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  قبولحمد قويدرعلى تكرمو لأ ترم الدكتور بن  أتقدم بالشكر الجزيل الى أستاذي المح
عباس نادية وكذا  لالدكتورة بأنسى األستاذة    دون أن ،االشراف على ىذا البحث

 في ىذا البحث .  ماألستاذ وليد جمال على مساعدتي

 عاا  اللجنة المناقشةألكــــــــــما ال يفوتني تقديم الشكر 

ارة المسؤولة بالقطاع الصحي لوالية  لعينة البحث من مختصين نفسانيين و االد  و 
 مستغانم.

الى كل الزمال  الذين تركوا بصماتيم في ىذه    الجزيل  كــــــــــــــــما أتقدم بالشكر
حيدرة وحيدة، حابي خيرة، فواطمية    ،الدراسة)بن عروم فـاطمة،بوشيخي سميرة

جة الشارف  (، على رأسيم الدكتورة عالق كريمة واألستاذ كرو بودحماني يوسفمحمد،
 .األساتذة المحكمين  و 

 وكذا عمال ادارة ومكتبة جامعة عبد الحميد بن باديس .
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 " شروق"أىدي ثمرة ىذا الجيد المتواضع الى أمي الغالية وابنتي العزيزة
 فراد عائلتي  أكل  الى  و 

 الى من رافقني ال تمام ىذا العمل

ي" المشرف على دفعة العمل والصحة العقـلية  الى الدكتوراألستاذ "طاجين عل
 بجامعة مستغانم
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الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف تصكرات المختص النفساني  ىذه ىدفت:ممخص الدراسة
كعف عبلقة تصكرات العمؿ بأبعاد السمكؾ .سمككو الكظيفيلعممو السيككلكجي كانحراؼ 
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الكظيفي لممختص مف حيث احتراـ الكقت ك االنضباط الذاتي كنكعية عبلقتو مع اآلخريف، 
كحفاظو عمى ممتمكات المؤسسة التي يعمؿ بيا سكاء كاف بمنصب دائـ أك في إطار عقكد 

اعتمدت تحقيؽ أىداؼ الدراسة كل .ما قبؿ التشغيؿ في القطاع الصحي بكالية مستغانـ
األكؿ يقيس تصكر العمؿ مقياسيف،  الباحثة عمى المنيج الكصفي التحميمي كقامت بإعداد
 قصدية  كطبقت الدراسة عمى عينة، السيككلكجي كالثاني يقيس انحراؼ السمكؾ الكظيفي 

معالجة بعد الكالتي تمثؿ في مجمميا مجتمع الدراسة.مختصا نفسانيا عياديا  119قكاميا
معامؿ كباستخداـ  20SPSSعف طريؽ البرنامج اإلحصائي لبيانات الدراسة  اإلحصائية

 :النتائج التاليةتحميؿ التبايف الثنائي كالمتعدد، تـ التكصؿ إلى  االرتباط لبيرسكف ك

 لدل المختصانحراؼ السمكؾ الكظيفي ك السيككلكجي العمؿال تكجد عبلقة بيف تصكر -
 . صحي لكالية مستغانـ بالقطاع الالنفسي 

ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا في تصكر العمؿ تعزل لصفة منصب المختص النفساني -
 عقكد ما قبؿ التشغيؿ(-)منصب دائـ

 ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا في تصكر العمؿ تعزل لسنكات خبرة كسف المختص النفساني. -

ي تعزل لصفة منصب المختص ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا في انحراؼ السمكؾ الكظيف-
 عقكد ما قبؿ التشغيؿ(-النفساني )منصب دائـ

ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا في انحراؼ السمكؾ الكظيفي تعزل لسنكات خبرة كسف -
 المختص النفساني. 

 .ىناؾ عبلقة بيف أبعاد التصكر مع أبعاد انحراؼ السمكؾ الكظيفي لممختص النفساني -

النفساني،  تصكرات العمؿ السيككلكجي،  االلتزاـ الكظيفي : المختص كممات مفتاحية
 االنحراؼ الكظيفي، القيـ ، أخبلقيات المينة
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Résumé:  

                 Le but de cette étude est de déterminer la relation qui puisse exister entre  les 

représentations du travail chez les psychologues et leurs déviations du comportement 

professionnel, et  d’identifier également la relation  entre les représentations du travail avec 

les dimensions de comportement  professionnel du  psychologue , et ce vis-à-vis  du respect 

du temps, l'autodiscipline et la qualité de ses relations à autrui, et la préservation       

d'entreprise ; que ce soit dans un poste de travail permanent ou contractuel dans le secteur de 

la santé à Mostaganem.  

                 L’étude a été appliquée à un échantillon de type intentionnel constitué de 119 

psychologues cliniciens. Deux questionnaires ont été utilisés : Le premier mesurant les 

représentations du travail psychologique quant au deuxième il a servi pour mesurer la 

déviation  du comportement professionnel.  

             

              Après l’exploitation des questionnaires et le traitement statistique de données 

collectées il a été constaté ce qui suit : 

-Aucune relation n’est apparue entre la déviation du comportement professionnel du 

psychologue et sa représentation du travail de psychologue.                                 

-Il n'existe pas des différences entre les représentations du travail imputable au poste de 

psychologue (titulaire ou contractuel). 

-Il n'existe pas des différences entre les représentations du travail imputable à des années 

d’expériences et à l'âge  de psychologue. 

-Il n'existe pas des différences de la déviation du comportement professionnel imputables du 

poste psychologique (un poste titulaire ou contractuel) 

-Il n'existe pas des différences  entre la déviation du comportement professionnel imputable à 

des années  d'expérience et à l'âge du psychologue. 

-Il existe un lien entre les dimensions de la représentation du travail et les dimensions de la 

déviation du comportement professionnel du  psychologue. 

 

Mots clés : Psychologue, Représentation du travail, Engagement professionnel, Valeurs 

Déviation de Comportement professionnel, Déontologie   
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Abstract: 

            the aim of the study is to demonstrate the relationship between the psychologist’s 

representation of his work with his deviation of his professional behavior, in the health sector 

of the province of MOSTAGANEM the study focused on four dimensions :first punctuality, 

second: self-control ,third: the quality of his relation with the others and the manner to use the 

equipment of the establishment where the psychologist works, whether he is a. permanent or 

temporary employee.  

              In order to achieve the purposes of this study the researcher adopted the descriptive 

analytical method and has built two questionnaires, the first for representation of 

psychological work and the second one for measuring the deviation of professional behavior. 

The study was applied to an intentional sample Consisting of (119) Clinical psychologist. 

             After statistical treatment of the data by SPSS statistical program, the following 

results were obtained: 

- There is no relationship between the deviation of the professional behavior of the 

psychologist and his representation of the psychological work. 

- There are no differences in the perception of work due to the position of psychologist 

(permanent position - pre-employment contracts) 

- There are no differences in the representation of work due to the years of experience and age 

of psychologist. 

- There are no differences in deviation professional behavior due to years of experience and 

age of psychologist. 

- There is a relationship between the dimensions of representation with the dimensions of 

deviation professional behavior of the psychologist 

 

Key words: Representation of the psychologist’s work  , psychologist, deviation professional 

behavior, , values   
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    المقدمة:

يطمح كؿ فرد لمحصكؿ عمى عمؿ يحقؽ مف خبللو ما كاف يحمـ كيخطط لو عندما      
كيظؿ الفرد يدعـ ىذا الحمـ حتى يحققو  كاف طالبا جامعيا كحتى عندما كاف طفبل صغيرا،

ادة التي تؤىمو ليذا المنصب ككذا المشاركة في مف خبلؿ الدراسة كالحصكؿ عمى الشي
مسابقات التكظيؼ المختمفة، كعمى تطكير معارفو كخبراتو اليكمية ليؤمف عمبل يضمف لو 

االجتماعية التي يراىا تناسبو، كالمكانة  اإلشباع المادم كالمعنكم كالنفسي، كيحقؽ لو المرتبة
ا أك اقتصادين  مجاؿ الذم سيعمؿ بو إف كاف كحسب ال .اا أـ يدكين سكاء كاف ىذا العمؿ فكرين 

ؿ حسب طبيعة شخصيتو كقدراتو المعرفية كالبدنية كالتي تحتاج إلى بذؿ ا، ك  ا أك إدارين سياسين 
كقدرة عمى التكيؼ مع متطمبات الميمة المككمة إليو كمنصب العمؿ الذم سيشغمو،  ،مجيكد

ىك مجمكعة المياـ أك "  يمي:ركجي ميشRoger Muccheilli (1996) فالعمؿ كما يعرفو 
 الكاجبات المككمة لشخص ما بيدؼ تحقيؽ غايات محددة عف طريؽ مجمكعة مف الكسائؿ،

 كاف يدكم أك معقد ركتيني أك يتطمب مبادرة كميارات، كيصنؼ حسب سمـ التقييـ إلى سيؿ  
  .فكرم" ـأ

الحصكؿ عمى  ،ؿحصكؿ عمى الماال فيكتتعدد الغايات كاألىداؼ المرجكة مف العمؿ     
كىذا  أك كميا معان، كسيمة لممشاركة في الحياة االجتماعية أك كسيمة لمعيش ،الراحة النفسية

يجابيا يعطيو الرغبة في ذلؾ أـ سمبيا يسبب إإذا كاف  لمعمؿ، كمامرىكف بنكعية تصكر الفرد 
راكات التي تصكراتو الناتجة عف مجمكعة الدالالت كاالد َؿ فردأف لك، ك لو التكتر كالضغط

تنشط بطريقة مختمفة عف المضمكف أك محتكل الغايات التي تيدؼ إلى االتصاؿ كالفيـ 
 يا " بأن:كمكد ابريؾ ج. ((Jean Claud Abri 1994 ياكما عرففالتصكرات  .كالتحكـ في البيئة

كيعطيو  ،نتاج أك مسار لنشاط ذىني يقـك الفرد مف خبللو بإعادة بناء الكاقع كما كاجيو
 .ى خاص"معن
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دراكو كبناءه المعرفي  كعمى ىذا األساس يسمؾ الفرد سمككا خاصا بو حسب أفكاره كثقافتو كا 
في العمؿ كحكؿ بيئة العمؿ كفقا لمعكامؿ  وحكؿ ما يتعمؽ بالمكضكع كبالتالي تختمؼ تصرفات

ة الذاتية كالمكضكعية كاالجتماعية التي تتعمؽ بما يكافؽ الفرد كما يحممو مف تصكرات سمبي
كانت أـ ايجابية كيحمؿ الفرد جزءا مف التصكرات أكؿ ما يمتحؽ بمنصب عممو ليضيؼ ليا  

رقية كالراحة األمف كاألجر كفرص التَ  ظركؼ العمؿ، مدخبلت متعمقة بحاجات العمؿ،
ف شخصية متميزة في بيئة  ،النفسية كؿ ىذا في مخرجات نشاطو  ظير. كيعمموككيؼ يككن

ذا كاف كالتغيب  تعبر عف ذلؾ، سمككاتيحمؿ تصكرا سمبيا نجد  اليكمي الميني، كا 
المكاقؼ التي يتخذىا الفرد في مساره الميني كمع تعامبلتو ف كالبلمباالة كاإلىماؿ كغيرىا م

منصب دائـ  لدل المكظؼ فيالخبرة كتراكـ االيحاءات السمبية  عامؿ زيديمع اآلخريف، قد 
في ىذا  مؤقتالمتعاقد في اطار عقد حاؿ  فما لصاحبو. الكظيفي يكاد يضمف االستقرار

 ، مف سمككات تخرج عف نطاؽ أخبلقيات المينة.المنصب
العيادم لعممو  كمف خبلؿ ىذه الدراسة نحاكؿ معرفة تصكر المختص النفساني    

ر تصكراتو عمى سمككو أثناء ممارستو يثأت ية، ككيفبكالية مستغانـ السيككلكجي بقطاع الصحة
 .كظيفتول

سعيا لمتعرؼ عمى أبعاد العمؿ السيككلكجي كتصكرات المختص  ءت ىذه الدراسةجا   
النفساني ليذا العمؿ كمعرفة مستكيات سمككو الكظيفي في ظؿ أخبلقيات المينة في القطاع 

، كلتحديد ىذه المفاىيـ ككيفية معالجتيا نظريا مف خبلؿ مقدمة المكضكع كالتي َتـ الصحي
حدكده مع التطرؽ لمجانب التمييدم. تـ تقسيـ الدراسة الى ستة فييا شرح أبعاد المكضكع ك 
 فصكؿ عمى النحك التالي:

: تضمف مدخؿ الدراسة كالذم خ صص لئلشكالية مع تبياف األىمية كاألىداؼ الفصل األول
 المرجكة إجرائيا بتقسيـ الدراسة إلى جانبيف؛ نظرم كميداني.
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كـ التصكر لغة كاصطبلحا كتعريؼ لتصكر تناكؿ مفي : بعنكاف التصكرات،الفصل الثاني
ف التصكرات كعف بنية التصكر ككذا كظائؼ التصكر كأنكاعو كعف  العمؿ كالمينة كآلية تَكك 

 أىـ أشكالو كما أىميتيا لدل االفراد كالجماعات .

: بعنكاف انحراؼ السمكؾ االنساني كالنظريات المفسرة لو تناكؿ أىـ النظريات الفصل الثالث
لمسمكؾ اإلنساني كالسمكؾ التنظيمي كمفيـك انحراؼ السمكؾ كتفسير عمـك الفمسفة  المفسرة

 كعمـ النفس كعمـ االجتماع عممية االنحراؼ كأىـ أسبابو ككذا كسائؿ الضبط االجتماعي.

تضمف مفاىيـ عف القيـ عمكما كتعريفات  بعنكاف قيـ العمؿ كأخبلقيات المينة، :الفصل الرابع
التفسيرات الفمسفية كالدينية كاالجتماعية ليا، ككذا عناصرىا  كأخبلقيات لقيـ العمؿ كأىـ 

المينة مركرا بمفاىيـ عف األخبلؽ كأىـ القيـ األخبلقية لمعمؿ كعف ماىية االلزاـ التنظيمي 
كميثاؽ اخبلقيات المينة كمصادرىا كعف مصادر الضبط االجتماعي كعف الممارس الميني 

مو مف صفات شخصية كنفسية كمينية لكي يمارس العمؿ لمعمؿ السيككلكجي كما يمز 
 السيككلكجي.

تضمف االجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية الى حدكدىا المكانية  الفصل الخامسثـ 
كالزمانية كالبشرية لخصائص العينة كأدكات الدراسة كخصائصيا السيككمترية كذكر األساليب 

ا بعرض كتحميؿ نتائج الدراسة مف الفرضية الرئيسية كبعدىا قمن االحصائية المستعممة لذلؾ.
 الى الفرضيات الفرعية بعد المعالجة االحصائية.

: تضمف مناقشة كتفسير نتائج الدراسة عمى ضكء المعطيات النظرية الفصل السادس
 كالتحميؿ نتائج الدراسة.

تـ الحاقيا  انتيى البحث بخاتمة لخصت فييا أىـ النتائج المستخمصة مف الدراسة، كما 
باقتراحات ارتأينا أنيا ميمة لدعـ أىمية المكضكع، ثـ بقائمة المراجع كالمبلحؽ المستخدمة 

 في الدراسة. 
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 :الدراسة شكاليةا -1
في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة  كبأخبلقيات المينة الحسف يساىـ االلتزاـ بالسمكؾ الكظيفي    

نقاط  كاكتشاؼ ،خسائرالكبالتقميؿ مف  ،سكاء كانت اقتصادية أك خدماتية أك سياسية
رص عمى األداء الجيد كتحمؿ كالح .التقصير كتعديؿ االنحرافات في العمؿ قبؿ تفاقميا

 .لممكظفيف كدرجة استجابتيـ ألخبلقيات المينة نضباط السمكؾالمسؤكلية باالعتماد عمى ا
كقياميـ  عنيـ، كنكعية عبلقاتيـ مع زمبلئيـ كالمسؤكليف ،كمدل احتراميـ ألكقات العمؿ

كؿ التصرفات  .يحيا المؤسسةت  لمياميـ بإتقاف ككيفية استخداميـ لمكسائؿ المادية التي ت  
كاألنشطة المينية التي يقـك بيا المختص النفساني كما يحققو مف أىداؼ تعتمد عمى 
عطاءه قيمة  تصكراتو لبللتزاـ الكظيفي كقيمو المكتسبة اجتماعيا عف تعاممو مع اآلخريف كا 

دراكو لممياـ المنكط بو كانضباطلعممو السيككلكجي و ، كتعتمد أيضا عمى مدل تقبمو لمينتو كا 
بأف االنضباط الذاتي أف يتقبؿ  :"  Bertrand (1985) بيا، كما يعرؼ ذلؾ جاكيبلت برتراف 

عكس النظاـ الذم يفرض بطريقة  الشخص المياـ بحرية كطكاعية كيدار بطريقة المركزية،
تقاف". مركزية،  (Bertrand,1985 :10)أم أف يحقؽ الشخص المياـ مف تمقاء ذاتو بميارة كا 

لعمؿ السيككلكجي مف مختص نفساني إلى أخر حسب درجة اإلشباع التي كتختمؼ قيـ ا
تحققيا لو ىذه المينة، كقد تتغير لنفس الشخص مع تغير ظركؼ العمؿ كسنكات الخبرة 

قيـ العمؿ: " متغيرة مف  أف Decourt(0222)كدرجة الضغكط التي تمارس عميو كما يرل 
 .ألحبلـ كالطمكحاعف الفعالية إلى تحقيؽ ربح لمماؿ إلى إشباع لحاجات خاصة إلى البحث 

كيمكنيا أف تككف مرتبطة بنكع مف الميف، كأف تصكر الكقت الذم يقضيو الفرد في العمؿ 
   .(Decourt,2000 :9) مرىكف بنكع العمؿ كعبلقتو بقيـ العمؿ دكف حساب لكقت العمؿ

تو لعممو السيككلكجي كمف خبلؿ بناءه المعرفي كالنفسي كفيمو لكاقعو كمجمؿ إدراكا     
يبرمج المختص النفساني انفعاالتو كأحاسيسو لمختمؼ نشاطاتو المينية كىناؾ عكامؿ متعددة 

الكظيفي سمكؾ اليعتمد مستكل اذ  تشكيؿ كتكجيو الحياة المينية ليذا المختص، تعمؿ عمى
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لتزامو فرد عمى تصكراتو لعممو مف خبلؿ القيـ االجتماعية كاالقتصادية لمعمؿ كمدل الم
رؤية كظيفية لمعالـ  :"بأنيا (2006)أبريؾ Abric فالتصكرات كما عرفيا النفسي ليذا العمؿ.

 ".تسمح لمفرد أك الجماعة بإضفاء معنى عمى سمككياتيـ كفيـ الكاقع عبر أنساقيا المرجعية

 ( Abric,2006:19)  

لقيـ االجتماعية التي كبذلؾ يصبح لؤلفراد معنى لسمككاتيـ حسب المرجعية الثقافية كا     
 ) 2002(كما يؤكد عمييا بيكمي إضافة إلى العكامؿ المؤثرة داخؿ محيط المؤسسة، يحممكنيا،

براز   Mike Woodcock et Dave Francisمف خبلؿ تحميمو لمقيـ التنظيمية التي جاء بيا  كا 
ئؿ تتناقض مع القيـ العبلقة بيف القيـ األخبلقية كالكاقع االقتصادم، فاألفراد ال يفكركف ببدا

، ما (  184: 2002،بيكمي)التي يؤمنكف بيا. كالتي كثيرا ما تتداخؿ كيصعب السيطرة عمييا
كالتي ىدفت إلى معرفة عبلقة التمثبلت االجتماعية لمعمؿ  (3102دراسة )بالل، تؤكد عميو 

د عبلقة بالشعكر باالنتماء إلى مؤسسة نفطاؿ لكالية معسكر فكانت النتائج تؤكد عمى كجك 
كذا االندماج في العمؿ كاالمتثاؿ ك  بيف تمثؿ العمؿ ككسيمة لتحقيؽ الذات كااللتزاـ في العمؿ

فكمما كانت  إذ يعتبر االلتزاـ مصدر لتصكر كاقع العمؿ،، لمقكانيف كالمعايير مف حيث القيـ
 دراسة أثبتتوكىذا ما  درجة االلتزاـ الكظيفي لدل المختص عالية يصبح أداءه جيدا،

Erlan,2013) (  بعنكاف :the Effect of Interpersonal trust and Organizational Commitment on  Perceived 

Organizational Performance ،عمى معرفة تأثير االلتزاـ عمى أداء المنظمة  ىك كاف ىدؼ الدراسة
سمكؾ الحد أبعاد أ االلتزاـ التنظيمي ت النتائج عمى أفحيث كانعامؿ ، 400عينة مككنة مف 

 .التنظيمي األكثر تأثيرا عمى األداء 

بعنكاف: مدل التزاـ األخصائي النفساني بأخبلقيات  الجزائر( 3103دراسة )برغوتي،كأكدت 
المينة، كالتي كانت تيدؼ الى معرفة مدل التزاـ األخصائي النفساني بأخبلقيات المينة لػ 

عامؿ بصفة مؤقتة كالباقي عمؿ دائـ، حيث بمغت  16أخصائي نفساني بكالية باتنة منيـ  25
 ليس لدييـ التزاـ أخبلقي. % 2.85مقارنة  %85.58درجة االلتزاـ بػػ 
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( بعنكاف االلتزاـ بالقكاعد األخبلقية لدل المرشديف العراق 3102دراسة )ايمان،كنجد 
لتزاـ بالقكاعد التربكييف كعبلقتيا ببعض المتغيرات، كالتي ىدفت الى إيجاد العبلقة بيف اال

مرشد نفساني بالكرخ األكلى  762مف أصؿ  100األخبلقية لدل عينة مف المرشديف باختيار 
كالثانية بالعراؽ، فأسفرت النتائج عمى كجكد التزاـ بقكاعد األخبلؽ حسب متغير العمر عند 

( 3.0718)محسكبة كىي أكبر مف القيمة الجدكلية  5.879بقيمة فائية  0.05مستكل الداللة 
سنة ككجكد فرؽ  43ك 34( لصالح الفئة العمرية التي تتراكح بيف 99-2)عند درجة الحرية 

داؿ احصائيا في درجة اإللتزاـ بالقكاعد األخبلقية حسب متغير الخدمة عند مستكل الداللة 
( عند 3.0718( أكبر مف القيمة الفائية الجدكلية )6.825)حيث قيمة ؼ المحسكبة  0.05

 سنة خبرة. 15-8( لصالح فئة الخدمة كالتي تتراكح بيف 99-2)ة درجة الحري

 التي ىدفت إلى معرفة دكر االلتزاـ التنظيمي في  (3102 ،دراسة )بن عيسى كنجد أيضا
عامؿ بالبنؾ  325تحسيف أداء العامميف في القطاع المصرفي األردني لعينة مككنة مف 

نحك االلتزاـ التنظيمي ايجابية بدرجة مرتفعة كد عمى أف اتجاىات العامميف ؤ ككانت النتائج ت
  .ف االلتزاـ العاطفي ىك أكثر تأثيرا عمى أداء العماؿأكالتي أدت إلى ارتفاع مستكل األداء ك 

في دراستو عف معنى العمؿ كأف األفراد  Estelle .M .Morin (7112)كىذا ما أكد عميو 
بسمككيـ داخؿ المنظمة عمى أساس  الذيف يحممكف تصكرا ايجابيا عف عمميـ يعطكنو معنى

الصرامة كاالنضباط في نشاطيـ اليكمي كشدة تطبيقيـ لشركط عمميـ كليـ مردكدية عالية 
كيساىمكف في رفع مستكل كأىداؼ المؤسسة كليـ عبلقات عاطفية بارزة مع الزمبلء كالعماؿ 

نو ال معنى لمعمؿ كال بينما األفراد الذيف يحممكف تصكرا سمبيا يجدكف أ ،كالرؤساء كالعمبلء
دفاعية سمبية كتكتر في العبلقات كلدييـ رغبة في تغيير مكاف  استراتيجيةلمحيطو، فيظيركف 
 .العمؿ أك الكظيفة

التي ىدفت إلى معرفة تصكر العمؿ لدل إطارات  (. الجزائر3112 دراسة )خروف، أما في
عامؿ بقطاع اإلنتاج  119كلى الييئة الكسطى كالعماؿ المنفذيف دراسة مقارنة بيف الفئة األ



 ـــم انذراسحــمذخانفصم األول                                                         

23 

عامؿ بقطاع الخدمات فأسفرت الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ  مف حيث تصكر العمؿ  93ك
مف حيث الحاجة إلى األمف كاالستقرار في منصب العمؿ مقارنة مع المنصب الدائـ في 

 190بكالية بجاية لعينة تتككف مف  (الجزائر 3102)ارزقي، دراسةكذلؾ الكظيؼ العمكمي. ك 
لمعرفة تصكرىـ عف  تمميذ 60مكظؼ في قطاع التربية ك 30عامؿ بالقطاع الصناعي ك

عف تصكراتيـ بيف عماؿ قطاع الصناعي كمكظفي التربية دراسة مقارنة  عمؿ األساتذة
ثـ عف الدخؿ  %20بػ كاالحتكاؾ بالغير %28.33عمميـ مف خبلؿ االحتراـ كالتقدير بنسبة ل
ال تكجد فركؽ دالة  كأنو %33.33بػػػالعمؿ ىك االنضباط كالمكاظبة أف األىـ في  ك %30بػػػػ

  مف حيث تصكر العمؿ. بيف مجمكعات العينة

( بجامعة أـ القرل التي ىدفت إلى الكشؼ عف مظاىر 3112إياد، (دراسة  كما أشارت اليو
ظيار أسبا ب انحراؼ السمكؾ الكظيفي لدل مكظفي جامعة أـ القرل كلتكضيح مدل شيكعو كا 

مكظؼ باستخداـ  1452فرد مف إجمالي  209انحراؼ السمكؾ الكظيفي لعينة مككنة مف 
استبانة فكانت النتائج: كجكد مظاىر االنحراؼ ككجكد أسباب ككذا كجكد طرؽ لمكافحة 

 االنحراؼ مع عراقيؿ تكاجو جيد ىذه المكافحة.

القطاع الصناعي ىدفت إلى معرفة تمثبلت عماؿ ( 3112دراسة )سيد عمي،  كنجد أيضا 
عف الكاقع الميني دراسة حالة مؤسسة صناعة األحذية ببكمرداس أظيرت الدراسة  الخاص

أف تمثبلت العماؿ يرفضكف مكاف العمؿ ألنو ال يحقؽ االستقرار كاألماف في المنصب كذلؾ 
)جينـ( كسمات ارتبطت بالقطاع  الستعمارىـ ليـ إذ يحممكف سمات سمبية:()السجف(،

ستغبلؿ كتكصمت الدراسة الى: تأثر تمثبلت العماؿ بمستكيات األجكر إذ كاف الخاص كاال
االرتباط قكم بيف السمات السمبية كمستكل األجكر المتدنية. أما بالنسبة الى الفئة التي تعاني 

 مشاكؿ فيـ يعتبركف المؤسسة كسيمة لتحقيؽ العيش يمكف مغادرتيا في أم كقت.
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كالتي مست بعض متغيرات الدراسة الحالية ثمة مجمكعة مف كحسب ىذه الدراسات المشابية 
التساؤالت تستثار في ىذا الشأف عف تصكر المختص النفساني لعممو السيككلكجي في ظؿ 

 أخبلقيات المينة كعف مدل التزامو الكظيفي كدرجة انحرافو عف أخبلقيات مينتو.

 كعمى ىذا األساس تبمكرت مشكمة الدراسة عمى النحك اآلتي:

 االشكالية العامة:

 وسمكككانحراؼ السيككلكجي  وعممللمختص النفساني ا ىؿ تكجد عبلقة بيف تصكر-
 ؟الكظيفي

 التساؤالت الفرعية:

المختص  خبرة كسف لسنكات تعزل في تصكر العمؿ السيككلكجيىناؾ فركؽ ىؿ -
  ؟النفساني

النفساني تعزل لصفة منصب المختص ىؿ ىناؾ فركؽ في تصكر العمؿ السيككلكجي -
 ( ؟عقكد ما قبؿ التشغيؿ-)منصب دائـ

 خبرة كسف لسنكات لسمكؾ الكظيفي تعزلإحصائيا في انحراؼ ا ىناؾ فركؽ دالةىؿ -
 ؟المختص النفساني

لسمكؾ الكظيفي تعزل لصفة منصب المختص النفساني في انحراؼ اىناؾ فركؽ ىؿ  -
 ( ؟عقكد ما قبؿ التشغيؿ-)منصب دائـ

أبعاد تصكر العمؿ السيككلكجي كبيف أبعاد انحراؼ السمكؾ الكظيفي  ىؿ ىناؾ عبلقة بيف-
 لممختص النفساني؟

 :يمكف صياغة فرضيات الدراسة فيما يمي الدراسة: ياتفرض -3
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 الفرضية الرئيسية:

 الكظيفي  وسمككك انحراؼ  السيككلكجي وعممللمختص النفساني اتكجد عبلقة بيف تصكر  -

 الفرضيات الفرعية:

  .المختص النفساني خبرة كسف لسنكات تعزل في تصكر العمؿ السيككلكجيركؽ ىناؾ ف-

تعزل لصفة منصب المختص النفساني في تصكر العمؿ السيككلكجي ىناؾ فركؽ -
 .عقكد ما قبؿ التشغيؿ(-)منصب دائـ

  .المختص النفساني خبرة كسف لسنكات لسمكؾ الكظيفي تعزلفي انحراؼ اىناؾ فركؽ  -

لسمكؾ الكظيفي تعزل لصفة منصب المختص النفساني )منصب في انحراؼ اىناؾ فركؽ  -
 .عقكد ما قبؿ التشغيؿ(-دائـ

 ىناؾ عبلقة بيف أبعاد التصكر كبيف أبعاد انحراؼ السمكؾ الكظيفي لممختص النفساني. -

 : تيدؼ الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:أهداف الدراسة -2

 براز مدل تأثير ىذه التصكرات عمى لممختص النفساني  الكشؼ عف تصكرات العمؿ كا 
 سمككو الكظيفي.

 .الكشؼ عف مظاىر االنحراؼ الكظيفي لدل فئة المختصيف النفسانييف 
  معرفة مدل تأثير المنصب الدائـ ك المؤقت عمى تصكر كسمكؾ المختص النفساني

 أثناء ممارسة كظيفتو.
الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف تصكر العمؿ تكمف أىمية البحث في  أهمية الدراسة: -2

 السيككلكجي ك السمكؾ الكظيفي لفئة المختصيف النفسانييف.

 .إبراز دكر تصكرات العمؿ في تكجيو السمكؾ الكظيفي لممختص النفساني 
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 السمكؾ الكظيفي لممختص انحراؼ تحديد العبلقة بيف تصكرات العمؿ كأبعاد 
عد قيـ العمؿ االجتماعية كاالقتصادية ي العمؿ كب  ب عد االلتزاـ الكظيفي ف.)النفساني
 احتراـ اآلخريف، ب عد عد االنضباط الذاتي،ب   عد احتراـ أكقات العمؿ،ب  ) ( معكالنفسية

 .الحفاظ عمى ممتمكات المؤسسة(ب عد 
  محاكلة تصميـ مقياس لتصكرات العمؿ السيككلكجي. كمقياس آخر لقياس انحراؼ

 ص النفساني. السمكؾ الكظيفي لدل المخت
 دواعي اختيار الموضوع:   -2

 مف بيف األسباب التي دفعتنا لمقياـ بيذا البحث ما يمي:

  معاناة المختصيف النفسانييف في القطاع الصحي مف التناقض في تحديد الصنؼ
 .الميني أثناء أداء عمميـ السيككلكجي

 .البحث أكثر في العمؿ السيككلكجي لممختص كتصكره لمعمؿ 
 لبعض في اشكالية غمكض الدكر لدييـ.تخبط ا 
  محاكلة التقرب أكثر مف المختصيف إليجاد ما يحتاجو لرفع معنكياتو كتحفيزه عمى

 العمؿ.
  التعرؼ عمى األسباب التي تساىـ في انحراؼ السمكؾ الكظيفي كمدل شيكعيا عند

 ىذه الفئة.
 :لموضوع الدراسة اإلجرائية التعاريف -2

ىك مجمكع األفكار كاالدراكات كالمفاىيـ كاألحاسيس التي  :لوجيالسيكو  تصور العمل 2-0
 و السيككلكجيخبرتو، بنائو المعرفي عف عمم مف خبلؿ ثقافتو، المختص النفسانينيا ككَ 

مف طرؼ  صمـتقييميا مف خبلؿ استبياف تصكر العمؿ السيككلكجي كالم كبيئتو، كالتي تـ
ة الناتجة عف تصكرىـ ضمف ب عد االلتزاـ الكظيفي الباحثة كالتي تعكس  استجابات أفراد العين

 النفسية.قيـ العمؿ  االقتصادية كقيـ العمؿ  عد قيـ العمؿ االجتماعية كفي العمؿ كب  



 ـــم انذراسحــمذخانفصم األول                                                         

27 

مجمكع المياـ كاألدكار التي يقـك بيا المختص النفساني مف  عمل السيكولوجي:ال 2-3
ف القانكف الداخمي تشخيص كعبلج كتكفؿ كمتابعة لمحاالت كنشاط إدارم محدد ضم

 لممؤسسة الصحية كفي إطار أخبلقيات المينة كالقانكف األساسي الخاص بيذه الفئة.

حالة ايجابية يشعر بيا المختص النفساني تجاه كظيفتو تبرز مف  لتزام الوظيفي:اال  2-2
خبلؿ احترامو لمكقت كحسف أداء كاجباتو كاحترامو لآلخريف كقدرتو عمى التمييز في عممو 

كيستدؿ عميو مف خبلؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا المختص النفساني عمى سيككلكجي. ال
 . فقرات الب عد

المبادئ التي اكتسبيا المختص النفساني مف التنشئة االجتماعية كالثقافية  قيم العمل: 2-2
 كالتي تكجو سمككو في بيئة عممو. ،كمعتقداتو

ـك بيا المختص النفساني داخؿ بيئة مجمكع التصرفات التي يق لسموك الوظيفي:ا 2-2
كاألفراد الذيف يتعامؿ معيـ مف خبلؿ  ،عممو مف أفعاؿ كأقكاؿ كمكاقؼ تجاه كاجباتو كحقكقو

تحكمو في الكقت كانضباطو الذاتي كتعاممو مع ممتمكات المؤسسة التي يعمؿ بيا كطبيعة 
 .داخؿ المؤسسة عبلقاتو مع األشخاص

مجمؿ السمككات كالتصرفات السمبية التي تعد منحرفة عف  انحراف السموك الوظيفي: 2-2
نطاؽ أخبلقيات المينة المحددة بميثاؽ أخبلقي لمممارسيف المنشغميف بعمـ النفس كعف 
القانكف الداخمي لممؤسسة التابعة لمقطاع الصحي التي يعمؿ بيا المختص كالمبينة ضمف 

 .عف فقرات االستبيافأداة القياس مف خبلؿ نتائج استجابات أفراد العينة 
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 الدراسات السابقة

 :تمهيد

تعتبر مراجعة األدبيات النظرية السابقة االنطبلقة األكلى لبداية البحث كالشركع في إعداد   
الدراسات، إذ تسمح لنا باالضطبلع عمى نتائج األعماؿ الميدانية التي تكصؿ الييا الباحثيف 

ناء أفكارنا كخمفيات المكاضيع، إذ تعطي لنا في مجاؿ التخصص كىي المبنة األساسية لب
نظرة شاممة لمعظـ المتغيرات المتعمقة بالمكضكع كبالتالي تكجيينا بسيكلة لتحقيؽ أىداؼ 
 الدراسة كالكصكؿ الى نتائج ميمة في أقؿ كقت ممكف مف حيث الجانب النظرم كالميداني.

 الدراسات العربية:-0

االلتزاـ بالقكاعد األخبلقية لدل المرشديف التربكييف  ( بعنكاف:العراق 3102دراسة )ايمان،
كعبلقتيا ببعض المتغيرات، كالتي ىدفت الى عبلقة بيف االلتزاـ بالقكاعد األخبلقية لدل عينة 

مرشد نفساني بالكرخ األكلى كالثانية بالعراؽ  762مف أصؿ  100مف المرشيف باختيار 
خبلؽ حسب متغير العمر عند مستكل الداللة فأسفرت النتائج عمى كجكد التزاـ بقكاعد األ

( عند درجة 3.0718محسكبة كىي أكبر مف القيمة الجدكلية ) 5.879بقيمة فائية  0.05
سنة ككجكد فرؽ داؿ احصائيا  43ك 34لصالح الفئة العمرية التي تتراكح بيف  (99-2)الحرية 

حيث  0.05مستكل الداللة في درجة االلتزاـ بالقكاعد األخبلقية حسب متغير الخدمة عند 
( عند درجة الحرية 3.0718( أكبر مف القيمة الفائية الجدكلية )6.825قيمة ؼ المحسكبة )

 سنة خبرة. 15-8( لصالح فئة الخدمة كالتي تتراكح بيف 2-99)

أخبلقيات المينة كالسمكؾ الكظيفي :عبلقة بعنوان لجزائر(.ا3102،خولة بواري)دراسة  

دفت الدراسة الى معرفة تمثبلت األطباء لمينة الطب كمركز اجتماعي الجزائرم. ى ببيلمط

مف أفراد العينة، ككمكسب اقتصادم بنفس النسبة ككميمة  34مف أصؿ  %19.29بنسبة 
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تمثبلت أخرل ليـ طابع إنساني لمينة الطب  %3.50بنسبة  كالباقي57.89%  بنسبةإنسانية 

كعف تصكراتيـ عف متطمبات  د المينة كاالجتياد،مما يجعؿ لدييـ القدرة عمى االلتزاـ بقكاع

 كعف الرقابة المباشرة المستمرة 75.5%مينة الطب كانت عف الضمير الميني بنسبة 

لمتطمبات أخرل مع العمـ أف المينية  %8.89بػ ك   %4.44ػػكالرقابة غير مباشرة ب   11.11%ػب

عف نسبة  61.76% عمؿ بنسبةال تقؿ عف السنتيف. في حيف أف نتائج االلتزاـ ألكقات ال

- %8.82كعدـ التغيب بنسبة - %29.41 كالغياب أحيانا بنسبة-الغياب باستجابة نادرا 

ال يقدمكف الخدمات % 17.64كنسبة  %67.64بػػكتقديـ الخدمات خارج أكقات العمؿ 

عف طريؽ الفحص كالحكار كنسبة  %62.96كالمعاممة مع المرضى بنسبة -أحيانا  14.70%

بمحاكلة كسب  %5.56عف طريؽ محاكلة الغكص في حياتيـ كمشاكميـ كبنسبة  31.48%

 ثقة المريض كاالستماع إليو.

عامؿ بالقطاع الصناعي  190بكالية بجاية لعينة تتككف مف  (.الجزائر3102رزقي،أ) دراسةك
تمميذ دراسة مقارنة عف تصكراتيـ عف عمميـ مف خبلؿ  60مكظؼ في قطاع التربية ك 30ك

كأف  %30ثـ عف الدخؿ بػػػػػ %20كاالحتكاؾ بالغير بػػػػػػ %28.33تراـ كالتقدير بنسبة االح
كأنو ال تكجد فركؽ دالة بيف مجمكعات  %33.33ػاألىـ في العمؿ ىك االنضباط كالمكاظبة ب

  .العينة

" التمثبلت االجتماعية لخريجي الجامعة تجاه بعنكاف: (لجزائر.ا3102)سميرة بالرقي، دراسة 
طالب  95الدراسة الى البحث عف تمثبلت الطمبة، ككانت عينة الدراسة  ىذه ىدفت،لعمؿ ا

 :كاالتيمتخرج مف جامعة كرقمة فكانت النتائج 
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ف الثقافة ثير الثقافة المحمية عمى التمثبلت االجتماعية لخريجي الجامعة تجاه العمؿ ألأت-1
 سسة التي يريد العمؿ بيا.المحمية تؤثر في الثقافة االسرية كعمى اختباره لممؤ 

بتجارب  االستعانةتأثير التخصص العممي في بناء التمثبلت االجتماعية كذلؾ مف خبلؿ -2
 األصدقاء الذيف عممكا ككذا األقارب كأصدقاء العائمة كاألساتذة ذكم الخبرة كالتجربة المينية.

 ي الجامعة تجاه العمؿ.ثير ركح المبادرة الفردية في بناء التمثبلت االجتماعية لخريجأت-3

التي ىدفت إلى معرفة دكر االلتزاـ  (. االردن3102 ،)بن عيسى دراسة كنجد أيضا
 325التنظيمي في تحسيف أداء العامميف في القطاع المصرفي األردني لعينة مككنة مف 

 عامؿ بالبنؾ ككانت النتائج تأكد عمى أف اتجاىات العامميف نحك االلتزاـ التنظيمي ايجابية
بدرجة مرتفعة كالتي أدت إلى ارتفاع مستكل األداء كاف االلتزاـ العاطفي ىك أكثر تأثيرا عمى 

  .أداء العماؿ

( عف كاقع األخصائي النفساني بيف الكاقع كالمأمكؿ في بعض الجزائر 3102كمثوم، ) دراسة
مختصا تتراكح  50المؤسسات الصحية بالجزائر العاصمة كضكاحييا لعينة تككنت مف 

سنة، كىدفت الدراسة الى معرفة  15سنة كعف خبرة بيف الشيريف ك 43ك 21أعمارىـ بيف 
ىؿ يعاني العيادم مف صكرة سمبية لذاتو المينية، أم ىناؾ تعارض بيف الذات المينية 
دراؾ  الكاقعية كالذات المينية المثالية. كىؿ ىناؾ عبلقة بيف بعض المتغيرات الديمكغرافية كا 

فكانت النتائج أف أغمبية المختصيف يفتقركف الى الصفات المينية الضركرية  الذات المينية،
يعتقدكف  %8فقط ممف تتكفر فييـ صفة نافع تماما لؤلخريف ك %22لمممارسة العيادية ب

يمتمككف القدرة عمى التكاصؿ كما  %32أنيـ يمارسكف عمميـ في اطار الطريقة العممية ك
 %26لدييـ القدرة عمى التحكـ في الذات ك %20ك يتمتعكف بصفة الحياد %24ينبغي ك

 %12يتمتعكف بالمكضكعية كسرعة الفيـ. كبينت االستجابات عف االستبياف الثاني أف نسبة 
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يركف أنيـ  %10أنيـ راضكف عف أنفسيـ ك %26يعتقدكف أف لدييـ ثقة تامة في أنفسيـ ك
 داء مينتيـ.يركف أنيـ ناجحكف في أ %6متمكنكف تماما مف أداء المينة ك

قادركف عمى  %12كأكضحت استجابات غالبية أفراد العينة بخصكص التككيف الجامعي أف 
صياغة فرضيات كىـ مف يعتقدكف أنيـ تمقكا تككينا جامعيا جيدا، كفيما يخص تناكؿ تقنيات 

  التحميؿ النفسي كاالستفادة مف التككيف االكاديمي فإنيا اقتصرت عمى اختبار تفيـ المكضكع   
TAT ،كقميؿ منيـ  استخدـ اختبار الركشاخ، كأف معظميـ يعتمد عمى اجتياده الشخصي 

كمف خبلؿ النتائج أكدت الباحثة عمى أف المختصيف العيادييف في الجزائر يفتقركف الى 
الخصائص المينية كالشخصية كالتككيف العممي لممارسة المينة العيادية كما عبرت عف 

مع الميثاؽ االخبلقي لؤلخصائييف النفسانييف. ككجكد فركؽ دالة  كفاءة متدنية ال تتناسب
كجكىرية بيف الذات المينية الكاقعية كالذات المينية المثالية مما يشير الى صدؽ الفرضية 

 األكلى.

عبلقة التمثبلت االجتماعية لمعمؿ بالشعكر باالنتماء الى : ( . الجزائر3102دراسة ) بالل، 
إلى معرفة عبلقة التمثبلت االجتماعية لمعمؿ بالشعكر باالنتماء إلى  كالتي ىدفت المؤسسة.

بيف تمثؿ دالة احصائيا مؤسسة نفطاؿ لكالية معسكر فكانت النتائج تؤكد عمى كجكد عبلقة 
عند  0.242حيث قيمة سبيرماف تساكم  العمؿ ككسيمة لتحقيؽ الذات كااللتزاـ في العمؿ

بيف تمثؿ العمؿ ككسيمة لتحقيؽ الذات دالة احصائيا عبلقة كىناؾ  ،0.05مستكل الداللة 
لمقكانيف  مع االمتثاؿك  0.05عند مستكل الداللة  0.329بمعامؿ ارتباط  االندماج في العمؿك 

لربح الماؿ  0.05عند مستكل الداللة  0.315بمعامؿ ارتباط  كالمعايير مف حيث القيـ
عند مستكل الداللة  0.264تمثؿ ككقيمة أخبلقية بمعامؿ ارتباط مع ال 0.214بمعامؿ 
إذ كككسيمة  0.05عند نفس مستكل الداللة  0.299،ككتجسيد لميكية بمعامؿ ارتباط  0.05

فكمما كانت درجة االلتزاـ الكظيفي لدل المختص  يعتبر االلتزاـ مصدر لتصكر كاقع العمؿ،
 .عالية يصبح أداءه جيدا
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كالتي ىدفت الى معرفة درجة  ( .عجمون 3103،دراسة )طشطوش ومزاهرةكمف خبلؿ 
ممارسة المرشديف التربكييف ألخبلقيات مينة االرشاد مف كجية نظرىـ كمعرفة إذا ما كاف 
ذلؾ يختمؼ تبعا لمتغير النكع االجتماعي كالمؤىؿ العممي كاالختصاص األكاديمي كسنكات 

الباحثاف مقياس الخبرة كالحالة االجتماعية كمكاف السكف، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ 
( كقد تككف المقياس مف 2006أخبلقيات مينة االرشاد النفسي كالتربكم الذم أعده )محاسنة، 

 المسؤكلية. فقرة مكزعة عمى أربع مجاالت كىي الكفاءة االكاديمية، السرية كالتقبؿ، 40
مرشدا كمرشدة مف محافظة عجمكف، فأظيرت النتائج أف  60كتمت الدراسة عمى عينة مف 

رجة ممارسة المرشديف ألخبلقيات مينة االرشاد جاءت بدرجة متكسطة ثـ حسب المجاالت د
عمى التكالي: المسؤكلية، الكفاءة االكاديمية كالسرية كالتقبؿ. كأظيرت النتائج كجكد فركؽ 
ذات داللة احصائية في درجة ممارسة المرشديف التربكييف ألخبلقيات مينة االرشاد تعزل 

سنة مع عدـ  20سنة كفئة أكثر مف  20 -10العممي لصالح فئة الخبرة مف لمتغير المؤىؿ 
كجكد فركؽ دالة إحصائيا في درجة ممارستيـ تعزل لمتغيرات النكع االجتماعي كالحالة 

 االجتماعية كمكاف السكف.

مصادر الضغط النفسي كأثره عمى مينػة األخصائي  . الجزائر(:3101 ة،فطيم )دراسة
كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مصادر  .ػ الجزائرةدانية بمدينة بسكر النفسي دراسة مي

الضغط النفسي كأىػـ الػصعكبات التي تكاجو األخصائي النفسي أثناء الممارسة السيككلكجية 
عمى تخطػي كمكاجيػة ىذه الصعكبات في المستقبؿ لضماف ممارسة سيككلكجية ناجحة 

أكثر مع ىذه  يتبلءـث المنيج الكصفي التحميمي الذم كاستخدـ الباح .كىادفػة كبػدكف عراقيؿ
أخصائي نفسي لدييـ خبرة كافية فػي الممارسػة  136الدراسػة كتككنت عينة الدراسة مف 
 :النتائج التالية كانتالسيككلكجية، كمف خبلؿ الدراسة 

تكفر صعكبة مينية تتمثؿ في نقص الخبرة كصعكبة التعامؿ مع الحاالت كتعقػدىا أك عدـ  -
خفاء معمكمات ميمة عف  الميارات لدل األخػصائي النفػسي أك عػدـ تفيػـ العميػؿ لتكجيياتو كا 
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صعكبة في العبلج: قد يرفض العميؿ العبلج أك بعض التقنيػات -. األخصائي لعدـ ثقتو بو
العبلجيػة التي يستعمميا الممارس السيكك لكجي كعبلج األزكاج أك العػبلج الجمػاعي كىذا 

الصعكبة في تحديد ىكيتو  -دـ كجكد ثقافة نفسية أك أنيا ال تتناسب مع بعض الحاالتلع
المينية لتدخؿ البعض في طريؽ العبلج أك عػدـ احتراـ خصكصية ىذه المينة )عراقيؿ 

صعكبات في تكضيح الصنؼ الميني الذم  -(:عدـ تفيـ المدير، الزمبلء فػي العمؿ إدارية،
إلى  إدارم رغـ أنو يؤدم مياـ سيككلكجية أك تربكية باإلضافة ينتمي إليو، فتارة يػصنؼ

 .ضعؼ األجر كتدنيو

صعكبات اجتماعية: النظرة السمبية لمينة األخصائي النفساني في المجتمػع التي ما زالت -
 .غامضة

: مظاىر االنحراؼ لدل مكظفي جامعة أـ القرل. كالتي ) .أم القرى3112إياد،(دراسة 
عف مظاىر انحراؼ السمكؾ الكظيفي لدل مكظفي جامعة أـ القرل، ىدفت إلى الكشؼ 

ظيار أسباب انحراؼ السمكؾ الكظيفي لعينة مككنة مف  فرد  209كلتكضيح مدل شيكعو كا 
مكظؼ باستخداـ استبانة فكانت النتائج :كجكد مظاىر االنحراؼ ككجكد  1452مف إجمالي 

 ؿ تكاجو جيد مكافحة ىذه الظاىرة.أسباب ككذا كجكد طرؽ لمكافحة االنحراؼ مع عراقي

: تصكرات العمؿ لدل اطارات الييئة الكسطى (.الجزائر3112 دراسة )خروف، كىناؾ
التي ىدفت إلى معرفة تصكر العمؿ لدل إطارات الييئة الكسطى كالعماؿ كالعماؿ المنفذيف، ك 

ؿ بقطاع عام 93عامؿ بقطاع اإلنتاج ك 119المنفذيف دراسة مقارنة بيف الفئة األكلى 
 67.43بنسبة  الخدمات فأسفرت الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ مف حيث تصكر العمؿ

مف حيث الحاجة إلى األمف بالمئة بالنسبة لمعماؿ المنفذيف،  62.68لممجمكعة األكلى كنسبة 
 كاالستقرار في منصب العمؿ مقارنة مع المنصب الدائـ في الكظيؼ العمكمي. 
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تمثبلت عماؿ القطاع الصناعي الخاص لمكاقع  بعنكاف:ائر( الجز  3112دراسة) سيد عمي،
عف الكاقع الميني دراسة  ىدفت إلى معرفة تمثبلت عماؿ القطاع الصناعي الخاص الميني

حالة مؤسسة صناعة األحذية ببكمرداس أظيرت الدراسة أف تمثبلت العماؿ يرفضكف مكاف 
ذلؾ الستعمارىـ ليـ إذ يحممكف سمات العمؿ ألنو ال يحقؽ االستقرار كاألماف في المنصب ك 

)جينـ( كسمات ارتبطت بالقطاع الخاص كاالستغبلؿ كتكصمت الدراسة  سمبية:()السجف(،
الى: تأثر تمثبلت العماؿ بمستكيات األجكر إذ كاف االرتباط قكم بيف السمات السمبية 

يعتبركف المؤسسة كمستكل األجكر المتدنية. أما بالنسبة الى الفئة التي تعاني مشاكؿ فيـ 
 كسيمة لتحقيؽ العيش يمكف مغادرتيا في أم كقت.

الفركؽ في الػكعي بػاألدكار المينيػة لمخدمة النفسية لدل  :(.تبوك3113،العمي)دراسة  
  :كىدفت الدراسة إلى ما يمي العامميف في القطاع الصحي بمنطقة تبكؾ 

إبراز إمكانية الكعي   -دمة النفسيةالتعرؼ عمى الفركؽ في الكعي باألدكار المينية لمخ - 
 دراسة سبؿ تعزيز الكعي بأىمية دكر - بالدكر الميني لمخدمة النفسية لدل العامميف فييا

بياف تقبؿ الفركؽ في الكعي بالدكر الميني لمخدمة  -الخدمة النفسية في القطاع الطبي
، عند تقديـ الخدمة النفسيةتحديد النظـ كاإلجراءات التي يجب إتباعيا -النفسية لدل العامميف

كتعد ىذه الدراسة مف الدراسات المسحية ذات المنيج الكصفي، حيػث أنيػا تعتبر مف 
لمخدمة - الدراسات االجتماعية المسحية لمعرفة الفركؽ في الكعي باألدكار المينية 

ة اإلكمينيكية لدل العامميف في القطاع الصحي بمنطقة تبكؾ، كاشتممت الدراسة عمى عين
مختارة مف العامميف في القطاع الصحي مف كاقع االستبياف المعد لػذلؾ، أما أداة الدراسة 
فكانت مف خبلؿ قياس الدكر الميني لمخدمة النفػسية كاالجتمػاعي كالذم تـ التحقؽ مف 

االىتماـ بدكر العامميف في  -:صدقو كتجانسو في الدراسة ككاف أىـ النتائج ما يمي
إيضاح األدكار المينية لمخدمة النفسية في   - كدكرىـ الميني كالنفسيالقطاعات الصحية 

 .منطقة تبكؾ ككؿ المناطؽ
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 :األجنبية الدراسات

(بعنكاف: تصكرات تكنكلكجيا المعمكمة كاالتصاؿ)ت ـ ا( في الكسط  3112، جولي) دراسة
مينة التدريس  ثر استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية فيأىدفت ىذه الدراسة الى معرفة الميني . 

ساتذة مف جميع التخصصات عف طريؽ أ 10بتطبيؽ استبياف يقيس بو تصكر عينة مف 
 سنة يستخدمكف كسائؿ االعبلـ في اطار التعمـ عف بعد 18المقابمة مف ذكم خبرة عمؿ 

كعف طريؽ  نكاع الثبلثة معا(ك األأ)المحاضرة بالفيديك، بالصكت، طرؽ معمكماتية سريعة 
 03 ثبلث لمضمكف كخطة الدرس ككسائؿ التقييـ كتنشيط التعميـ كالتسجيؿ عبرتقنية تحميؿ ا

بعد مف أف نذىب أساس كلكف يجب أف: المعرفة كالتعمـ أمراحؿ تبيف مف خبلؿ النتائج 
 التعمـ.

ف التعميـ كالتعمـ أالتركيز عمى تطكير التفكير النقدم مف كجية نظر الغرض مف التعميـ ك -
 .شيءيشمبلف كؿ 

االسمكب التقميدم في التعميـ  أكالكسائط االتصالية المعمكماتية الحديثة  استعممناو سكاء نأك -
تبقى الجامعة ىي مف ينتج الفكر كالتفكير الناقد كالمكاطنة كاالحتراؼ الميني في مختمؼ 
المجاالت. كبعضيـ كجد أف كسائط التكنكلكجيا تسيؿ العمؿ كتربح الكقت كالتغذية الراجعة 

 الطمبة ميمة.مف طرؼ 

بعنوان: العمل تصور اجتماعً AREF (3112 ) للمعهد الوطنً لإلحصاءاتفي دراسة    

 فً تحول.

سنة  29إلى  15مميكف شاب تتراكح أعمارىـ بيف  11.7عينة مككنة مف  كانت الدراسة عمى
 1990مقارنة مع  %7كىي منخفضة بنسبة  2004ك 2003عاـ  في مميكف11.6ك

(Nicolle-Drancout et Roulleau-berger,2001)  حكؿ ظاىرة تأخر الشباب عف العمؿ
كبذلؾ  متدرب( لجنة التنمية المستدامة، التعمـ، مؤمف )مؤقتة،البسبب فرص العمؿ غير 
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أف امتداد المراىقة  (Rousslet,1987)إذ كجد  نبلحظ تأخر حصكؿ الشباب عمى عمؿ دائـ.
خذ في الكقت الحاضر عشر سنكات بينما في االنتقاؿ إلى مرحمة البمكغ يأك  االجتماعية

بيذا يتغير تصكر العمؿ كالبطالة لدل ىذه الفئة مع فترة  ك السابؽ كانت لبضعة أشير.
 :كما يقكؿ البطالة كاألعماؿ التي يمارسيا في ىذه الفترة ككيؼ يتييكؿ ىذا التصكر.

Flament  غرؽ عقكد زمنية.مجتمع تستلممركزية القيمة الىذا النكع مف التحكالت يمس 
تحكؿ مف خبلؿ  في كاإلجابة عمى إشكالية أف التصكرات االجتماعية لمكضكع العمؿ ىي

 االختبار االحصائيبتطبيؽ  .(0224-0223-0220مبلحظة تغيرات بنائية بيف الثبلث سنكات )

test de kolmgorov-smirnov2)) جامعي في عمـ النفس بجامعة  طالب 194عينة  هىع
Paul Valery  عبلقات ، بند )الكفاءة/االندماج االجتماعي 12كاالستبياف يتككف مف

 ،الضركرة ،الرضا، كالنمك االستقبللية، التكيؼ، ،االجتماعية الذات، األىميةتقدير اجتماعية، 
أف التصكرات تغيرت عمى مستكل بناء تصكرات العمؿ مف  :فكانت النتائج .(التخكؼ

كفي  اجتماعي اندماجإلى  2003 صكر العمؿ في سنةإلى ت 2002عبلقات اجتماعية سنة 
ف التصكر االجتماعي أ ، كما تكصؿ اليو الباحثيف ىكأصبحت ضركرة اجتماعية 2004

 تحكؿ.  مرحمة لمعمؿ ىك في

( بعنكاف: التصكرات االجتماعية لمعمؿ: تفكير ايجابي بػ فرنسا 3112ودراسة )باجيو، 
 2821 مكونة من  رفة تصورات عٌنة من العمال الفرنسٌٌنهدفت هذه الدراسة لمعمف العماؿ ، 66%

بأف فكانت النتائج  .%63.1بنسبة كمجاؿ الكيمياء 36.9%بنسبة الخدماتي قطاعيفال عامل فً
مف خبلؿ  ليـ تصكر سمبي %12.5ليـ تصكر ايجابي لعمميـ كمف العينة  %66.7نسبة

إلى جكاف  2007ة يشير جكيم عمى استبياف لتحميؿ العمؿ، تـ استجكابيـ في تيـستجابا
دقيقة  45لمدة  باألنترنت Application Service Providing (ASP)فرديا كالكتركنيا  2008

يجيبكف عمى األسئمة حكؿ البيئة االجتماعية أيف استخرجت اإلجابات التي ليا عبلقة 
د( يبنييا اإلجيا الضغط، )ركح الجماعة، مف خبلؿ العبارات بالتصكرات االجتماعية لمعمؿ
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الصرامة( إما كصفية أك غامضة  الفريؽ، بحث عمؿ، العامؿ بشكؿ سمبي كالعبارات )نقكد،
 .العماؿ الفرنسييف ليـ صكرة ايجابية لعمميـ فتكصؿ الى أف كالباقي تصكر ايجابي.

flament,1994  نكعاف مف االتجاىات التي تـ تحديدىا بالفعؿ في العمؿ عمى  كجكدٌؤكذ عهى
أمر ضركرم كميـ  ( تدؿ عمىاألجكركجد أيضا أف عبارة ) ك عمؿ.لمجتماعي االتصكر ال
مف الميـ .  (الماؿ)كجكد مصطمح  ك،ىك أىـ شرط يؤىؿ إلى األداء  (الراتبأف عبارة )ك 

تسجيؿ التصكرات االجتماعية لمعمؿ عمكما ايجابية عند العماؿ الفرنسييف ألنيا ال تتعارض 
انت بيئة العمؿ االجتماعية جيدة كمما كاف تصكر العمؿ مع المناخ االجتماعي فكمما ك

التصكر االجتماعي بكصفو كسيمة لرؤية  أنLandier et Labbé (0225 )   ككجد .ايجابي
كفقا ألسمكب التداعي الحر المتكاصؿ ك  .كائفالمكضكع بالمشتركة محميا ضمف ثقافة كربط 

مكاف . مف طرؼ العماؿ دائما أك نادرا( تحميؿ ىذا النمكذج كفؽ معياريف تكراراتيا)تذكر تـ
)ىؿ دائما ىي في المقدمة أك في األخير( حسب البدائؿ مرتفع /منخفض عبارة ظيكرىا

مرتفعة لمعناصر المحيطية، مكزعة حسب تكرار كأىمية المنطقة الك  ""مرشحك النكاة المركزية
   .ضكعحيث أف األكبر تكرار ىي المصطمحات األىـ لتمييز المك  ،المصطمحات

في دراستو عف معنى العمؿ كأف األفراد  Estelle .M .Morin (3112)كىذا ما أكد عميو 
الذيف يحممكف تصكرا ايجابيا عف عمميـ يعطكنو معنى بسمككيـ داخؿ المنظمة عمى أساس 
الصرامة كاالنضباط في نشاطيـ اليكمي كشدة تطبيقيـ لشركط عمميـ كليـ مردكدية عالية 

ع مستكل كأىداؼ المؤسسة كليـ عبلقات عاطفية بارزة مع الزمبلء كالعماؿ كيساىمكف في رف
كالرؤساء كالعمبلء بينما األفراد الذيف يحممكف تصكرا سمبيا يجدكف أنو ال معنى لمعمؿ كال 

دفاعية سمبية كتكتر في العبلقات كلدييـ رغبة في تغيير مكاف  استراتيجيةلمحيطو، فيظيركف 
 العمؿ أك الكظيفة.

(:بعنكاف ديناميكية اليكية كاالنتماء كالتصكرات االجتماعية  3103،ادواردو ماركيز )اسةدر 
ىدفت ىذه الدراسة الى البحث في تأثير الترسيخ لمتصكر االجتماعي لمعمؿ لكظيفة  ،لمعمؿ
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في المركز الميني )إطارات /عامميف( لفرنسييف مف خبلؿ المقارنة بيف بنية تصكر كتعقد 
ية كالتمكضع مف خبلؿ النتيجة كالمشاركة فأسفرت الدراسة عمى تحقؽ الفرضية النكاة المركز 

األكلى كالقائمة بأف تصكرات العمؿ مختمفة حسب المجمكعات المدركسة مف حيث أىمية 
كمرجعيات العمؿ تبينت مف خبلؿ  %35.22كأىمية عبلقات العمؿ بػػ %56.60األجر

ىذه العناصر المحيطة  %48.43دكراف العمؿ بػاألحكاـ السمبية المتعمقة بمحتكل العمؿ ك 
متعمقة بالكاقع اليكمي تعطي معنى مقارنة مع النكاة المركزية كمنظمة حكؿ العبارات "االكراه 
"كعبارة "االلتزاـ" كمع ىذا نشاط العامميف يتميز أساسا بأعماؿ تنفيذية مستيدفة كنكعية 

ا أك عدـ الرضا االطارات قيمت عمميا الخدمة كالكفاءة. كتبيف أف المياـ ىي مصدر الرض
باستخداـ ضعؼ الكممات عف مجمكعة المكظفيف كأف الرضا عف العمؿ لو أثر في تنمية 

، كمف خبلؿ المقاببلت كجد الباحث أف 17.60%بنسبة  كالرؤساء %29.60االشخاص 
تعمقة االطارات ليـ رضا عف عمميـ مف خبلؿ الكممات التي عبركا عنيا ألىمية العمؿ كالم

"مردكدية العائد" ك"األىداؼ" ك"اإلنتاج" ك"النكعية كالمصداقية، كالثقة  بالمياـ كالنشاط
كاألكلكية كىك جانب إيجابي ال يتشارؾ فيو الذيف يعطكف الراتب مكانة بارزة ىذه المجمكعة 

عف طريؽ كممة "مياـ" ك"االىماؿ" ك"التكرار" ك"غير  %48.40تصدر أحكاما سمبية بنسبة 
ؿ". كبذلؾ فاف عكامؿ الرضا متعمقة بمحتكل العمؿ كالمسار الميني بعكس عكامؿ الرضا عاد

تتعمؽ بمحيط العمؿ كاألجرة. إذ أكدت تصكرات عبارات منطقة الصمت بالضغط كالدقة، 
 (.SCB)كمركزية التصكرات قد تحققت بنمكذج المخططات المعرفية األساسية 

عمى أداء المنظمة حيث  االلتزاـاسة معرفة تأثير كاف ىدؼ الدر   ) (Erlan,2013 دراسة ك
 400عينة لسمكؾ التنظيمي األكثر تأثيرا عمى األداء الحد أبعاد أالتنظيمي  االلتزاـكاف 
 عامؿ.
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 التعقيب على الدراسات السابقة:

ف معظـ الدراسات سكاء أنبلحظ مف خبلؿ البحث في مكاضيع كنتائج الدراسات السابقة 
مجاؿ دراسة التصكرات حكؿ تصكرات المرض  عمىجنبية فيي ركزت أـ أكانت عربية 

 إرتبطتالمكضكع التي  ألصكؿكتصكرات الككارث الطبيعية ك التصكرات االجتماعية نظرا 
كثر أجعمت الباحثيف يركزكف  ،بتفسير المعتقدات كطقكس المرض كرحمة البحث عف الشفاء

طكر فييا المستكل االجتماعي لتتزايد البحكث في ىذا النكع مف البحكث ثـ تمت ذلؾ فترات ت
يؼ لممؤسسات أف فراد ككعف تصكرات العمؿ لمبحث في طبيعة العبلقات المكجكدة بيف األ

تجعؿ مف األفراد عماال كمكظفيف ذكم مردكدية عالية كالعمؿ عمى إلتزاميـ الكظيفي 
المينة كااللتزاـ  كاألخبلقي .كالدراسات المكجكدة في ىذا البحث ركزت عمى أخبلقيات

 الكظيفي كأداءىـ مف القطاع الصحي كقطاع التربية كالتعميـ العالي كالقطاع الخدماتي.

 إذ تعتبر ىذه الدراسات مشابية مع الدراسة الحالية كيمكف تكضيحيا عمى النحك التالي:

تنكعت كتعددت أىداؼ الدراسات السابقة حسب طبيعة مكضكع كؿ  من حيث األهداف:-1
ىناؾ دراسات عالجت متغير االلتزاـ بأخبلقيات المينة كالقكاعد المينية منيا دراسة – دراسة
كدراسة طشطكش  (0214)كبف عيسى (0215)بكارم كدراسة خكلة (0212)ايماف

 .Erlan(0213)دراسة ك (0227)دراسة اياد ك (0210)كمزاىرة

راسة سيد (كد2006)كىناؾ دراسات عالجت متغير تصكر العمؿ منيا دراسة خركؼ
( كدراسة ادكاردك 2008( كدراسة باجيك)2007( كدراسة المعيد الكطني لبلحصاءات )2005عمي)

مف حيث نكع ىذا التصكر اذا كاف سمبيا اـ ايجابي كعف ماىيتو، تناكلت (.2012ماركيز)
( عبلقة التمثبلت االجتماعية لمعمؿ بالشعكر باالنتماء الى المؤسسة 2013دراسة ببلؿ)
 االحتراـ كالتقدير كاالنضباط كىي متغيرات تخدـ جزء مف أبعاد الدراسة الحالية. كأخرل مع
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اىتمت الدراسات السابقة بعينات مختمفة مف أطباء ،مرشديف تربكيكف،  من حيث العينة:-3
مدراء أساتذة التعميـ العالي، عماؿ القطاع الخدماتي، ادارييف، رؤساء مؤسسات. كدراسة 

لكنيا عف كاقع (،2013)عمى عينة الدراسة الحالية كىي دراسة كمثـك كاحدة عالجت المكضكع
األخصائي كعف صكرتو السمبية لذاتو المينية. كطريقة اختيار العينات في ىذه الدراسات 

 كانت عشكائية.

: الدراسات اعتمدت المنيج الكصفي ألنيا درست في مجمميا من حيث المنهج المستخدم-2
 تغيرات.العبلقات كاألثر بيف الم

اختمفت أدكات الدراسة حسب طبيعة المكضكع كأىداؼ الدراسة  من حيث أدوات الدراسة:-2
كالعينات المبحكثة، بالنسبة لقياس االلتزاـ كاالنحراؼ الكظيفي استخدـ استبانات كتابية 
كالكتركنية كىناؾ مف استعمؿ النسب المئكية. كمنيـ مف استعمؿ المنيج العيادم، كتحميؿ 

ف كنمكذج المخططات المعرفية األساسية في الدراسات األجنبية خصكصا لقياس المضمك 
 كتحميؿ المضمكف لمنكاة المركزية لمتصكر األفراد.( 2008)التصكر مثؿ دراسة باجيك

تعتبر الدراسة الحالية أكلى الدراسات  مميزات الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:-2
يف تصكر العمؿ السيككلكجي كالسمكؾ الكظيفي لدل المختص المحمية التي اىتمت بالعبلقة ب

النفساني، كما انيا جمعت بيف اسمكب التحميؿ االحصائي كاألسمكب الكيفي العيادم لتفسير 
النتائج كتحميمو العينة مقصكدة. كربطت بيف تخصص عمـ نفس العمؿ كالتنظيـ كبيف 

 تخصص عمـ النفس العيادم.

الدراسات اشتركت في نتائج البحكث رغـ التفاكت البسيط في لكننا نبلحظ أف معظـ ىذه 
قيمة معامبلت االرتباط حيث أسفرت عمى االختبلؼ المكجكد بيف األفراد في تصكراتيـ 
لمعمؿ أك لممينة باختبلؼ نكع النشاط الذم يمارسكنو كأنو ال أثر لمخبرة كال لسنكات العمر كال 

ينة حسب درجة اشباعيـ لحاجاتيـ المختمفة.المستكل التعميمي لؤلفراد في تصكر الم
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 :  تمهيد

سي بالجامعة حامبل شيادة ليسانس في طالب عمـ النفس بعد نياية مساره الدرا خرجيت       

عمى منصب شغؿ تحت  متحصبل ،أك أخصائي النطؽ كتصحيح المغة ،عمـ النفس العيادم

الكظيؼ  مفبعد النجاح في مسابقة التكظيؼ  ،رتبة نفساني عيادم بالصحة العمكمية

سرية كالذم يمزمو باحتراـ . كيزاكؿ ميامو المنكط إليو ضمف القانكف األساسي العمكمي،

المينة كااللتزاـ بالقكانيف الداخمية لممؤسسة التي يعمؿ بيا ككجكب المعاممة الحسنة مع 

إليو كالتي  أاآلخريف ككذا تسخير كؿ قدراتو في المتابعة النفسية كعبلج الحاالت التي تمج

 تحتاج إلى خدماتو كمختص بالصحة النفسية العمكمية.

مف التككيف الجامعي كافية  (LMD) سنكات ك الخمسأ )سنكات)النظاـ الكبلسيكي فيؿ األربع

معرفة كدراية الك  ،لقياـ المختص النفساني بالتكفؿ كمساعدة الحاالت التي تحتاج إلى الخبرة

كالحنكة التي تسمح لو  ،كأسباب االضطرابات كتقنيات المقابمة كالعبلج ،بعمـ األعراض

 خر بالعبلج كتقبؿ المرض.قنع اآلالتي ت   الشخصيةكامتبلؾ دراؾ الخمفية الثقافية لؤلفراد إب

عف كيفية إدراكو ليذا الكاقع كمف أيف  ك كىذا ما دفعنا لمبحث عف تصكر المختص لعممو،

 . ككيؼ يتصكر ىذه المينة.يتحصؿ عمى الكفاءة التي تؤىمو لمقياـ بمينة النفساني
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اجتماعٌا ومشترك  معرفً مبنً شكل  بأنه لتصورا  Denise Jodelet   جىدنيعرفت دنيس 

 له وجهة تطبٌقٌة تهدف لبناء حقٌقة مشتركة خاصة  بمجموعة  اجتماعٌة 

Marilou :2014,383 )) 

كىي  نظاـ معرفي كتنظيـ نفسي، التصكرات أيضا بأنيا Moscovici يعرف موسكوفيسيك

ىك فردم كما ىك اجتماعي إذ تسمح ألفكار الجماعات بالتفاىـ  جسر بيف ما "عبارة عف:

 .(Larousse,1991 :74)" ديناميكية المعرفة ما يسمى كاسطة االتصاؿ كالذم يدخؿ في بيئةب

 Dubois et Denis Bresson, 1987 et le Ny,1985 et ,1976 واستعمل هذا المصطلح من طرف

Denis,1989 et   معرفة ثبلث تفرعات كىي محتكل  لتحميؿ الفيـ األفضؿ مف خبلؿ

إذ تطكر المصطمح في عمـ النفس العاـ عمى يد السمككية الجديدة  .التصكر، كظيفتو كأشكالو

، بالنسبة ليذا العالـ االستجابة ليست  بنظرية السيركرة التصكراتية  Osgood (1953)منيـ 

إشارة( مرتبطة -( بؿ جزء مف رد فعؿ أثر )بمثيرS.Rمكضكع( )نمكذج -بتأثير )المثير

مع مجمكعة مف السيركرات لممنعكسات كالتي ال  في ىذا اإلطار التصكر يرتبط .بالمكضكع

: "أف التصكر معرفة قائمة عمى العبلقة بيف Denis (1989) تتـ إال بتيار معرفي إذ يؤكد 

لمكضكع )كاقعي أك ذىني (االكؿ يسمى الداؿ كاآلخر يسمى المدلكؿ سكاء كاف   النظاميف

 (Bernoussi,1995 :71-72 )   المكضكع )شخص، شيء ، حدث(
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 مفهوم التصور-0

 :مفهوم التصور في المغة العربية-0-0

 الفعؿ:  كممة مشتقة مف أنو كرد في قامكس لساف العرب البف منظكر

َصكر: يقاؿ في أسماء اهلل تعالى "الم صَكر  ك ىك الذم صَكر جميع المكجكدات كرتبيا 

 ككثرتيا.فأعطى كؿ شيء منيا صكرة خاصة كىيئة مفردة يتميز بيا عمى اختبلفيا 

، ك قد صكره فتصكر كتصكرت  الشيء: تكىمت صكرتو  ْكره كره كص  كالجمع ص كره كص 

 فتصكر لي. ك التصاكير: التماثيؿ.

الصكرة ترد في كبلـ العرب عمى ظاىرىا كعمى معنى حقيقة الشيء كىيئتو كعمى معنى 

. فيككف المراد صفتو. يقاؿ صكرة الفعؿ كذا ككذا أم ىيئتو كصكرة االمر كذا ككذا أم صفتو

  ( 474-473: 0228بيا جاء في الحديث أنو اتاه في أحسف صفتو.)ابف منظكر،

 وورد في المنجد في المغة واالدب والعموم كممة صور:

 صكر الشيء: جعؿ لو صكرة كشكبل كرسمو كنقشو.

يؿ لي، تصكر الشيء أم صارت لو عنده صكرة كشكؿ. كيقاؿ الصفة: صكرة  ص كر لي: خ 

  ا أم صفتو .كالنكع: الكجو يقاؿ صكرة العقؿ كذا أم ىيئتو.األمر كذ

 التصكهرم: المختص بفف البحث في التصكرات ك األفكار.
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 ( 440: 2008،لكيس) التصكير: فف تمثيؿ األشخاص كاألشياء باأللكاف.  

      في المغة  الفرنسية :التصور مفهوم  3 -0

الشيء  مصطمح التصكر في المغة الفرنسيةيقابؿ  « représentation »كيقصد بيا إحضار 

ىف أك المغة إما بكاسطة الرسـ أك النحت أك المغة أم أف سيركرة ذكمثكلو أماـ العيف أك في ال

 (.348  :2014، دا حضكر متمثؿ )كاكجة محمىف تستدعي لزكمن ذالتمثؿ في ال

 Repraesentare  ,rendre" كىي مشتقة مف الكممة البلتينية  Représenter " مصدرىا الفعؿ

présent  :اجعمو حاضرا كالتي تعني  .(Alene,2001 :120) 

تعني فعؿ  Représentationفجاءت كممة  le petit Larousseأما في قامكس الركس الصغير

بكاسطة الصكرة أك الرمز أك العبلمة فالكتابة ىي تمثؿ لمغة المنطكقة  بالشيءيعيد اإلحساس 

 (le petit larousse,2010 :879) .تمثؿ ظاىرة أك فكرة ما العبلمة كالصكرة ،الرمز،

َتَمثنَؿ كردت كممة تمثؿ تدؿ عمى التصكر  عربي-كفي معجـ المصطمحات الفمسفية فرنسي

Représentation  فعؿ ذىني ىك في األساس التخيؿ كالحكـ كاإلدراؾ كىك يرتبط بالظكاىر

 تصكر في الذىف صكرة أك كاقعة :َتمثنؿك   .النفسية المقابمة لمظكاىر االنفعالية

Représenter (se-)   ،( 34: 1994)عبده الحمك 
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 التصور من منظور فمسفي:  0-2

 جاء في المعجـ الفمسفي أف التصكر فعؿ بمكجبو يصبح مكضكع التفكير حاضرا في الركح،

 اجتماعيا، فكرة التصكرات كيأخذ بالمرة مكاف المكضكع كلكف أيضا يحققو في محتكاه

الجماعية إستدخمت مف خبلؿ الكعي الجماعي مف طرؼ "دكركايـ" حاليا ال يساعد كجكد ىذا 

الكعي لبلنتقاؿ إلى الفرد كلكف ىناؾ أىمية لؤلفكار كالمعتقدات كالقيـ كالتي تقدـ إلى الفرد 

 (.191-190: 2007كتسمى الثقافة.)كىبة،

مف  شير إلى الكاقع الخارجي أكثرمف "ىيجؿ" كي ابتداءbegriff)  مصطمح ألماني ) تصكركال

يعني البنية : Ernst" Troeltsch  رنست تركلتشأإشارتو إلى الصكرة الذىنية كىك عند "

التصكر البسيط عند "جكف دكم" ىذا المصطمح يعني ك  مبدأ الكاقع الميتافيزيقية لمكاقع أك

 معان  اإلدراؾيعني اإلحساس ك  عند "كانط". ك إدراكنا لممكضكعات ذكات الكجكد الفعمي

كخصكصا ر كما يككف المحتكل المحسكس لفعؿ التفكي يستعمؿ لمداللة عمى ما نتصكره،ك 

 (.191-180: 1985)الباالنش، سابؽ إدراؾالسترجاع 

كىي   vorstellungمعناه لمانية بالمغة األ Représentation كأيضا نجد مصطمح      

ف ال كما نتصكره،تستعمؿ لمداللة عمى ما  خصكصا ك  محتكل المحسكس لفعؿ التفكيري ككَّ

 (. 555: 2008.)الشربيني،سابؽ إدراؾالسترجاع 

مثكؿ الصكر الذىنية ىك  représentation وورد في كتاب مصطمحات العموم االجتماعية

 (Gravitz,2000: 353-354) بأشكاليا المختمفة في عالـ الكعي أك حمكؿ بعضيا محؿ األخر
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 تعني الكممة تمثيؿ أك بياف، Représentation))تصكرنسانية وأما في قاموس العموم اال 

كيطمؽ الكصؼ عمى العينة في الدراسات   Représentativeكالكصؼ تمثيمي أك نمكذجي

كاألبحاث حيث تككف نمكذجية في تمثيميا لمشريحة مف البشر. كممة شمس ىك تصكر لفظي 

 ىك تمثيؿ رمزم لعممية رياضية (+)ةالعبلم ،ـ ىك تصكر لبمدمن العَ  لنجـ ساطع في السماء،

(Dortier ,2007 :728). 

 مفهوم التصور في عمم النفس: 0-2

 في معجم مصطمحات التحميل النفسي:0-2-0

تصكر الكممة )سمعيا( كتصكر أف العاطفة ك  عمى ارتكز Freudفركيد  حسب طرحالتصكر  

 كىك َتَمث ؿ-َتْمثي ؿReprésentant-représentation ( كتصكر–متصكر ) بصريا األشياء

يعني حسب الببلنش كبكنتاليس ما   vorstellungs repraïsentangلماني لكممة أمصطمح 

  كيعني  .تصكر الشيء، يتحدث عف مدلكؿ-داؿعبارة عف  يمثؿ النزكة كىك تمثيؿ نفسي.

المحتكل يستحضر  نو حدث ذاتي قصير المدل مثؿ إدراؾ صكرة ذىنية.أيعرؼ عمى ك  َتمثؿ

 .((Lacomme,2005 :328 ع أك كضعية أك مشيد لمعالـ الذم يعيش فيو الفردمكضك 

 إحضار فيك :Norbert Sillamyلنوربار سيالمي في قاموس عمم النفس  أما 0-2-3

يرجع إلى الكممة البلتينية صكرة بؿ  « Representar »فقط   الشيء، ال يقصد بو إحضار

 .(N.Sillamy ,1980 :1929). العقمي بؿ ىك بناء يقـك بو نشاطنا ،لحقيقة الشيء
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مف ، Christine Bonardi et Nicolas Roussiau  كركسيككما تؤكد ذلؾ كريستيف      

خبلؿ تعريفيما لمتصكر بأنو عممية بناء رمزم لشيء غائب، فيك فكرة تمثؿ فعؿ ليصبح 

مف إعادة حاضرا في الذىف، كىك ليس مجرد تصكر لكاقع، إنو بناء لنشاطات ذىنية تمكف 

تشكيؿ الكاقع عف طريؽ إعادة تككيف المعطيات في سياؽ القيـ كالمبادئ كالقكانيف كتصبح 

بذلؾ التصكرات االجتماعية عبارة عف شكؿ مف المعرفة المتداكلة مف الحس المشترؾ كلذا 

 .(Roussiau,1986 :88) يقع إنتاجيا كتقاسميا اجتماعيا.

نستخمص شركطا معينة لتكضيحو: فيك يعالج  فمف خبلؿ عمؿ التصكر االجتماعي     

المعمكمة المقدمة كذلؾ بالتركيز عمى التكجيو االنتقائي، ككذلؾ تحضير العناصر في تشكيؿ 

جديد، كفي ىذا السياؽ فإف كؿ تصكر يظير كسيركرة دينامية يتـ عبرىا عممية اعادة بناء 

الخاصة بالتصكر تعمؿ ككؿ الكاقع، كما يجب فيمو كالتركيز عميو، أف ىذه الدينامية 

منسجـ، فسيركرتا التكضيع كالترسيخ ترتبطاف كتتعاكناف في األكقات الخاصة ببناء الكاقع، 

 كتشتركاف كذلؾ في كؿ تطكر أك تحكؿ لمتصكرات.

 أفPiaget. Jبياجي  يرل جكفالتصور من منظور عمم النفس المعرفي:   0-2-2

رجاع إلى الحاضر ما اإلكرة الذىنية كىذا يخص التصكر ىك ميكانيـز ذىني يسمح ببناء الص

أك حادثة معينة كالتصكر يعد الممثؿ الرئيسي لممكضكع  ىك مف الماضي كفكرة أك مكضكع 

  مف خبلؿ زاكيتيف ىما األبنية المعرفية كالكظائؼ المعرفية. رمزيا  بناؤه الذم أعيد 

(Piaget. j, 1967 :8)  
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التصكرات تتأثر ببعض المتغيرات  ،معرفيةال الناحية  مفأنو  Guimeli(1999)كيشرح      

يف تظير الكضعية أ ،ك مخفيةأبارزة  التي تككف إما معالجتو مثؿ الجياز المركزم كطريقة:

ة، كعند تقديرنا مختمفاليككف عمييا الفرد، كىذه المتغيرات تقكد الفرد بالنماذج العقمية  تيال

ستطيع القكؿ أف سمككو مسيطر عميو عمكما لبعض المكاقؼ التي يتخذىا األفراد، ن

بالتصكرات االجتماعية، كبالتالي عمينا أخذىا بعيف االعتبار في تفسير سمكؾ األفراد مع 

متغيرات أخرل تدخؿ ضمف ىذه السيركرة، كىنا نتحدث عف مجاؿ منفرد لتفكير اجتماعي 

 Rouquetteرككيت كقد تحدث في ىذا المجاؿ  لؤلفراد، يشكؿ متغيرا تفسيريا أساسيا.

: ىذا ىكية المكضكعاجتماعية مستقمة داخميا كىي: -عكامؿ نفسك 03عف ثبلث  (1998)

التككيف يمكف إدراجو في سمـ المبادئ أيف يذىب الى "ىذا يتعمؽ باألخريف" )ىكية 

 منتشرة(حتى البمكغ إلى "ىذا يتعمؽ بي مباشرة")ىكية محددة(.

ىذه مسألة ليست ميمة )تقدير  سمـ أيف يقكؿ": ىي مكضكعة أيضا في تقدير المكضكع

 أدنى( حتى البمكغ الى "ىي مسألة حياة أك مكت")أعمى تقدير(.

: تقدـ دكره في سمـ التقدير المكضكعي بالذىاب إلى "ال يمكنني إمكانية القدرة عمى الفعؿ

 مفعؿ(.فعؿ أم شيء" )إمكانية متعمقة بالفعؿ األدنى( حتى "حسب مقدكرم" )أعمى امكانية ل

بإنجاز بطاقة ميدانية  Rouquette (1998) تقاطع ىذه المككنات تسمح حسب العالـ رككيت

لقياس تصكرات الفرد الجماعية مف خبلؿ تمؾ المجمكعات الثبلثة كتحميميا الى عكامؿ 

 (Monique. b,2001 :96-99)مشكمة ليا. 
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 بأفعالوالفرد عف محيطو ك مستدخمة يككنيا  نماذجفي عمـ النفس ىي "  التصكرات إذف     

مستعممة مف طرؼ الفرد كمصدر لممعمكمات كأداة  النماذجه ذا المحيط كتككف ىذفي ى

التمثبلت كلكف يجب  إلنتاجلضبط السمكؾ كالتخطيط لو " حيث تكجد بنية بيكلكجية كعصبية 

كالتي  ةتككف قد تبمكرت خبلؿ تفاعبلت الفرد مع المحيط، فالتمثؿ مرتبط بحالتي القابمي أف

الطكيمة المدل لممعرفة التي يمتمكيا الفرد كالحالة اآلنية عندما  الذاكرةالتسجيؿ في  إلىتعكد 

  .( 139 :2011بف أحمد ، )تككف تحت سيركرة نشاط ما 

مف ىنا يمكف فيـ التصكر عمى أنو بنية معرفية ذات كظيفة تتحدد بشركط مكانية     

 ء كاألفكار أكثر مف مجرد كممات أك أشياء.كزمانية تجعؿ عبلقتيا بعالـ األشيا

 مفهوم التصور في عمم االجتماع: 0-2

إلى نمط مف أنماط  ترمي عبارة التصكر االجتماعيأف " :Denise Jodeletتقكؿ جكدلي     

معرفة المعنى المشتركة...بطريقة عامة فيك شكؿ مف أشكاؿ الفكر  ،العمـ الخاصة

 كرية تحدث حينما ينشغؿ الفرد بشيء ما قد يككف شخص،كىك عممية عقمية كف االجتماعي،

 (Fischer.G.N,2005 :130) ".يككف ىذا الشيء مجسدا أك خياليا فكرة أك نظرية كقد حدث،

مف خبلؿ تعاريؼ التصكر في مختمؼ المجاالت نبلحظ أنيا تتقارب لتؤكد عمى      

عادة بناءه حسب استرجاع أك استحضار نمكذج أك صكرة عف مكضكع ما في ذىف ال فرد كا 

الكاقع المعاش مع اختبلؼ طفيؼ يخص مجاؿ انتمائو إذا كاف معرفيا أك نفسيا أك اجتماعيا 

 رغـ أننا ال يمكف الفصؿ بينيا ألنيا عممية عقمية كنفس اجتماعية متكاممة .
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   :األنثروبولوجيا لمتصوراتنظرة  0-2

بطة بالديناميكية الفردية ف التصكرات الجماعية مرتأب Mauss(1947)يؤكد مكس 

ىك مجرد الكحدات العامة مثؿ  حيث تجمع التصكرات الجماعية بيف ما كالتصكرات الفردية،

مختمؼ الميكانيزمات النفسية الفردية غير القابمة لممبلحظة المكضكعية  أيضاالمجتمع كلكف 

-Lévi ستركس  أما ليفي كما ىك مممكس )مختمؼ العادات كالسمككات التي يقكـ بيا الفرد(

Stauss  (1955-1961)  فيرل أىمية دراسة التصكرات الجماعية انطبلقا مف التصكرات

فالتصكرات العقمية الفردية ىي التي  قؿ تعقيدا مف التصكرات الجماعية،أالفردية فيذه األخيرة 

 .(Roussiau, 1999 :14-15) تتحكـ في التصكرات الجماعية كتسمح ليا بالظيكر

 :لمتصورات عمم النفس االجتماعينظرة  0-2 

مفيـك التصكرات  Moscovici (1961)يقترح عمـ النفس االجتماعي مف خبلؿ مكسككفيسي  

فيي  ،االجتماعية عمى اعتبارىا ديناميكية كمتطكرة كما أنيا منحصرة عمى بنى صغيرة

 جماعية.متعددة كأكثر تنكعا كليذا السبب تتغير بشكؿ أسيؿ كأسرع مقارنة بالتصكرات ال

نما ىي الجماعات التي  كالجماعة في تصكر مكسككفيسي ليست ىي المجتمع األصمي كا 

 (Roussiau N & Bonardi C, 2001 :17-18). ينتمي إلييا األفراد

: يجمع العمؿ أك الكظيفة التي يشغميا الفرد بيف الجانب العقمي تصورات العمل-3

ا بيف ىذه المياديف تصكرا اجتماعيا اعتبره كالجانب النفسي كالجانب المادم إذ يخمؽ مزيج
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Claude Lemoine(0223تأوه )  لعبلقة األشخاص في  لميمةمف بيف السيركرات اسيركرة

تصكرات ال عمييا تسيطر ، كالتيؤلفرادلالتنظيمية كالثقافة  العمؿ كالمستمدة مف الثقافة العامة،

حداىما تعكد اف عف التمركزية لمعمؿ لكف المفيكميف يعبرا .كالقيمة التي يعطييا األفراد لمعمؿ

منيا تطكر ، لتصكرات مشتركة كاألخرل تتعمؽ بالجانب العاطفي )االىتماـ بالعمؿ(

 (Mouttou et blanch,1998)كحسب دراسة في ىذا السياؽ الذات كالعائد. ك تأكيدالشخصية 

 ضر كل معيشي م  في المجتمع كاالحتفاظ بمست يـاندماج الحفاظ عمى جؿأمف أف األفراد  

عف ما ال  االستغناءحد  إلى تناشخصيلمتعمؽ بكا تناحيا طيمةريده نكالحصكؿ عمى ما 

العمؿ ينتج صعكبات  فإف خرآمف جانب  ك رغـ كجكد بعض التناقض نحتاجو بسيكلة

 شدة العمؿ يتحمؿ الضغط مف حيث الكقت كال كعراقيؿ يتمنى العامؿ التخمص منيا ألنو ال

(Lemoine,2003 :25) 

دراستو باألخص عمى ل Piaser (2000)كاف اىتماـ  الباحث  :التصورات المهنية-3-0

نشاط كالعبلقات المينية في محتكاىا التصكرات  مجمكعة كبيرة مف المكظفيف ك بحكثو حكؿ 

 أشياء مف خبلؿ باحثيف عممكا عمى اليكية المينية الخاصة بمجمكعة مكظفيف مقارنة مع

  (Bataile,Blin,Jacquet-Mias et  Piaser,1997)     في ىذا المجاؿكاضحة بالنسبة ليـ 

العادم كمعرفة  المكظؼ معرفة التفريؽ بيف حكؿ والتصكرات في دراست أف أكد عمى إذ

  بيف المجمكعتيف هالذم كجد اتجالفرؽ كالناذ أف  .األبجدياتفي  وميتسجما يستحؽ الخبير ك 

 الطبية الميف أفكجد ف .مفركقات عف الصحة المينيةل األكلى دراسةو في المن برأك كاف 

 .ابط بيف األفراد كمكضكع التصكر كتغيرهك تؤثر عمى الر  كىي اعتبارىا خطريمكف  الثبلثة
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.ىذه المسافة تسمح برؤية تقرير عف  2001 سنة مسافة المكضكع Abric  كالذم سماه ابريؾ

مع  عمى العبلقةدالة  مؤشراتعدة  يعطينامركب الذم ال عف بحثالالمكضكع مف خبلؿ 

،تشارؾ المجمكعة في المكضكع كمستكل تطبيؽ  معرفة أكثر بالمكضكعكىي:  المكضكع

تصكرات الأعماؿ حديثة أعادت تشكيؿ ىذا المفيـك في مجاؿ ، مف خبلؿ  المكضكع

  salesses كسالسز Sales-Wuillemin(2008)ك كيممف  Morlotمف بينيـ مكرلك .االجتماعية

 Abric   .(Roussiau,1999 :17-19)( 0227) كابريؾ  Dany كداني

 التصورات االجتماعية لمعمل: 3-3

فإف" التصكر االجتماعي ىك شكؿ متطكر مف  Denise Jodelet 1990ػجكدلي  كفقا لػ   

المعرفة المشتركة مف خبلؿ نظرة كاقعية ككاضحة لبناء حقيقة مشتركة لمجمكعة اجتماعية " 

أنيا مكجكدة عمى الكاجية النفسية كاالجتماعية، مف خبلؿ دراساتيا فإف  كتعتبرىا أيضا 

التصكرات تقدـ قيمة إرشادية لمعمـك االجتماعية في مجاالتيا التطبيقية أكثر مف التربية 

كمختمؼ المعارؼ أك االتصاؿ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أعماؿ مؤتمر أخبار البحكث 

 (Gry Meunier,2002 :4-6).جامعة  AREFالتعميـ كالتدريب 

ضمف كتاب عنكانو التحميؿ النفسي صكرتو  1961لو عف التصكرات سنة ةفي دراسك   

ال أنو  :Moscoviciكجد مكسككفيسي    la psychanalyse son image et publicكجميكره 

كىي تختمؼ في محتكاىا كمستكل  تصكرات،ىناؾ يكجد تصكر كاحد لمتحميؿ النفسي بؿ 
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. كجيييا العاـ نحك التحميؿ النفسي كما تختمؼ حسب االنتماء االجتماعيبنائيا كت

(Ferrol,1995 :244) 

 كمف خصائص التصكر االجتماعي: أنو مصطمح يحمؿ:

 مف حيث الشكؿ كالرمز. طابع رمزم داللي -1 

: تككف بعممية متبادلة تتـ بيف كؿ مف العممية عممية ادراكية كفكرية ذات طابع تصكرم -2

راكية ذات الطابع الحسي، كالعممية الفكرية ذات الطابع التجريدم المحض، كيعد التصكر االد

عممية ثالثة ليا خاصية إزدكاجية، إدراكية كفكرية. فتصكر شيء ما ىك إعادة إحضار ىذا 

الشيء لمكعي مرة أخرل رغـ غيابو، أك عدـ كجكده في المجاؿ المادم ،حيث أف كممة 

ادة انتاج الحقيقة بكؿ بساطة بؿ تدؿ عمى الخياؿ االجتماعي التصكر ىنا ال تعني إع

 كالفردم.

:ال يكجد تصكر دكف مكضكع، كقد يككف ىذا المكضكع بطبيعة  االرتباط بالمكضكع -3

 مجردة أك خاصا بأشخاص بارزيف في حياتنا سكاء بالسمب أك باإليجاب.

النفسية األخرل ىك أنيا  مف مميزات التصكرات عف باقي العمميات الطابع البنائي: -4

عممية بناء عقمي، أم تركيب يقـك بحدث مف خبلؿ العمميات االدراكية كالفكرية، إذ يتـ ما 

يؤدم بو إلى التغير. ينتزع منو بعض الخصائص، كيضيؼ اليو البعض منيا، فالتصكر ىك 

 .(Serge Moscovici,1961 : 364شيء غائب، يضاؼ اليو شيء حاضر مما يجعمو متغيرا )
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أف الجماعة  Durkheimيرل دكركايـ  :لمتصورات االجتماعية نظرة عمم االجتماع-2

بؿ كياف مستقؿ كليذا يجب دراستيا  ليست مجرد حاصؿ لمجمكع األفراد الذيف يككنكنيا،

كىي مختمفة كعابرة  عمى ىذا األساس كبالتالي التصكرات الجماعية خارجة عف كعي األفراد،

في حيف أنيا مستقرة كمتقاسمة عندما تككف جماعية )الظاىرة  .رديةكيكمية عندما تككف ف

االجتماعية عند دكركايـ ىي األبنية االجتماعية كالمعايير الثقافية كالقيـ التي تكجد خارج 

 .الفاعميف كتمارس عمييـ في نفس الكقت القير كااللتزاـ في كؿ مجاالت الحياة

(blanc,2006 :14)   

ف التصكرات االجتماعية ظكاىر تتميز عف بقية إف Durkheimـ لدكركايلنسبة فبا         

الظكاىر في الطبيعة بسبب ميزاتيا الخاصة مف حيث ىي بقايا لحياتنا الماضية إنيا عادات 

حركنا دكف أف نعي أم أنيا كؿ ما يشكؿ سماتنا األخبلقية ميكؿ ت   أحكاـ مسبقة، مكتسبة،

مف أفكار حالية بؿ ىي ما اكتسبو مف الماضي مف  كأنيا ليست ما يدكر في ذىف الفرد

 خبرات كأفكار  راسخة في الذىف تضـ كؿ القيـ كاألفكار المرتبطة بمحيطو.

Roussiau N & Bonardi C, 2001 : 23))   

تعرؼ التصكرات عمى أنيا تصنيؼ كتسجيؿ كتمييز لممعمكمة  :أنواع التصورات-2

 أنتجت ثبلث نظريات مختمفة:

ىك مجاؿ نظرم يفسر كيفية خمؽ حالة داخمية  أول التصور كمسجل األول:النوع 2-0

عندما تستقبؿ أحد الحكاس المنبو، تتأثر بمكضكع خارجي أك داخمي فتشكؿ ما يسمى 
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باإلحساس عند التنبيو. نتحدث ىنا فقط عمى األثر الفيزيائي في المستقببلت. كخير مثاؿ 

بعد تنبيو خارجي يحدث  R 2ك  R1رحمتيف انعكاس الصكرة في شبكة العيف مف خبلؿ م

أكدا بأف تطبع  (Marr,1982,cf.sloman,1983)فيزيائيا داخؿ العيف. حيث أف العالماف 

 الصكرة لشيء خارجي ىذا ىك التصكر يؤكد خصكصية تحريض المستقببلت الحسية لمعيف.

 فآلية التصكر ىنا تشبو آلية عمؿ كاميرا السينما.

: في ىذا المجاؿ نظرية العمـك المعرفية تستعيف تصور كتصنيفالنوع الثاني: ال2-3

بالتصكرات لشرح كتفسير العمميات التي يعالجيا لمعمكمات متعددة كمختمفة كالتي تستقطبيا 

الحكاس، فيجب تفسير كيؼ لعضك النجاح في إيجاد كقت إليجاد كمقارنة كربط األفعاؿ 

قياسي، يحتاج ىذا التصنيؼ إلى تصكر  لمعالجة معمكمة كتخزينيا كاسترجاعيا في ظرؼ

 سابؽ كىك تحقيؽ التسجيؿ فالتصكر ليس فقط استحضار حالة جديدة خاصة لمعالـ. 

تفسر العممية كيفية تصكر عامؿ النكع  النوع الثالث: التصورات كمرتب أو ُمصِنف2-2

يكضع الثاني أكثر خصكصية. فيجب أف تفسر مكاف التكاجد مقارنة مع ىذا التصكر ككيؼ 

" كفي croyancesالمعتقدات كمو " نظاـ ضمف العبلقات الداخمية لكؿ كاحدة منيا، لتشكيؿ

النياية تمكضعيا مقارنة مع النشاطات في المحيط مف كجية نظر معرفي، التمكقع كتصنيؼ 

المنبو ىي مف العمميات القاعدية فيجب التحكـ في نتائج التصنيؼ بصفة ترتيبية أم 

ع تصكرات أخرل أكثر خصكصية كخمؽ عبلقة خاصة مع ىذه تمكضعيا مقارنة م

 . ((Roussiau,1999 :9-12النشاطات.  
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 أساسيتافف اعف سيركرت Moscovici يتحدث مكسككفيس صورات:الت بنية -2-0

 التصكرات كىما التكضيع كالترسيخ كعرفيما كما يمي:تساىماف في ظيكر كعمؿ 

ىي السيركرة التي يستعمميا : Processus d’objectivations سيرورة التو ضيع 2-0-0

دراكوالمسافة بيف المعرفة التي يؤسسيا كالمكضكع االجتماعي ك  قميصالفرد لت ا ذحكؿ ى ا 

 (Claude et moliner,2008 :123) .المكضكع

كىي الطريقة التي تتـ بيا عممية انتقاء المعمكمة المكجكدة اجتماعيا بدقة كاألفراد يختاركف 

ات كتصفية البعض اآلخر بمحتكاىـ االجتماعي، أم أف بعض العناصر أكثر بعض المعمكم

كمجمكعة المعمكمات األكثر داللة  أىمية مف األخرل كالتي ليا أصكؿ في البناء االجتماعي.

    noyau figuratif  .( Roussiau,1999 :23)  لمتصكرىي التي تككف النكاة المشكمة 

تسمح بترتيب المعارؼ الخاصة بمكضكع تصكر ما  كضيعأيضا بأف عممية الت Blanc كأشار

صكر مممكسة، فيي عبارة عف تنظيـ خاص  إلىبالمركر مف عناصر نظرية مجردة 

يا يتمكف الفرد مف تخزيف مف خبلل، ك لممعارؼ المتعمقة بالمكضكع كىي معارؼ تـ انتقاؤىا

ني إاَل العناصر عمى حساب البعض اآلخر، ىذا االنتقاء يسمح بتبالمعمكمات  جزء مف

 (Blanc.N,2006 :20)  كالمبلئمة لقيـ المجتمع؛ فقط الرائجة

الى  Sophie Berjot et Gérald Delelis  2014كيشير الباحثاف سكفيا بارجك كجيرالد دليمي 

أف عممية التكضيع ىي ميكانيـز يسمح بمركر عناصر مجردة كنظرية الى صكر حقيقية 
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ثبلث خصائص  Moscovoci  1961 حدد مكسككفيسيكمممكسة كتشكؿ نكاة التصكر ك 

 لمتكضيع كىي :

تعمؿ عمى تصفية المعمكمات كتتخمى عف البعض اآلخر   la sélection:خاصية االنتقاء -

 كاعادة بناء الكاقع.

الفرصة  تيحي لمتصكر، األساسية: إنو النكاة le schéma figuratif  المخطط التصكيرم -

 لممفاىيـ كيجمعيا بشكؿ مكثؼ أيفلمتصكرة كما يعدؿ التعقيد لتجسيد كتبسيط الظاىرة ا

 .صكرة حتى عف بعض العناصر المتضاربةيتمكف الفرد مف تككيف 

نتيجة  فالتطبيع،  تسمى مرحمة النكاة الشكمية :La naturalisation خاصية التطبيع-

لكاقعية كبذلؾ لمتكضيع، فيك سيركرة تسمح بتحكيؿ المكضكع لمغة مصنفة كترتيب لؤلحداث ا

  .يعزز كيطكر التصكرات كالمفاىيـ المجردة كيحكليا الى كينكنة مكضكعية

 (Berjot ,S et Gérald,D,2014 :183)   

عبارة عف معمكمات  (عممية التكضيع) مككنات ىذه السيركرة كمنو نستطيع القكؿ أف  

بالتالي يستخرج كؿ فرد  مرتبة كمستقمة تساىـ في عممية البناء االجتماعي لمكاقع ، ،منتقاة

، كما أكد عميو تصكره لؤلحداث كاألشياء دكف أف يككف تفرده متعارضا مع كاقعو االجتماعي

كعمى أنيا سيركرة تسمح بتقميص المسافة بيف المعرفة   Moscovici (1961)ذلؾ مكسككفيسي

كيؿ االعتقاد كىذا ما يتعمؽ بتح دراكو لوإالمككنة عند الفرد عف المكضكع االجتماعي كبيف 

 .(Claude et Moliner ,2008,123) أك الرأم الى معمكمة.
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  Processus d’ancrage :سيرورة الترسيخ ) اإلرساء( 0-3 -2

بجعؿ الشيء مفيكما ككاضحا  لو ىك السيركرة التي يختار بيا الفرد إطار مرجعي يسمح

يف التصكر كتعطيو تساىـ في تكك أف سيركرة الترسيخ  Moscovici  حيث يرل مكسككفيسي

فعالية كاضحة في النكاة، مشكمة في خمؽ حركة الترسيخ، بفضميا مكضكع التصكر يدمج في 

نظاـ القيـ عند األفراد كيدخؿ ىذا ضمف المقارنة بيف المعمكمات الجديدة أك السابقة مع 

ع الكظائؼ التي يحمميا الفرد في ذاكرتو كيصنؼ المكضكع الجديد م مخزكف نفس العائمة ك

تكيؼ كبالتالي يرسخ، اذف المكضكع سيترجـ بصفة مختمفة حسب كؿ مجمكعة اجتماعية مف 

خبلؿ شبكة مدلكالتيـ كىكيتيـ كبذلؾ يشكمكف مجمكعة كاسعة مف المعاني الجماعية 

لممكضكع. فيصبح ىذا األخير كسيط كناقد لمعبلقات بيف مجمكعات المجاؿ األساسي 

ا الى نظاـ المعايير كالقيـ المكجكدة سابقا. )ترسيخ(، ىذا اإلدماج يضيؼ جديد

Guimelli,2015 :24) (Moliner et.   

تترجـ الصكرة التي ارتسمت كأداة تكاصؿ بيف األفراد  (سيركرة تكضيع) أم أف ىذه العممية

أم المفاىيـ كالمعارؼ كذلؾ بعد تعديميا أك تحكيميا إلى صكرة أك عناصر ذات معنى في 

اليدؼ مف  ك صيا كتندمج لتصبح حقيقة يتفاعؿ األفراد مف خبلليا ذىف الفرد تتفؽ خكا

 . في شكؿ جديد الترسيخ ىك دمج كتقديـ نظاـ تفكيرم متكاجد مسبقا

  :حيث أف أشكال لمترسيخعند دراسة التصكرات االجتماعية يمكف مبلحظة ثبلث 
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 المعتقدات في يعتمد عمى تدخؿ المعتقدات أك القيـ العامة مثبل :الشكل األول 2-0-3-0

ه ذعالـ تسكده المساكاة كالتي يمكنيا تنظيـ الصبلت الرمزية مع اآلخريف كما أف تحديد ى

المعتقدات أك القيـ كعامة ال يعني بالضركرة أف الجميع يتقاسميا إنما ألنيا تتدخؿ في عدد 

 .كبير مف العبلقات ك التقييمات االجتماعية 

في الطريقة  ذلؾيتـ بتراكب التصكرات االجتماعية ك لمترسيخ ي :الشكل الثاني  2-0-3-3

التي يتصكر مف خبلليا األفراد الصبلت بيف الكضعيات كالفئات االجتماعية مثؿ الطريقة 

 .التي مف خبلليا تصكر الصبلت بيف الفئات الجنسية 

ا ما كضع الباحث صمة مف التصكرات ذلو فيتـ تحميمو إ الشكل الثالث  2-0-3-2 

لؾ مف ذة كاالنتماءات أك الكضعيات االجتماعية الخاصة التي يحتميا األفراد ك االجتماعي

خبلؿ الفرضية القائمة أف كؿ اندماج اجتماعي مشترؾ مع أفراد آخريف يؤدم إلى تبادالت 

( 04أربع )يمكف إبراز  Roussiau حسب ركسيكك  .كتجارب خاصة تقيس التصكرات المبلئمة

 لسيركرة الترسيخ : كظائؼ

 كذلؾ الكاقع، كتفسير بفيـ لؤلفراد  االجتماعية التصكرات تسمح المعرفة: كظيفة 2-0-2

 بيا يؤمنكف التي كاآلراء كاألفكار القيـ مع منسجـ لبلستيعاب، قابؿ قالب إطار في بإدماجو

 كنقميا المعرفة بتبادؿ يسمح مشترؾ مرجعي إلطار بتحديدىا االجتماعي التكاصؿ تسيؿ كما

 .كنشرىا
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 عمى الحفاظ كتجعؿ الجماعة بيكية التعريؼ في تسيـ  :اليكية كظيفة 2-0-2

 فيذه االجتماعييف، كالتصنيؼ المقارنة عممية في تسيـ أنيا كما ممكنان، أمرا خصكصيتيا

 الكظيفة ىذه مف اليدؼ أف ذلؾ سيركرات يخص فيما ميمة مكانة لمتصكرات تعطي الكظيفة

 صكراتالت فأل إلييا ينتمي التي الجماعة عف ردالف عند ايجابية صكرة عمى الحفاظ ىك

 . لمفرد االجتماعية التنشئة مف ما نكعان  تعكس االجتماعية

 تشكمو الذم الكاقع تفسير فنظاـ كالممارسات، السمكؾ جوك ت إنيا  :التكجيو كظيفة  2-0-2

 تنتج تلمممارسا بالنسبة التكجييية العممية كىذه لمفعؿ كمكجو يعد االجتماعية لتصكراتا

 كما يمي:Roussiau( 1999 ) أساسية شرحيا ركسيك عكامؿ ثبلثة مف انطبلقان 

 حددت التي فيي المكقؼ، مف الغاية تعريؼ في مباشرة تتدخؿ التصكرات أف 2-0-2-0

 مف كالمتبنى مباشرة المعرفي السير نمكذج تحدد أنيا ذلؾ لمفرد، المناسبة العبلقات نمط مثبلن 

 .اتصاليا خبلؿ مف أك بنيتيا في سكاء الجماعة طرؼ

تقكـ ك  تحدد كىي ، الكاقع عمى أثرا تحمؿ فيي؛ لمتكقعات نظامان  التصكراتأف  2-0-2-3

 تحممو لما مناسبان  الكاقع ىذا جعؿ ىك كاليدؼ بالكاقع، الخاصة كالترجمات المعمكماترشيح تب

 ككذلؾ كتسبقيا اتتقدمي ألنيا التفاعبلت سياؽ عمى تعتمد كال تتيح ال فيي ،التصكرات

 كتقييمنا انطباعاتنا تكجيو كظيفتيا الكاقع، رمكز لفؾ أنظمة تعد فإنيا كبالتالي. تحددىا

 كسمككياتنا.
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 كما مسمكح ىك ما لنا تحدد إذ بيا، قكـن  التيكالممارسات  السمكؾ تقرر إنيا -2-0-2-2

 عبلقاتكال لقكاعدا تعكس أنيا ذلؾ المعايير دكر بالتالي كتمعب. ما مكقؼ في مرفكض ىك

 (Roussiau,1999 :24-25) .البلزمة السمككيات كتصكر االجتماعية

مف التجارب الشخصية أك  اا األساس يمكف القكؿ أف التصكرات تتككف انطبلقذكعمى ى  

 الحقا. بيا تندمج فيما بعد في حياة الفرد كإطار مرجعي لمتأكيؿ كالعمؿثـ الجماعية المعاشة 

 : اتبنية التصور  -2-3

  مككف مف جيازيف مكمميف لبعضيما : عمى أف التصكر االجتماعي  Abric أبريكيؤكد 

 كؿ تصكر ينتظـ حكؿ نكاة مركزية التي تمثؿ le noyau Central النواة المركزية 2-3-0

العنصر الرئيسي الذم يحدد داللتو ك تنظيمو في الكقت نفسو، كذلؾ ألنيا األكثر استقرارا 

أكثر التغيرات الرتباطيا بالمعايير كالقيـ كالذاكرة كالتاريخ الجماعي كذلؾ  كديمكمة كتقاـك

بالرغـ مف تطكر كتحرؾ اإلطار الذم تكجد بو حيث يؤدم غيابيا إلى تدمير التصكر 

عطائو داللة مغايرة تماما. يرل  أف تحميؿ النكاة المركزية كالعناصر المككنة ليا  أبريككا 

اج الشخص في الكاقع الذم يعيش فيو غير أف معرفة خطكة ضركرية لمكشؼ عف اندم

محتكل التصكر ال تكفي لمتعرؼ عميو ك تحديده فتنظيـ ىذا المحتكل ىك األىـ حيث يؤكد 

بأنو بالرغـ مف تشارؾ تصكريف في محتكل كاحد فانو يمكف أف يككنا مختمفيف ك ذلؾ  أبريك
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عناصر، كتقـك النكاة المركزية إذا اختمؼ تنظيـ محتكاىما بسبب اختبلؼ مركزية بعض ال

 بثبلث كظائؼ ىي :

 تككف مف خبلليا كتحكؿ داللة العناصر األخرل المككنة لمتصكر كظيفة مكلدة 2-3-0-0

 .أيف تعطي ليا معنى

تحدد النكاة المركزية طبيعة الركابط التي تكحد عناصر التصكر  تنظيميةكظيفة  2-3-0-3

 كتثبتيا.

 (Blanc,2006 :23) لمتصكر ثباتا زمنيا متفاكت المدة.تعطي  كظيفة مثبتة 2-3-0-2

 

    Le Système périphérique  et  Les éléments  centrales  المركزية:العناصر الجهاز المحيطي و  2-3-3

كتقـك بدكر الكاجية بيف الجياز المركزم كالكضعيات  الكـ، حيث تمثؿ الجزء األكبر مف   

تصكر بمراعاة حساسية الكضع المممكس، فالجياز المحيطي لو المممكسة ككذا ضماف نمك ال

 ثبلث كظائؼ أساسية :

ىك  ناتج عف ترسيخ التصكر في الكاقع فالجياز المحيطي تنفيذيةكظيفة  2-3-3-0

يشتمؿ عمى العناصر التي تتضمنيا الكضعية التي يكجد بيف النكاة المركزية كالكاقع  الكاجية

  كجو الظاىر لمتصكر.ىي البيا التصكر كبالتالي 
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تطكرات الكضعيات مف خبلؿ  رغـؼ التصكر يتتيح تكي تعديؿالكظيفة  2-3-3-3

المعمكمات الجديدة كاستيعاب تحكالت المحيط كفي مقابؿ استقرار النكاة المركزية تتخذ 

لمتصكر. أم تؤدم كظيفة تكييؼ التصكرات  فكالمر  غيرالعناصر المحيطية المظير المت

ع المعكقات ك تغيرات المكاقؼ المممكسة التي تكاجييا الجماعة فإذا ظيرت االجتماعية م

ف النظاـ إىناؾ عناصر جديدة مثبل أك معمكمات تعيد النظر في النكاة المركزية لمتصكر ف

المحيطي يككف األكؿ في إدماج ىذه العناصر الجديدة ليسمح لمتصكرات بالتكيؼ مع الحفاظ 

 عمى معناىا المركزم.

كالحفاظ عمى  مف خبلؿ إدماج مشركط لمعناصر المتناقضة  دفاعالكظيفة  2-3-3-2

فالجياز المحيطي ىك الكحيد القادر عمى تحمؿ التناقضات داخؿ  التصكرات كنكاتيا،

 (Berjot ,S et Gérald,D,2014 :184)محتكياتو. 

نظرية مف خبلؿ تفسيره ل Christian Guimelli 2001كحسب ما أشار لو كريسياف قيميمي 

( أف الجياز المحيطي يتعامؿ مباشرة مع األحداث اليكمية، كىذه العناصر 1994ابريؾ )

تمتاز بالمركنة كتشمؿ الجانب الحقيقي كالعممي لمتصكر كبالتالي تسمح بتكييفو حسب تغير 

كعندما يتعمؽ األمر بعنصر  المحتكل االجتماعي كأماـ كضعيات مختمفة يكاجييا الفرد،

نطقيا أف يختار الفرد المخطط األكثر األنماط اختبلفا التي تمكنو مف تفسير محيطي فإنو م

  (Lebrun,2001 :94-95) الكضع كنتائج ادماج العنصر المتناقض في التصكر.

 



  انتصوراخ                                                                              اوًانثانفصم 

65 

 :وآلية عممها التصورات االجتماعية ةنظري-2

 م)التطكرم االجتماعي( الذ تطكرم-النمكذج السكسيك مف بينيا ناؾ ثبلث نماذج ى     

لمعمؿ عمى التصكرات االجتماعية  Moscovici (1961) يعد أكؿ مقاربة يقترحيا مكسككفيسي

حيث يدرس ىذا النمكذج الكيفيات التي ينتج مف خبلليا األفراد تصكراتيـ حكؿ مكاضيع 

 كتككف مف خبلؿ سيركرة عفكية مكلدة لمتصكر تحتاج لثبلث شركط: الحياة المختمفة.

 الحاجة إلى االستدالؿ ،ثـ شرط  التركيز في البؤرة، ليميو شرط  ةتشتت المعمكمأكليا ىك 

 الشركط:ؿ فيما بعد أكثر في ىذه فصَ  Moliner (1993)  مكليني"لكف  

 متعدد األشكاؿ. أكظيكر مكضكع معقد كمركز  -

 .كجكد جماعة اجتماعية-

 كع.كجكد رىانات متعمقة باليكية أك بالترابط االجتماعي متأثرة بيذا المكض-

أم مجمكعة مف التبادالت كالتفاعبلت ما بيف الجماعات حكؿ  حدكث ديناميكية اجتماعية،-

غياب تنظيـ امتثالي أك دكغماتي متحكـ في المعمكمة المتعمقة كأيضا  ىذا المكضكع.

 بالمكضكع.

 مف خبلؿ ىذا النمكذج سيركرتيف ينتج عنيما ظيكر Moscovici كما اقترح مكسككفيسي    

 ىي السيركرة التي تجعؿ المجرد مممكسا. l’objectivationسيركرة التكضيع:،  تالتصكرا
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ىي سيركرة يحاكؿ األفراد مف خبلليا إدماج المعمكمات  l’ancrageسيركرة الترسيخ:و 

ىذا مف جية كمف جية أخرل . الجديدة المتعمقة بالمكضكع في نسؽ مرجعي مكجكد سمفا

في حيف تخصص  ة تضمف إعطاء الداللة لممكضكع ،محيطيالعناصر الالنكاة المركزية ك 

 ((Adjoints  Blanc,2006 :19-20كتدفؽ ىذه الداللة مجمكعة مف العناصر المركزية النائبة 

تحدد أشكاؿ التصكر عمى أساس جانبيف أساسييف في  أشكال التصورات : -2

 تككيف الفرد كىما الذات كاآلخر.

نو خاص بفرد لذاتو كمتعمؽ بو ألذاتو كبالتالي نقكؿ ىك تصكر الفرد  :التصكر الذاتي -2-0

 كيتدخؿ في ىذا النكع مف التصكر العكامؿ االجتماعية خاصة.

خر حدىما طرؼ داخمي كىك الذم يمثؿ األأتصكر ذك مستكييف  : ىكالغيرتصكر  -2-3

كفي  مكضكع ما. الجماعة، الفرد، عديدة: أشكاؿينظـ عمى  إذذك مستكل خارجي مكضكعي 

 ا النكع مف التصكر يفضؿ الفرد ذاتو عف مكضكع التصكر.ىذ

كأبحاثو   Jean-Claude Abric دراسة سابقة البريكمف خبلؿ  أهمية التصورات:-2

حكؿ فيـ كتحميؿ الممارسات المتعمقة بكقاية الشباب مف االيدز، كالبحث في العكامؿ التي 

دخاؿ تغيير عمى نشاطاتيـ تحدد الممارسات المينية لممختصيف كالممرضيف كمف أجؿ إ

،تكصؿ إلى نظرية التصكرات االجتماعية التي تسمح بفيـ مضمكف التصكر االجتماعي 

لؤلفراد كالجماعات إذ يؤكد عمى: كجكد عبلقة بيف التصكر كالممارسات االجتماعية 
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كالتاريخية كالمادية مع عكامؿ معرفية كرمزية مف جية أخرل، حيث أف التصكرات تمعب دكرا 

حدد ألنيا الممارسات االجتماعية مفركضة. كالحفاظ عمييا ال يزاؿ ضركرم كىذا يعني م

 .(Abric,1994 :23 )دمجيا في منظكمة القيـ كالمعتقدات كالمعايير إما بتكييفيا أك بتحكيميا.

أف دراسة التصكر تيدؼ إلعادة دراسة الكيفيات التي  Herzlich (1969)  رل ىزليشك ت  

أم أف التصكر فعؿ  المعرفة كالسيركرات الرمزية في عبلقاتيا مع السمككات، تتـ مف خبلليا

فالتصكرات تجاه مكضكع ما تحدد مختمؼ  رمزم كتركيب لمفكر كنشاط مرتبط بمكضكع،

كما تعدؿ الممارسات في المقابؿ تصكرات  السمككات التي يتبناىا األفراد تجاه ىذا المكضكع،

 .(Blanc,2006 :16)المكضكع 

كمف خبلؿ بنية النكاة المركزية كالتي تعد مركزا الستقرار التصكرات االجتماعية، كفييا       

يككف تغيير التصكرات شبو ثابت، إال في حالة ما إذا شيد المجتمع تغيرات عممية كتطكر 

تقني كأثر عمى البيئة فإف التصكرات ستكاجو تطكرا لكف عمى مستكل العناصر المحيطية مف 

خاؿ تعديبلت متعاقبة عمى مستكل ىذه التصكرات فإنيا يمكف اف تتغير لكف ليس خبلؿ استد

جذريا االفي حاالت استثنائية ألنيا مرتبطة بدرجة تغير المعتقدات كالتي ىي بدكرىا تتعمؽ 

بنفس مكضكع التصكر انطبلقا مف خبرة الفرد كمعمكماتو عف االخريف كعف المكاضيع أك عف 

في ىذا الشأف أف االستدالؿ يستمر بمعتقد   Fisk (2008) يقكؿ فيسؾطريؽ االستدالؿ . كما 

جديد كىك ضركرة اجتماعية كقدرة عمى فيـ االخر كتسمح بفيـ سمككو كانظمة االتصاؿ 
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 معو، كفي غياب معتقد جديد يصعب عمينا االتصاؿ حتى بالطريقة البدائية

Bdard,2012 :97). (Luc 

 1989كمف بينيـ دكني  ف في مجاؿ التصكراتك أجمع الباحث وظائف التصورات:-9

Denis-1990  أف التصكر لو كظيفة استخبلؼ مكضكع التصكر عند غيابو كىك أساس

تخزيف المعمكمة مف الناحية المعرفية كفي  عمـ نفس االجتماعي كعمى اثر أعماؿ دكركايـ 

الجتماعي كالذم أكد عمى أف التصكر ا 1961حكؿ التصكر الجماعي كأعماؿ مكسككفيسي 

ىك الكسيمة األكثر تكيفا مع مختمؼ أنكاع التصكرات كالمنظمة لمتقارير الرمزية في المجتمع. 

أف كجكد تصكرات لدل الفرد ىك كجكد كظيفي ألنيا تتيح لو تمبية بعض الحاجات األساسية ك 

مؽ حيث تتيح التصكرات الربط بيف المنتكج المعرفي كالمغكم كالتنظيـ الداؿ لمكاقع إذ يتع

. األمر بالطريقة التي يصبح بيا الكاقع مفيكما. كتسمح بتحقيؽ الكظائؼ

(bernoussi.M,2002:74) 

إذف الدكر الكظيفي لمتصكر ىك الدكر التكازني الذم يمنح لمفرد إمكانية التكيؼ مع    

المحيط عف طريؽ إمكانية تنظيـ كترتيب ادراكاتيـ حتى يتمكنكا مف تكجيو تصرفاتيـ داخؿ 

يط الذم يعيشكف فيو كما تمكنيـ مف جية ثانية مف إقامة تكاصؿ فيما بينيـ مف خبلؿ المح

كضع ضكابط، كؿ ىذه الكظائؼ تتحرؾ كتنشط في كؿ مرة يجد فييا الفرد نفسو أماـ مشكمة 

 أك كضعية معينة.
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      خالصة: 

راد ككذا مف خبلؿ ما تـ عرضو في ىذا الفصؿ تتضح مكانة التصكر في حياة األف       

 السيركرة التي مف خبلليا يتـ بناء تصكر ما حكؿ ظاىرة معينة.

كعندما نتحدث عف ظاىرة العمؿ كتصكره يجب األخذ بعيف االعتبار البيئة االجتماعية      

ف بناء المعمكمات كتركيبيا أل كاألسرية التي نشأ فييا الفرد، كاألخبلقية بكؿ مككناتيا الثقافية

ستكل العقمي ال يكفي لمحصكؿ عمى تصكر حقيقي لمظاىرة بؿ يختمؼ كحكصمتيا عمى الم

النكاة المركزية ثـ إلى عناصرىا المحيطة كىذه  محتكاه مف خبلؿعف اإلدراؾ كالتفضيؿ في 

المعمكمات تبنى عمى مراحؿ انطبلقا مف أكؿ معمكمة يتمقاىا الفرد كأكؿ تجربة عف المكضكع 

التي يستمر الشخص بترتيبيا ك  .ياتنكعالفرد كمدل  جدات التي تطرأ عمىكعمى حسب المست

ضافة تفاصيميا إلى النمكذج األكليكتركيبيا  ، كالتصكرات تسمح لمفرد ببناء مكضكعلم كا 

تنظيمي لمعمميات العقمية كالفكرية كالعاطفية بالتفاعؿ، بتشكيؿ نماذج مف التفكير بكاسطتيا 

ا كىي أيضا تعطي لمفرد القدرة عمى تعبير يفيـ كيتعمـ كيتفاعؿ مع البيئة التي يعيش فيي

يتعمؽ بالجماعة التي ينتمي إلييا كتكجو سمككو مع ذاتو كمع غيره كفقا ألفكار كمعتقدات 

 .ثقافية كاجتماعية يتصرؼ كيعبر مف خبلليا تجاه األفراد كالمكاضيع 
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 الثالثصل ـــالف

 له انحراف السموك االنساني والنظريات المفسرة

 
 تمهيد

 عريؼ السمكؾت -1
 مفاىيـ عف االنحراؼ -0
 النظريات المفسرة النحراؼ السمكؾ -3
 أسباب االنحراؼ -4
 االنحراؼ التنظيمي -5
 الضبط االجتماعي -6

 خبلصة
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 تمهيد:

تختمؼ قيـ العمؿ في طبيعتيا كفي كظيفتيا عف القيـ الدينية كالسياسية كالفكرية     

ا تحددىا العبلقات التي تربط العامميف بعمميـ، كمف ىن ،بارتباطيا المباشر بالسمكؾ التنظيمي

 لككنيا تسكد بيف أفراد المينة أك الكظيفة الكاحدة، ،كزمبلئيـ كمرؤكسييـ كالمتعامميف معيـ

قطاع أكفي  حككمية أـ أـ إدارية كانت نتاجيةإكؿ حسب مجاؿ تخصصو باختبلؼ طبيعتيا 

 جامعية. خاص. أك تربكية ك

اـ لتفضيؿ حاالت كشؤكف معينة عف أخرل كيعني التفضيؿ في ىي ميؿ ع تعريف القيم:-0

 ( 35: 2007)مراد ىبة،الدافعة. القيـ تتعمؽ بالمشاعر المتأصمة بطبيعتيا  ىذا التعريؼ أف

مجمكعة أحكاـ يصدرىا الفرد عمى  بأنيا David R. Krathwohl  كيعرفيا "كراثككىؿ كزمبلئو"

اـ في بعض جكانبيا نتيجة تقكيـ الفرد أك تقديره لبعض كىذه األحك كالمادية، بيئتو اإلنسانية

 إال أنيا في جكىرىا إنتاج اجتماعي استكعبو الفرد كتقبمو، المبادئ أك األنشطة، األفكار أك

كيمكف تحديدىا إجرائيا في صكرة مجمكعة استجابات  بحيث نستخدميا كمحكات أك معايير،

االلتزاـ أك عدـ االلتزاـ إزاء مكضكعات أك  التفضيؿ أك عدـ التفضيؿ، القبكؿ أك الرفض،

كبأنيا تعبر عف أحكاـ يطمقيا أك يصدرىا الفرد عمى  ،أشخاص أك أشياء أك أفكار أك مكاقؼ

بيئتو كمحيطو الذم يعيش فيو سكاء أكاف ذلؾ بنظره تفضيؿ أك عدمو بالخير أك بالشر، 

 ( 95: 0202ود،.)داالجماؿ كعمى األشياء أك عمى الفكر كالسمكؾببالقبح أك 
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كمف ىنا يمكف الحكـ عمى أف القيـ تعد ضركرة اجتماعية باعتبارىا معايير مبينة       

لممستكيات الحضارية ألم مجتمع كىي تندمج في نفس الفرد كتظير مف خبلؿ سمككو كدافع 

كما أنيا نسبية مف حيث االستقرار كمف حيث الصبلح ألنيا مرتبطة بمدل قدرتيا عمى حؿ 

شباع رغباتيـ .مشكبل  ت األفراد كا 

بأنيا تمؾ الركابط الكجدانية كالشخصية التي تربط بيف الشخص  :كتعرؼ القيـ أيضا 0-1

كبيف مكضكعات االىتمامات، بحيث تقؼ كأطر مرجعية يستند الييا الفرد في اختياراتو 

الفعؿ فيي  ف يؤثر عمى االختيارات بيف بدائؿأنو أحكامو المختمفة كىي التزاـ عميؽ مف شأك 

تكقع بالنسبة لمفرد أك لؤلخريف لممارسة االنشطة السمككية تتناسؽ مع ما ىك مفترض لدييـ 

 (189: 2005)فاركؽ، مف قيـ.

: مجمكعة مف المعايير كاألحكاـ تتككف لدل الفرد مف خبلؿ بأنيا لقيـا كما تعرؼ 0-2

مف اختيار أىداؼ كتكجييات  بحيث تمكنو ،تفاعمو مع المكاقؼ كالخبرات الفردية كاالجتماعية

 (  26: 2006لحياتو يراىا جديدة بتكظيؼ إمكانياتو. )حمادات،

األلماني  : ظير مفيكـ القيـ أك نظرية القيـ مع الفيمسكؼفمسفيالمنظور ال وفقالقيم -3-1

 427) ظيرت مدارس القيـ منيا الفمسفة المثالية ألفبلطكف ك  Friedrich W. Nietzsche"نيتشو"

 moralالجماؿ كىي مصدر التربية األخبلقية ،رالخي ؽ.ـ( كالمعركفة بالحؽ، 347-ؽ.ـ

éducations   ىي  كمدرسة الفمسفة الكاقعية، ( 1924أرسطك.)كضابطة كمكجية لمسمكؾ

تعتبر القيـ خالدة مستمرة كثابتة كعامة كأف القانكف األخبلقي ىك  كالتي المثالية الفمسفة عكس
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ثؿ عميا كغايات إنسانية تكجو مسيرة الحياة كتعتبر أحد مقكمات قيـ م  مف مدلكالت العقؿ كال

أف  ماتية :تعتبرغالقيـ في المدرسة الفمسفية البر ك  (.kant.1965)حسب كانط  الكجكد اإلنساني

 ،السمكؾ اإلنساني تجاه األشياء ىك الذم يحدد قيمتيا بمعنى  أنو ال تكجد لمقيـ طبيعة مطمقة

أف القيـ كسائؿ لتكضيح األفكار أك أدكات  n DeweyJoh (1859-1952) جكف ديكم يؤكدك 

 (.34 :1986.)حممي،لمكصكؿ إلى الحقيقة

الكريـ كالسنة  القرآفتعتمد القيـ في اإلسبلـ عمى  سالمي:اإلمنظور ال وفقالقيم -3-2

 تمثمت في نكاحي الدنيا كاآلخرة مف عمـ كعمؿ كتقكل كعدؿ كقيمة العمؿ ،النبكية الشريفة

كالقيـ في اإلسبلـ ىي فضائؿ خمقية كىي معيار السمكؾ في إطار غايات  تأتى في المقدمة.

  .(210: 2016كأىداؼ الديف اإلسبلمي. )العباس،

ىي مجمكعة القيـ كالمبادئ التي تحكـ سمكؾ المكظؼ كتكجيو  :مفهوم قيم العمل-2

كتشكؿ معيارا لمصكاب كالخطأ كيعبر الخركج عمييا تحت طائمة 

  (.2006:27)حمادات،.لمسؤكليةا

مجمكعة مبادئ مدكنة أك غير مدكنة تأمر أك تنيي "بأنيا  ( Felix 1984)كيعرفيا فميكس    

عف سمككات معينة تحت ظركؼ معينة كىي انعكاس لمقيـ التي يتخذىا الفرد معايير تحكـ 

فراد كالجماعات المعتقدات التي يحمميا األ "بأنيا ((Enz,1988أنز كما أشار أيضا ."سمككو

كالمتعمقة باألدكات كالغايات التي تسعى إلييا المنظمة كتحديد ما يجب في إدارة المنظمة 

 .(Ghousheh ,1983 :287) ."كانجاز األعماؿ كاالختيار بيف البدائؿ كتحقيؽ أىداؼ المنظمة
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لمبادئ من خالل التعارٌف السابقة  لقٌم العمل من مختلف الباحثٌن نجد أنها تلك ا     

واألخالق والعادات التً ٌلتزم بها الفرد بالخضوع الى القوانٌن الداخلٌة للمنظمة وتحمله 

مسؤولٌة االنضباط بأداء ٌخدم غاٌات المؤسسة التً ٌعمل بها و تعبر عن معتقداته 

 الشخصٌة.

ثبلث مستكيات  D.Krathwohl et al )1964(يحدد كراثككىؿ كزمبلئو  مستويات القيم: -2

كمقدار الجيد الذم يبذلو  االلتزاـ. مستكل  ،  التقبؿمستكل   ،التفضيؿ  : مستكليـ كىيلمق

كيؤثر  الفرد حكؿ مكضكع القيمة سكاء كاف شيئا أك شخصا أك ظاىرة أك قضية أك مبدأ.

نسؽ القيـ لمثقافة أك المجتمع الذم يعيش فيو األفراد عمى كيفية إدراكيـ ألنفسيـ كلبيئتيـ.  

   .(75: 2012)معمرية،

أف ذكم الضبط الداخمي يؤمنكف  عمى Julian Rotier ركتر" كفي ىذا الشأف يؤكد "    

بؿ العمؿ  كلكف ليس أم عمؿ، الذم يعكد عمييـ بالفائدة، ك بأىمية العمؿ الجاد المثمر

المتقف المستكفي لشركط الجكدة كالكماؿ كما تسكد عند ىؤالء القيـ التي تؤكد عمى المسؤكلية 

 ( 26: 2012)معمرية،.لشخصية كالميارات الذاتية لدل عينات الذككرا

كبذلؾ يككف ذكم الضبط الداخمي كمستكل االلتزاـ العالي ىـ مف ينضبطكف في العمؿ    

 أكثر مف غيرىـ مف خبلؿ تصكرىـ لذكاتيـ كلعمميـ كلبيئتيـ.

المنظمة كتأثيرىا عمى العبلقة بيف قيـ الفرد ك تفسر  :قيم العمل وفق المنظور الفمسفي -2

األداء مف منظكر الفكر المعاصر كاالىتماـ  بأخبلقيات العمؿ كقد تزايد اىتماـ الدارسيف 

 "ماكس شيمر: "األكاديمييف كاىتماـ الحككمات في الدكؿ الغربية حتى ظيكر فمسفة القيـ مثؿ
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rSchele Max(1874-1951) رينيو لكسف"ك"Rene Le Senne (1880-1954ك )"ال سلكي 

( يرل ىؤالء أف القيمة ىي مكضكع الميكؿ كالرغبات 1887-1951) Louis Lavelle"فؿ

كالتقديرات تؤلؼ ميدانا مستقبل تماما عف ميداف الكجكد كتؤسس أحكاما خاصة تتعمؽ 

بالتقدير مردىا إلى االنفعاؿ كال ترجع إلى العقؿ كىي في جكىرىا خمؽ كمثؿ أعمى. 

 .( 95:  2001)الزيات،

ارتبطت نظرة ابف خمدكف لقيمة العمؿ بتفسير  م العمل وفق المنظور االجتماعي:قي -2

 محددات المكانة االجتماعية لمعمؿ مف ناحيتيف المادية كالمعنكية: 

الذم يكسب ماال كثركة يكتسب جاىا كمكانة اجتماعية مف خبلؿ  مف الناحية المادية:-6-1

شباع أى يحصمكف عمى ف الناس يتقربكف إلى صاحب الجاه حتثركتو أل كبر عائد مادم كا 

مف ترؼ كرفاىية في العيش.)ارتباط الجانب ، حاجات الغني بأنكاعيا الضركرية كالكمالية

 المادم لمعمؿ كقيمتو بالمكانة االجتماعية(.

يشير ابف خمدكف إلى بضاعة الشرؼ كالتي :  )البلمادية( مف الناحية المعنكية -6-2

دكد كاألعماؿ التي تديرىا الدكلة لمنظر في مصالح الناس إذ يتمسؾ يمتمكيا ذكم الراتب المح

ىؤالء بمبادئيـ كقيميـ الخمقية كتشتمؿ أعماؿ الفكر كالمجيكد البدني لمصمحة اآلخريف 

نكار الذات ال يمتمككف مكانة تماثؿ غيرىـ مف ذكم الجاه كالسمطاف. ابف  كبذلؾ يؤكد كا 

مقياس لئلنتاج كتحقيؽ األمف كالطمأنينة  :"أنيا مف خبلؿ نظرتو إلى قيمة العمؿ خمدكف
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لضماف الحصكؿ عمى ما يشبع حاجاتو الضركرية مف مأكؿ كممبس كمسكف كأف اإلنساف 

 ( 19-18: 2001)الزيات، ."بحاجة إلى غيره لمقياـ باألعماؿ التي تشبع حاجاتو

في نياية   Gamstتجامسعند كتتمثؿ قيـ المنظمة في الفكر الغربي بالثقافة التنظيمية    

النفكذ داخؿ المنظمات  عف قيـ األفراد ذكم اتعبير  باعتبارىاالسبعينات مف القرف الماضي 

دارتيـ بمرؤكسييـ كمنظماتيـ.  كالتي تؤثر عمى سمكؾ األفراد كعمى أسمكبيـ كقراراتيـ كا 

 بيف األخبلؽ كالقيـ كيرل أف القيمة rSchele Max (1874-1928)" ماكس شيمر"كيربط 

ذا حقؽ قيمة عميا األخبلقية مرتبطة بسمـ القيـ، فالفعؿ يككف خيرن  ا إذا حقؽ قيمة ايجابية كا 

 إذا حقؽ قيمة سمبية أك قيمة دنيا . ان كيككف شر 

معيف كتتراكح ىذه  لشيءدرجة األىمية التي تعطييا المنظمة تعد  :التنظيمية القيم -2

 تمثؿ القيـ في مكاف أك بيئة العمؿ، فيي تعكس أك درجة إلى أدناىا، ىاألىمية مف أعم

فالقيـ التنظيمية  بحيث تعمؿ عمى تكجيو سمكؾ العماؿ ضمف الظركؼ التنظيمية المختمفة.

إذف تعبر عف طريقة تفكير المؤسسة كتحركاتيا المعتادة كالتي تككف في غالب األحياف 

 ( 166: 2014نعكمي،معمكمة كلك جزئيا مف طرؼ أعضائيا.)

فيي السمطة التي يديف  ،تمؾ القيـ التي تـ تبنييا كاالتفاؽ عمييا" ىي  :ظمةقيم المن 2-1

عمييا بعد الحصكؿ عمى مكافقة المالكيف أك مجمس اإلدارة  كااللتزاـ"، يتفؽليا الجميع بالكالء 

يطرح المدير التنفيذم تصكره الخاص  ميثاؽ أخبلؽ داخؿ المؤسسة. اعتمادلمبدء في عممية 
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تناقش اإلدارة العميا القيـ كتقـك بصياغة النص األكلي كتحريره في ك  ىرية.حكؿ القيـ الجك 

 يجتمع المدير التنفيذم كاإلدارة العميا لمقارنة تصكراتيما كمقاربتيما معا.ثـ  عبارات كاضحة.

عرض كمناقشة بياف القيـ مف قبؿ األطراؼ األخرل الميمة لمشركة كفي األخير يتـ  

 اسي البمديات كاإلدارات المحمية كمدراء الفركع كالمكرديف النشطيف.كالزبائف كالعمبلء كسي

 ،إعادة التنسيؽ ثـ عرضيا عمى مجمس اإلدارة كالمالكيف لمحصكؿ عمى المكافقةكبعدىا تتـ  

ثـ مرحمة التطبيؽ  اجتماعات لشرح الميثاؽ(مف خبلؿ ) حسيس أك االتصاؿتليمر بمرحمة ال

 ( 21: 2006االيجابي كالسمبي. )حمادات، ثـ التثبيت كالمتابعة كالتعزيز

 (  07 )الشكؿكقد أشار داكد الى نظـ القيـ حسب 

 ( 62: 2010)داكد،يبيف نظـ القيـ    (12شكل رقم)                       

 

                          

             

    

                         

                       

                                                                      

 البناء االجتماعي

 النظاـ األسرم النظاـ الديني

 صاديةالقيـ االقت

 نسق القيم المركزية)الهوية(

النظاـ 
 االقتصادم

 قيـ سياسية

 تنظيما اجتماعيا       معايير اقتصادية
  سمكؾ --اتجاىات

 

 قيـ عائمية قيـ دينية

    / غير مكتكبةمكتكبة)القانكف(

النظاـ   
 السياسي
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 العمل:تصنيف قيم  -2-3

لقد صنؼ القيـ الى  :اإلدارية لمقيم Buchholz  (1978 )بككيكلز تصنيف -2-2-1

 كىي: نظمة(أم أقيـ ) 50  خمس

خبلص فيو ألنو يمنح الفرد العمؿ شيء مقدس يجب اإل :نظاـ قيـ أخبلقيات العمؿ -1

 كرامة كشرفا.

يكسب العمؿ معناه ضمف إطار ىذه القيـ مف خبلؿ مدل  :نظاـ قيـ التكجيو الجماعي -2

نما كسيمة لخدمة  تأثيره في المجمكعة التي يعمؿ فيو فالعمؿ ليس غاية في حد ذاتو كا 

لشكؿ الذم يعزز اىتمامات كمصالح المجمكعة كتكظيؼ قدرات المجمكعة لصالح الفرد كبا

 نجاحو في المنظمة.

ضركرة االىتماـ باإلنساف في مكقع العمؿ كبنمكه كتطكره اإلنساني  :نظاـ القيـ اإلنسانية -3 

 أكثر مف الجكانب المادية.

 العمؿ ىك أساس إشباع الحاجات المتعددة لؤلفراد. :نظاـ قيـ المشاركة الجماعية -4 

ح المجاؿ لراحة العامميف أثناء العمؿ ليشعركا بإنسانيتيـ إفسا :نظاـ قيـ الراحة كالفراغ -5 

 كيمارسكا ىكاياتيـ المتعددة.

ضمف  كضعيا: لقيم العمل(  1995)" مايؾ ككدككؾ"ك "ديف فرانسيس"تصنيف  -2-3-2

 (170:2010)داكد،إدارة البيئة-إدارة العبلقات-إدارة الميمة - إدارة اإلدارة ىي: مجاالت أربع
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 :أنكاع مف القيـ  12بكضع ستة   Sprangerالعالـ سبرينجر   اكيصنفي -2-3-3

قيـ  -3 )ميؿ الفرد إلى الماؿ كاإلنتاج( قيـ اقتصادية -2قيـ نظرية )اتجاه المعرفة(  -1

)تقديـ العكف  قيـ اجتماعية -5)القيادة كالتكجيو(  قيـ سياسية -4)التذكؽ كاإلبداع(  جمالية

 القيـ الدينية. -6  بالعطؼ كالحناف كاآلثار عف النفس(كالمساعدة يعد إشباعا كممزكجة 

بعد تطبيقو الستبياف بكضع ثمانية   Rokheach(1973) كقد صنفيا رككيش-2-3-4

قيمة مف أصؿ صنفيف قيمة ثانكية تتعمؽ بأىداؼ الفرد ككجكده بحيث تترجـ  (18)عشرة 

تجاه كيانو كاستجاباتو لمحياة  أفضميات نمط الحياة كقيمة كسائمية تتعمؽ بنمط السمكؾ المتبع

عكامؿ أساسية تضمف أنكاع مف القيـ ترتبت لدل عينة الدراسة  5ليتكصؿ في النياية الى 

حسب األكلكية كىي القيـ العاطفية )الحب(،ثـ القيـ كجكدية )المذة( كالقيـ الشخصية )االحتراـ 

 (Benedetto,2008 :129)كالتقدير( كالقيـ السياسية )األمف كالعدالة(.

 أنكاع: 12ميز بيف لي ((Meglino.1990مجمينككيصنفيا أيضا -2-3-5

جؿ تحقيؽ األىداؼ أاألشياء كالعمؿ الجاد مف  بإنجاز االىتماـاالنجاز كيعني -1   

 .الصعبة في العمؿ

 االىتماـ باآلخريف كمساعدتيـ.-2   

  .األمانة كالحفاظ عمييا-3   

 كاضحة. اممة كالتعامؿ مع اآلخريف كفقا لمعايير ثابتة كعدـ التحيز في المع العدالة:-4   
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كتختمؼ قيـ العمؿ بيف األفراد برغـ مف اشتراكيـ بما يجب كما ال يجب حسب دياناتيـ 

 ( 195:  2007)ىبة،كعرقيـ في السمكؾ كاالتجاىات داخؿ المنظمة.

ب مجاؿ مف خبلؿ ما سبؽ ذكره حكؿ القيـ التنظيمية كتصنيفاتيا المتعددة حس    

في ادارة السمكؾ كفقا لؤلخبلؽ كمعايير مرتبطة بمشاعر  تخصصات الباحثيف كأىميتيا

ايجابية كتحديد لمقكانيف كالمكائح التي تكجو الفرد لؤلداء الفعاؿ لضماف تحقيؽ غايات المنظمة 

كالمستمدة مف نظاـ المؤسسة كنظامو األسرم كالتنشئة االجتماعية يكتسب الفرد قيما تكجو 

ككو كفقا لحاجاتو المادية أك النفسية أك االجتماعية بترتيب حسب أىميتيا كالقدرة عمى سم

 إشباعيا. ككفقا التجاىاتيـ كميكالتيـ.

تنظيمات ألحكاـ عقمية  تعتبر :ف القيم التنظيمية وفق المنظور االجتماعييتصن -2-2

كجو اختيارات الفرد بيف معممة، نحك األشخاص كاألشياء كالمعاني كأكجو النشاط، ت انفعالية

بدائؿ السمكؾ في المكاقؼ المختمفة، كىي التي تحدد لو نكع السمكؾ المرغكب فيو في مكقؼ 

ما تكجد فيو عدة بدائؿ سمككية. كما أف تعريؼ القيـ التنظيمية، ال يختمؼ كثيران عف تعريؼ 

 .(209: 1997)عبد الفتاح، القيـ بالمنظكر االجتماعي،

ظيمية تعكس الخصائص الداخمية لممؤسسة، كتعمؿ عمى تكجيو سمكؾ المكارد فالقيـ التن     

البشرية ضمف الظركؼ التنظيمية المختمفة، فيي بمثابة قكاعد تمكف الفرد مف التمييز بيف 

الخطأ كالصكاب، كبيف المرغكب فيو مف سمككيات، كىناؾ عبلقة قكية بيف القيـ التنظيمية 
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يا نجاح المؤسسة في مجاؿ األعماؿ. كتجدر اإلشارة إلى أف كاألداء التنظيمي، يتكقؼ عمي

 (1995:400)الجزراكم،. القيـ التنظيمية ليا تأثير كبير في عممية صنع القرار في المؤسسة

فيي تؤثر في تحديد األىداؼ كما يرافقيا مف اختيار كتكزيع ألكلكيات العمؿ المطمكب     

معمكمات التي يجمعيا، كعمى ثقتو في مصادرىا إنجازه، كما تؤثر قيـ الفرد عمى نكع ال

دراكو لمعاني ىذه المعمكمات ككيفية تفسيرىا، كيتدخؿ الحكـ القيمي عند التفكير في  كا 

البدائؿ، فبل يفكر الفرد ببدائؿ تتناقض مع القيـ التي يؤمف بيا، كما يتأثر تنفيذ القرار بالقيـ 

ئؿ المناسبة لتنفيذ القرار الذم كقع عميو التي يحمميا منفذه، كخاصةن عند اختيار الكسا

االختيار، باإلضافة إلى تدخؿ الحكـ القيمي عند بحث النتائج كتقييـ درجة فعاليتيا، 

 (151: 1994)عامر،ء.كاكتشاؼ االنحرافات كتصحيح األخطا

 ":Mike Woodcock"ك " Dave Francisالقيم التنظيمية حسب " تصنيف-2-2

، في "Mike Woodcock" ك"Dave Francis"م جاء بو الباحثاف يعتبر التقسيـ الذ     

"، تجسيدان لمنظرة الغربية إلى القيـ السائدة في Unblocking organization valuesكتابيما "

المؤسسات الغربية المعاصرة، حيث قسما القيـ التنظيمية إلى اثنتا عشر قيمة، كصنَّفاىا في 

 .(45-39: 1995، )ىيجاف: أربعة مجمكعات رئيسية ىي

 كيستمدىا المسؤكلكف اإلداريكف مف سمطتيـ، كىي: قيم إدارة اإلدارة: -2-2-0

)المديركف يجب أف يديركا(: التي يمتمكيا المديركف مف امتبلكيـ  قيمة القوة -أ       

 لممعمكمات، كسمطة المركز الكظيفي، كاتخاذ القرارات.
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القمة(: التي يكتسبيا المديركف بحكـ عمميـ )النخبة دائما في  قيمة الصفوة -ب      

 اإلدارم المعقد كالميـ، فاألعماؿ اإلدارية يجب أف يمسكيا أفضؿ األفراد.

)األداء ممؾ(: كتأتي بعد تحديد األداء الناجح لؤلفراد الذيف ي سيِّركف  قيمة المكافأة -ت      

 المؤسسة، فمكافأتيـ تعتبر أمران ميمان.

 مف االىتماـ بتحسيف أداء العمؿ كتحقيؽ األىداؼ، تنبثؽ ة المهمة:قيم إدار  -ث      

  :منيا

المتاحة، عمى  )أعمؿ األشياء الصحيحة(: تمكِّف المؤسسة مف تركيز مكاردىا قيمة الفعالية -

 األنشطة التي تعكد عمييا بالنتائج.

ى عمؿ مئات )أعمؿ األشياء بطريقة صحيحة(: كتعبر عف قدرة اإلدارة عم قيمة الكفاية -

 األشياء الصغيرة بطريقة متقنة.

قيمة االقتصاد )ال شيء مجانان(: إف فشؿ األعماؿ التجارية غالبان ما يككف سببو ارتفاع  -

 تكاليؼ التنظيـ، كىذه القيمة بمثابة معيار أساسي لنجاح المؤسسة.

لتزاـ الكظيفي، ىدفيا الكصكؿ بالمكارد البشرية إلى أقصى درجات اال :قيـ إدارة العبلقات -

 كىي:

)مف ييتـ يكسب(: يؤثر بيا الرؤساء عمى نكعية الحياة التي يعيشيا  قيمة العدل -1 

 مرؤكسكىـ، حيث تعزز لدييـ الثقة في اإلدارة، كالكالء لممؤسسة.
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جر مقياسا مكضكعيا ألنو يمكف أف يقسـ إلى يعتبر دخؿ األ :القيمة االقتصادية لمعمل - 2

مدرسة المنفعة  منيا المدارس االقتصادية كتعتبر األفراد ىي األسعار.كحدات مستقمة عف 

إذ كانت تعتبر أف كؿ دخؿ بما فيو  Jevons, Walias et Boelin et   Bawerk ػػاليامشية ل

ف ىذه القيمة تخمؽ مقياسا معادال ىك السعر فإنيا تعتبر كذلؾ أل األجر ىك قيمة مكضكعية،

ييـ ذاتي ىك درجة المنفعة كاإلشباع التي يحققيا المبادؿ أف ىذه القيمة تتككف حسب تق

األجر ليس " يقكؿ: Sismondi (1820) "كقد كتب االقتصادم كالمؤرخ "سيسمكندم  الفردم.

نو دخؿ الفقير كبالتالي ال بد أف إتعكيضا عف العمؿ فقط محسكبا بالساعة حسب المدة ،

:  1985)حيدر،.االنقطاع عف العمؿ" يكفي ليس فقط لحفظو أثناء العمؿ ،بؿ كذلؾ خبلؿ

139-140). 

تعتبر القيـ مصدر كحدة الجماعة كاألساس الذم تظير عميو نشاطاتيا  القيم الشخصية:-2 

كتكامؿ فعاليتيا ،فكؿ األشياء المحيطة بالفرد كالمجتمع تحمؿ بالنسبة لؤلفراد كالجماعة قيما 

كازف الشخص بيف مجمكعة مف األشياء أك تتفاكت في مستكاىا كتتبايف في درجاتيا كعندما ي

بيف المجمكعة مف أنماط السمكؾ فيك يكازف القيـ المعطاة ليذه األشياء أك ليذه األنماط 

كيدؿ ذلؾ عمى أف لكؿ فرد مكقؼ إزاء األشياء المحيطة بو ك اتجاه نحكىا يجعميا  السمككية،

ألفراد التي تمثؿ أحكاميـ مفضمة بالنسبة إليو أك مستبعدة. فالقيـ الشخصية ىي قيـ ا

كيعرؼ  الخاصة كمبادئيـ التي ينظركف مف خبلليا لممكاقؼ أك العبلقات المحيطة بيـ.

القيـ الشخصية بأنيا "المبادئ كالمعتقدات األساسية كالمثؿ  Halstead(1996)ىالستد
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كالمقاييس التي تعمؿ مرشدا عاما لمسمكؾ أك نقاط تفضيؿ في صنع القرار أك لتقكيـ 

  (7: 2009لمعتقدات كاألفعاؿ )الزىراني،ا

التي يترتب عمى مف شغؿ الكظيفة أف يمتـز  ىي مجمكعة التكاليؼ  عناصر قيم العمل:-2

كتشكؿ  كىذه العناصر تحددىا عادة القكانيف كاألنظمة كالمكائح، بيا بصفة دائمة أك دكرية.

 إطارا قيما لسمككو كأدائو لميامو الكظيفية.  

لتكاليؼ إلى كاجبات يجب عمى المكظؼ العاـ القياـ بيا عمى أكمؿ كجو كتنقسـ ىذه ا

كمحظكرات يتكجب عميو االمتناع عف القياـ بيا كيعتبر الخركج عمى ىذه القيـ انحرافا عف 

 السمكؾ المرغكب فيو في تأدية أعماؿ الكظيفة كقد تناكؿ البعض ىذه القيـ مف زاكيتيف:

 تصرفات كاألفعاؿ  التي ينبغي االلتزاـ بيا:كتشمؿ ال الكاجبات االيجابية:-1

 أف يمارس مياـ كظيفتو بنفسو كاف يتحمؿ مسؤكلية كؿ ما يسند إليو حسب ما يبلءـ-

 مؤىبلتو العممية. 

 .قانكنيةااللتزاـ باحتراـ القكانيف كاألنظمة كالتعميمات عمى أسس  -

 الخدمات.قديـ االسترشاد بالمصمحة العامة كعدـ المحاباة أك التحيز في ت -

 احتراـ أكامر السمطة الرئاسية بالطاعة لمسمطة تنفيذ األكامر بدقة. -

  صمعتيا.المحافظة عمى ىيبة الكظيفة كحسف  -

 .المحافظة عمى أكقات الدكاـ الرسمي -
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تخفيض مستكل  المحافظة عمى الماؿ مف حيث االستيبلؾ كيحافظ عمى صيانتيا، - 

 اإلنفاؽ.

 .رعة في االنجاز كالدقة في األداءالس إتقاف العمؿ: -

 .أدب المياقة كحسف التعامؿ مع الجميكر -

 الكاجبات السمبية: -2

 .إفشاء أسرار الكظيفة العامة -

 .قبكؿ اليدايا -

 .الجمع بيف الكظيفة العامة كاألعماؿ المحظكرة بالنص -

 .تجاكز الحدكد المرسكمة في ممارسة النشاطات العامة -

  (42- 41: 2006)حمادات، .استغبلؿ نفكذ الكظيفة -

 :األخالق والقيمة األخالقية لمعمل -01

 األخالق:-01-0

كرد في منجد فكائد األدب في األمثاؿ كاألقكاؿ السائدة عند العرب أنيا مف  األخبلؽ لغة:

مصدر َخم َؽ الشيئ لو: كاف لو خميقان أم كاف ممف يقدر فيو ذلؾ كترل فيو مخايمو كاألخمؽ 

َمقاء ىك الجدير، كيقاؿ ىك خميؽه بو أم جدير بو مفرد َخْمقاء: ا م ؽ كخ  ألجدر. الخميؽ جمع خ 

بلق و أم تطبع بطباعو  : عاشرىـ بخمؽ حسف .تخمؽ بأخ  كأىؿ لو. كيقاؿ خالؽ كم خاَلقة القـك

يـ: قدنر كقاس قبؿ  ( 194)ص ككرد أيضا في معجـ متف المغة كممة َخم َؽ: خمقا كخمقو األد 
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مؽ التقدير كااليجاد عمى كفؽ التقدير" كَخم َؽ خبلقة أف يقطعو، فيك خا لؽ كاألصؿ في الخ 

مؽ لمسجية كالعادة -ليك-بكذا ك منو: صار بو خميقان كجديرنا، أك الخبلقة التمريف كمنو الخ 

 ( 324: 1958كتأنيثيا المرأة: َحس ف خمقيا.)رضا،

ؿ ىذه المعاني يقكؿ عمى الطبع كالسجية كالمركءة كالديف كحك  لفظة األخبلؽ تطمؽك  

  ."مؽ بالضـ كضمتيف السجية كالطبع كالمركءة كالديفالخ   الفيركزابادم "

 ؽ السجية فيك بضـ الخاء كسككنيا الديف كالطبع كالسجية.م  كالخ   ؽ  مْ الخَ  :منظور بنايقكؿ 

حاؿ لمنفس داعية ليا إلى أفعاليا مف غير فكر " ىياألخبلؽ  ق أف421مسككيو ابف ويرى

منيا ما يككف طبيعيا مف أصؿ المزاج كاإلنساف  ية كىذه الحاؿ تنقسـ إلى قسميف:كال رك 

قؿ سبب ككاإلنساف الذم يجف مف أيسر أشيء نحك غضب كيييج مف  ىدنأالذم يحركو 

)كثانيان( منيا ما  ،صكت يطرؽ سمعو أك يرتاع مف خبر يسمعو ىدنأشيء كالذم يفزع مف 

ربما كاف مبدؤه بالركية كالفكر ثـ يستمر عميو أكالن بأكؿ حتى يككف مستفادان بالعادة كالتدريب ك 

 ( 25: 1981)ابف مسككيو، .يصير ممكة كخمقان"

ىي المبادئ كالمعايير التي تعد مرجع لمسمكؾ المطمكب ألفراد المينة الكاحدة كالتي يعتمد ك    

 عمييا المجتمع في تقييـ أدائيـ إيجابا أك سمبا.

أف األخبلؽ غرائز كامنة تظير باالختبار كتقير ": لحسف الماكردمأبك ا "يقكؿ اإلماـك   

كليا أفعاؿ تصدر عنيا باإلرادة فيما حزباف  كلمنفس أخبلؽ تحدث منيا بالطبع، باالضطرار،

أخبلؽ الذات كأفعاؿ اإلرادة فأما أخبلؽ الذات فيي مف نفائح الفطرة  ال تنفؾ النفس منيا،
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قة كاإلنساف مطبكع عمى أخبلؽ قؿ ما حمد جميعيا أك ذـ كسميت أخبلقا ألنيا تصير كالخم

نما الغالب أف بعضيا محمكد كبعضيا مذمكـ. سائرىا،  (11: 2001)الغفيمي،كا 

مجمكعة عامة مف المعتقدات كالقيـ كالمبادئ التي تحكـ  تعرؼ األخبلؽ بأنيا أيضاك  

دا أك سيئ حبلؿ أك جي أسمكؾ الفرد في اتخاذ القرارات كتميز بيف ما ىك صكاب أك خط

 .( 01-18: 0229)انسكاروح، حراـ.

مقيادات اإلدارية مف منظكر لقيـ األخبلقية لم (12الشكل ) المكضح في  نمكذجكىذا ال 

 (. 101 : 2009)السكارنة،إسبلمي 

 (12الشكل رقم)

                     

   

   مرتكز        

  

                              

 حالة ذىنية لفرد أك جماعة إسنادا إلى ىدؼ معيف يراد بمكغو،كتعرؼ األخبلؽ عمى أنيا   

كفي إطار التنظيمات كالمشركعات الصناعية تخص عبلقة بيف مشاعر العامؿ كالمردكد 

الشكرل 
كالتفكيض 
 العمؿ

احتراـ كقت 
 عبادة لعمؿا

العدؿ كالمساكاة   القدكة 
 الحسنة

القيـ األخبلقية الصدؽ 
 العقيدة كالشريعة كالبشاشة

 العمؿ مقياس التفاضؿ

 

 عمؿ صالح
 متقف

 إتقاف العمؿ

ذك إنتاجية 
عالية 
 لممجتمع

 كتنمية
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المطمكب مف قبؿ المشركع مف حيث مجاؿ التكيؼ كمجاؿ كدكافع كمجاؿ ارتياح العامؿ التي 

 دة إنتاجو .تؤدم إلى امتثالو كزيا

األخبلؽ مستكل مف " مركز البحث بجامعة ميتشيغف:( مف 1953) Moeseمكرس ياعرفكي

 فرانش كقد أشار، االرتياح الذم يبمغو بفضؿ االنتماء لتنظيـ اجتماعي معيف

(French)1949 ف أشكاؿ سمكؾ الجماعة أكلئؾ الذيف ليـ عبلقة ع ؿ تخص التعبيرظأنيا ت

خبلؽ في كسط العمؿ. فات في تحديد معنى كمفيـك األبفعاليتيا رغـ كجكد اختبل

 ( 169: 1985)حيدر،

عمى الذم يطمقيا  kantكلفظ أخبلقية تداكلو العديد مف الفبلسفة كالعمماء منيـ: كانط  

 التكافؽ التاـ مع القانكف األخبلقي كتبلقي اإلرادة كالقصد مع فكرة الكاجب.

مكمة تستقاد بالممارسة كيمكف أف تككف لدل اإلنساف األخبلؽ محمكدة أك مذ "الفرابي"عند ك   

 أخبلؽ حميدة كلكنو يستطيع اكتسابيا بالعادة كالمراف.

األخبلؽ أساسيا عقمي فالعمؿ خيرا أك شرا لذاتو أك بحكـ العقؿ كالعمؿ  "ابف رشد"عند ك 

 الخمقي ىك الذم يصدر مف اإلنساف عف معرفة عقمية.

يعرض فييا الفضائؿ مثؿ القناعة كالعفة  "ي عمـ األخبلؽرسالة ف"في كتابو  "ابف سيناك"

كيذكر فييا أف المعتني بأمر نفسو المحب لمعرفة فضائمو ككيفية اقتنائيا لتزكك بيا  كالسخاء

لتتطير منيا نفسو يجب عميو تكميؿ قكتو النظرية  ،نفسو كلمعرفة الرذائؿ ككيفية تكقييا

 (.35-34:  2007)ىبة،الحكمة كالعدالة .بالفضائؿ التي أصكليا العفة كالشجاعة ك 
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كبذلؾ تككف األخبلؽ سمكؾ مكتسب يستطيع بو الفرد التحمي بو عف طريؽ اختيار     

طريؽ الخير كتعكيد النفس عمى االنضباط كالتحمي بالحكمة كتحديد اىداؼ نبيمة تخدـ الفرد 

ره بالمسؤكلية كاالنتماء كالمنظمة التي يعمؿ بيا كحب لمفضيمة كترؾ الرذيمة اضافة الى شعك 

 الى الجماعة كقدرة عمى تمييز الصكاب مف الخطأ.

تعتمد قيـ كأخبلقيات الفرد عمى ما تعممو منذ الطفكلة مف كالديو  :العملأخالقيات  01-3

ف ما ىك مقبكؿ أك مرفكض كغالبا ما تككف عمى أساس أبش كالمعمميف كاألصدقاء كالجيراف،

  ية كليا تأثير مباشر عمى اتجاىاتو النفسية كسمككو.المعتقدات كالتعاليـ الدين

ال يمكف فصؿ أخبلقيات العمؿ عف األخبلؽ ( أيضا عمى أنو 2009كيؤكد السكارنة )   

خبلقية العامة لمفرد بؿ يجب عمى الفرد أف يتعامؿ مع مشاكؿ العمؿ مف منطمؽ المعايير األ

 ما يمي:عشرة رتبيا كالعامة التي يؤمف بيا كمف ىذه القيـ 

المساعدة -7الكالء -6احتراـ اآلخريف -5الرحمة -4طاعة النظـ إ-3العدؿ -2مانة األ-1

 ( 66: 2009)السكارنة، الشجاعة.-10الصدؽ -9التحكـ في النفس -8كالتعاكف 

تعتبر تطبيؽ لممبادئ األخبلقية في عبلقات كأنشطة العمؿ عمى مستكل كؿ مف الفرد ك      

تكم المنظمة عمى كتيبات اإلجراءات كالمكائح عمى قائمة السمككات كالمنظمة كغالبا ما تح

التي تعتبرىا المنظمة غير أخبلقية كذلؾ إلرشاد كتكجيو تصرفات المديريف كالعامميف بيا 

 "كاركؿ" كقد ميز بغرض القضاء عمى السمككات غير األخبلقية لبعض العامميف،

(Carrol.1987) لعمؿ اإلدارم.بيف ثبلثة أنكاع مف أخبلقيات ا 
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تتضمف التصرفات كالسمككات اإلدارية الممتزمة بالمبادئ كالقيـ  :اإلدارة األخبلقية-1

األخبلقية المتعارؼ عمييا كالسائدة في المجتمع ككذلؾ المتبعة لممعايير المينية كالمكائح 

 كالقكانيف المعمكؿ بيا.

فة كغير الممتزمة بالمبادئ كىي تحتكم عمى السمككات المنحر  :اإلدارة غير األخبلقية-2

 الثراءاألخبلقية كاألعراؼ المينية السائدة كذلؾ بغرض تعظيـ المنفعة الشخصية كتحقيؽ 

 السريع عمى حساب اآلخريف.

تتضمف القياـ بتصرفات غير أخبلقية كلكف ليس عف  :اإلدارة غير األخبلقية دكف قصد-3

  (35:  2007)ىبة،القياـ بيذه التصرفات. عمد بؿ نتيجة لمجيؿ باآلثار السمبية الناتجة عف 

خبلقيات ىي كافة السمككات القيمة كالحسنة التي يتصؼ بيا : األخالقيات المهنةأ- 01-2

ك أك سياسية أ اقتصاديةك أ اجتماعيةالمينة، كالمتصمة بالعمؿ مباشرة سكاء كانت  ممارسك

 .عمالو أفعالو ك أ خبلقية لمميني فيدينية كالتي تشكؿ في مضمكنيا القكاعد األ

 (304: 2006براىيـ،إ)

فراد أساسا لسمكؾ أالمبادئ كالمعايير التي تعتبر ىي  كبذلؾ تككف األخبلؽ المينية     

كالسمككات التي يتمثؿ بيا  القيـكىي  فراد المينة بااللتزاـ بيا.أالمينة المحددة كالتي يتعمؽ 

 مجتمع المحمي كفي المينة ذاتيا. خريف في الصحاب الميف في مجاالت تعامميـ مع األأ

مجمكعة القكاعد كاألسس التي يجب عمى الميني التمسؾ بيا " :كتعرؼ أيضا عمى أنيا

 ( 126 :2009)السكارنة، كالعمؿ بمقتضاىا ليككف ناجحا في تعاممو مع الناس ناجحا في مينتو.
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جاكميف "مؿ بقمـ األخبلؽ كاالرتياح في الع عهHenri de Manىنرم دكماف"تحدث كي       

منذ ثبلثيف سنة عف البيجة في العمؿ كعف   Jacqueline Frich-Gauthier" فريش غكتيو

االرتياح كالكبت فإلى أم حد لـ يكف فيو مفيـك البيجة في العمؿ مرتبطا بمفيكـ الكعي 

 تفيفمف تكافرت لو ضركريات الكعي الميني كاف يك الميني كبمفيكـ تيذيبي معيف لمعمؿ؟

  (  168-167. )السكارنة: يؽ البيجة في العمؿبتحق

الكظيفة عبارة عف مجمكعة الكاجبات  حيث أف  )العمؿ( خبلقيات الكظيفةكتسمى أيضا أ    

كالتي يؤدييا  كالمستكيات كالسمطات كاالختصاصات التي تيدؼ الى تحقيؽ غرض معيف،

الصفات التي تنمك بالفرد الى  خبلقيات الكظيفية ىيكاأل الفرد مف المكقع الذم يشغمو فعبل، 

 فراد الجماعة ميمة،أالصفات التي تعبر عف القيـ التي يعدىا  كأ فعؿ الخير كتجنب الشر.

كتنعكس ىذه الصفات في القكانيف كاالجراءات كالتعميمات كالسياسات كاالنظمة الخاصة في 

ك أسمكؾ الفرد  مجمكعة المبادئ كالمعايير التي تحكـ أنياف أالمؤسسة المعنية بمعنى 

كترتبط ىذه المبادئ بتحديد ما ىك خطا كما ىك  ك عمؿ معيف يقـك بو،أالجماعة في كظيفة 

  (.308: ص2006)ابراىيـ، المعيف صكاب في المكقع

ف إىي تطبيؽ لمقيـ عمى الطبيعة فمف كانت قيمو عالية ف القيم األخالقية لمعمل: -01-2

كتككف القيـ فردية أك مينية  ميزة كالعكس صحيح.عف أخبلؽ م سمككو المترتب عمييا يعبر

 كالمجتمع.كقد تككف عامة كقيـ المنظمة 
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القيـ ذات تأثير مباشر ألنيا مشتركة بيف المنظمة  اف كبارم بكنز"  دارف شميد" دراسة:

 ( 96: 2006)حمادات،كالفرد كالمنظمة عمى حد سكاء   

 يبين التأثير المشترك للقيم( 25الشكل) 

 

 

 

 

  

كزنر" أف االختبلؼ في قيـ األفراد كالمنظمات التي بك  Schmidt (1985)كقد بيف "شميدت"

مف خبلؿ تكضيح العبلقة بيف النظـ حسب يعممكف فييا يؤدم إلى تصادمات في المنظمة .

قيـ المنظمة ىي عبارة عف ثقافتيا التي تتجسد في طبيعتيا المادية كالفنية اذ أف  (.12الشكل)

 تنظيمية كالجكانب التي تتصؿ بالمكارد البشرية كتتمثؿ ىذه القيـ فيما يمي:كال

  .سكاء كانت إنتاجية أك خدمية ليا أىداؼ تحققيا لممؤسسة تحقيؽ األىداؼ:-1

 تعمؿ المؤسسة عمى عدـ تعرضيا لممخاطر كالحفاظ عمى استقرارىا. االستقرار: -2

كبر لئلبداع كالمخاطرة كالربح أعطاء قيمة إف المنظمات الممتزمة تميؿ إلى إ النمك: -3

 كالقدرة العالية عمى اإلنتاج.

 تسعى المنظمات إلى تدعيـ استقبلليا كتقرير مصيرىا. االستقبللية: -4

 تخصص المنظمة مكانا في ىيكميا التنظيمي. السمطة: -5

 نظمة قيم الم
 قيم اجتماعية 

 قيم المدير

قيم الفرد 
 الموظف
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ردم دليؿ عمى لمتعاكف اإلرادم لمفرد قيمة كبيرة في كؿ المنظمات كالتعاكف الف التعاكف: -6

 (.98:  2006)حمادات،االلتزاـ بالكظيفة كالمنظمة. 

 اللتزام التنظيمي:ا -02

رتبط باإلرساؿ كالشحف كىك ااألكؿ منيا  ثبلثة تعريفات: websterكبستر" قامكس كرد في "

أك  باإلنجازكالثاني ارتبط بو االلتزاـ  الثقة بالتزاـ فرد معيف إليصاؿ عيدة أك شحنة معنية.

الثالث كىك التعريؼ السائد حاليا في تحديد معنى االلتزاـ كىك حالة ارتياف  ما. أما اـ أمرإتم

 (Kiesler,1991.p13)أك ارتباط الفرد بمجمكعة محددة مف المياـ أك المبادئ أك المكاقؼ 

 االلتزام الوظيفي:-02

 الفرد إدراؾ بمدل ثركيتأ بالمنظمة الكجداني االرتباط عف يعبر :العاطفيأك  الشعكرم االلتزاـ

 كما بالمشرفيف، عبلقتو كطبيعة الميارات، كاكتساب استقبللية مف لعممو، المتميزة لمخصائص

 في الفعالة بالمشاركة تسمح فييا يعمؿ التي التنظيمية البيئة بأف الفرد إحساس بدرجة يتأثر

 (.2012 الحسيف، عبد) .العامميف أك بالعمؿ يتعمؽ فيما سكاء القرارات اتخاذ

 فييا كالعامميف المنظمة تجاه كالكاجب بالمسؤكلية الفرد شعكر يعكسىك ما  :المعيارم االلتزاـ

 في كبيران  دكران  الفرد بيا يؤمف التي الشخصية كلمقيـ المنظمة، لتمؾ الكفاء عميو يحتـ الذم

 مف ينبع قد ةالمنظم مع بالبقاء كالكاجب بااللتزاـ الفرد فشعكر االلتزاـ، مف النكع ىذا بمكرة

 كقد ،الييا دخكلو بعد أك المنظمة دخكلو قبؿ الفرد يحمميا التي الشخصية كالمبادئ القيمة
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 االلتزاـ تككيف في األثر الفرد بو يؤمف الذم الديف أك األعراؼ أك العائمية لمقيـ يككف

 .المعيارم

 ىي فييا يعمؿ لتيا المنظمة تجاه الفرد التزاـ درجة إلى يشيرىك ما ك  :المستمر االلتزاـ

 ما كمقابؿ المنظمة مع بالعمؿ استمر لك يحققيا أف الممكف مف التي االستثمارية القيمة

 عمى األكلى بالدرجة يقكـ مصمحي ارتباط ىذا أف أم أخرل، بجيات االلتحاؽ لقرار سيعقده

 فم لو تقدـ فييا يعمؿ التي المنظمة دامت فما المنظمة، مف عمييا يحصؿ التي المنفعة

  كالنجار، الديف خير) باالرتباط فيستمر األخرل المنظمات تقدمو أف يمكف ما يفكؽ ما المنافع

2010) 

ك معياريا أك مستمرا فإنو أنستنتج مف خبلؿ أنكاع االلتزاـ الكظيفي سكاء كاف عاطفيا     

قا يؤكد عمى ضركرة شعكر الفرد بالمسؤكلية كارتباطو بأىداؼ المؤسسة التي يعمؿ بيا كف

 ألخبلقو كقيمو التي اكتسبيا مف ثقافتو كمبادئو الشخصية كاالجتماعية.

 "مندؿ كجكرداف" أكضح تأثير القيم األخالقية عمى أداء األفراد والمنظمات: -02-0

Jordan et Mendel ف قائمة القيـ اإلدارية تستعمؿ بكجو عاـ كأداة فيـ أعمؽ بيف أب

المنطقي لمعمؿ كفؽ أسمكب معيف كيمكف استخداـ المدير كمكظفيو فيما يتعمؽ باألساس 

، اذ تعتبر القيـ مجاال أك اطارا مرجعيا قائمة القيـ كأداة لحؿ المشكبلت لتحسيف أدائيـ

إلدراؾ كتنظيـ الخبرة كاالختيار بيف بدائؿ السمكؾ فيي أحد المحددات اليامة في السمكؾ أم 
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أبعاد كىي النظاـ كاالعتداد بالنفس  أنيا األسس التي تحدد السمكؾ كقد قسميا الى خمس

 (. 191: 2005كالرقابة كالعبلقات االجتماعية ككذا المخاطرة. )فاركؽ،

 االنضباطمف مظاىر عدـ  : خالقي في مجال العمل المهنيأنماط السموك غير األ 02-2

 ىي: طنماالبلزمة كقكاعدىا في حياتو كحياة جماعتو، كمف ىذه األ باألخبلؽالفرد  التزاـعدـ 

ك كمي أالغياب المتعمد كالمتكرر عف العمؿ كيقصد بو االنقطاع عف العمؿ بشكؿ جزئي 

الى ذلؾ يعتبر مظيرا مف مظاىر التيرب  كباإلضافة ،ك مقبكلةأمتعمد كألسباب غير معقكلة 

عماليـ كمصالح أخريف ك مكر اآلأمف كاجب عميو، كعمبل مخبل باألمف االجتماعي كتعطيؿ 

ك المكظؼ رغـ أكيككف بكتماف العمؿ الذم يقـك بو الميني  الغشككذلؾ  الناس العامة

الميف.  كألخبلقياتكىذا الخمؽ مناؼ لآلداب العامة،  العيكب التي تككف فيو،

 (313: 2006)ابراىيـ،

  : الميثاق األخالقي لممؤسسة -02-0

  Kenneth Blanchard et Michaelمف خبلؿ دراسة "كينيث ببلنكارد كمايكؿ اكككنكر" 

O’Connor  لدييا قيـ مشتركة ليس في  ،شركة األكثر نجاحا 500عمى عينة مككنة مف

القيمة الربحية فقط بؿ لتبنييا لمنظكمة أخبلقية قيمية تنتمي إلييا المنظمة كاألفراد كتجسد في 

ميثاؽ أخبلقي، الذم يربط العبلقات اإلنسانية بيف األفراد كيؤدم االلتزاـ العاطفي لكؿ 

 (11: 2001طراؼ المؤسسة.)عدناف،أ
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كثيقة تحدد القيـ كالمعايير  ك:"ى( الى أف الميثاؽ األخبلقي 2004) Dalilaكأشارت دليمة 

األخبلقية كالسمككية المينية المطمكب أف يتبناىا العماؿ كيعرؼ بأنو مجمكعة مف التكجيات 

فيي ليست بنكد  ؿ المؤسسة،األخبلقية كالمعايير المتفؽ عمييا كالتي تحكـ سمكؾ العماؿ داخ

نما أخبلقية ذا كانت المسؤكلية القانكنية تتحدد بتشريعات تككف أماـ شخص أك  ."تشريعية كا  كا 

ف المسؤكلية األخبلقية أكسع كأشمؿ ألنيا تتعمؽ بعبلقة اإلنساف بنفسو كخالقو إف قانكف،

 .)مسؤكلية ذاتية( كبغيره

يو سمكؾ العامؿ لتحسيف مستكيات األداء يساعد عمى تكجكتضيؼ أف الميثاؽ األخبلقي 

يعطي انطباع لؤلطراؼ الخارجة عف ، ك أخبلقية  داخؿ المؤسسةال  كيقضي عمى المظاىر

القيمة، نسمع عف تنظيـ كاسطة ب المنظمة بأنيا حريصة عمى مبادئ أخبلقية كاضحة

ىي  ي الحياة.بفكرة مرتبطة بمرجعيات مجردة أك مبادئ كقيـ سمككية أك نماذج ف المعتقدات،

تعبر عف أحكاـ عقمية قداسة لخيارات لقيـ كنماذج سمككات نعتبرىا كقيـ لؤلشياء التي تيمنا 

االىتماـ باألخر، األخبلؽ،   ،أساسا لتحقيقيا كؿ ما يعطي معنى لمحياة كالحرية كالمساكاة

 (Dalila,2004 :27)الجماؿ، الحقيقة ،بدكف أمثمة مرجعية .

ىك كؿ شخص يساىـ في خدمة مرفؽ عاـ تديره  عتبر المكظؼي :الموظف العام 02-3

الدكلة أك أحد أشخاص القانكف العاـ كذلؾ عف طريؽ شغمو بصفة دائمة منصبا داخؿ 

المستخدـ في الحككمة أك المصالح التابع ليا سكاء  -كيعد في حكـ المكظؼ العاـ: المرفؽ.
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كؿ ، مف قبؿ الدكلة أك ىيئة قضائيةكـ أك الخبير المعيف المحَ ، كىك كاف دائما أك مؤقتا

 مكظفك الشركات المساىمة.، ككذلؾ شخص مكمؼ بميمة لجية أك سمطة حككمية

ما طمب فعمو عمى كجو ب أخبلقيات المكظؼ العاـ: لديو كاجبات عميو االلتزاـ -02-2-1

 كمنيا: اإللزاـ

 ية.)المشركعة( كتشمؿ أخبلقيات كظيفية كأخبلقيات ممك أخبلقيات محمكدة -

 أخبلقيات متعمقة بطاعة أكامر الرئاسة. -

 .أخبلقيات المكظؼ غير مشركعة -

 .عدـ المحافظة عمى سرية العمؿ -

 .نقد أك لـك الحككمة -

  .ممارسة بعض األعماؿ غير محبذة -

    انحراؼ السمطة. -

 :خالقية في العمل المهنيالمسؤوليات القانونية واأل -02

ك كظيفة بالمسؤكلية القانكنية لضماف التزاـ صاحب أمينة  كؿبط ت: تر المسؤكلية القانكنية

المينة بكظيفتو كبالصبلحيات المخكلة اليو، كبذلؾ تككف المسؤكلية القانكنية مف نكع الرقابة 

الداخمية التي تمارسيا السمطة المشرفة عمى المينة كعمى العامميف فييا، فالطبيب مثبل الذم 
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ضو يككف خارجا عف الكاجبات القانكنية لمينتو كيحممو ذلؾ يصؼ دكاء ضارا مؤذيا لمري

 تبعات كمسؤكليات قانكنية.  

ك الميني حيف يخالؼ أ: تترتب ىذه المسؤكلية عمى المكظؼ خبلقية لممينةالمسؤكلية األ

ك االخبلؿ بشرؼ المينة أالكاجب  أداءخبلقيا مثؿ التغيب المستمر عف أك أدبيا أكاجبا 

ىا النبذ كاالحتقار كعدـ االحتراـ مف ؤ كيترتب عمييا عقكبة قانكنية كجزاكالغش في العمؿ، 

 (  315-314: 2006المجتمع. )ابراىيـ،

:لقد أشار السكارنة الى بعض الكسائؿ المتعمقة  خالقيات المهنةأوسائل ترسيخ  -02

 باإلدارة كأخرل تتعمؽ بشخص المختص النفساني لترسيخ أخبلقيات المينة منيا:

 .ية الرقابة الذاتيةتنم -1

 .كضع األنظمة الدقيقة التي تمنع االجتيادات الفردية الخاطئة -2

 عمى المسؤكليف االمتثاؿ لمقكانيف كأخبلقيات المينة ليككنكا قدكة لممكظفيف. ة الحسنة:ك القد-3

عمى العماؿ معرفة أف العمؿ عبادة ككسيمة  تصحيح الفيـ الديني كالكطني لمكظيفة:-4

 لكطنية كازدىار البمد.لمتنمية ا

عمى أجيزة الرقابة التي تشرؼ عمى تطبيؽ النظاـ كالعدؿ  محاسبة المسؤكليف المكظفيف:-5

 في المحاسبة.
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 التحفيز عمى التطكير كيناؿ المكافأة حسب الكفاءة كاإلبداع. التقييـ المستمر لممكظفيف:-6

   ( 66: 2009)السكارنة،

 لفرد اخبلقيات العمؿ مف ىذه العناصر:يستند ا: أخالقيات العملمصادر -02

              .نظاـ القيـ االجتماعية كاألخبلقية-

 .في المجتمع الخارجي نظاـ القيـ كالمعتقدات الشخصية الذاتية -

                        .الثقافة السائدة في المجتمع -

 .القيـ الشخصية الذاتية الفطرية -

                                .قيـ الجماعة -

 .المعتقدات الدينية كالمذىبية -

                                         .قيـ العائمة -

 .الخبرة السابقة كالمستكل التعميمي -

                                      .قيـ العمؿ -

 .الخصكصية الفردية -

                        .قيـ المجتمع الحضارية -

 ( 57: 2009)السكارنة،الحالة الصحية النفسية كالجسمانية. -
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 وهناك مصادر أخرى:

  .تمثؿ األسرة المصدر األكؿ لبناء السمكؾ لدل األفراد العائمة كالتربية البيئية:-1

 يتأثر سمكؾ الفرد باحتكاكو بالجماعة فيكسب سمككا مف قيـ ثقافة المجتمع كقيمو كعاداتو:-2

 النتماء كاألعراؼ كالتقاليد التي تحكميـ كتتجسد في سمككيات العمؿ.الجماعة كركح ا

فالفرد الذم يعيش في بيئة ثقافية ممكنة يتأثر أكيد بإفرازات ىذه البيئة فالكعي مف جانب الفرد 

ذا نش ميـ لبلنتباه لمنكاقص كاإلشكاالت في الكضع االجتماعي كالثقافي. في بيئة تعطي  أكا 

مح كالرغبة في التعاكف كقبكؿ رأم األخر كاحتراـ المكاعيد كالصدؽ كعدـ األكلكية لقيـ التسا

المبالغة في طرح المكاقؼ يككف لديو سمات ذات صيغة مكضكعية في التعامؿ كالعمؿ كعدـ 

 التطرؼ كعدـ المغاالة في حب الذات. 

عشائرية قد تككف المرجعيات سياسية أك دينية أك أدبية أك  التأثر بالجماعات المرجعية،-3

 أك عسكرية أك غيرىا كعادة ما يقع الفرد في مجتمعاتنا تحت تأثير أكثر مف جماعة مرجعية.

 المدرسة كنظاـ التعميـ في المجتمع: -4

 .إعبلـ الدكلة كالصحافة كمؤسسات الرأم -5

 .مجتمع العمؿ األكؿ -6

 .سمطة القديـ كالقيـ الشخصية المتأصمة لدل العامميف -7
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يضع القانكف كيحدد المعايير المقبكلة في مجاؿ  المكائح الحككمية كالتشريعات:القكانيف ك  -8

 العمؿ لتكجيو المدراء كالتحديد الفعمي لممينة.

 .قكانيف السمكؾ األخبلقي كالمعرفي لمصناعة كالميف -9

 .الخبرة المتراكمة كالضمير اإلنساني الصالح-10

 ( 64-58: 2006نة،)السكار جماعات الضغط في المجتمع المدني  -11

جمعية الكطنية لممنظمات المختصيف لم كفقا: خالقيات مهنة المختص النفسانيأميثاق -31

  كالذم ينص عمى: 1996جكاف  22يكـ  كالميثاؽ المكقع الفرنسييف النفسانييف

حؽ األفراد بأبعاده النفسية ىك حؽ متبادؿ معرفتو كذىابو إلى المختص النفساني أف :"  

تحت  حتراـ الحقكؽ األساسية الحياتيةايع الكطني ألكركبا كالعالمي حكؿ حسب التشر 

 ./حماية/زمبلء /حريةشعار:

 معرفة الميثاؽ كاالضطبلع عميو.النفساني عمى المختص كأنو  -

سرارىـ  :يجب االلتزاـ بيا مبادئ أساسيةىناؾ  - احتراـ حقكؽ األشخاص كخصكصياتيـ كا 

 كالزمبلء.

التككيف المتكاصؿ/رفض التدخؿ في غياب  عارؼ النظرية المتجددة،الكفاءة كالم الكفاءة:-0

 الخبرة المكتسبة.
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يمتـز بقكاعد الميثاؽ كمسؤكلية اختيار الحمكؿ كالتقنيات السيككلكجية  المسؤكلية المينية:-3

 الضركرية /االستجابة الشخصية لخيارات عكاقب تصرفاتو كقراره الميني.

عبلقات المينية كااللتزاـ بأخبلقيات المينة الت في لو كاجبا: أمانة/صدؽ /نزاىة-2

 كتحديد أىدافو. متعمقاتوكمجيكداتو المتكاصمة إلنياء 

نماذج التدخبلت تختار مف طرؼ المختص : )جكدة( النكعية العممية )الكفاءة العممية(-2

ف تككف كاضحة كمنطقية مف دراستو النظرية كبناءه .كؿ تطكر كالنتائج يجب اف أيجب 

 ككف مكضكع مناقشة بيف المختصيف.ي

عتبار االالمنيجية المتبعة مف طرؼ المختص تأخذ بعيف  احتراـ األىداؼ المسطرة:-2

 .األىداؼ المسطرة

 كعي المختص بمينتو. االستقبللية المينية:-2

المؤرخ في  772/85تحدد مينة المختص طبقا لمقانكف رقـ  1المادة :الفصل األول

 فقا لممكاد اآلتية تحدد خصكصيتو كميامو:. كك 1985/جكيمية 25

 .ليسانس عمـ النفس ىك الذم يمارس المينة كؿ حامؿ لشيادة: 3المادة

 األساسية لؤلخصائي. تحدد المينة: 2المادة

 )عمـ النفس(، التقييـ، التعميـ االستشارة، تحدد ممارسات المختص المختمفة: :2المادة

 ممي في قطاع المينة.البحث الع العبلج، التحكيـ التككيف،
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 ( تنص عمى:209ص). االحتراـ كالتقبؿ 7ك 6المادة 

حقكؽ الناس كأسرارىـ كما يفترض أف يؤتمف  يحتـر األخصائي احتراـ خصكصيات الناس: -

 عميو.

  .االىتماـ برفاىية اآلخريف كمساعدتيـ عمى بمكغ أعمى درجات السعادة -

 فيما يعكد بالخير كالفائدة عمى المجتمعف يستخدـ مياراتو أب المسؤكلية االجتماعية: -

 (Journal officiel,1991-2013 :172 )  )الميثاؽ األخبلقي لؤلخصائي(

كىناؾ تعديبلت طفيفة مرت بيا الجريدة الرسمية ألخبلقيات مينة المختص النفساني        

دم كانت الرتب تقتصر عمى عيا 1991لسنة الجريدة الرسمية في الجزائر كىي أنو في 

 majorممتاز  رتبة رئيسة أضيؼ إلييا 2009كفي سنة /رئيسي 

 .تكظيؼ نفساني لمصحة العمكمية تشرح شركط  22 ، 21المادة ك  

عف طريؽ المسابقة عمى أساس االختبارات المرشحكف الحائزكف عمى شيادة ليسانس في 

ادم عمـ النفس تخصص عيادم أك شيادة معترؼ بمعادلتيا. كيرقى بصفة نفساني عي

 رئيسي لمصحة.

 .يدمج في رتبة نفساني رئيسي النفساني مرسـ كالمتربصكف )مف التعييف( 26المادة

 يضـ سمؾ النفسانييف في تصحيح التعبير المغكم لمصحة العمكمية. 28المادة
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الضبط االجتماعي ىك القكة التي بيا يمتثؿ األفراد نظـ  )االلتزام(: أشكال الضبط -30

ف كسائؿ الضبط كأشكالو تختمؼ مف مجتمع إلى أخر بؿ في إف فيو فالمجتمع الذم يعشك 

 المجتمع الكاحد نفسو باختبلؼ الزماف كالمكاف.

عمى فاعمية القانكف كالحككمة  ىذا الشكؿ مف الضبط بناءن  أينش الضبط القيرم: -30-1

قكة أك كيصاحب عادة بال ،كالقرارات كالمكائح التنظيمية سكاء داخؿ المجتمع أك الجماعات

الخكؼ مف استخداميا فأنماط السمكؾ الرادعة في حاالت الجريمة إنما ىي نكع مف الضبط 

 القيرم الذم يمارسو المجتمع .

عادة التفاعبلت االجتماعية كالكسائؿ االجتماعية المختمفة التي تقنع  الضبط المقنع:-30-2

إلى الجماعة كعمميات التطبيع  المرء الممتـز قيـ المجتمع كقكانينو كذلؾ بناء عمى االنتماء

االجتماعي منذ الصغر كتعكد قيـ الطاعة كمسايرة المعايير االجتماعية السائدة داخؿ 

 المجتمع كعادة ما تككف الجزاء االجتماعي عمى ىذا النكع مف الضبط االجتماعي جزاءن 

شرا كما ىك كما قد يككف الضبط االجتماعي مبا قيـ المجتمع. فالخركج ع ومعنكيا بمعنى أن

الحاؿ في القكانيف المكتكبة أك غير مباشر كما يتمثؿ في التكقعات العامة كالعادات كالتقاليد 

 (308: 2006يـ، ابراى ) غير المكتكبة.

 :  وسائل الضبط االجتماعي  -33

ىك أكؿ مصدر لمقاعدة القانكنية لمبشرية حيث أنو قانكف غير مكتكب : العرف-33-0

تمميو ضركرات كحاجات الحياة في تمؾ المجتمعات البدائية، فيك مصدر كيرجع ذلؾ الى ما 
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رسمي كميـ يضفي عمى القاعدة القانكنية قكة االجبار كااللزاـ كخصكصا في تمؾ المجتمعات 

عمى ىذا يعني العرؼ البدائية التي ال تعرؼ مصدرا آخر لمقاعدة القانكنية غير العرؼ. 

غرست نفسيا لدل أفراد المجتمع يمارسكنو حتى يصبح أمرا المعتقدات الفكرية السائدة التي 

قكم مف العادات أمقدسا عمى الرغـ مف انتقاء قيمتو أحيانا )ىذا ما جرل عميو العرؼ( كىك 

  ( 132: 1998. نقبل عف محمكد عبد الحكـ )شكرم،كالتقاليد عمى التأثير في سمكؾ الناس

فعمو الناس كتعكدكا فعمو بالتكرار كىي ضركرة : تشير إلى كؿ ما يالعادات والتقاليد -33-3

اجتماعية إذ تصدر عف غريزة اجتماعية كليس عف حككمة أك سمطة تشريعية كتنفيذية فيي 

ف أعضاء المجتمع الكاحد يتعارفكف فيما بينيـ عمى ما ينبغي أف يفعمكه كذلؾ تمقائية أل

اليكمية في المأكؿ كالممبس برضاء جميعيـ كالعادة قد تككف أحادية مثؿ عادات اإلنساف 

كالنـك كاالستذكار  أما العادة الجمعية فيي التي يتفؽ عمييا أبناء الجماعة كتنتشر بينيـ مثؿ 

عادات األعياد كالمكاسـ الدينية أما التقاليد فيي تتصؼ بالتكارث مف جيؿ إلى جيؿ كتتبع 

 فع كمفيد.الرغبة في التمسؾ بيا باعتبارىا ميراث مف األسبلؼ كاآلباء نا

أف األخبلؽ مجمكعة مف القكاعد كالمعايير التي عندما تصبح " :Taylorتاٌهور حيث أشار  

ثابثة كتحكـ سمكؾ أفراد المجتمع تشكؿ جزءا مف ثقافة المجتمع كتتجسد في عاداتو كتقاليده 

 (taylor،1975، 115)."كقكانينو

(أف مفيكـ 2013د ىمشرم )يشير في ىذا الشأف أحم :عممية التنشئة االجتماعية-33-2

أنو يتداخؿ مع مفيكـ  Galing Andreevaالتنشئة االجتماعية حسب ما تعرفو جالينغ أندريفا 
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التربية كتنمية الشخصية ،كأنيا عممية ذات بعديف متكامميف كىما عمميتاف تمارس فييا النظـ 

يؽ نشاطات متعددة االجتماعية تأثيرىا عمى الفرد الذم يتفاعؿ بصكرة ايجابية معيا عف طر 

ليكتسب الفرد مقكمات الشخصية كىك دكر المجتمع ،كالثانية أنيا تتمثؿ في العممية التي 

يدخؿ فييا الفرد الخبرة االجتماعية في مجالو ليتمكف مف فيميا كالتكافؽ معيا مف خبلؿ دكر 

 ( 21: 2013ذاتي.)ىمشرم،–الفرد أم تفاعؿ اجتماعي 

أنكاع الضبط االجتماعي دقة كتنظيما كىك يتميز بككنو ىك أعمى  low:القانون -33-4

مكضكعية كتحديدا كما ينطكم عمى عدالة في المعاممة ال تفرؽ بيف أبناء المجتمع  أكثرىا

كالقانكف إطار  فالثكاب كالعقاب ىدفيما ىك الردع أك منع كقكع الجريمة كارتكاب الخطأ.

 (www.mogatel.com) لمحريات األحادية.

انو انضباط إرادم يفرضو شخص  1979: يعرؼ في معجـ الركس ضباط الذاتياالن -32

 ((larousse,1979 :131جماعة بدكف مراقب خارجي .  أك 

النضباط الذاتي أف يتقبؿ الشخص ا :" Jacquillat bertrand (1985 ) يعرفو جاكيبلت برتراف

م يفرض بطريقة مركزية كيدار بطريقة ال مركزية عكس النظاـ الذ ،المياـ بحرية كطكاعية

تقاف  (Jacquillat,1985 :10) ."أم أف يحقؽ الشخص المياـ مف تمقاء ذاتو بميارة كا 

المينة مصطمح حديث في مجاؿ تعتبر المختص النفسي والممارسة العيادية:  -32

ف الحرفة يمكف اكتسابيا عف طريؽ أل عماؿ حيث تـ الفصؿ بيف الحرفة كالمينة،تصنيؼ األ

 .دكف االلتحاؽ بمؤسسات تعميمية عاليةالممارسة 
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ف أىداؼ مشتركة يحاكلكف تحقيقيا أشخاصا حكؿ أعماؿ تجمع أكالمينة عبارة عف     

بغض  المينة تعني نكع العمؿ الذم يقـك بو الفرد. كبذلؾ فإفيسيركا كفؽ نماذج سمككية 

 .النظر عف الصناعة التي يتـ فييا ىذا العمؿ كعف مركز ككظيفة الفرد

 .عماؿ يعتبر مصدرا رئيسيا الكتساب الميارة فيياكجكد نظاـ عاـ لممعرفة النظرية ليذه األ-

عضاء ىذه المينة كاالعتراؼ ألخبرة  أك ك لنفكذأكمنظماتو لسمطة  بأفرادهتقبؿ المجتمع -

 .بمياراتيـ

 عضاء المينة االحتراـ )كاأللقاب المختمفة(أكجكد قكاعد غير رسمية تيدؼ الى اكتساب -

في المجتمع، كتحمييـ مف ادعاء مف ال يممككف الميارة الرسمية المطمكبة في االنضماـ الى 

  (.308: 2006يـ، ابراى )المينة.  

 وب يقصدك  يسمى أيضا بالممارس المينيتعريف المختص النفساني: و  -32-0

يتميز بصفات  كىك نفسانيعد مينيا بكظيفتو المتخصصة كأخصائي أ  الشخص الذم "

". كىك األخصائي الذم يقكـ بالدكر ساسية تؤىمو كتساعده عمى تككيف شخصية مينية أ

الرئيسي في عممية العبلج النفسي كيتخرج مف قسـ عمـ النفس بالجامعة كيتخصص في 

الصحة النفسية كالعبلج النفسي إضافة الى التدريب العممي كالخبرة في العبلج النفسي 

مى المريض عميو حؽ التعميـ المناسب لقدراتو كمستكاه كاالرشاد العبلجي لممشكبلت كع

 (21-20: 2010)فيمي عمي، العقمي.
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  الشخصية التي يجب أن تتوفر في المختص النفساني: قوماتم 32-3

ىي مجمكعة مندمجة ككظيفية مف المعارؼ، كالميارات )قدرات االتقاف( كقدرات  الكفاءة: -1

(، كالقدرة عمى استشراؼ المستقبؿ التي تسمح حسف التصرؼ االجتماعي )حسف التكاجد

 خبلؿ مكاجية الكضعيات االشكالية لمتكيؼ كعبلج المشاكؿ كتحقيؽ المشاريع.

 ( 66: 2012)تركزيف،

نقصد بيا الحالة المظيرية الجسدية أم الخمك مف العاىات أك  :قدرات جسمية كصحية -2

ال يؤثر ىذا عمى حالتو النفسية كال أك العجز أك األمراض الظاىرة إلى حد ما حتى  العجز

يعطؿ تعاممو مع اآلخريف كأيضا المظير الخارجي كأسمكبو في االىتماـ بو كالكيفية التي 

 يفضؿ الظيكر بيا أماـ اآلخريف.

القدرة عمى ضبط الذات في المكاقؼ الغضب  :االتزاف االنفعالي كرؤية الكاقع القدرة عمى -3

 يككف عكس ذلؾ مثؿ: النضج االنفعالي فبل يتيكر أك يندفع أككاالنفعاؿ كيرتبط ىذا بدرجة 

 البلمباالة أك ببلدة السمكؾ كاالتكالية كعدـ تحمؿ المسؤكلية مثبل أك الغضب السريع.

الذكاء االجتماعي كالقدرة التعبيرية كالمفظية كالحسية كالتصكرية  :قدرات عقمية مناسبة -4

 األفكار الربط بينيما كالقدرة عمى التذكر كالتخيؿ.كالقدرة عمى التفكير المنطقي كتسمسؿ 

أم اإليثار بتفضيؿ مصمحة اآلخريف عمى مصمحتو  :القيـ االجتماعية كالدينيةب التحمي -5

قدرة سعة الصدر كحب اآلخريف كاالجتماعية  كأىكائو الخاصة كالقدرة عمى مساعدة اآلخريف،

 ( 174: 1991د.)سمكل،كالسمكؾ البعيد عف التيكـ أك السخرية كاالنتقا
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: تتمثؿ في مرافقة المريض كالكشؼ عف االضطرابات مهمة المختص النفساني -32-2

السمككية كالعقمية كالتكجيو كاالرشاد كمساعدة المؤسسات عمى اختيار االفراد في التكظيؼ 

كاالصغاء كالمبلحظة كالتقييـ كالنصح لكؿ الفئات العمرية تكفير كتحسيف الصحة النفسية 

ككقايتيـ مف االصابة باألمراض العقمية كتطكير قدراتيـ كمساعدتيـ عمى االندماج 

 (Cedies, 2016 :4) .االجتماعي

كمف بيف المياـ التي يختص بيا النفساني في القطاع الصحي ىك العمؿ عمى تعزيز الصحة 

اؿ الجيدة كالحفاظ عمييا سكاء عمى مستكل البحث أك الممارسة كما أنو يشارؾ في مج

الكقاية مف االضطرابات كعبلجيا كيقـك بإعداد برامج مختمفة كدراستيا كاالشراؼ عمى 

تنفيذىا كمساعدة االشخاص عمى االقبلع عمى االدماف كبأنكاعو كادارة الضغكط النفسية. 

 (31-30: 2007)تيمكثي،

 دور األخصائي النفسي االكمينيكي في المؤسسات والمستشفيات المختمفة: -32-2

يتكقؼ دكر المختص النفساني عند التعامؿ مع المرض فقط بؿ يتعدل الى جميع ال 

المؤسسات كالمصالح كالشركات كالمدارس كالجامعات اك المؤسسات النفسية ككافة اقساـ 

حدد خبراء منظمة الصحة العالمية طبيعة االدكار التي يقكـ بيا  المستشفيات العمكمية، فقد

 بػػػػ: االخصائي النفسي كالمتعمقة

احتياجات المجتمع: مع تزايد الضغكط يتحتـ عمى االخصائي النفساني أف يككف مستعدا  -1

لمكاجية االضطرابات النفسية كالعقمية كالعمؿ عمى تقديـ أجكد الخدمات الى أفراد المجتمع 

 مف خبلؿ زيادة المؤسسات الصحية النفسية كتكفير الككادر المدربة تدريبا جيدا.
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أعداد المرضى: إف مسألة تقدير تعداد المرضى ليست سيمة كلكف ممكف المجكء  تقديرات -2

الى الحاسبات اآللية لتقييـ المعمكمات الكاردة كتقدير نتائج االختبارات النفسية المختمفة التي 

 تـ تطبيقيا عمى المرضى.

لى النظريات العبلج: قد يككف العبلج فرديا أك جماعيا باستخداـ مناىج كتقنيات تستند ا -3
 الدينامية أك السمككية لمختمؼ تياراتيا كقد تككف داخؿ المستشفى أك خارجيا.

كمف أخبلقيات المينة منع القياـ بالتجارب عمى األفراد حتى كلك كافقكا عمى اجراءىا كىذا 
اتباعا لقكاعد منيجية أخبلقيات العمؿ كالتي تسمح بتدريب المختصيف كتكجيييـ الى 

 (françois,1998 :248ييـ عمميـ.)الحيادية كتق
الكقاية: ال يقتصر دكر االخصائي عمى العبلج فقط بؿ ىناؾ دكر الكقاية كالذم يحتاج  -4

 (32-31: 2009الى عمؿ جاد كشرح مفصؿ.)حسف غانـ،
عمى النفسانييف العامميف في المستشفيات كالمراكز الصحية الخضكع  Poussin.Gكحسب 
بكجكب تطبيؽ قاعدة سرية  1973أفريؿ 24لجريدة الرسمية بتاريخ الصادر في ا 1976لقانكف 

مف ميثاؽ أخبلقيات  4.2مف اجراءات قانكف العقكبات مف المادة  378المينة حسب المادة 
كعمى المختص النفساني أف يتخذ االجراءات القانكنية بالتنسيؽ مع االدارات  المينة لمجمعية.

ؽ كالخبلفات لمحاالت التي يعمؿ معيا مع الحفاظ كالمحاكـ في حاالت االنفصاؿ كالطبل
مف ميثاؽ أخبلقيات المينة عمى أف كؿ مختص نفساني  3.3عمى األسرار. كتنص المادة 

أثناء عممو الميداني يجد صعكبة تتعرض مع المصمحة العامة عميو تكجيو المفحكص بطريقة 
 دائما. رغـ أف ىذا البند غير معمكؿ بو .لبقة لتفادم ىذه األسباب

 (Poussin.G,2012 :22-23) 
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  :خالصة 

خمؼ كؿ سمكؾ يقـك بو الفرد مجمكعة مف القيـ كاألفكار التي تكجيو كتعطيو معنى      

كبالتالي تمثؿ نكعا مف الضغكط االجتماعية المؤثرة في سمكؾ الفرد تأثيرا مباشرا كىي محدد 

  مف المكاقؼ الحياتية.في العديد  ،ميـ كمكجو التجاىات األفراد كسمككيـ

كبذلؾ فالقيـ تنظيمات معقدة ألحكاـ عقمية انفعالية معمقة نحك األشخاص أك األشياء أك    

 . المعاني سكاء أكاف التفضيؿ الناشئ عف ىذه التقديرات المتفاكتة صريحا أـ ضمنيا

اعية ككذلؾ كبيذا األفراد يبنكف نظاـ القيـ لتقبؿ طبيعة ذاتيـ كلعناصر الحياة االجتم   

الكاقع المادم الذم يعيشكف فيو، مف خبلؿ دينامية تمقائية ، كيميمكف الى ما يشبع رغباتيـ 

لتنتج االتجاىات عف العالـ المحيط بيـ كعف معايير السمكؾ الكاجب تقبميا في المجتمع 

ردكدية فاألثر االيجابي الذم تحدثو القيـ التنظيمية كاألخبلقية عمى الفرد يساىـ في زيادة م

المؤسسة الصحية  تسعى إدارة كالتييعمؿ بيا، أداءه كبحثو عف تقدـ المؤسسة التي 

 عمى العمؿ، المعتمدة كأساليب كتطكير استراتيجيات تنميتو إلى كالمستشفيات العمكمية

 لتطكير األداء إدارية مف أساليب يتبعو كما لممكارد البشرية، المعرفي المستكل كرفع التدريب

 لمتغيرات البيئية تنظيمية تستجيب قيـ كتطكير إلى تنمية أيضان  يجب أف تسعىبؿ  فقط؛

 أىداؼ يخدـ كانتمائيا، بما مكاردىا البشرية سمككيات عمى المتسارعة، تستطيع أف تؤثر

 المكارد البشرية تشكيؿ سمككيات في فعَّاؿ أثر مف التنظيمية لما لمقيـ كتطمعاتيا، المؤسسة

 مستكيات األداء الكمي لممؤسسة. ينعكس إيجابيان عمى ، بماكعاداتيا كاتجاىاتيا
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 تمهيد:

تختمؼ قيـ العمؿ في طبيعتيا كفي كظيفتيا عف القيـ الدينية كالسياسية كالفكرية     

كمف ىنا تحددىا العبلقات التي تربط العامميف بعمميـ،  ،بارتباطيا المباشر بالسمكؾ التنظيمي

 أك الكظيفة الكاحدة، لككنيا تسكد بيف أفراد المينة ،كزمبلئيـ كمرؤكسييـ كالمتعامميف معيـ

قطاع أكفي  حككمية أـ أـ إدارية كانت نتاجيةإكؿ حسب مجاؿ تخصصو باختبلؼ طبيعتيا 

 جامعية. خاص. أك تربكية ك

ىي ميؿ عاـ لتفضيؿ حاالت كشؤكف معينة عف أخرل كيعني التفضيؿ في  تعريف القيم:-0

 ( 35: 2007)مراد ىبة،افعة. الدالقيـ تتعمؽ بالمشاعر المتأصمة بطبيعتيا  ىذا التعريؼ أف

مجمكعة أحكاـ يصدرىا الفرد عمى  بأنيا David R. Krathwohl  كيعرفيا "كراثككىؿ كزمبلئو"

كىذه األحكاـ في بعض جكانبيا نتيجة تقكيـ الفرد أك تقديره لبعض  كالمادية، بيئتو اإلنسانية

 ماعي استكعبو الفرد كتقبمو،إال أنيا في جكىرىا إنتاج اجت المبادئ أك األنشطة، األفكار أك

كيمكف تحديدىا إجرائيا في صكرة مجمكعة استجابات  بحيث نستخدميا كمحكات أك معايير،

االلتزاـ أك عدـ االلتزاـ إزاء مكضكعات أك  التفضيؿ أك عدـ التفضيؿ، القبكؿ أك الرفض،

ىا الفرد عمى كبأنيا تعبر عف أحكاـ يطمقيا أك يصدر  ،أشخاص أك أشياء أك أفكار أك مكاقؼ

بيئتو كمحيطو الذم يعيش فيو سكاء أكاف ذلؾ بنظره تفضيؿ أك عدمو بالخير أك بالشر، 

 ( 95: 0202.)داود،الجماؿ كعمى األشياء أك عمى الفكر كالسمكؾببالقبح أك 
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كمف ىنا يمكف الحكـ عمى أف القيـ تعد ضركرة اجتماعية باعتبارىا معايير مبينة       

ية ألم مجتمع كىي تندمج في نفس الفرد كتظير مف خبلؿ سمككو كدافع لممستكيات الحضار 

كما أنيا نسبية مف حيث االستقرار كمف حيث الصبلح ألنيا مرتبطة بمدل قدرتيا عمى حؿ 

شباع رغباتيـ .  مشكبلت األفراد كا 

بأنيا تمؾ الركابط الكجدانية كالشخصية التي تربط بيف الشخص  :كتعرؼ القيـ أيضا 0-1

مكضكعات االىتمامات، بحيث تقؼ كأطر مرجعية يستند الييا الفرد في اختياراتو  كبيف

ف يؤثر عمى االختيارات بيف بدائؿ الفعؿ فيي أنو أحكامو المختمفة كىي التزاـ عميؽ مف شأك 

تكقع بالنسبة لمفرد أك لؤلخريف لممارسة االنشطة السمككية تتناسؽ مع ما ىك مفترض لدييـ 

 (189: 2005)فاركؽ، مف قيـ.

: مجمكعة مف المعايير كاألحكاـ تتككف لدل الفرد مف خبلؿ بأنيا لقيـا كما تعرؼ 0-2

بحيث تمكنو مف اختيار أىداؼ كتكجييات  ،تفاعمو مع المكاقؼ كالخبرات الفردية كاالجتماعية

 (  26: 2006لحياتو يراىا جديدة بتكظيؼ إمكانياتو. )حمادات،

األلماني  : ظير مفيكـ القيـ أك نظرية القيـ مع الفيمسكؼفيفمسالمنظور ال وفقالقيم -3-1

 427) ظيرت مدارس القيـ منيا الفمسفة المثالية ألفبلطكف ك  Friedrich W. Nietzsche"نيتشو"

 moralالجماؿ كىي مصدر التربية األخبلقية ،رالخي ؽ.ـ( كالمعركفة بالحؽ، 347-ؽ.ـ

éducations   ىي  كمدرسة الفمسفة الكاقعية، ( 1924ك.أرسط)كضابطة كمكجية لمسمكؾ

تعتبر القيـ خالدة مستمرة كثابتة كعامة كأف القانكف األخبلقي ىك  كالتي المثالية الفمسفة عكس
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ثؿ عميا كغايات إنسانية تكجو مسيرة الحياة كتعتبر أحد مقكمات مف مدلكالت العقؿ كالقيـ م  

أف  ماتية :تعتبرغفي المدرسة الفمسفية البر القيـ ك  (.kant.1965)حسب كانط  الكجكد اإلنساني

 ،السمكؾ اإلنساني تجاه األشياء ىك الذم يحدد قيمتيا بمعنى  أنو ال تكجد لمقيـ طبيعة مطمقة

أف القيـ كسائؿ لتكضيح األفكار أك أدكات  John Dewey (1859-1952) جكف ديكم يؤكدك 

 (.34 :1986.)حممي،لمكصكؿ إلى الحقيقة

الكريـ كالسنة  القرآفتعتمد القيـ في اإلسبلـ عمى  سالمي:اإلمنظور لا وفقالقيم -3-2

تمثمت في نكاحي الدنيا كاآلخرة مف عمـ كعمؿ كتقكل كعدؿ كقيمة العمؿ  ،النبكية الشريفة

كالقيـ في اإلسبلـ ىي فضائؿ خمقية كىي معيار السمكؾ في إطار غايات  تأتى في المقدمة.

  .(210: 2016اس،كأىداؼ الديف اإلسبلمي. )العب

ىي مجمكعة القيـ كالمبادئ التي تحكـ سمكؾ المكظؼ كتكجيو  :مفهوم قيم العمل-2

كتشكؿ معيارا لمصكاب كالخطأ كيعبر الخركج عمييا تحت طائمة 

  (.2006:27)حمادات،.المسؤكلية

 مجمكعة مبادئ مدكنة أك غير مدكنة تأمر أك تنيي"بأنيا  ( Felix 1984)كيعرفيا فميكس    

عف سمككات معينة تحت ظركؼ معينة كىي انعكاس لمقيـ التي يتخذىا الفرد معايير تحكـ 

المعتقدات التي يحمميا األفراد كالجماعات  "بأنيا ((Enz,1988أنز كما أشار أيضا ."سمككو

كالمتعمقة باألدكات كالغايات التي تسعى إلييا المنظمة كتحديد ما يجب في إدارة المنظمة 

 .(Ghousheh ,1983 :287) ."ماؿ كاالختيار بيف البدائؿ كتحقيؽ أىداؼ المنظمةكانجاز األع
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من خالل التعارٌف السابقة  لقٌم العمل من مختلف الباحثٌن نجد أنها تلك المبادئ      

واألخالق والعادات التً ٌلتزم بها الفرد بالخضوع الى القوانٌن الداخلٌة للمنظمة وتحمله 

داء ٌخدم غاٌات المؤسسة التً ٌعمل بها و تعبر عن معتقداته مسؤولٌة االنضباط بأ

 الشخصٌة.

ثبلث مستكيات  D.Krathwohl et al )1964(يحدد كراثككىؿ كزمبلئو  مستويات القيم: -2

كمقدار الجيد الذم يبذلو  االلتزاـ. مستكل  التقبؿ،مستكل   ،التفضيؿ : مستكللمقيـ كىي

كيؤثر  شيئا أك شخصا أك ظاىرة أك قضية أك مبدأ. الفرد حكؿ مكضكع القيمة سكاء كاف

نسؽ القيـ لمثقافة أك المجتمع الذم يعيش فيو األفراد عمى كيفية إدراكيـ ألنفسيـ كلبيئتيـ.  

   .(75: 2012)معمرية،

أف ذكم الضبط الداخمي يؤمنكف  عمى Julian Rotier ركتر" كفي ىذا الشأف يؤكد "    

بؿ العمؿ المتقف  كلكف ليس أم عمؿ، الذم يعكد عمييـ بالفائدة،ك  ربأىمية العمؿ الجاد المثم

المستكفي لشركط الجكدة كالكماؿ كما تسكد عند ىؤالء القيـ التي تؤكد عمى المسؤكلية 

 ( 26: 2012)معمرية،.الشخصية كالميارات الذاتية لدل عينات الذككر

ي ىـ مف ينضبطكف في العمؿ كبذلؾ يككف ذكم الضبط الداخمي كمستكل االلتزاـ العال   

 أكثر مف غيرىـ مف خبلؿ تصكرىـ لذكاتيـ كلعمميـ كلبيئتيـ.

العبلقة بيف قيـ الفرد كالمنظمة كتأثيرىا عمى تفسر  :قيم العمل وفق المنظور الفمسفي -2

األداء مف منظكر الفكر المعاصر كاالىتماـ بأخبلقيات العمؿ كقد تزايد اىتماـ الدارسيف 

 "ماكس شيمر: "كاىتماـ الحككمات في الدكؿ الغربية حتى ظيكر فمسفة القيـ مثؿ األكاديمييف
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rSchele Max(1874-1951) رينيو لكسف"ك"Rene Le Senne (1880-1954ك )"ال سلكي 

( يرل ىؤالء أف القيمة ىي مكضكع الميكؿ كالرغبات 1887-1951) Louis Lavelle"فؿ

ف ميداف الكجكد كتؤسس أحكاما خاصة تتعمؽ كالتقديرات تؤلؼ ميدانا مستقبل تماما ع

بالتقدير مردىا إلى االنفعاؿ كال ترجع إلى العقؿ كىي في جكىرىا خمؽ كمثؿ أعمى. 

 .( 95:  2001)الزيات،

ارتبطت نظرة ابف خمدكف لقيمة العمؿ بتفسير  قيم العمل وفق المنظور االجتماعي: -2

 المادية كالمعنكية: محددات المكانة االجتماعية لمعمؿ مف ناحيتيف 

الذم يكسب ماال كثركة يكتسب جاىا كمكانة اجتماعية مف خبلؿ  مف الناحية المادية:-6-1

شباع أف الناس يتقربكف إلى صاحب الجاه حتى يحصمكف عمى ثركتو أل كبر عائد مادم كا 

مف ترؼ كرفاىية في العيش.)ارتباط الجانب ، حاجات الغني بأنكاعيا الضركرية كالكمالية

 المادم لمعمؿ كقيمتو بالمكانة االجتماعية(.

يشير ابف خمدكف إلى بضاعة الشرؼ كالتي :  )البلمادية( مف الناحية المعنكية -6-2

يمتمكيا ذكم الراتب المحدكد كاألعماؿ التي تديرىا الدكلة لمنظر في مصالح الناس إذ يتمسؾ 

جيكد البدني لمصمحة اآلخريف ىؤالء بمبادئيـ كقيميـ الخمقية كتشتمؿ أعماؿ الفكر كالم

نكار الذات ال يمتمككف مكانة تماثؿ غيرىـ مف ذكم الجاه كالسمطاف. ابف  كبذلؾ يؤكد كا 

مقياس لئلنتاج كتحقيؽ األمف كالطمأنينة  :"مف خبلؿ نظرتو إلى قيمة العمؿ أنيا خمدكف
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ساف لضماف الحصكؿ عمى ما يشبع حاجاتو الضركرية مف مأكؿ كممبس كمسكف كأف اإلن

 ( 19-18: 2001)الزيات، ."بحاجة إلى غيره لمقياـ باألعماؿ التي تشبع حاجاتو

في نياية   Gamstجامستعند كتتمثؿ قيـ المنظمة في الفكر الغربي بالثقافة التنظيمية    

النفكذ داخؿ المنظمات  عف قيـ األفراد ذكم اتعبير  باعتبارىاالسبعينات مف القرف الماضي 

دارتيـ بمرؤكسييـ كمنظماتيـ.كالتي تؤثر عمى   سمكؾ األفراد كعمى أسمكبيـ كقراراتيـ كا 

بيف األخبلؽ كالقيـ كيرل أف القيمة  rSchele Max (1874-1928)" ماكس شيمر"كيربط 

ذا حقؽ قيمة عميا األخبلقية مرتبطة بسمـ القيـ، فالفعؿ يككف خيرن  ا إذا حقؽ قيمة ايجابية كا 

 ية أك قيمة دنيا .إذا حقؽ قيمة سمب ان كيككف شر 

معيف كتتراكح ىذه  لشيءدرجة األىمية التي تعطييا المنظمة تعد  :التنظيمية القيم -2

 فيي تعكس أك تمثؿ القيـ في مكاف أك بيئة العمؿ، درجة إلى أدناىا، ىاألىمية مف أعم

فالقيـ التنظيمية  بحيث تعمؿ عمى تكجيو سمكؾ العماؿ ضمف الظركؼ التنظيمية المختمفة.

إذف تعبر عف طريقة تفكير المؤسسة كتحركاتيا المعتادة كالتي تككف في غالب األحياف 

 ( 166: 2014نعكمي،معمكمة كلك جزئيا مف طرؼ أعضائيا.)

فيي السمطة التي يديف  ،تمؾ القيـ التي تـ تبنييا كاالتفاؽ عمييا" ىي  :قيم المنظمة 2-1

عد الحصكؿ عمى مكافقة المالكيف أك مجمس اإلدارة عمييا ب كااللتزاـ"، يتفؽليا الجميع بالكالء 

يطرح المدير التنفيذم تصكره الخاص  ميثاؽ أخبلؽ داخؿ المؤسسة. اعتمادلمبدء في عممية 
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تناقش اإلدارة العميا القيـ كتقـك بصياغة النص األكلي كتحريره في ك  حكؿ القيـ الجكىرية.

 ارة العميا لمقارنة تصكراتيما كمقاربتيما معا.يجتمع المدير التنفيذم كاإلدثـ  عبارات كاضحة.

عرض كمناقشة بياف القيـ مف قبؿ األطراؼ األخرل الميمة لمشركة كفي األخير يتـ  

 كالزبائف كالعمبلء كسياسي البمديات كاإلدارات المحمية كمدراء الفركع كالمكرديف النشطيف.

 ،كالمالكيف لمحصكؿ عمى المكافقة إعادة التنسيؽ ثـ عرضيا عمى مجمس اإلدارةكبعدىا تتـ  

ثـ مرحمة التطبيؽ  اجتماعات لشرح الميثاؽ(مف خبلؿ ) حسيس أك االتصاؿتليمر بمرحمة ال

 ( 21: 2006ثـ التثبيت كالمتابعة كالتعزيز االيجابي كالسمبي. )حمادات،

 (  07 )الشكؿكقد أشار داكد الى نظـ القيـ حسب 

 ( 62: 2010)داكد،يبيف نظـ القيـ    (12شكل رقم)                       

 

                          

             

    

                         

                       

                                                                      

 البناء االجتماعي

 النظاـ األسرم النظاـ الديني

 القيـ االقتصادية

 نسق القيم المركزية)الهوية(

النظاـ 
 االقتصادم

 قيـ سياسية

 تنظيما اجتماعيا       معايير اقتصادية
  سمكؾ --اتجاىات

 

 قيـ عائمية قيـ دينية

    / غير مكتكبةمكتكبة)القانكف(

النظاـ   
 السياسي
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 العمل:تصنيف قيم  -2-3

لقد صنؼ القيـ الى  :اإلدارية لمقيم Buchholz  (1978 )بككيكلز صنيفت -2-2-1

 كىي: نظمة(أم أقيـ ) 50  خمس

العمؿ شيء مقدس يجب اإلخبلص فيو ألنو يمنح الفرد  :نظاـ قيـ أخبلقيات العمؿ -1

 كرامة كشرفا.

 يكسب العمؿ معناه ضمف إطار ىذه القيـ مف خبلؿ مدل :نظاـ قيـ التكجيو الجماعي -2

نما كسيمة لخدمة  تأثيره في المجمكعة التي يعمؿ فيو فالعمؿ ليس غاية في حد ذاتو كا 

اىتمامات كمصالح المجمكعة كتكظيؼ قدرات المجمكعة لصالح الفرد كبالشكؿ الذم يعزز 

 نجاحو في المنظمة.

ساني ضركرة االىتماـ باإلنساف في مكقع العمؿ كبنمكه كتطكره اإلن :نظاـ القيـ اإلنسانية -3 

 أكثر مف الجكانب المادية.

 العمؿ ىك أساس إشباع الحاجات المتعددة لؤلفراد. :نظاـ قيـ المشاركة الجماعية -4 

إفساح المجاؿ لراحة العامميف أثناء العمؿ ليشعركا بإنسانيتيـ  :نظاـ قيـ الراحة كالفراغ -5 

 كيمارسكا ىكاياتيـ المتعددة.

ضمف  كضعيا: لقيم العمل(  1995)" ؾ ككدككؾماي"ك "ديف فرانسيس"تصنيف  -2-3-2

 (170:2010)داكد،إدارة البيئة-إدارة العبلقات-إدارة الميمة - إدارة اإلدارة ىي: مجاالت أربع
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 :أنكاع مف القيـ  12بكضع ستة   Sprangerالعالـ سبرينجر   كيصنفيا -2-3-3

قيـ  -3 ى الماؿ كاإلنتاج()ميؿ الفرد إل قيـ اقتصادية -2قيـ نظرية )اتجاه المعرفة(  -1

)تقديـ العكف  قيـ اجتماعية -5)القيادة كالتكجيو(  قيـ سياسية -4)التذكؽ كاإلبداع(  جمالية

 القيـ الدينية. -6  كالمساعدة يعد إشباعا كممزكجة بالعطؼ كالحناف كاآلثار عف النفس(

ثمانية بعد تطبيقو الستبياف بكضع   Rokheach(1973) كقد صنفيا رككيش-2-3-4

قيمة مف أصؿ صنفيف قيمة ثانكية تتعمؽ بأىداؼ الفرد ككجكده بحيث تترجـ  (18)عشرة 

أفضميات نمط الحياة كقيمة كسائمية تتعمؽ بنمط السمكؾ المتبع تجاه كيانو كاستجاباتو لمحياة 

عكامؿ أساسية تضمف أنكاع مف القيـ ترتبت لدل عينة الدراسة  5ليتكصؿ في النياية الى 

ألكلكية كىي القيـ العاطفية )الحب(،ثـ القيـ كجكدية )المذة( كالقيـ الشخصية )االحتراـ حسب ا

 (Benedetto,2008 :129)كالتقدير( كالقيـ السياسية )األمف كالعدالة(.

 أنكاع: 12ميز بيف لي ((Meglino.1990مجمينككيصنفيا أيضا -2-3-5

جؿ تحقيؽ األىداؼ أؿ الجاد مف األشياء كالعم بإنجاز االىتماـاالنجاز كيعني -1   

 .الصعبة في العمؿ

 االىتماـ باآلخريف كمساعدتيـ.-2   

  .األمانة كالحفاظ عمييا-3   

 كاضحة. عدـ التحيز في المعاممة كالتعامؿ مع اآلخريف كفقا لمعايير ثابتة ك العدالة:-4   
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جب حسب دياناتيـ كتختمؼ قيـ العمؿ بيف األفراد برغـ مف اشتراكيـ بما يجب كما ال ي

 ( 195:  2007)ىبة،كعرقيـ في السمكؾ كاالتجاىات داخؿ المنظمة.

مف خبلؿ ما سبؽ ذكره حكؿ القيـ التنظيمية كتصنيفاتيا المتعددة حسب مجاؿ     

في ادارة السمكؾ كفقا لؤلخبلؽ كمعايير مرتبطة بمشاعر  تخصصات الباحثيف كأىميتيا

التي تكجو الفرد لؤلداء الفعاؿ لضماف تحقيؽ غايات المنظمة  ايجابية كتحديد لمقكانيف كالمكائح

كالمستمدة مف نظاـ المؤسسة كنظامو األسرم كالتنشئة االجتماعية يكتسب الفرد قيما تكجو 

سمككو كفقا لحاجاتو المادية أك النفسية أك االجتماعية بترتيب حسب أىميتيا كالقدرة عمى 

 ـ.إشباعيا. ككفقا التجاىاتيـ كميكالتي

تنظيمات ألحكاـ عقمية  تعتبر :ف القيم التنظيمية وفق المنظور االجتماعييتصن -2-2

معممة، نحك األشخاص كاألشياء كالمعاني كأكجو النشاط، تكجو اختيارات الفرد بيف  انفعالية

بدائؿ السمكؾ في المكاقؼ المختمفة، كىي التي تحدد لو نكع السمكؾ المرغكب فيو في مكقؼ 

و عدة بدائؿ سمككية. كما أف تعريؼ القيـ التنظيمية، ال يختمؼ كثيران عف تعريؼ ما تكجد في

 .(209: 1997)عبد الفتاح، القيـ بالمنظكر االجتماعي،

فالقيـ التنظيمية تعكس الخصائص الداخمية لممؤسسة، كتعمؿ عمى تكجيو سمكؾ المكارد      

قكاعد تمكف الفرد مف التمييز بيف  البشرية ضمف الظركؼ التنظيمية المختمفة، فيي بمثابة

الخطأ كالصكاب، كبيف المرغكب فيو مف سمككيات، كىناؾ عبلقة قكية بيف القيـ التنظيمية 
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كاألداء التنظيمي، يتكقؼ عمييا نجاح المؤسسة في مجاؿ األعماؿ. كتجدر اإلشارة إلى أف 

 (1995:400)الجزراكم،. القيـ التنظيمية ليا تأثير كبير في عممية صنع القرار في المؤسسة

فيي تؤثر في تحديد األىداؼ كما يرافقيا مف اختيار كتكزيع ألكلكيات العمؿ المطمكب     

إنجازه، كما تؤثر قيـ الفرد عمى نكع المعمكمات التي يجمعيا، كعمى ثقتو في مصادرىا 

دراكو لمعاني ىذه المعمكمات ككيفية تفسيرىا، كيتدخؿ الحكـ القيمي عند التف كير في كا 

البدائؿ، فبل يفكر الفرد ببدائؿ تتناقض مع القيـ التي يؤمف بيا، كما يتأثر تنفيذ القرار بالقيـ 

التي يحمميا منفذه، كخاصةن عند اختيار الكسائؿ المناسبة لتنفيذ القرار الذم كقع عميو 

يا، االختيار، باإلضافة إلى تدخؿ الحكـ القيمي عند بحث النتائج كتقييـ درجة فعاليت

 (151: 1994)عامر،ء.كاكتشاؼ االنحرافات كتصحيح األخطا

 ":Mike Woodcock"ك " Dave Francisالقيم التنظيمية حسب " تصنيف-2-2

، في "Mike Woodcock" ك"Dave Francis"يعتبر التقسيـ الذم جاء بو الباحثاف      

بية إلى القيـ السائدة في "، تجسيدان لمنظرة الغر Unblocking organization valuesكتابيما "

المؤسسات الغربية المعاصرة، حيث قسما القيـ التنظيمية إلى اثنتا عشر قيمة، كصنَّفاىا في 

 .(45-39: 1995)ىيجاف ،: أربعة مجمكعات رئيسية ىي

 كيستمدىا المسؤكلكف اإلداريكف مف سمطتيـ، كىي: قيم إدارة اإلدارة: -2-2-0

)المديركف يجب أف يديركا(: التي يمتمكيا المديركف مف امتبلكيـ  قيمة القوة -أ       

 لممعمكمات، كسمطة المركز الكظيفي، كاتخاذ القرارات.
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)النخبة دائما في القمة(: التي يكتسبيا المديركف بحكـ عمميـ  قيمة الصفوة -ب      

 د.اإلدارم المعقد كالميـ، فاألعماؿ اإلدارية يجب أف يمسكيا أفضؿ األفرا

)األداء ممؾ(: كتأتي بعد تحديد األداء الناجح لؤلفراد الذيف ي سيِّركف  قيمة المكافأة -ت      

 المؤسسة، فمكافأتيـ تعتبر أمران ميمان.

 مف االىتماـ بتحسيف أداء العمؿ كتحقيؽ األىداؼ، تنبثؽ قيم إدارة المهمة: -ث      

  :منيا

المتاحة، عمى  : تمكِّف المؤسسة مف تركيز مكاردىا)أعمؿ األشياء الصحيحة( قيمة الفعالية -

 األنشطة التي تعكد عمييا بالنتائج.

)أعمؿ األشياء بطريقة صحيحة(: كتعبر عف قدرة اإلدارة عمى عمؿ مئات  قيمة الكفاية -

 األشياء الصغيرة بطريقة متقنة.

يككف سببو ارتفاع  قيمة االقتصاد )ال شيء مجانان(: إف فشؿ األعماؿ التجارية غالبان ما -

 تكاليؼ التنظيـ، كىذه القيمة بمثابة معيار أساسي لنجاح المؤسسة.

ىدفيا الكصكؿ بالمكارد البشرية إلى أقصى درجات االلتزاـ الكظيفي،  :قيـ إدارة العبلقات -

 كىي:

)مف ييتـ يكسب(: يؤثر بيا الرؤساء عمى نكعية الحياة التي يعيشيا  قيمة العدل -1 

 حيث تعزز لدييـ الثقة في اإلدارة، كالكالء لممؤسسة. مرؤكسكىـ،
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جر مقياسا مكضكعيا ألنو يمكف أف يقسـ إلى يعتبر دخؿ األ :القيمة االقتصادية لمعمل - 2

مدرسة المنفعة  منيا المدارس االقتصادية كتعتبر كحدات مستقمة عف األفراد ىي األسعار.

إذ كانت تعتبر أف كؿ دخؿ بما فيو  Jevons, Walias et Boelin et   Bawerk ػػاليامشية ل

ف ىذه القيمة تخمؽ مقياسا معادال ىك السعر فإنيا تعتبر كذلؾ أل األجر ىك قيمة مكضكعية،

أف ىذه القيمة تتككف حسب تقييـ ذاتي ىك درجة المنفعة كاإلشباع التي يحققيا المبادؿ 

األجر ليس " يقكؿ: Sismondi (1820) "كقد كتب االقتصادم كالمؤرخ "سيسمكندم  الفردم.

نو دخؿ الفقير كبالتالي ال بد أف إتعكيضا عف العمؿ فقط محسكبا بالساعة حسب المدة ،

:  1985)حيدر،.يكفي ليس فقط لحفظو أثناء العمؿ ،بؿ كذلؾ خبلؿ االنقطاع عف العمؿ"

139-140). 

ر عميو نشاطاتيا تعتبر القيـ مصدر كحدة الجماعة كاألساس الذم تظي القيم الشخصية:-2 

كتكامؿ فعاليتيا ،فكؿ األشياء المحيطة بالفرد كالمجتمع تحمؿ بالنسبة لؤلفراد كالجماعة قيما 

تتفاكت في مستكاىا كتتبايف في درجاتيا كعندما يكازف الشخص بيف مجمكعة مف األشياء أك 

ذه األنماط بيف المجمكعة مف أنماط السمكؾ فيك يكازف القيـ المعطاة ليذه األشياء أك لي

كيدؿ ذلؾ عمى أف لكؿ فرد مكقؼ إزاء األشياء المحيطة بو ك اتجاه نحكىا يجعميا  السمككية،

مفضمة بالنسبة إليو أك مستبعدة. فالقيـ الشخصية ىي قيـ األفراد التي تمثؿ أحكاميـ 

كيعرؼ  الخاصة كمبادئيـ التي ينظركف مف خبلليا لممكاقؼ أك العبلقات المحيطة بيـ.

القيـ الشخصية بأنيا "المبادئ كالمعتقدات األساسية كالمثؿ  Halstead(1996)دىالست
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كالمقاييس التي تعمؿ مرشدا عاما لمسمكؾ أك نقاط تفضيؿ في صنع القرار أك لتقكيـ 

  (7: 2009المعتقدات كاألفعاؿ )الزىراني،

أف يمتـز التي يترتب عمى مف شغؿ الكظيفة  ىي مجمكعة التكاليؼ  عناصر قيم العمل:-2

كتشكؿ  كىذه العناصر تحددىا عادة القكانيف كاألنظمة كالمكائح، بيا بصفة دائمة أك دكرية.

 إطارا قيما لسمككو كأدائو لميامو الكظيفية.  

كتنقسـ ىذه التكاليؼ إلى كاجبات يجب عمى المكظؼ العاـ القياـ بيا عمى أكمؿ كجو 

كيعتبر الخركج عمى ىذه القيـ انحرافا عف كمحظكرات يتكجب عميو االمتناع عف القياـ بيا 

 السمكؾ المرغكب فيو في تأدية أعماؿ الكظيفة كقد تناكؿ البعض ىذه القيـ مف زاكيتيف:

 كتشمؿ التصرفات كاألفعاؿ  التي ينبغي االلتزاـ بيا: الكاجبات االيجابية:-1

 ما يبلءـ أف يمارس مياـ كظيفتو بنفسو كاف يتحمؿ مسؤكلية كؿ ما يسند إليو حسب-

 مؤىبلتو العممية. 

 .قانكنيةااللتزاـ باحتراـ القكانيف كاألنظمة كالتعميمات عمى أسس  -

 الخدمات.االسترشاد بالمصمحة العامة كعدـ المحاباة أك التحيز في تقديـ  -

 احتراـ أكامر السمطة الرئاسية بالطاعة لمسمطة تنفيذ األكامر بدقة. -

  صمعتيا.كحسف  المحافظة عمى ىيبة الكظيفة -

 .المحافظة عمى أكقات الدكاـ الرسمي -
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تخفيض مستكل  المحافظة عمى الماؿ مف حيث االستيبلؾ كيحافظ عمى صيانتيا، - 

 اإلنفاؽ.

 .السرعة في االنجاز كالدقة في األداء إتقاف العمؿ: -

 .أدب المياقة كحسف التعامؿ مع الجميكر -

 الكاجبات السمبية: -2

 .كظيفة العامةإفشاء أسرار ال -

 .قبكؿ اليدايا -

 .الجمع بيف الكظيفة العامة كاألعماؿ المحظكرة بالنص -

 .تجاكز الحدكد المرسكمة في ممارسة النشاطات العامة -

  (42- 41: 2006)حمادات، .استغبلؿ نفكذ الكظيفة -

 :األخالق والقيمة األخالقية لمعمل -01

 األخالق:-01-0

دب في األمثاؿ كاألقكاؿ السائدة عند العرب أنيا مف كرد في منجد فكائد األ األخبلؽ لغة:

مصدر َخم َؽ الشيء لو: كاف لو خميقان أم كاف ممف يقدر فيو ذلؾ كترل فيو مخايمو كاألخمؽ 

َمقاء ىك الجدير، كيقاؿ ىك خميؽه بو أم جدير بو  م ؽ كخ  مفرد َخْمقاء: األجدر. الخميؽ جمع خ 

بلق و أم تطبع بطباعو كأىؿ لو. كيقاؿ خالؽ كم خاَلقة القك  ـ: عاشرىـ بخمؽ حسف .تخمؽ بأخ 

يـ: قدنر كقاس قبؿ  ( 194)ص ككرد أيضا في معجـ متف المغة كممة َخم َؽ: خمقا كخمقو األد 
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مؽ التقدير كااليجاد عمى كفؽ التقدير" كَخم َؽ خبلقة  أف يقطعو، فيك خالؽ كاألصؿ في الخ 

مؽ لمسجية كالعادة منو: صار بو خميقان كجديرنا، -ليك-بكذا ك أك الخبلقة التمريف كمنو الخ 

 ( 324: 1958كتأنيثيا المرأة: َحس ف خمقيا.)رضا،

عمى الطبع كالسجية كالمركءة كالديف كحكؿ ىذه المعاني يقكؿ  لفظة األخبلؽ تطمؽك  

  ."مؽ بالضـ كضمتيف السجية كالطبع كالمركءة كالديفالخ   الفيركزابادم "

 ؽ السجية فيك بضـ الخاء كسككنيا الديف كالطبع كالسجية.م  كالخ   ؽ  مْ الخَ  :منظور بنايقكؿ 

حاؿ لمنفس داعية ليا إلى أفعاليا مف غير فكر " ىياألخبلؽ  ق أف421مسككيو ابف ويرى

منيا ما يككف طبيعيا مف أصؿ المزاج كاإلنساف  كال ركية كىذه الحاؿ تنقسـ إلى قسميف:

قؿ سبب ككاإلنساف الذم يجف مف أيسر أمف  شيء نحك غضب كيييج ىدنأالذم يحركو 

)كثانيان( منيا ما  ،صكت يطرؽ سمعو أك يرتاع مف خبر يسمعو ىدنأشيء كالذم يفزع مف 

يككف مستفادان بالعادة كالتدريب كربما كاف مبدؤه بالركية كالفكر ثـ يستمر عميو أكالن بأكؿ حتى 

 ( 25: 1981)ابف مسككيو، .يصير ممكة كخمقان"

المبادئ كالمعايير التي تعد مرجع لمسمكؾ المطمكب ألفراد المينة الكاحدة كالتي يعتمد  ىيك    

 عمييا المجتمع في تقييـ أدائيـ إيجابا أك سمبا.

أف األخبلؽ غرائز كامنة تظير باالختبار كتقير ": أبك الحسف الماكردم "يقكؿ اإلماـك   

أفعاؿ تصدر عنيا باإلرادة فيما حزباف كليا  كلمنفس أخبلؽ تحدث منيا بالطبع، باالضطرار،

أخبلؽ الذات كأفعاؿ اإلرادة فأما أخبلؽ الذات فيي مف نفائح الفطرة  ال تنفؾ النفس منيا،
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كسميت أخبلقا ألنيا تصير كالخمقة كاإلنساف مطبكع عمى أخبلؽ قؿ ما حمد جميعيا أك ذـ 

نما الغالب أف بعضيا محمكد كبعضيا مذمكـ. سائرىا،  (11: 2001ي،)الغفيمكا 

مجمكعة عامة مف المعتقدات كالقيـ كالمبادئ التي تحكـ  تعرؼ األخبلؽ بأنيا أيضاك  

جيدا أك سيئ حبلؿ أك  أسمكؾ الفرد في اتخاذ القرارات كتميز بيف ما ىك صكاب أك خط

 .( 01-18: 0229)انسكاروح، حراـ.

ات اإلدارية مف منظكر مقيادلقيـ األخبلقية لم (12الشكل ) المكضح في  نمكذجكىذا ال 

 (. 101 : 2009)السكارنة،إسبلمي 

 (12الشكل رقم)

                     

   

   مرتكز        

  

                              

 حالة ذىنية لفرد أك جماعة إسنادا إلى ىدؼ معيف يراد بمكغو،كتعرؼ األخبلؽ عمى أنيا   

ات الصناعية تخص عبلقة بيف مشاعر العامؿ كالمردكد كفي إطار التنظيمات كالمشركع

الشكرل 
كالتفكيض 
 العمؿ

حتراـ كقت ا
 عبادة العمؿ

العدؿ كالمساكاة   القدكة 
 الحسنة

القيـ األخبلقية الصدؽ 
 العقيدة كالشريعة كالبشاشة

 العمؿ مقياس التفاضؿ

 

 عمؿ صالح
 متقف

 إتقاف العمؿ

ذك إنتاجية 
عالية 
 لممجتمع

 كتنمية
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المطمكب مف قبؿ المشركع مف حيث مجاؿ التكيؼ كمجاؿ كدكافع كمجاؿ ارتياح العامؿ التي 

 تؤدم إلى امتثالو كزيادة إنتاجو .

األخبلؽ مستكل مف " مركز البحث بجامعة ميتشيغف:( مف 1953) Moeseمكرس ياعرفكي

 فرانش كقد أشار، ضؿ االنتماء لتنظيـ اجتماعي معيفاالرتياح الذم يبمغو بف

(French)1949 ف أشكاؿ سمكؾ الجماعة أكلئؾ الذيف ليـ عبلقة ع ؿ تخص التعبيرظأنيا ت

خبلؽ في كسط العمؿ. بفعاليتيا رغـ كجكد اختبلفات في تحديد معنى كمفيـك األ

 ( 169: 1985)حيدر،

عمى الذم يطمقيا  kantالعمماء منيـ: كانط كلفظ أخبلقية تداكلو العديد مف الفبلسفة ك  

 التكافؽ التاـ مع القانكف األخبلقي كتبلقي اإلرادة كالقصد مع فكرة الكاجب.

األخبلؽ محمكدة أك مذمكمة تستقاد بالممارسة كيمكف أف تككف لدل اإلنساف  "الفرابي"عند ك   

 أخبلؽ حميدة كلكنو يستطيع اكتسابيا بالعادة كالمراف.

األخبلؽ أساسيا عقمي فالعمؿ خيرا أك شرا لذاتو أك بحكـ العقؿ كالعمؿ  "ف رشداب"عند ك 

 الخمقي ىك الذم يصدر مف اإلنساف عف معرفة عقمية.

يعرض فييا الفضائؿ مثؿ القناعة كالعفة  "رسالة في عمـ األخبلؽ"في كتابو  "ابف سيناك"

ائمو ككيفية اقتنائيا لتزكك بيا كيذكر فييا أف المعتني بأمر نفسو المحب لمعرفة فض كالسخاء

لتتطير منيا نفسو يجب عميو تكميؿ قكتو النظرية  ،نفسو كلمعرفة الرذائؿ ككيفية تكقييا

 (.35-34:  2007)ىبة،بالفضائؿ التي أصكليا العفة كالشجاعة كالحكمة كالعدالة .
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تيار كبذلؾ تككف األخبلؽ سمكؾ مكتسب يستطيع بو الفرد التحمي بو عف طريؽ اخ    

طريؽ الخير كتعكيد النفس عمى االنضباط كالتحمي بالحكمة كتحديد اىداؼ نبيمة تخدـ الفرد 

كالمنظمة التي يعمؿ بيا كحب لمفضيمة كترؾ الرذيمة اضافة الى شعكره بالمسؤكلية كاالنتماء 

 الى الجماعة كقدرة عمى تمييز الصكاب مف الخطأ.

ات الفرد عمى ما تعممو منذ الطفكلة مف كالديو تعتمد قيـ كأخبلقي :العملأخالقيات  01-3

ف ما ىك مقبكؿ أك مرفكض كغالبا ما تككف عمى أساس أبش كالمعمميف كاألصدقاء كالجيراف،

  المعتقدات كالتعاليـ الدينية كليا تأثير مباشر عمى اتجاىاتو النفسية كسمككو.

ت العمؿ عف األخبلؽ ال يمكف فصؿ أخبلقيا( أيضا عمى أنو 2009كيؤكد السكارنة )   

خبلقية العامة لمفرد بؿ يجب عمى الفرد أف يتعامؿ مع مشاكؿ العمؿ مف منطمؽ المعايير األ

 ما يمي:عشرة رتبيا كالعامة التي يؤمف بيا كمف ىذه القيـ 

المساعدة -7الكالء -6احتراـ اآلخريف -5الرحمة -4طاعة النظـ إ-3العدؿ -2مانة األ-1

 ( 66: 2009)السكارنة، الشجاعة.-10الصدؽ -9النفس التحكـ في -8كالتعاكف 

تعتبر تطبيؽ لممبادئ األخبلقية في عبلقات كأنشطة العمؿ عمى مستكل كؿ مف الفرد ك      

كالمنظمة كغالبا ما تحتكم المنظمة عمى كتيبات اإلجراءات كالمكائح عمى قائمة السمككات 

تكجيو تصرفات المديريف كالعامميف بيا التي تعتبرىا المنظمة غير أخبلقية كذلؾ إلرشاد ك 

 "كاركؿ" كقد ميز بغرض القضاء عمى السمككات غير األخبلقية لبعض العامميف،

(Carrol.1987) .بيف ثبلثة أنكاع مف أخبلقيات العمؿ اإلدارم 
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تتضمف التصرفات كالسمككات اإلدارية الممتزمة بالمبادئ كالقيـ  :اإلدارة األخبلقية-1

تعارؼ عمييا كالسائدة في المجتمع ككذلؾ المتبعة لممعايير المينية كالمكائح األخبلقية الم

 كالقكانيف المعمكؿ بيا.

كىي تحتكم عمى السمككات المنحرفة كغير الممتزمة بالمبادئ  :اإلدارة غير األخبلقية-2

 الثراءاألخبلقية كاألعراؼ المينية السائدة كذلؾ بغرض تعظيـ المنفعة الشخصية كتحقيؽ 

 السريع عمى حساب اآلخريف.

تتضمف القياـ بتصرفات غير أخبلقية كلكف ليس عف  :اإلدارة غير األخبلقية دكف قصد-3

  (35:  2007)ىبة،عمد بؿ نتيجة لمجيؿ باآلثار السمبية الناتجة عف القياـ بيذه التصرفات. 

تي يتصؼ بيا خبلقيات ىي كافة السمككات القيمة كالحسنة ال: األخالقيات المهنةأ- 01-2

ك أك سياسية أ اقتصاديةك أ اجتماعيةالمينة، كالمتصمة بالعمؿ مباشرة سكاء كانت  ممارسك

 .عمالو أفعالو ك أخبلقية لمميني في دينية كالتي تشكؿ في مضمكنيا القكاعد األ

 (304: 2006براىيـ،إ)

فراد ألسمكؾ  ساساأالمبادئ كالمعايير التي تعتبر ىي  كبذلؾ تككف األخبلؽ المينية     

كالسمككات التي يتمثؿ بيا  القيـكىي  فراد المينة بااللتزاـ بيا.أالمينة المحددة كالتي يتعمؽ 

 خريف في المجتمع المحمي كفي المينة ذاتيا. صحاب الميف في مجاالت تعامميـ مع األأ

مجمكعة القكاعد كاألسس التي يجب عمى الميني التمسؾ بيا " :كتعرؼ أيضا عمى أنيا

 ( 126 :2009)السكارنة، كالعمؿ بمقتضاىا ليككف ناجحا في تعاممو مع الناس ناجحا في مينتو.
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جاكميف "األخبلؽ كاالرتياح في العمؿ بقمـ  عهHenri de Manىنرم دكماف"تحدث كي       

منذ ثبلثيف سنة عف البيجة في العمؿ كعف   Jacqueline Frich-Gauthier" فريش غكتيو

ت فإلى أم حد لـ يكف فيو مفيـك البيجة في العمؿ مرتبطا بمفيكـ الكعي االرتياح كالكب

 تفيفمف تكافرت لو ضركريات الكعي الميني كاف يك الميني كبمفيكـ تيذيبي معيف لمعمؿ؟

  (  168-167. )السكارنة: بتحقيؽ البيجة في العمؿ

مجمكعة الكاجبات  الكظيفة عبارة عف حيث أف  )العمؿ( خبلقيات الكظيفةكتسمى أيضا أ    

كالتي يؤدييا  كالمستكيات كالسمطات كاالختصاصات التي تيدؼ الى تحقيؽ غرض معيف،

خبلقيات الكظيفية ىي الصفات التي تنمك بالفرد الى كاأل الفرد مف المكقع الذم يشغمو فعبل، 

 مة،فراد الجماعة ميأالصفات التي تعبر عف القيـ التي يعدىا  كأ فعؿ الخير كتجنب الشر.

كتنعكس ىذه الصفات في القكانيف كاالجراءات كالتعميمات كالسياسات كاالنظمة الخاصة في 

ك أمجمكعة المبادئ كالمعايير التي تحكـ سمكؾ الفرد  أنياف أالمؤسسة المعنية بمعنى 

كترتبط ىذه المبادئ بتحديد ما ىك خطا كما ىك  ك عمؿ معيف يقـك بو،أالجماعة في كظيفة 

  (.308: ص2006)ابراىيـ، المعيف كقعصكاب في الم

ف إىي تطبيؽ لمقيـ عمى الطبيعة فمف كانت قيمو عالية ف القيم األخالقية لمعمل: -01-2

كتككف القيـ فردية أك مينية  عف أخبلؽ مميزة كالعكس صحيح. سمككو المترتب عمييا يعبر

 كالمجتمع.كقد تككف عامة كقيـ المنظمة 
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القيـ ذات تأثير مباشر ألنيا مشتركة بيف المنظمة  م بكنز" اف كبار  دارف شميد" دراسة:

 ( 96: 2006)حمادات،كالفرد كالمنظمة عمى حد سكاء   

 يبين التأثير المشترك للقيم( 25الشكل) 

 

 

 

 

  

كزنر" أف االختبلؼ في قيـ األفراد كالمنظمات التي بك  Schmidt (1985)كقد بيف "شميدت"

مف خبلؿ تكضيح العبلقة بيف النظـ حسب لى تصادمات في المنظمة .يعممكف فييا يؤدم إ

قيـ المنظمة ىي عبارة عف ثقافتيا التي تتجسد في طبيعتيا المادية كالفنية اذ أف  (.12الشكل)

 كالتنظيمية كالجكانب التي تتصؿ بالمكارد البشرية كتتمثؿ ىذه القيـ فيما يمي:

  .ك خدمية ليا أىداؼ تحققيا لممؤسسةسكاء كانت إنتاجية أ تحقيؽ األىداؼ:-1

 تعمؿ المؤسسة عمى عدـ تعرضيا لممخاطر كالحفاظ عمى استقرارىا. االستقرار: -2

كبر لئلبداع كالمخاطرة كالربح أإف المنظمات الممتزمة تميؿ إلى إعطاء قيمة  النمك: -3

 كالقدرة العالية عمى اإلنتاج.

 ـ استقبلليا كتقرير مصيرىا.تسعى المنظمات إلى تدعي االستقبللية: -4

 تخصص المنظمة مكانا في ىيكميا التنظيمي. السمطة: -5

قيم 
 المنظمة 

قيم  
 اجتماعية

 قيم المدير

قيم الفرد 
 الموظف
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لمتعاكف اإلرادم لمفرد قيمة كبيرة في كؿ المنظمات كالتعاكف الفردم دليؿ عمى  التعاكف: -6

 (.98:  2006)حمادات،االلتزاـ بالكظيفة كالمنظمة. 

 اللتزام التنظيمي:ا -02

رتبط باإلرساؿ كالشحف كىك ااألكؿ منيا  ثبلثة تعريفات: websterكبستر" قامكس كرد في "

أك  باإلنجازكالثاني ارتبط بو االلتزاـ  الثقة بالتزاـ فرد معيف إليصاؿ عيدة أك شحنة معنية.

الثالث كىك التعريؼ السائد حاليا في تحديد معنى االلتزاـ كىك حالة ارتياف  ما. أما إتماـ أمر

 (Kiesler,1991.p13)عة محددة مف المياـ أك المبادئ أك المكاقؼ أك ارتباط الفرد بمجمك 

 االلتزام الوظيفي:-02

 الفرد إدراؾ بمدل كيتأثر بالمنظمة الكجداني االرتباط عف يعبر :العاطفيأك  الشعكرم االلتزاـ

 كما بالمشرفيف، عبلقتو كطبيعة الميارات، كاكتساب استقبللية مف لعممو، المتميزة لمخصائص

 في الفعالة بالمشاركة تسمح فييا يعمؿ التي التنظيمية البيئة بأف الفرد إحساس بدرجة ثريتأ

 (.2012 الحسيف، عبد) .العامميف أك بالعمؿ يتعمؽ فيما سكاء القرارات اتخاذ

 فييا كالعامميف المنظمة تجاه كالكاجب بالمسؤكلية الفرد شعكر يعكسىك ما  :المعيارم االلتزاـ

 في كبيران  دكران  الفرد بيا يؤمف التي الشخصية كلمقيـ المنظمة، لتمؾ الكفاء عميو يحتـ الذم

 مف ينبع قد المنظمة مع بالبقاء كالكاجب بااللتزاـ الفرد فشعكر االلتزاـ، مف النكع ىذا بمكرة

 كقد ،الييا دخكلو بعد أك المنظمة دخكلو قبؿ الفرد يحمميا التي الشخصية كالمبادئ القيمة
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 االلتزاـ تككيف في األثر الفرد بو يؤمف الذم الديف أك األعراؼ أك العائمية لمقيـ يككف

 .المعيارم

 ىي فييا يعمؿ التي المنظمة تجاه الفرد التزاـ درجة إلى يشيرىك ما ك  :المستمر االلتزاـ

 ما كمقابؿ المنظمة مع بالعمؿ استمر لك يحققيا أف الممكف مف التي االستثمارية القيمة

 عمى األكلى بالدرجة يقكـ مصمحي ارتباط ىذا أف أم أخرل، بجيات االلتحاؽ رارلق سيعقده

 مف لو تقدـ فييا يعمؿ التي المنظمة دامت فما المنظمة، مف عمييا يحصؿ التي المنفعة

  كالنجار، الديف خير) باالرتباط فيستمر األخرل المنظمات تقدمو أف يمكف ما يفكؽ ما المنافع

2010) 

ك معياريا أك مستمرا فإنو أف خبلؿ أنكاع االلتزاـ الكظيفي سكاء كاف عاطفيا نستنتج م    

يؤكد عمى ضركرة شعكر الفرد بالمسؤكلية كارتباطو بأىداؼ المؤسسة التي يعمؿ بيا كفقا 

 ألخبلقو كقيمو التي اكتسبيا مف ثقافتو كمبادئو الشخصية كاالجتماعية.

 "مندؿ كجكرداف" أكضح ألفراد والمنظمات:تأثير القيم األخالقية عمى أداء ا -02-0

Jordan et Mendel ف قائمة القيـ اإلدارية تستعمؿ بكجو عاـ كأداة فيـ أعمؽ بيف أب

المدير كمكظفيو فيما يتعمؽ باألساس المنطقي لمعمؿ كفؽ أسمكب معيف كيمكف استخداـ 

ال أك اطارا مرجعيا ، اذ تعتبر القيـ مجاقائمة القيـ كأداة لحؿ المشكبلت لتحسيف أدائيـ

إلدراؾ كتنظيـ الخبرة كاالختيار بيف بدائؿ السمكؾ فيي أحد المحددات اليامة في السمكؾ أم 
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أنيا األسس التي تحدد السمكؾ كقد قسميا الى خمس أبعاد كىي النظاـ كاالعتداد بالنفس 

 (. 191: 2005كالرقابة كالعبلقات االجتماعية ككذا المخاطرة. )فاركؽ،

 االنضباطمف مظاىر عدـ  : خالقي في مجال العمل المهنيماط السموك غير األأن 02-2

 ىي: نماطالبلزمة كقكاعدىا في حياتو كحياة جماعتو، كمف ىذه األ باألخبلؽالفرد  التزاـعدـ 

ك كمي أالغياب المتعمد كالمتكرر عف العمؿ كيقصد بو االنقطاع عف العمؿ بشكؿ جزئي 

الى ذلؾ يعتبر مظيرا مف مظاىر التيرب  كباإلضافة ،ك مقبكلةأ متعمد كألسباب غير معقكلة

عماليـ كمصالح أخريف ك مكر اآلأمف كاجب عميو، كعمبل مخبل باألمف االجتماعي كتعطيؿ 

ك المكظؼ رغـ أكيككف بكتماف العمؿ الذم يقـك بو الميني  الغشككذلؾ  الناس العامة

الميف.  كألخبلقياتب العامة، كىذا الخمؽ مناؼ لآلدا العيكب التي تككف فيو،

 (313: 2006)ابراىيـ،

  : الميثاق األخالقي لممؤسسة -02-0

  Kenneth Blanchard et Michaelمف خبلؿ دراسة "كينيث ببلنكارد كمايكؿ اكككنكر" 

O’Connor  لدييا قيـ مشتركة ليس في  ،شركة األكثر نجاحا 500عمى عينة مككنة مف

بنييا لمنظكمة أخبلقية قيمية تنتمي إلييا المنظمة كاألفراد كتجسد في القيمة الربحية فقط بؿ لت

ميثاؽ أخبلقي، الذم يربط العبلقات اإلنسانية بيف األفراد كيؤدم االلتزاـ العاطفي لكؿ 

 (11: 2001أطراؼ المؤسسة.)عدناف،
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عايير كثيقة تحدد القيـ كالم ك:"ى( الى أف الميثاؽ األخبلقي 2004) Dalilaكأشارت دليمة 

األخبلقية كالسمككية المينية المطمكب أف يتبناىا العماؿ كيعرؼ بأنو مجمكعة مف التكجيات 

فيي ليست بنكد  األخبلقية كالمعايير المتفؽ عمييا كالتي تحكـ سمكؾ العماؿ داخؿ المؤسسة،

نما أخبلقية ذا كانت المسؤكلية القانكنية تتحدد بتشريعات تككف أماـ شخص ."تشريعية كا  أك  كا 

ف المسؤكلية األخبلقية أكسع كأشمؿ ألنيا تتعمؽ بعبلقة اإلنساف بنفسو كخالقو إف قانكف،

 .)مسؤكلية ذاتية( كبغيره

يساعد عمى تكجيو سمكؾ العامؿ لتحسيف مستكيات األداء كتضيؼ أف الميثاؽ األخبلقي 

جة عف يعطي انطباع لؤلطراؼ الخار ، ك أخبلقية  داخؿ المؤسسةال  كيقضي عمى المظاىر

القيمة، نسمع عف تنظيـ كاسطة ب المنظمة بأنيا حريصة عمى مبادئ أخبلقية كاضحة

ىي  بفكرة مرتبطة بمرجعيات مجردة أك مبادئ كقيـ سمككية أك نماذج في الحياة. المعتقدات،

تعبر عف أحكاـ عقمية قداسة لخيارات لقيـ كنماذج سمككات نعتبرىا كقيـ لؤلشياء التي تيمنا 

االىتماـ باألخر، األخبلؽ،   ،قيقيا كؿ ما يعطي معنى لمحياة كالحرية كالمساكاةأساسا لتح

 (Dalila,2004 :27)الجماؿ، الحقيقة ،بدكف أمثمة مرجعية .

ىك كؿ شخص يساىـ في خدمة مرفؽ عاـ تديره  يعتبر المكظؼ :الموظف العام 02-3

دائمة منصبا داخؿ  الدكلة أك أحد أشخاص القانكف العاـ كذلؾ عف طريؽ شغمو بصفة

المستخدـ في الحككمة أك المصالح التابع ليا سكاء  -كيعد في حكـ المكظؼ العاـ: المرفؽ.
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كؿ ، كـ أك الخبير المعيف مف قبؿ الدكلة أك ىيئة قضائيةالمحَ ، كىك كاف دائما أك مؤقتا

 مكظفك الشركات المساىمة.، ككذلؾ شخص مكمؼ بميمة لجية أك سمطة حككمية

ما طمب فعمو عمى كجو ب أخبلقيات المكظؼ العاـ: لديو كاجبات عميو االلتزاـ -02-2-1

 كمنيا: اإللزاـ

 )المشركعة( كتشمؿ أخبلقيات كظيفية كأخبلقيات ممكية. أخبلقيات محمكدة -

 أخبلقيات متعمقة بطاعة أكامر الرئاسة. -

 .أخبلقيات المكظؼ غير مشركعة -

 .عدـ المحافظة عمى سرية العمؿ -

 .قد أك لـك الحككمةن -

  .ممارسة بعض األعماؿ غير محبذة -

    انحراؼ السمطة. -

 :خالقية في العمل المهنيالمسؤوليات القانونية واأل -02

ك كظيفة بالمسؤكلية القانكنية لضماف التزاـ صاحب أمينة  كؿبط ت: تر المسؤكلية القانكنية

ككف المسؤكلية القانكنية مف نكع الرقابة المينة بكظيفتو كبالصبلحيات المخكلة اليو، كبذلؾ ت

الداخمية التي تمارسيا السمطة المشرفة عمى المينة كعمى العامميف فييا، فالطبيب مثبل الذم 
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يصؼ دكاء ضارا مؤذيا لمريضو يككف خارجا عف الكاجبات القانكنية لمينتو كيحممو ذلؾ 

 تبعات كمسؤكليات قانكنية.  

ك الميني حيف يخالؼ أ: تترتب ىذه المسؤكلية عمى المكظؼ خبلقية لممينةالمسؤكلية األ

ك االخبلؿ بشرؼ المينة أالكاجب  أداءخبلقيا مثؿ التغيب المستمر عف أك أدبيا أكاجبا 

ىا النبذ كاالحتقار كعدـ االحتراـ مف ؤ كالغش في العمؿ، كيترتب عمييا عقكبة قانكنية كجزا

 (  315-314: 2006المجتمع. )ابراىيـ،

:لقد أشار السكارنة الى بعض الكسائؿ المتعمقة  خالقيات المهنةأوسائل ترسيخ  -02

 باإلدارة كأخرل تتعمؽ بشخص المختص النفساني لترسيخ أخبلقيات المينة منيا:

 .تنمية الرقابة الذاتية -1

 .كضع األنظمة الدقيقة التي تمنع االجتيادات الفردية الخاطئة -2

 كليف االمتثاؿ لمقكانيف كأخبلقيات المينة ليككنكا قدكة لممكظفيف.عمى المسؤ  ة الحسنة:ك القد-3

عمى العماؿ معرفة أف العمؿ عبادة ككسيمة  تصحيح الفيـ الديني كالكطني لمكظيفة:-4

 لمتنمية الكطنية كازدىار البمد.

عمى أجيزة الرقابة التي تشرؼ عمى تطبيؽ النظاـ كالعدؿ  محاسبة المسؤكليف المكظفيف:-5

 لمحاسبة.في ا
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 التحفيز عمى التطكير كيناؿ المكافأة حسب الكفاءة كاإلبداع. التقييـ المستمر لممكظفيف:-6

   ( 66: 2009)السكارنة،

 يستند الفرد اخبلقيات العمؿ مف ىذه العناصر:: أخالقيات العملمصادر -02

              .نظاـ القيـ االجتماعية كاألخبلقية-

 .في المجتمع الخارجي الشخصية الذاتية نظاـ القيـ كالمعتقدات -

                        .الثقافة السائدة في المجتمع -

 .القيـ الشخصية الذاتية الفطرية -

                                .قيـ الجماعة -

 .المعتقدات الدينية كالمذىبية -

                                         .قيـ العائمة -

 .الخبرة السابقة كالمستكل التعميمي -

                                      .قيـ العمؿ -

 .الخصكصية الفردية -

                        .قيـ المجتمع الحضارية -

 ( 57: 2009)السكارنة،الحالة الصحية النفسية كالجسمانية. -
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 وهناك مصادر أخرى:

  .ثؿ األسرة المصدر األكؿ لبناء السمكؾ لدل األفرادتم العائمة كالتربية البيئية:-1

 يتأثر سمكؾ الفرد باحتكاكو بالجماعة فيكسب سمككا مف قيـ ثقافة المجتمع كقيمو كعاداتو:-2

 الجماعة كركح االنتماء كاألعراؼ كالتقاليد التي تحكميـ كتتجسد في سمككيات العمؿ.

أكيد بإفرازات ىذه البيئة فالكعي مف جانب الفرد  فالفرد الذم يعيش في بيئة ثقافية ممكنة يتأثر

ذا نش ميـ لبلنتباه لمنكاقص كاإلشكاالت في الكضع االجتماعي كالثقافي. في بيئة تعطي  أكا 

األكلكية لقيـ التسامح كالرغبة في التعاكف كقبكؿ رأم األخر كاحتراـ المكاعيد كالصدؽ كعدـ 

ات صيغة مكضكعية في التعامؿ كالعمؿ كعدـ المبالغة في طرح المكاقؼ يككف لديو سمات ذ

 التطرؼ كعدـ المغاالة في حب الذات. 

قد تككف المرجعيات سياسية أك دينية أك أدبية أك عشائرية  التأثر بالجماعات المرجعية،-3

 أك عسكرية أك غيرىا كعادة ما يقع الفرد في مجتمعاتنا تحت تأثير أكثر مف جماعة مرجعية.

 التعميـ في المجتمع: المدرسة كنظاـ -4

 .إعبلـ الدكلة كالصحافة كمؤسسات الرأم -5

 .مجتمع العمؿ األكؿ -6

 .سمطة القديـ كالقيـ الشخصية المتأصمة لدل العامميف -7
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يضع القانكف كيحدد المعايير المقبكلة في مجاؿ  القكانيف كالمكائح الحككمية كالتشريعات: -8

 مي لممينة.العمؿ لتكجيو المدراء كالتحديد الفع

 .قكانيف السمكؾ األخبلقي كالمعرفي لمصناعة كالميف -9

 .الخبرة المتراكمة كالضمير اإلنساني الصالح-10

 ( 64-58: 2006)السكارنة،جماعات الضغط في المجتمع المدني  -11

جمعية الكطنية لممنظمات المختصيف لم كفقا: خالقيات مهنة المختص النفسانيأميثاق -31

  كالذم ينص عمى: 1996جكاف  22يكـ  كالميثاؽ المكقع لنفسانييفالفرنسييف ا

حؽ األفراد بأبعاده النفسية ىك حؽ متبادؿ معرفتو كذىابو إلى المختص النفساني أف :"  

تحت  حتراـ الحقكؽ األساسية الحياتيةاحسب التشريع الكطني ألكركبا كالعالمي حكؿ 

 ./حماية/زمبلء /حريةشعار:

 معرفة الميثاؽ كاالضطبلع عميو.النفساني  عمى المختصكأنو 

سرارىـ  :يجب االلتزاـ بيا مبادئ أساسيةىناؾ  احتراـ حقكؽ األشخاص كخصكصياتيـ كا 

 كالزمبلء.

التككيف المتكاصؿ/رفض التدخؿ في غياب  الكفاءة كالمعارؼ النظرية المتجددة، الكفاءة:-0

 الخبرة المكتسبة.
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عد الميثاؽ كمسؤكلية اختيار الحمكؿ كالتقنيات السيككلكجية يمتـز بقكا المسؤكلية المينية:-3

 الضركرية /االستجابة الشخصية لخيارات عكاقب تصرفاتو كقراره الميني.

عبلقات المينية كااللتزاـ بأخبلقيات المينة اللو كاجبات في : أمانة/صدؽ /نزاىة-2

 كتحديد أىدافو. متعمقاتوكمجيكداتو المتكاصمة إلنياء 

نماذج التدخبلت تختار مف طرؼ المختص : )جكدة( ية العممية )الكفاءة العممية(النكع-2

ف تككف كاضحة كمنطقية مف دراستو النظرية كبناءه .كؿ تطكر كالنتائج يجب اف أيجب 

 يككف مكضكع مناقشة بيف المختصيف.

عتبار االالمنيجية المتبعة مف طرؼ المختص تأخذ بعيف  احتراـ األىداؼ المسطرة:-2

 .األىداؼ المسطرة

 كعي المختص بمينتو. االستقبللية المينية:-2

المؤرخ في  772/85تحدد مينة المختص طبقا لمقانكف رقـ  1المادة :الفصل األول

 . ككفقا لممكاد اآلتية تحدد خصكصيتو كميامو:1985/جكيمية 25

 .ليسانس عمـ النفس ىك الذم يمارس المينة كؿ حامؿ لشيادة: 3المادة

 األساسية لؤلخصائي. تحدد المينة: 2ةالماد

 )عمـ النفس(، التقييـ، التعميـ االستشارة، تحدد ممارسات المختص المختمفة: :2المادة

 البحث العممي في قطاع المينة. العبلج، التحكيـ التككيف،
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 ( تنص عمى:209ص). االحتراـ كالتقبؿ 7ك 6المادة 

الناس كأسرارىـ كما يفترض أف  يحتـر األخصائي حقكؽ احتراـ خصكصيات الناس: -

 يؤتمف عميو.

  .االىتماـ برفاىية اآلخريف كمساعدتيـ عمى بمكغ أعمى درجات السعادة -

 ف يستخدـ مياراتو فيما يعكد بالخير كالفائدة عمى المجتمعأب المسؤكلية االجتماعية: -

 (Journal officiel,1991-2013 :172 )  )الميثاؽ األخبلقي لؤلخصائي(

كىناؾ تعديبلت طفيفة مرت بيا الجريدة الرسمية ألخبلقيات مينة المختص النفساني        

كانت الرتب تقتصر عمى عيادم  1991لسنة الجريدة الرسمية في الجزائر كىي أنو في 

 majorممتاز  رتبة رئيسة أضيؼ إلييا 2009كفي سنة /رئيسي 

 .مكميةتكظيؼ نفساني لمصحة الع تشرح شركط  22 ، 21المادة ك  

عف طريؽ المسابقة عمى أساس االختبارات المرشحكف الحائزكف عمى شيادة ليسانس في 

عمـ النفس تخصص عيادم أك شيادة معترؼ بمعادلتيا. كيرقى بصفة نفساني عيادم 

 رئيسي لمصحة.

 .يدمج في رتبة نفساني رئيسي النفساني مرسـ كالمتربصكف )مف التعييف( 26المادة

 النفسانييف في تصحيح التعبير المغكم لمصحة العمكمية. يضـ سمؾ 28المادة
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الضبط االجتماعي ىك القكة التي بيا يمتثؿ األفراد نظـ  )االلتزام(: أشكال الضبط -30

ف كسائؿ الضبط كأشكالو تختمؼ مف مجتمع إلى أخر بؿ في إالمجتمع الذم يعشكف فيو ف

 المجتمع الكاحد نفسو باختبلؼ الزماف كالمكاف.

عمى فاعمية القانكف كالحككمة  ىذا الشكؿ مف الضبط بناءن  أينش الضبط القيرم: -30-1

كيصاحب عادة بالقكة أك  ،كالقرارات كالمكائح التنظيمية سكاء داخؿ المجتمع أك الجماعات

الخكؼ مف استخداميا فأنماط السمكؾ الرادعة في حاالت الجريمة إنما ىي نكع مف الضبط 

 مجتمع .القيرم الذم يمارسو ال

عادة التفاعبلت االجتماعية كالكسائؿ االجتماعية المختمفة التي تقنع  الضبط المقنع:-30-2

المرء الممتـز قيـ المجتمع كقكانينو كذلؾ بناء عمى االنتماء إلى الجماعة كعمميات التطبيع 

االجتماعي منذ الصغر كتعكد قيـ الطاعة كمسايرة المعايير االجتماعية السائدة داخؿ 

 المجتمع كعادة ما تككف الجزاء االجتماعي عمى ىذا النكع مف الضبط االجتماعي جزاءن 

كما قد يككف الضبط االجتماعي مباشرا كما ىك  قيـ المجتمع. فالخركج ع ومعنكيا بمعنى أن

الحاؿ في القكانيف المكتكبة أك غير مباشر كما يتمثؿ في التكقعات العامة كالعادات كالتقاليد 

 (308: 2006يـ، ابراى ) تكبة.غير المك

 :  وسائل الضبط االجتماعي  -33

ىك أكؿ مصدر لمقاعدة القانكنية لمبشرية حيث أنو قانكف غير مكتكب : العرف-33-0

كيرجع ذلؾ الى ما تمميو ضركرات كحاجات الحياة في تمؾ المجتمعات البدائية، فيك مصدر 
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جبار كااللزاـ كخصكصا في تمؾ المجتمعات رسمي كميـ يضفي عمى القاعدة القانكنية قكة اال

عمى ىذا يعني العرؼ البدائية التي ال تعرؼ مصدرا آخر لمقاعدة القانكنية غير العرؼ. 

المعتقدات الفكرية السائدة التي غرست نفسيا لدل أفراد المجتمع يمارسكنو حتى يصبح أمرا 

قكم مف العادات أالعرؼ( كىك  مقدسا عمى الرغـ مف انتقاء قيمتو أحيانا )ىذا ما جرل عميو

  ( 132: 1998. نقبل عف محمكد عبد الحكـ )شكرم،كالتقاليد عمى التأثير في سمكؾ الناس

: تشير إلى كؿ ما يفعمو الناس كتعكدكا فعمو بالتكرار كىي ضركرة العادات والتقاليد -33-3

كتنفيذية فيي  اجتماعية إذ تصدر عف غريزة اجتماعية كليس عف حككمة أك سمطة تشريعية

ف أعضاء المجتمع الكاحد يتعارفكف فيما بينيـ عمى ما ينبغي أف يفعمكه كذلؾ تمقائية أل

برضاء جميعيـ كالعادة قد تككف أحادية مثؿ عادات اإلنساف اليكمية في المأكؿ كالممبس 

نيـ مثؿ كالنـك كاالستذكار  أما العادة الجمعية فيي التي يتفؽ عمييا أبناء الجماعة كتنتشر بي

عادات األعياد كالمكاسـ الدينية أما التقاليد فيي تتصؼ بالتكارث مف جيؿ إلى جيؿ كتتبع 

 الرغبة في التمسؾ بيا باعتبارىا ميراث مف األسبلؼ كاآلباء نافع كمفيد.

أف األخبلؽ مجمكعة مف القكاعد كالمعايير التي عندما تصبح " :Taylorتاٌهور حيث أشار  

أفراد المجتمع تشكؿ جزءا مف ثقافة المجتمع كتتجسد في عاداتو كتقاليده  ثابثة كتحكـ سمكؾ

 (taylor،1975، 115)."كقكانينو

(أف مفيكـ 2013يشير في ىذا الشأف أحمد ىمشرم ) :عممية التنشئة االجتماعية-33-2

أنو يتداخؿ مع مفيكـ  Galing Andreevaالتنشئة االجتماعية حسب ما تعرفو جالينغ أندريفا 
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لتربية كتنمية الشخصية ،كأنيا عممية ذات بعديف متكامميف كىما عمميتاف تمارس فييا النظـ ا

االجتماعية تأثيرىا عمى الفرد الذم يتفاعؿ بصكرة ايجابية معيا عف طريؽ نشاطات متعددة 

ليكتسب الفرد مقكمات الشخصية كىك دكر المجتمع ،كالثانية أنيا تتمثؿ في العممية التي 

الفرد الخبرة االجتماعية في مجالو ليتمكف مف فيميا كالتكافؽ معيا مف خبلؿ دكر  يدخؿ فييا

 ( 21: 2013ذاتي.)ىمشرم،–الفرد أم تفاعؿ اجتماعي 

ىك أعمى أنكاع الضبط االجتماعي دقة كتنظيما كىك يتميز بككنو  low:القانون -33-4

تفرؽ بيف أبناء المجتمع  مكضكعية كتحديدا كما ينطكم عمى عدالة في المعاممة ال أكثرىا

كالقانكف إطار  فالثكاب كالعقاب ىدفيما ىك الردع أك منع كقكع الجريمة كارتكاب الخطأ.

 (www.mogatel.com) لمحريات األحادية.

انو انضباط إرادم يفرضو شخص  1979: يعرؼ في معجـ الركس االنضباط الذاتي -32

 ((larousse,1979 :131جماعة بدكف مراقب خارجي .  أك 

النضباط الذاتي أف يتقبؿ الشخص ا :" Jacquillat bertrand (1985 ) يعرفو جاكيبلت برتراف

كيدار بطريقة ال مركزية عكس النظاـ الذم يفرض بطريقة مركزية  ،المياـ بحرية كطكاعية

تقاف  (Jacquillat,1985 :10) ."أم أف يحقؽ الشخص المياـ مف تمقاء ذاتو بميارة كا 

المينة مصطمح حديث في مجاؿ تعتبر النفسي والممارسة العيادية:  المختص -32

ف الحرفة يمكف اكتسابيا عف طريؽ أل عماؿ حيث تـ الفصؿ بيف الحرفة كالمينة،تصنيؼ األ

 .الممارسة دكف االلتحاؽ بمؤسسات تعميمية عالية
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ف أ ىداؼ مشتركة يحاكلكف تحقيقياأشخاصا حكؿ أعماؿ تجمع أكالمينة عبارة عف     

بغض  المينة تعني نكع العمؿ الذم يقـك بو الفرد. كبذلؾ فإفيسيركا كفؽ نماذج سمككية 

 .النظر عف الصناعة التي يتـ فييا ىذا العمؿ كعف مركز ككظيفة الفرد

 .عماؿ يعتبر مصدرا رئيسيا الكتساب الميارة فيياكجكد نظاـ عاـ لممعرفة النظرية ليذه األ-

عضاء ىذه المينة كاالعتراؼ ألخبرة  أك ك لنفكذأمنظماتو لسمطة ك  بأفرادهتقبؿ المجتمع -

 .بمياراتيـ

 عضاء المينة االحتراـ )كاأللقاب المختمفة(أكجكد قكاعد غير رسمية تيدؼ الى اكتساب -

في المجتمع، كتحمييـ مف ادعاء مف ال يممككف الميارة الرسمية المطمكبة في االنضماـ الى 

  (.308: 2006يـ، ابراى )المينة.  

 وب يقصدك  يسمى أيضا بالممارس المينيتعريف المختص النفساني: و  -32-0

يتميز بصفات  كىك نفسانيعد مينيا بكظيفتو المتخصصة كأخصائي أ  الشخص الذم "

". كىك األخصائي الذم يقكـ بالدكر أساسية تؤىمو كتساعده عمى تككيف شخصية مينية 

يتخرج مف قسـ عمـ النفس بالجامعة كيتخصص في الرئيسي في عممية العبلج النفسي ك 

الصحة النفسية كالعبلج النفسي إضافة الى التدريب العممي كالخبرة في العبلج النفسي 

كاالرشاد العبلجي لممشكبلت كعمى المريض عميو حؽ التعميـ المناسب لقدراتو كمستكاه 

 (21-20: 2010)فيمي عمي، العقمي.

 



 اللٍاخ انعمم انسٍكونوخًلٍم وأخانراتع                                                     انفصم

150 

  يجب أن تتوفر في المختص النفساني:الشخصية التي  قوماتم 32-3

ىي مجمكعة مندمجة ككظيفية مف المعارؼ، كالميارات )قدرات االتقاف( كقدرات  الكفاءة: -1

حسف التصرؼ االجتماعي )حسف التكاجد(، كالقدرة عمى استشراؼ المستقبؿ التي تسمح 

 يع.خبلؿ مكاجية الكضعيات االشكالية لمتكيؼ كعبلج المشاكؿ كتحقيؽ المشار 

 ( 66: 2012)تركزيف،

نقصد بيا الحالة المظيرية الجسدية أم الخمك مف العاىات أك  :قدرات جسمية كصحية -2

أك العجز أك األمراض الظاىرة إلى حد ما حتى ال يؤثر ىذا عمى حالتو النفسية كال  العجز

ية التي يعطؿ تعاممو مع اآلخريف كأيضا المظير الخارجي كأسمكبو في االىتماـ بو كالكيف

 يفضؿ الظيكر بيا أماـ اآلخريف.

القدرة عمى ضبط الذات في المكاقؼ الغضب  :االتزاف االنفعالي كرؤية الكاقع القدرة عمى -3

 يككف عكس ذلؾ مثؿ: كاالنفعاؿ كيرتبط ىذا بدرجة النضج االنفعالي فبل يتيكر أك يندفع أك

 سؤكلية مثبل أك الغضب السريع.البلمباالة أك ببلدة السمكؾ كاالتكالية كعدـ تحمؿ الم

الذكاء االجتماعي كالقدرة التعبيرية كالمفظية كالحسية كالتصكرية  :قدرات عقمية مناسبة -4

 كالقدرة عمى التفكير المنطقي كتسمسؿ األفكار الربط بينيما كالقدرة عمى التذكر كالتخيؿ.

محة اآلخريف عمى مصمحتو أم اإليثار بتفضيؿ مص :القيـ االجتماعية كالدينيةب التحمي -5

قدرة سعة الصدر كحب اآلخريف كاالجتماعية  كأىكائو الخاصة كالقدرة عمى مساعدة اآلخريف،

 ( 174: 1991كالسمكؾ البعيد عف التيكـ أك السخرية كاالنتقاد.)سمكل،
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: تتمثؿ في مرافقة المريض كالكشؼ عف االضطرابات مهمة المختص النفساني -32-2

ية كالتكجيو كاالرشاد كمساعدة المؤسسات عمى اختيار االفراد في التكظيؼ السمككية كالعقم

كاالصغاء كالمبلحظة كالتقييـ كالنصح لكؿ الفئات العمرية تكفير كتحسيف الصحة النفسية 

ككقايتيـ مف االصابة باألمراض العقمية كتطكير قدراتيـ كمساعدتيـ عمى االندماج 

 (Cedies, 2016 :4) .االجتماعي

بيف المياـ التي يختص بيا النفساني في القطاع الصحي ىك العمؿ عمى تعزيز الصحة  كمف

الجيدة كالحفاظ عمييا سكاء عمى مستكل البحث أك الممارسة كما أنو يشارؾ في مجاؿ 

الكقاية مف االضطرابات كعبلجيا كيقـك بإعداد برامج مختمفة كدراستيا كاالشراؼ عمى 

ى االقبلع عمى االدماف كبأنكاعو كادارة الضغكط النفسية. تنفيذىا كمساعدة االشخاص عم

 (31-30: 2007)تيمكثي،

 دور األخصائي النفسي االكمينيكي في المؤسسات والمستشفيات المختمفة: -32-2

ال يتكقؼ دكر المختص النفساني عند التعامؿ مع المرض فقط بؿ يتعدل الى جميع 

لجامعات اك المؤسسات النفسية ككافة اقساـ المؤسسات كالمصالح كالشركات كالمدارس كا

حدد خبراء منظمة الصحة العالمية طبيعة االدكار التي يقكـ بيا  المستشفيات العمكمية، فقد

 االخصائي النفسي كالمتعمقة بػػػػ:

احتياجات المجتمع: مع تزايد الضغكط يتحتـ عمى االخصائي النفساني أف يككف مستعدا  -1

النفسية كالعقمية كالعمؿ عمى تقديـ أجكد الخدمات الى أفراد المجتمع لمكاجية االضطرابات 

 مف خبلؿ زيادة المؤسسات الصحية النفسية كتكفير الككادر المدربة تدريبا جيدا.
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تقديرات أعداد المرضى: إف مسألة تقدير تعداد المرضى ليست سيمة كلكف ممكف المجكء  -2

الكاردة كتقدير نتائج االختبارات النفسية المختمفة التي الى الحاسبات اآللية لتقييـ المعمكمات 

 تـ تطبيقيا عمى المرضى.

العبلج: قد يككف العبلج فرديا أك جماعيا باستخداـ مناىج كتقنيات تستند الى النظريات  -3

 الدينامية أك السمككية لمختمؼ تياراتيا كقد تككف داخؿ المستشفى أك خارجيا.

القياـ بالتجارب عمى األفراد حتى كلك كافقكا عمى اجراءىا كىذا  كمف أخبلقيات المينة منع

اتباعا لقكاعد منيجية أخبلقيات العمؿ كالتي تسمح بتدريب المختصيف كتكجيييـ الى 

 (françois,1998 :248الحيادية كتقييـ عمميـ.)

حتاج الكقاية: ال يقتصر دكر االخصائي عمى العبلج فقط بؿ ىناؾ دكر الكقاية كالذم ي -4

 (32-31: 2009الى عمؿ جاد كشرح مفصؿ.)حسف غانـ،

عمى النفسانييف العامميف في المستشفيات كالمراكز الصحية الخضكع  Poussin.Gكحسب 

بكجكب تطبيؽ قاعدة سرية  1973أفريؿ 24الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ  1976لقانكف 

مف ميثاؽ أخبلقيات  4.2ف المادة مف اجراءات قانكف العقكبات م 378المينة حسب المادة 

كعمى المختص النفساني أف يتخذ االجراءات القانكنية بالتنسيؽ مع االدارات  المينة لمجمعية.

كالمحاكـ في حاالت االنفصاؿ كالطبلؽ كالخبلفات لمحاالت التي يعمؿ معيا مع الحفاظ 

كؿ مختص نفساني مف ميثاؽ أخبلقيات المينة عمى أف  3.3عمى األسرار. كتنص المادة 

أثناء عممو الميداني يجد صعكبة تتعرض مع المصمحة العامة عميو تكجيو المفحكص بطريقة 

 دائما.رغـ أف ىذا البند غير معمكؿ بو  .لبقة لتفادم ىذه األسباب
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 (Poussin.G,2012 :22-23) 
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  :خالصة

فكار التي تكجيو كتعطيو معنى خمؼ كؿ سمكؾ يقـك بو الفرد مجمكعة مف القيـ كاأل     

كبالتالي تمثؿ نكعا مف الضغكط االجتماعية المؤثرة في سمكؾ الفرد تأثيرا مباشرا كىي محدد 

  في العديد مف المكاقؼ الحياتية. ،ميـ كمكجو التجاىات األفراد كسمككيـ

شياء أك كبذلؾ فالقيـ تنظيمات معقدة ألحكاـ عقمية انفعالية معمقة نحك األشخاص أك األ   

 . المعاني سكاء أكاف التفضيؿ الناشئ عف ىذه التقديرات المتفاكتة صريحا أـ ضمنيا

كبيذا األفراد يبنكف نظاـ القيـ لتقبؿ طبيعة ذاتيـ كلعناصر الحياة االجتماعية ككذلؾ    

الكاقع المادم الذم يعيشكف فيو، مف خبلؿ دينامية تمقائية ، كيميمكف الى ما يشبع رغباتيـ 

تنتج االتجاىات عف العالـ المحيط بيـ كعف معايير السمكؾ الكاجب تقبميا في المجتمع ل

فاألثر االيجابي الذم تحدثو القيـ التنظيمية كاألخبلقية عمى الفرد يساىـ في زيادة مردكدية 

المؤسسة الصحية  تسعى إدارة كالتييعمؿ بيا، أداءه كبحثو عف تقدـ المؤسسة التي 

 عمى العمؿ، المعتمدة كأساليب كتطكير استراتيجيات تنميتو إلى مكميةكالمستشفيات الع

 لتطكير األداء إدارية مف أساليب يتبعو كما لممكارد البشرية، المعرفي المستكل كرفع التدريب

 لمتغيرات البيئية تنظيمية تستجيب قيـ كتطكير إلى تنمية أيضان  بؿ يجب أف تسعى فقط؛

 أىداؼ يخدـ كانتمائيا، بما مكاردىا البشرية سمككيات عمى المتسارعة، تستطيع أف تؤثر

 المكارد البشرية تشكيؿ سمككيات في فعَّاؿ أثر مف التنظيمية لما لمقيـ كتطمعاتيا، المؤسسة

 مستكيات األداء الكمي لممؤسسة. ينعكس إيجابيان عمى كعاداتيا كاتجاىاتيا، بما
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 ةالميدانياإلجراءات المنهجية لمدراسة 
 
 
 تمييد 

 أوال : الدراسة األولية

 أهذاف انذراسح االونٍح -1
 األونٍح انذراسح حذود -2
 األونٍح انذراسح عٍىح مواصفاخ -3
  انذراسح أدواخ -4
 ألدواخ انذراسح اانسٍكومترٌح انخصائص  -5

 

 ثانيا : الدراسة األساسية 

منيج الدراسة-1  

حذود انذراسح األساسح                -0  

نذراسح األساسٍحمواصفاخ عٍىح ا -3  

األسانٍة اإلحصائٍح انمستخذمح.  -6  

 خالصح
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 تمهيد:

جراءات البحث العممي ،حيث أف قيمة     يعد االطار المنيجي خطكة ميمة في مراحؿ كا 

البحث كالدراسة ال تظير إاَل مف خبلؿ منيجية البحث المنظـ. كمف حيث تحديد منيج 

أدكات البحث ككيفية استعماليا مف خبلؿ الدراسة كعينة البحث كمكاصفاتيا كعرض 

خصائصيا السيككمترية كاستخداـ األساليب االحصائية التي يعطى لنتائج البحث قيمة كمية 

 يمكف تحميميا كاستعماليا.

 إجراءات الدراسة الميدانية:

 وليةالدراسة األ أوال: 

داد استبيانيف لتقييـ الى اع نيدؼ مف خبلؿ ىذه الدراسة األكليةأهداف الدراسة األولية: -0

 تصكر العمؿ السيككلكجي لممختص النفساني كالثاني لتقييـ السمكؾ الكظيفي.

إجراء تعديبلت الزمة عند حساب الخصائص السيكك مترية ألدكات الدراسة بعد تجريبيا -

ميدانيا، كمعرفة مدل فيـ عينة البحث لمشكمة البحث مف خبلؿ فقرات االستبياف كالتأكد مف 

 الجابة عمييا، التأكد مف صدؽ األدكات كصبلحيتيا باختبارىا احصائيا.مدة ا



  جراءاث انًنهجيت نهذراضت انًيذانيتاإلانفصم انخايص                                             

157 

جكيمية شير  ( مف06في اليـك السادس)الفترة الزمنية لمدراسة  امتدت الزمانية:الحدود -2

، بداية بأخذ االجراءات االدارية كالتراخيص لمدخكؿ الى المستشفيات كالمراكز 2014

الثبلثيف إلى غاية  ية مستغانـ كاجراء الدراسة األكليةالصحية التابعة لمقطاع الصحي لكال

ثـ مرحمة الثانية الى غاية الكاحد كالثبلثيف مف شير مام  2015 ( مف شير جكاف 30)

2016 . 

 أجريت الدراسة بالمصالح التابعة لمقطاع الصحي لكالية مستغانـ، الحدود المكانية:-3

 .(1حسب الجدكؿ)

 لدراسة عمى مستكل مصالح القطاع الصحي لكالية مستغانـيبيف تكزيع عينة ا (1جدكؿ )

المؤسسة االستشفائية 

 (EPH)العمومية

المؤسسة العمومية االستشفائية  (EPSP)مراكز الصحة الجوارية

 (EHS)المتخصصة

 شي غيفارا-

المستشفى اليومي -

 بمزغران

م.االستشفائية لؤلمومة 

 والطفولة

 عين نويصي    -مستغانم مركز 

    -ماسرى         -مماش حاسي 

عين -بوقيراط        سيرات    

 سيدي عمي    -تادلس    

 سيدي لخضر         عشعاشة

 م.ع .لؤلمراض العقمية-

 مركز معالجة اإلدمان-
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مختص نفساني عيادم  50مف  االستطبلعية : تككنت عينة الدراسةالحدود البشرية-4

 (.02نـ كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ)يعممكف في القطاع الصحي لكالية مستغا

 

 األكليةأفراد عينة الدراسة  يبيف مكاصفات( 02جدكؿ )

 النسبة المئوية التكرارات المتغيرات

 %02 2 ذكر الجنس

 84% 23 أنثى

 42% 30 سنة 32-سنة33من فئات العمر

 52% 32 سنة21-سنة 21من

 سنوات الخبرة 

 المهنية

 58% 32 سنوات2اقل من

 42% 30 سنوات 2ثرمناك

المصمحة التي يعمل 

 بها

EPH 03 %24 

EPSP 21 %60 

EHS 12 %16 

نظام الدراسة 

 بالجامعة

LMD 2 %18 

  82% 20 كالسيكي
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 40% 31 دائم الصفة

  60% 21 غير دائم

 

كبر مف نسبة الذككر إذ تمثؿ نسبة اإلناث أغمبية أمف خبلؿ الجدكؿ نبلحظ أف نسبة اإلناث 

سنة لصالح الفئة الثانية كىذا 50سنة ك 22كتراكحت فئات العمر بيف  ، %54بػ  راد العينةأف

مؤشر عمى ارتفاع أعمار عينة الدراسة، أما سنكات الخبرة فكانت النسبة الكبيرة لذكم الخبرة 

ما قبؿ التشغيؿ إذ عقكد كىذا مرتبط بنسبة المختصيف في إطار  ،%58بػ سنكات5أقؿ مف 

أكبر مف نسبة الدائمكف في المنصب مقارنة مع ذكم الخبرة  %30ػـ المقدرة بتكضح نسبتي

عشر  10،اذ تكزعت عينة الدراسة مف حيث سنكات الخبرة عمى سنكات  5األكثر مف 

سنكات ألف التكظيؼ بالقطاع الصحي لكالية مستغانـ بالنسبة الى منصب مختص نفساني 

سنكات كاكثر مف  5منا الخبرة الى أقؿ مف كبيذا قس 2006لمصحة العمكمية كاف مف سنة 

 .%82بنسبة.أما نظاـ الدراسة بالجامعة فكانت النسبة األكبر لمنظاـ الكبلسيكي سنكات  5

 أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية:

تـ استخداـ استبيانيف األكؿ لتقييـ تصكرات العمؿ السيككلكجي لدل المختص النفساني 

الكظيفي، مف إعداد الباحثة بعد االضطبلع عمى أدبيات المكضكع  كالثاني لتقييـ السمكؾ

جراء شبكة مبلحظة كمقابمة مع المختصيف كاالستفادة مف نتائج الدراسات السابقة  كا 

كجمع المعمكمات حكؿ  (01)الممحؽالنفسانييف العامميف بالقطاع الصحي بكالية مستغانـ
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كمحيط عمميـ كعف عبلقاتيـ مع األطباء  عمميـ السيككلكجي استطبلع آرائيـ حكؿشعكرىـ ك 

كقد مست ىذه المقاببلت  كظركؼ عمميـ المادية كالمعنكية،، عنيـ كالمسئكليفكالممرضيف 

بداية النفسانييف الدائميف كالمتعاقديف في إطار عقكد ما قبؿ التشغيؿ بجميع بمديات مستغانـ 

كاستبياف في صكرتو األكلية بشبكة مقابمة مع كؿ مختص مف عينة الدراسة االستطبلعية 

كالمينة  لسبر آراء كتصكرات المختصيف النفسانييف العامميف بالقطاع الصحي لكالية مستغانـ.

 ( 02في الممحؽ رقـ)

 :استبيان تصورات المختص النفساني لعممه السيكولوجي-1

 مكزعة عمى عبارات سالبة، 4مكجبة ك 43عبارة منيا  47تـ تصميـ استبياف يتككف مف 

 أربعة أبعاد رئيسية كفقا ألبعاد العمؿ السيككلكجي كىي:

بعد االلتزاـ الكظيفي كيحتكم احتراـ الكقت كحسف األداء كاحتراـ األخرييف كالقدرة عمى  -1

 .التمييز

كالبعد الثاني القيمة االجتماعية لمعمؿ كتشمؿ التعامؿ مع اآلخريف كنكعية العبلقات   -2

 .المكجكدة داخؿ محيط العمؿ

عد الثالث القيمة االقتصادية لمعمؿ كتمثؿ جانب األجر كالحكافز ككسائؿ المادية كالب  -3

 .لمعمؿ
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كالبعد الرابع االلتزاـ النفسي كيتضمف اإلحساس باالنتماء إلى الكظيفة كشخصية  -4

المختص كتقدير اآلخريف لعممو كلذاتو. كيجيب المفحكص كفؽ ثبلث بدائؿ كىي 

 (.أكافؽ ، النكعا ما ، أكافؽ)أكافؽ

يطبؽ االستبياف بصكرة فردية أك جماعية عمى المختصيف  :كيفية تطبيقه وتصحيحه

 كطريقة تصحيحو كما يمي: دقيقة 15-دقائؽ 10النفسانييف، يستغرؽ زمف اإلجابة حكالي 

 لكؿ إجابة ذات البديؿ 02درجات لكؿ إجابة ذات البديؿ "أكافؽ" كدرجتيف  03تمنح ثبلث 

لئلجابات ذات البديؿ "ال أكافؽ" كبالنسبة إلى العبارات  01احدة"أكافؽ نكعا ما" كدرجة ك 

 عكسيا. التنقيط السمبية يككف

درجة  141درجة كأدنى تقدير ك 47كتتراكح الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحكص ما بيف 

 ( أدناه.3حسب الجدكؿ) كأقصى تقدير،

عمى  جبة لدل المفحكصبحيث تشير الدرجة المرتفعة عمى االستبياف إلى كجكد تصكرات مك 

 ىذا المنكاؿ:

 درجة 141درجة الى110مف  درجة 109درجة الى 79مف  درجة 78درجة الى47مف 

 تصكر ايجابي جدا تصكر ايجابي تصكر سمبي
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 ( يبيف تكزيع فقرات استبياف تصكر العمؿ السيككلكجي عمى األبعاد3جدكؿ)

استبيان تصور  أبعاد
 العمل السيكولوجي

 الفقرات

 02-02-02-03-00-01-2-2-2-2-2-2-2-3-0 اللتزام الوظيفيا
 32-32-32-32-32-32-33-30-31-02-02-02-02 االجتماعية لمعمل  القيمة

 22-22-22-22-23-20-21-32 القيمة االقتصادية لمعمل
  22-22-22-22-22-23-20-21-22-22-22 االلتزام النفسي لمعمل

 

 ألول الخاص بتصور العمل السيكولوجي:الخصائص السيكومترية لالستبيان ا

بعد  : اعتمدت الباحثة عمى النتائج المستخرجة مف الصدؽ الظاىرمالظاهري الصدق

عدد مف عرضو عمى الحصكؿ عمى مكافقة األستاذ المؤطر كمناقشة األبعاد كالفقرات، ثـ 

مف جامعة  مف المحكميف ذكم الخبرةأعضاء ىيئة التدريس بقسـ عمـ النفس كعمـ االجتماع 

 الحامميف لشيادة الدكتكراه كجامعة أـ البكاقي مستغانـ كجامعة كىراف كجامعة غميزاف،

( لمحكـ عمى مجاالت المقياسيف كصبلحية عباراتيما حيث 03الييـ في الممحؽ رقـ) كالمشار

عادة صياغة البعض األخر. تـ   (.04كالمبينة في الجدكؿ رقـ )تعديؿ بعض العبارات كا 

 يبيف التعديبلت الخاصة بفقرات استبياف تصكر العمؿ السيككلكجي (04جدكؿ)

 صياغتيا بعد التعديؿ  صياغتيا قبؿ التعديؿ  رقـ الفقرة

 تحتـر أكقات العمؿ ضمف النظاـ الداخمي لعممؾضمف النظاـ الداخمي لعممؾ تحتـر أكقات  01
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 العمؿ

ترل انؾ تماثؿ األطباء في حاجة  15

 المريض إليؾ

 تعادؿ األطباء في حاجة المريض إليؾ ترل انؾ

تجد أف الراتب الذم تتقاضاه مف عممؾ  29

 السيككلكجي معقكؿ

تجد أف الراتب الذم تتقاضاه مف عممؾ السيككلكجي 

 كاؼ

 تـ حساب : (04كالمشار الييا في الممحؽ رقـ) بعد الحصكؿ عمى الصكرة النيائية لبلستبياف

 :صدق البناء  

تحققنا مف التجانس الداخمي لتصكر العمؿ السيككلكجي لممختص  :ياالتساق الداخم-0

فقرة( مف خبلؿ معامبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية كاألبعاد األربعة: بعد  47النفساني )

 (،0.67) بعد القيمة االقتصادية (،0.81بعد القيمة االجتماعية) (،0.60االلتزاـ الكظيفي )

إحصائيا عند مستكل الداللة  يث تعتبر ىذه المعامبلت دالةح (.0.79) بعد االلتزاـ النفسي

 ( أدناه.05حسب الجدكؿ ) مما يدؿ عمى صدؽ االستبياف. 0.01

 ( يبيف نتائج االتساؽ الداخمي ألبعاد تصكر العمؿ مع الدرجة الكمية05جدكؿ)

 البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األكؿ 

 **0.796 **0.672 **0.812 **0.603 معامؿ االرتباط 

بعد تفريغ نتائج استجابات أفراد العينة كالحصكؿ عمى نتائج ترتيب : صدق التمييزي-3

الدرجات النيائية الستجابات االفراد، تـ الحصكؿ عمى مجمكعتيف االكلى ذات الدرجة العميا 
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ة الفركؽ بيف لكؿ مف المجمكعتيف، كتمت  دراس %27كالثانية ذات الدرجة المنخفضة بنسبة 

 .0.01دالة إحصائيا عند مستكل الداللة  "sigفكانت قيمة " Tالمجمكعتيف باستعماؿ اختبار 

كمنخفضي  كبالتالي االختبار لو القدرة عمى التمييز بيف مرتفعي سمة التصكر االيجابي

 التصكر  كمنو االستبياف عمى درجة مقبكلة مف الصدؽ.

فا لكركنباخ" لكجكد ثبلث بدائؿ عف استجابات افراد العينة لقد تـ استخداـ معامؿ" ال الثبات:

 قيمة دالة عمى الثبات.كجدنا أنيا  70.76حساب معامؿ ألفا كركمباخ = كبعد

: تـ تقسيـ االختبار الى جزئيف متكافئيف كحساب العبلقة بينيما باستعماؿ التجزئة النصفية-

ىك داؿ عند مستكل ك =r 0.79 اطارتباط معامؿ "بيرسكف"حيث كانت قيمة معامؿ االرتب

(  0.88)فكانت قيمتو مقدرة بػ التصحيح سبيرماف بركف ثـ استعماؿ معامؿ   0.05الداللة 

)يشار الى نتائج ىي قيـ دالة عمى ثبات المقياس.ىك عمى درجة عالية مف الثبات ك ك 

 (05الخصائص السيككمترية في الممحؽ )

 :ص النفسانيالسموك الوظيفي لممخت انحراف استبيان-2

مكزعة عمى  عبارات سالبة ، 6مكجبة ك 26عبارة منيا  23تـ تصميـ استبياف يتككف مف 

احتراـ الكقت كيحتكم احتراـ بعد  أربعة أبعاد رئيسية كفقا ألبعاد العمؿ السيككلكجي كىي:

ات الكقت كحسف األداء كالبعد الثاني  كيشمؿ االمتثاؿ لتعميمات النظاـ الداخمي كمراقبة الذ

تقاف العمؿ كالبعد الثالث يشمؿ التعامؿ مع اآلخريف كنكعية العبلقات المكجكدة داخؿ  كا 
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إلى المؤسسة مف خبلؿ الحفاظ  كالكالء محيط العمؿ كالبعد الرابع يشمؿ اإلحساس باالنتماء

 . ك كسائميا المادية عمى ممتمكاتيا

 :كيفية تطبيقه وتصحيحه

ماعية عمى المختصيف النفسانييف، يستغرؽ زمف اإلجابة يطبؽ االستبياف بصكرة فردية أك ج

 كطريقة تصحيحو كما يمي: دقيقة، 15الى  دقائؽ 10حكالي 

 لكؿ إجابة ذات البديؿ 02درجات لكؿ إجابة ذات البديؿ "دائما" كدرجتيف  03تمنح ثبلث 

 لسمبية يككفكبالنسبة إلى العبارات ا ،لئلجابات ذات البديؿ "أبدا" 01" كدرجة كاحدةأحيانا"

 درجة كأدنى تقدير 32كتتراكح الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحكص ما بيف  عكسيا. التنقيط

بحيث تشير الدرجة المرتفعة عمى االستبياف إلى كجكد سمكؾ  درجة كأقصى تقدير، 96ك

 كما يمي: كظيفي سمبي لدل المفحكص

 درجة  96ىدرجة ال76مف  درجة 75درجة الى 54مف  درجة 53درجة الى32مف 

 انحراؼ قكم انحراؼ متكسط انحراؼ ضعيؼ

 ( يبيف تكزيع فقرات استبياف انحراؼ السمكؾ الكظيفي عمى األبعاد06جدكؿ )

 الفقرات السموك الوظيفي انحراف أبعاد استبيان

 2-2-2-2-2-2-3-0 احترام أوقات العمل

   02-02-02-03-00-01-2  بالدوام الكاملاالنضباط 
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 32-33-30-31-02-02-02-02  )العالقات االجتماعية(خريناحترام اآل

 23-20-21-32-32-32-32-32-32  الحفاظ عمى ممتمكات المؤسسة

 الخصائص السيكومترية الستبيان انحراف السموك الوظيفي:

بعد  : اعتمدت الباحثة عمى النتائج المستخرجة مف الصدؽ الظاىرمالظاهري الصدق

عدد مف عرضو عمى اذ المؤطر كمناقشة األبعاد كالفقرات، ثـ الحصكؿ عمى مكافقة األست

مف المحكميف ذكم الخبرة مف جامعة أعضاء ىيئة التدريس بقسـ عمـ النفس كعمـ االجتماع 

لمحكـ عمى مجاالت المقياسيف  كجامعة أـ البكاقي مستغانـ كجامعة كىراف كجامعة غميزاف،

عادة صياغة البعض األخر. تعديؿ بعض العباكصبلحية عباراتيما حيث تـ  كالمبينة رات كا 

 (07في الجدكؿ رقـ )

 التعديالت الخاصة بفقرات استبيان انحراف السموك الوظيفي:

 ( يبيف التعديبلت الخاصة بفقرات استبياف انحراؼ السمكؾ الكظيفي07جدكؿ)
 صياغتيا بعد التعديؿ  صياغتيا قبؿ التعديؿ  رقـ الفقرة

لحاالت بسبب العطؿ ال أستطيع متابعة ا 05
 المرضية

اضطر إلى تكجيو حاالتي لمختص أخر بسبب 
 العطؿ المرضية

أجد أف المريض يحتاجني كما يحتاج  08
 لمطبيب

 ترل أنؾ تعادؿ األطباء في حاجة المريض إليؾ

 أصر عمى غمؽ الياتؼ أثناء الحصص العبلجية تغمؽ الياتؼ أثناء الحصص العبلجية 09
أتابع المستجدات الداخمية لممؤسسة باستمرار كالتـز  تعميمات الداخمية لممؤسسةتيمؿ تنفيذ ال 10

 بيا
تناقش معمكمات العمؿ السرية مع  17

 أشخاص غير مختصيف
ال أجد مانعا في مناقشة معمكمات عف الحاالت مع 

 أشخاص غير مختصيف
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تخرج مف المكتب كتترؾ المفحكص مف  22
 اجؿ قضاء حاجياتؾ

ج مف المكتب كاجعؿ المفحكص يمكنني الخرك 
 ينتظرني مف اجؿ قضاء حاجياتي

 

 تـ حساب : (04كالمشار الييا في الممحؽ ) كبعد الحصكؿ عمى الصكرة النيائية لبلستبياف

 :صدق البناء  

 32تحققنا مف التجانس الداخمي لمسمكؾ الكظيفي لممختص النفساني ) :االتساق الداخمي-1

عد احتراـ أكقات رتباط بيف الدرجة الكمية كاألبعاد األربعة: ب  فقرة( مف خبلؿ معامبلت اال

 الحفاظ عمى ممتمكات المؤسسة.كب عد  احتراـ اآلخريف،ب عد  عد االنضباط الذاتي،ب   العمؿ،

(0.743)r=،   (0.749) عد احتراـ أكقات العمؿبr=،   (0.512عد االنضباط الذاتي)بr=،   عد ب

  .الحفاظ عمى ممتمكات المؤسسةعد ب   =r(0.585احتراـ اآلخريف )

مما يدؿ عمى صدؽ  0.01حيث تعتبر ىذه المعامبلت دالة إحصائيا عند مستكل الداللة 

 ( أدناه.08حسب الجدكؿ) االستبياف.

 ( يبيف نتائج االتساؽ الداخمي ألبعاد انحراؼ السمكؾ الكظيفي مع الدرجة الكمية08جدكؿ) 

 البعد الرابع الثالبعد الث البعد الثاني البعد األكؿ 

 0.585 0.512 0.749 0.743 معامؿ االرتباط 

:بعد تفريغ نتائج استجابات افراد العينة كالحصكؿ عمى نتائج ترتيب  صدق التمييزي-3

الدرجات النيائية الستجابات االفراد، تـ الحصكؿ عمى مجمكعتيف االكلى ذات الدرجة العميا 
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كتـ تـ دراسة الفركؽ بيف  لكؿ مف الجمكعتيف، %27كالثانية ذات الدرجة المنخفضة بنسبة 

دالة إحصائيا عند مستكل الداللة  "sigفكانت قيمة " Tالمجمكعتيف باستعماؿ اختبار 

كبالتالي االختبار لو القدرة عمى التمييز بيف مرتفعي سمة االنحراؼ كمنخفضي .0.01

 االنحراؼ  كمنو االستبياف عمى درجة مقبكلة مف الصدؽ.

 ت:الثبا

 لقد تـ استخداـ معامؿ" الفا لكركنباخ" لكجكد ثبلث بدائؿ عف استجابات افراد العينة كبعد

 قيمة دالة عمى الثبات.كجدنا أنيا  0.632حساب معامؿ ألفا كركمباخ =

: تـ تقسيـ االختبار الى جزأيف متكافئيف كحساب العبلقة بينيما باستعماؿ التجزئة النصفية-

ىك داؿ عند مستكل ك  =0.634r " حيث كانت قيمة معامؿ االرتباطارتباط معامؿ "بيرسكف

(  0.776)فكانت قيمتو مقدرة بػ  "بركف "سيبرمافالتصحيح ثـ استعماؿ معامؿ  0.05الداللة 

)يشار الى نتائج ىي قيـ دالة عمى ثبات المقياس.ىك عمى درجة عالية مف الثبات ك ك 

 (.06الخصائص السيككمترية في الممحؽ )

 : الدراسة األساسية:ثانيا

اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي ألنو يناسب طبيعة المكضكع  :منهج الدراسة

كمف حيث كصؼ الظاىرة كما ككيفا قصد التعرؼ عمى العبلقة بيف تصكرات العمؿ 

السيككلكجي لممختص النفساني كسمككو الكظيفي مف حيث إحترامو ألكقات العمؿ كمدل 
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و السيككلكجي كطبيعة عبلقاتو مع زمبلئو كالحاالت التي يتعامؿ معيا كالمسئكليف إتقانو لعمم

 عنو داخؿ المؤسسة التي يعمؿ بيا )في ظؿ أخبلقيات المينة كلكائح المؤسسة(.

 حدود الدراسة:

 2016أكت  شير ( مف07في اليـك السابع)الفترة الزمنية لمدراسة  الحدكد الزمانية: امتدت-1

كىذا باألخذ بعيف االعتبار امكانية . 2017جكاف  ( مف شير03ـك الثالث)الي إلى غاية

مقابمة المختصيف النفسانييف أثناء ممارسة عمميـ كضبط المكاعيد التي تبلؤـ طبيعة 

 المصمحة التي يعمؿ بيا ككذا شغكر المكاف سكاء كاف مكتب الطبيب أك قاعة التمريض.

حسب  مصالح التابعة لمقطاع الصحي لكالية مستغانـ،أجريت الدراسة بال الحدكد المكانية:-2

 .(09الجدكؿ)

 يبيف تكزيع عينة الدراسة عمى مستكل مصالح القطاع الصحي لكالية مستغانـ (09جدكؿ )

المؤسسة االستشفائية 

 (EPH) العمومية

المؤسسة العمومية االستشفائية  (EPSP) مراكز الصحة الجوارية

 (EHS) المتخصصة

 شي غيفارا-

طب -االستعجاالت-

 العيون

المستشفى اليومي -

 بمزغران

 -مستغانم مركز 

 فرناكة       -عين نويصي    

    -ماسرى         -حاسي مماش 

عين -بوقيراط        سيرات    

 سيدي عمي    -تادلس    

لؤلمراض ى العمومي المستشف-

 العقمية

 مركز معالجة اإلدمان-
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م.االستشفائية لؤلمومة 

 والطفولة

عبد المالك  -سيدي لخضر    

 عشعاشة     -رمضان

كأستثني  مختص نفساني عيادم 123مف  األساسية تككنت عينة الدراسة الحدود البشرية:

مفحكصا.  119استمارات لعدـ إكتماؿ االستجابات الخاصة بأفراد العينة، فأصبحت  4منيا 

 كىي عينة مقصكدة تمثؿ مجتمع الدراسة.

 األساسيةأفراد عينة الدراسة  فاتمكاص (10جدول )

 النسبة المئوية التكرارات المتغيرات
 12.5% 02 ذكر الجنس

 87.5% 104 أنثى
 54.71% 66 سنة 32-سنة33من فئات العمر

 %22.32 53 سنة21-سنة 21من
 %23.22 63 سنوات2اقل من سنوات الخبرة المهنية

 % 22.10 56 سنوات 2اكثرمن

 المختص مل بهاالمصلحة التي يع
EPH 34 32.22% 

Centre 02 23.22% 
EPSP 21 02.12% 
EHS 31 03.23% 

 LMD 34 32.22% نظام الدراسة بالجامعة
 %23.22 22 كالسيكي

 %22.22 20 دائم  الصفة
 %22.20 68 غير دائم

 %2.21 00 3112الى 3111اقل من  سنة التخرج من الجامعة
 28.21% 35  3112إلى  3112من

 %23.22 22  3102الى 3112من 
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 %011 119 المجموع

 %87.5 كبر مف نسبة الذككر إذ تمثؿ نسبةأمف خبلؿ الجدكؿ نبلحظ أف نسبة اإلناث 

سنة   22مقابؿ سنكات  %54.71 كتراكحت فئات العمر بيف اإلناث أغمبية أفراد العينة،

تكازف كىذا مؤشر عمى  األكلىئة لصالح الف يماكالمحصكرة بينسنة  50مقابؿ  % 45.29ك

النسبة لذكم الخبرة أقؿ  متقاربة عينة الدراسة، أما سنكات الخبرة فكانتلأعمار  نكعا ما في

أما النسبة العالية مف العامميف فيي في  سنكات. 5كذكم الخبرة األكثر مف  سنكات 5مف 

 في إطار ما قبؿ كىذا مرتبط بنسبة المختصيف مراكز كحدات الكشؼ كالمتابعة الطبية

كبالنسبة لنسبة نظاـ الدراسة في الجامعة فالنسبة األكبر ىي لمنظاـ الكبلسيكي  التشغيؿ،

كفي ما يخص .   %07.35تىسثح  LMD، مقابؿ نسبة أقؿ لذكم النظاـ %72.65كالمقدرة بػ

بأكبر قدر مقابؿ  %56.41نسبة صفة المنصب فكانت لصالح ذكم عقكد ما قبؿ التشغيؿ بػ

 . %43.59ة ذكم المصب الدائـ بنسبة نسب

بغرض تحميؿ بيانات الدراسة كالتحقؽ مف الخصائص  :األساليب اإلحصائية المستخدمة

السيككمترية لبلستبيانيف ككذا التحقؽ مف صدؽ فرضيات البحث. لقد تـ االستعانة 

امؿ التصحيح مع ، معامؿ الفا لكركنباخ،معامؿ االرتباط بيرسكف النسب المئكية،التكرارات، ب

استعانت الباحثة بالحزمة  حيث ،T-TESTاختبار ،ANOVA التبايف تحميؿسبيرماف بركف، 

 في تحميؿ المعطيات كحسابيا. spss.v20اإلحصائية لمعمـك االجتماعية 
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 وتحميل نتائج الدراسة ومناقشة عرض

 تمهيد

 اتعرض وتحميل نتائج الفرضيأوال :

 تائج الفرضية الرئيسية عرض كتحميؿ ن -1
 األكلىعرض كتحميؿ نتائج الفرضية الفرعية  -2
 الثانيةعرض كتحميؿ نتائج الفرضية الفرعية  -3
 الثالثةعرض كتحميؿ نتائج الفرضية الفرعية  -4

 الفرضيات نتائج مناقشة وتفسيرثانيا:

 مناقشة كتفسير نتيجة الفرضية الرئيسية -1
 كلىالفرعية األمناقشة كتفسير نتيجة الفرضية  -2
 الفرعية الثانيةمناقشة كتفسير نتيجة الفرضية  -3
 الفرعية الثالثةمناقشة كتفسير نتيجة الفرضية  -4

 نتائج الدراسةتفسير بنية تصكرات المختص النفساني لعممو السيككلكجي مف خبلؿ -5
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 :ومناقشة نتائج الفرضياتعرض 

 :الرئيسيةالفرضية  وتحميل نتائج عرض-0

كتصكر المختص النفساني  الكظيفيانحراؼ السمكؾ بلقة بيف ع: "تكجد نص الفرضية

االرتباط بيف  كلمتأكد مف صحة الفرضية تـ حساب معامؿ .العيادم لعممو السيككلكجي"

 .تصكر العمؿ السيككلكجي كانحراؼ السمكؾ الكظيفي لممختص النفساني

ف بيف تصكر العمؿ الذم يمثؿ معامؿ االرتباط بيرسك  ( 1-7)الممحؽ( 11مف خبلؿ الجدكؿ) -

 السيككلكجي كسمكؾ المختص النفساني.

( يبيف نتائج معامؿ االرتباط بيف تصكر العمؿ السيككلكجي كانحراؼ السمكؾ الكظيفي 11جدكؿ )

 .لممختص النفساني

 SIG السمكؾ الكظيفيانحراؼ  العبلقة االرتباطية

 0.161 - 0.129 تصكر العمؿ السيكمكجي 

( أف العبلقة ارتباطية بيف التصكر كانحراؼ السمكؾ الكظيفي  11) نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ

أم أنيا غير  كبر مف مستكل الداللةأىي   Sig= 0.161كقيمة r=-0.129عبلقة سمبية 

 انحراؼنو ال تكجد عبلقة بيف أمما يؤكد عمى قبكؿ الفرض الصفرم كىك  ،دالة إحصائيا

ؿ كرفض الفرض البديؿ الذم ينص عمى السمكؾ الكظيفي لممختص النفساني كتصكره لمعم

 السمكؾ الكظيفي لممختص النفساني كتصكره لعممو السيككلكجي. انحراؼكجكد بيف 
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السمكؾ الكظيفي ال يتأثر بتصكراتو كما يحممو مف مدركات كأفكار كقيـ  انحراؼأم أف 

ؿ عف االلتزاـ الكظيفي كتعامؿ مع اآلخريف داخما يحممو المختص النفساني لمعمؿ ك 

 .المؤسسة التي يعمؿ بيا

 :الفرعية األولىالفرضية  نتائج عرض وتحميل-3

ىؿ تؤثر الخبرة المينية كصفة العمؿ كسنكات عمر المختص عمى تصكره " : نص الفرضية

حسب   التبايف الثنائي كلمتأكد مف صحة الفرضية تـ حساب معامؿ ".السيككلكجي ولمعمم

 .اسة بتحميؿ التبايف الثنائي( يبيف نتائج المتغيرات المق12جدكؿ)

 تصور العمل السيكولوجي ( :المتغير التابع:21جدول رقم )
 مصدر التباين           

 المتغيرات تابعة

متوسطات  درجة الحرية مجموع المربعات

 المربعات

مستوى Sig قيمة ف

 الداللة

 الداللة

 416,346a 3 138,782 1,624 ,1880 غير دال 

 غير دال 1570, 2,030 173,521 2 173,521 السن

 غير دال 2020, 1,644 140,484 2 140,484 الخبرة

 غير دال 1420, 2,181 186,375 2 186,375 صفة المهنة

  119 1406048,000 المجموع

 118 10245,109 المجموع المصحح
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ت مستقمة )تصكر العمؿ( كمتغيرا تحميؿ التبايف الثنائي لكجكد متغير تابع كاحد استخداـتـ 

سنكات العمر كسنكات الخبرة( فكانت  ) صفة مينة النفساني، ذات مستكل قياس مسافة ثبلثة

حسب  ة،لة إحصائيالد اذ أف ىناؾ تجانس كال يكجد 0.789كقيمة ؼ sig (0.598  )قيمة 

 (2-7)الممحؽ (12قؿ مف مستكل الداللة كما يكضح الجدكؿ)أنتائج النمكذج الكمي ألنيا 

 تابع: تصكر العمؿ السيككلكجيالمتغير ال
 .df1 df2 Sig ف

,789 7 111 ,598 

نقبؿ الفرض الصفرم الذم ينص عمى عدـ كجكد تأثير الخبرة عمى تصكر المختص  :كعميو

البديؿ  كنرفض الفرض العمؿ ثر لصفة منصبأيكجد  ال نوأالنفساني لعممو السيككلكجي ك 

 نوألمختص النفساني لعممو السيككلكجي ك الذم ينص عمى كجكد تأثير الخبرة عمى تصكر ا

 ثر لصفة منصب.أيكجد  ال

نستنتج مف نتائج الجدكؿ السابؽ أنو سكاء كاف المختص النفساني بمنصب عمؿ        

ف أك  ثابت أك منصب مؤقت بعقد ما قبؿ التشغيؿ فاف تصكره لعممو ال يتأثر بصفة منصبو،

 برة كال بسنكات عمر المختص.تصكر العمؿ لدل المختص ال يتأثر بسنكات الخ

 :الفرعية الثانيةالفرضية نتائج عرض وتحميل  -2

 انحراؼىؿ تؤثر الخبرة المينية كصفة العمؿ كسنكات عمر المختص عمى " : نص الفرضية

بيف انحراؼ  التبايف الثنائي كلمتأكد مف صحة الفرضية تـ حساب معامؿ ."سمككو الكظيفي
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لمستقمة)السف، صفة المينة ،الخبرة( كالمبينة نتائجيا في السمكؾ الكظيفي كالمتغيرات ا

  .( يبيف نتائج المتغيرات المقاسة بتحميؿ التبايف الثنائي13جدكؿ)ال

 انحراف السلوك الوظيفي (:المتغير التابع:23جدول رقم)
 مصدر التباين           

 المتغيرات تابعة

متوسطات  درجة الحرية مجموع المربعات

 المربعات

مستوى Sig يمة فق

 الداللة

 الداللة

 285,181a 3 95,060 2,712 ,0480 غير دال 

 غير دال 4400, 600, 21,022 1 21,022 السن

 غير دال 939, 006, 208, 1 208, الخبرة

 غير دال 0210, 5,483 192,183 1 192,183 صفة المهنة

  119 312205,000 المجموع

 118 4315,849 المجموع المصحح

 

مع السمكؾ الكظيفي(  انحراؼ) تحميؿ التبايف الثنائي لكجكد متغير تابع كاحد استخداـتـ 

سنكات العمر  )صفة مينة النفساني،ذات مستكل قياس مسافة متغيرات مستقمة ثبلثة 

غير دالة إحصائيا حسب نتائج النمكذج كىي  sig=0.254فكانت قيمة  كسنكات الخبرة(

 ( 3-7)الممحؽ (13كما يكضح الجدكؿ) ،الداللة قؿ مف مستكلأالكمي ألنيا 

 

  المتغٌر التابع:انحراف السلوك الوظٌفً                    

 .df1 df2 Sig ف

1,306 7 111 ,254 
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كعميو نقبؿ  الفرض الصفرم  اختبار التجانس أنو يكجد تجانس ألنو ال يكجد داللة احصائية،

 انحراؼكسنكات العمر كصفة المنصب عمى  عمى عدـ كجكد تأثير الخبرة :الذم ينص

عمى كجكد  :ينص الذم نرفض الفرض البديؿ بالتاليالسمكؾ الكظيفي لممختص النفساني ك 

تأثير الخبرة كسنكات العمر كصفة المنصب عمى انحراؼ السمكؾ الكظيفي لممختص 

 النفساني.

لمختص النفساني سكاء كاف ا أنو:نتائج الجدكؿ السابؽ  خبلؿ نستنتج مفكمنو       

سمككو الكظيفي ال  انحراؼف إبمنصب عمؿ ثابت أك منصب مؤقت بعقد ما قبؿ التشغيؿ ف

 سنكات عمر المختص.بكال بسنكات الخبرة كال يتأثر بصفة منصبو 

 الثالثة: الفرعية الفرضية وتحميل نتائج عرض-2

كؾ الكظيفي ىناؾ عبلقة بيف أبعاد التصكر كبيف أبعاد انحراؼ السم" :نص الفرضية

لمتحقؽ مف صدؽ الفرضية تـ حساب معامبلت االرتباط كنتائجيا  ."لممختص النفساني

 ( 4-7()الممحؽ 14مكضحة في الجدكؿ )

 الوظيفي لممختص. انحراف السموك وأبعادتصور العمل  أبعاد( يبين قيم معامالت االرتباط بين 02جدول )ال

 األبعاد            

 

 أوقاتاحترام 
 العمل

النضباط ا
 بالدوام الكامل

العالقات 
 االجتماعية

الحفاظ عمى 
ممتمكات 
 المؤسسة

القيمة  االلتزام الوظيفي
االجتماعية 

 لمعمل

القيمة 
االقتصادية 

 لمعمل

 االلتزام النفسي

 0.029- 0.012 0.044- 0.66- 0.114 **0.414 1.013 0 احترام أوقات العمل

االنضباط بالدوام 
 الكامل

 1 0.252** 0.74 -0.287** -0.233* -0.70 -0.284** 
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 0.77- 1.108 0.008 0.007 **0.398 1   العالقات االجتماعية

الحفاظ عمى ممتمكات 
 المؤسسة

   1 -0.154 1.101 1.217 0.97 

 **0.289 1.027 **0.420 1     االلتزام الوظيفي

القيمة االجتماعية 
 لمعمل

     1 0.148 1.225** 

ادية القيمة االقتص
 لمعمل

      1 1.281** 

 1        االلتزام النفسي

تـ حساب معامؿ االرتباط بيف أبعاد تصكر العمؿ كأبعاد انحراؼ سمككو الكظيفي فكانت 

الذم يكضح نتائج  (4-7)الممحؽ (14معامؿ االرتباط دالة إحصائيا حسب الجدكؿ)قيمة 

راـ أكقات العمؿ مف مقياس التصكر معامبلت االرتباط كالتي كانت دالة فقط بيف بعد احت

( إذ أف ىناؾ **0.414كبعد العبلقات االجتماعية مف مقياس االنحراؼ الكظيفي بقيمة )

كبيف معامؿ االرتباط بيف بعد االنضباط بالدكاـ الكامؿ مف  عبلقة ايجابية بيف البعديف،

االجتماعية العبلقات  نحراؼ السمكؾ الكظيفي عمى التكالي:إمقياس التصكر كأبعاد 

بعبلقة  0.01(عند مستكل الداللة **0.287-كمع بعد االلتزاـ الكظيفي) (**0.252)

بعبلقة  0.01  ( عند مستكل الداللة*0.233-عكسية كمع القيمة االجتماعية لمعمؿ)

 .0.01عند مستكل الداللة  سمبية( بعبلقة **0.284-عكسية ثـ بعد االلتزاـ النفسي)

ئيا بيف بعد العبلقات االجتماعية كاالنضباط بالدكاـ الكامؿ كىناؾ ارتباط داؿ إحصا

كاالرتباط  (**0.398) ( كمع بعد الحفاظ عمى ممتمكات المؤسسة بقيمة**0.252بقيمة)

 .0.01الداؿ مع ىذا األخير بعبلقة ايجابية عند مستكل الداللة 
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 (**0.289) نفسي بقيمةكىناؾ أيضا عبلقة ايجابية بيف بعد االلتزاـ الكظيفي مع االلتزاـ ال

ككذا عبلقة ىذا البعد  (**0.465) كأيضا القيمة االجتماعية كعبلقتيا بااللتزاـ النفسي بقيمة

 .0.01( عند مستكل الداللة **0.281مع القيمة االقتصادية بقيمة ايجابية ) األخير

 ( كقيمة**0.284-)ػػػػػ ب كفيما يخص بعد االلتزاـ النفسي فمو عبلقة ايجابية دالة تقدر

عمى التكالي مع االنضباط بالدكاـ الكامؿ كالقيمة االجتماعية لمعمؿ عند  **(0.465)

 .0.01مستكل الداللة 

  أنو: (14رقـ ) نستنتج مف نتائج الجدكؿ السابؽ     

ىناؾ عبلقة ارتباطية مكجبة بيف بعد االنحراؼ عف الحفاظ عمى ممتمكات المؤسسة كبعد 
  . 0.01 عند مستكل الداللة  (0.416)بقيمة العبلقات االجتماعية 

كىناؾ عبلقة ارتباطية سمبية بيف بعد االنحراؼ عف االنضباط بالدكاـ الكامؿ كااللتزاـ النفسي 
كمع القيمة االجتماعية لمعمؿ بقيمة  (0.296-)كمع االلتزاـ الكظيفي بقيمة  (0.28-)بقيمة 

 .0.01عند مستكل الداللة  (0.232-)

القيمة االجتماعية لمعمؿ ب عد االلتزاـ النفسي ك  ب عد تصكر العمؿ بيف استبيافاد كعبلقة أبع
مكجبة عند مستكل الداللة  0.467القيمة االقتصادية لمعمؿ بقيمة متساكية  ب عد ككذا مع
0.01.  

  :الفرضيات نتائج مناقشة وتفسير -3

السمكؾ  انحراؼعبلقة بيف تكجد " :كالتي تنص عمى أنو مناقشة وتفسير الفرضية الرئيسية:

 ."الكظيفي كتصكر المختص النفساني العيادم لعممو السيككلكجي



 عرض ويناقشت وتحهيم نتائج انذراضتانفصم انطادش                                    

180 

 الفرض الصفرم  قبكؿالتحميؿ اإلحصائي تـ  إلى ما تكصمنا إليو عمى ضكء نتائج استنادا

الكظيفي كتصكر المختص النفساني  السمكؾ انحراؼالذم ينص عمى عدـ كجكد عبلقة بيف 

كلكجي كرفض الفرض البديؿ حسب النتائج المبينة في الجدكؿ العيادم لعممو السيك

. كأف انحراؼ سمكؾ المختص الكظيفي ليس لو عبلقة بتصكراتو لعممو (1-7)الممحؽ 11رقـ

تعبر عف كجكد عبلقات ثنائية ترتبط جزئيا مع بعضيا  السيككلكجي عمكما كلكف ىناؾ نسب

رت عمى مستكييف مف كؿ استبياف كالتي اقتص في ما يخص مستكيات االنحراؼ كالتصكر

أفراد النعداـ استجابات عف التصكر الجد ايجابي كعف االنحراؼ القكم لدل المختص فنجد 

 مكزعة عمى الشكؿ التالي: العينة

 االنحراؼ الكظيفي لممختص

 متكسط ضعيؼ

تصور العمل  89.74%ايجابي %82.93 39.43%
 السٌكولوجً

 10.26%سمبي %17.07 %60.57

 المجمكع %100 %100 %100

التي تعبر عف  األفراد ك  %39.43لممتغيرات األربعة كجدنا نسبة ػ 2كبعد حساب معامؿ كا

يجابي لعمميـ السيككلكجي إضعيؼ في السمكؾ الكظيفي لدييـ تصكر  انحراؼالذيف لدييـ 

متكسط  انحراؼممف ليـ  %82.93كىناؾ نسبة  .لدييـ تصكر سمبي %60.57نسبة ك 

 كانت لدييـ تصكر سمبي رغـ أف النسبة األكبر  %17.07يجابي مقابؿ إصكر لدييـ ت

مقابؿ  %89.74ىي ك لمتصكر االيجابي لمعمؿ السيككلكجي عند المختصيف النفسانييف 
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انحراؼ متكسط في  دييـلك  مف الذيف يحممكف تصكرا سمبيا لعمميـ السيككلكجي 10.26%

 السمكؾ التنظيمي.

ذاتو كليس تصكرا لمعمؿ السيككلكجي مف خبلؿ  در لمعمؿ بحكىذا ما يفسر بكجكد تصك 

عف أبعاد التصكر كالتي تفسر كاقع العمؿ عند ىذه الفئة  النفسانييف استجابات المختصيف

ف نكع العبلقات داخؿ بيئة أكىك ارتباطو بأىمية العمؿ السيككلكجي في القطاع الصحي ك 

ف التزامو النفسي يبقى حبيس العبلقة أال تؤثر عمى مردكديتو ك  المختص النفساني عمؿ

لقكانيف كلكائح المؤسسة  كاالمتثاؿأكقات العمؿ ب  انضباطوكنقص  ،العبلجية مع الحاالت

كأخبلقيات المينة ال يتعمؽ بتصكراتو بؿ مرىكف بأخبلقو الشخصية كتنشئتو كمكاطف جزائرم 

( 2007،إياددراسة )يمارس نشاطاتو اليكمية في مكاف يتحصؿ عمى احتياجاتو منو حسب 

ـ القرل دراسة ميدانية ىدفت إلى أالسمكؾ الكظيفي لدل مكظفي جامعة  انحراؼعف مظاىر 

مف إجمالي  209الكشؼ عف مظاىر انحراؼ السمكؾ الكظيفي كأسبابو عمى عينة مف 

 نو:أفكانت النتائج  استبيافمكظؼ باستخداـ 1452

راؼ ككجكد طرؽ لمكافحة ضده كأيضا تكجد مظاىر االنحراؼ كتكجد أسباب ليذا االنح-

 )بالل،  دراسةكدت عميو أىناؾ معكقات تكاجو جيكد مكافحة انحراؼ السمكؾ. كىذا ما 

كالتي ىدفت إلى معرفة عبلقة التمثبلت االجتماعية لمعمؿ بالشعكر باالنتماء إلى  ( 3102

ثؿ العمؿ ككسيمة مؤسسة نفطاؿ لكالية معسكر فكانت النتائج تؤكد عمى كجكد عبلقة بيف تم

   0.05عند مستكل الداللة  0.242لتحقيؽ الذات كااللتزاـ في العمؿ بقيمة سبيرماف تساكم 
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كىناؾ عبلقة ارتباطية بيف تمثؿ العمؿ كتحقيؽ لمذات كاالندماج في العمؿ بمعامؿ ارتباط 

امؿ كاالمتثاؿ لمقكانيف كالمعايير مف حيث القيـ بمع 0.05 عند مستكل الداللة 0.329=

 . 0.05عند مستكل الداللة  0.315االرتباط 

ىناؾ عبلقة ارتباطية بيف متغير تمثؿ العمؿ كتجسيد لميكية المينية كاالمتثاؿ في العمؿ -

 .0.05عند مستكل الداللة  0.299حيث معامؿ االرتباط 

 ىناؾ عبلقة ارتباطية بيف متغير تمثؿ العمؿ ككسيمة ربح الماؿ كاالندماج في العمؿ حيث

 .0.05عند مستكل الداللة  0.21معامؿ االرتباط 

اف كاالمتثاؿ في العمؿ حيث  ،بيف متغير تمثؿ العمؿ كقيمة أخبلقية ارتباطيةىناؾ عبلقة 

 .0.05عند مستكل الداللة  0.264معامؿ االرتباط 

 األولى: الفرعية مناقشة وتفسير الفرضية 3-3

مؿ كسنكات عمر المختص عمى تصكره لمعمؿ تؤثر الخبرة المينية كصفة الع "والتي نصها :

  ".السيككلكجي

كمف خبلؿ نتائج التحميؿ االحصائي تبيف أنو يهقبؿ الفرض الصفرم كالذم ينص عمى عدـ 

كجكد تأثير الخبرة كسنكات العمر كصفة المنصب عمى تصكر المختص النفساني فكانت 

( فإف 2-7)الممحؽ (12كىي غير دالة احصائيا كحسب الجدكؿ )   sig=0.231قيمة

المتغيرات المقاسة مف السف كخبرة المختص النفسي كصفة مينتو دائـ أك في ظؿ عقكد ما 
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قبؿ التشغيؿ كالعبلقة بينيـ ليست ليا داللة احصائية رغـ كجكد داللة عممية كىي لصالح 

سنة  50-30مقارنة مع فئة  109.552سنة بمتكسط  29-22الفئة التي يتراكح سنيا مف 

مقارنة  109.394سنكات بمتكسط 5.كلصالح فئة ذكم خبرة أكثر مف 106.918سط بمتك 

.كأيضا لصالح فئة المتعاقديف 107.076سنكات بمتكسط  5مع فئة الخبرة االقؿ مف 

، أم أنيا تؤثر 106.910مقارنة مع ذكم المنصب الدائـ بمتكسط  109.560بمتكسط 

كجي بكجكد عكامؿ أخرل تتعمؽ عمى بنية تصكرات المختص النفسي لعممو السيككل

 خولة بواري(دراسةبالشخصية كالثقافة  كالبيئة التي يعيش فييا المختص كالمحيط التنظيمي. 

 طبيب . 34أخبلقيات المينة كالسمكؾ الكظيفي لمطب الجزائرم بمدينة كرقمة لعينة )  3102

كمكسب  ك %19.29تمثبلت األطباء لمينة الطب كمركز اجتماعي بنسبة  النتائج: كانت

تمثبلت %  3.50كالباقي بنسبة %  57.89بنفس النسبة ككميمة إنسانية بنسبة  اقتصادم

مما يجعؿ لدييـ القدرة عمى االلتزاـ بقكاعد المينة  ،طابع إنساني لمينة الطب اأخرل لي

كعف تصكراتيـ عف متطمبات مينة الطب كانت عف الضمير الميني بنسبة  كاالجتياد.

 %4.44ػمباشرة بالكالرقابة غير % 11.11ػرقابة المباشرة المستمرة بكعف ال% 75.5

في حيف أف  .العمـ أف خبرتيـ المينية ال تقؿ عف السنتيف مع .لمتطمبات أخرل %8.89ك

كالغياب -نادرا :عف نسبة الغياب باستجابة %61.76نتائج االلتزاـ ألكقات العمؿ بنسبة

كتقديـ الخدمات خارج أكقات العمؿ  %8.82ة كعدـ التغيب بنسب-%29.41أحيانا بنسبة 

كالمعاممة مع المرضى  أحيانا%  14.70ال يقدمكف الخدمات  17.64%كنسبة  %67.64ػب
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عف طريؽ محاكلة الغكص  %31.48عف طريؽ الفحص كالحكار كنسبة   %62.96بنسبة 

كأنو ال  بمحاكلة كسب ثقة المريض كاالستماع إليو%  5.56في حياتيـ كمشاكميـ كبنسبة 

 تكجد فركؽ دالة بيف تصكر األطباء تعزل لسنكات الخبرة كال لمتخصص الطبي.

 الثانية: الفرعية مناقشة وتفسير الفرضية 3-2

تؤثر الخبرة المينية كصفة العمؿ كسنكات عمر المختص عمى انحراؼ سمككو " والتي نصها:

غير دالة  sig=0.254يمة كانت ق". كبناء عمى نتائج الفرضية كتحميميا إحصائيا الكظيفي

( 13ؿ )قؿ مف مستكل الداللة كما يكضح الجدك أإحصائيا حسب نتائج النمكذج الكمي ألنيا 

عمى عدـ كجكد تأثير الخبرة  :كعميو نقبؿ  الفرض الصفرم الذم ينص( 3-7)الممحؽ 

السمكؾ الكظيفي لممختص النفساني كنرفض  انحراؼكسنكات العمر كصفة المنصب عمى 

كجكد تأثير الخبرة كسنكات العمر كصفة المنصب عمى  :ينص عمى الذم البديؿالفرض 

كبالتالي نستنتج أنو سكاء كاف المختص  السمكؾ الكظيفي لممختص النفساني. انحراؼ

النفساني في منصب دائـ أـ في إطار عقكد ما قبؿ التشغيؿ أك قضى سنكات عديدة في 

بو. فإنو ال يتأثر تصكره لمينتو بمركر الزمف كال الممارسة العيادية أـ تكظؼ حديثا في منص

باالحتكاؾ كال بالتعامؿ المستمر مع الحاالت، كال باألفراد الذيف يعمؿ معيـ كال بسنكات 

ليست  العمر التي تغير مف اتجاىات األفراد تجاه مكاضيع الحياة كأراءىـ فييا، كأف النتائج

 29-22ي لصالح الفئة التي يتراكح سنيا مف ليا داللة احصائية رغـ كجكد داللة عممية كى

كلصالح ذكم الخبرة  50.243سنة بمتكسط  50-30مقارنة مع فئة   51.16سنة بمتكسط 
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سنكات  5مقارنة مع ذكم خبرة السنكات االكثر مف  50.746سنكات بمتكسط  5االقؿ مف 

عف  52.047كداللة عممية تبيف أثر ذكم منصب العمؿ الدائـ بمتكسط  50.657بمتكسط 

النضج العقمي الذم  كقد يفسر ىذا دكر 49.356ذكم منصب العمؿ المؤقت بمتكسط 

تساىـ بو التجارب كالخبرات اليكمية التي يتعرض ليا المختص النفسي يكميا. كىذا ما 

بعنكاف العكامؿ المؤثرة في االلتزاـ التنظيمي؛  ( 3103دراسة )عمي الجميمي،تعارض مع 

ء العامميف في المعيد التقني االنبار، إذ ىدفت الدراسة الى تحديد العكامؿ دراسة تحميمية آلرا

مدرس  250استبانة مف أصؿ  50كالمتغيرات التي تؤثر في االلتزاـ التنظيمي مف خبلؿ 

دارم، اذ أسفرت نتائجيا عمى :كجكد اتجاىات إيجابية نحك االلتزاـ التنظيمي. كأنو  كفني كا 

كقكية بيف المتغيرات المستقمة، كىناؾ عبلقة ارتباط مكجبة كقكية ىناؾ عبلقة ارتباط مكجبة 

بيف المتغيرات المستقمة )الجنس، الحالة  0.01عند مستكل الداللة  0.686تقدر بػ

االجتماعية، المؤىؿ العممي، مدة الخدمة ،المستكل الكظيفي ،المؤىؿ العممي(مع االلتزاـ 

 التنظيمي.

 الثالثة: رعيةالف مناقشة وتفسير الفرضية 3-2

ىناؾ عبلقة بيف أبعاد التصكر كبيف أبعاد انحراؼ السمكؾ الكظيفي لممختص " والتي نصها:

الذم يكضح نتائج معامبلت االرتباط كالتي  (4-7)الممحؽ(14) حسب الجدكؿ ."النفساني

كانت دالة فقط بيف بعد احتراـ أكقات العمؿ مف مقياس التصكر كبعد العبلقات االجتماعية 

 ( إذ أف ىناؾ عبلقة ايجابية بيف البعديف،**0.414)مقياس االنحراؼ الكظيفي بقيمة  مف
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كبيف معامؿ االرتباط بيف بعد االنضباط بالدكاـ الكامؿ مف مقياس التصكر كأبعاد انحراؼ 

- كمع بعد االلتزاـ الكظيفي (**0.244)العبلقات االجتماعية السمكؾ الكظيفي عمى التكالي:

-) بعبلقة عكسية كمع القيمة االجتماعية لمعمؿ 0.01تكل الداللةعند مس**0.287

 (**-0.284) عكسية ثـ بعد االلتزاـ النفسي بعبلقة 0.01عند مستكل الداللة (*0.233

 .0.01عند مستكل الداللة  عكسيةبعبلقة 

 كبالتالي نقكؿ أف الفرض البديؿ تحقؽ جزئيا. حسب ما جاء في دراسة:

Estelle .M .Morin (7112)  في دراستو عف معنى العمؿ كأف األفراد الذيف يحممكف تصكرا

ايجابيا عف عمميـ يعطكنو معنى بسمككيـ داخؿ المنظمة عمى أساس الصرامة كاالنضباط 

في نشاطيـ اليكمي كشدة تطبيقيـ لشركط عمميـ كليـ مردكدية عالية كيساىمكف في رفع 

رزة مع الزمبلء كالعماؿ كالرؤساء مستكل كأىداؼ المؤسسة كليـ عبلقات عاطفية با

بينما األفراد الذيف يحممكف تصكرا سمبيا يجدكف أنو ال معنى لمعمؿ كال لمحيطو،  ،كالعمبلء

دفاعية سمبية كتكتر في العبلقات كلدييـ رغبة في تغيير مكاف العمؿ  استراتيجيةفيظيركف 

 .أك الكظيفة

المينة كالسمكؾ الكظيفي لمطب أخبلقيات عف  الجزائر(:3102دراسة خولة بواري )و 

الجزائرم. ىدفت الدراسة الى معرفة تمثبلت األطباء لمينة الطب كمركز اجتماعي بنسبة 

مف أفراد العينة، ككمكسب اقتصادم بنفس النسبة ككميمة إنسانية  34مف أصؿ  19.29%

ما تمثبلت أخرل ليـ طابع إنساني لمينة الطب م %3.50كالباقي بنسبة  %57.89بنسبة 
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كعف تصكراتيـ عف متطمبات مينة  يجعؿ لدييـ القدرة عمى االلتزاـ بقكاعد المينة كاالجتياد،

  %11.11ػ ب كعف الرقابة المباشرة المستمرة% 75.5الطب كانت عف الضمير الميني بنسبة 

لمتطمبات أخرل مع العمـ أف خبرتيـ المينية ال  %8.89ك % 4.44ػػكالرقابة غير مباشرة ب

عف نسبة  %61.76 السنتيف. في حيف أف نتائج االلتزاـ ألكقات العمؿ بنسبةتقؿ عف 

 % 8.82كعدـ التغيب بنسبة  % 29.41الغياب باستجابة نادرا كالغياب أحيانا بنسبة 

ال يقدمكف الخدمات  % 17.64كنسبة  % 67.64كتقديـ الخدمات خارج أكقات العمؿ ب

عف طريؽ الفحص كالحكار % 62.96ة أحيانا كالمعاممة مع المرضى بنسب % 14.70

بمحاكلة  %5.56عف طريؽ محاكلة الغكص في حياتيـ كمشاكميـ كبنسبة  %31.48كنسبة 

كىي تتفؽ مع الدراسة الحالية في متغيرات االلتزاـ  كسب ثقة المريض كاالستماع إليو.

 خصائص.كاالحتراـ كمعاممة المرضى كىذا يرجع لطبيعة المينتيف التي تتشابو في بعض ال

 :تفسير بنية تصورات المختص النفساني لعممه السيكولوجي من خالل النتائج

مف خبلؿ شبكة المقابمة العيادية كالتي ىدفت الى الحصكؿ عمى معمكمات ال يستطيع األفراد 

االجابة عنيا عند اجابتيـ عمى بنكد االستبياف، بؿ بكجكد صمة كعبلقة ثقة متبادلة بيننا 

فسانييف في القطاع الصحي بكالية مستغانـ  كالممثمة لعينة الدراسة لمحصكؿ كاألخصائييف الن

عمى الخمفية الثقافية كالعممية كالمعرفية ليذه الفئة تجاه العمؿ السيككلكجي كالحديث عف 

تفاصيؿ يكمياتو المينية كمناقشة مكضكع الممارسة السيككلكجية كمطالبيـ كاحتياجاتيـ في 

دراؾ الكاقع المعاش ليذه الفئة كأيضا مف خبلؿ نتائج استجابات القطاع الصحي بكؿ حري ة كا 
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المختصيف النفسانييف عف االستبيانيف تبيف أف تصكرات العمؿ مختمفة حسب اختبلؼ 

األفراد، كمف خبلؿ تحميؿ البعد الكيفي كالكمي لعناصر النكاة المركزية المككنة لمتصكر لدل 

كالية مستغانـ، كالذم أسفرت نتائجو، عف كجكد  المختص النفساني في القطاع الصحي ب

 تصكر  ايجابي انطبلقا مف المعنى االيجابي لمعمؿ الذم تحممو ىذه الفئة. 

 فنجد أف عينة الدراسة انقسمت حسب االستجابات كحسب أىمية بنية تصكراتيا الى:

بنسبة مجمكعة تعطي األكلكية لمعمؿ اقتصاديا كالمعبر عنيا مف خبلؿ أىمية الراتب  -1

كىي المجمكعة التي تحمؿ تصكرا  % 4.4كالكجكد ألىمية لعبلقات العمؿ بنسبة % 46.7

 خاصا بالعمؿ المتمثمة في ذكم الكفاءة المينية التي ال تتعمؽ بالعمؿ السيككلكجي.

كجكد ألىمية لمحفاظ  كال %41.6مجمكعة تعطي األكلكية لمعبلقات االجتماعية بنسبة -2

مقابؿ مجمكعة االلتزاـ النفسي لمعمؿ بنسبة  %1.16بنسبة  عمى ممتمكات المؤسسة

لمقيمة االجتماعية لمعمؿ  %46.7ببل قيمة لمعبلقات االقتصادية لمعمؿ بنسبة  28.8%

 كتمثمت في فئة ذكم الكفاءة المينية كالتي ليا عبلقة بالعمؿ السيككلكجي.

ؿ األحكاـ السمبية المتعمقة كبالتالي نجد أف مرجعيات العمؿ لدل ىذه الفئة تبينت مف خبل

بمحتكل العمؿ كالمتعمقة بالمعاش اليكمي الميني لممختص كالكاقع الذم يعيشو كالذم يعطي 

 معنى لمعناصر المحيطية كالنكاة المركزية المشكمة لتصكراتيـ لمعمؿ كالممارسة السيككلكجية،

مبية المتعمقة بالجانب المادم كالتي نمتمسيا في العبارات الدالة عمى االستياء كاالستجابات الس

مف المختصيف )ال يكجد مكتب خاص بالمختص ،ال  %98في ب عد الكسائؿ كتكفرىا بنسبة 
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أشعر أف  -يكجد اختبارات كمقاييس نفسية، ال كسائؿ مادية تساعد عمى العمؿ السيككلكجي

 .األجر ضئيؿ( -عممي أكبر مف  إمكانياتي المادية

مف  %15عد العبلقات االجتماعية داخؿ بيئة العمؿ فيناؾ أما العبارات الدالة عمى ب  

المختصيف يحممكف مشاعر إيجابية كيحققكف عبلقات عمؿ ممتازة مف خبلؿ قدرتيـ عمى 

كسب ثقة األخريف كالحكمة في التصرؼ كالحصكؿ عمى تقدير االفراد داخؿ المؤسسة سكاء 

تفع مرتبط بأخبلقيات المينة كذلؾ أطباء أك ممرضيف أك إدارييف. كلدييـ التزاـ كظيفي مر 

ليس بسبب خضكعيـ لمقكانيف كلكف لقدرتيـ عمى تحمؿ المسؤكلية كتفانييـ في العمؿ 

المسؤكلية تعطيني الشعكر –السيككلكجي مف خبلؿ العبارات: )احتـر االلتزامات المطالب بيا 

ر عمى احتراـ إنني مجب-الكقت الرسمي ال يكفيني ألداء العمؿ السيككلكجي-باالستقرار

تباع طريقة في العمؿ لست مقتنع بيا التحمي باألخبلؽ الفاضمة مع زمبلئي -القكانيف كا 

كرؤسائي _ الصبر عمى العمؿ المكثؼ( أما مف جانب الشخصية كتقدير الذات كالكفاءة 

أف  –المينية فانيـ يجدكف )شعكرا بالسعادة رغـ التعب كأف العمؿ السيككلكجي رسالة إنسانية 

الفركؽ في  عف( 3113،العمي)دراسة  كف متفيما لؤلخريف كمتعاطفا(. كىذا ما استنتجتوأك

الػكعي بػاألدكار المينيػة لمخدمة النفسية لدل العامميف في القطاع الصحي بمنطقة تبكؾ 

  :كىدفت الدراسة إلى ما يمي

إمكانية الكعي  إبراز  -التعرؼ عمى الفركؽ في الكعي باألدكار المينية لمخدمة النفسية - 

دراسة سبؿ تعزيز الكعي بأىمية دكر  - بالدكر الميني لمخدمة النفسية لدل العامميف فييا
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بياف تقبؿ الفركؽ في الكعي بالدكر الميني لمخدمة  -الخدمة النفسية في القطاع الطبي

، نفسيةتحديد النظـ كاإلجراءات التي يجب إتباعيا عند تقديـ الخدمة ال-النفسية لدل العامميف

كتعد ىذه الدراسة مف الدراسات المسحية ذات المنيج الكصفي، حيػث أنيػا تعتبر مف 

لمخدمة  - الدراسات االجتماعية المسحية لمعرفة الفركؽ في الكعي باألدكار المينية 

اإلكمينيكية لدل العامميف في القطاع الصحي بمنطقة تبكؾ، كاشتممت الدراسة عمى عينة 

يف في القطاع الصحي مف كاقع االستبياف المعد لػذلؾ، أما أداة الدراسة مختارة مف العامم

فكانت مف خبلؿ قياس الدكر الميني لمخدمة النفػسية كاالجتمػاعي كالذم تـ التحقؽ مف 

االىتماـ بدكر العامميف في  -:صدقو كتجانسو في الدراسة ككاف أىـ النتائج ما يمي

إيضاح األدكار المينية لمخدمة النفسية في -فسيالقطاعات الصحية كدكرىـ الميني كالن

 .منطقة تبكؾ ككؿ المناطؽ

كنجد تصكرات العمؿ المتعمقة بمعنى العمؿ كقيمتو النفسية كاالجتماعية عند المختصيف      

لدييـ انحراؼ متكسط بسبب شعكرىـ بالضغط كالتعب  %89.74النفسانييف إيجابية بنسبة 

كذلؾ لمتغيرات متعمقة بنقص الخبرة المينية كأخرل  بتصكر سمبي %17.07مقابؿ نسبة

بعدـ القدرة عمى الممارسة العيادية لنقص في التككيف األكاديمي في ىذا التخصص كنقص 

لدافعية االنجاز مع الحاالت كالسعي لمساعدتيـ، كضعؼ في تحمؿ المسؤكلية المينية. إذ 

بداية المشكار الميني يحممكف  سنة كىـ في 29-22أف المختصيف الذيف يتراكح سنيـ مف 

تصكرا ايجابيا عف العمؿ السيككلكجي ألنيـ يطمحكف لتحقيؽ آفاؽ كتجسيد أفكار اكتسبكىا 
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سنكات تكيفكا مع العمؿ كبالتالي  05مف الجانب النظرم في الجامعة كأف ذكم خبرة الخمس 

نتمياف الى ذكم يحممكف تصكرا ايجابيا عف ذكاتيـ المينية كيطمحكف لؤلفضؿ، كالفئتيف ت

عقكد ما قبؿ التشغيؿ كذلؾ بسبب رغبتيـ في اثبات ذكاتيـ المينية كىي التي تحرؾ 

تصكراتيـ مقارنة مع ذكم المنصب الدائـ كالذيف يحممكف تصكرا سمبيا عف العمؿ 

لكجكد عكامؿ بيئية كتنظيمية يعايشيا المختص النفساني في  % 10.26السيككلكجي بنسبة 

 في القطاع الصحي .محيطو التنظيمي 

اذ تعتبر ىذه المتغيرات مصادر ضغط بالنسبة الى المختص النفساني ال يتمكف بكجكدىا    

مصادر الضغط  :جزائر( 3101) ةدراسة فطيممف أداء ميامو كاممة، كما أكدت عميو 

كىدفت  .(الجزائر)النفسي كأثره عمى مينػة األخصائي النفسي دراسة ميدانية بمدينة بسكره 

التعرؼ عمى مصادر الضغط النفسي كأىػـ الػصعكبات التي تكاجو األخصائي  لدراسة إلىا

النفسي أثناء الممارسة السيككلكجية عمى تخطػي كمكاجيػة ىذه الصعكبات في المستقبؿ 

كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي  . لضماف ممارسة سيككلكجية ناجحة كىادفػة كبػدكف عراقيؿ

أخصائي نفسي  136أكثر مع ىذه الدراسػة كتككنت عينة الدراسة مف  ـيتبلءالتحميمي الذم 

 :لدييـ خبرة كافية فػي الممارسػة السيككلكجية، كمف خبلؿ الدراسة اتضحت النتائج التالية

صعكبة مينية تتمثؿ في نقص الخبرة كصعكبة التعامؿ مع الحاالت كتعقػدىا أك عدـ تكفر  -

خفاء معمكمات ميمة عف الميارات لدل األخػصائي النفػس ي أك عػدـ تفيػـ العميػؿ لتكجيياتو كا 

 . األخصائي لعدـ ثقتو بو
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صعكبة في العبلج: قد يرفض العميؿ العبلج أك بعض التقنيػات العبلجيػة التي يستعمميا -

الممارس السيكك لكجي كعبلج األزكاج أك العػبلج الجمػاعي كىذا لعدـ كجكد ثقافة نفسية أك 

الصعكبة في تحديد ىكيتو المينية لتدخؿ البعض في  -ناسب مع بعض الحاالتأنيا ال تت

عدـ تفيـ المدير،  طريؽ العبلج أك عػدـ احتراـ خصكصية ىذه المينة )عراقيؿ إدارية،

 (.الزمبلء فػي العمؿ

صعكبات في تكضيح الصنؼ الميني الذم ينتمي إليو، فتارة يػصنؼ إدارم رغـ أنو يؤدم  -

 .إلى ضعؼ األجر كتدنيو ية أك تربكية باإلضافةمياـ سيككلكج

صعكبات اجتماعية: النظرة السمبية لمينة األخصائي النفساني في المجتمػع التي ما زالت -

 .غامضة

كىناؾ االلتزاـ باألخبلؽ المينية الذم ارتبط أكثر عند المختصيف بأخبلقيـ الشخصية مف 

ف بيا مع التربية التي تمقكىا. كمبادئيـ الخاصة خبلؿ تنشئتيـ االجتماعية كالبيئة التي يعيشك 

بقيميـ الثقافية كالدينية كاالجتماعية أكثر مف ككنيا أخبلؽ مينية مف كاجبات كالتزامات 

كظيفية كقكانيف تكجييـ أثناء ممارستيـ عمميـ السيككلكجي. )عمي أف أككف متخمقا مع 

كد مشاكؿ في العمؿ لساعات أف أككف متحكما في نفسي عند كج-الحاالت كمع الزمبلء

إضافية مف أجؿ الحاالت خارج ساعات العمؿ الرسمية بكؿ سركر(. بعكس المجمكعة 

الثانية التي تسجؿ غيابات كتأخر عف ساعات العمؿ المتكررة بحجة أنو ال يمارس عمبل 

 كأنو ال يجيد استعماؿ االختبارات النفسية كأف المؤسسة ىي التي يجب–ميمنا في المصمحة 
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عمييا تككينو مف خبلؿ دكرات كتربصات في العاصمة كالخارج ليصبح مختصا لو القدرة 

 عمى العمؿ السيككلكجي كأف الراتب ال يكفي لسد حاجياتو .

كما يكضح سمطة المعتقدات كاألفكار عمى التصكر المَشك ؿ لكاقع المختص النفساني اليكمي 

 في العمؿ كالمبيف حسب الجدكؿ التالي: 

النكاة المركزية تحمؿ نفس البنية التصكرية لدل كؿ األفراد لكف بعناصر محيطية  نجد أف

 مختمفة. 

(: يكضح بنية النكاة المركزية لتقدير الذات بيف الفئة التي تحمؿ تصكر عف 15جدكؿ رقـ )

 العمؿ كبيف  الفئة التي تحمؿ تصكر عف العمؿ السيككلكجي .

بنٌة النواة 

 المركزٌة

 تقدير الذات

ذوي الكفاءة المهنٌة السٌكولوجٌة 

 (0العالٌة )مج
كفاءة مهنٌة ال تتعلق بالعمل 

 (0السٌكولوجً)مج

 

 

 

 

العناصر المشكمة 

 لمتصور

يزيد تقدير الذات بالعمؿ الجاد ك االلتزاـ -

 كاالنضباط في العمؿ ك احتراـ مكاقيتو. 

 

يزيد تقديرىا بمساعدة الحاالت في ايجاد  -

النفسي كاثبات أىمية عبلج ليـ كالتكفؿ 

عمؿ النفساني في مصالح المستشفى 

كالقطاع الصحي كاعطاء صكرة كاضحة 

يزيد تقدير الذات بالعمؿ الجاد ك االلتزاـ -

 كاالنضباط في العمؿ ك احتراـ مكاقيتو. 

 

يزيد تقديرىا مف خبلؿ حاجة االفراد في  -

العمؿ الييـ كمساعدة االطباء عمى انجاز 

 أعماليـ. 

مع الحصكؿ عمى رضا االدارة كالطاقـ 
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 عف العمؿ السيككلكحي. 

 

الحصكؿ عمى مرتبة اجتماعية مف خبلؿ  -

دكر المختص النفساني في حؿ المشكبلت 

 كمساعدة المريض.

السرية المينية مبدأ ال يناقش فيو اال مع  -

 كبتحفظ. الطبيب المتابع لمحالة

 الطبي. 

الحصكؿ عمى مرتبة اجتماعية مف خبلؿ  -

 مؽ عبلقات تقضي مصالح اخرل.خ

مناقشة أسرار الحاالت مع االطباء جزء  -

مف الحصكؿ عمى تفاعؿ أكثر مع االخريف 

كحتى اخبار المصمحة جزء مف التقرب الى 

 االطباء المختصيف كنيؿ رضاىـ. 

 يكضح بنية النكاة لتصكر الجانب المادم لمعمؿ لممجمكعتيف.(: 02جدول رقم ) 

 الوسائل(-األجر–الجانب المادي لمعمل)المكان  كزيةبنية النواة المر

العالية  السيككلكجية المينية الكفاءة ذكم

 (2)مج

 بالعمل تتعلق ال مهنٌة كفاءة
 (0السٌكولوجً )مج

 

 

 

العناصر المحيطية 

 لبنية التصور

ليسكا راضيف عف اإلطار العبلجي لمعمؿ -

)المكتب( الذم يتشارؾ فيو  كالطاقـ الطبي 

تالي عدـ استقباؿ حاالت أخرل تحتاج كبال

 العبلج النفسي. 

ك مف حيث األجر عدـ الرضا ليس متعمؽ  -

باألجر مقابؿ عمؿ بؿ كراتب ال يسمح 

بالنفقة عمى التككيف العصامي لممختص 

 النفساني. 

راضيف عف اإلطار العبلجي لمعمؿ -

بمشاركة األطباء كاالحتكاؾ بيـ 

 كانتمائيـ لمينة الطب .

ليسكا راضيف عف األجر ألنيـ  -

 يقارنكف أنفسيـ مع األطباء.

راضيف عف الكسائؿ ألنيـ يستعممكف  -

كيحصمكف عمى األغراض الطبية كال 

ارات نفسية ألنيـ يحتاجكف إلى اختب
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عدـ كجكد االختبارات النفسية ال يشكؿ  -

عائقا كبيرا أماـ العمؿ السيككلكجي الذم 

كالمرافقة النفسية أكثر رغـ أنو  يتطمب العطاء

 ضركرة.

الرضا عف مكاف العمؿ يتمثؿ في ككنو  -

مصدر لمساعدة اآلخريف في مشاكميـ 

النفسية كفي العمؿ مع الفريؽ الطبي مف أجؿ 

 تحقيؽ العبلج المتكامؿ لممرضى.

ارتداء المآزر يشكؿ صعكبة في ادراؾ  -

المريض لشخص المختص النفساني كاحداث 

محاالت التي تعاني مف خكاؼ عكائؽ ل

 األطباء.

 يكتفكف بتشخيص األطباء.

الرضا عف مكاف العمؿ ألنو مكاف  -

يشعرىـ باالىتماـ مف االخريف بطمب 

المساعدة دائما كالحاجة الييـ في العمؿ 

 اليكمي.  

 

ارتداء المآزر يشعرىـ باالنتماء الى -

 مينة الطب. 

نفساني عيادم فإف ىذه المينة  كبتحميمنا لكاقع المختص النفساني لتصكره لمينتو كأخصائي

تعني الكصكؿ الى االحتراؼ كىك التمكف مف العمؿ السيككلكجي بكؿ تفاصيمو كقد تككنت 

مف المختصيف في اطار عقكد ما قبؿ التشغيؿ كجدنا أف معظميـ يبنكف  %70العينة مف 

ة تصكراتيـ عف العمؿ السيككلكجي عمى أساس صكرتيـ داخؿ القطاع الصحي ألف المكان

المينية كاالجتماعية التي تطغى في ىذه البيئة ىي مكانة الطبيب كاليكية المينية لدل ىذه 

خكاؼ المصطمحات الطبية كنقص القدرة عمى التعامؿ مع الطاقـ -الفئة تتأثر بقضية :

 الطبي بما فيو األطباء المختصيف لمحدكدية عبلقاتيـ مع المختص النفساني .
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بيا المختص النفساني فجزء مف أفراد عينة الدراسة يعممكف في  طبيعة المصمحة التي يعمؿ-

مصمحة االستعجاالت أيف يجدكف أنفسيـ يقكمكف بدكر الممرض أك دكر مساعد طبيب أك 

أعكاف ينقمكف المرضى مف مكاف إلى مكاف لقمة المستخدميف في المصمحة، كمنيـ مف ىك 

ؿ بو كيقكـ بالتكفؿ النفسي)خصكصا مكجكد بمكتب االستقباؿ لعدـ كجكد اطار عبلجي يعم

 في مصمحة االستعجاالت(.

كمسألة الكفاءة المينية التي ليا دكر في بناء تصكر المختص النفساني االيجابي عف  -

عممو السيككلكجي كجدنا أنيا ضعيفة كيرجع البعض أسبابيا الى نقص التككيف األكاديمي 

مة، ألف كؿ مصمحة تحتاج الى تككيف حسب كاآلخر يرجعيا الى انعداـ التككيف أثناء الخد

خصكصيتيا )رغـ أف المختص قد درس عمـ النفس العاـ كعمـ نفس الطفؿ كالمراىؽ 

كالراشد...( كالجزء األخر مف عينة الدراسة مف ذكم المنصب الدائـ باختبلؼ خبرتيـ المينية 

رؾ مينة النفساني سنكات األقمية منيـ مف يد 10كالتي تراكحت مف السنتيف الى أكثر مف 

العيادم كمتطمباتيا النفسية كالعممية ،كيسعكف إلثبات ىذا الدكر في المجتمع كمكانتو أماـ 

 صكرة األطباء في القطاع الصحي.  

( عف كاقع االخصائي النفساني بيف الجزائر 3102كمثوم ،كىذا ما كاف متقاربا مع دراسة )

لجزائر العاصمة كضكاحييا لعينة تككنت الكاقع كالمأمكؿ في بعض المؤسسات الصحية با

    سنة،  15سنة كعف خبرة بيف الشيريف ك 43ك 21مختصا تتراكح أعمارىـ بيف  50مف 

كىدفت الدراسة إلى معرفة ىؿ يعاني العيادم مف صكرة سمبية لذاتو المينية، أم ىناؾ 
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عبلقة بيف بعض  تعارض بيف الذات المينية الكاقعية كالذات المينية المثالية. كىؿ ىناؾ

دراؾ الذات المينية، فكانت النتائج أف أغمبية المختصيف يفتقركف  المتغيرات الديمكغرافية كا 

فقط ممف تتكفر فييـ صفة نافع  %ػ22الى الصفات المينية الضركرية لمممارسة العيادية ب

 %32يعتقدكف أنيـ يمارسكف عمميـ في إطار الطريقة العممية ك %8تماما لؤلخريف ك

لدييـ القدرة  %20يتمتعكف بصفة الحياد ك %24متمككف القدرة عمى التكاصؿ كما ينبغي كي

يتمتعكف بالمكضكعية كسرعة الفيـ. كبينت االستجابات عف  %26عمى التحكـ في الذات ك

انيـ راضكف  %26يعتقدكف أف لدييـ ثقة تامة في أنفسيـ ك %12االستبياف الثاني أف نسبة

يركف أنيـ ناجحكف في  %6أنيـ متمكنكف تماما مف أداء المينة كيركف  %10عف انفسيـ ك

 أداء مينتيـ.

قادركف عمى  %12كأكضحت استجابات غالبية أفراد العينة بخصكص التككيف الجامعي أف 

صياغة فرضيات كىـ مف يعتقدكف أنيـ تمقكا تككينا جامعيا جيدا ،كفيما يخص تناكؿ تقنيات 

ف التككيف االكاديمي فإنيا اقتصرت عمى اختبار تفيـ التحميؿ النفسي كاالستفادة م

 كقميبل استخداـ الركشاخ، كأف معظميـ يعتمد عمى اجتياده الشخصي. TATالمكضكع

كمف خبلؿ النتائج أكدت الباحثة عمى أف المختصيف العيادييف في الجزائر يفتقركف الى 

العيادية كما عبرت عف الخصائص المينية كالشخصية كالتككيف العممي لممارسة المينة 

كفاءة متدنية ال تتناسب مع الميثاؽ االخبلقي لؤلخصائييف النفسانييف. ككجكد فركؽ دالة 

كجكىرية بيف الذات المينية الكاقعية كالذات المينية المثالية مما يشير إلى صدؽ الفرضية 
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رافية مع إدراؾ األكلى كلـ تتحقؽ الفرضية الثانية بعدـ كجكد داللة ألثر العكامؿ الديمكغ

 الذات.

 Eduardo (,2012paris8)ادكاردك ماركيز دراسةكأيضا نتائج دراستنا تتكافؽ مع  

Marquezبعنكاف: ديناميكية اليكية ،االنتماء كالتصكرات االجتماعية لمعمؿ. 

ىدفت ىذه الدراسة الى البحث في تأثير الترسيخ لمتصكر االجتماعي لمعمؿ لكظيفة في       

لميني )إطارات /عامميف( لفرنسييف مف خبلؿ المقارنة بيف بنية تصكر كتعقد النكاة المركز ا

المركزية كالتمكضع مف خبلؿ النتيجة كالمشاركة فأسفرت الدراسة عمى تحقؽ الفرضية األكلى 

كالقائمة بأف تصكرات العمؿ مختمفة حسب المجمكعات المدركسة مف حيث أىمية 

كمرجعيات العمؿ تبينت مف خبلؿ  %35.22عمؿ بػكأىمية عبلقات ال %56.60األجر

ىذه العناصر المحيطة  %48.43االحكاـ السمبية المتعمقة بمحتكل العمؿ كدكراف العمؿ بػ

متعمقة بالكاقع اليكمي تعطي معنى مقارنة مع النكاة المركزية كمنظمة حكؿ العبارات "االكراه 

أساسا بأعماؿ تنفيذية مستيدفة كنكعية "كعبارة "االلتزاـ" كمع ىذا نشاط العامميف يتميز 

الخدمة كالكفاءة. كتبيف أف المياـ ىي مصدر الرضا أك عدـ الرضا االطارات قيمت عمميا 

باستخداـ ضعؼ الكممات عف مجمكعة المكظفيف كأف الرضا عف العمؿ لو أثر في تنمية 

أف  ، كمف خبلؿ المقاببلت كجد الباحث%17.60بنسبة كالرؤساء%29.60األشخاص 

االطارات ليـ رضا عف عمميـ مف خبلؿ الكممات التي عبركا عنيا ألىمية العمؿ كالمتعمقة 

"مردكدية العائد" ك"األىداؼ" ك"االنتاج" ك"النكعية كالمصداقية، كالثقة  بالمياـ كالنشاط
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كاألكلكية كىك جانب إيجابي ال يتشارؾ فيو الذيف يعطكف الراتب مكانة بارزة ىذه المجمكعة 

عف طريؽ كممة "مياـ" ك"االىماؿ" ك"التكرار" ك"غير  %48.40ر أحكاما سمبية بنسبة تصد

عادؿ". كبذلؾ فإف عكامؿ الرضا متعمقة بمحتكل العمؿ كالمسار الميني بعكس عكامؿ الرضا 

الدقة،  تتعمؽ بمحيط العمؿ ك األجرة. إذا أكدت تصكرات عبارات منطقة الصمت بالضغط ك

 .(SCB)تحققت بنمكذج المخططات المعرفية األساسية كمركزية التصكرات قد 

 مع فارؽ في النسب الذم تحدده طبيعة العمؿ كالتي تختمؼ مف قطاع الى آخر.

( انتقاده لمكضع السيئ لممينة العيادية عندما Eysenck  1950)كيشير في ىذا الشأف ايزنؾ 

كبيرا مف األخصائييف كاف يقتصر دكر العيادم عمى التشخيص مف خبلؿ قكلو: "أف عددا 

النفسييف اإلكمينيكييف يرتضكف ألنفسيـ دكر الحرفي التابع الذم ال يعدك أف يككف مساعدا 

لمطبيب العقمي، كىـ يمتمككف قميبل مف المعرفة المتخصصة في االختبارات التي يطبقكنيا 

بعمميـ عمى كفقا لمتكجييات التي تقدـ ليـ حيث غالبا ما يطمب السيككتربيكف منيـ القياـ 

أكد أف تطبؽ عمى ىذا المريض اختبار الركشاخ لكي تساعدني عمى عمؿ »النحك التالي: 

،  (. 2013التشخيص الفارقي".)كمثـك

كعمى أساس ىذه النتائج  عمى األخصائي النفساني العمؿ عمى تحسيف صكرتو في المجتمع 

فية كالعممية تجاه ىذه بالعمؿ عمى ذاتو المينية كشخصيتو مف خبلؿ تنمية قدراتو المعر 

المينة التي تتطمب العطاء الجاد كالقدرة عمى مساعدة اآلخر بتقنيات عممية كطرؽ عيادية 
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تضمف لو التميز ككضكح الدكر خارج التعدم عمى أدكار األطباء كالممرضيف كرؤساء 

 المصالح الطبية كاكتساب صفات شخصية كمينية تضمف لو التكافؽ النفسي لو كلغيره.
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 خاتمة
 توصيات واقتراحات
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 خاتمة

اتضح مف خبلؿ الدراسة النظرية كنتائج الدراسة الميدانية أف تصكرات الفرد لمعمؿ         

معرفي لمفرد كمف خبلؿ استدخاؿ نماذج  –عبارة عف سيركرة تنشط عمى المستكل النفس

يش فيو كمدخبلتو التي يترجميا بردكد استنادا عمى مصادر مف المحيط الذم يع  يبنييا الفرد

فعالو تجاه محيطو ككسيمة لتعديؿ المعمكمات كتخطيط االتجاىات بحيث تككف مشتركة بيف أ

فراد المجتمع مع بقاء التصكرات مف حيث بنية النكاة المركزية لكؿ فرد كأىمية العناصر أ

الثقافية كالقيـ االجتماعية مف خبلؿ الخمفية  ،المحيطة المترسخة لدل كؿ فرد تميزه عف غيره

كالمخططات المعرفية التي ككنيا الفرد حسب تككينو المعرفي كالذاتي، كمف ىنا يتحدد سمكؾ 

 .ما ايجابيا أك سمبياإك باألحرل داخؿ المنظمة التي ينتمي الييا، أالفرد داخؿ الجماعة 

ؿ السيككلكجي في ىذه الدراسة كالتي كاف ىدفيا ىك الكشؼ عف عبلقة تصكرات العم   

لممختص النفساني كانحراؼ سمككو الكظيفي في قطاع الصحة بكالية مستغانـ، فأسفرت 

النتائج عف عدـ كجكد عبلقة بيف انحراؼ السمكؾ الكظيفي لممختص النفساني كبيف تصكره 

ال ثير لمتغير الخبرة المينية كال لمتغير صفة المينة ك أيكجد ت نو الألمعمؿ السيككلكجي ك 

. كلقد تحققت عمى تصكر المختص النفساني لمعمؿ السيككلكجي سنكات العمرر لمتغي

الفرضية جزئيا كالتي ىدفت لمكشؼ عف العبلقات االرتباطية بيف أبعاد تصكر العمؿ 

السيككلكجي كأبعاد انحراؼ السمكؾ الكظيفي. كقد اتفقت ىذه الدراسة مع معظـ الدراسات 

 السابقة المذككرة في ىذا البحث. 
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عمى ضكء نتائج الدراسة الميدانية كمناقشة المختصيف النفسانييف في استراتيجية   وصيات:ت
 العمؿ السيككلكجي كالبحث في احتياجاتيـ المينية نستطيع اقتراح بعض النقاط المتعمقة بػ:

عمى الجيات المعنية بتكجيو طبلب البكالكريا إلى تخصص عمـ النفس، أف يأخذكا  -0

الطالب عمى أساس  إدراؾ المكاد التي يدرسيا ذات القاعدة العممية  بعيف االعتبار قرار

 كالرياضية بحصكلو عمى مممح عممي مناسب لذلؾ.

عمى أساتذة عمـ النفس عند تكجيو الطالب إلى تخصص عمـ النفس العيادم  -3

 كالرغبة التي تسمح لو بالممارسة العيادية. اخضاعو الختبار الشخصية كالقدرات المعرفية

ؽ الطالب بالحصكؿ عمى تربصات ميدانية مف السنة األكلى في التخصص كبعقد مع ح-أ

 ذكم الخبرة مف النفسانييف العامميف في القطاعات بضماف حقكقيـ كمككنيف.

إبراـ أياـ دراسية يشارؾ فييا الطبلب مف بداية التخصص حتى التخرج كذلؾ لفتح -ب

 معاش كتطكيره.المجاؿ لمناقشة أفاؽ عمـ النفس مع الكاقع ال

إعطاء فرصة لمطالب بتطبيؽ كؿ االختبارات النفسية المكجكدة عمى مستكل الجامعة   -ت

ف لـ تتكفر، يجب إبراـ عقكد مع مصالح تتكفر عمى ذلؾ بكجكد مؤطر لو الخبرة في ذلؾ.  كا 

: عمى المختص النفساني العيادم العمؿ عمى تككيف ذاتو عمى مستكل قطاع العمؿ -2

 سي باستمرار.كتكافقو النف

 تكييؼ االختبارات كاالجتياد الشخصي مف أجؿ تطبيقيا كاالستفادة منيا.   أ.



 خاتًت وتىصياث

204 

. إَف تنكع احتياجات المصالح في القطاع الصحي يجعؿ مف المختص بحاجة إلى ب

 تككيف خاص بطبيعة المصمحة.)تككيف متكاصؿ أثناء الخدمة(

اؿ لمممارسة العيادية كالمتابعة إبراـ عقد مع الجامعة كمديرية التربية لفسح المج ت.

النفسية لتبلميذ المدارس كمع مديرية الصحة لمتنسيؽ بيف القطاعات الثبلثة لتكفؿ شامؿ 

 كتطكير الكفاءة كالنمك الميني المتكامؿ لممختص النفساني. لمحاالت.

.تفعيؿ كتنشيط دكر المختص الرئيسي كالمنسقيف النفسانييف في اطار مراقبة كمتابعة  ث

 مؿ النفسانييف في الميداف. ع

 فيخمؽ عبلقات كجَك عمؿ تعاكف كتبادؿ الخبرات لمختمؼ المختصيف مف كؿ قطاع  ج.   

 .نفس الكالية كحتى لمكاليات المجاكرة مف خبلؿ أياـ تككينية كدراسية

. حاجة المختصيف النفسانييف الى التحفيز كالدعـ مف رؤساء المصالح كالمراكز التي ح   

 بيا كذلؾ لضركرة كأىمية تكاجدىـ لمتكفؿ بالمريض.  يعممكف
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 الشبكة األكلية لمجمع المعمكمات مف أجؿ بناء أدكات القياس 01ممحؽ         

يشرفني أف أضع بيف يديؾ ىذه االستمارة كالتي تندرج في إطار بحث عممي لتحضير رسالة الدكتكراه    

كعية مف اجؿ مساىمتكـ تخصص عمـ النفس ،راجيف منكـ أف تجيبكا عمى ىذه األسئمة بكؿ صدؽ كمكض

 في مصداقية البحث العممي.

 ارجكا قراءة كؿ العبارات ككضع عبلمة)+(في الخانة التي تراىا مناسبة.-

 ارجكا مؤل البيانات الخاصة بكـ في الفراغات المخصصة ليا.-

 ..............االسـ:.................................................................................

 المقب:...............................................................................................

 االقدمية في المينة:.................................................................................

 EPH                         EHS                               EPSP المصمحة:

 

 الصفة:            متربص                 مرسـ                     عقكد ما قبؿ التشغيؿ

أماـ اإلجابة المناسبة لشخصؾ ،مع إمكانية إعطاء إجابات أخرل تراىا خطأ أك  صحضع عبلمة 
 ضركرية.

 *تعني لك الجدية في العمل انك:

 ……………………ي عممؾ في كقتو المحددتني-1

 ………………………………تحتـر اكقات العمؿ-2

 ..…………………تقـك بما تراه مناسب لعممؾ -3

 .………ال تقكـ بإعماؿ اخرل خارج نطاؽ كظيفتؾ-4
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 اخرل.......................

 *تعتقد أن مكان العمل هو:

 ..……………………………مكاف ترتاح فيو-1

 …………………………………شبيو بالسجف-2

 ……………………………شعرؾ باالمافي-3

 …………………………………فرصة لمتككيف -4

 ..…………………………………يكسبؾ الخبرة-5

 ..………………………………يشعرؾ بالمعاناة-6

 اخرل.............

 *تجد ان من واجبك ان:

 تتكاجد لساعات اضافية في حالة كجكد داعي لذلؾ-1

 مساعدة اآلخريف في عممؾ عند الطمب-2

    حاالتتحتـر مكاعيدؾ مع ال-3

 تمتـز بما يكجو لؾ مف أكامر مف المسؤكليف عنؾ في العمؿ-4

 ترفض ام عمؿ سمبي تراه غير مبلئـ لتخصصؾ-5

 تمتـز بسرية المينة-6

 تحتـر عمؿ األخرييف كتتقبمو داخؿ محيط عممؾ-7

 اخرل...........
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 تشتغل من اجل الحصول عمى:*

 ترقية -1

 االستمتاع بفعؿ شيء معيف -2

 ف عبلقات اجتماعيةتككي -3

 إرضاء األخرييف-4

 الرضا عف شخصيتو-5

 االعتزاز بنفسؾ-6

 اعتراؼ األخرييف بقدراتؾ المينية-7

 إرضاء المسئكليف عميؾ في العمؿ-8

 اخرل.................

 *تعود لك مهنتك ب:

 راتب معقكؿ-1

 مكانة اجتماعية محترمة-2

 مصدر رزؽ-3

 يحقؽ الرفاىية-4

 لماديةيسد الحاجات ا -5

 رفع المستكل المعيشي-6

 اخرل......................
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 *تعتقد ان المنصب الذي تشغمه هو من اجل:

 التباىي اماـ الناس-1

 اثبات الذات-2

 اليركب مف المشاكؿ االجتماعية-3

 الزيادة في العطاء-4

 مساعدة االخرييف لحؿ مشاكميـ النفسية-5

 اثبات مكانة الكظيفة كقيمتيا-6

 ........................اخرل..
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      الصورة ا ولية  دوات القيا 02ملح 

 سيدتي سيد 

            ٌشرفنً أن أضع بٌن ٌدٌك هذه االستمارة والتً تندر  فً  طار بح  علمً 

راجٌن منكم أن تجٌبوا على هذه األس لة بكل صدق وموضوعٌة من اجل مساهمتكم فً 

مصدا ٌة البح  العلمً. 

 

 .لشخصك )+( أمام ا جابة المناسبة- ضع عالمة
 
 
ارجوا م  البٌانات الخاصة بكم فً الفراغات المخصصة لها. -
 

 أعط رموزا للق  واالسم )             ()               (                 السن:.............

  سنة التخر :............  مكان التخر  من الجامعة.....................

 LMD                          نوع النظام)لٌسان (         كالسٌكً

 الرتبة: اال دمٌة فً المهنة:

 
 

 EPH                            EHS                               EPSالمصلحة:

 

                        ذكر                           الجن :      انثى            

 
 الصفة:      مترب                  مرسم                   عقود ما  بل التشغٌل

 
 

    نعم                        ال  عن رغبة هذا التخص  اخترت-هل
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الصورة ا ولية الستبيان قيا  تصور العمل السيكولوجي 20ملح    

 

الر
  م

أوافق نوعا  أوافق العبـــــارات                                      
 ما  

ال 
 أوافق

    ك السٌكولوجً تقدر ما تراه مناسبا عند أدا ك لعمل  1
    تكلف بالقٌام بأعمال أخرى خار  نطاق وظٌفتك الرسمٌة)العمل السٌكولوجً(  2
    تتوصل  لى تشخٌ  مناس   للحاالت التً تعرض علٌك 3

    تجد صعوبة فً  ٌجاد العال  المناس  للحاالت المشخصة 4

    تتواجد لساعات  ضافٌة فً حال وجود داعً لذلك  5

    زم بما ٌوجه لك من أوامر من المسؤولٌن عنك فً العملتلت 6

    تلتزم بسرٌة المهنة فً عملك 7
    تحترم مهام األخرٌٌن وتتقبلهم داخل محٌط عملك 8

    تستقبل جمٌع الحاالت التً تعرض علٌك مهما كانت صفتهم  9
    ترى انك تعادل األطباء فً حاجة المرٌض  لٌك 10
    لعمل فرصة للتر ٌةٌمثل لك ا 11
       أثناء تواجدك فً مكان عملك تحصل على عال ات اجتماعٌة أكثر 12
    بواسطة ممارستك لعملك الٌومً ٌمكنك  رضاء األخرٌٌن 13
    تشعر بالرضا عن مهنتك  كمخت  نفسانً 14
    تعتز بنفسك كلما توجهت  لى عملك 15

فرصة للتكوٌن، بتواجد مختصٌن نفسانٌٌن تعطٌك المؤسسة التً تعمل بها - 16
 فً المستوى

   

    ترى أن العمل السٌكولوجً ٌكسبك مكانة اجتماعٌة محترمة- 17
    ٌزعجك تو ف الحاالت عن متابعة العال  دون سب  - 18
    تجد أن الرات  الذي تتقاضاه من عملك السٌكولوجً كا ف 19
    اه من عملك السٌكولوجً ٌكفً لسد حاجٌاتك المادٌةبالنسبة لك ، الرات  الذي تتقاض 20
    ترى أن العمل الذي تقوم به ٌحقق لك الرفاهٌة 21
    ترى أن عملك ٌساهم فً رفع مستواك المعٌشً 22
    بالنسبة لك العمل السٌكولوجً مجرد مصدر رزق 23
    مل السٌكولوجًترى أن المؤسسة التً تعمل بها توفر لك الوسا ل المادٌة للع 24
    تحصل على التدرٌ  المطلو  الحتٌاجاتك الوظٌفٌة 25
    تتباهى أمام النا  بعملك السٌكولوجً 26
    من خالل ممارستك لعملك السٌكولوجً تجد متنفسا لمشاكلك الٌومٌة 27
    تحقق استقرارك النفسً بممارسة مهنتك كمخت  نفسانً 02
    لوجً الحرٌة فً اتخاذ القرارات أكثر من غٌركتجد فً العمل السٌكو 05
    تجد التقدٌر من  بل الطبٌ  الر ٌسً فً حال  ٌامك بعمل ممٌز 02
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 الصورة األولية الستبيان قياس انحراف السموك الوظيفي 13ممحق
 الرقم العبـــــــــــــــــــارات دائما أحيانا أبدا

 10 لسبب أو لآلخرغالبا ما أصل متأخرا إلى العمل    

 13 كثيرا ما أستغرق وقتا في تحضير نفسي داخل المكتب الستقبال الحاالت    

 12 أحب اخذ استراحة بين خروج حالة ودخول حالة أخرى إلى مكتبي   

 12 في أي وقت أشاءأغادر المؤسسة    

 12 نادرا ما أجيب عمى المكالمات الهاتفية أثناء عممي   

 12 أن يأتي زمالئي إلى مكتبي لتبادل أطراف الحديث  ال أمانع    

ر عمى غمق الهاتف أثناء الحصص العالجية     12 ُأصِّ

 12 أجد انه من الضروري أن اضطمع عمى اإلعالنات المنشورة داخل المؤسسة التي اعمل بها    

 12 المحدداحترم توقيت العمل إلى درجة التماطل بقدر المستطاع ألخرج في التوقيت    

 01 احترم ارتداء المأرز داخل المؤسسة   

 00 ال أمانع في استقبال المكالمات الهاتفية أثناء الحصة   

 03 أقابل الشتم بالشتم في حاالت الغضب   

 02 ال أجد مانعا في مناقشة معمومات عن الحاالت مع أشخاص غير مختصين   

 02 بمشاعرهم  أثناء سردهم لمعاشهم النفسيتدفعني بعض الحاالت إلى االستهزاء     

 02 ألغي المواعيد بمجرد إحساسي بالتعب   

 02 أجد من الضروري أن اطرد الحاالت المتمردة من مكتبي دون تردد   

 02 ال أمانع من كتابة تقارير لمحاالت حسب طمبهم   

 02 ء حاجياتييمكنني الخروج من المكتب واجعل المفحوص ينتظرني من اجل قضا   

 02 أبادل الزيارات المنزلية مع المفحوصين   

 31 لي الحرية في التصرف في وسائل المؤسسة   
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 الرقم العبارة دائما احيانا ابدا

 30 تزودني المؤسسة باألدوات واالختبارات النفسية التي أحتاجها   

 33 أستخدم كل الوسائل الموجودة في المؤسسة لغرض شخصي   

 32   أجد أن لي األولوية في استغالل الوسائل المادية والطبية لممؤسسة   

 32 وسائل المؤسسة التي أعمل بها ألغراض شخصية   أضطر الستعمال   

 32 ال أبالي إن تسببت بأي عطل أو تخريب في مكان عممي   

 32 يسرني أن يقدم لي بعض المفحوصين هدايا تعبيرا عن امتنانهم    
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  12ممحق 

 

 قائمة األساتذة المحكمين

 

 الجامعة الدرجة العممية االسم والمقب
 مستغانـ أستاذة محاضرة "أ" عبلؽ كريمة
 أـ بكاقي أستاذة محاضرة "أ" ثابتي صباح
 أـ البكاقي أستاذة محاضرة "أ" ديب فريدة

 غميزاف أستاذ محاضر"أ" بكزياف بكزياف
 غميزاف حاضر"أ"أستاذ م زقاكة أحمد

 كىراف أستاذ محاضر" أ" منصكرم مصطفى
 مستغانـ أستاذة محاضرة "ب" بمعباس نادية

 مستغانـ أستاذ محاضر"ب" جناد عبد الكىاب
 مستغانـ أستاذ محاضر"ب" عبادية محمد 
 مستغانـ أستاذ محاضر"ب" كركجة الشارؼ
 مستغانـ أستاذة محاضرة "ب" بمممككة شييناز
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  الصورة النها ية  دوات الدراسة04ملح  

 سيدتي سيد 

            ٌشرفنً أن أضع بٌن ٌدٌك هذه االستمارة والتً تندر  فً  طار بح  علمً 

راجٌن منكم أن تجٌبوا على هذه األس لة بكل صدق وموضوعٌة من اجل مساهمتكم فً 

مصدا ٌة البح  العلمً. 

 

 .لشخصك  )+( أمام ا جابة المناسبة- ضع عالمة
 
 
ارجوا م  البٌانات الخاصة بكم فً الفراغات المخصصة لها. -
 

 أعط رموزا للق  واالسم )             ()               (                 السن:.............

  سنة التخر :............  مكان التخر  من الجامعة.....................

  LMD                           نوع النظام)لٌسان (         كالسٌكً

 الرتبة: اال دمٌة فً المهنة:

 
 

 EPH                             EHS                                 EPSP المصلحة:

 

                        ذكر                             الجن :      انثى            

 
 الصفة:      مترب                  مرسم                   عقود ما  بل التشغٌل

 
 
 

    نعم                        ال  عن رغبة هذا التخص  اخترت-هل
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الصورة النهائية الستبيان قياس تصور العمل السيكولوجي 12ممحق   

 

أواف  نوعا  أواف  العبـــــارات                                       الرقم
 ما  

 ال أواف 

    تصل غالبا متأخرا إلى عملك  1
    يكولوجي تقدر ما تراه مناسبا عند أدا ك لعملك الس  2
    تكلف بالقيام بأعمال أخرى خارج نطا  وظيفتك الرسمية)العمل السيكولوجي(  3
    تتوصل إلى تشخيص مناسب  للحاالت التي تعرض عليك 4

    تجد صعوبة في إيجاد العالج المناسب للحاالت المشخصة 5

    تتواجد لساعات إضافية في حال وجود داعي لذلك  6

    خرين عند الطلب داخل المسسسة التي تعمل بهاتساعد اآل 7

    تجد صعوبة في ضبط مواعيدك مع الحاالت  8

    تلتزم بما يوجه لك من أوامر من المسسولين عنك في العمل 9

    تلتزم بسرية المهنة في عملك 11
    تحترم مهام ا خريين وتتقبلهم داخل محيط عملك 11

    التي تعرض عليك مهما كانت صفتهم  تستقبل جميع الحاالت 12
    توجه الحاالت الصعبة التشخيص إلى مختص أخر دون تردد 13
    تحب القيام بأعمال أخرى إرضاء  لزمال ك 14
    ترى انك تعادل ا طباء في حاجة المريض إليك 15
    يمثل لك العمل فرصة للترقية 16
    تشعر بالملل في عملك السيكلوجي 17
       أثناء تواجدك في مكان عملك تحصل على عالقات اجتماعية أكثر 18
    بواسطة ممارستك لعملك اليومي يمكنك إرضاء ا خريين 19
    تشعر بالرضا عن مهنتك  كمختص نفساني 21
    تعتز بنفسك كلما توجهت إلى عملك 21
    يعترف اآلخرون بقدراتك المهنية دا ما 22

    بة لك اكتساب الخبرة مصدره الجدية في العملبالنس 23

تعطيك المسسسة التي تعمل بها فرصة للتكوين، بتواجد مختصين - 24
 نفسانيين  في المستوى

   

    تجد ان المجتمع ال يستغني عن عملك السيكولوجي 25

    ترى أن العمل السيكولوجي يكسبك مكانة اجتماعية محترمة- 26
    ة العالقة مع المسسولين تسثرعلى مردوديتك في العملترى ان نوعي 27
    يزعجك توقف الحاالت عن متابعة العالج دون سبب - 28
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أواف   أواف  العبارات الرقم
 نوعا ما

 ال أواف 

    تجد أن الراتب الذ  تتقاضاه من عملك السيكولوجي كا ف 29
سيكولوجي يكفي لسد حاجياتك بالنسبة لك ، الراتب الذ  تتقاضاه من عملك ال  30

 المادية
   

    ترى أن العمل الذ  تقوم به يحق  لك الرفاهية 31
    ترى أن عملك يساهم في رفع مستواك المعيشي 32
    بالنسبة لك العمل السيكولوجي مجرد مصدر رز  33
    ترى أن المسسسة التي تعمل بها توفر لك الوسا ل المادية للعمل السيكولوجي 34
    تحصل على التدريب المطلوب الحتياجاتك الوظيفية 35
    تحتاج لبيانات ومعلومات تفتقدها للقيام بعملك على أكمل وجه 36

    تحق  بعملك السيكولوجي طموحا خططت له سابقا 37

    تتباهى أمام النا  بعملك السيكولوجي 38
    سا لمشاكلك اليوميةمن خالل ممارستك لعملك السيكولوجي تجد متنف 39

    تزيد من عطا ك كلما وصلت لعالج بعض الحاالت 40
    ترى انك عنصر فعال في حل مشكالت االخرين 41
    يأخذ اآلخرون بعين االعتبار رأيك عند مناقشة مشاكلهم دا ما  42

    تحمل هموم وانشغال الحاالت حتى بعد مغادرة مكان العمل 43

    رك النفسي بممارسة مهنتك كمختص نفسانيتحق  استقرا 44
    تجد في العمل السيكولوجي الحرية في اتخاذ القرارات أكثر من غيرك 45

    تجد التقدير من قبل الطبيب الر يسي في حال قيامك بعمل مميز 46

    تجد من تعتمد عليه في محيط عملك حين تحتاج ذلك 47
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  ة الستبيان قياس انحراف السموك الوظيفيالصورة النهائي 12ممحق 

 سيدتي سيدي

يشرفني أف أضع بيف يديؾ ىذه االستمارة كالتي تندرج في إطار بحث عممي راجيف       

منكـ أف تجيبكا عمى ىذه األسئمة بكؿ صدؽ كمكضكعية مف اجؿ مساىمتكـ في مصداقية 

 البحث العممي.

 صؾ .لشخ ضع عبلمة)+( أماـ اإلجابة المناسبة -

 ارجكا مؤل البيانات الخاصة بكـ في الفراغات المخصصة ليا.-

أعط رمكزا لمقب كاالسـ )             ()               (                 

 السف:.............

 سنة التخرج:............  مكاف التخرج مف الجامعة.....................

  LMD                           نكع النظاـ)ليسانس(         كبلسيكي

 الرتبة: االقدمية في المينة:

 

 EPH                             EHS                          EPSP المصمحة:

ذكر                                                            الجنس:      أنثى            
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 مرسـ                       عقكد ما قبؿ التشغيؿ                  الصفة:      متربص 

 

 ىؿ اخترت ىذا التخصص عف رغبة؟   نعـ                                    ال-
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 الرقم العبـــــــــــــــــــارات دائما أحيانا أبدا

 10 خرغالبا ما أصل متأخرا إلى العمل لسبب أو لآل   

 13 كثيرا ما أستغرق وقتا في تحضير نفسي داخل المكتب الستقبال الحاالت    

 12 أحب اخذ استراحة بين خروج حالة ودخول حالة أخرى إلى مكتبي   

 12 في أي وقت أشاءأغادر المؤسسة    

 12 اضطر إلى توجيه حاالتي لمختص بسبب العطل المرضية   

 12 كالمات الهاتفية أثناء عممينادرا ما أجيب عمى الم   

 12 ال أمانع أن يأتي زمالئي إلى مكتبي لتبادل أطراف الحديث     

 12 أرى أن العمل السيكولوجي يشغل تفكيري كل الوقت   

ر عمى غمق الهاتف أثناء الحصص العالجية     12 ُأصِّ

 01  اتابع المستجدات الداخمية لممؤسسة باستمرار   

 00 ه من الضروري أن اضطمع عمى اإلعالنات المنشورة داخل المؤسسة التي اعمل بهاأجد ان    

 03 احترم توقيت العمل إلى درجة التماطل بقدر المستطاع ألخرج في التوقيت المحدد   

 02 احترم ارتداء المأرز داخل المؤسسة   

 02 استطيع تنظيم وقتي الستقبال جميع الحاالت التي تعرض عمي    

 02 ال أمانع في استقبال المكالمات الهاتفية أثناء الحصة   

 02 أقابل الشتم بالشتم في حاالت الغضب   

 02 ال أجد مانعا في مناقشة معمومات عن الحاالت مع أشخاص غير مختصين   

 02 تدفعني بعض الحاالت إلى االستهزاء  بمشاعرهم  أثناء سردهم لمعاشهم النفسي   

 02 المواعيد بمجرد إحساسي بالتعبألغي    

 31 أجد من الضروري أن اطرد الحاالت المتمردة من مكتبي دون تردد   

 الرقم العبارة دائما أحيانا أبدا
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 30 ال أمانع من كتابة تقارير لمحاالت حسب طمبهم   

 33 يمكنني الخروج من المكتب واجعل المفحوص ينتظرني من اجل قضاء حاجياتي   

 32 أبادل الزيارات المنزلية مع المفحوصين   

 32 لي الحرية في التصرف في وسائل المؤسسة   

 32 تزودني المؤسسة باألدوات واالختبارات النفسية التي أحتاجها   

 32 أستخدم كل الوسائل الموجودة في المؤسسة لغرض شخصي   

 32   لطبية لممؤسسةأجد أن لي األولوية في استغالل الوسائل المادية وا   

 32 وسائل المؤسسة التي أعمل بها ألغراض شخصية   أضطر الستعمال   

 32 أساهم في إصالح العطب الذي يحدث في مكان عممي   

 21 ال أبالي إن تسببت بأي عطل أو تخريب في مكان عممي   

 20 اضطر لشراء االدوات الضرورية لعممي السيكولوجي من مالي الخاص   

 23 يسرني أن يقدم لي بعض المفحوصين هدايا تعبيرا عن امتنانهم    
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 ( يوضح الخصائص السيكومترية الستبيان تصور العمل05ممحق رقم )

                                 

 صد  االتسا  الداخلي                     5-1

 

Correlations 

 TOTA ILTI KIMA IKTI NAFS 

TOTA 

Pearson Correlation 1 ,603
**

 ,812
**

 ,672
**

 ,796
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 50 50 

ILTI 

Pearson Correlation ,603
**

 1 ,391
**

 ,423
**

 ,166 

Sig. (2-tailed) ,000  ,005 ,002 ,249 

N 50 50 50 50 50 

KIMA 

Pearson Correlation ,812
**

 ,391
**

 1 ,357
*

 ,566
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,005  ,011 ,000 

N 50 50 50 50 50 

IKTI 

Pearson Correlation ,672
**

 ,423
**

 ,357
*

 1 ,334
*

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,011  ,018 

N 50 50 50 50 50 

NAFS 

Pearson Correlation ,796
**

 ,166 ,566
**

 ,334
*

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,249 ,000 ,018  

N 50 50 50 50 50 

 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 انصذق انتمٍٍزي -0
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Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 

T1 119,7857 14 2,72251 ,72762 

T2 96,2143 14 3,88644 1,03869 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 T1 & T2 14 ,972 ,000 

Paired Samples Test 

 Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 T1 - T2 23,57143 1,39859 ,37379 22,76391 24,37895 

 

Paired Samples Test 

 t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 T1 - T2 63,061 13 ,000 

 

 : انثباث -5-0

 

 Reliability Statistics انفا نكرومثاخ  -   

   Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,767 47 
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 انتدزئح انىصفٍح -

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Part 1 

Value ,568 

N of Items 24
a

 

Part 2 

Value ,587 

N of Items 23
b

 

Total N of Items 47 

Correlation Between Forms ,797 

Spearman-Brown Coefficient 

Equal Length ,887 

Unequal Length ,887 

Guttman Split-Half Coefficient ,887 
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 ( يوضح الخصا ص السيكومترية الستبيان انحراف السلوك الوظيفي06ملح  رقم )

                                 

 صد  االتسا  الداخلي                     6-1

 

 

Correlations 

 WAKT ALAKA MADI DAWAN TOTA 

WAKT 

Pearson Correlation 1 ,431
**

 ,163 ,129 ,743
**

 

Sig. (2-tailed)  ,002 ,259 ,370 ,000 

N 50 50 50 50 50 

ALAKA 

Pearson Correlation ,431
**

 1 ,382
**

 ,135 ,749
**

 

Sig. (2-tailed) ,002  ,006 ,352 ,000 

N 50 50 50 50 50 

MADI 

Pearson Correlation ,163 ,382
**

 1 ,164 ,585
**

 

Sig. (2-tailed) ,259 ,006  ,255 ,000 

N 50 50 50 50 50 

DAWAN 

Pearson Correlation ,129 ,135 ,164 1 ,512
**

 

Sig. (2-tailed) ,370 ,352 ,255  ,000 

N 50 50 50 50 50 

TOTA 

Pearson Correlation ,743
**

 ,749
**

 ,585
**

 ,512
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 50 50 50 50 50 

 

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

 انصذق انتمٍزي:-0
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Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 

TO1 57,8571 14 3,34795 ,89478 

TO2 45,2857 14 1,85757 ,49646 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 TO1 & TO2 14 ,774 ,001 

 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 TO1 - TO2 12,57143 2,24343 ,59958 11,27611 13,86675 

 

Paired Samples Test 

 t Df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 TO1 - TO2 20,967 13 ,000 
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 انثباث : -6-0

 انفا نكرومثاخ - 

 انتدزئح انىصفٍح:-

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Part 1 

Value ,253 

N of Items 16
a

 

Part 2 

Value ,516 

N of Items 16
b

 

Total N of Items 32 

Correlation Between Forms ,634 

Spearman-Brown Coefficient 

Equal Length ,776 

Unequal Length ,776 

Guttman Split-Half Coefficient ,775 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,632 32 
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  12محتويات الممحق رقم 

 
:نتائج االرتباط بيف الدرجة الكمية  لتصكر  11يمثؿ جدكؿ رقـ  1-7ممحؽ  -01

 العمؿ السيككلكجي لممختص  كانحراؼ سمككو الكظيفي.

 

: نتائج حساب أثر الصفة كالسف كالخبرة 12يمثؿ جدكؿ رقـ  2-7ممحؽ  -02
كجيعمى تصكر المختص لعممو السيككل  

: يبيف حساب أثر الصفة كالسف كالخبرة 13يمثؿ جدكؿ رقـ  3-7ممحؽ  -03
 عمى انحراؼ السمكؾ التنظيمي لممختص لعممو السيككلكجي

يمثؿ نتائج الفرضية الفرعية الثالثة 4-7ممحؽ  -04  
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1-7مهحك  

 

االرتثاط  تٍه 

 انتصور واالوحراف

 00 جذول رقى

 ٌوضح وتائح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 TOTALREPRES

ENTATION 

TOTALINHIREF 

TOTALREPRESENTATION 

Pearson Correlation 1 -,129 

Sig. (2-tailed)  ,161 

N 119 119 

TOTALINHIREF 

Pearson Correlation -,129 1 

Sig. (2-tailed) ,161  

N 119 119 
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 3-2ممحق 

 

لصفة كالسف كالخبرة عمى تصكر المختص لعممو يبيف نتائج حساب اثر ا 03جدول رقم
 السيككلكجي

GET 

  FILE='C:\Users\pc\Desktop\TAFRIGH121.sav'. 

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

UNIANOVA TOTALREPRESENTATION BY EXEP AGE CIFA 

  /METHOD=SSTYPE(3) 

  /INTERCEPT=INCLUDE 

  /POSTHOC=EXEP AGE CIFA(BONFERRONI) 

  /EMMEANS=TABLES(EXEP) COMPARE ADJ(BONFERRONI) 

  /EMMEANS=TABLES(AGE) COMPARE ADJ(BONFERRONI) 

  /EMMEANS=TABLES(CIFA) COMPARE ADJ(BONFERRONI) 

  /PRINT=HOMOGENEITY DESCRIPTIVE 

  /CRITERIA=ALPHA(.05) 

  /DESIGN=EXEP AGE CIFA. 
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Univariate Analysis of Variance 

 

Notes 

Output Created 15-NOV-2017 13:04:36 

Comments  

Input 

Data 
C:\Users\pc\Desktop\TAFRI

GH121.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
119 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the model. 
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Syntax 

UNIANOVA 

TOTALREPRESENTATION 

BY EXEP AGE CIFA 

  /METHOD=SSTYPE(3) 

  /INTERCEPT=INCLUDE 

  /POSTHOC=EXEP AGE 

CIFA(BONFERRONI) 

  

/EMMEANS=TABLES(EXEP

) COMPARE 

ADJ(BONFERRONI) 

  

/EMMEANS=TABLES(AGE) 

COMPARE 

ADJ(BONFERRONI) 

  

/EMMEANS=TABLES(CIFA) 

COMPARE 

ADJ(BONFERRONI) 

  /PRINT=HOMOGENEITY 

DESCRIPTIVE 

  /CRITERIA=ALPHA(.05) 

  /DESIGN=EXEP AGE 

CIFA. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,11 

Elapsed Time 00:00:00,25 

 

 

[DataSet1] C:\Users\pc\Desktop\TAFRIGH121.sav 

 

Warnings 

Post hoc tests are not performed for EXEP because there are 

fewer than three groups. 

Post hoc tests are not performed for AGE because there are fewer 

than three groups. 

Post hoc tests are not performed for CIFA because there are fewer 

than three groups. 
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Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

EXEP 
1,00 MOIN DE  5 56 

2,00 PLUS DE 5 63 

AGE 
3,00 22 AU 29 ANS 65 

4,00 30 AU 50 ANS 54 

CIFA 
5,00 TETULAIR 65 

6,00 PREMPLOI 54 

 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable: TOTALREPRESENTATION 

EXEP AGE CIFA Mean Std. Deviation N 

MOIN DE  5 

22 AU 29 ANS 

TETULAIR 108,6129 9,01731 31 

PREMPLOI 107,1111 9,66236 9 

Total 108,2750 9,06101 40 

30 AU 50 ANS 

TETULAIR 96,5000 5,82237 6 

PREMPLOI 109,4000 5,68038 10 

Total 104,5625 8,50074 16 

Total 

TETULAIR 106,6486 9,64139 37 

PREMPLOI 108,3158 7,68153 19 

Total 107,2143 8,98830 56 

PLUS DE 5 

22 AU 29 ANS 

TETULAIR 106,4615 11,54423 13 

PREMPLOI 113,1667 7,83736 12 

Total 109,6800 10,31875 25 

30 AU 50 ANS 

TETULAIR 109,2667 8,53954 15 

PREMPLOI 108,8261 9,74984 23 

Total 109,0000 9,17399 38 

Total 

TETULAIR 107,9643 9,95353 28 

PREMPLOI 110,3143 9,26020 35 

Total 109,2698 9,56844 63 

Total 

22 AU 29 ANS 

TETULAIR 107,9773 9,74199 44 

PREMPLOI 110,5714 8,97536 21 

Total 108,8154 9,50969 65 

30 AU 50 ANS 

TETULAIR 105,6190 9,71842 21 

PREMPLOI 109,0000 8,63134 33 

Total 107,6852 9,13179 54 
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Total 

TETULAIR 107,2154 9,72190 65 

PREMPLOI 109,6111 8,71654 54 

Total 108,3025 9,31788 119 

 

 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable: TOTALREPRESENTATION 

F df1 df2 Sig. 

,789 7 111 ,598 

 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across 

groups.
a
 

a. Design: Intercept + EXEP + AGE + CIFA 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: TOTALREPRESENTATION 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 416,346
a
 3 138,782 1,624 ,188 

Intercept 1361175,920 1 1361175,920 15926,238 ,000 

EXEP 140,484 1 140,484 1,644 ,202 

AGE 173,521 1 173,521 2,030 ,157 

CIFA 186,375 1 186,375 2,181 ,142 

Error 9828,764 115 85,468   

Total 1406048,000 119    

Corrected Total 10245,109 118    

 

a. R Squared = ,041 (Adjusted R Squared = ,016) 

 

 

Estimated Marginal Means 

 

1. EXEP 
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Estimates 

Dependent Variable: TOTALREPRESENTATION 

EXEP Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

MOIN DE  5 107,076 1,308 104,484 109,668 

PLUS DE 5 109,394 1,181 107,056 111,733 

 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable: TOTALREPRESENTATION 

(I) EXEP (J) EXEP Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig.
a
 95% Confidence Interval for 

Difference
a
 

Lower Bound Upper Bound 

MOIN DE  5 PLUS DE 5 -2,318 1,808 ,202 -5,900 1,264 

PLUS DE 5 MOIN DE  5 2,318 1,808 ,202 -1,264 5,900 

 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable: TOTALREPRESENTATION 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 140,484 1 140,484 1,644 ,202 

Error 9828,764 115 85,468   

 

The F tests the effect of EXEP. This test is based on the linearly independent 

pairwise comparisons among the estimated marginal means. 

 

 

2. AGE 

 

Estimates 
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Dependent Variable: TOTALREPRESENTATION 

AGE Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

22 AU 29 ANS 109,552 1,200 107,174 111,930 

30 AU 50 ANS 106,918 1,318 104,307 109,530 

 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable: TOTALREPRESENTATION 

(I) AGE (J) AGE Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig.
a
 95% Confidence 

Interval for 

Difference
a
 

Lower Bound 

22 AU 29 ANS 30 AU 50 ANS 2,633 1,848 ,157 -1,027 

30 AU 50 ANS 22 AU 29 ANS -2,633 1,848 ,157 -6,294 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable: TOTALREPRESENTATION 

(I) AGE (J) AGE 95% Confidence Interval for 

Difference 

Upper Bound 

22 AU 29 ANS 30 AU 50 ANS 6,294 

30 AU 50 ANS 22 AU 29 ANS 1,027 

 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable: TOTALREPRESENTATION 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 173,521 1 173,521 2,030 ,157 

Error 9828,764 115 85,468   

 

The F tests the effect of AGE. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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3. CIFA 

 

Estimates 

Dependent Variable: TOTALREPRESENTATION 

CIFA Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

TETULAIR 106,910 1,190 104,554 109,266 

PREMPLOI 109,560 1,291 107,003 112,117 

 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable: TOTALREPRESENTATION 

(I) CIFA (J) CIFA Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig.
a
 95% Confidence Interval for 

Difference
a
 

Lower Bound Upper Bound 

TETULAIR PREMPLOI -2,650 1,795 ,142 -6,205 ,905 

PREMPLOI TETULAIR 2,650 1,795 ,142 -,905 6,205 

 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable: TOTALREPRESENTATION 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 186,375 1 186,375 2,181 ,142 

Error 9828,764 115 85,468   

 

The F tests the effect of CIFA. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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 2-2ممحق 

الكظيفي لممختص يبيف نتائج أثر الصفة كالخبرة كالسف عمى انحراؼ السمكؾ  02جدول رقم
 النفساني

 

UNIANOVA TOTALINHIREF BY EXEP AGE CIFA 

  /METHOD=SSTYPE(3) 

  /INTERCEPT=INCLUDE 

  /POSTHOC=EXEP AGE CIFA(BONFERRONI) 

  /EMMEANS=TABLES(EXEP) COMPARE ADJ(BONFERRONI) 

  /EMMEANS=TABLES(AGE) COMPARE ADJ(BONFERRONI) 

  /EMMEANS=TABLES(CIFA) COMPARE ADJ(BONFERRONI) 

  /PRINT=HOMOGENEITY DESCRIPTIVE 

  /CRITERIA=ALPHA(.05) 

  /DESIGN=EXEP AGE CIFA. 

 

 

Univariate Analysis of Variance 

 

Notes 

Output Created 15-NOV-2017 13:09:41 
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Comments  

Input 

Data 
C:\Users\pc\Desktop\TAFRI

GH121.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
119 

Missing Value Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values 

are treated as missing. 

Cases Used 

Statistics are based on all 

cases with valid data for all 

variables in the model. 

Syntax 

UNIANOVA TOTALINHIREF 

BY EXEP AGE CIFA 

  /METHOD=SSTYPE(3) 

  /INTERCEPT=INCLUDE 

  /POSTHOC=EXEP AGE 

CIFA(BONFERRONI) 

  

/EMMEANS=TABLES(EXEP

) COMPARE 

ADJ(BONFERRONI) 

  

/EMMEANS=TABLES(AGE) 

COMPARE 

ADJ(BONFERRONI) 

  

/EMMEANS=TABLES(CIFA) 

COMPARE 

ADJ(BONFERRONI) 

  /PRINT=HOMOGENEITY 

DESCRIPTIVE 

  /CRITERIA=ALPHA(.05) 

  /DESIGN=EXEP AGE 

CIFA. 

Resources 
Processor Time 00:00:00,09 

Elapsed Time 00:00:00,09 
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[DataSet1] C:\Users\pc\Desktop\TAFRIGH121.sav 

 

 

Warnings 

Post hoc tests are not performed for EXEP because there are 

fewer than three groups. 

Post hoc tests are not performed for AGE because there are fewer 

than three groups. 

Post hoc tests are not performed for CIFA because there are fewer 

than three groups. 

 

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

EXEP 
1,00 MOIN DE  5 56 

2,00 PLUS DE 5 63 

AGE 
3,00 22 AU 29 ANS 65 

4,00 30 AU 50 ANS 54 

CIFA 
5,00 TETULAIR 65 

6,00 PREMPLOI 54 

 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable: TOTALINHIREF 

EXEP AGE CIFA Mean Std. Deviation N 

MOIN DE  5 

22 AU 29 ANS 

TETULAIR 53,5484 7,22883 31 

PREMPLOI 49,2222 7,83865 9 

Total 52,5750 7,49320 40 

30 AU 50 ANS 

TETULAIR 49,1667 5,30723 6 

PREMPLOI 47,9000 2,28279 10 

Total 48,3750 3,59398 16 

Total 

TETULAIR 52,8378 7,08093 37 

PREMPLOI 48,5263 5,51129 19 

Total 51,3750 6,85582 56 
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PLUS DE 5 

22 AU 29 ANS 

TETULAIR 51,1538 5,81444 13 

PREMPLOI 49,0833 5,55073 12 

Total 50,1600 5,66922 25 

30 AU 50 ANS 

TETULAIR 51,6000 5,34255 15 

PREMPLOI 49,9130 4,78552 23 

Total 50,5789 5,01151 38 

Total 

TETULAIR 51,3929 5,46598 28 

PREMPLOI 49,6286 4,99462 35 

Total 50,4127 5,24138 63 

Total 

22 AU 29 ANS 

TETULAIR 52,8409 6,86394 44 

PREMPLOI 49,1429 6,44427 21 

Total 51,6462 6,90433 65 

30 AU 50 ANS 

TETULAIR 50,9048 5,31888 21 

PREMPLOI 49,3030 4,25356 33 

Total 49,9259 4,71390 54 

Total 

TETULAIR 52,2154 6,42868 65 

PREMPLOI 49,2407 5,15765 54 

Total 50,8655 6,04773 119 

 

 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable: TOTALINHIREF 

F df1 df2 Sig. 

1,306 7 111 ,254 

 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across 

groups.
a
 

a. Design: Intercept + EXEP + AGE + CIFA 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: TOTALINHIREF 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 285,181
a
 3 95,060 2,712 ,048 

Intercept 298688,308 1 298688,308 8521,951 ,000 

EXEP ,208 1 ,208 ,006 ,939 
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AGE 21,022 1 21,022 ,600 ,440 

CIFA 192,183 1 192,183 5,483 ,021 

Error 4030,668 115 35,049   

Total 312205,000 119    

Corrected Total 4315,849 118    

 

a. R Squared = ,066 (Adjusted R Squared = ,042) 

 

 

 

Estimated Marginal Means 

 

1. EXEP 

 

Estimates 

Dependent Variable: TOTALINHIREF 

EXEP Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

MOIN DE  5 50,746 ,838 49,086 52,406 

PLUS DE 5 50,657 ,756 49,159 52,154 

 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable: TOTALINHIREF 

(I) EXEP (J) EXEP Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig.
a
 95% Confidence Interval for 

Difference
a
 

Lower Bound Upper Bound 

MOIN DE  5 PLUS DE 5 ,089 1,158 ,939 -2,204 2,383 

PLUS DE 5 MOIN DE  5 -,089 1,158 ,939 -2,383 2,204 

 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
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Univariate Tests 

Dependent Variable: TOTALINHIREF 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Contrast ,208 1 ,208 ,006 ,939 

Error 4030,668 115 35,049   

 

The F tests the effect of EXEP. This test is based on the linearly independent 

pairwise comparisons among the estimated marginal means. 

 

 

2. AGE 

 

 

Estimates 

Dependent Variable: TOTALINHIREF 

AGE Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

22 AU 29 ANS 51,160 ,769 49,637 52,682 

30 AU 50 ANS 50,243 ,844 48,571 51,915 

 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable: TOTALINHIREF 

(I) AGE (J) AGE Mean Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig.
a
 95% Confidence 

Interval for 

Difference
a
 

Lower Bound 

22 AU 29 ANS 30 AU 50 ANS ,917 1,184 ,440 -1,428 

30 AU 50 ANS 22 AU 29 ANS -,917 1,184 ,440 -3,261 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable: TOTALINHIREF 

(I) AGE (J) AGE 95% Confidence Interval for 

Difference 

Upper Bound 
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22 AU 29 ANS 30 AU 50 ANS 3,261 

30 AU 50 ANS 22 AU 29 ANS 1,428 

 

Based on estimated marginal means 

a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable: TOTALINHIREF 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 21,022 1 21,022 ,600 ,440 

Error 4030,668 115 35,049   

 

The F tests the effect of AGE. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 

 

 

3. CIFA 

 

Estimates 

Dependent Variable: TOTALINHIREF 

CIFA Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

TETULAIR 52,047 ,762 50,538 53,556 

PREMPLOI 49,356 ,827 47,718 50,993 

 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable: TOTALINHIREF 

(I) CIFA (J) CIFA Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig.
b
 95% Confidence Interval for 

Difference
b
 

Lower Bound Upper Bound 

TETULAIR PREMPLOI 2,691
*
 1,149 ,021 ,415 4,968 

PREMPLOI TETULAIR -2,691
*
 1,149 ,021 -4,968 -,415 

 

Based on estimated marginal means 
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*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 

 

Univariate Tests 

Dependent Variable: TOTALINHIREF 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Contrast 192,183 1 192,183 5,483 ,021 

Error 4030,668 115 35,049   

 

The F tests the effect of CIFA. This test is based on the linearly independent pairwise 

comparisons among the estimated marginal means. 
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 نفرعٍح انثانثحٌثٍه وتائح انفرضٍح ا 14خذول رلم  4-7مهحك 

Correlations 

 ELTIZEMFOCTI

ONEL 

VALEURTSOCI

AL 

VALEURECONOMIQUE 

ELTIZEMFOCTIONEL 

Pearson Correlation 1 ,420
**
 ,157 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,087 

N 119 119 119 

VALEURTSOCIAL 

Pearson Correlation ,420
**
 1 ,148 

Sig. (2-tailed) ,000  ,109 

N 119 119 119 

VALEURECONOMIQUE 

Pearson Correlation ,157 ,148 1 

Sig. (2-tailed) ,087 ,109  

N 119 119 119 

ELTIZEMPSYCHIQUE 

Pearson Correlation ,289
**
 ,465

**
 ,281

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,002 

N 119 119 119 

RESPECDETEMP 

Pearson Correlation -,066 -,044 ,012 

Sig. (2-tailed) ,475 ,636 ,898 

N 119 119 119 

INDIBATDAWEMKAMIL 

Pearson Correlation -,287
**
 -,233

*
 -,070 

Sig. (2-tailed) ,002 ,011 ,450 

N 119 119 119 

RELATIOSOCIAL 

Pearson Correlation ,007 ,008 ,018 

Sig. (2-tailed) ,944 ,931 ,845 

N 119 119 119 

HIFADMOMTALAKT 

Pearson Correlation -,154 ,011 ,217
*
 

Sig. (2-tailed) ,094 ,905 ,017 

N 119 119 119 

 

Correlations 

 ELTIZEMPSYCH

IQUE 

RESPECDETEM

P 

INDIBATDAWEMKAMI

L 

ELTIZEMFOCTIONEL 

Pearson Correlation ,289 -,066
**
 -,287 

Sig. (2-tailed) ,001 ,475 ,002 

N 119 119 119 

VALEURTSOCIAL 

Pearson Correlation ,465
**
 -,044 -,233 

Sig. (2-tailed) ,000 ,636 ,011 

N 119 119 119 

VALEURECONOMIQUE 
Pearson Correlation ,281 ,012 -,070 

Sig. (2-tailed) ,002 ,898 ,450 
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N 119 119 119 

ELTIZEMPSYCHIQUE 

Pearson Correlation 1
**
 -,029

**
 -,284

**
 

Sig. (2-tailed)  ,757 ,002 

N 119 119 119 

RESPECDETEMP 

Pearson Correlation -,029 1 ,102 

Sig. (2-tailed) ,757  ,270 

N 119 119 119 

INDIBATDAWEMKAMIL 

Pearson Correlation -,284
**
 ,102

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,002 ,270  

N 119 119 119 

RELATIOSOCIAL 

Pearson Correlation -,077 ,414 ,252 

Sig. (2-tailed) ,407 ,000 ,006 

N 119 119 119 

HIFADMOMTALAKT 

Pearson Correlation ,097 ,114 ,074
*
 

Sig. (2-tailed) ,296 ,216 ,427 

N 119 119 119 

 

Correlations 

 RELATIOSOCIAL HIFADMOMTALAKT 

ELTIZEMFOCTIONEL 

Pearson Correlation ,007 -,154
**
 

Sig. (2-tailed) ,944 ,094 

N 119 119 

VALEURTSOCIAL 

Pearson Correlation ,008
**
 ,011 

Sig. (2-tailed) ,931 ,905 

N 119 119 

VALEURECONOMIQUE 

Pearson Correlation ,018 ,217 

Sig. (2-tailed) ,845 ,017 

N 119 119 

ELTIZEMPSYCHIQUE 

Pearson Correlation -,077
**
 ,097

**
 

Sig. (2-tailed) ,407 ,296 

N 119 119 

RESPECDETEMP 

Pearson Correlation ,414 ,114 

Sig. (2-tailed) ,000 ,216 

N 119 119 

INDIBATDAWEMKAMIL 

Pearson Correlation ,252
**
 ,074

*
 

Sig. (2-tailed) ,006 ,427 

N 119 119 

RELATIOSOCIAL 

Pearson Correlation 1 ,398 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 119 119 

HIFADMOMTALAKT Pearson Correlation ,398 1 



 انًالحق

264 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 119 119 

 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


