التي أثارت وال
تزال تثير الكثير من االهتمام في أوساط الباحثين ولدى هيئات السالمة املهنية على
املستوي املحلي والدولي ،كون حوادث البناء عادة ما تسبب العديد من املآس ي بالنسبة
لألفراد واملؤسسات .واهتمام املشرع الجزائري بموضوع السالمة املهنية في قطاع البناء
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جاء بغرض الحد منها .غير أن أبرز معوقات تحسين السالمة املهنية في قطاع البناء
خاصة ،و باقي القطاعات املهنية عامة ،يتمثل أساسا في نقص ثقافة السالمة املهنية و
انتشار السلوكات الالوقائية في أماكن العمل.
إن ما وقفت عليه دراستنا الحالية من انتشار لحوادث السقوط في قطاع البناء
بمؤسسة البناء والتعمير محل الدراسة ،يتطلب استراتيجية دائمة ،تلتزم بالنصوص
القانونية الجزائرية حول إجراءات السالمة املهنية ،كما تأخذ بعين االعتبار املعايير
العملية للحد من هذا النوع من األخطار.
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