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  :املقدمة

ـ    عالقته ب التعليم العايل و  موضوع التكوين يف يأيت ل ـسوق العمـل دائمـا مـن أوائ

يف أي دولة، كمـا أن  تربوية املوضوعات اليت تناقش على كافة املستويات، اقتصادية وسياسية وال

هذا املوضوع، هذا املوضوع يعترب جماال خصبا لألحباث األكادميية نظرا لالرتباط القائم بني جوانب 

والتناوالت املختلفة واملتنوعة له، فكل باحث حياول تناوهلا من اجلانب الذي ختصص فيه، ويقاربه 

  .باإلطار املفاهيمي واخللفية النظرية له

املسؤولة بنسبة كبرية عن حتسـني   جد اهلامة و-ومبا أنه من املستحيل احتواء هذه العالقة 

ألن ذلك ال يعطيها األمهية احلقة واملصداقية املقبولة فقـد  من جانب واحد،  -بلد كان ظروف أي

ارتأينا يف دراستنا هذه تناول هذه العالقة يف إطار نسق مفتوح يربط مؤسسة التكـوين اجلـامعي   

 أهدافــه  باتمع الذي تنتمي إليه، ومن وجهة نظر تنظيمية فباعتبار املنظمة نسق مفتوح يستمد 

حتقيق التوافق واملنفعة للمنظمة من جهة  تكوين الكفاءات، شباعها معمن حاجات اتمع وحياول إ

  .واتمع الذي تنتمي إليه من جهة أخرى

 التنظيـمي  ال ميكننا البحث يف فعاليات مؤسسات التعليم العايل دون وضعها يف هذا اإلطار

املتعلقـة   ف مظـاهره ومن مت كان املنطلق، فبعد قراءات متعددة ومتنوعة ومن معايشة الواقع مبختل

عالقة : ، تشكل عندنا حالة فكرية متخض عنها تساؤالت عديدة أمهابالطالب اجلامعي بصفة عامة 

مؤسسة التكوين اجلامعي بسوق العمل؛ وملا كان هذا املوضـوع صـعب التطبيـق بـالنظر إىل     

نموذج التربية ك اإلمكانيات واملدة الزمنية ارتأينا تضييق رقعة البحث على قسم علم النفس وعلوم



يدان، وبذلك ـني يف املـعلم النفس متمرس أضفنا إليها جمموعة أخصائيني يفللتكوين يف القسم ،

  . ة ترتكز على حتديد الفعالية التنظيمية حسب املكونني واملمارسني لعلم النفسـكانت الدراس

إجراء دراسة  هلا و اليت أمكننـا من خالينة ـبعد حتديدينا ملوضوع البحث قمنا بتحديد الع

ضبط العينة ووضع وسيلة من  استعملت كاستطالع للدراسة النهائية، حيث متكننا بدلك ية ـأول

يف ، لية للمعاجلة ـر قابـية كما مت من خالهلا تعديل فرضيات البحث لتصبح أكثـالبحث النهائ

  .ي للدراسةة للتأكيد على التناول التنظيمـرانا الدراسات السابقـآخر هذا الفصل استق

ونة هلا مث انتـهينا إىل  ـها والعناصر املكـمة وحتديد أنواعـف املنظـمنا بتعريـبعدها ق

ديد معامل الفعاليـة التنظيميـة   ـنا إىل حتـدها انتقلـة وطبيعتها وخصائصها بعـاملنظمة اجلزائري

فصلنا يف كذلك  ،خمتلف جوانبـه نم وبينا خمتلف املقاربات والتناوالت اليت اهتمت ذا املوضوع

كة العالقات واالتصاالت فيها، كما بينـا تركيـب   ـوتنظيمها وشب هابتعريف املؤسسة اجلامعية 

  .نيـخمتلف اجلامعات يف العامل وانتهينا إىل أهداف اجلامعة اجلزائرية عرب السن

من خالل ذلك أمكننا الغوص يف اإلطار املنهجي للدراسة، فصغنا مشكلة البحث ضـمن  

نا اإلشكالية ـه األكثر واألقدر على احتواء موضوع الدراسة وعاجلـلوصفي التحليلي ألناملنهج ا

ـ  ف املتغريات اليتـمن خالل خمتل ا التأثري على نتائج الدراسة، وأـ ـمن شأ نا هـذا  ـينا حبث

يف  قسم علم الـنفس و   نبتلخيص نتائجه واقتراح طرق أخرى للتعامل مع إشكالية فعالية التكوي

  .كنموذج و اجلامعة من خالله التربيةعلوم 
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  :إشكالية البحث
يف ظل الظروف االقتصادية العاملية اليت تشهد سرعة التطور واملنافسة احلـادة، خرجـت   
املؤسسات من املنافسة الداخلية، ودخلت بدورها التنافس العاملي، وأصبحت بذلك جمـربة علـى   

فيـة  البحث على أحد الرساميل اهلامة اليت مبقدورها إحداث الفرق يف النوعيـة والكميـة والكي  
اإلنتاجية حسب طبيعة املؤسسة املستخدمة أال وهي رأس املال البشري، فالتنظيم الـذي ميلـك   

االستمرارية ، إذ أا أحد أهم العوامـل الـيت    علىأحسن الطاقات والقدرات البشرية هو األقدر 
تقاس من خالهلا قيمة التنظيم يف السوق االقتصادي، لذلك فقد اهتمت املؤسسـات واملنظمـات   
ذات الرؤية املستقبلية اجليدة بالغ االهتمام بتحسني وتطوير قدرات أفرادها، فنجد أن الواليـات  

 (.مليار دوالر سنويا على تدريب وتطوير مواردها البشرية 70املتحدة األمريكية تصرف ما يقارب 
  .  )2002،حسن إبراهيم بلوط 

أفرادهـا يبقـى التعلـيم     وفيما حاولت الدول واملنظمات تطوير وحتسني أداء وقـدرات 
والتكوين السبيل الوحيد لتحقيق هذا اهلدف، وتبقى اجلامعة بذلك أهم مركز تكوين حيث أـا  

فهي املسئولة بصفة مباشـرة عـن    تم بتكوين اإلطارات الفعالة يف تبوء مكانة قيادية يف اتمع،
ى اختصاصاا املختلفـة،وقطاع  تكوين وختريج خنبة اتمع املفكرة،واملسرية،والفعالة على مستو

  .اإلنتاج
ذلك ما جعل املتخرجني واإلطارات اجلامعية أهم مورد للمؤسسات االقتصادية لتحسـني  
سريورا واحملافظة على التطوير والتجدد يف أدائها، ومن ذلك جاء أداء املنظمة على حسـاب أداء  

تح على االقتصاد العـاملي والتنـافس   أفرادها، أما إذا كانت املنظمة تعيش يف جمتمع جزائري منف
الداخلي واألجنيب احلاد، ودخوهلا يف منظمة التجارة العاملي الذي واكبه كل هذا التغيري والتبـديل  
يف معامل اتمع االقتصادي الذي أصبح التسارع أهم صفة فيه، ومن جهة تنمو املعارف العلميـة  

ما ينجر عنـه مـن حتسـينات    و. John Byrne ،)1999(حسب 2020يوم حىت  73مرة كل 
وتعديالت مباشرة على خمتلف قطاعات اإلنتاج، ماذا لو تكن اجلامعة تواكب هذا التغيري، باعتبار 
ما سبق الذكر أن خمرجاا هي أهم عامل تعتمد عليه هذه املؤسسـات للحيـاة، إضـافة إىل أن    

ت هذه مطالب اتمع اجلزائري التكوين اجلامعي يستمد أهدافه من مطالب اتمع، فماذا لو كان
أكرب مما تستوعبه جامعتنا اآلن، إن هذه الدراسة تركز أكثر على تكوين العنصر اإلنساين الفعال يف 
قطاعات اإلنتاج، ومن ذلك سوف نركز أكثر على أحد أهم فروع التكوين اجلامعي، وهو معهد 

 يتلقى حيث م بالعنصر البشري مستقبال، علم النفس والعلوم التربوية باعتباره يكون خنبة خاصة ت
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تكوينا يساعده على حتسني وتوجيه وتعديل، وعالج السلوك اإلنساين، وحتقيق أقصـى   الطالب 
 درجات فعاليته يف اتمع، إن هذا االرتباط اخلطري بني معهد علم النفس وعلوم التربية، واتمـع 

ـ يشكل معادلة خطرية  ماعي و االجت االقتصادي أو اإلنتاجي :مبختلف جوانبه  إذا تغـريت أو  ف
  .حدث وأن اختلت فنحن أمام اضمحالل اتمع ككل وعدم قدرته على املضي إىل األمام

 إن التتبع التارخيي أو الزمين لسريورة املنظمات أو املؤسسات االقتصادية جيعلنا نعي أـا يف 
ليها كذلك يف تطلب أكثر فأكثر، فقـد  تطور وحتسن مستمر، إال أن املوارد البشرية اليت تعتمد ع

زادت أمهية وطبيعة وقيمة الوظائف اليت يتحصل عليها األخصائي النفسـي يف املنظمـات إال أن   
التكوين اجلامعي من جهة مل يستقر على سياسة واضحة، فكل مـرة يـتغري املسـئولني فيـه أو     

وأهداف مستقبلية على املـدى  السياسات العامة، دون اللجوء إىل ختطيط واقعي مع عامل الشغل،
ويطفوا على الواقع، فإن كانت التنظيمـات   ،يطرح نفسه ،االبعيد، هذا ما جعل اإلشكال موجود

تشري إىل التخطيط والتجديد يف اجلامعة فهل الواقع يؤكد ذلك، هل يواكب التكوين يف معهد علم 
 قسمقة تفاعل أصال بني ال؟ هل توجد عالضمن التخصص التشغيلاحتياجات النفس وعلوم التربية 
؟ وبطريقة أخرى نتساءل عن جدوى وقيمـة التكـوين    لإلطارات املكونة واملؤسسات املستقبلة

هل توجـد فعاليـة  يف    ؟ األهداف املرجوة منه القسمإىل أي مدى حيقق التكوين يف هذا  .ككل
يف ممارسة علم النفس  القسمتصل فعالية اإلطارات املتخرجة من أي مدى  ،التكوين يف هذا القسم

هل ميكن إجياد فعاليـة  ؟ احمليط باملنظمة  ما هي قيمة هذه اإلطارات يف اتمع  يف احلياة املهنية ؟
  .؟تنظيمية يف قسم علم النفس و علوم التربية 

علم النفس وعلـوم   قسم إشكالية فعالية التكوين ضمن تنظيم امسه عنهنا  حنن نتحدث 
تتجلى يف املؤسسات  التكوينعملية تنظيمات أخرى مستقبلة خلالصة  علىنسق مفتوح  التربية يف

  .املوظفة لإلطارات املتخرجة من القسم
الطالب يف  يعطيهل التكوين النظري التطبيقي يف معهد علم النفس والعلوم التربوية شامل حبيث 

احلياة يف نفسي   صائيكأخ القدرة على األداء و الفعالية املطلوبتني يف عمله  اختصاص علم النفس
  االجتماعية مستقبال ؟

هل يتفق املمارس الختصاص علم الـنفس  : ملعرفة دلك جيب اإلجابة على التساؤل التايل 
من جهة  و املكون يف االختصاص نفسه  من جهة أخرى حول أهداف التكوين؟ هل تعرب أهداف 

  التكوين عن احلاجات الفعلية ملمارسة االختصاص ؟
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الن هده األهـداف  ، ده ال يكفي للقول بوجود الفعالية التنظيمية يف القسم  حىت هدا وح
و ،وهنا جند أنفسنا أمام معضلة أخـرى  ، مطالبة بالتحقق يف املنظمة من خالل عوامل  مساعدة 

فمن خالل العوامل املختلفة املساعدة على حتقيق أهـداف  . تربز احلاجة للتحقق من هذه األهداف
علـم   قسم  العوامل املتوفرة يف القسم و اليت تضمن لنا حتقيق الفعالية املطلوبة يف ما هي، املنظمة 

  ؟ النفس وعلوم التربية
حيـث ان  ،ال يعين دلك عدم حتققها  و لو جزئيـا  ، وسواء حتققنا من وجودها أو عدمه 

ات و بالتايل هل ميكن ألحد هده الفرع تكـوين اإلطـار  ،القسم به ثالث فروع جزئية للتكوين 
  .املطلوبة للمجتمع؟

و علـوم التربيـة   وعلم الـنفس   يف قسم التخصصات هل ختتلف  الفعالية التنظيمية  باختالفنا 
  االرطوفونيا؟  

 و هذا ما جـاءت بـه   غالبا ما تشترط اخلربة السابقة يف امليدان كمعيار أساسي للتوظيف 
بالت اليت أجريـت مـع مسـئويل    ، كما أكدت املقاالدراسة االستطالعية اليت قام ا الباحث 

التوظيف بعدد من املؤسسات املوظفة لألخصائيني النفسانيني أن هؤالء األخريين يف حاجة ماسـة  
إىل إعادة هيكلة و توجيه و إىل فترة زمنية طويلة نسبيا للتأقلم و التكيف مع مهامهم  إضـافة إىل  

م كفرع تكوين جـامعي لـه   إضافة إىل خصوصيات القس. جهد كبري يف تكوين إضايف ضروري
انتهجنا أسلوبا خاصا  وعليه ،املنظمة  اإلنتاجية و اخلدماتية و التعليمية و أخريا التكوينية  صخصائ

  :جاءت فروض الدراسة كالتايليف دراسة الفعالية التنظيمية يف هدا القسم  و عليه كذلك 
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  :فروض البحث -2

  : الفرضية العامة
لعلم النفس على حتقيق قسم علم النفس و علـوم التربيـة و    املمارسون يتفق املكونون و

  .للفعالية التنظيمية ااالرطوفوني
  : اجلزئية األوىلالفرضية 

أن أهداف التكوين يف القسم ناجتة من حاجـات  لعلم النفس يتفق املكونون و املمارسون 
  . اتمع

    : اجلزئية الثانيةالفرضية 
على وجود العوامل املساعدة على حتقيق الفعاليـة  لعلم النفس رسون يتفق املكونون و املما

  .االتنظيمية يف قسم علم النفس وعلوم التربية و االرطوفوني
  

  :اجلزئية األوىلالفرضية اإلجرائية اخلاصة بالفرضية الفرضيات 
يتفق  املكونون حسب اختصاصات تدريسهم أن أهداف التكوين يف القسم ناجتة مـن  -
  . تمعحاجات ا
يتفق املمارسون  النفسانيون حسب اختصاصام أن أهداف التكوين يف القسم ناجتة من  -

  .  حاجات اتمع
  

  :اجلزئية الثانيةالفرضية اإلجرائية اخلاصة الفرضيات 
يتفق املكونون حسب اختصاصات تدريسهم على وجود العوامل املساعدة على حتقيـق   -

  .اعلم النفس وعلوم التربية و االرطوفونيالفعالية التنظيمية يف قسم 
يتفق املمارسون النفسانيون حسب اختصاصام على العوامل املساعدة علـى حتقيـق    - 

  .االفعالية التنظيمية يف قسم علم النفس وعلوم التربية و االرطوفوني
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  :أمهية البحث -3
- تمعات املتحضرة ألنه يقف إن هذا النوع من الدراسات بالغ األمهية عند املنظمات وا

على أوجه النقص أو الضعف، وبالتايل إمكانية استيعاب هذه النقائص بدراسات وجتارب أخـرى  
بصـورة   القسـم مكملة، وبذلك فهذا النوع من الدراسة يسمح لنا بتعديل برامج التكـوين يف  
يـد يف  جلتوضـع  مصغرة، ويف اجلامعة بصورة أمثل وبذلك يسمح للمتخرجني بفـرض أكـرب   

واليت يتلقون عليها تكوينا آخـر  -التشغيل،وذلك من خالل إدراج النقائص املوجودة يف تكوينهم
   .، وما لذلك من تنقيص يف التكاليف اليت درها املؤسساتالقسمضمن تكوينهم يف  -خارجي

ومركـز   ، مطلوبة بشدة )خاصة صيف هدا االختصا( كذلك تصبح الكفاءات اجلامعية -
بدورها بني املؤسسات االقتصادية املستهلكة هلا، وهذا ألا ذات كفاءة ميدانية عالية منافسة هي 

وال حتتاج إىل تكاليف تدريب عالية، أي ماهرة ورخيصة،وهذا ما قد يتطور إىل أن يصبح بصيغة 
أن املؤسسات تتعاقد مع اجلامعة بشكل رسم تساهم يف عملية التكوين ووضع الربامج،والتأهيـل  

  .، وبذلك ترفع بعض أعباء التكوين عن كاهل اجلامعةاملهين
إضافة إىل هذا كله ترتبط اجلامعة اجلزائرية بالواقع االقتصادي واالجتماعي ومبا أن هذا  -

عالقة متبادلة يف (األخري يف تطور وحتسن مستمرين فإا بالضرورة سوف تتعاطى من نفس الكأس 
  ). املنفعة
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  :أهداف البحث -4

 القسـم  عرفة حتديد مدى االتفاق والتنسيق املوجود بنيمليهدف البحث إىل مجع البيانات 
  . ومن خالله اجلامعة ككل و املؤسسات املستقبلة لإلطارات املتخرجة

كذلك حتديد ما إذا كانت أهداف التكوين هي اليت ال تتالءم مع متطلبـات و حاجـات   
و بالتايل أمكننا دلك مـن  ، هي اليت يف حاجة للتعديل  اتمع أم أن عوامل حتقيق هذه األهداف
   .حتديد نقاط القوة و الضعف يف القسم

يف حد ذاته من اجل حتقيق األهداف القسم املوجود داخل و التفاعل  معرفة مدى التناسب
  .املرجوة من تكوينه

علم الـنفس  قسم مجع معلومات تفصيلية فيما خيص مدى جودة خرجيي برامج التكوين يف 
  .وعلوم التربية

  .حتديد البيانات الوظيفية يف التنظيم، وذلك بتعديلها لتحسني التالؤم بني التكوين والتشغيل
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  :مصطلحات البحث -5

لكثرة االختالف يف املفهوم النظري و التطبيقي يف ميدان الفعالية التنظيمية فان حتديد معاين 
  :اردة يف الدراسة واجب و مفاهيم املصطلحات الو
مدى تالؤم أهدافها مع احتياجات اتمع وقدر عناصرها على حتقيق هـذه   :فعالية املنظمة

  .من خالل مؤشرات خاصةاألهداف 
مدي مالئمة أهداف التكوين الحتياجات التشغيل يف االختصاص وقدرة  :فعالية التكوين
  . القسم على حتقيق دلك

  هنا هي فعالية التكوينباختصار فعالية املنظمة  
  :)مؤشرات الفعالية التنظيمية( عناصر املنضمة الفعالة

  .واضحة ومستمدة من احتياجات اتمع:  أهداف .1
  :العوامل املساعدة على حتقيق األهداف. 2
  )يف موضوعنا التكوين (دور و نشاط املنظمة : مهمة.
  : ، وهمأكفاء قادرين على التجاوب مع املهمة: أفراد .

  .األستاذ اجلامعي املسئول عن التكوين يف اختصاص علم النفس بالقسم: املكون             
هو األخصائي النفسي املمتهن لوظيفة ضمن احد فروع علم الـنفس الـيت    :املمارس     

  .املتوفرة للتكوين يف القسم
  .األجهزة و الوسائل املساعدة على أداء املهمة :الوسائل التقنية .
  . هيكل التنظيم و التسيري و التخطيط و العالقات داخل و خارج املنظمة: نظيمالت .
املتطلبات املعرفية والنظرية و التطبيقية الواجب توفرها يف األخصـائي  : حاجات اتمع. 
  .النفسي
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  :الدراسات السابقة -6
ات سابقة لقد صادفت من خالل تصفحي للخلفية النظرية ملوضوع البحث هذا على دراس

خمتلفة على املستويني الوطين والدويل، كما أا كانت بعدة لغات عربية وفرنسية وإجنليزية، وقـد  
ساعدت هذه الدراسات على توضع البحث يف إطار معني من خالل جوانب إجيابيـة وأخـرى   

  .ناقصة أو خمتلفة، أثرت على هذا البحث
  :ياا وسلبياالذلك سوف أعرض الدراسات كملخصات يتم ذكر إجياب

  : بعض الدراسات املتعلقة بالفعالية التنظيمية
  :الدراسة األوىل
ـ . أ "و" OTTAWA أوطـاوا  "و "J.BARETTEباريت  -ج"قام الباحثان  اج ديريف

DURIVAGE  من جامعة كبيكQUEBEC   حبث حول أثـر خمتلـف أمنـاط حلـول     بإجراء
  .موظف 5000ية كندية تضم الصراعات على الفعالية التنظيمية يف منظمة بوليس

ومن خالل املعطيات املتحصل عليها من مصلحة الشرطة ملدينة كبرية، مث اختيار أربع مناذج 
  :حلول صراعات مع مؤشرات الفعالية التنظيمية هي

  .منوذج مواجهة الصراعات والتكفل ا بسرعة -
  .منوذج التقليل من الصراعات -
  .)CONFLITS(منوذج جتنب الصراعات  -
  .لنيوكل حالة إىل املسؤ منوذج الرجوع يف -

  :وملعرفة أثر  هذه النماذج على الفعالية التنظيمية انطلق الباحثان من الفرضيات التالية
  .إن إستراتيجية حل الصراعات بواسطة املواجهة تعترب األكثر فعالية داخل املنظمات. 1
الية من املواجهة واألكثر فعالية مـن  إن إستراتيجية التقليل من الصراعات تعترب أقل فع. 2

  .التجنب والرجوع إىل املسؤولني
  .إن إستراتيجية التجنب هي اإلستراتيجية األقل فعالية مقارنة مع النماذج األخرى. 3
  .كلما زادت الصراعات قلت الفعالية التنظيمية -4
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طريق املواجهة مع  وتشري النتائج املتحصل عليها إىل أن النموذج املتعلق حبل الصراعات عن
  :املعنيني يعد النموذج الوحيد الذي

  .ليسله أثر سليب على الفعالية التنظيمية  -
  .له عالقة إجيابية مع منح املكافآت والفعالية التنظيمية -

أما منوذج جتنب الصراعات فهو اإلستراتيجية األقل فعالية مع جمموعة النماذج األخـرى،  
لباحثان وجود عالقة طردية بني الصراعات واإلنتاجية ونظام املكافآت زيادة على هذا فقد استنتج ا

  .الفردية
  :الدراسة الثانية
بـروفنس          اون اكـس " من معهد إدارة املؤسسات"  P.MESCHI مسكي" قام الباحث

AIX-EN-PROVENCE  " بإجراء دراسة حول إجياد العالقة بني التكوين والفعالية التنظيمية يف
  :الدولية املختلطة، وتتلخص أهداف الدراسة فيما يلي املؤسسات
  .حتديد العالقات السببية بني فعالية التكوين وسياق وسريورة التكوين. 1
  .تقومي فعالية التكوين داخل هذه الشركات. 2
  .وضع التكوين األكثر فعالية للتماشي مع السياق التنظيمي هلذه الشركات. 3
مل البنيوية والثقافية اخلاصة ذه الشركات من جهة وممارسـة  دراسة العالقة بني العوا. 4

  .التكوين من حيث اخلصائص والفعالية
  :وقد حدد الباحث املتغريات املستعملة يف دراسته كما يلي

  :اخلصائص البنيوية والثقافية من حيث .أ
  حجم الشركة الدولية املختلطة من حيث عدد املوظفني الدائمني يف مؤسستها -
  .دد املؤسسات املتحالفة أو الشريكة، املشاركة يف تسيري املؤسسة املختلطةع -
درجة التبعية للمؤسسات املتحالفة اجتاه املؤسسة املختلطة الدولية خاصة يف جمال انتقال  -

  .الكفاءات أو املوارد
  .التجربة الدولية للمؤسسات املتحالفة من حيث البعد اجلغرايف -
  .ال من حيث إدراكهم اإلجيايب أو السليب جتاه خصائص مناخ العملالرضا الوظيفي للعم -
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  :خصائص ممارسات التكوين من حيث .ب
ويتعلق األمر هنا بدرجة الصعوبة يف بصـياغة وأخـذ القـرار يف    : تعقد قرار التكوين -
  .التكوين

  .تكوينويتعلق األمر هنا مبدى استعمال اإلجراءات يف صياغة وحتضري ال :ختطيط التكوين -
ويتعلق األمر هنا بدرجة التكيف مع السياق البشري والبنيـوي الـذي   : مرونة التكوين -

  .سيجري فيه التكوين
  : خصائص الفعالية يف ممارسات التكوين من حيث. ج
ويتعلق األمر هنا بالتعديالت اليت يعرفها سلوك : حتويل الكفاءات املتعلمة خالل التكوين -

  .ودم إىل مناصب عملهمالعمال املكونني بعد ع
ويتعلق األمر باهودات املبذولة من طرف العمال املكونني يف عمليـة   :دافعية التحويل -

  .حتويل الكفاءات املكتسبة خالل التكوين إىل مناصب عملهم
  :وقد توصل الباحث إىل النتائج التالية

يهم دافعية كبرية وقابليـة  إن مشاركة العمال يف برامج التكوين املهين املتواصل خيلق لد -
لتطبيق الكفاءات املكتسبة واملتعلمة وحيققون يف الواقع حتويالت مهما ينعكس إجيابا على الرضـا  

  .الوظيفي ومناخ العمل
على ممارسات تسيري املـوارد  ) حجم املؤسسة(أوضحت الدراسة تأثري املتغريات البنيوية  -

للتكوين أمهية كـربى، فسياسـتها حمـددة     البشرية، حيث أن معظم الشركات الضخمة تعطي
وإستراتيجيتها خمططة وأا متتاز خبصوصية حتويل الكفاءات املتعلمة حنو حتسـني األداء وزيـادة   

  .الفعالية
أما فيما خيص دراسة العالقة بني املناخ الداخلي وفعالية التكوين، فقد توصل الباحث إىل  -

، وأن هناك عالقة طردية بـني  )أو املناخ الداخلي(العمل  أن فعالية التكوين تشترك مع طبيعة حميط
للعمال املكـونني   املسئولنيفعالية التكوين والرضا الوظيفي للعمال املكونني، يصل إىل درجة دعم 

  .اآلخرين
أصبح عمليا بواسطة مؤشر درجة حتويل حنو العمل بالكفاءات " فعالية التكوين"إن متغري  -

  .أو بواسطة مؤشر درجة الدافعية للتحويلاملكتسبة خالل التكوين 
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من بني العوامل املفسرة للفروق يف ممارسات التكوين يف املؤسسات، جند ثقافة املؤسسة  -
حتتل مكانة مرموقة، حيث أن ثقافة املؤسسة والتكوين عنصران مرتبطان بعضهما البعض، الواحد 

  .ة ترجع إىل ممارسات تكوين مالئمةيؤسس ويعزز اآلخر والعكس بالعكس، إن بعض أمناط الثقاف
واملتغريات املشـاركة يف  ) البنيوية والثقافية(وجود عالقة وطيدة بني املتغريات التنظيمية  -

والشكل التايل يوضح هتـه  ) اخلصائص، الفعالية(ممارسات التكوين يف الشركات املختلطة الدولية 
  العالقة

  :بعض الدراسات املتعلقة بالتكوين اجلامعي
  :لدراسة األوىلا

لقد أكد عبد اهللا بوبطانة  يف دراسة أجراها عن دور التعليم العايل و اجلـامعي يف التنميـة   
، على انه حيضا بأمهية كربى لدوره يف حتقيق التنمية ،حيث خلـص يف  1984بالبالد العربية سنة 

مدى مالئمة أهداف هـدا  حبثه إىل أن فعالية نظام التعليم العايل ألي بلد يعتمد اعتمادا كليا على 
  . التعليم ملتطلبات التنمية الشاملة

  :الدراسة الثانية
فقد أكد يف دراسته اليت أجراها حول التعليم اجلامعي بـني الواقـع و    "حممد برهوم"أما 

، أن أزمة التعليم العايل يف الوقت الراهن تتمثل يف وجـود بطالـة بـني    1988الطموحات سنة 
عملية التنمية يف الوقت ذاته نظرا اعدم ارتبـاط النشـاطات التعليميـة و     املتعلمني وعجز يف دفع

و يؤكد من جهة أخرى أن هدا الوضع يتطلب ضرورة ضبط عملية .البحثية العربية بربامج التنمية 
هلا ، وحاجـة اتمـع و    ةزيادة الطلبة املقبولني يف اجلامعات مبا يتناسب مع القدرات االستيعابي

حنو التعليم املهين و الفين ملا له من دور فعال يف جماالت التنمية الصناعية و التقنية،  تشجيع التوجه
و يوصي أيضا بان على اجلامعات العربية  بناء اإلنسان القادر على حتمل مسؤولية التغيري و التنمية 

  . جلامعاتيف جمتمعه و أن عليها تبين اجتاه تنموي متوازن يأخذ من تراث اتمع و من جتارب ا
 :الدراسة الثالثة

للجامعة دور هام جدا يتمثل  أن 1987يف حبثه النظري املنشور سنة  "حسني الدوري" يشري
جمال العمل و  إليهليتحقق التكامل بني ما حيتاج  و تدريب القوى العاملة يف الوطن العريب إعداديف 

يتطلب من اجلامعات العمل اجلـاد  ما خترجه اجلامعات من طالب و متدربني،وهلدا فان هدا الدور 
كمية  أويكون هناك أي خلل يف نوعية  أنو الدءوب لتحقيق دلك التكامل بشكل متوافق، دون 
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بالغـة   إعطاء أمهيةهدا ما يتطلب .خرجيي اجلامعات من حيث تطابقها مع متطلبات سوق العمل 
 إىلإىل خمـاطر سـيئة،تؤدي    به يؤديغيا أنلتخطيط التعليم العايل و ربطه خبطوط التنمية ،حيث 

 إمجـايل معرفة  بأنهالتخطيط للتعليم العايل  " الدوري" كما يعرف.سوء استخدام املوارد البشرية 
القوى العاملـة يف   إمجايل كذلكاحتياجات من القوى العاملة يف كل جمال من جماالت اتمع و 

 تلـيب  الـيت فية توفري االحتياجات و كي و تطور قوى العمل الوطنية املستوى  الوظيفي و التعليم
  .الطلب املقدر، مع ربط كل دلك مبخطط التنمية الشامل ، املستمر و املستقبلي
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مصـطلح   و دراسـة   ميدان السلوك التنظيمي مشكلة عويصة يف حتديد واجه الباحثون يف

، فتعـددت  حديثـة الفعالية التنظيمية، ذلك أن األدبيات السيكولوجية يف هذا اال، الزالت يف 
باختالف املناهل واملدارس اليت تنتمي إليها هؤالء املفكرين  االساليب و املناهج التعاريف واختلفت

  .املهتمني ذا املوضوع
 :تعريف الفعالية التنظيمية -1 
  ".مقياس ألداء املنظمة نسبة ألهدافها: "بأا" Choff.B.A كري شوف"عرفها ي

قياس مستوى إجنـاز األهـداف، وميكـن    : "بأا" Anderson.C.R أندرسون"ويعرفها 
أم مصـطلح الفعاليـة   " هنري كلود دو بيتنـيرت  "، فيما يرى الباحث "للمدراء بلوغ أهدافهم

التنظيمية قد اقترن باستعمال جمموعة معارف وتقنيات للعلوم السلوكية من أجل تطوير املنظمات، 
  .وذلك بإدماج الطموحات الفردية للنمو والتطور مع أهداف املنظمة

تكون املنظمة فاعلة عندما تصل إىل الدرجـة  : "على أا"  Campbellكامبل "كما يعرفها
: علـى أـا    Bernard برنـارد : ، وتقريبا يف نفس االجتاه جند تعريف " ق فيها أهدافهااليت حتق

  ". الدرجة اليت تستطيع فيها املنظمة حتقيق أهدافها"
ومبعىن أكثر وضوحا فإن املنظمة تتسم بالفعالية حيثما تستطيع حتقيق أهدافها،أما إذا فشلت 

كذا فإن الفعالية وفق هذا املفهوم ترتبط أساسا بقدرة املنظمة فيذلك فإا تتصف بعدم الفعالية، وه
املنظمة على حتقيق أهدافها وبدرجات متفاوتة،وقد شاع استعمال هذا املفهوم للفعالية بني الباحثني 

  .واملتخصصني ومت اعتماده مؤشرا أساسيا يف تقييم أداء املنظمة وقياس سبل فعاليتها
قدرة املنظمة على : "حيث عرف الفعالية على أا بشيء مغاير،"Alvar  ألفار "ولقد أشار

ص  2007.تاوريرت نور الـدين (".البقاء والتكيف والنمو، بغض النظر عن األهداف اليت حتققها
125(  

ويتضح جليا إعطاء مفهوم الفعالية بعدا أمشل وأوسع من معىن حتقيق األهداف على اعتبار 
غرية، لذلك فهي تسعى بكل إمكانيتها لتستطيع البقـاء  أن املنظمة نظاما مفتوحا يتعامل مع بيئة مت

  :واالستمرار يف الوجود، وعليه فإن الفعالية مبوجب هذا التعريف تكمن يف حتقيق ما يأيت
  .قدرة املنظمة على حتقيق أهدافها -أ
  .قدرة املنظمة على التكيف مع البيئة واالستمرار يف البقاء عاملة فيها -ب
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  .النمو والتطور باستمرار قدرة املنظمة على -ج

أي أن الفعالية تتعلق بالسبل الكفيلة باستخدام املوارد البشرية واملادية واملالية واملعلوماتيـة  
  .املتاحة، استخداما قادرا على حتقيق األهداف والتكيف والنمو والتطور

حتقيـق  (من خالل التعاريف السابقة أنه ال يوجد تعارض بني النوعني يف مفهوم الفعاليـة  
ومها غري متعارضني، بل مكمالن لبعضهما، ألن حتقيق أهـداف املنظمـة ال   ) األهداف والتكيف

ميكن أنيتم الفعالية املطلوبة إال إذا أخذت الظروف احمليطة يف االعتبار، ومنه ميكن تعريف الفعاليـة  
ظـل االسـتغالل    درجة حتقيق أهداف املنظمة القصرية والطويلة األمـد، يف : "التنظيمية على أا

  ".الكفء والتأقلم الفعال مع ظروف املنظمة الداخلية واخلارجية

كما تشري الفعالية التنظيمية إىل األحكام اليت يصدرها حول األفضلية أو اجلاذبية كنتـائج  
أداء املنظمة من وجهة نظر اجلهات املختلفة ذات املصلحة واليت تتأثر بطريقـة مباشـرة أو غـري    

  .مباشرة
قدرة املنظمة على حتقيـق األهـداف   : فإن الفعالية التنظيمية تعين يف أبسط معانيها عموما

املخطط هلا سلفا، من خالل بعض املؤشرات االقتصادية كاإلنتاج كمـا ونوعـا، ومؤشـرات    
مما يكفل للمنظمة االسـتقرار  ... اجتماعية سلوكية كرضا األفراد، واملشاركة يف اختاذ القرارات 

  . النمو والتطور والبقاءوالتكيف ومن مت
  :تعريف الكفاءة التنظيمية -2

هناك مسامهات عديدة من املدارس الكالسيكية واحلديثة يف التنظيم حول مفهوم الكفـاءة  
ص  .1989.خليل حممد حسن الشـماع ( :التنظيمية ومدلوالا وميكن أن نشري إىل أمهها فيما يلي

21-22.(  
  :ةونظرية الكفاء Weberماكس فيرب   

وانطالقا من قراءته " م18ق"انطالقا من البيئة األملانية يف " فيرب"وضع عامل االجتماع األملاين 
لتواريخ اإلمرباطوريات القدمية، أسسا لنموذج إداري بريوقراطي يتميز بأعلى درجة من درجـات  

لنظريـة،  الكفاءة اإلدارية، ورغم وضح النظرية وبساطتها، إال أن هناك مآخذ عديدة على هذه ا
تقدم ا النقاد حتد من صالحيتها، وأمهها حمدوديتها من الناحية التطبيقية وإمهاهلا لتأثريات العوامل 

  ...النفسية واالجتماعية والبيئية لألفراد واعتربهم جمرد آالت
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  :ونظرية الكفاءة Taylorفريديريك تايلور  

بتركيزهـا علـى    1911كية عام يف الواليات املتحدة األمري" تايلور"لقد عرفت دراسات 
املبذولني من قبل الفرد العامل يف اجلهاز اإلداري، وعليه فإن درجة كفاءة " الوقت واحلركة"حتليل 

الفرد واجلهاز يقاس بدرجة مقاربة العمليات اليت تقوم ا كال منها، ونفس الشيء بالنسبة هلـذه  
اصة كونه ركز على النـواحي اإلجرائيـة يف   النظرية لتايلور واليت نالت نصيبها من االنتقادات خ

  .املنظمة وإمهاله للنواحي اهليكلية
ومهما يكن من أمر، فلقد تواصلت إسهامات علماء التنظيم يف الكفاءة التنظيمية املتاحـة،  
حيث أن املنظمة اهلادفة للنمو والتطور ال بد وأن تؤمن إمكانية استمرار التدفق للمدخالت حـىت  

ل ومستمر، فاملبالغة بإمكانية حتقيق األهداف مع عدم كفاية املوارد املتوافرة جيعل تعمل بشكل فاع
  .املنظمة تعاين من إخفاقات حادة يف جممل أنشطتها

على أن املنظمة تصبح ذات كفاءة " Carzo and Yanouzas كارزو و يانوزاس"وقد أكد 
  ".اليت تعطي أكرب املردوداتحينما تقوم باستثمار مواردها املتاحة يف ااالت :"عالية

وهذا يتضمن اجتاه املنظمة إىل اعتماد أسبقيات يف االستثمار يف امليادين اليت تولـد أعلـى   
مردود مادي ومعنوي، كما أشار بعض الباحثني إىل أن كفاءة املنظمة ينظر إليها غالبا من زاويـة  

ملني، األمر الذي من شأنه أن يعـزز مـن   تقدمي املنافع القادرة على رفع الروح املعنوية لألفراد العا
  .إسهامام يف حتقيق األهداف وبدرجات أعلى من كفاءة األداء

كذلك إمكانية توفري سبل الوالء للمنظمة مسألة أساسية للمنظمات املعاصرة كوا مرتبطة 
  :بكفاءة األداء، ولذلك نؤكد هنا على أن قياس الكفاءة يعتمد على مؤشرين مها

  .افر الطاقات البشرية واملادية واملالية واملعلوماتية املتاحةمدى تو -أ
  .سبل استخدام تلك املوارد املتاحة لتحقيق األهداف -ب

ويف ضوء ذلك فإن مفهوم كفاءة األداء، يعتمد على درجة الرشد يف اسـتخدام املـوارد   
حاجات األفـراد  املتاحة بالشكل الذي حيقق أعلى نسب املردودية منها، وكذلك إشباع رغبات و

ناصر  (.العاملني، ورفع الروح املعنوية لديهم مبا يعزز رغبتهم واندفاعهم للعمل ووالئهم للمنظمة
  .)399ص  .حممد العديلي
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على إنتاج  -اخلدمي احلكومي –درجة قابلية اجلهاز اإلداري : "وميكن تعريف الكفاءة بأا

توزيع هذه اخلدمات وفقا للمعايري احملددة، وذلك اخلدمات العامة بالكميات والنوعيات املطلوبة و
  ".بأقل قدر من اهودات البشرية واملصادر املادية وبأقصر فترة زمنية ممكنة

نالحظ من هذا التعريف بأنه ربط فكرة الكفاءة بعمليات اإلنتاج والتوزيع وبالتايل بعملية 
بلية املنظمة على إشـباع حاجـات   إشباع احلاجات العامة للجمهور، أي تقاس الكفاءة مبدى قا

  .األفراد العاملني وإشباع احلاجات العامة للجمهور
  :الفرق بني فعالية وكفاءة املنظمة -3

كما سبق اإلشارة إليه يقصد بالفعالية التنظيمية قدرة املنظمة على حتقيق أهدافها وتكيفهـا  
رباح املستهدفة وتقـدم للمجتمـع   مع احمليط وتطورها، فشركة األغذية املعلبة مثال اليت حتقق األ

  .منتجات مرتفعة اجلودة هي شركة حتقق الفعالية
أما الكفاءة التنظيمية فترتبط باالستخدام االقتصادي للموارد املتاحة، وتقيس مدى حتقيـق  

تكلفة احلصول على هـذه  (املخرجات بأقل مدخالت ممكنة أو العالقة بني املخرجات واملدخالت 
  ).املخرجات
  
، تفقد كميات كبرية مـن  )األغذية املعلبة(أن إحدى الشركات العاملة يف نفس اال  فلو

احملاصيل املستخدمة يف اإلنتاج ويف نفس الوقت، تتسبب يف أحداث تلوث يف البيئة احمليطـة فـإن   
  .هذه الشركة ال تعمل بكفاءة

ـ   رى مـع  كما أنه يف حالة ما إذا حققت منظمة خمرجات أكثر من خمرجات منظمـة أخ
ميكن القول أن املنظمة األوىل هـي   –بافتراض أن ظروفها واحدة  –استخدام مدخالت متساوية 

  .أكفأ وأحسن من املنظمة الثانية
مما تقدم يتضح أن الفعالية ترتبط باألهداف، يف حني ترتبط الكفاءة بالوسائل، فإذا كانت 

ذلك يعين إمكانية اسـتخدام الكفـاءة    الكفاءة أحد األهداف اليت ترغب املنظمة يف حتقيقها، فإن
  )15(.كأحد املؤشرات الدالة على الفعالية التنظيمية،أي أن الفعالية التنظيمية أمشل من كفاءة املنظمة

وتسهل عملية قياس الكفاءة، حني نطبقها على املنظمات التجارية اليت دف للحصـول  
  س الوقت احملافظة على رصيد دائم ميثل الفرق على الربح والزيادة بقدر املستطاع يف اإلنتاج ويف نف

 خمرجات املنظمة : كفاءة املنظمة هي عبارة عن
 مدخالت املنظمة
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مما يعكس كفاءة املنظمة عالية ) املخرجات/املدخالت(بني املواد املستخدمة واملواد املنتجة 

أو متوسطة أو منخفضة بالنسبة ملعايري األداء املوضوعية اليت حددا املنظمة وكذلك بالنسبة لطبيعة 
  ).377ص  .2003 .حممد فريد الصحن .د سعيد عبد الفتاححمم( .اهلدف الذي يسعى إىل حتقيقه

  : عناصر املنظمة الفعالة -4
كما سبق وأن أوضحنا فيفصل املنظمة، ميكن أن نتصور معا املنظمة الفعالة وكأا تضم يف 

  ).99-72ص  .علي السلمي ( :األساس ثالثة عناصر حيوية هي
  .KNOWLEDGE WORKERSرفة املورد البشري، عاملني ذوي مع: العنصر األول -

فرق العمل ذاتية اإلدارة املسؤولة عن مهام ومشروعات بذاا من أوهلا إىل  :العنصر الثاين
  .SELF-MANAGING TEAMSايتها 

تضم املعلومات وشبكات احلواسب اآللية اليت تـربط كـل الفـرق،    : العنصر الثالث -
لقرارات، ومتابعة وتقومي األداء، وتضمن احلركية وتتعامل يف كل املعلومات، وتسري لإلدارة اختاذ ا

  . واملرونة يف كل عناصر املنظمة
  :مظاهر تأثري العنصر البشري يف كفاءة املنظمات 1.4

  :ثالثة أمناط رئيسية) نتائج مسامهة العنصر البشري يف املنظمة(يتخذ السلوك اإلنساين 
املنظمة ويسـاعد علـى    وهو السلوك الذي يتفق مع توجهات ):إجيايب(سلوك معاون  -

  .حتقيق أهدافها
وهو السلوك الذي يتعارض مع توجهات املنظمة ويتسـبب يف   ):سليب(سلوك مناقض  -

  .تقويض أعماهلا ويسهم يف إفشال حماوالا لتحقيق األهداف
وهو السلوك الذي يلتزم احلد األدىن من التعاون دون أن يتجه إىل اإلجيابية  :سلوك حمايد -
  .ة،وخطورة هذا النمط احتمال احنرافه إىل سلوك مناقض بسهولةأو السلبي

  .أي أن اإلنسان يتخذ عادة قرارات ثالثة يف عالقته باملنظمة اليت يعمل ا
أن يكون سلوكه معاونا ويف (أن يشارك يف نشاطات املنظمة بشكل إجيايب : القرار األول *

  ).حتقيق أهداف املنظمة
أن يكـون  (املنظمة بشكل إجيـايب  ي بالعضوية وال يشارك يف أعمالأن يكتف: القرار الثاين * 
  ).احمايد سلوكه
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أن يتخذ موقف املعارض ويلتـزم  (أن يعمل على إفشال نشاطات املنظمة : القرار الثالث *

  ).السلوك السليب
  :التحديات اليت تواجه املنظمات احلديثة يف تعاملها مع السلوك اإلنساين  2.4

  .مة تأكيد وتدعيم أمناط السلوك املعاون وحفز مصادره الفردية أو اجلماعيةحتاول املنظ -
  .حتاول املنظمة استقطاب احملايدين وحتويلهم إىل معاونني -
  .حتاول املنظمة تعديل السلوك املناقض وحتويله إىل سلوك حمايد أو معاون -

  اينإن التحدي الرئيسي ملنظمة األعمال هو السيطرة على السلوك اإلنس
ولقد أنتجت العوامل السلوكية احلديثة كما هائال من املعلومات عن كيفية التعرف علـى  

 .handy.c.b(كفاءة املنظمة والعوامل املؤثرة فيها، والنموذج التايل يوضح بعضا من هذه العوامل

1985.p15( ولنالحظ أمهية العوامل املتصلة بالسلوك اإلنساين:  
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  :يوضح كفاءة املنظمة): 11(شكل رقم 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ):الفاعلية والكفاءة(العوامل املؤثرة يف قياس جناح املنظمة   3.4
املنظمـة والبقـاء   ) جنـاح (تؤلف مؤشرات الفاعلية والكفاءة معا معايري لقياس درجـة  

ف األساسية لتعزيز ، وأن تكون أكثر قدرة يف تبين األهدا)يف السوق مثال(واالستمرار  يف العمل 

 عوامل خاصة بالقيادة
  املهارة -
  املعرفة -
  األسلوب -
  القيم -
  األهداف -
  نوع األفراد -
  نوع العمل -

 عوامل خاصة جبماعات العمل
  احلجم  -
  التكوين -
  التجانس -
  األهداف -
  التماسك -
  العالقات -
  نوع العمل -

 عوامل خاصة بالتنظيم
  هيكل التنظيم -
  نظام الرقابة -
  نظام احلوافز -
  عالقات القوة -
  األفراد نوع -

 املناخ األفراد

 القدرة* 
  الرغبة* 
  الدور* 

 املناخ* 
  االقتصاد* 
  املناخ اإلداري* 
  املناخ النفسي* 

 كفاءة التنظيم
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مسريا، فاملنظمة القادرة على تأمني املستلزمات البشرية واملادية واملعلوماتية، بشكل دائم هي أقدر 
على تنفيذ املهمات والتطلعات اليت تسعى لبلوغها من حيث إمكانية إنتاج املخرجـات السـلعية   

، وقد تبـاين البـاحثون   )لكني مثالكاملسته(واخلدمية إلشباع احلاجات املتنامية للمستفيدين منها 
واملتخصصون يف عرض وحتديد العوامل األساسية اليت حتدد قدرة املنظمة على حتقيـق األهـداف   

  ).134-133 ص ص.خليل حممد حسن الشماع( :ودرجة تأثريها وأمهها
هي املتعلقة باملباين واآلالت واألدوات واملعدات وظـروف   :العوامل الفنية والتكنولوجية

ـ تالعمل، واألساليب املرتبطة باملهارات العامة للعاملني، وإستراتيجية اإلدارة، والسلوك ال ، ينظيم
بالظروف واملتطلبات الفنية والتكنولوجية للمنظمـة  ) وهي ذات طبيعة عامة(وترتبط هذه العوامل 

  .وسبل حتقيق أدائها الفين بوجه عام
عنويات األفراد ودوافعهم ورغبام وسبل وهي تشمل م :العوامل املرتبطة باملوارد البشرية

االتصاالت املعتمدة يف تعميقها وتطويرها مبا يعزز االستقرار التنظيمي والتوازن املتحرك واملتفاعل 
  .للمنظمة

وتتضمن ردود الفعل املنعكسة بشأا من املسـتفيدين   :العوامل املتعلقة مبحرجات املنظمة
واء ما يتعلق بدرجة انسجامها مع حاجام الفعلية، أو قدرا أو من البيئة اخلارجية بشكل عام، س

على توفري سبل اإلشباع يف الوقت واملكان املناسبني،وبالسعر املالئم، وتعد هذه املتغريات وآثارها 
  .ذات أمهية كبرية فيخلق املوائمة اهلادفة بني املنظمة وبيئتها وتوفري مستلزمات حتقيق األهداف فيها

أن هذه املتغريات والعوامل تعد ذات تأثري متبادل ومتفاعل يف حتديـد قـدرة   يتضح جليا 
املنظمة على زيادة فاعليتها وكفاءا، خاصة وأن العوامل الفنية والتكنولوجية، واملتغريات املتعلقـة  
بالقوى البشرية العاملة يف املنظمة، وطبيعة املخرجات املتحققة، تشكل مجيعهـا اإلطـار الـذي    

من خالله املنظمة حتقيق املوائمة والتكيف البيئي واالنسجام القادر علـى مواصـلة األداء   تستطيع 
الفعال، واالستثمار األمثل للطاقات املتاحة على سبيل حتقيق األهداف، على املستويني التشـغيلي  

تطور واالستراتيجي، لذا فإن السعي احلثيث للمنظمة لتحقيق أهداها جيعلها قادرة باستمرار على ال
  .والنمو، وعلى خلق مرتكزات االستقرار، واالستمرار على حتقيق األهداف األكثر طموحا

  :مقاييس فعالية التنظيم .5
كل عنصر من عناصر فعالية التنظيم، له املقاييس اليت متكن من معرفة درجة فعالية وكفاءة 

س القـدرة علـى التـأقلم،    هذا العنصر داخل املنظمة، وكما اتضح لنا أنه من أمثلة هذه املقـايي 
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اإلنتاجية، مقياس الرضا، مقياس الربح، املقدرة على استخدام املوارد املتاحـة، مقـاييس كفـاءة    
  .إخل...استخدام عناصر املنظمة

كما أنه ميكن أن تستخدم بعض املقاييس للحكم على فعالية املنظمة ككل مثـل حجـم   
دم كفاية استخدام املقياس الكلي على فعاليـة  إنتاجها والربح الصايف، ولكن جيب أن نشري إىل ع

واليت سنعمل علـى  فعالية املنظمة لمقاييس أخرى  عدت املنظمة وحده، بل ينبغي أن يستخدم مع
  .تلخيصها الحقا

وعموما يالحظ أن موضوع فعالية املنظمة مازال حيتاج إىل مزيد من البحث حىت يتضـح  
ة املنظمة تتمثل يف درجة مقدرة املنظمة علـى حتقيـق   ويتبلور أكثر،ومهما يكن من أمر فإن فعالي

وتبني لنا أن عناصر فعالية املنظمة السـالفة   ، أهدافها يف ظل ظروف املنظمة الداخلية واخلارجية،
  .توافرها بشكل مقبول سوف يؤدي إىل حيوية املنظمة وبقائهامدى  الذكر و

االجتاه األول يركز علـى درجـة    ويف ضوء ما سبق هناك اجتاهني لتحديد فعالية املنظمة،
حتقيق املنظمة ألهدافها، ويعاب على هذا االجتاه أنه يف الواقع يوجد غالبا اختالف بني األهـداف  

  .على املنظمةسواء الداخلية او اخلارجية  وبني تنفيذها، اختالف قد تفرضه درجة تأثري الظروف 
ملنظمة، والذي يركز علـى درجـة   ومن أجل ذلك ظهر االجتاه الثاين للحكم على فعالية ا

أي درجة تفاعل املنظمة مع الظروف، على الرغم من أمهيـة  ... استفادة واستغالل وتأقلم املنظمة
ذلك ، لكن األهم هو تأثري املنظمة نفسها على هذه الظروف، وكذلك درجة حتقيـق املنظمـة   

تخذ نمن أجل ذلك ميكن أن  فعة ،و هي التكوين العلمي اجليد و حتقيق املن ألهدافها الداخلية أيضا
مدى حتقيق أهداف املنظمة كمعيار للحكم على فعالية املنظمة،ولكن ينبغـي أن تتسـع هـذه    

ويف هذا اإلطار  ، )أي اتمع(مستوحاة من املنظمة األم اليت تنتمي إليها  األهداف لتشمل أهداف
ص ص  .حامد أمحد رمضان بدر(:يتميكن القول بأن فعالية املنظمة ينبغي أن تشكل على األقل اآل

374-375.(  
  .البقاء 6-التطور،  -5التأقلم،  4-الرضا،  3-الكفاءة،  -2اإلنتاجية،  -1
  
  

وهذه العناصر تعترب عناصر لفعالية املنظمة ككل،حيث ميكن أن توجد عناصر أخرى للنظم 
اصر أخرى أو يؤخذ منها الفرعية للمنظمة، كما أا جمرد عناصر مقترحة ميكن أن يضاف إليها عن
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بعض العناصر حسب ظروف كل منظمة، وعموما ميكن استخدامها أو االسترشاد يف احلكم على 
  .فعالية املنظمة، وينبغي على كل منظمة أن تأخذ ا قدر اإلمكان لقياس درجة فعاليتها

قبولة فيظل وهي مقدرة املنظمة على إنتاج خمرجات املنظمة بالكمية املوجودة امل: اإلنتاجية
ظروف املنظمة، وقياس اإلنتاجية يتضمن املبيعات، واألرباح، نصـيب املنظمـة مـن السـوق،     

  .ومنتجات منتجة أو خدمة مقدمة
ومن أمثلـة  ) قسمة املخرجات على املدخالت(وميكن قياسها باستخراج معدل : الكفاءة

  .د على االستثمارمقاييس الكفاءة معدل العائد على رأس املال، تكلفة الوحدة، والعائ
ويشمل رضا العاملني، واملتعاملني وأفراد الظروف اخلارجية، ومن مقاييس رضـا   :الرضا

العاملني معدل دوران العاملني، إجنازام، معدل غياب العاملني، عدد الشكاوى، درجة رضـاهم  
  .عن العمل، ودرجة رضاهم عن ظروف العمل والعالقات مع زمالئهم ورؤسائهم

يقصد ا درجة استجابة املنظمة للتغري يف ظروفها الداخلية واخلارجية، وذلك بأن : التأقلم
تغري يف سياستها واستراتيجياا وأهدافها وخططها بشكل يظهرها مبظهر املتأقلمـة واملسـتجيبة   
للظروف احمليطة ا، والتأقلم يظهر بشكل ملموس يف أهداف وخطط واسـتراتيجيات املنظمـة   

ا من الفرص املتاحة يف الظروف، كما يتجلى التأقلم يف درجة االستفادة من نقـط  ودرجة استفاد
  .قوة املنظمة والتغلب على نقاط ضعفها

ويتمثل يف درجة منو املنظمة، ويتمثل ذلك النمو والتطـور يف إدخـال الـربامج    : التطور
يف تطوير منتجـات   التدريبية لألفراد، وكذلك يف إدخال عناصر التكنولوجيا يف املنظمة، وكذلك

  .وخدمات املنظمة بشكل يتماشى مع التطور يف املنظمات املتشاة
  .كلما كانت املنظمة فعالة تستطيع وتضمن بقاءها :البقاء
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  :بيئة املنظمة وعالقتها بالفعالية التنظيمية . 6
ىل بيئـة  جمموعة الظروف اليت تعمل املنظمة يف ظلها، وتنقسـم إ : "تعرف البيئة على أا

  ".داخلية وبيئة خارجية
وتتمثل يف املستوى احلضاري والثقايف والقيم اليت تعكس أسـلوب   :البيئة الداخلية  1.6

اإلدارة يف حتديد نشاط األفراد العاملني وسلوكيام، فاملديرون يغرسون هذه الثقافة يف موظفيهم، 
فيها، وحتدد املعايري احلضارية مدى فعاليـة  وتستمد املنظمة ثقافتها من البيئة االجتماعية اليت تعيش 

  ).106 ص .2003 .علي شريف(. املنظمة ومستوى جناحها
ويقصد ا مجيع القوى اخلارجية ذات التأثري على املنظمة وتقسـم   :البيئة اخلارجية  2.6
  :إىل نوعان
ة والظـروف  تأثري طويل األجل وغري مباشر، مثل الظـروف السياسـي  : البيئة العامة -          

  ...القانونية واالقتصادية، والتكنولوجية والتغيري االجتماعي والعاملي
علـي  ( ...وتشمل املتعاملني، املنافسون، النقابات، املوردون، الشـركاء : بيئة النشاط -

  ).105-99ص .شريف 
نظيمية وعليه ال ميكن للمنظمة أن تعمل يف عزلة عن البيئة احمليطة ا، بل تقتضي الفعالية الت

أن تكون املنظمة نظاما مفتوحا يضمن استمرارية تدفق املدخالت من البيئة مث حتويلها إىل خمرجات 
أمحد ( .تعود إىل البيئة مرة أخرى للوصول إىل حالة من التوازن، واملخطط التايل يوضح ذلك جليا

  ).230ص  .جاد عبد الوهاب

  
  )12( شكل رقم                                      

  
  
  
  
  
  

  

 خمرجات
  )خدمات+ سلع (

 مدخالت
 تشغيل  )موارد(

 البيئة
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معدنيـة و غريهـا   مثال يستقبل مدخالت من البيئة فيشكل أفراد وخامات احلديد فمصنع 

، تعود هـذه  ...صفائح، أعمدة) خمرجات(وأموال ومعلومات، ويعد حتويل اخلامات إىل منتوج 
ذات مواصـفات   آالتوتقوم بتحويلها إىل  املصانعاملخرجات إىل البيئة حيث يشتريها عدد من 

أو األفراد للعمل وتعود هذه املخرجات إىل البيئة حيث يشتريها عدد من مصانع ) خمرجات(عينة م
  .مقابل دفع مبالغ حمددة من املال عليها و اإلنتاج

والسوق ) لشراء املدخالت(املال : مما سبق يتبني أن البيئة توفر للمنظمة عنصرين هامني مها
ين يوفران اآللية الالزمة الستمرار حركة تدفق املواد وهذين العنصر) لتصريف وتسويق املخرجات(

  .بني املنظمة والبيئة إلحداث التوازن وضمان االستمرار
  :املؤشرات املستخدمة يف احلكم على فعالية املنظمة .7

تؤكد وجهة نظر الواقعية على ضرورة استخدام تركيبة من املؤشرات يف حتديـد الفعاليـة   
  :يف جمموعتنيالتنظيمية وميكن تصنيفها 

  .وترتبط بصفة أساسية باملخرجات وبعالقات املنظمة بالبيئة اخلارجية: املؤشرات اخلارجية 
  .وترتبط أساسا مبدخالت املنظمة وظروفها الداخلية: املؤشرات الداخلية 

عبارة عن مركب من املؤشـرات الداخليـة   : هو مؤشر الفعالية الكلية للمنظمةأما عن 
ا جمرد عناصر مقترحة ميكن أن يضاف إليها أو يؤخذ منها حسب ظروف كل واخلارجية، ولو أ

  ).284ص .حامد أمحد رمضان بدر( .منظمة
  :وفيما يلي أهم مؤشرات الفعالية التنظيمية كما يوضحها اجلدول املوايل
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  ):4(جدول رقم 
  
  

 املؤشرات الداخلية املؤشرات اخلارجية
  إنتاج السلع واخلدمات -1
  جلودةا -2
 حتقيق األرباح -3
 القدرة على التكيف -4
 النمو -5
 حتقيق أهداف جديدة -6
 التأهب لإلجناز -7
 املسؤولية االجتماعية -8
 البقاء -9

  التخطيط وحتديد األهداف -1
  املهارات العملية للمدير -2
 املهارات االجتماعية للمدير -3
 كفاءة استخدام املوارد املتاحة -4
 التحكم يف سري األمور داخل املنظمة -5
 ختاذ القرارات املشاركة يف ا -6
 تدريب وتنمية األفراد -7
 اإلدارة السليمة للصراع -8
 احلوادث -9

 الغياب -10

  
  : املؤشرات اخلارجية  1.7

اليت ) السلع واخلدمات(إن املنظمة اليت تزود بيئتها باملخرجات :إنتاج السلع واخلدمات-
  .مع اليت ظهرت فيهيرتفع عليها الطلب يف هذه البيئة، تؤكد مربر وجودها كعنصر فعال يف ات

يعد مؤشرا علـى  ) سلع وخدمات(إن ارتفاع مستوى جودة خمرجات املنظمة  :اجلودة -
األمريكية للحسابات يعتمد على اجلودة الفائقة  IBMفعاليتها فالنجاح الفائق الذي حتققه شركة 

  .للمنتجات املصاحبة للبيع
لك يف بقائها ومنوها، وبدوا كلما حققت املنظمة األرباح كلما ساعد ذ: حتقيق الربح -

من الصعب على املنظمة حتقيق الكثري من أهدافها، ومع ذلك فإن شدة التركيز على األرباح قـد  
يؤدي إىل بعض التصرفات غري املستحبة مثل طرد العمالة أو حتميل األفراد بأعباء عمل زائد عـن  

  .احلدود املقبولة
ظمة بقدر من املرونة ميكنها مـن االسـتجابة   جيب أن تتمتع املن: القدرة على التكيف -

  أي جزء ال يتجزأ من " عضوية"للتقلبات يف املتطلبات البيئية، فاملنظمة املتكيفة توصف بأا منظمة 

 الفعـالـــــية التنظـيميـــــة
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البيئة اليت تعيش فيها، وكلما حصلت علة معلومات مستمرة عن التقلبات البيئية يف الوقت 

يف كما جيب عليها أن تتأكد من صدق وثبات هـذه  املناسب تكون املنظمة أكثر قدرة على التك
املعلومات ذلك أن وجود وحدات فعالة لبحوث التسويق وتطوير املنتجات داخل املنظمة يسـاعد  

  .على حتقيق هذا اهلدف
يعترب الكثري توقف املنظمة عن النمو من عالمات عدم فعاليتها، وميكن االستدالل  :النمو -

حجم القوى العاملة، طاقة املصـنع، املمتلكـات،   : يف بعض العوامل مثلعلى منو املنظمة بالزيادة 
  .املبيعات، األرباح، واحلصة التسويقية

تسعى املنظمة الفعالة إىل حتقيق أهداف جديدة وهامة، بالنسـبة  : حتقيق أهداف جديدة -
هـدف  يكون إنشاء مراكز صحية لعالج املدمنني من الشباب هـو  ) مثال(ملراكز رعاية الشباب 

  ).مركز الشباب يف هذا املثال(جديد وهام، إن حتقيق هذا اهلدف يعد مؤشرا على فعالية املنظمة 
هو استعداد املنظمة إلجناز املهام اخلاصة فورا، إن وحـدات مقاومـة    :التأهب لإلجناز -

  .احلرائق بصفة عامة تكون عدمية الفعالية إذا مل تتوافر فيها هذه اخلاصية
أصبح هلذا املؤشر أمهية خاصة يف السنوات األخرية، ويعرب عـن  : جتماعيةاملسؤولية اال -

املسؤولية االجتماعية باحملاوالت اجلادة اليت تبدهلا املنظمة حلل املشكالت االجتماعية اليت تسـبب  
  .وجود املنظمة يف ظهورها

هذه املنظمة  عندما تنجح املنظمة يف البقاء ملدة طويلة فإن معىن ذلك أن منتجات: البقاء -
تالءم متطلبات البيئة اليت تعيش فيها، إن الشركة املقاوالت اليت تعمل يف نفس اتمع منذ أربعـني  

أمحد جاد عبد ( .عاما هي شركة ذات مسعة طيبة يف إجناز املهام اليت تسند إليها بواسطة هذا اتمع
  ).236ص  .الوهاب

  :املؤشرات الداخلية  2.7
كما تقد مبدى حتقيق املنظمـة   –ترتبط الفعالية التنظيمية  :األهدافالتخطيط وحتديد  -
وعلية فإن من أهم املؤشرات املستخدمة يف احلكم على فعالية املنظمات هـو قـدرا    –ألهدافها 

  .على حتديد األهداف وقدرا على ختطيط املسار الذي من خالله يتم حتقيق هذه األهداف
حىت تتحقق الفعالية التنظيمية فإنه البد من أن يتوافر لـدى   :املهارات العملية للمدير - 

  أعضاء املنظمة خاصة من املديرين املهارات واخلربات الفنية اليت تتعلق بكيفية إجناز األعمال الالزمة
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  .لتحقيق أهداف املنظمة
إن توافر املهارات االجتماعية لدى أعضاء املنظمـة مـن   : املهارات االجتماعية للمدير -

سـواء يف  ) العقبات(ملديرين، يضمن توفري الدعم واملساندة إىل املرؤوسني عند مواجهة التعثرات ا
العمل أو يف حيام اخلاصة إضافة إىل ذلك فاملدير االجتماعي يستطيع توليد احلماس لدى األفراد 

  .يف العمل حىت يبذلوا قصارى جهدهم من أجل حتقيق أهداف املنظمة
وهذا املؤشر يؤكد على ضـرورة أن تكـون تكلفـة    : وارد املتاحةكفاءة استخدام امل -

  .املدخالت منخفضة مقارنة بعوائد املخرجات
أي ضرورة السيطرة على سلوك األفراد داخل : التحكم يف سري األحداث داخل املنظمة -

  .املنظمة، وعلى ضرورة توزيع السلطة على عدد من األفراد بدال من تركيزها يف يد شخص واحد

  ).144ص  .2003.عبد الرمحن حممد العيسوي(
يرى كثريا من الباحثني وحىت املديرين أن مشاركة العاملني : املشاركة يف اختاذ القرارات -

  .يف اختاذ القرارات اليت تؤثر مباشرة يف أعماهلم تؤدي إىل تدعيم الفعالية التنظيمية
ري املنظمـة الـربامج التدريبيـة    هو مؤشر يؤكد على أمهية توف: تدريب وتنمية األفراد -

  .الالزمة لتنمية قدرات األفراد واالرتفاع مبستويات أدائهم، مما سيعود بالنفع على املنظمة
سـواء  (إن جناح املنظمة يف تقليل مستويات الصراع داخلها : اإلدارة السليمة للصراع -

ة للصراع مؤشرات دالة علـى  ، وكذلك يف التخفيف من اآلثار السلبي)بني األفراد أو بني األقسام
  ).238ص  .كامل حممد املغريب( .فعالية املنظمة

للسيطرة على احلوادث أمهية كبرية من الناحيتني اإلنسـانية واالقتصـادية،    :احلوادث -
ـ  ي منظمـة  واملنظمة اليت ال تستهني حبياة البشر وال تفتقر إىل وجود نظام جيد للسالمة واألمن ه

ناذرا ما تتعرض للمسائلة القانونية، أو إىل دفع تعويضات مالية ضخمة وذلك يعزز من فعاليتـها  
  .التنظيمية

إن ارتفاع معدالت الغياب يعد من أهم املؤشرات الدالة على اخنفاض فعاليـة  : الغياب -
  . سـاملنظمة والعك
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  :بعض املمارسات غري الفعالة يف منظمات األعمال  3.7

تلجأ بعض املنظمات ملمارسة عقيمة وغري مثمرة يؤدي إىل فشـلها يف حتقيـق الفعاليـة    
  ).239ص .أمحد جاد عبد الوهاب( :التنظيمية، ومن بني هذه املمارسات

  :اإلسراف يف استخدام الوقت واملوارد املتاحة -
ة الشهري وهو عبارة عن مجلـة سـاخر  " باركنسون"ويستدل على ذلك مبا يسمى بقانون 

واملثال التايل يوضـح كيفيـة انتشـار قـانون     " إن العمل يستمر فقط الستهالك الوقت: "تقول
يف دنيا األعمال مث إبالغ أحد املديرين بقرار زيادة حجم العمل يف إدارتـه بنسـبة   " باركنسون"

  .أفراد %05إىل  %07وطلب منه ختفيض عدد األفراد العاملني على اآلالت الكاتبة من  20%
بداية عرب املدير عن استيائه الشديد من هذه القرارات واعتربها قرارات تعسفية، وبعد يف ال

شهرين من تنفيذ هذه التعليمات نتأكد املدير أن الفعالية قد زادت يف إدارته واستدل على ذلـك  
) لريبونا(بزيادة كمية العمل اليت مت إجنازها يف هذه الفترة مقارنة بفترات األعمال الروتينية كتغيري 

  )...حفظ املستندات(أو 
  : انشغال اإلدارة بالتفاصيل -

حيث بقوم اإلداري باختاذ كل القرارات املتعلقة مبراحل العمل املختلفة، تاركا للمرؤوسني 
  .بديال واحدا وهو أن يكون تابعا هادئ الطباع

الروح (عنوية إن فرض اإلداري لنفسه على العمل ذه الطريقة يؤدي إىل اخنفاض احلالة امل
  .للمرؤوسني واخنفاض مستويات أدائهم مما يؤثر يف النهاية تأثريا سلبيا على فعالية املنظمة) املعنوية

جهل األفراد العاملني بأهداف املنظمة أو جهل املنظمة بأهداف األفراد العاملني يـؤدي   -
  .إىل اخنفاض مستوى الفعالية التنظيمية

 أفراد اجلماعة يف العمل، مما يعكس سلبا على التكامـل  انعدام التجانس والتماسك بني -
  ...الوظيفي، وبالتايل انعدام روح الفريق

اإلشراف املباشر واملالحق للفرد بصفة مستمرة، حيث يتوقف جناح املشرف أو فشـله   -
  .على قدرته على تطبيق الطرق اجلماعية يف اإلشراف

عبد الـرمحن حممـد   ( .اعة واملنظمة ككلالشعور باالغتراب املهين وعدم الوالء للجم -
  ).209ص  .العيسوي
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  :مناذج الفعالية التنظيمية .8

تبلورت جمموعة من األمناط للفعالية التنظيمية من خالل األحباث والدراسات اليت تناولـت  
  :هذا املوضوع،ولعل من أمهها ما يلي

  :  منوذج األهداف  1.8
 كوربيـد "و" Perrow بـريو "و " Etziouni إيتزيـوين : "من أبرز رواد هذا النمـوذج 

Chorpad "اقدرة املنظمة على : وانطالقا من منظور منوذج األهداف تعرف الفعالية التنظيمية بأ
  )p.8..ETZIOUNI.1964( .حتقيق أهدافها

حيث تعترب املنظمات أنساقا اجتماعية هلا أهداف حمددة، تسعى إىل حتقيقها وفق إستراتيجية 
  :هلذه النقطة أن األهداف الرمسية هي" ريوـب "فها،ولقد جاء يف حتليلمرسومة من طر

  .التقارير العامة للمنظمة كما هي موضوعة يف العقد •
  .التقارير الدورية •
  .التعابري العامة للمدراء التنفيذيني •
 ).571ص  .2001 .ريتشارد هال( .بيانات املسؤولني اآلخرين •

دها السياسات العملية الواقعية للمنظمة، وما هو عملها أما األهداف اإلجرائية فهي اليت حتد
يف الواقع، وقد ترتبط ا مباشرة باألهداف الرمسية، كما ميكن هلا أن تكون غري مرتبطة ا وتنمو 
وتتطور لوحدها وتتغري مع مرور الوقت وتتفاعل باستمرار مع احمليط نتيجة تغريات تنظيمية داخلية 

تتغري كما جيب أن  من البيئة اخلارجية، حيث أن الظروف االقتصادية قدأو لضغوطات غري مباشرة 
 .يأ التطورات التكنولوجية، كون القيم تتغري واألهداف التنظيمية تتكيف مع هذه الظروف البيئية

خنلص إىل القول أنه ووفق هذا النموذج حنكم على املنظمة بالفعالية عندما تستطيع بلـوغ  
  .وحتقيق أهدافها
  ).586ص  .ريتشارد هال( :أنه هناك صعوبات بالنسبة لنمط األهداف أبرزها غري
احتمال وجود أهداف تنظيمية متعددة ومتباينة من حيث األمهية مما يـؤدي إىل عـدم    -

التحكم فيها مما يؤثر على فعالية املنظمة، وهناك صعوبة ثانية تتعلق بالدقة يف حتديـد األهـداف،   
ما خاصة يف ضوء املنافسة بني املنظمات كما يشكل البعد الزمين احملدد  وهي عملية معقدة إىل حد

  .لألهداف قريبة املدى ومتوسطة املدى وبعيدة املدى صعوبة كبرية يف املقام الثالث
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  :منوذج تنظيم املوارد  2.8

ية مبثابة شبكة للعالقات بني األنظمة الفرع: "ينظر إىل املنظمة يف إطار هذا النموذج على أا
، وعليه فإن الفعالية حتقق عن طريق "وبني خمرجات النظام اليت تكون مدخالت لنظم فرعية أخرى

درجة حتقق االنسجام والتأثري املتبادل بني األنظمة الفرعية، ومن الرواد البارزين هلذا النموذج جند 
و " Geargopoulos جور غوبلوس"و " Seashore سيشور"و " Yutchman يوتشمان"كل من 

ويؤكد هؤالء على أن كل املؤسسات تؤدي مهامها على املنظمات " Tannenbaum.Aتاننبوم " 
يف حميط به موارد قليلة وحمدودة نوعا ما، وعليه فإنه ضمن هذا النموذج حنكم على املنظمات بأا 

مـن   فعالة إذا استطاعت احلصول على املوارد األولية ورؤوس األموال واملورد البشري على الرغم
 .قلة هذه املوارد واليت يبقى أمر احلصول عليها رهني إمكانيات البيئة الغنية أو الفقرية هلذه املـوارد 

  )80ص .نعمة عباس خضر وآخرون(
  :منوذج العمليات اإلدارية  3.8

 فيلي وهـاوس "و"Cyrert et Marchومارشسريت :"جند من دعاة هذا النموذج كل من
Filly et House"ريوودبفيفنر و ش"وPfiffner et Sherwood " ويتم ضمن هذا النموذج احلكم

التخطـيط،  : على املنظمة بأا فعالة من خالل قدرا وكفاءا يف أداء الوظائف اإلداريـة مثـل  
  .املوازنة، اختاذ القرار

  :منوذج املساومة أو رضا املشارك  4.8
حتليلـه للمنظمـات    تصورا هلذا النموذج من خـالل " Bernardبرنارد : "وضع الباحث

األفراد يؤدون نشاطام يف املنظمة مقابـل حـوافز   : "كأدوات للتعاون وتوزيع احلوافز كما يلي
  ".ومسامهة كل فرد من أجل حتقيق أهدافها اخلاصة، تعترب مسامهة يف الرضا النهائي لآلخرين

نوعـة  وتستعمل املنظمة تفاعل األفراد كإطار مرجعي ورئسي من أجل حتقيق أهـداف مت 
حيث اعترب دوافع األفراد العاملني يف املنظمات حمددات جوهرية، ألنـه يتوقـف منـو املنظمـة     

فينظر إىل الفعالية " Georgiouجورجيو "واستمرارها يف العمل على شعورهم بالرضا، أما الباحث 
قدمي التنظيمية على أساس مقدرة املنظمة على البقاء من خالل حصوهلا على إسهامات األعضاء وت

 .مقابل ذلك حوافز هلم
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  :وهناك جمموعة من االنتقادات هلذا النموذج أمهها

صعوبة تطابق أهداف األفراد مع أهداف املنظمة، خاصة إذا مل يتم إدراك العمال إدراكا  -
  .جيدا لألهداف اإلجرائية والرمسية للمنظمة

الل احلوافز املقدمة هلم، مما مبالغة يف التركيز على حتقيق األهداف اخلاصة لألفراد من خ -
  .قد يترتب عليه إغفال املنظمة ككل

عدم تفتح النموذج على حميط املنظمة وإغفال أمهية العالقات التبادلية بينها وبني احملـيط   -
  .خاصة وحنن يف عصر العوملة والتكتالت االقتصادية واالجتماعية وحىت السياسية

  :منوذج التطور التنظيمي 5.8
والذي وضع منـوذج  " D.M Gregor دوغالس ماك قريقور" :ء هذا النموذجومن زعما

حيث ينظر للفعالية التنظيمية على أا " Y"و"X"للمنظمة الفعالة واملنظمة غري الفعالة ضمن نظرية 
إمكانية حل مشاكل املنظمة وجتديد القدرات فيها، كما كان هناك تطابق يف الرأي بـني كـل   

حيـث قامـا بتصـنيف    " R.Likert رنسيس ليكرت"و"Blake et Mouton بالك موتون:"من
ــاركايت     ــر مش ــلطوي واآلخ ــدمها س ــوذجني أح ــمن من ــة ض ــمات املثالي                                                      املنض

 ). c.argyris1974pp173-175  .( 
رة تطبيق مبدأ املشاركة فالنظام األول مبين على االستعمال، بينما النظام الثاين ينادي بضرو

على مستوى جهاز الرقابة من طرف جمموعة املشاركة، كشكل من أشكال التنظيم وعموما الحظ 
النقاد على منوذج التطور التنظيمي أنه أغفل العوامل البيئية واكتفى فقط بتناول الظروف الداخلية 

  .للمنظمات واليت ال تستطيع حتقيق الفعالية التنظيمية املرجوة
  : منوذج الوظيفة االجتماعية  6.8

تتحدد الفعالية التنظيمية ضمن هذا النموذج، من خالل النتائج املتحققة من ممارسة املنظمة 
لنشاطاا وما تقوم به من خدمات ألفراد اتمع الذي تعترب جزءا منه، ولن يتحقق هلا النمـو إال  

  .بنموه وتطوره
بتحليله للمنظمات حيث يرى أنـه  " Parsens ونزبارس: "ومن أكرب املسامهني يف جتسيده

  .)parsons. 1966 pp183-186 (:على األنظمة االجتماعية حل أربع مشاكل أساسية هي
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مشكلة التكيف مع احمليط اخلارج، ويئة الظروف واألنظمة ملواجهة متطلبات البيئة وحتوالـا   -
  .السريعة

صول على املوارد وتسخري اإلمكانيات والوسـائل  مشكلة حتديد األهداف وحتقيقها وكيفية احل -
 .املادية والبشرية

 .مشكلة الدمج أو إنشاء وتنظيم نسق من العالقات املتبادلة واملتكاملة بني وحدات التنظيم -
 .مشكلة الكمون أو احملافظة باستمرار على أمناط ودوافع وحوافز ثقافة النظام للمنظمة -

مة أن تنمو وتتطور وتكون قابلة للتطبيق على كل األنظمة وحبل هذه املشاكل ميكن للمنظ
االجتماعية، ذلك أن املنظمة وسيلة هامة من بني الوسائل اليت يستخدمها اتمع لتحقيق أهدافـه،  

  .وعليه ينظر للفعالية التنظيمية على أساس مدى جناح املنظمات فيحل هذه املشاكل
  :منوذج املنظومة للفعالية التنظيمية  7.8

تعكس أبعاد املنظمة ككل واملتمثلة يف املتغريات الكمية والسلوكية، وتتركز على أحسـن  
دائـرة  : توزيع للموارد، تنظر لألهداف كمخرجات وليس كمدخالت، ومن أمثلة مناذج املنظومة

  ).327ص  .2000.فريد النجار (- :التكيف والفعالية كما يوضحها الشكل التايل
  
  

  :دائرة التكيف والفعاليةيوضح ): 13(شكل رقم 
  
  

  
  
  
  

                              
  
  
  

 هدف خمطط

  الشعور باحلاجة 
 للتغيري

  أخذ املعلومات 
 للتعبري الالزمة

  تعيني نظام 
 اإلنتاج والتشغيل

  استمرار نظام
 بعد التغيري

  احلصول على
 رجع األثر

  تسويق منتجات
 وخدمات جديدة

  مراقبة نتائج
 ومنع أثار سيئة

 خمرجات
 مدخالت

 الفعالية
 الكفاءة

 هدف حمقق

 =اإلنتاجية 

 =  اإلنتاجية 
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  :منوذج النسق 8.8

ويركز على دراسة العالقات بني أفراد النسق ومدى تساندها وظيفيـا لتحقيـق الفعاليـة    
  :ويتفرع عن هذا النموذج ما يلي

نظمة على البقاء ويركز على متطلبات النسق، ومدى توافرها ملساعدة امل :منوذج البقاء -  
واالستمرار، حيث يهتم هذا النموذج مبدى قدرة املنظمة على توفري مجيع العوامل من موارد ويـد  

  .عاملة متخصصة، وخطط جيدة من أجل بلوغ األهداف وجناحها واالستمرار والبقاء
ويركز على دراسة العالقة املتبادلة بني أجزاء وعناصر النسق، ومـدى  : منوذج الفاعلية -

 .2000.رشاد أمحد عبد اللطيـف ( - .تأثري تلك العالقات على فاعلية املنظمة يف حتقيق األهداف
  ).254 ص

خنلص إىل القول أنه على الرغم من تباين اآلراء والطروحات يف موضوع مناذج الفاعليـة  
سـواء   التنظيمية، إال أا تتفق كلها يف وضع األسس للمنظمات الفعالة، وهناك تكامل فيما بينها

تعلق األمر باألهداف املسطرة أو املوارد وكيفية الوصول إليها، أو مستوى ودرجة الرضا وكذلك 
  .النجاح يف لوظائف اإلدارية والتطور التنظيمي واجلانب االجتماعي وتأثري احمليط
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  :قياس الفعالية التنظيمية .9

ـ  تشري بعض الدراسات املتعلقة بالفعالية التنظيمية  هاإىل وضع عدد من املؤشرات للتعبري عن
املرونة، التطوير، التماسك، اإلشراف الدميقراطي، املوثوقية، االنتقاء، التوزيع، التفويض، االلتزام، ك

التأكيد على النتائج، تكوين وحتسني مستوى املدراء، التنسيق، الالمركزية، الفهم، الصراع، ختطيط 
 اون، األداء، االستخدام، االتصال، الدوران،ـدة، التعـ، املساعلة، اإلشراف احملكمـالقوى العام

  .املبادرةو 
 ،  وايتز وزمالئه"و"Mahoney" ماهوين اعتمد هذه املؤشرات الدالة على الفعالية من قبل

فقد اعتمـدا  " Osborn et Hunt" أوزبورن وهانت :أما الباحثان).81ص  .نعمة عباس خضر(
   .األداء كمؤشر للفعالية

كعناصر يف ، القـدرة  أخرى ؤشرات م لفعالية التنظيميةلجعل " Steer .R.M "ستريسما ا
الرحبية، اكتساب املوارد، غياب األثر، التحكم بالبيئـة،  ،على التكيف واملرونة، اإلنتاجية، الرضا 

  ،العمل، النمو االستقرار يف الكفاءة، ،التطوير 
  .التكامل، االتصاالت املفتوحة

أن هناك مؤشرين للتعبري عن " Weed et Mitchell ويد وميتشال: " منيف حني يرى كال
  :الفعالية مها

  .القدرة على استثمار املوارد •
 .احلصة التنظيمية •
فقد حددا كل من دوران العمل، وتـأخر العمـال   " Angell et Perry أجنل وبريي: "أما

  .والغياب والتكليف التنظيمي كمؤشرات للفعالية
اول ملوضوع الفعالية التنظيمية يف إطار املتغريات االقتصادية مـن طـرف   غري أنه هناك تن

األداء املايل، : من خالل بعض املؤشرات أمهها" Moores et Duncanمورس ودنكان : "الباحثان
النمو يف الدخل أو اإليرادات والرحبية خالل مخس سنوات األخرية،والعائد من املبيعات، والعائـد  

  .ستثمر خالل العام املاضيعلى رأس املال امل
فريى بأنه ال ميكن حتقيق الفعالية التنظيمية إال إذا كانـت املنظمـات   " عمر صخري"أما 

االقتصادية العمومية تتمتع بدرجة عالية من احلرية يف ممارسة العمل واختاذ القرارات، مثل ما هـو  
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ر الضروري مـن االسـتقالل   الشأن للمنظمات اخلاصة، أي أنه جيب منح املؤسسات العامة املقدا
العملي والالمركزية يف ااالت اهلامة، كالتوظيف، الترقية والتسريح، حجم ونوع وتصميم طريق 

وعلى الرغم من أن ذلك حبد ذاته ال يضمن لنا جنـاح تلـك   ...اإلنتاج، طرق التسويق والتوزيع 
نعمة ( - .طلوب أو الفعالية بدوااملؤسسات إال أنه يوفر الشروط الضرورية اليت ال حتقق األداء امل

  ).82ص  .عباس خضر
   :تقومي األداء لقياس الفعالية التنظيمية •

كما سبق وأن وضحنا يف فصل التقييم التنظيمي، حيث يعترب تقومي األداء من العمليـات  
 األساسية اليت يتم من خالهلا احلصول على املعلومات املتعلقة بفعالية املورد البشـري يف منظمـة  
معينة، وتؤدي هذه العملية على وجه العموم مهمة املراجعة واملراقبة واستخالص املعلومات الـيت  

  :تتخذ على ضوئها الكثري من القرارات التنظيمية، وهناك ثالثة أغراض عامة لتقومي األداء
  .االستفادة من نتائج التقومي يف اختاذ القرارات اإلدارية -1
ط املسار الوظيفي للفرد وتنمية ووضع برنامج تكـويين لـه   االعتماد عليها يف ختطي  -2

  :وبذلك جند أن غرض التقومي حيدد
  .أسس ومعايري املقارنة -
  .األدوات واألساليب املستخدمة -
  .دور املشرف أو مالحظ العمل -
  .اإلجراءات املترتبة عن التقومي -
ضوعي والدقيق إىل إحداث جعلها كعامل للتحفيز، إذ جيب أن يؤدي نظام التقومي املو -3

تأثري لدى الفرد، فيجب أن يؤدي وحيفز على املبادرة وتنمية اإلحساس باملسؤولية وزيادة جهـود  
  .الفرد حنو حتقيق األهداف الشخصية والتنظيمية

إضافة إىل هذا ، فإن تقومي األداء يؤدي أيضا إىل تفهم أفضل للعامل لنتائج ومسـؤوليات  
والعمل املتوقع منهم واحتياجام التكوينية وكلها أغراض دف إىل حتقيق  العمل وعالقته بزمالئه

  .الفعالية التنظيمية
وكما سبق وأن أشرنا إليه فلقد عرف مفهوم الفعالية التنظيمية تطورا كبريا، حيث كانت 

ـ   را القدرة على حتقيق التنظيم لألهداف املتوخاة من إنشائه، أي أن القدرة على البقاء تعتـرب مؤش
  .كافيا على الفعالية، وساد هذا املفهوم يف اخلمسينات من القرن العشرين
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هل أن بقاء املنظمة وعدم تالشيها مرهون فقط مبـدى حتقيـق   : لكن السؤال املطروح هو
  .؟)فعاليتها(أهدافها املسطرة 

ض الواقع أن هناك عوامل عديدة تتضافر وتتدخل يف بقاء املنظمة واستمرارها ذلك أنه فيبع
احلاالت تكون املؤسسات غري الفعالة قادرة على البقاء لفترة زمنية طويلة بفضـل إعـادة خلـق    
أهداف سواء كانت ومهية أو حقيقة تربر بقاءها، ويرتبط ذلك مبصاحل القائمني عليها واملستفيدين 

كـذا  منها، وأحسن مثال ما لوحظ على املؤسسات االقتصادية فيعهد التسيري االشتراكي سابقا، و
  .اجلمعيات  واألحزاب الوطنية يف بالدنا كتنظيمات لتعبري واضح على هذا الطرح

وعلية فما هي األهداف اليت تقاس على أساسها الفعالية التنظيمية، وهل هـذه األهـداف   
قريبة املدى؟ أو متوسطة املدى؟ أم بعيدة املدى؟، قد ينظر إىل املنظمة على أا فعالة نتيجة تقيـيم  

ملدة حتقيق أهدافها اآلنية، األمر الذي قد يؤدي إىل بروز حاالت نفسية وسلوكية خاصـة  تنظيمي 
لدى العمال واملشرفني جتعلهم يعجزون على حتقيق األهداف البعيدة املدى، مما ينعكس سلبا على 
ق فعالية املنظمة، كما ميكن يف بعض املنظمات أن تعجز عن حتقيق الفعالية املنشودة جراء عدم حتقي

األهداف القريبة املدى عند نشأا، لكن بفضل االستراتيجيات املرسومة من طرف اإلدارة تتغلب 
  .على الصعوبات اآلنية، وتستطيع بلوغ أهدافها على املدى املتوسط والبعيد

وبالتايل يفرض التنازل العلمي للفعالية التنظيمية رؤية إستراتيجية لبيئة املنظمة وحميطها سواء 
  .إخل...املسريين أو املختصني يف عملية التحليل والتقييم التنظيمي للمستشارين واخلرباءمن طرف 

خنلص إىل القول أن الطرح الكالسيكي الذي كان سائدا يف الفترة املمتدة بني اخلمسينات 
ة ، مل يعد كافيا لتغطي)بقاء املنظمة مرهون مبدى حتقيق األهداف: (واية السبعينات واملتمثل يف أن

موضوع الفعالية التنظيمية، حيث إضافة لألهداف االقتصادية املادية ظهرت مؤشـرات سـلوكية   
كاالستقرار يف العمل، والشعور بالرضـا املهـين،   (تركز أغلبها على البعد اإلنساين داخل املنظمة 

) إخل...وخفض نسب التغيب، والتقليل من احتمال اإلصابة وحوادث العمل، والتكيـف املهـين  
  ).82ص  .مة عباس خضرنع(
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  .يوضح أهم معايري الفعالية التنظيمية): 5(اجلدول رقم 

  مستوى اإلمجاع على األهداف  16  معدل اإلنتاجية  01
  إميان العاملني بأهداف التنظيم  17  الكفاية  02
  درجة التوافق مع األدوار والقيم التنظيمية  18  معدل الربح  03
  درجة املهارة يف العالقات الشخصية  19  نوعية اخلدمة املقدمة  04
  مستوى املهارات الوظيفية  20  معدل حوادث العمل  05
  طبيعة االتصاالت وإدارة املعلومات  21  نسبة النمو  06
  درجة االستعداد واجلهوزية للعمل  22  معدالت التغيب عن العمل  07
  التحكم بالبيئة احمليطة  23  نسبة الدوران الوظيفي  08
  اعتماد التقييم على جهات خارجية  24  لرضا الوظيفيمستوى ا  09
  الثبات واالستقرار  25  مستوى الدافعية لدى العاملني  10
  أمهية املوارد البشرية  26  مستوى الروح املعنوية لدى العاملني  11
  مشاركة العاملني وقدرم على التأثري  27  الرقابة) مستوى(درجة   12
  التأكيد على أمهية التدريب والتطوير  28  التناقض/ درجة التماسك  13
  التأكيد على اإلجناز  29  التكيف/ درجة املرونة  14
  الفعالية الشاملة  30  وحتديد األهداف/ التخطيط  15

  
عادة ما يعتمد الباحثون يف قياسهم للفعالية التنظيمية على املؤشرات واملعايري السالفة : تعليق

  .من خالل حبثنا هذااإلمكان  سوف حناول إدماجها قدروالذي ،الذكر
فقد اقترحـا لقيـاس الفعاليـة    " HILL ET FRENCH هيل وفرانش: "أما الباحثان

  :التنظيمية العوامل التالية
  .إدراك اإلنتاجية -3املخرجات املهنية،  -2الرضا الوظيفي،  -1

إىل أن " COLTRIN ET CLUECK كولترن وكلويـك : "وكذلك ذهب الباحثان
  .فعالية يكون عن طريق الرضا واإلنتاجيةالتعبري عن ال

أخريا نستطيع القول أن موضوع الفعالية التنظيمية هو موضوع أساسي تتوقف عليه منـو  
وتطور املنظمات أو زواهلا، وعلى الرغم من تأكيدنا على عدم وجود إمجاع حول حتديد وتعريف 
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أن يسهم يف إجياد احللول لفعاليـة  هذا املصطلح، فإن التعدد وتعقد التناول وأساليب الطرح ميكن 
  .إخل...املنظمات االقتصادية واالجتماعية والتربوية

وسيبقى موضوع الفعالية التنظيمية مفتوحا للنقاش والبحث، بسبب وجود وتأثري العوامل 
وانعكاسـها   2002سبتمر  11 اخلارجية على سريورة ومنو املنظمات، وكلنا شاهد على أحدات

املي، حيث أحدثت زوبعة كبرية وأثبتت هشاشة املنظمات أمام العوامل اخلارجية على االقتصاد الع
واليت ال تتحكم فيها بتاتا، فقد زالت من اخلريطة االقتصادية أعرق وأكرب شـركات الطـريان يف   

واليت رغم حتكمهـا يف املؤشـرات االقتصـادية    ) SWISS AIR-SABANA-T W A(العامل 
عمر صخر، اقتصاد ( .، فلقد زالت واضمحلت بني عشية وضحاهاوتطبيقها ألحدث طرق التسيري

  ).50-49ص  ص.1993 .املؤسسة
  

  :أهم متطلبات زيادة الفعالية التنظيمية -10
جيب أن نستخدم آخر نتائج البحوث العلمية يف جمال العلوم االجتماعية والسلوكية جلعـل  

بالتحري الدقيق يف حبـوث   يدعم يدة والتنظيمات فعالة حقا، والبد أن حيظى تطبيق املعارف اجلد
التطوير، وقدر كبري من اخليال املبدع من جانب اإلدارة، لتنظيم اجلهود البشـرية يف املنظمـات   
الصناعية اخلدمية على حد سواء، وعلى كل فهناك عدة خطوات تستخدم من أجل زيادة الفعالية 

  ).572-571ص  ص1999.يفانسيفيتشمانيسون وجون إم إ.مايكل يت( :التنظيمية وأمهها ما يلي
ومها طريقتان لتحرير العاملني من الرقابة املتشددة خاصـة   :الالمركزية والتفويض 1.10

املنظمات الكالسيكية، ومنه درجة من احلرية يف توجيه األنشطة وحتمل املسؤولوية، واألهم من  يف
ر جند ما يقدمه التنظيم املسـطح  ذلك إشباع احلاجات النفسية واالجتماعية لديهم، ويف هذا اإلطا

مثاال مهمـا،  " SEARS ROEBUK AND COMPANY سريزووبك وشركائهم: "ملؤسسيت
وتضخمان عدد العاملني الذين يراجعون املدير كي ال يبقى لديه " اإلدارة باألهداف"فهما ترفضان 

  .وقت ملراجعتهم أو توجيههم
" ديترويت أيدسون"و"I.B.M أم-بـي-أي: "زواده مها شركيت :توسيع العمل 2.10

فهو يشجع تقبل املسؤولية لدى أدىن مستويات التنظيم، ويـوفر الفرصـة إلشـباع احلاجـات     
  ...االجتماعية والنفسية، ويقضي على امللل والنفور
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التقييم التنظيمي للمنظمة ككل مـن اجلوانـب   : التقييم التنظيمي وتقييم األداء  3.10
اجتماعية والسلوكية، كما جيب التخلي عن تطبيـق الـربامج   -لنفساالقتصادية التنظيمية وكذا ا

الكالسيكية لتقييم األداء واليت متيل إىل معاجلة الفرد وكأنه آلة خاضعة للرقابة والتفتيش املسـتمر،  
واالنتقال إىل تطبيق الطرق احلديثة يف التقييم على غرار ما تفعله منظمـات األعمـال احلديثـة    

للكيماويات، حيث تتبع مناهج تشرك الفرد يف صـنع  " أنسول"وشركة " جنرال ميلز: "كشركة
األهداف الذايت  واملوضوعية للمنظمة ككل ويف تقييم أدائه بشكل دوري أو سـنوي، ويلعـب   
املسؤول األعلى دور القيادي يف هذه العملية، كما أن التأثريات املصاحبة هلذا املنهج على حاجات 

  .احتقيق الذات     كبرية جد
  

حيث يوفر هذا األسلوب الظـروف املالئمـة   : اإلدارة باالستشارة واملشاركة  4.10
لتشجيع العاملني كي يقوموا بتوجيه طاقام اخلالقة حنو أهداف املنظمة، فإفسـاح اـال هلـم    
للمشاركة يف عملية اختاذ القرارات اليت مهم يوفر فرصة مهمـة إلشـباع حاجـام النفسـية     

  .واالجتماعية
يقوم بتسطري األهداف أفراد ومجاعات داخـل  : تسطري األهداف وصناعة القرار  5.10

املنظمة األمر الذي جيعل هذه األهداف عريضة للتغري من وقت آخر مما قد يعوق عملية صنع القرار 
واختاذه، ولذلك من اخلطأ اعتبار األهداف الرمسية على أا ثابتة وحمدودة، حيث أن واقع تشـغيل  

نظمة قد يشري إىل أهداف أخرى مرتبطة باألداء الفعلي داخلها، وسـواء تطابقـت األهـداف    امل
التشغيلية الواقعية مع األهداف الرمسية أم ال فهي مشتقة منها لكوا نتاج إدراك تلـك األهـداف   

يـؤدي   الرمسية من قبل املورد البشري من خالل أمناط التفاعل املستمر داخلها واملتميز بالتغيري مما
  :بالتايل إىل تغري األهداف، ويف هذا السياق ميكن ذكر ثالثة أسباب لتغري أهداف املنظمة وهي

   .تفاعل املنظمة مع بيئتها مباشرة من خالل عالقاا البني تنظيمية* 
  .التغريات التنظيمية الداخلية* 
  ).259ص .ريتشارد هال( .الضغوط غري املباشرة للبيئة العامة* 
   ).ق لنا أن تعرضنا لعناصر عالقة البيئة باملنظمة بالشرح يف هذا الفصلولقد سب(
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خنلص إىل القول أنه كلما مت معرفة آليات تسطري األهداف مسح بتحديد صـانعي القـرار   
الراشد وعالقات القوة اليت يتمتعون ا، حىت يتم ضمان عملية االنسجام اليت تسمح بالوصول إىل 

  .الفعالية
القيام بعدة إجراءات لتحسني شبكة االتصـاالت داخـل   : فاعلية االتصالزيادة   6.10

  :التنظيم وميكن إجيازها فيما يلي
  .إنشاء قنوات إضافية لتسهيل سيولة وتدفق املعلومات يف خمتلف املستويات واالجتاهات* 
 إنشاء جلان مشتركة تظم عناصر وممثلني من خمتلف املصاحل ومستويات اهليكل التنظيمي،* 

  .ملناقشة األفكار والقرارات وتسهيل تنفيذها
تنظيم اجتماعات عامة دوريا، تعقد كلما دعت احلاجة إىل ذلك، وتناقش خالهلا قضايا * 

  .التنظيم اليت يكتنفها الغموض وتقدمي احللول
االعتماد على مسريين أكفاء يف مواقع العمل اليت يعتمد تنفيذ املهام فيها على االتصاالت * 

  . ف أنواعهامبختل
واالهتمـام بانشـغاالت    FEED-BACKتسهيل عملية احلصول على التغذية العكسية * 

  .العمال الصاعدة إىل املشرفني، والعمل على تفهمها واالستجابة هلا ما أمكن
ولكن مثل هذه األفكار لزيادة الفعالية التنظيمية تواجه صعوبات عديدة،كعدم منح األمهية 

ا ينعكس سلبا على الفعالية،كما أن كما أن اإلدارة ما تعمل علـى كسـب   الكافية لالتصاالت مم
، حىت يقوموا بـالتواطؤ مـع   ...املمثلني النقابيني عن طريق خمتلف اإلغراءات كالترقية والسكن

  ).45-43 ص ص.بوفلجة غياث (- .اإلدارة
اإلدارة (سيكية حيث جند أن اإلدارة تتبىن األفكار ولكنها تطبقها ضمن إطار النظرية الكال

فاملشاركة تصبح شكلية حني تطبق وكأا وسيلة للتحايل وخداع الناس، والتفـويض  ) بالسيطرة
ليس طريقة فعالة ملمارسة اإلدارة بالسيطرة لذا جيب على اإلدارة أن تتجه ي ذاا حنـو حتقيـق   

هـذه اإلدارة ال  ، وليس احلفاظ على سلطتها الشخصية، ومثل )اإلدارة باألهداف(أهداف املنظمة 
 .بد أن جتد أفكارا مبدعة تطبقها بنجاح يف أثناء تقدمها البطيء من أجل حتسني فعاليتها التنظيمية

  .)572ص  .مايكل يت مانيسون( -
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  :ملخص
إن تنوع املؤسسات و التنظيمات و تباين أهداف التنظيمات  ومكانتها يف اتمع الـذي  

و التركيبة البشرية له ، و حىت السياسات العامة للمجتمعات و تنتمي إليه ، وخلفيات هدا اتمع 
كل هذه العوامل سامهت يف اختالف معىن و سبل قياس الفعالية التنظيمية و مناذجها ......البلدان 

لدلك سوف حناول يف دراستنا هذه أن نبتعد قدر املكان عن النقائص املسجلة باالعتمـاد علـى   
  .خول موضوع دراستنا فيهاالنماذج السابقة حسب مدى د
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يتناول هذا الفصل مفهوم اجلامعة و التعليم العايل وخصوصياا كتنظيم متصل و منفـتح  

كما يتطرق إىل واقع بعض اجلامعات العاملية و ينتهي إىل تطـور  .على باقي املنضمات يف اتمع 
ودلك حىت نرفع النقاب و اللبس عن هيكلـة و  .اجلامعة اجلزائرية من خالل مسار تطور أهدافها

ومن خالهلا قسم علـم  ، م اجلامعة اجلزائرية و طرق التسيري املتبعة فيها وعالقاا مع اتمع تنظي
  .حىت نكون على أمت الدراية مباهية جمتمع الدراسة خباياه.النفس و علوم التربية

  
  :مفهوم اجلامعة .1

مؤسسة أو جمموعـة أشـخاص   : " اجلامعة على أا ROMAN MACIAMANSOيعرف 
ام ونسق خاصني، تستعمل الوسائل وتنسق بيم مهام خمتلفة للوصول بطريقـة مـا إىل   جيمعهم نظ
  .)77ص  .دليو، اهلامشي وآخرون لتفضي(". معرفة عليا

جمموعة من الناس وهبوا أنفسهم لطلب : "... فهي .)7ص  .1990 ( تركي رابحأما عند 
  .ولكنه ركز بذلك على الطلبة واألساتذة فقط" العلم دراسة وحبثا

إن معىن اجلامعة ال يدل فقط على تلك املؤسسة اليت تدرس  مجال صليبةكذلك يقول عنها 
مجيع العلوم فحسب بل يدل على مجيع مدرسيها وطالا الذين يؤلفون أسرة واحدة ومن شروطها 

  ).328ص  .، 2مجال صليبة، ط( أن يكون التدريب املهين فيها متناسبا مع البحث العلمي
يضيف إىل كون اجلامعة تدرس كل العلوم ومتارس البحث العلمي إىل جانب  هدا التعريف

  .تدريب األفراد على املهن
مؤسسة تعليمية ومركز إشعاع ثقايف، ونظما ديناميكيا متفاعـل  : "كما تعترب اجلامعة أيضا

  ."العناصر، تنطبق عليه مواصفات اتمع البشري، حيث يؤثر يف الظروف احمليطة به ويتأثر ا
إذن فاخلالصة أن اجلامعة مؤسسة تكوين وحبث يف خمتلف العلوم هي ناجتة مـن اتمـع،   
وهدفها حتقيق رغباته، واتمع هو الذي يكون اجلامعة، وهي اليت تكون خنبة اتمع، فال ميكـن  

ه مبا للجامعة العيش يف إطار خمتلف بل طبيعتها حتتم عليها التفتح على اتمع واألخذ منه، وتزويد
حيتاجه من إطارات ذات كفاءة عالية، فإذا مل تستطع حتقيق التكيف مت االستغناء عنـها وأصـبح   

  .اتمع يبحث عن مصادر أخرى لتزويد نفسه مبا حيتاجه من أجل التقدم والرقي
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  :وظائف اجلامعة .2

يـة،  رغم أن للجامعة وظيفة وهدف عام وهو تقدمي طاقات بشرية مؤهلة لدفع عجلة التنم
إال أنه وكما سبق الذكر فاجلامعة هي نتاج اتمع، لذلك جند أن األهداف ختتلف مـن جمتمـع   

  .آلخر، وبالتايل ختتلف الوظائف املسندة للجامعة من بيئة ألخرى
كما أن التتبع التارخيي ملوضوع اجلامعة يبني لنا أن أهداف اجلامعـة يف تطـور وحتسـني    

لقني املعارف أصبح فيها بعد حتسينها هو الشغل الشاغل هلـا مث  مستمر، فبعد أن كان هدفها هو ت
  .أصبحت اآلن تعتين بكيفية االستفادة بأكرب قدر ممكن منها يف الواقع االجتماعي

  :حيصر وظائف اجلامعة يف ثالث نقاط أساسية هي: )1990. 7ص،( فنجد تركي رابح
من نوابغ األمة بقصـد إعـدادهم    أينشر العلم الراقي بني الصفوة املمتازة:  نشر العلم- 

  .خلدمتها مستقبال
من املعروف عن املعرفة العلمية بصفة عامة نسبيتها، لذلك فيهـتم العلـم   :  ترقية العلم -

للوصول إىل أكرب اقتراب ممكن مـن  ... دوما بالتعديل والبحث والتحليل والتركيب، والتجريب
والدكتوراه يف خمتلف حقول العلم لتعزيز التراث  احلقيقة، لذلك توجد الدراسات العليا كاملاجستري

  .العلمي والثقايف لألمة
إن املعرفة وحتسينها غري كافيني للنهوض باألمة لذلك يتم التركيز على تعليم وتكوين  و -

أخصائيني يف جماالت حمددة بغرض االهتمام مبواضيع معينة لذلك تعترب اجلامعة لذلك مصدر تكوين 
  .رفيعة وذات املسؤولية العليا غالباللمهن العليا وال

وبذلك فإن تركي رابح قد خصص وظائف اجلامعة إىل ثالث نقاط تتركز يف جمملها على 
إعداد قادة البالد، وهذا ما نركز عليه يف دراستنا للتكوين اجلامعي، رغم أن هناك أهداف أخـرى  

حول التعليم العايل أن وظـائف   ووظائف أخرى للجامعة، فمثال جند يف التقرير العاملي للينيسكو
   (mahfoud nenou, 2000 .p p.744-754 ):التعليم العايل هي

  :01املادة 
  :وظيفة التربية ، التكوين والبحث، املسامهة يف التطوير الناجح وحتسني اتمع 

مسئولني وقـادرين   نومؤ طريتربية وتكوين متحصلني على شهادات دون تأهيل عايل  -
ج فيكل قطاعات النشاط البشري، يكون هذا التأهيل مناسب ويوافقه تكوين مهـين  على االندما
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يضع معارف ومهارات ذات مستوى عايل من خالل برامج مناسبة، ومكيفـة مـع احتياجـات    
  .احلاضر واملستقبل

  .وهذا ما تم به دراستنا كما سبق ذكر ذلك يف اإلشكالية
ى احلياة من خالل توفري إطار تكوين مفتوح ضمان جمال مفتوح للتكوين العايل على مد -

للجميع يعطي أقصى قدر ممكن من االختبارات التكوينية،وإمكانية التطور للفرد، التغيري االجتماعي 
لتكوين مواطنني يسامهون يف النشاط االجتماعي يف إطار تدعيم حقوق اإلنسان، التطور الـرائج  

  .والدميقراطية والسالم والعدالة
نتاج ونشر املعارف من خالل البحث العلمي، ومن خالل توفري اخلربة الالزمـة  ترقية إ -

واملناسبة ملساعدة اتمع على التطور الثقايف واالجتماعي واالقتصادي، وهذا بترقية البحث العلمي 
  .والتكنولوجي، والبحث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية ويف ميدان اإلبداع الفين كذلك

وترقية القيم االجتماعية من خالل تكوين وترقية القيم يف الشباب واليت يكـون  احملافظة  -
  .منبعها املواطنة والدميقراطية، وكذلك تكوينهم على إمكانية االختالف يف وجهات النظر

اجلهوية، العاملية والتارخيية،  املساعدة على فهم وتفسري وتدعيم وترقية الثقافات الوطنية و -
  .وتعدد الثقافات يف سياق اختالف

املسامهة يف تطوير وحتسني التربية والتعليم يف كل املستويات خاصة تكـوين األسـاتذة    -
  .عملية واجتماعية

  كذلك جند 
عمليـة  الالوجدانيـة اخللقيـة،    ،ركزت على الوظـائف املعرفيـة    فقد 02 املادة أما 

  :جتماعيةاالو
لى اجلوانب املعرفيـة بـل تتعـدى إىل    ال تقتصر أهداف اجلامعة ع: الوجدانية اخللقية -

جوانب خلقية حيث تسعى إىل إعانة املتعلم على اكتساب ذاته ومعرفة ميوله واهتماماتـه،ونقاط  
قوته وضعفه، أيضا زيادة قدرة املتعلم على فهم طبيعة احلياة والتعبري عن انفعاالته بطريقة مقبولـة،  

م،وزيادة قدرته على التعاطي واملشـاركة الوجدانيـة   إضافة إىل ترقية املشاعر اإلنسانية لدى املتعل
واحترام اآلخرين واكتساب املتعلم طائفة من القيم اخللقية كاإلخالص يف العمل وأداء الواجـب  

  .واإلحساس باملسؤولية واالعتدال
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تقوم بتكوين خمتصني يف عدة جماالت عن طريقة اخلالص وتنمية وتربية القدرة : املعرفية -
 واملالحظة العلمية والتوصيل إىل بني الظواهر ومنه تزويد املتعلم أو الطلب ومنه تزويد على التفكري

املتعلم أو الطالب باملعلومات الالزمة اليت يعتمد عليها يف حياته املهنية ودفع عجلة التقدم والرقي يف 
  .ييم املستمرجمال التعلم واملعرفة وهذا عن طريق التربصات والتطبيقات التجريبية وأيضا التق

إن املعارف اليت يكتسبها الطالب من اجلامعة يستخدمها فيما بعـد يف حياتـه   : العملية-
العملية، وهذا يكون بتزويده بالقدرات اليت تعينه على كسب قوته وتسيري املال الالزم إلنفاقـه يف  

يدة وإبادة قدرة خمتلف شؤون حياته، وتنمية قدراته على اختاذ القرارات وتوزيع الدخل بطريقة رش
املتعلم على العمل واإلنتاج من خالل تزويده باملعرفة واملهارة الالزمتني ألداء ما يوكل إليـه مـن   

  .أعمال
االجتماعية، تفاعله وعالقتـه   اجلامعة إىل إعداد الطالب من الناحيةتسعى : االجتماعية -

تعلم يف احلفاظ علـى التـراث   باآلخرين وباحمليط حيث جند أن اجلامعة دف إىل تزويد رغبة امل
  .الثقايف واالجتماعي، والعمل على استمراره
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  )la professionnalisation de l'enseignement supérieur(:التمهني يف التعليم العايل .3

التمهني داخل التعليم العـايل لـيس ظـاهرة    : " كثري من املؤلفني متفقني على القول بأن
: يؤكدون على أن 1993:لسنة في التقرير الشامل ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية جديدة، فمؤل

  ".كل تعليم عايل له غاية مهنية"
التمهني يف التعليم العايل لـيس  : "أن Massit-folléa ماس فولياويف ذات السياق تؤكد 

ارات الدولة، وإمنا اجلديد باجلديد، أو ليس باجلامعات يتكون منذ البداية األطباء والقانونيون وإط
هو انتشار التكوين من أجل التوظيف يف خمتلف التخصصات وهو ما دعا إىل خلق فروع جديدة 

  ".إىل التغيري يف الدراسة
ويعترب الضغط االجتماعي واالقتصادي السبب األصلي يف هذا التوجه حنـو الـتمهني يف    

  .التعليم العايل حسب رأي نفس املؤلف
قتصادي يبدو جليا من خالل الطلب املتزايد على الشعب حديثة النشأة على إن الضغط اال

العلوم التطبيقية، التكوين العلمي والتقين ذا االجتاه املهين، : مستوى التعليم العايل غري اجلامعي مثل
إن الشعب تبدو وكأا تتميز بقدرة أكرب على االستجابة الفورية للتحوالت االقتصادية والصناعية 

 .لدولة املتقدمةل
  :العوامل املسامهة يف تطور احلركة التمهينية بالتعليم العايل .1.3

  .تشرح تطور احلركية التمهينية يف اجلامعة   )Annie bireaud1998( أين بريو
والشغل الذي مل يعد " التعليم العايل"و " اجلامعة"هناك إشكال يف املعىن  املرتبط خبصوصية 

عندما نتكلم عن اجلامعة، هـل نفكـر يف التعلـيم    : "والذي دفع بالتساؤليفرق بني املصطلحني 
  " .العايل؟ أم أننا نضع فروقا بني املصطلحني؟

اجلامعات تتميز عن باقي مؤسسات التعليم العايل من جهة بسـبب  : "بالقول أنسل رستتف
جهة أخرى بسـبب   بإعطاء األولوية هلذا األخري ومن...التعاون الذي تؤسسه بني التعليم والبحث

  .الطابع الثقايف أكثر من املهين الذي تقدمه لتعليمها وبذلك لنشاطاا يف البحث
من املؤكد أن التقارب النظامي لكال املصطلحني هو دليل علـى   يف كل احلاالت تذكر أنه

يـدة  حتول اجلامعة حنو جامعة مجهور أين يكون التأكيد والتشديد على مهمة استقبال األعداد املتزا
  .تنوع شعب التكوين لقيادة هؤالء الشباب حنو اإلدماج املهين  للحاصلني على الباكالوريا وعلى
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عن التمهني يف اجلامعات قد تراجع  أن االعتراض أين بريووانطالقا من هذا التحليل تشرح 

كـان  سنة كان اجلدل قويا حول العالقة بني اجلامعة والتكوين املهـين و  15بصورة كبرية، فمنذ 
هـل  : "مطروحا بوضوح مبعىن االختالف، فقد كان اجلدل التقليدي يطرح باألسـلوب التـايل  

  ."خصوصية اجلامعات داخل التعليم العايل متنعها من تأمني تكوينات مهنية؟
التمهني باجلامعة كان ينظر إليه على أنه خطر ميحو خصوصية اجلامعة وخيفي روح النقـد   

  .والبحث اجلوهري
  :بالتعليم العايل" التمهني"مل األساسية لتطوير العوا.2.3

   :عوامل من خالل ثالث  روـأين بيحسب " التمهني"ميكن شرح تطور 
إن كثريا من املؤلفني يتفوقون على القول بأن الضغط : ضغط الطلب االجتماعي املتنوع -

ذا التوجه حنو االقتصادي واالجتماعي الناتج عن حاجات االقتصاد وسوق العمل هو األصل يف ه
يف التعليم العايل وهذا الضغط االجتماعي على التعليم العايل يبدأ انطالقا مـن الطلبـة   " التمهني"

الشباب وعائالم الذين يرون يف الدراسات العليا وسيلة للحصول على وظائف جيدة قبل كـل  
  .شيء

صـاحل الـتمهني يف   وقد ساهم هذا العامل يف توجيه اجلدل ل: التغيري يف مجهور اجلامعة -
  .اجلامعة

إننا نشهد اليوم أكثر فأكثر ومن خالل توافد الطلبة مجهورا جامعيا غري متجانس حيث أن 
بل ) املسجلني ملواصلة دراستهم بعد الثانوية ودون عمل(الثلث منه ال ميثل مجهور الطلبة العاديني 

ها وهو مجهور يكون التكـوين  يتعلق األمر هنا جبمهور كهل، يستعيدون دراستهم أو متأخرين عن
  .املهين ضروريا له

كما أن عوامل أخرى كتشجيع السلطة العمومية ملؤسسات التعليم العايل علـى مواجهـة   
كل ذلك سيزيد " التكوين مدى احلياة: "املنافسة للحصول على التمويل كذالك تطور التكوين إىل
  .امعاتحتما يف املستقبل يف درجة عدم جتانس مجهور الطلبة باجل

- بعإن عملية االنتقاء للدخول إىل اجلامعة ومن خالل نتائج التمييـز بـني    :تطور الش
اجلامعات املخصصة للدراسات العامة والبحث ومؤسسات خمصصـة  : نوعني من املؤسسات مها

  .للتكوين املهين هي صعبة التحقيق، فكان على اجلامعة إذًا االنفتاح على التمهني



 التكوين الجامعي: الفصل الثالث                                                :       الجانب النظري

 106

شعب املهنية وتعددت على كل املستويات، سواء تعلق األمر بالشـعب  وبذلك تطورت ال
إن هذا التطور الذي عرفته حركة التمهني باجلامعة انتشر حىت .املوجودة سابقا أو الشعب اجلديدة 

بعض الشعب اليت اعتربت كشعب عامـة هـي   : "فإن  دائما روـأين بيبالشعب العامة، فحسب 
تم على األقـل علـى مسـتوى    بالفعل فيبعض اجلامعات ش عب مهنية وكثري من الشعب العامة

  ...".الدورتني الثانية والثالثة بإدخال دورات تربصية يف مقرراا وتستعني مبهنتني يف اال احملدد
ني باجلامعـة مل  ـفإذا كان تطور التمهر عدة تساؤالت يف هذه الظروف ، ظههذا ما أ و

إن التساؤالت تقـوم   "كيف يتم فعله؟": مرحلة فإننا اليوم أمام " هل جيب فعله؟"يعد يف مرحلة 
أي متهني؟  على ماذا يقوم؟ أي مكانة ستمنح : أساسا على حتديد الشعب واملشاكل املطروحة ا

للبحث؟ كيف ميكن اكتساب املعارف التطبيقية؟ على املستوى البيداغوجي ما الذي مييـز بـني   
العامة؟ ما هي الكفاءات اليت جيب تعلمها؟ ما هـي املعـارف الـيت     اجلامعات املهنية واجلامعات

  .سندرسها؟ ما هي املناهج اليت سنطبقها؟ كيف سنقيم املكتسبات؟ كيف نعرف املضامني؟
إن هذه التساؤالت تفتح دروبا للتفكري وحتتاج لبحث أوسع يف هذا اال،ومن بني هـذه  

حميط تطور التمهني يف التعليم العايل ليس بالشـيء   التساؤالت جند أن تعريف مضمون التعليم يف
  .اهلني

متنـوع  جيب أن يكـون   ماسي فوليا فالتطور العام ملضمون التعليم وكما أشار إىل ذلك 
  .الشعب وأنواع املؤسسات اجلامعـيومتدرج حسب 

 كثري مـن الـدول انطالقـا مـن      وجند أن نفس االهتمامات واالنشغاالت تبدو جلية يف
  :التاليـة فاألهدا

  .زيادة عدد حاملي الشهادات العلمية والتكنولوجية -
من خالل خلق شهادات جديدة تسمح " املستوى املتوسط"كثرة حاملي الشهادات ذو  -

  .هلم بالتأهيل بعد سنتني أو ثالث سنوات من الدراسة اجلامعية
  .تقييم مضمون التعليم باجتاه اية مهنية مباشرة -

  :ةـهذه النهايـا لـدفني مت حتديدمهد أن هناك هـوجن
  .خبلق شهادات وبرامج جديدة :األول
ـ ـج أهداف ومناهج ضمن التخصصات األكاديـيتعلق بدم :الثاين ون أقـل  ـمية وتك

  .مية منهاـأكادي
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وقد استعملت فرنسا كثريا املسعى األول منذ بداية الثمانينيات، حيث أدجمت يف اجلامعات 

شـهادة امليتريـز يف لعلـوم    (الثانية تكوينات بأمساء غريبـة مثـل    خاصة على مستوى الدورة
ـ  " MSTFC " م والتكنولوجيـا ـووالتكنولوجيا، التحكم يف العل ـ  يت تطبـق يف ـال  اليةـامل

 مت إنشاء 1984نة ـويف س) ي التسيريـي التطبيقي فـاآللالم ـلإلع "  MIAGE "ة،ـواحملاسب
" DEUST "  سنتني+ وتكنولوجية من مستوى باكالوريا  دراسات جامعية علميةشهادات.  

إىل أن هذه التكوينات تشترط عمليات انتقاء عند الدخول وعالقات  الباحثة نفسها وتشري
دورات التـدريب اإلجباريـة،   : قوية بالوسط املهين من خالل اللجوء إىل عدد من الشروط مثل

  .اخل...نيمشاركة الطلبة يف التعليم وجمالس التحسيس ملهنتني خارجيت
وهلذه التكوينات ميزاا من جهة أا تدخل باجلامعات مناهج وتطبيقات ليست بالبعيـدة  

التدريب على : عن املدارس الكربى أين فعاليتها معترف ا ومن بني هذه املناهج والتطبيقات جند
تعـددة  احلياة املهنية، التحضري لإلدماج، ترقية التكوينات، كما أن هناك تكوينـات جديـدة م  

، لغات أجنبية تطبيقيـة  LFA: التخصصات، مت إنشاؤها بفرنسا ألهداف معينة ويتعلق األمر بـ
AEA  ،رياضيات تطبيقية وعلوم اجتماعيةINFOCOM   ،علوم اإلعالم اآليل وعلوم االتصـال

  .التكوينات جتذب إليها الكثري من الطلبة الباحثني عن تكوينات مهنية هذه وقد تبني أن
امة فإن هناك انفتاح واسع على احمليط اخلارجي وأصبحت املؤسسـات علـى   وبصورة ع

عالقة أكرب بالعامل املهين، والتطور اهلام حنو التنويع و التمهني هو ضمن أهم التوجهات اليت عرفها 
  .التعليم العايل واليت هلا عالقة بسوق العمل خالل العقدين األخريين
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  :للتوظيفاجلامعة كمصدر استقطاب .4

تعترب اجلامعات و املعاهد من أوىل املصادر اخلارجية املباشرة اليت تلجـاْ إليهـا املؤسسـة    
علـى احلصـول علـى     اوشكوأو خاصة أولئك الدين ،الستقطاب دوي االختصاصات املتنوعة 

و فقد تبادر املؤسسة إىل استقطاب من يستعدون إلاء سـنوام النهائيـة   ، اجنازام أو شهادام
لكـي تضـمن   ) قبل التخرج أو بعده (تقدم هلم عروض التوظيف املشروطة بالتخرج و بالتدرب

التحاقهم بالعمل لديها بعد التخرج جتدر املالحظة أن هناك العديد من املؤسسات اليت تنشئ قسما 
حبيث يطلب منه االهتمام و وضع الربامج الكفيلة بتحديـد و حتليـل   ،ستقطايبالاخاصا للنشاط 

مث االنتقـال إىل تقيـيم   ، recruiting needs analysisاجات الضرورية االنتقاء و التكوين    احل
  .و من مث إىل تطويره،الربنامج أالستقطايب

بدورها اجلامعات تنشئ برامج خاصة بالتوظيف و تدعو املؤسسات إىل إجراء مقابالت مع 
ال بد هلا بـالتعرف  ،تشحني املناسبني كي تتمكن اجلامعة من مد املؤسسات بامل.طالا و خرجييها

و باملقابـل ال بـد   .على فلسفة و مسعة مستوى و شروط االستخدام لدى كل مؤسسة متـوفرة 
للمؤسسة من تزويد مراكز التكوين اجلامعي بالنشرات املكتوبة أو الزوار و دلك دف التعريـف  

امج اليت حتفـز املتخـرجني علـي    و غريها من الرب،بربامج التوظيف و التدريب والتعاون والتبادل
  .احلضور و املشاركة الفعالة يف كافة  النشاط أالستقطايب 

خري مثال على الشركات اليت تقصد اجلامعات الستقطاب أفـراد   mobil: تعترب شركة
) من خمتلف وحدات الشـركة (أفراد    8او 6آد تنشئ الشركة فريقا خاصا مؤلفا من     ،جدد 

كما تعطي الشركة امتيازات واسعة هلدا الفريق من ضمنها إقامة ،اط أالستقطايبلتويل و اجناز النش
عالقات متينة مع الشركات و اجلامعات اليت تقصدها مبا يف دلك متويل بعـض مـن نشـاطات    

  .اجلامعة
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  :التنظيم يف اجلامعة .5

 :مركزي و المركزية يف التسيري ،هناك نوعان من التنظيم يف اجلامعة 
  :وهلا خصائص معينة منها :اجلامعة ذات الطابع املركزي 1.5

تتميز بالتسيري املرتبط بالدولة وشدة املراقبة، وهذا النوع من النظام يطبـق يف  : التسيري -
الدولة ذات حكومة مهيمنة على احلياة االقتصادية واالجتماعية، حبيث تـنجم عنـها تـدخالت    

يومي للتعليم والبحث، وتكون مركزية السلطة هذه متبوعة يف متزايدة لإلدارة املركزية يف التسيري ال
معظم األحيان بظاهرة البريوقراطية، أين يالحظ ارتفاع امليزانية واملناصب املالية لصاحل الوظـائف  

  .اإلدارية على حساب وظائف التعليم والبحث
لسـل  تفترض معظم األنظمة املركزية، سلطة ذات نسق وهيكـل متس : اختاذ القرارات -

  .وغامض يف حتديد املسؤوليات احلقيقية، ومن جراء ذلك ينتج التهرب منها
إن ما مييز اإلدارة املركزية هو أنصوت األساتذة ليس دائما رفيع الشأن، حىت : املشاركة -

عندما يتعلق األمر بذكر املسائل اهلامة كالبحث والتعليم، وهذا العامل خيفض من قيمة ومعنويات 
مييل البعض إىل االنعزال التام عن املشاركة :"يف مناشريها اليونيسكوما حللته منظمة األساتذة، فك

البلدان الـيت تسـري إدارة جامعتـها    ...الفعلية يف احلياة اجلامعية فيشتد ميوهلم حنو تدمري اجلامعة 
 بواسطة هيئة معينة من طرف السلطة بعيدة عن اجلامعة، هيئة جتهل حىت الكفـاءات األكادمييـة  

  .أو سياسي ياخلاصة ويكون يف البلدان مفهوم من منطلق أساسه إيديولوج
يعترب كل منهما ضرورة حليات اجلامعة، ومها مبثابة غذاء للمنظمـة   :اإلعالم واالتصال -

وطاقة لنشاط املؤسسة، إال أن دورمها يف هذه اللعبة يكاد سكون منعـدما إزاء تصـلب جهـاز    
ية خللق منعطف أو ذريعة بدال من معلومات منظمة وصحيحة، اإلعالم واالتصال تظهر طرق خف

أن هذه املنعطفات سببا فيخلق سوء التفاهم وانتشار الغموض، مما إىل ": REMONDرميون ويشري 
خلق جوا من القلق واالضطرابات لدى اهليئة اجلامعية، سواء كانوا طلبـة، أسـاتذة، عمـال أو    

ابات املتتالية خوفا على مصاحلها وقلقا علـى مسـتقبلها   إداريون، فتلني بسهولة وتنفجر االضطر
  .املهين

ميكن القول أن جامعة ذات نظام مركزي، أي ذات تصميم خارجي لعناصرها األساسـية،  
ال ميكن ضمان االنسجام بني طموحات اجلماعات الثالثة املكونة للجامعة، أضف إىل ذلك تدخل 
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بفعالية التكوين، حيث تعاكس كل سـياق لإلبـداع   الصرامة الكبرية يف العمل واليت ال تسمح 
إن من بني ما يهدد اإلنتاجية على الساحة " :KEACHI  MC ماك كيشيوالتجديد هذا ما يؤكده 

حاليا، هو التأكيد املفرط على املسؤولية وامليل إىل مركزية السلطة والقرار، وحنن نعرف  ةاألكادميي
ى الروح املعنوية واإلنتاجية هو الشعور بالرقابة الشديدة، واليت أنه من بني العناصر اهلامة املؤثرة عل
  ".تولد اإلحباط واخنفاض يف اإلنتاجية

  :يتميز هذا النوع مبا يلي: اجلامعة ذات النظام الالمركزي. 2.5
ترتكز إدارا على املشاركة والتخطيط للقرارات اإلستراتيجية واإلجرائية، وعلى مراقبـة  

يز مبشاركة هيئة املوظفني يف حتديد األهـداف ويف تسـيري املؤسسـة يف إطـار     التنفيذ، فهي تتم
  .التوجيهات العامة املقبولة، واملشاركة أيضا يف تعيني مسؤويل املؤسسة مبسامهة مع اهليئات الوطنية

تعتمد على وحدات التعليم والبحث، وهي ذات استقاللية يف مسؤولياا، والكل يضـمن  
رة اخلدمات املشتركة، واليت تكون حتت تصرف كل الوحدات، وكل وحدة تنسيق الوحدات وإدا

متلك ميزانية خاصة توضع حتت مسؤولية إدارا وهي ذات حجم مصغر كي تضمن عالقات ذات 
  .طابع شخصي بني األساتذة والطلبة، مع توفري جمموعة أفراد جاهزين لتسيري هذه الوحدات

الالمركزي تعتمد أساسا على املشـاركة وتوطيـد   من املالحظ أن اجلامعات ذات النظام 
  .العالقات بني أعضاء األسرة اجلامعية

روح خاصـة  (جيب دفع املؤسسات خللـق   يف هذا اال أنه CAMPUS.Pكامبس يؤكد 
لدى أساتذا وطلبتها لتنشيط جهودهم اجلماعية ) ESPRIT DE L'INSTITUTIONباملؤسسة 

  ".ات املمكنة وإعطائها أحسن صورةقصد وضع مؤسستهم يف أحسن الوضعي
ميكن أن نستنتج مما ذكر أن اجلامعة ذات النظام الالمركزي تسمح بوضوح وفرز األفكار 
وطموحات اجلماعات وبالتايل وضوح يف طبيعة ومستويات القرارات، كما ميكنـها اسـتغالل   

صـول إىل التجديـد   كفاءات أعضائها مع ضمان متثيل الكل، غرس دافعية العمل لدى اهليئة والو
  .احلقيقي واإلبداع
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  :استقاللية اجلامعة. 6

من اجلوانب املهمة أيضا يف تنظيم اجلامعة، جانب االستقاللية، فرغم التطورات والتغريات 
اليت حتدث يف أكرب اجلامعات يف العامل، إال أن النقاش واجلدال مازال قائما حلد اآلن حول موضوع 

  .ذا ارتأينا التطرق له من خالل هذا الفصلاستقاللية اجلامعات، ل
يستعمل عادة كمرادف للحرية أو الصراحة اجلامعية، لكـن  : مفهوم االستقاللية يف اجلامعة

يف احلقيقة احلرية اجلامعية هي مكتسب يتمتع به األساتذة والطلبة وهذا مكسب ميكن أن يأخـذ  
ا هي، لكن مفهوم االستقاللية أوسـع،  جانب احلريات الشخصية، واليت يتمتع ا اجلامعيون كم

ليس له معىن فرديا فقط بل معىن تأسيسيا أيضا، فاجلامعات هي املستقلة قبل كل شـيء ولـيس   
األفراد، من جهة أخرى ال ميكن القول بأن مؤسسة ما مستقلة دون توضيح بالنسبة ملـن؟، ومـا   

  ).373ص .حامد أمحد رمضان بدر(درجة االستقاللية اليت تتمتع ا؟

إضافة لعدم التنازل عن إصدار القرارات باسم املصلحة :" أيضا LUCQSس كوليويذكر 
العامة وحرية التعليم والبحث وتسوية املشاكل، فاستقاللية اجلامعات تسعى للدخول يف اتفاقيـات  
مع شركاء اجلامعة لتقبل فكرة اية االحتكار اجلامعي، وبالنسبة للدولة تقبل فكرة أـا ليسـت   

ص  .2003 .حممد فريـد الصـحن   (.حممد سعيد عبد الفتاح(("ملمثلة الوحيدة للمسألة اجلامعيةا
377(.  

من خالل هذه املفاهيم نقول أن جناح تطبيق االستقاللية يف املؤسسة اجلامعية صعب وقـد  
  : BRUN.Jبران  لنا  اليت ذكرهابالعوامل يقترن هذا النجاح 

  .رة على حتديد أهداف واقعية تبعا للموارد املمثلةاملعرفة العلمية، الكفاءة، القد -
  .الدافعية والرغبة يف العمل اجليد، العزم والشجاعة -
  .الذكاء،الوضوح،االستعداد لالستناد على مشروع ذي مغزى وقاعدة مقبولة -

مع هذا تبقى عدة تساؤالت حول صالحية تطبيقها إذا فكرنا يف اجلوانب األخـرى، مـا   
يتعلق بإجياد املوارد الضرورية لتسيري عملها أو حرية التسيري يف إطار القوانني فقط، وهل استقاللية 
 التسيري ميكن أن تطبق يف تعيني وترقية هيئة املوظفني؟ وهل بإمكاا الوصول إىل حتديـد أجـور  

  .األساتذة؟ وهل تطبق أيضا يف التكوين ويف تسجيل الطلبة؟
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فمفهوم االستقاللية ميكن أن يشمل عدة حقائق وقد جنم عنه بعض الغموض، من جانـب  
آخر إذا كانت هلذه اجلامعات مسؤولية تسيري نفسها بكل حريـة، فمـن املنطقـي أن تطالـب     

  .يمتها البيداغوجية والعلميةباخلضوع لنظام يقيم نشاطاا حىت يتسىن هلا معرفة ق
  :اختاذ القرارات يف جلامعة. 7

وهو ظاهرة حتدث يف فترة من الزمن، قـرر يعـين حـل    : "قبل أن يتخذَ القرار مير بسياق
مشكل إجراء يف لواقع، قرر هو أيضا تثبيت نتائج كل اإلجراءات املمكنة، وبالتايل فالقرار يقتضي 

  ".ار هدفاختيار ومرحلة للتفكري ولكل قر
جتب اإلشارة هنا إىل أن اختاذ القرار اجليد واملناسب إن صح القول، ال يعترب اية السياق، 
جيب أيضا توصيل هذا القرار وجعله يف متناول الذين يهمهم األمر، خاصة أخذ موافقتهم عليـه،  

القـرارات  مادمنا نتحدث عن اختاذ القرارات يف املؤسسة اجلامعية، جيدر بنا ذكر أنـواع بعـض   
  :اجلامعية

  ":يـيف امللتقى وتتمثل ف " راحبي  "حناول تقدميها حسب التلخيص املقدم من طرف
تعيني املوارد، ختصيص املواد واختيار جلان االمتحانات، التنصيب والترقيـة و الترسـيم،   

بون، معادلة املعونة التقنية، املهمات، االجتماعات األسبوعية، احملاضرون الوطنيون واألجانب املناس
وتكافؤ الشهادات، تنظيم التبادالت الثقافية، عدد الطلبة املقبولني واملتنقلني، استثمارات الـدعم  
والتنفيذ، التأديب العام، الصحافة والعالقات العامة، معلومات للهيئة الوصية وللسـلطات احملليـة   

  ."والطلبة واألولياء واألساتذة وللشركاء األجانب
  :جلامعةتسيري هيئة ا. 8

سنتطرق إىل جانب تسيري هيئة اجلامعة أي اجلماعات الثالثة اليت تتركب منـها اجلامعـة،   
وسيكون التفصيل أكثر حول مجاعة األساتذة نظرا ألمهية هذا العنصر يف دراستنا، يعترب التنظـيم  

ونـة  إطارا ضروريا الستخدام التسيري، واجلامعة كمنظمة تضمن خدمات التكوين، والعناصر املك
  .هلذه اجلامعة تلعب دورا حمددا، وترتبط فعاليتها بالطريقة اليت يتصرف ويسري ا هؤالء

إذا أردنا أن نزيد من اإلنتاجية جيب علينا أن تم بثرواتنـا اإلنسـانية   ": ماك كيشييقول 
ة هي عوامل وأن املهارات والدافعي...املتمثلة يف الطلبة، األساتذة واإلداريني الذين يعملون بالتربية

  ".أساسية للزيادة واإلثراء



 التكوين الجامعي: الفصل الثالث                                                :       الجانب النظري

 113

فالتسيري اجليد يتطلب تطوير برنامج يسمح بانتقاء وتكييف وتقدم اهليئة داخل املؤسسـة،  
إضافة لذلك يتطلب حتفيز كل فرد، وذلك بالتقييم واملكافأة املوضوعية تبعا ملسامهاته احلقيقـة يف  

بط بتحديد األهداف واملهمات، هـذا مـا   أن جناح هذا التسيري يرت" :زوسولراملؤسسة، ويذكر 
فالدور احملدد عن طريق املهمة واملسؤولية واألجر يوضح القانون احلقيقي للفـرد   حيسن اإلنتاجية،

  ".ضمن منظمته، ويساهم هذا األخري يف انسجام واستعداد الفرد للتوازن املهين الضروري
  : الطلبة -

لني اإلداريني يترتب عنه مشاكل يومية عديـدة  إن تسيري الطلبة عن طريق األساتذة واملسئو
أنه من الطبيعي أن حيدث هذا يف التعليم العايل، فالطلبة يـتم  ": زوسلرملسئويل اجلماعات، ويرى 

حتضريهم ملسؤوليات إنسانية، تقنية، علمية واقتصادية، يفكرون، حيللون، ينتقدون، حيتجون على 
لذا جيب أن يستند تسيري الطلبة على نظام بيـداغوجي  األساتذة وعلى طرق التسيري يف املؤسسة، 

مطابقا حلاجام، نظام بيداغوجي يشبع االتصال املوحد، املنفتح حنو الواقع املربمج، جهاز يـدعم  
  ".املسؤولية واالختيار للتقييم

  :املوظفون -
كل  املوظفون يضمنون اخلدمات أو اإلجراءات املسهلة للتعليم والبحث، تظم هذه املصلحة

من اإلداريني، التقنيني والعمال، تتكفل باملهمات اإلدارية كالسكرتارية والتسيري وكذا اخلـدمات  
اليومية، فتسيري هذه الفئة يتطلب االنتباه الكبري، خاصة أمام االسـتعمال الضـخم للتكنولوجيـا    

  .والتعقيد املستمر للمؤسسات التربوية احلديثة
ذه اجلماعة يتحقـق بواسـطة املعـارف والكفـاءات     إن التوزيع اجليد هل: "زوسلريقول 

إضافة إىل ) تكوين، جتربة، القدرة على االتصال باألساتذة والطلبة(واالستعدادات لكل عضو منها 
  :البحث عن أحسن تكييف هلم بالتحفيز واملراقبة املخصصة

  :األساتذة -
تص يستجيب لطلـب  خم: "األستاذ اجلامعي بأنه برانيعرف  :مفهوم األستاذ اجلامعي -

اجتماعي، يتحكم يف عدد ال بأس به من املعرفة وكذا املعرفة العملية، وهو عامل حر يف اختياراته 
البيداغوجية مع احلرص على جعل حرية املبادرة واالستقاللية توافق وبكل بساطة حساسية منفعـة  

  ".املستخدمني
  



 التكوين الجامعي: الفصل الثالث                                                :       الجانب النظري

 114

  
بري إذا اجته إىل اخلـارج،  خ: "لألستاذ اجلامعي على أنه TOURAINE.Aتوران وينظر 

  ".وباحث إذا اجته إىل داخل اجلامعة
وللتعريف أكثر على األستاذ اجلامعي حناول إبراز الوظيفة أو املهمة املطالب ا كأسـتاذ،  
فالتسيري احلسن هليئة التدريس ال يكون إال بعد التحديد الواضح ألهداف نشاطها، وكذا معرفـة  

  .التسلسل واألولويات ملهمتها
األسـتاذ اجلـامعي   : "يف تصرحياا اليونسكوتطالب منظمة  :وظيفة األستاذ اجلامعي -

  ".باملهمة السامية املتمثلة يف االلتزام الكامل يف اال الوطين وكذا اال الدويل لتقدم العلوم
: فيحدد ثالث وظائف لألسـتاذ اجلـامعي وهـي    CARPENTIER.Aكروبونتيي أما 

  ".تنظيم، وهي تكمل بعضها البعض وبالضرورة مترابطةالبحث، التعليم، ال
  :فريى أن األستاذ اجلامعي يقوم باملهام التالية زوسلرأما 
جيب أن تكون وتبقى للتعليم الذي يسبق البحث، وإجراءات اـالس،  : املهمة األوىل -

  .النشر وكل النشاطات املهنية مهما كانت
  .وهو حتضري الوسائل البيداغوجيةيرتبط بالدور األول : املهمة الثاين -
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  :واقع بعض اجلامعات يف العامل.9

من هذا املبحث هو إيراد بعض األمثلة عن اجلامعات يف دول أخـرى، قصـد   إن اهلدف 
الوقوف على أوجه التشابه واالختالف، خاصة مع جمتمعاتنا، ومن بني هذه اجلامعـات اخترنـا   

  .، واألفريقيةاجلامعات األمريكية، الفرنسية
  :اجلامعة يف الواليات املتحدة األمريكية .1.9

متارس احلكومة الفيدرالية األمريكية تأثريها على التعليم العـايل  :التنظيم اإلداري واملايل -
بتقدمي املساعدات املالية،ولكن لـيس هلـا أي سـلطة مباشـرة علـى حمتـوى أو تطبيقـات        

ت وثانويات وتقوم بتمويلها إما جزئيا أو كليـا، ولكـن   اجلامعة،فالواليات املتحدة تنشئ جامعا
تتمتع باالسـتقاللية   BOARDS OF TRUSTEESتسيري هذه املؤسسات يفوض الس اإلدارة 

  .التامة وبقانون تشريعي مساو لقانون املقرر واملشرع أو يف القضاء، وهذا حسب السلم احلكومي
  .هد السلطة لوزارة التربيةهذا خبالف ما جنده يف البلدان األخرى أين تع

وهناك عدة أنواع من املؤسسات اجلامعية يف الواليات املتحدة األمريكية وصنفها كل مـن  
  :إىل DIALGLICH AND GLENNY 1973ديالكيش وكليين 

مؤسسات ذات طابع دستوري، أي ذات استقاللية مضمونة دستوريا وهي بعيدة عـن   -
  .التالعبات السياسية

ت تبعا لقوانني معينة، قررت من طرف املشرعني وهي معرضة لضـغوط  مؤسسات أنشئ -
  .سياسة أكثر من سابقاا

املؤسسات اخلاصة اليت أنشئت من طرف هيئات متنوعة، وهي ال تواجه ضغوطا سياسية  -
  .أو حتكم الدولة فيها ألا معتمدة ذاتيا

م تشـغل املرتبـة األوىل،   عندما نتكلم عن االستقاللية فإن املؤسسات اخلاصة، على العمو
متبوعة باملؤسسات ذات الطابع الدستوري وتأيت يف آخر القائمة اجلامعات اليت أنشـأت بطـابع   

  .قانوين
بالنسبة للجانب البيداغوجي تكون املوافقة على الربامج املقدمـة   :التنظيم البيداغوجي -

لبا يف إطار حملي، وهنـاك  للطلبة حتت مسؤولية هيئات خاصة ومجعيات متطوعة، واليت تعمل غا
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هيئات خاصة أخرى تأخذ على عاتقها حتديد اخلطوط العريضة لتوجيه التعليم العايل وتقوم بإرشاد 
  .احلكومة فيما جيب القيام به وما ال جيب القيام به

أما جوهر وشكل وتوزيع التعليم يف الثانويات واجلامعات فيحدد من طرف أسـاتذة ذوي  
  .ذا حسب أحكام فردية أو مجاعية على مستوى املؤسساتمرتبة األستاذية، وه

فهيئة األساتذة يف اجلامعات هي اليت تقرر شروط االنتقال، مدة الدراسة، حمتوى الربنامج، 
طرق التنقيط وعدد تعيينات األساتذة، وحىت احملاكم على خمتلف املستويات القضـائية مل حتـاول   

  .ملطلقةاالعتداء أو التعرض هلذه االستقاللية ا
فاجلامعات األمريكية تضمن رسالة مزدوجة يف التربية والبحث، وجتـدر اإلشـارة إىل أن   

  .املبادرة تأيت من القاعدة خبالف اجلامعات عندنا حيث تقوم الوزارة باملبادرة يف كل تغيري
كما أن املؤسسات األمريكية تقوم خبدمات أخرى خمتلفة واليت تقدمها للبلديات والـدوائر  

  . أنشئت فيهااليت
إنه بالرغم من فوئد االستقاللية املطلقة يف التنظيم، إال أن هناك بعض املشاكل اليت تعـاين  

  :منها اجلامعة األمريكية حبيث ندرج بعضها، حسب آراء بعض األساتذة والكتاب
بأن املشاكل األساسية يف تسيري ": .TOURAINEتوران يرى  :مشاكل تسيري البحث -

، تتمثل يف طريقة إسناد االعتمادات املالية للمشاريع اجلامعية، حبيـث ال تسـتند   البحث العلمي
االعتمادات ملؤسسة ولكن ألستاذ أو فريق، ومتارس اجلامعة نفوذا ضعيفا يف نشاطات األسـاتذة،  
خاصة عندما تكون االعتمادات ذات أمهية كبرية، فـبعض األسـاتذة يتحولـون إىل مقـاولني     

  ".حقيقيني
تشكل تعسفا، ومن الصعب ) ذوي مرتبة األستاذية(ن االستقاللية املطلقة لألساتذة نالحظ أ

تسليط نفوذ على هذه الفئة نظرا ملرتبتها العالية وهذا خبالف املدرسني األخـريني ذوي املرتبـات   
  .األقل

رغم اهودات املبذولة لتحسـني  : "ما يلي WALBERGوالربج : يف هذا اجلانب يقول
ني إال أن وضعيتهم االقتصادية تبقى دون املتوسط باملقارنة بالوظائف األخرى املنطلقة مصري املدرس

من نفس الشهادات، وحىت ضمن نفس املهنة، فهؤالء املدرسني يوضعون حتـت سـلطة اإلدارة   
مع هـذا يبقـى املدرسـون    ...ومنصفون يف مراتب أقل بكثري من اخلرباء ذوي مراتب األستاذية
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ن بنوع من التقدير يف اتمع األمريكي، لكن هذا االعتبار مل مينع وجـودهم يف  اجلامعيون يتمتعو
  ".مقياس ضعيف

من هذه اآلراء نستنتج أن االستقاللية أو احلرية الفردية املطلقة هلا جوانب سلبية قد تكون 
بني  خطرية على املردود اجلامعي، ومن جهة أخرى ال ميكن أن متنع كليا وال ميكن إحداث التفرقة

  .األفراد من نفس املهنة، فهذا قد خيفض من معنويام وبالتايل عدم اهتمامهم باألداء
  :اجلامعة يف فرنسا .2.9

نتحدث اآلن عن اجلامعية الفرنسية، وهي إىل جامعتنا من حيث التنظيم، ونفضل االنطالق 
اعي لـذكر اجلوانـب   من اجلوانب السلبية يف تنظيمها واليت تعاين منها، رغم اإلصالحات، وال د

  .التنظيمية واإلدارية و  البيداغوجية هنا، فقد يطول بنا الكالم
لذا حاولنا استخالص جمموع تساؤالت ومالحظات بعض األساتذة ورؤسـاء جامعـات   

  .حول املرض الذي تعاين منه اجلامعة الفرنسية وإعطاء تشخيص لذلك
ل املشـاكل واإلصـالحات   الذي وقع يف دوامة أسئلة حو LUCASلوكاس فنجد مثال 
سنة والتشخيص يعـاد،   25منذ الستينيات واألعراض املسجلة تتغري، ومنذ : "املتتالية ويصرح قائال

  :هذا يستحق طرح أسئلة
  .سنة؟ 25ما عدد اإلصالحات اليت قدمت خالل  -

، وهناك IOI SAVARY 1984، وقانون LOI EDGAR FAURE 1968هناك قانون 
  .موع مراحل الدراسةأيضا ثالثة إصالحات 

  .وكم من اإلصالحات للقانون األساسي للجامعيني؟ -
سنة، حبيث نرى أن  25فأزمة اجلامعة من كل اجلهات، واالنتقادات للجامعة متناقضة منذ 

التصرحيات تبني وجود عدم التكيف يف اجلامعة ولكنها مل توضح يف أي اجلوانـب؟ ومـا هـي    
  .األسباب؟

  ".للجوء املبالغ يف العمومياتبل اكتفت احللول با
  :بعض تفاصيل فشل اإلصالحات فيما يلي   RAYMOND  راميوندويقدم 

فيما خيص االستقاللية نالحظ التعسف مـن حيـث تسـييس حيـاة     " :االستقاللية -
املؤسسات، فتناوب الوزراء جعل اهتمامهم يصب على التنقيح، وموضوع االستقاللية اكتسـب  
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أعطى أمهية للجانب البنيوي لإلصالح اجلامعي مما أدى  1968لة، ألن قانون طاقة كبرية ومدة طوي
  ".إىل فشل االستقاللية

أن جيعل من املشاركة أحد ركـائز   1968أراد قانون : "يقول نفس املؤلف: املشاركة -
التنظيم ووظيفة اجلامعة احلديثة، حبيث تسري هذه األخرية عن طريق جمـالس منتخبـة، غـري أن    

ات احنرفت عن ذلك يف التطبيق، فاملشاركة كانت غالبا جماال للتسييس الدائم حلياة االس، اإلدار
وتثبيطا لعزمية األساتذة والطلبة، وأدى ذلك شيئا فشيئا إىل ختلـي الشخصـيات اخلارجيـة ذات    

  ".عن االس حبيث طغى عليه اخلطاب الثوري) أعضاء يف الس(جتارب 
 IOI    1984  يف مالحظاته حول نص قـانون  RAYMOUNDراميوند ويذكر أيضا 

SAVARY هناك بعض الوقائع جيب تغيريها، ألنه كان سجينا ملبالغة مذهبية وانغلق يف : "اجلديد
  .اإلجراء السياسي فقط

كيف ميكن للجامعات أن تستمتع باستقالليتها يف األبعاد األربعـة املتمثلـة يف   : "ويضيف
من القانون، ونعـرف أن هنـاك    20ي والعلمي، واليت ذكرت يف املادة البعد البيداغوجي، اإلدار

  .إجراءات من نفس النص تعطي للحكومة نفوذا معتربا يف كل هذه األحوال
: عن األستاذ اجلامعي ويقـول  CARPENTIER كربونتيييتساءل : األستاذ اجلامعي -

حقيقة هناك شـباب معيـدون    ماذا ميثل األستاذ اجلامعي مقارنة برجل البنك ورجل األعمال؟"
يالحظ فقدان حـب العمـل يف   ...يطمحون ألن يصبحوا أساتذة ولكن بأقل اعتقاد وبأقل جهد

سوء الوسائل، عدم ثبات التعيينات، نقص وسائل البحث والتدريس، امليل للقطاع : التعليم العايل
متثل خطـرا للجانـب    اخلاص وكذلك فقدان املكانة املرتبطة بوظيفة التدريس، فهذه الوضعية ال

الكمي فقط لكن حىت للجانب النوعي، فاألساتذة بأقل دافعية وكذلك بأقل كفاءة، ومعظمهـم  
مهتمون أكثر بالبحث العلمي أو التنظيم والتسيري يف اجلامعة، من التدريس، أي االلتفـاف حنـو   

ية اجلـامعيني مل  حسب رأي النظام يشجع هذا االجتاه، فترق...أنفسهم أكثر من االلتفاف للطلبة،
تأخذ بعني االعتبار النوعية البيداغوجية بل االهتمام باإلجنازات العلمية واملصاحل املقدمـة فقـط   

  ".ما هو إال لقب وليس بوظيفة) مرتبة(واألستاذ 
أن هناك احنرافا لوظيفة األستاذ اجلامعي أو تيي ـكربونتبني املالحظات املقدمة من طرف 

التدريس كوظيفة أساسية لألستاذ اجلامعي، والوظيفة اليت تطغـى هـي   باألحرى عدم االهتمام ب
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البحث العلمي، حبيث أصبح كل طموحات التجديد والتقدم والباحث يف العامل يستمتع مبكانـة  
  .معتربة وهذا نفس ما حلظناه عند األستاذ اجلامعي األمريكي

  :اجلامعة األفريقيةوضعية التعليم العايل يف  .3.9
اسات حول التعليم العايل وضعية متناقضة يف البلدان النامية، من جهة جنحت هذه تبني الدر

البلدان يف أقصر مدة بعد استقالهلا، بوضع أنظمة للتعليم العايل بقدر كايف من التحضري، لكن من 
جهة أخرى تعرف حاليا مؤسساا اخنفاضا ملحوظا على مستوى النوعية، واهلوة ما فتئت تتوسع 

 اليونسكوناعات املتطورة فيما خيص املعارف العلمية والتكنولوجية، فحسب إحصائيات جتاه الص
وهذا  1970مليون أيضعف ما كان عليه سنة  56: بـ 1986قدر العدد الكلي للطلبة يف العامل يف 

إىل ما يقرب من  1970ماليني يف  7االرتفاع عرف أكثر يف البلدان النامية، حبيث انتقل فيها من 
  ".، وإفريقيا هي اليت عرفت هذا االرتفاع السريع1986ليون يف سنة م 27

إفريقيا تتخبط اليوم يف جو متنـاقض  : "يف مقاله GIRI.J 1990جريي كما يؤكد هذا 
فهي تواجه مشكل املصادر املالية، فاحلكومات ال متلك إعتمادات تكرسها لنظامهـا التربـوي،   

زء األكرب من ميزانية مؤسسات التعليم العايل، والـيت ال  وأجور األساتذة ومنح الطلبة تستهلك اجل
  ".متتلك إال إعتمادات ضعيفة واملخصصة يف احلقيقة لشراء الوسائل وتسيريها

بأن اجلامعات اإلفريقيـة   KANGA KALEMBAكنك كلمب يالحظ  :التسيري -
جملس الدائرة والقليل  كلها تتمتع يئات كالسيكية وسياسية تسيري أكادميية، من جملس اإلدارة إىل

منها فقط يتمتع يكلة متخصصة مكلفة كليا البيداغوجية باملعىن اجلامعي، ما عدا اجلامعة الوطنية 
تتمتعـان ـذه    ZAIREبـالزايري  واجلامعة الوطنية  COTE D'LVOIREبساحل العاج 

  ".اهلياكل
ية ال تطالب أسـاتذا  كل اجلامعات اإلفريق: "وما يشد االنتباه أيضا هو كون: األستاذ -

إال بأقصى حد ثالث ساعات للتدريس يف األسبوع ويفترض منهم القيام بالبحث ولكن قليال مـا  
حيدث هذا، ألنه ال توجد يف معظم اجلامعات الوسائل التقنية وال املصادر الضـرورية املشـجعة   

  ".للبحث
لنسبة للكفـاءة، هنـا   فهي ال تستغل أساتذا ألكثر مدة مع النقص الذي تعرفه خاصة با

  .يفترض التشبث خبدمام بأكثر قدر ممكن لالستفادة من معارفهم وفسح اال لآلخرين
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يف نفس الوقت االهتمام م وبظروف عملهم أكثر فأكثر، لكن عكس هذا ما حيـدث يف  
معي يف هذه الدول النامية، بغض النظر عن املشاكل االجتماعية واملهنية اليت يعاين منها األستاذ اجلا

  .الدول
املشاكل االجتماعية الـيت  : "ويقول الزايريعن جتربة  TSHIANI.K.Aتشياين هنا يذكر 

يعاين منها أساتذتنا ترغمهم يف معظم األحيان على تكريس باقي وقتهم ليس للبيداغوجيا ولكـن  
لنشاطات خارجية أكثر رحبا، حبيث جيدون أنفسهم منقسمني بني البحـث والتـدريس وبـني    
انشغاالم املادية، واليت مل حتقق من طرف اجلامعة مع طول الزمن، إضافة هلـذا نقـص ميزانيـة    
اهلياكل للجهاز التعليمي وللمكتبات، كذلك ضعف اإلدارة وصعوبات االتصال واليت تعقد أكثر 

  ".التنظيم والوصول إىل تكوين أفضل
اجلامعات ميكن القول بأن يف  من خالل ما ذكره األساتذة يف مقاالم وكتبهم عرب خمتلف

الدول النامية يطغى نقص اجلانب املادي يف تسيري اجلامعة وحىت تلبية مطالب األسـاتذة، وتتميـز   
أيضا بأنظمة أكادميية كالسيكية، أما يف الواليات املتحدة األمريكية فوجود اجلانب املادي جعـل  

تذة الختالف مرتبام، وفيما خيص فرنسا األساتذة األكفاء متعسفني وهناك عدم مساواة بني األسا
  .وحىت أمريكا يالحظ رب األساتذة من وظيفة التدريس للقيام بالبحث العلمي فقط

من هنا ميكن القول أن وضعية األساتذة اجلامعيني يف العامل حتتاج إىل إعادة النظر، وفعـال  
: ونوردها هنا ما صرحته يف مقاهلـا يف السنوات األخرية،  اليونسكوهذا ما حتاول القيام به منظمة 

مالحظتنا تبني بوضوح بأن مسألة القانون األساسي ووضعية املوظفني اجلامعيني، خاصة األساتذة "
حتتاج إىل عناية،وهذه القضية من االهتمامات احلالية لليونسكو،وأول خطوة الواجب القيام ا هي 

  ".ستاذ اجلامعي لنقدم له أقل ضماناتحتديد وبوضوح وباتفاق مشترك للقانون األساسي لأل
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  :اجلامعة اجلزائرية و أهدافها .10

كما سبق وأن قلنا أن أهداف اجلامعة هي مستوحاة من اتمع املوجـودة فيـه، طبيعتـه    
سياسته قدراته واجتاهاته، لذلك فهي مؤسسة لتحقيق هذه األهداف بطريقة ملموسـة، فـاتمع   

من مشاكله وتطلعاته واجتاهاته السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وهذا ما يؤسس جامعته انطالقا 
اجلامعة مؤسسة تكوين حتدد أهدافها من طرف اتمع الذي تكون فيـه  : "أكده مراد بن أشنهو

لذلك فعند التعرض ألهداف اجلامعة اجلزائرية جيب حتديد  على أسسه، والذي يعطيها وحدة ومعىن
، ص 2001 مراد بن أشنهو، ترمجة عايد أديـب  ( هداف عرب مراحل زمنية معينةالتطور أو منو األ

08(.  
  :يف عهد االستعمار -

، وحماولة طمس الشخصية اجلزائرية )اجلهل(والثقافية، ) االستعمار(نظرا للظروف السياسية 
دها املساجد املسلمة، فقد اقتصرت أهداف اجلامعة اجلزائرية آنذاك على تعليم اللغة العربية، وساع
  .والزوايا على نشر الثقافة اإلسالمية، وتبديد حماوالت املستعمر فينفي الثقافة الوطنية

  :بعد االستقالل -
بعد االستقالل مباشرة مل تكن اجلامعة اجلزائرية قادرة على التملص بصـفة ائيـة مـن    

األساسي هو احملافظة على االستعمار وخملفاته شأا فيذلك شأن الدولة ككل، وبالتايل كان هدفها 
  .سريورة النظام ككل فقط

الذي حدد أبعاد التنميـة يف   1976، وبعد سلسلة من التأميمات،وميثاق 1971لكن بعد 
  ).97حممد حافظ دياب، ص ( .ثقايف، فالحي، صناعي: ثالث حماور

لة التنمية، لقد ركز امليثاق على هذه األبعاد الثالثة فقد مت استرياد التكنولوجيا من أجل عج
 إطـار  24000طالب بيد أنه املخطط ككل حيتـاج إىل   7000لكن اجلامعة مل تكن تكون سوى 

وأصبح بذلك اهلدف األساسي للجامعة هو تكوين وختريج أكرب قدر ممكن من اإلطارات وهذا ما 
  .1964يتجلى يف ميثاق اجلزائر الصادر عام 

بالد اإلطـارات الـيت هـي يف حاجـة     ولضمان الرقي االجتماعي والثقايف، وإلعطاء ال
إن التعليم الشامل ... فاملعاهد التعليمية فيكل امليادين جيب أن تكون مفتوحة لكل املوظفني ...إليها

   )ركيرابح ت (. هدف استعجايل
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واستمرت اجلامعة اجلزائرية بنفس اهلدف،ومل يتم تغيري يف املناهج واألهداف والربامج حىت 
لقطيعة،واعتمدت احلزب احلاكم على سياسـة االشـتراكية واحلـزب    حيث كانت ا 1971سنة 

تكـوين  : " الواحد، وبسط سلطته على التنظيمات املوجودة، فظهرت أهداف وشعارات من بينها
اإلطار الكفء تقنيا، متشبعا بالشخصية اجلزائرية، ملتزما مبسار التنمية االشتراكية للجزائر، وقادرا 

، هذا ما )33ص  عنصر العياشي،  ( "لم ووضعنا يف خدمة الشعبعلى استيعاب مستحدثات الع
بني أن اجلامعة كان هدفها تكوين إطارات هدفها احتالل وظائف التسـيري والوظـائف التقنيـة    

  .للتحكم يف التكنولوجيا واالعتماد على القدرات الذاتية للمجتمع اجلزائري
  :ملرحلة كانت كالتايلومن هذا نستنتج أن أهداف التكوين اجلامعي يف هذه ا

  .توفري إطارات مؤهلة الستخدام التقنيات املستورة -
تدعيم املكانة االجتماعية للحزب الواحد وسياسته والتحكم يف اخلطاب العلمي الـذي   -

  .رافقته عدم حتكم فعلي يف العلم والتكنولوجيا
  : إىل يومنا هذا 1981من  -
شروع اخلريطة اجلامعية اليت قدمتـها وزارة  إن أهم فترة هي تلك اليت واكبت ظهور م -

اليت كان هدفها هو ختطـيط   1984التعليم العايل، ووزارة التخطيط،وصادقت عليه احلكومة سنة 
توجيه الطلبة " اعتمادا على احتياجات سوق العمل، وكان اهلدف  2000التعليم العايل حىت سنة 

ـ للفروع األكثر طلبا فيسوق العمل، والتقليل من تل ا يفـوق احتياجـات   ك اليت أحرزت فائض
  .)64ص  ات،بوفلجة غي( ".االقتصاد الوطين

كما كان االهتمام بدور حول الالمركزية يف التكوين، حتقيق التـوازن اجلهـوي، دعـم    
  .التكوين دو الصبغة التقنية، والتقليل من إيفاد البعثات التعليمية للخارج إىل جانب التعريب

  :رنامج اخلريطة اجلامعيةوباختصار كانت أهداف ب
  .إصالح الربامج لتكييفها مع احتياجات االقتصاد الوطين -
توسيع شبكة التكوين العايل، وتوفري االنسجام والتنافس بيم مؤسسات وزارة التعلـيم   -

  .العايل واملؤسسات األخرى
  .تطوير البحث العلمي وإدماجه يف اهتماماا وربطه بانشغاالت التنمية -

الحظ يف الواقع أن األهداف شيء والواقع شيء آخر، فالقطاع اإلنتـاجي شـهد   لكن امل
ركود عام، ودخلت الدولة يف سياسة التدعيمات مما زاد الطني بلة، وتدهور االقتصاد الوطين، وما 
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انعكس بذلك على اجلامعة، كذلك الوضع السياسي واالقتصادي الذي تأزم يف التسعينات أكثـر  
وهـذا بـني القـرارات     1998ذكر به هو رجوع اجلامعة لنظام الكليات سنة ال جبدرفأكثر ما 

  .االرجتالية اليت يتفقدها املسئولون يف هذا القطاع دون دراسة وختطيط مسبق
  :أما حاليا تعترب مهام اجلامعة اليت تعرب عن أهدافها هي

  .التعليم وإعداد املتخصصني يف املهن العالية اليت حيتاجها اتمع -1
  .خلق مناخ مالئم للبحث العلمي والقيام به -2
  .تقدمي اخلدمات العامة للمجتمع -3
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  :اإلجراآت امليدانية للدراسة.1
  
  :جمال الدراسة.1. 1  
  :احلدود املكانية1.1. 1   

  :التعريف بقسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا         
املؤرخة يف رجـب   224.71: تقرر فتح معاهد علم النفس بناء على التعليمة الرئاسية رقم

من الدروس للحصول على شهادة الليسـانس يف  ، واليت تتض1971أوت  25: املوافق لـ 1391
  .علم النفس والعلوم التربوية

 1974-1973تأسس معهد علم النفس وعلوم التربية جبامعة قسنطينة خالل السنة اجلامعية 
إىل غاية السـنة اجلامعيـة   ) عيادي، وعلوم تربوية(وقد انطلقت الدراسة باملعهد بتخصيص فقط 

وزارة التعليم العايل، وثيقـة  (جديد وهو علم النفس الصناعي أين مت فتح ختصص  1976-1977
  )82ص  1985رمسية 

تقرر تعريب معاهد العلوم االجتماعية مبا فيها علم الـنفس، وذلـك عـرب     1980يف سنة 
  .مرحلتني األوىل كان التدريس فيها باللغتني كمرحلة انتقالية إىل أنتم التعريب كليا بعدها

ـ   1988ابل الرتل العسكري وهذا منذ سبتمرب مق" بالفج"يقع املعهد  : بعد أن كـان بـ
  .إذ حل حمل مبىن مدرسة األشغال العمومية سابقا) زواغي(

مدرجني للمحاضرات، وهو جمهز مبكتبة ومركـز توثيـق    2قاعة و 11يتألف املعهد من 
 21حماضر، وأستاذ  12أساتذة تعليم عايل، و 5ومطعم جامعي يسهر على أداء عملية التكوين، فيه 

  .مكون 50متربصني، أي مبجموع  2أساتذة مساعدين، و 10أستاذ مساعد مكلف بالدروس، و
متربصني إضـافة إىل   2عامل يف خمتلف الوظائف و 22إىل جانب طاقم إداري مكون من 

  ).2007وثيقة رمسية (عامل موزعني بني األمن والنظافة والصيانة  14
طالبا يف السـنة   286طالب يف السنة الثانية، و 221طالب سنة أوىل، و 410يكون القسم 

  :طالبا يف السنة الرابعة، متفرقني على التخصصات حسبما ميثله اجلدول التايل 317الثالثة، و
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  )2005 – 2004(اإلحصائيات اجلامعية  )6(جدول

    اموع  ذكور  إناث  التخصص  السنة
  410  386  92  328  جدع مشترك  األوىل
  221  187  33  154  النفس علم  الثانية

  34  2  32  تربوي
    137  16  120  عيادي  الثالثة

286  
  

  79  2  77  قطاع التربية
  25  18  7  عمل وتنظيم

  45    45  مدرسي
    157  14  143  عيادي  الرابعة

  326  
  

  112  13  99  قطاع التربية
  26  15  11  عمل وتنظيم

  31  2  29  مدرسي
  

  :كما مشلت الدراسة كل من
  املستشفى اجلامعي ابن باديس بقسنطينة •
 .جبل الوحش) حممود بلعمري(املؤسسة اإلستشفائية املتخصصة يف األمراض العقلية  •
 .إضافة إىل دور الشباب املوزعة على مدينة قسنطية •
 كذلك املؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية مبدينة قسنطينة  •
و بعض مراكز التكوين املهين بـنفس    إلنتاجيةإضافة إىل بعض املؤسسات الصناعية وا •

 .املدينة
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  :احلدود الزمانية 2.1.1

حيث امتدت فترت إجراء املالحظات  2006/2007أجريت الدراسة خالل السنة الدراسية 
و الدراسة االستطالعية  خالل السداسي األول اليت كانت بغرض بناء وسيلة البحث التجريبيـة ،  

ول إىل االستمارة النهائية اليت وزعت و مجعت بياناا و حللت  خالل السداسـي  وجتريبها للوص
  .الثاين ،للوصول إىل التقدمي النهائي للدراسة 

  :الدراسة االستطالعية.2.1
لقد قمنا بإجراء جمموعة من املقابالت مع أخصائيني نفسانيني ذوي خربة جيدة يف امليدان، 

لية التوظيف يف مصاحلهم أو مستشارين فيها، ومن جهة أخرى وغالبا ما كانوا مسؤولني على عم
أجريت عدة مقابالت بالتوازي مع أساتذة خمتصني يف التعليم العايل بقسم علم الـنفس وعلـوم   

مـع   أما املقابالت اليت أجريـت  ).صناعي، عيادي، تربوي(التربية و االرطوفونيا بفروعه الثالث 
  :فكانت مع األخصائيني

مسؤولة االختيار والتوظيف مبركز سونلغاز بوالية قسنطينة ختصص عمل : ةإزليوي صليح
  .وتنظيم

املسؤول األول ورئيس مصلحة املساعدة النفسية باملستشفى اجلامعي ابـن   :عزوز كعبوش
  .باديس

  .رئيس مستشاري التوجيه املدرسي مبديرية التربية لوالية قسنطينة
نصف توجيهية، دارت حول الغايـات الرمسيـة    وقد كانت أسئلة املقابلة ال توجيهية أو

  .للتكوين، طبيعة التكوين يف القسم، وأخريا طبيعة العمل امليداين لألخصائي النفسي
خلصنا من خالهلا أنه توجد نظرة قصور إىل التكوين اجلامعي حسـب أراء األخصـائيني،   

ته؟ أم هـو يف طبيعـة   الذين اختلفوا حول أماكن القصور، هل هو يف أهداف التكوين يف حد ذا
  .التكوين؟

وبعد التحليل ومن خالل اجلانب النظري والتراث األديب املوجود ارتأينا أن تكون وسـيلة  
البحث النهائية هي االستمارة، واليت سوف نشرح كيفية بناءها والتأكد من صدقها وقدرا على 

  .تزويدنا باملعطيات األساسية يف دراسة فرضيات البحث
ا الدراسة االستطالعية على حتديد العينة النهائية للدراسة، وإمكانية إجرائهـا  كما ساعدتن

 .كما سامهت يف حتديد نوع وسيلة مجع البيانات األكثر خدمة للموضوع
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  : بناء وسيلة مجع البيانات.3.1

يف اجلانب النظري احنصرت وسيلة مجع البيانات املمكنة يف جمال واحد وهـو االسـتمارة   
  :منها لعدة أسباب

  .إمكانية التطبيق على عدد كبري من األفراد يف وقت أقل -
  ).من طرف األفراد(إمكانية حصر احملاور يف بنود واضحة للتعليق عنها  -
املدة الزمنية قصرية مقارنة باملقابلة وبالتايل جتنب اإلحراج والتقصـري يف العمـل أو أن    -

  ....تكون وسيلة للهروب من مشقات العمل
ولنا أن تكون االستمارة ترمجة لفرضيات الدراسة قدر اإلمكان لذلك بنيت علـى  كما حا

  :النحو التايل 
  : احتوت على حمورين

 15(حمور األهداف، العامة للتكوين اجلامعي واخلاصة،لألخصائي النفسي : احملور األول -1
  ).عبارة

  :ها أربعة حماور جزئيةحمور العوامل املساعدة على تطبيق األهداف وفي: احملور الثاين -2
  ).عبارة 15(طلبة مناسبون للتخصيص : وهم املشرفني على العملية التكوينية: األفراد -
  ).عبارات 5(الوسائل املساعدة على التكوين : الوسائل التقنية -
هو النشاط البيداغوجي التكويين املوجـه مـن طـرف األسـاتذة للطالـب               : املهمة -

  ).عبارة 11(
  ).عبارة 13(ومشل العالقات واالتصال والتسيري فيداخل وخارج املؤسسة: لتنظيما -

  .عبارة يف ثالث صفحات 65وبذلك نتج عندنا  جمموع العبارات 
  .........يف إحدى اخلانات الثالث ) x(طلبنا من ايبني أن حيددوا آراءهم بوضع عالمة 

العامة اليت سوف يكون التحليل على أما الصفحة األوىل فقد خصصت إىل جانب البيانات 
  .أساسها، أي حسب اخلربة، وحسب االختصاص، وحسب الدرجة بالنسبة لألساتذة

  .أما بالنسبة لألخصائيني، فحسب اخلربة واالختصاص
  .كذلك أضيفت خانة مؤسسة العمل،وذلك قصد التأكد من ايب يعمل ضمن اختصاصه
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  :االستمارة كيفية التأكد من صدق.4.1
  :وزعت االستمارة على: صدق احملكمني -

  .العايب رابح: األستاذ
  .ليفة نصر الدين: األستاذة
  .جاجة أوبلقاسم: األستاذ

  .رواق عبلة: األستاذة
ومن املالحظات املسجلة على بنود االستمارة مت إعادة صياغة بعضها اليت كانت مركبـة  

دم املوضوع أوقد تأثر سلبا على النتائج وبالتايل أصبحت إضافة إىل حذف بعضها اآلخر ألا ال خت
  .عبارة كذلك متت إضافة خانة إىل جمموع اإلجابات املمكنة 59

أفراد وبالتـايل   5 كذلك مت حذف متغري اخلربة ألن بوضعه تصبح بعض اموعات أقل من
  .فهي إحصائيات غري معربة

  :النهائي االستمارة فيشكلها.5.1
ستمارة األولية، والتأكد من صدقها، نتج عندنا الشكل النهائي هلا واليت مشلت بعد إعداد اال

صفحات، خصصت األوىل إلعطاء املعلومات حول الدراسة وكيفيـة اإلجابـة إضـافة إىل     4
  :معلومات حول الوظيفة والتخصص أما بقية الصفحات فقد مشلت حمورين

العامة واخلاصة لتكوين األخصائي  عبارة حول األهداف 12ويشمل : حمو األهداف :األول
  .النفسي

  .عبارة 47أبعاد أو جوانب يف  4والذي يشمل :حمور حتقيق األهداف :الثاين
 11) (فعاليـة األداء (األساتذة املكونون يف القسم عوامل الفعاليـة لألسـاتذة   : األفراد -

  ).عبارة
  ).تعبارا 5(ب يف لتكوين ـية الطالـية لفعالـخصائص ذات: الطلبة -
 7(األجهزة والتقنيات املساعدة على القيام بالدور واملهمة كما جيـب  : الوسائل التقنية -

  ).عبارات
أيدور املنظمة وإجراءاا املساعدة على التكوين اجليد والقيـام بالـدور   : مهمة املنظمة -
  ).عبارة 11(املطلوب
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ا الداخليــة أي املنظمــة فيشــكلها وعالقاــا واتصــاال: اخلصــائص التنظيميــة -

 13( ري والتنسيق بني أجهزـا ومهامهـا  واخلارجية،وطرق التسيري املستعملة، والتخطيط والتسي
  ).عبارة

لالستمارة ككل وهي ذا العـدد مقبولـة وال   ) عبارة 59: (أي جمموع كلي يقدر بـ
  .تستلزم وقت وجهد من شأنه أن يؤثر على املعلومات اليت نرغب يف جتميعها من العينة

و . يف إحدى اخلانـات الـثالث   ) x(طلبنا من ايبني أن حيددوا آراءهم بوضع عالمة  
واليت رمزت لغرض . موافق جدا ،   أحيانا ،  غري موافق أبدا : املتمثلة يف ثالث اقتراحات لإلجابة

  : كالتايل)  STAT BOX( التبويب من اجل املعاجلة  اإلحصائية بربنامج 
  .غري موافق أبدا  3يانا  أح 2موافق جدا    1 
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   :حتديد عينة الدراسة. 6.1

لقد تنوعت املقاربات وتعددت يف تناوهلا للفعالية التنظيمية، وألن هدفنا يف هذه الدراسـة  
هو حتديد فعالية التكوين يف قسم علم النفس وعلوم التربية من خالل آراء القائمني على العمليـة  

د إعطاء الدراسة أكثر دقة وموضوعية ممكنة فإنه قد مت االستعانة بآراء باألخصائيني التكوينية، وقص
صناعي، تربوي، (النفسيني الذين تلقوا تكوينهم اجلامعي يف هذا القسم، يف االختصاصات املتوفرة 

  ).عيادي
ة إىل وذا كانت العينة مقصودة نظرا الستيفائها الشروط املطلوبة يف اتمع األصلي، إضاف

أنه ال توجد إحصائيات رمسية عن عدد الطلبة املتخرجني حىت اآلن، وعدد األخصائيني املـوظفني  
أستاذا وأستاذة، إضـافة إىل   50ضمن اختصاصام التكوينية، وبذلك نتج عندنا عينة مكونة من 

ت أخصائي نفسي موزعني عرب املؤسسات اإلستشفائية، ومراكز التوجيه املهـين واملؤسسـا   130
وغريها من املؤسسـات  ... االقتصادية، ودور الشباب، ومديرية التربية ومراكز اإلرشاد والتوجيه

  .اليت حتتضن أخصائيني نفسانيني
  .منها 120استمارة مل نسترجع إال  180مت توزيع 

 25من األخصائيني استبعدت  84و .عيادي 13تربوي،  17صناعي،  6: من األساتذة 36
  :التاليةمنها ألحد األسباب 

  .أن أفرادها مل يتلقوا تكوينهم يف قسم علم النفس بقسنطينة -
  .سنوات وبالتايل تأثري املدة على الرأي 5سنة التخرج أكثر من  -
  .أم يعملون ضمن اختصاص غري تكوينهم -
  .أم مل ميلؤا بنود االستمارة بصفة كافية -

ـ  32تربوي،  18 صناعي، 9: استمارة مقسمة كالتايل 59وبالتايل منج  ، أي أن يإكلينيك
  .فرد تتوفر فيهم خصائص اتمع الكلية 95عينة البحث النهائية بلغت 

  
  :املنهج. 7.1

حسب طبيعة الدراسة واملقاربة املستعملة فيها ارتأينا االستعانة باملنهج الوصفي التحليلـي  
  .وذلك مبا يتناسب وطبيعة البحث
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  :املعاجلة اإلحصائية.2
  TRAITEMENT DES INFORMATION :عامل مع البياناتالت .1. 2

إن املعلومات املتجمعة من االستمارة قدمت التعامل معها وفقا لعدة معاجلات إحصائية متـت  
 GRIUMER LOGICIELS VERRSION2.5املنشأة عند ) STAT BOX 1995-1997(باعتماد برنامج 

   STAT BOX هو علبة من الوسائل اإلحصائية خاصة بـ :MICROSOFT EXCEL .  
  : EXCELتسمح يف برنامج   STAT BOX: إن العمليات الكربى بـ

  ).صغرية أو جزئية(اختيار العينات، وتعديلها، وتكوين جمتمعات حتتية  -1
  .إعطاء رموز للمتغريات -2
  .وإجراء اختبارات إحصائية) تأثري أو عالقة(إنشاء جداول تقاطعات إحصائية  -3
  .تائج متعددة األبعادحتقيق حتليل ن -4
  .إنشاء رؤى أولية على جمموعات متتالية ومترابطة -5

من خالل هذا الربنامج تسىن لنا إجراء جمموعة من املعاجلات اإلحصائية ملعطيات دراسـتنا  
  .املستمدة من االستمارة يف إطار أهداف الدراسة أو املتعلقة بفرضيات البحث

  :LES TRIS A PLATSالتكرارات والنسب املؤوية1.1.2
أول مرحلة يف املعاجلة اإلحصائية للنتائج املستوحاة من استمارة البحث تتجلى يف امليوالت 
الكربى النابعة من اإلجابات على بنود االستمارة، هذه امليوالت تظهر لنا من خالل التكـرارات  

ور، وعلى حسـاب  والنسب املؤوية لكل احتماالت اإلجابة على خمتلف البنود، وعلى خمتلف احملا
خمتلف املتغريات، ورغم أا تقنية إضافية إال أا أساسية، حيث تسمح لنا بعرض تقسيمات املتغري 

  .الواحد على كل أو أجزاء العينة
  LES TRIS CROISER    :  2اختبار ك يف التقاطعات. 2.1.2

  .هي معاجلة إحصائية للمعطيات دف حتديد العالقات بني املتغريات
حيلل طبيعة العالقة بني متغريين نوعني، كما يسمح باملقارنة بني خمتلـف   "KHI2 "أي أن

  .توزيعاا
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عمل (كذلك االختصاص ) مكون أو متمرس(يف حالة موضوعنا قمنا مبقارنة نوع الوظيفة  
بتقدمي نتـائج هـذه    STAT BOXمبحاور وبنود االستمارة، ويقوم برنامج ) تنظيم، تربوي عيادي

  .بعد التصحيح إذا كان ضروريامع درجات احلرية و  مستوى الداللة ،املقارنات 
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  :و حتليل نتائج البحث عرض.3
، )STAT BOX(بعد تصحيح االستمارات، مت التعامل من خالل الربنامج السـبق الـذكر   

لذلك سوف نقوم بعرض النتائج على شكل تكرارات، ونسب مؤوية تكون لدينا نظـرة عامـة   
تغريات، لتبيان العالقة بني امل" KHI2"وشاملة حول املوضوع، وامليوالت العامة مث نعرض حساب 

  .وأخريا مناقشة النتائج يف ضوء الفرضيات
  :التكرارات والنسب املؤوية

  :حسب متغري الوظيفة                
  توزيع العينة حسب الوظيفة) 7( جدول رقم  

 
  
  
  
  

فردا كان أكرب نسبة هي من نصيب  95 عينة البحث متثل يف: توزيعحسب اجلدول فإن ال
املمارسني لعلم النفس،وذلك ضريري مقارنة مع عدد الطالب املتخرجني سنويا يف االختصاصات 

  .املختلفة يف القسم
 :حسب متغري االختصاص  

  :يبني توزيع أفراد العينة حسب متغري االختصاص )  8(جدول رقم  
  

  %النسب   التكرارات  اصاالختصمتغري 
  % 15.79  15  عمل وتنظيم

  % 36.84  35  تربوي 
  % 47.37  45  عيادي
  % 100  95  اموع

 
نسجل من قراءة هذا اجلدول أن أكرب نسبة تكون عينة البحث هي من اختصاص العيادي 

ـ %  36.84: التربوي بـ: مث تليها%  47.37: بـ %  15.79: وأخريا العمل والتنظيم بـ

%النسب  التكرارات متغري الوظيفة  
% 37.89 36 مكون  
% 62.11 59 ممارس  
% 100 95 اموع  
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ما يتناسب مع توزيع الطلبة على االختصاصات حيث غالبا ما يكون طلبة العيادي أكثر من  وهذا
  .التربوي ويكون طلبة الصناعي عددهم قليل ال يتعدى القسم الواحد

   :عرض  التكرارات و النسب املؤوية 1.3 
  :األهداف-

  -األهداف –ور األول يبني تكرارات والنسب املؤوية لإلجابات على بنود احمل )9(جدول          
  

  %النسب   التكرارات  

  أبدا  أحيانا  أوافق  أبدا  أحيانا  أوافق
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  

65  
80  
82  
65  
83  
82  
59  
88  
85  
67  
82  
89  

4  
3  
5  
4  
1  
2  
3  
1  
1  
5  
1  
2  

  

26  
12  
8  
26  
11  
11  
33  
7  
9  
23  
13  
4  

68.42  
84.21  
86.32  
87.42  
87.37  
86.32  
62.11  
92.63  
89.49  
70.53  
86.32  
93.68  

4.21  
3.26  
5.26  
4.21  
1.05  
2.11  
3.16  
00  

1.05  
5.26  
00  

2.11  

27.37  
12.63  
8.42  

27.37  
11.58  
11.58  
34.74  
7.37  
9.47  

24.21  
13.68  
4.21  

عشر السابقة وباستقراء التكرارات والنسب املؤوية املسجلة لكل بند من خالل البنود اإلثين 
" أوافق جدا"ة مؤوية مسجلة عند كل بند هي تلك املتعلقة خبانة ميكن القول أن أعلى تكرار ونسب

معىن هذا أن أفراد العينة متفقون أن أهداف التكوين فيقس معلم النفس وعلوم التربية هي فيبعضها 
عامة دف إىل خدمة اتمع مستقبال، وبعضها خاص بتكوين الطالب يف جمال علم النفس حسب 

والقدرات األساسية املتعلقة بامتهان هذا االختصاص مستقبال، والذي فروعه، واكتسابه اخلصائص 
  .من خالل هذه اخلطوة فقط ميكن له أن يقوم بدوره يف اتمع ويف اال العلمي على أحسن وجه
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  يبني التكرارات والنسب املؤوية املتحصل عليها على حمور األهداف)  10(جدول رقم 
  

  %النسب   التكرارات  
  % 95.79  91  ق عليهمتف

  % 4.21  4  غري متفق عليها
  % 100  95  اموع

  
تبني مدى اتفاق أفراد %  95.79إن هذا اجلدول يؤكد ما سبق من بنود، ذلك أن نسبة 

منهم فقط مل يشـاطروهم الـرأي   %  4.21العينة على أهداف التكوين يف القسم، وبالتايل فإن 
طبيعة االختصاص أو نوع الوظيفة اليت يشغلوا وهذا ما وهذا راجع رمبا ألسباب أخرى متعلقة ب

  .سنحاول دراسته الحقا
ويبقى أن األهداف املتفق عليها بنسبة كبرية جدا، هذا ما يدفعنا إىل معرفة مـدى تـوفر   
العوامل املساعدة على حتقيق هذه األهداف يف الواقع،حيث ميكننا القول بوجود فعالية تنظيمية يف 

  .وعلوم التربية قسم علم النفس
  

  :عوامل حتقيق األهداف -
  : يبني العوامل املسؤولة على حتقيق أهداف املنظمة)  11(جدول رقم                
  %النسب   التكرارات  

  أبدا  أحيانا  أوافق  أبدا  أحيانا  أوافق
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  

80  
80  
81  
44  
80  
45  
66  
27  
76  
80  
77  
59  
43  
46  

5  
9  

12  
15  
10  
16  
18  
7  

13  
10  
15  
8  

20  
13  

10  
96  
2  
36  
5  
34  
11  
61  
6  
5  
3  
28  
32  
36  

84.21  
84.21  
85.26  
46.32  
84.21  
47.37  
69.47  
28.42  
80.00  
84.21  
81.05  
62.11  
45.26  
48.42  

5.26  
9.47  

12.63  
15.79  
10.53  
16.84  
18.95  
7.37  

13.68  
10.53  
15.79  
8.42  

21.05  
13.68  

10.53  
6.32  
2.11  

37.89  
5.26  

35.79  
11.58  
64.21  
6.32  
3.26  
3.16  

29.47  
33.68  
37.89  
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27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  

63  
83  
12  
11  
18  
6  
10  
15  
36  
29  
27  
28  
49  
32  
21  
70  
61  
63  
61  
18  
43  
40  
15  
36  
38  
38  
43  
12  
0  
19  
14  
00  
00  

8  
4  
7  
3  

10  
3  

12  
8  

11  
17  
7  

15  
9  

16  
3  
2  

14  
8  
8  

19  
9  
9  

17  
13  
8  

30  
20  
13  
15  
0  
5  

14  
12  

24  
8  
76  
81  
67  
86  
73  
72  
48  
49  
61  
52  
37  
47  
71  
23  
20  
24  
26  
58  
43  
46  
63  
46  
49  
27  
32  
44  
68  
95  
71  
67  
83  

66.32  
87.37  
12.63  
11.58  
18.95  
6.32  

10.53  
15.97  
37.89  
30.53  
28.42  
29.47  
51.58  
33.68  
22.11  
73.68  
64.21  
66.32  
64.21  
18.95  
45.26  
42.11  
15.79  
37.89  
40.00  
40.00  
45.26  
40.00  
12.63  

00  
20.00  
14.74  

00  

8.42  
4.21  
7.37  
3.16  

10.53  
3.16  

12.63  
8.42  

11.58  
17.89  
7.37  

15.79  
9.47  

16.84  
3.16  
2.11  

14.74  
8.42  
8.42  

20.00  
9.47  
9.47  

17.89  
13.68  
8.42  

31.58  
21.05  
13.68  
15.79  

00  
5.26  

14.74  
12.63  

25.26  
8.42  

80.00  
85.26  
70.53  
90.53  
76.84  
75.79  
50.53  
51.58  
64.21  
54.74  
38.95  
49.47  
74.74  
24.21  
21.05  
25.26  
27.37  
61.05  
45.26  
48.42  
66.32  
48.42  
51.52  
28.42  
33.68  
46.32  
71.58  
100  

74.74  
70.53  
87.37  

احملور 
  )أ.ت.ع(

38    55  40.86    59.14  

  
للتعليق و حتليل  هذا اجلدول جيب أن حندد البنود وطبيعتها أوال، بعد ذلك ميكننا التعليـق  

  .على البنود، واجلوانب اليت تنتمي إليه، وأخريا احملور ككل
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  :حتليل حمور العوامل املساعدة على حتقيق األهداف 2.3
  :أهداف التكوين -   23إىل  13من  -)أ
عوامل خاصة يقوم القسم على أساتذة أكفاء يف عملية التكوين فيما خيـص هـذه   هي  :

البنود يوجد اتفاق ألفراد العينة على أن القسم يضم إطارات مكونة ذات كفاءات عالية،وقدرات 
تكوينية جيدة، إال أم اتفقوا على أن احلوافز املادية غري متوفرة بصفة كافية، وهذا ما يؤثر علـى  

تاذ الوظيفي، و دافعيته إىل العمل، والدليل على ذلك هو أم مل يوافقوا علـى هـذين   رضا األس
، إن هذه % 33.33، بنسبة فاقت )18و  16(البندين، أي وجود رضا وظيفي ودافعية للعمل 

املعارضة تعترب هامة ورغم أنه بند واحد فقط، إال أن غياب احلوافز املادية يـؤثر علـى الرضـا    
ه سوف يؤثر إن اشتد على األداء بصفة عامة، وبالتايل يصبح املكون عاجزا عن القيام الدافعية، فإن

بعملية التكوين املطلوبة،وتفقد املنظمة أحد أهم عوامل فعاليتها، لكن مع هذا جيب مراعاة العوامل 
  .األخرى حىت نستطيع احلكم على ذلك

  :طلبة مناسبون -28-24من  -)ب
والنسب املؤوية املسجلة كانت على اتفاق أفراد العينة على أن عموما فإن أكرب التكرارات 

طلبة قسم علم النفس وعلوم التربية مناسبون الختصاصام وقادرين على التكيف والتناسب مـع  
متطلبات وأهداف عملية التكوين، لكننا نالحظ أنه فيما خيص تناسب قدرات الطالب وحمتـوى  

ت على اإلجابة بعدم املوافقة، وبالتايل هذه النسبة ترى بأنـه  الربنامج هناك نسبة فوق املعدل كان
يوجد عدد كبري من املطالب يف القسم ال يتناسبون ومتطلبات التكوين وهذا منطقي بـالنظر إىل  

من العينة من يفندون %  37.89كيفية التوجيه لالختصاص بعد نيل شهادة الباكلوريا،وكذلك 
أي أن دافعيته للتكوين ضعيفة وهذه النسبة إن دلت على شيء  رغبة الطالب يف التكوين املستمر،

فإا تدل على الضغوطات واملشاكل اليت يواجهها الطالب إضافة إىل إمكانيـة عـدم رغبتـه يف    
  .االختصاص، وبالتايل خيلف مجود كلي عند نسبة هامة من الطلبة

  :وسائل تقنية مساعدة على التكوين -35-29من  -)ج
ائل والتجهيزات التقنية املساعدة على التكوين اجليد اتفقت العينة بأنـه ال  فيما خيص الوس

تتوفر هذه الوسائل بصفة مناسبة، وبالتايل فإن عوامل املساعدة على التكوين غري موجودة رغـم  
توفر أماكن التربصات كانت فوق املعدل إال أن ذلك راجع حسب رأينا إال العالقات الشخصـية  
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ؤولني من خارج القسم،وهذا ال يتم يف إطار رمسي منظم لذلك فإنه بدون هذه بني األساتذة ومس
  .الوسائل يضاف عامل آخر مهم لعدم حتقق الفعالية التنظيمية

  )عملية التكوين(مهمة املنظمة  -46-36من  -)د
مت عدم املوافقة عليها فيحني مت املوافقة على  11بنود من أصل  6يف هذه الفئة نالحظ أن 

د متعلقة مبا يريد الربنامج حتقيقه عند الطالب،وحىت يف هذا جند أن بعض النسـب فـوق   بنو 5
املعدل،ومعىن هذا أن كل أساليب بناء الربنامج وتوزيعه وكيفية القيام به ال يتناسـب وعناصـر   

وأن أساليبه ال ختدم أهدافه،ويبقى ما سجل من اتفاق حـول  ) املكون والطالب(التكوين األخرى 
  .راجع إىل التفاعل الشخصي املوجود بني املكون والطالب لضمان سريورة عملية التكوينالبنود 

وخالصة القول أن مهمة التكوين يف القسم قاصرة،والدور الذي يلعبه التنظيم ضعيف من 
  .حيث ضمان سريورة نشاط املنظمة

  
  :اخلصائص التنظيمية :59-47من  -)ه

سمت بالتساوي بني موافق ومعارض على أن أطـراف  أوال جتدر اإلشارة إال أن العينة انق
على عدم القيام بالتعريف بالقسم من %  100االتصال ختدم األهداف، كذلك اتفاق كل العينة 

خالل أبواب مفتوحة، أي أن الدور اإلعالمي الستقدام أفراد جدد منعدم، هذا إضافة إىل عـدم  
جتماعية يف إطار تبادل املعلومات واخلربات، وجود اتصال منظم مع باقي اجلامعات واملؤسسات اال

  .وعدم استعمال القسم كمركز الستقطاب اإلطارات من طرف املؤسسة االجتماعية
كل هذا يدل على أن القسم ينتهج نسق مغلق ضمن منطلق التبادل املعريف العلمي، ومـا  

وهذا ما يدل على يزيد من حجم املشكلة وجود نظام قسم ال يتسم بالوضوح والتخطيط املسبق، 
عدم توفر نظرة طويلة املدى للقسم، وبالنظر إىل طبيعة غري متعلقة بامليدان وال ختـدم األهـداف   
الفعلية، وال تركز على املشاكل احلقيقية اليت يواجهها القسم، وهو بذلك وحدة تابعة يف تفسريه ال 

ناجتة مـن جهـود األسـاتذة     ميلك الصالحيات املناسبة، أما النسب املتحققة فوق املعدل، فيها
واملكونني الذين تقع على عاتقهم مسؤوليات إضافية على مهمة التكوين ناجتة عن التفاعل اليومي 
املوجود بينهم وبني الطلبة وملصلحة هذا األخري، وضمان سريورة عملية التكوين تبـدل جهـود   

  .إضافية لتحقيق ذلك
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  :على حتقيق األهداف حمور العوامل املساعدة
انطالقا من عدم توفر حوافز مادية كافية لألستاذ وتأثري ذلك على دافعيته ورضـاه عـن   
العمل،ومرورا بطلبة نسبة كبرية منهم ال تدري ملى تتكون يف هذا االختصاص،وال تعترب نسبة هامة 
منهم مؤهلة هلذا النوع من التكوين، إضافة إىل بعد الربنامج عن التخصص شيء فشـيء وعـدم   

ئل تقنية مساعدة على التكوين اجليد، هذا يف إطار نظام تسيري داخلي عقيم وال يتسـم  وجود وسا
  .باحليوية والتجديد ومنغلق على نفسه

كل هذه العوامل من شأا أن تلعب ضغطا كبريا وختلف أثرا هام يف تكوين الطالب الذي 
اختصاصه إال أنه أول ما سنوات، رغم أنه ميلك املبادئ العامة واألساسية يف  4سوف يتخرج بعد 

حيس بأنه غريب عن اختصاص تكوينه ملا يشهده العلم يف هذا اال من تطور،وما يشهده القسم 
  .من تأخر

رغم أن أهداف التكوين متفق عليها إال أن العوامل املساعدة علـى أداء وحتقيـق هـذه    
ة، وبالتايل ال ميكننا إال أن غري متوفر -النشاط الدوري هلذه املنظمة–األهداف يف عملية التكوين 

  .نؤكد أن الفعالية التنظيمية يف قسم علم النفس وعلوم التربية غري متحققة
لذلك  سوف حناول معرفة إمكانية حتققها عند كل  فئة جزئية من فآت العينة اليت سوف 

ومـا إن  نبحث إمكانية  تأثري اخلاصية األساسية لديها ، أي كل من الوظيفة واالختصاص عليها، 
  .أمكننا إجياد فعالية تنظيمية حسب هذه العوامل
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    :  متغري الوظيفة حسب ²عرض نتائج ك. 3.3
  :لتقاطع متغري الوظيفة مع االتفاق على األهداف²عرض و حتليل نتائج ك

         : عرض النتائج   
  :     قراءات اجلداول 

     .ةالتكرارات املشاهدة اكرب من النظري:     (+)
   .التكرارات املشاهدة اقل من النظرية:   (-)

    :NS  0.10غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة    ²كختبار   ا  
  0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة      ²كختبار   ا: *   0.10
  0.05  ةدال إحصائيا عند مستوى الدالل   ²كختبار   ا: **0.05
 0.01   ةإحصائيا عند مستوى الدالل دال   ²كختبار   ا: ***0.01

 
 
  

  . 12إىل    1:املفردات من:  رعرض نتائج احملو
ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و توفر هدف حتقيق : الفرضية الصفرية

  .هدف القدرة على التكيف مع متطلبات الوظيفة
  1: ردة رقممتغري الوظيفة واملف باخلانات ²كاختبار    )12(  جدول 
   
  
  
  

   :تعليق
  .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك 

  
 
 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا

(+) NS (+) NS (-)NS مكون  
(-)NS (-)NS (+) NS ممارس 
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نظرية كافية  ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة وتوفري قاعدة: الفرضية الصفرية
  .و شاملة للطالب

  2:متغري الوظيفة واملفردة رقم  باخلانات ²كاختبار    )13(جدول 
  
  
  

  : تعليق
ونني موافقون الن املك،و منه فالفرضية مرفوضة . 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

  .وتوفري قاعدة نظرية كافية و شاملة للطالب أن التكوين يف القسم يهدف إىل
ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة وتطوير قدرات الطالب : الفرضية الصفرية
  .يف البحث العلمي

  3: متغري الوظيفة واملفردة رقم  باخلانات ²كاختبار   )14(جدول 
  
  
  
 

  : تعليق
  .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

القدرة على  ةنميال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و  ت: الفرضية الصفرية
  . املعارف يف مشاكل ملموسةحتليل و تطبيق 

  4:متغري الوظيفة واملفردة رقم  باخلانات ²كاختبار    )15(جدول
 
  
  
  

  : تعليق

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-)NS (-)NS (+) * مكون  
(+) NS (+) NS (-) *  ممارس 

  أوافق جدا أحيانا داال أوافق أب
(-) NS (-) NS (+) NS مكون  
(+) NS (+) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(+) *  (-) NS (-) NS مكون  
(-) *  (+) NS (+) NS ممارس 
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ونني ال يوافقون الن املك.و منه فالفرضية مرفوضة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك
حتليل و تطبيق املعارف يف مشاكل القدرة على  ةنميت أبدا على أن التكوين يف القسم يهدف إىل

  .ملموسة
ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و  إتاحة اال  : الفرضية الصفرية

  .لتنمية معرفية مستمرة 
  5:فة واملفردة رقم متغري الوظي باخلانات ²كاختبار   )16(جدول  

  
  
  

  :تعليق
  .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

د أخصائيني قادرين إجيادالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و  قال توجد فرو: الفرضية الصفرية
  . على خدمة اتمع مستقبال

  6:متغري الوظيفة واملفردة رقم  باخلانات ²كاختبار   )17(جدول 
  
  
  
  

 : تعليق
  .فالفرضية مقبولة و منه. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و إكساب الطالب : الفرضية الصفرية
  .للمهارات املطلوبة عند األخصائي النفسي يف التكوين يف القسم

  7:متغري الوظيفة واملفردة رقم  باخلانات ²كاختبار   )18(جدول 
  
  
  

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS  (+) NS مكون  

 (+) NS (+) NS  (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS  (+) NS مكون  

 (+) NS (+) NS  (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(+) NS (-) NS (-) NS مكون  
(-) NS (+) NS (+) NS ممارس 
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 : تعليق
  .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

وتطبيق املعارف النظرية يف  ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة: الفرضية الصفرية
   .امليدان
 8: تغري الوظيفة واملفردة رقم م باخلانات ²كاختبار    )19(جدول

  
  
  

 :تعليق
  .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

نب ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و االهتمام باجلا: الفرضية الصفرية
  .األخالقي لألخصائي النفسي عند تكوين الطالب

  9:متغري الوظيفة واملفردة رقم  باخلانات ²كاختبار   )20(جدول 
  
  
  

 :تعليق
  .فرضية مقبولةو منه فال. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و اعتبار التكوين يف علم : الفرضية الصفرية
   .النفس  وسيلة للتوظيف الحقا

  10:متغري الوظيفة واملفردة رقم  باخلانات ²كاختبار   )21(جدول 
 
  
   

الن املكونني ال .و منه فالفرضية مرفوضة. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك :تعليق
 يعتربه املمارسون عامل بينما،يف التكوين يف اختصاص علم النفس عموما وسيلة للتوظيف  يرون

  أوافق جدا ال أوافق أبدا
(-) NS  (+) NS مكون  

 (+) NS  (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (+) NS (+) NS مكون  
(+) NS (-) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(+) *** (-) NS (-) *** مكون  
(-) ***  (+) NS (+) *** ممارس 
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  .أساسي و مهم لذلك
القدرة على اختاذ  يةنمحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و تال توجد فروق دالة إ: الفرضية الصفرية

   .عند الطالب من خالل التكوين القرارات
 11:متغري الوظيفة واملفردة رقم  باخلانات ²كاختبار    )22(جدول

  
  
  

 :تعليق
  .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10ستوى الداللة دال إحصائيا عند م غري ²ك

 .ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و حتسني اإلنتاج العلمي: الفرضية الصفرية
  12: متغري الوظيفة واملفردة رقم  باخلانات ²كاختبار   )23(جدول 

   
  

  
  

 :تعليق
  .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

  :حمور االتفاق على األهداف
ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة ومدى موافقة األفراد عل : الفرضية الصفرية
  .أهداف التكوين

  متغري الوظيفة وحمور االتفاق على األهداف باخلانات ²كاختبار   )24(جدول  
  
  
 

  :تعليق
وال يوجد تأثري لنوع ، و منه فالفرضية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

  .على أهداف التكوين قالوظيفة على  مدى االتفا

  أوافق جدا ال أوافق أبدا

(-) NS  (+) NS مكون  
 (+) NS  (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا

(-) NS (-) NS  (+) NS مكون  
 (+) NS (+) NS  (-) NS ممارس 

  موجودة مل تتحقق
(-) NS  (+) NS مكون  

 (+) NS  (-) NS ممارس 
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  :لتقاطع متغري الوظيفة مع حمور  االتفاق على األهداف ²ل نتائج  اختبار كحتلي
وكما تبني من خالل احملور ككل فان نوع الوظيفة ال يؤثر علي ،من خالل عرض النتائج السابقة

أراء  كل من املكونني يف اختصاص علم النفس من جهة و املمارسني له يف امليدان من جهة 
متفقان على أن أهداف التكوين يف قسم علم النفس و علوم التربية   أي أن كل منهما. أخرى

هي تلك املذكورة يف استمارة البحث و اليت حاولنا مجعها من األهداف العامة للتكوين يف 
مبدئيا فان هذا االتفاق يوحي بوجود . و بعض األهداف اخلاصة بالتكوين يف القسم ، اجلامعة 

حيث أن متطلبات األخصائي النفسي يف ، ن يف هذا التخصصسياسة واضحة و مدروسة للتكوي
اتمع و املؤسسات املستقبلة لألخصائيني النفسانيني هي نفس األهداف  املوضحة من خالل 

وهدا يعين . وهذا ما يؤكد امليول العامة احملصل عليها من خالل النسب املؤوية سابقا ، البنود 
لقسم علم النفس وعلوم التربية  قد حتقق الن أهداف  أن أول عنصر يف الفعالية التنظيمية

  .للممارسني لعلم النفس ةالتكوين فيه حسب املكونني حي نفس احلاجات بالنسب
لتقاطع متغري الوظيفة مع حمور العوامل املساعدة على حتقيق ²عرض و حتليل نتائج ك

  :األهداف
  59إىل    13املفردات من  :  عرض نتائج احملور 

يف  نوناملكوال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و حتكم : الصفرية الفرضية
  .أساليب التعليم

  13:متغري الوظيفة واملفردة رقم باخلانات ²كاختبار    )25(جدول 
  
  
  

 :تعليق
   .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

اهتمام ذايت  وجود ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و: الفرضية الصفرية
   .األساتذة لدى بالتكوين
 14:متغري الوظيفة واملفردة رقم  باخلانات ²كاختبار   )26(جدول 

 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS  (+) NS مكون  

 (+) NS (+) NS  (-) NS ممارس 
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  :تعليق
  .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و وجود رضا وظيفي : الفرضية الصفرية
  .لدى األساتذة

 15:متغري الوظيفة واملفردة رقم  باخلانات ²كار   اختب )27(جدول
  
  
  

  :تعليق
  .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

مستوى طموح لتوزيع متغري الوظيفة و وجود  ال توجد فروق دالة إحصائيا: الفرضية الصفرية
     .ألساتذةعند ا  عايل يف البحث والتكوين

 16:متغري الوظيفة واملفردة رقم  باخلانات ²كاختبار    )28(جدول
  
  
  

و منه فالفرضية مرفوضة حيث يؤكد . 0.05عند مستوى الداللة  دال إحصائيا ²ك :تعليق
 .توفرهم على مستوى طموح عايل يف البحث و التكوين العلمي املكونون علي

 د دافعية للعمل ووج ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و: الفرضية الصفرية
 .والتكوين لدى األساتذة

 
  

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS  (+) NS مكون  

 (+) NS (+) NS  (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(+) NS (-) NS  (+) NS مكون  
(-) NS (+) NS  (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS (+) ** مكون  
(+) NS (+) NS (-) ** ممارس 
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 17:متغري الوظيفة واملفردة رقم  اخلاناتب ²كاختبار    )29(جدول 
 
  
  

   :تعليق
  .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

متتع املكونون خبربة  متغري الوظيفة وال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع : الفرضية الصفرية
  .ميدانية معتربة

  18:متغري الوظيفة واملفردة رقم  باخلانات ²كاختبار    )30(جدول 
  
  

      
  :تعليق
 .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

توفر احلوافز املادية ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و: الفرضية الصفرية
  .عند األساتذة واملعنوية لألداء الوظيفي اجليد

  19:متغري الوظيفة واملفردة رقم باخلانات ²كاختبار   )31(جدول 
  

   
  

 :تعليق
  .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

ر األساتذة وشع ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و: الفرضية الصفرية
   .باالنتماء للمعهد

 20:متغري الوظيفة واملفردة رقم باخلانات ²كاختبار    )32(جدول
 
 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS  (+) NS مكون  

(+) NS (+) NS  (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS  (+) NS مكون  
(+) NS (+) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS  (+) NS مكون  
(+) NS (+) NS (-) NS ممارس 
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     :تعليق
  .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

ري الوظيفة و وجود االلتزام الوظيفي ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغ: الفرضية الصفرية
 .عند األساتذة

 21:متغري الوظيفة واملفردة رقم باخلانات ²ك )33(جدول اختبار  
 
  
  

   :تعليق
 .نه فالفرضية مقبولةو م. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و  قدرة األستاذ على : الفرضية الصفرية
  .التخطيط لقسمه

  22:متغري الوظيفة واملفردة رقم باخلانات ²كاختبار    )34(جدول 
  
  
  

  :تعليق
 .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

 طاراتمدى كفاءة اإل ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و: الفرضية الصفرية
  كونةامل

  23:متغري الوظيفة واملفردة رقم باخلانات ²كاختبار   )35(جدول 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS  (+) NS مكون  
(+) NS (+) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS  (+) NS مكون  
(+) NS (+) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS  (+) NS مكون  
(+) NS (+) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS  (+) NS مكون  
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 :تعليق
 .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

يف لطالب ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة ومدى رغبة  ا: الفرضية الصفرية
   .التخصص

   24:متغري الوظيفة واملفردة رقم باخلانات ²كبار   اخت )36(جدول
  
  
  

  :تعليق
 .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

طالب التناسب قدرات  لتوزيع متغري الوظيفة و ال توجد فروق دالة إحصائيا: الفرضية الصفرية
  . و حمتوى الربنامج

   25:متغري الوظيفة واملفردة رقم باخلانات ²كاختبار    )37(جدول
  
  

    
  :تعليق
  .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10داللة دال إحصائيا عند مستوى ال غري ²ك

 يف طالبال ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و رغبة: الفرضية الصفرية
  .لتكوين واكتساب قدرات جديدةا

  26:متغري الوظيفة واملفردة رقم باخلانات ²كاختبار   )38(جدول 
   

  
  

   :تعليق
  .أي أن الفرضية الصفرية مقبولة 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة    ²ك

(+) NS (+) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS  (+) NS مكون  
(+) NS (+) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (+) NS  (-) NS مكون  
(+) NS (-) NS (+) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(+) NS (+) NS (-) NS مكون  
(-) NS (-) NS (+) NS ممارس 
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 لدىجدية التكوين  ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و : الفرضية الصفرية
   .لطلبةا

   27:ة واملفردة رقممتغري الوظيف باخلانات ²كاختبار   )39(جدول 
  
  

   
  
  :تعليق
و منه فالفرضية مرفوضة الن املكونني يرون 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

  .بينما جيد املمارسون عكس دلك،يف التكوين لدى الطلبة جدية
املسؤولية التامة ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و حتمل : الفرضية الصفرية

  .عن تكوينهم
  28:متغري الوظيفة واملفردة رقم  باخلانات ²كاختبار    )40(جدول 
  
  

    
  :تعليق
 .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و  توفر مراجع مناسبة و : الفرضية الصفرية
  .مفيدة

  
  29:متغري  الوظيفة  و املفردة  رقم باخلانات   ²كاختبار     )41(جدول 

  
  
 

 :تعليق
   .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) * (-) NS (+) ** مكون  
(+) * (+) NS (-) ** ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS  (+) NS مكون  

(+) NS (+) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا اأحيان ال أوافق أبدا
(-) NS (+) NS  (+) NS مكون  
(+) NS (-) NS (-) NS ممارس 
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قاعات  ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة  و تالءم عدد: الفرضية الصفرية
  .ةالطلبموع و جمالدروس واحملاضرات 

  30:متغري الوظيفة واملفردة رقم  باخلانات ²كاختبار    )42(جدول 
  
  
  

 :تعليق
و منه فالفرضية مرفوضة الن املكونني يرون عدم 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

ما ال يوافق املمارسون علي دلك بل ،ةموع الطلبو جمقاعات الدروس واحملاضرات  عددتالءم 
  .الطلبة موع ال تتالءم مع و جمقاعات الدروس واحملاضرات  عددبالعكس إذ  يعتربون 
مساعد املناخ الفيزيقي  ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و: الفرضية الصفرية

  . عليملقاعات على التل
  31:متغري الوظيفة واملفردة رقم  باخلانات ²كاختبار    )43(جدول

  
  
  

 :تعليق
  .و منه فالفرضية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري ²ك

 تناسب كمية املراجع  د فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة وال توج: الفرضية الصفرية
 .عدد الطلبةو 

  32:متغري الوظيفة واملفردة رقم  باخلانات ²كاختبار    )44(جدول
 

   
  
  

 :تعليق

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) *  (-) NS (+) ** مكون  
(+) *  (+) NS  (-) ** ممارس  

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS  (+) NS مكون  
(+) NS (+) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS (+) *** مكون  
(+) NS  (+) NS (-) *** ممارس 
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حيث سجلنا موافقة ، بشدة ةو منه فالفرضية مرفوض0.01ا عند مستوى الداللة دال إحصائي ²ك
  .شديدة من قبل املكونني 
 تال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و تناسب جتهيزا: الفرضية الصفرية

  .فايتهاوك التكوين 
  33:متغري الوظيفة واملفردة رقم :باخلانات   ²كاختبار  )45(جدول

  
  
 

  :تعليق
  . و منه فالفرضية الصفرية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة غري   ²ك

لنفسية ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري الوظيفة و  توفر االختبارات ا:  الفرضية الصفرية
  .و التقنية
    34:متغري الوظيفة واملفردة رقم :باخلانات   ²كاختبار  )46(جدول

  
  
  

  :تعليق
  .و منه فالفرضية الصفرية مقبولة. 0.10غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك
و توفر أماكن التربصات  لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا: لفرضية الصفريةا

 .امليدانية 
 35:لوظيفة واملفردة رقم  امتغري :باخلانات   ²كاختبار  )47(جدول

  
  
  

  .ةو منه فالفرضية الصفرية مقبول. 0.10إحصائيا عند مستوى الداللة  لغري دا ²ك :تعليق

  أوافق جدا أحيانا أوافق أبداال 
(+) NS (-) NS (-) NS مكون  
(-) NS (+) NS (+) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS (+) NS مكون  
(+) NS (+) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS (+) NS مكون  
(+) NS (+) NS (-) NS ممارس 
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و تالؤم برنامج التخصص و  لوظيفةا ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري: الفرضية الصفرية
  .متطلبات وظيفة األخصائي النفسي

  :36:لوظيفة واملفردة رقم ا متغري:باخلانات   ²كاختبار  )48(جدول
  
  
  

  :تعليق
  . و منه فالفرضية الصفرية مقبولة. 0.10غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك

  .ريسمالئمة أساليب التد لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا: الفرضية الصفرية
  :37لوظيفة واملفردة رقم امتغري :باخلانات   ²كاختبار  )49(جدول

  
  
  

  :تعليق
  . و منه فالفرضية الصفرية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك 

و سهولة االطالع على  لوظيفةتوجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري اال  :الفرضية الصفرية
  .املراجع
    38:لوظيفة واملفردة رقمامتغري :باخلانات   ²كاختبار  )50(جدول

  
  

   
  تعليق
  .و منه فالفرضية الصفرية مقبولة. 0.10د مستوى الداللة غري دال إحصائيا عن  ²ك

و سهولة االطالع على  لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا:  الفرضية الصفرية
 .الدراسات السابقة و االختبارات النفسية

  

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS (+) NS مكون  
(+) NS (+) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (+) NS (+) NS مكون  
(+) NS (-) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS (+) NS مكون  
(+) NS (+) NS (-) NS ممارس 
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  39:لوظيفة واملفردة رقم ا متغري:باخلانات   ²كاختبار )51(جدول  
  
  

    
  . و منه فالفرضية الصفرية مقبولة. 0.10غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك :تعليق

و إمكانية القيام ببحوث  لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا  :الفرضية الصفرية
  .و التربصات  ميدانية
  :40لوظيفة واملفردة رقم امتغري  :باخلانات   ²كاختبار )52(جدول 

  
  

    
  :تعليق
   .و منه فالفرضية الصفرية مقبولة. 0.10إحصائيا عند مستوى الداللة  لغري دا   ²ك
وتنظيم حبوت دورية  لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا: فرضية الصفريةال

 .كافية
  :41:لوظيفة واملفردة رقم املتغري   باخلانات   ²كاختبار  )53(جدول

  
  
  

  تعليق
  .و منه فالفرضية الصفرية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة غري   ²ك

 .ودقة نظام التقييم و فعاليته لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا: الفرضية الصفرية
  :42لوظيفة واملفردة رقم ا ملتغريباخلانات    ²كاختبار  )54(جدول

  
  

    
  تعليق

  أوافق جدا ياناأح ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS (+) NS مكون  
(+) NS (+) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS  (-) NS (+) NS مكون  
(+) NS (+) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS (+) NS مكون  
(+) NS (+) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(+) NS (-) NS (+) NS مكون  
(-) NS (+) NS (-) NS ممارس 
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  .و منه فالفرضية الصفرية مقبولة. 0.10غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك
ومساعدة الطالب يف أخد  لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا :الفرضية الصفرية

  .القرارات
  43:متغري االختصاص واملفردة رقم:باخلانات   ²كاختبار  )55(جدول

  
  
  

  :تعليق
و منه فالفرضية الصفرية حمققة و بالتايل ال . 0.10غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

  . يفةلوظا يتأثر أخد القرار عند الطالب
وتفعيل املعارف النظرية يف  لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا :الفرضية الصفرية 

  .امليدان
  :44متغري االختصاص واملفردة رقم :باخلانات   ²كاختبار )56(جدول 

 
  
 

  :تعليق
 .و منه فالفرضية الصفرية مقبولة. 0.10غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

والقدرة على االتصال و  لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا: الفرضية الصفرية
 .التكيف اجلماعي

   :45متغري االختصاص واملفردة رقم :باخلانات   ²كاختبار )57(جدول  
   

  
      

  :تعليق
  .و منه فالفرضية الصفرية مقبولة. 0.10غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك
 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS (+) NS مكون  

(+) NS (+) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(+) NS (-) NS (-) NS مكون  
(-) NS (+) NS (+) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
( + )  N S (-)  NS (- ) NS مكون  
( - )  N S (+) NS (+) NS ممارس 
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ماين تناسب التخطيط الز و لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا: الفرضية الصفرية
  .و املكاين للطالب و األستاذ معا

  46:لوظيفة واملفردة رقما متغري:باخلانات   ²كاختبار )58(جدول 
  
  
  

  :تعليق
  . مقبولة و منه فالفرضية الصفرية 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

ومدى خدمة قنوات  لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا :الفرضية الصفرية
 .االتصال ألهداف التنظيم

 47:لوظيفة واملفردة رقمامتغري :باخلانات   ²كاختبار )59(جدول  
  
  
  
   :تعليق
 هذا االختبار، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

 .أن قنوات االتصال داخل القسم  ختدم األهداف عند  املكونني  فيوضح لنا كي
اذ وقدرة املسريين على اخت لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا: الفرضية الصفرية

  .املالئمة تالقرارا
  48:لوظيفة واملفردة رقم امتغري :باخلانات   ²كاختبار )60(جدول 
   

  
  

 : تعليق
 هذا االختبارف، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS (+) NS مكون  
(+) NS (+) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS (+) * مكون  

(+) NS (+) NS (-) * ارسمم 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) ** (+) NS (+) ** مكون  
(+) **  (-) NS  (-) ** ممارس 
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حسب رأي املكونني بينما ال قدرة للمسئولني املالئمة  تقدرة املسريين على اختاذ القرارايوضح لنا 
  .على دلك حسب املمارسني

ووجود دور اجيايب ملصاحل  لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا: الفرضية الصفرية
  .مساعدة الطلبة

  :49لوظيفة واملفردة رقم ا متغري:اناتباخل   ²كاختبار  )61(جدول 
   

  
  

الن ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك :تعليق
يف  قسم علم النفس و اجيايب ملصاحل مساعدة  دورلنا موافقة املكونني على وجود   االختبار يوضح

 .علوم التربية
وقرب اإلدارة من األستاذ  لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا: الفرضية الصفرية

  .و الطالب
  50لوظيفة واملفردة رقم ا متغري:باخلانات   ²كاختبار )62(جدول  
  
  
  

  :تعليق
حيث يوضح ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

املكونني  بينما يراها املمارسون اإلدارة قريبة من األستاذ و الطالب معا حسب لنا االختبار ان 
  .بعيدة و لو بشدة اقل

وتوفر املوارد املالية  لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا :صفريةالفرضية ال
  .للتنظيم
  :51لوظيفة واملفردة رقم امتغري :باخلانات   ²كاختبار  )63(جدول

  
  

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS  (-) NS (+) * مكون  
(+) NS (+) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) * (-) NS (+) ** مكون  

 (+) * (+)NS  (-) ** ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (+) NS (+) NS مكون  
(+) NS (-) NS (-) NS ممارس 
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  :تعليق
  .و منه فالفرضية الصفرية مقبولة. 0.10صائيا عند مستوى الداللة غري دال إح ²ك

والقدرة على التسيري و  لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا: الفرضية الصفرية
   .التخطيط للموارد البشرية

 52لوظيفة واملفردة رقم ا متغري:باخلانات   ²كاختبار )64(جدول 
  
  
  

  :تعليق
الن  هذا االختبار ،و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

  .    التسيري و التخطيط اجليدين  للموارد البشريةيبني بان موافقون على قدرة اإلدارة 
والقدرة على حل  لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا :يةالفرضية الصفر
  .املشاكل التنظيمية

  53لوظيفة واملفردة رقم ا متغري:باخلانات   ²كاختبار )65(جدول  
    

  
  

ويتبني ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.01حصائيا عند مستوى الداللة دال إ ²ك :تعليق
القدرة االختبار  أن املمارسني لعلم النفس مبختلف ختصصاته يرون أن لدى اإلدارة   من خالل
  .املشاكل التنظيمية  على حل

املنظم مع  ووجود اتصال لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا: الفرضية الصفرية
  .اجلامعات

  54لوظيفة واملفردة رقم امتغري :باخلانات   ²كاختبار  )66(جدول 
   

  
  

  افق جداأو أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS (+) *  مكون  
(+) NS (+) NS (-) * ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS (+) *** مكون  
(+) NS (+) NS (-) *** ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (-) NS (+) * مكون  
(+) NS (+) NS (-) * ممارس 



 عرض وتحليل نتائج البحث: الفصل الخامس                                         : الجانب الميداني

 162

  :تعليق  
يري حيث ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

     .املكونون وجود اتصال منظم مع اجلامعات
و وجود اتصال املنظم مع  لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا: الفرضية الصفرية

  .املؤسسات االجتماعية
  55لوظيفة واملفردة رقم امتغري :باخلانات   ²كاختبار  )67(جدول

  
  
  
  :تعليق   
 . و منه فالفرضية الصفرية مقبولة. 0.10غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك
 .و التقييم الذايت املنظم  لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا: الفرضية الصفرية.

 57لوظيفة واملفردة رقم اغري متباخلانات    ²كاختبار  )80(جدول
  
  
  

  :تعليق
فحسب نتائج  ،و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

بينما يرى املمارسون  عكس  ذايت منظم هذا االختبار فان املكونني يوافقون على وجود تقييم 
  .دلك متاما

ووجود ختطيط و تنسيق  لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا: الفرضية الصفرية
  .مع املؤسسات

 58لوظيفة واملفردة رقم اتغري باخلانات مل   ²كاختبار )81(جدول 
  
  
  

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (+) NS (+) NS مكون  
(+) NS (-) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) ** (+) NS (+) ** مكون  
(+) ** (-) NS (-) ** ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (+) NS (+) NS مكون  
(+) NS (-) NS (-) NS ممارس 
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  :تعليق
  .و منه فالفرضية الصفرية مقبولة  0.10غري دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

و استعمال القسم كمركز  لوظيفةال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري ا :الفرضية الصفرية
 .لالنتقاء أو التوظيف

  59تغري االختصاص واملفردة رقم ت ملباخلانا   ²كاختبار  )82(جدول
  
  
  

  :تعليق
  .و منه فالفرضية الصفرية مقبولة. 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة  غري  ²ك

 :حمور حتقيق األهداف متغري الوظيفة   
  تكرارات املشاهدةال )83(جدول 

  
   

  
  

  
  
     
  

هناك فروق ذات داللة إحصائية تبني العالقة بني الوظيفة و العوامل املساعدة  :الفرضية الصفرية
 على حتقيق األهداف

 .ملتغري الوظيفة و العوامل املساعدة على حتقيق األهداف ²اختبار ك )84(جدول
  
 
 
  
 
 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
(-) NS (+) NS (+) NS مكون  
(+) NS (-) NS (-) NS ممارس 

  أوافق جدا أحيانا ال أوافق أبدا
  مكون  20 16 36
 ممارس  18 39 57
 اموع 38 55 93

  أوافق جدا ال أوافق أبدا
  مكون ** (+)  ** (-)
 ممارس ** (-)  ** (+)
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     :تعليق
حيث يوافق  ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك 

العوامل املساعدة على حتقيق األهداف يف حني  ليختلف  املكونني يف القسم على وجود و توفر
 .ألم ينفون وجود هذه العوامل، رأي  املمارسني هلذا التخصص اجلامعي 

 
 
 
 

لتقاطع متغري الوظيفة مع حمور العوامل املساعدة على حتقيق  ²حتليل نتائج  اختبار ك
  :  األهداف 

ع متغري الوظيفة مع حمور العوامل املساعدة على من نتائج لتقاط   ²من خالل ما حققه اختبار  ك
ميكننا القول بان استجابات أفراد العينة جاءت متباينة و خمتلفة تبعا للوظيفة ،حتقيق األهداف 

اليت يشغلوا حيث يوافق القائمون على العملية التكوينية يف قسم علم النفس و علوم التربية 
ة على حتقيق الفعالية التنظيمية و بالتايل فبالنظر إىل على توفر املعهد على العوامل املساعد
أي ، إال أن املمارسني ال يرون وجود هذه العوامل. تاملكونني فان الفعالية التنظيمية  قد حتقق

ودلك راجع إىل ملواجهة ، أن الدعائم األساسية لتحقيق األهداف املسطرة سابقا غري موجودة
مل معطيات هامة كالتطور العلمي املتسارع خاصة يف امليادين املمارسني مليدان علم النفس لعوا

و ما هلا من تأثري على أفكار و ، التقنية خاصة و العوملة االقتصادية و الفكرية احلاصلة يف اتمع 
سلوكات و حىت حاجات األفراد اليت أصبحت يف زيادة مستمرة و يف حاجة ملحة لإلشباع 

 . وبصفة دورية و دائمة
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  :لتقاطع متغري الوظيفة مع االستمارة ككل ²حتليل نتائج  اختبار ك  4.3
من خالل جدول حساب النسب املؤوية و التكرارات املتعلقة باحملور األول يف االستمارة أال و 

كبري جدا على أن التكوين يف قسم علم النفس و  قتبني أن االتفا، هو حمور أهداف التكوين
إىل حتقيق األهداف السابقة الذكر و املستمدة من املنشورات الوزارية املتعلقة علوم التربية يرمي 

وهو ما تأكد لنا عندما حاولنا ، باجلامعة عموما و قسم علم النفس و علوم التربية خاصة
، التدقيق يف هده النتائج حبساب مدي تأثري الوظيفة على آراء العينة يف األهداف املقدمة إليهم 

خالل  هذه العملية تأكيد من عدم االختالف حول هده األهداف بني كل من  حيث تبني من
استنتاج  هدا ما أدى بنا إىل .   املكون يف القسم من جهة أو املمارس يف امليدان من جهة أخرى

أن األهداف املسطرة رمسيا للتكوين اجلامعي يف قسم علم النفس و علوم التربية هي احلاجات 
و  بالنظر إىل  منوذج قياس الفعالية . النفسي املمارس لعم النفس يف امليدانالفعلية لألخصائي 

، و فقط  بعد التحقق من أن األهداف هي واحدة عند اجلميع ، التنظيمية املتبع يف هده الدراسة 
و ، اصحب بإمكاننا البحث عن العامل املساعدة أو املؤدية إىل حتقيق هده األهداف يف الواقع

نها عينة الدراسة بعدم توفره غالبا و دلك بأكرب تكرار و نسبة مؤوية بني احملورين ة اليت عربت ع
وهدا ما دفعنا إىل معرفة ما مدى وجود وتوفر هده العوامل عند بالنسبة للمكونني من جهة و 

املتعلقة باألفراد الفعالني و الوسائل - لاملمارسني من أخرى  حيث تأكد وجود هده العوام
بالنسبة للمكونني  - ملناسبة و املهمة املنظمة و املدروسة يف إطار سياسة تنظيمية مساعدةالتقنية ا

يف القسم بينما مل يوافق املمارسون لعلم النفس يف امليدان على وجود هده العامل و بالتايل مل 
تتحقق فعالية القسم كمؤسسة تكوين ألخصائيني نفسانيني فعالني يف ميدان ختصصهم رغم أن 

 . أو املكونني يؤكدون عكس دلك، ساتذةاأل
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  :االختصاص متغري  حسب ²عرض نتائج ك  5.3

نريد يف هذا اجلانب أن نقيس ما مدى وطبيعة تأثري متغري االختصاص على إجابات أفـراد  
العينة على بنود االستمارة وحماورها، أي ما مدى وكيفية تأثري متغري االختصاص علـى الفعاليـة   

  .مية يف قسم علم النفس وعلوم التربيةالتنظي
  : قراآت اجلداول 

  :ونقرأ الرموز يف اجلدول على الشكل التايل KHI2وعليه قمنا حبساب 
:(+)KHI2 املالحظة أكرب من النظرية.  

)-:(KHI2 املالحظة أقل من النظرية.  
NS : اختبارKHI2  0.10غري دال على إحصائيات مستوى الداللة.  
  .0.10دال على إحصائيات عند مستوى الداللة  KHI2اختبار *: 

  .0.05 دال على إحصائيات عند مستوى الداللة KHI2اختبار **: 
  .0.01دال على إحصائيات عند مستوى الداللة  KHI2اختبار ***: 

  
ال توجد فروق دات داللة احصائية بني االختصاص و منح الطالـب  : الفرضية الصفرية

  .لبات الوظيفةالقدرة على التكيف مع متط
  :حيث 1خاص باملفردة رقم  KHI2 )   85(جدول رقم 

  ال أوافق  أحيانا  أوافق جدا  
  NS  (-) NS  (-) NS (+)  عمل وتنظيم
  ** (-)  NS (+)  ** (+)  تربوي
  ** (+)  NS (+)  ** (-)  عيادي

  :تعليق
  و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك
  يؤثر االختصاص التربوي باملوافقة على البند بينما يؤثر االختصاص العيادي: ثحي

  .بعدم املوافقة على البند ومنه فالفرضية الصفرية مرفوضة
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختصاص و   تنمية القـدرة  : الفرضية الصفرية

  .على حتليل وتطبيق املعارف يف شكل ملموس
  .واالختصاص 4للبند  KHI2يبني ) 86(جدول رقم 

  ال أوافق  أحيانا  أوافق جدا  
  ** (-)  NS (+)   (+)*  عمل وتنظيم
  ** (-)  NS (+)  ** (+)  تربوي
  *** (+)  NS (-)  *** (-)  عيادي

  :تعليق
  و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك

وافقة كذلك عند االختصاص عمل و تنظيم و   اختصاص اختصاص التربوي يؤثر بامل الن
  .العيادي   يؤثر بعدم املوافقة

  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختصـاص و   اكتسـاب   : الفرضية الصفرية

  .الطلب للمهارات املطلوبة عند األخصائي النفسي
  واالختصاص7للبند  KHI2بني )87(جدول رقم 

  وافقال أ  أحيانا  أوافق جدا  
  *** (-)  NS (-)  *** (+)  عمل وتنظيم
  *** (+)  * (+)  *** (-)  تربوي
  *** (-)  NS (-)  *** (+)  عيادي

  :تعليق
  و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك

الن هناك تأثري لالختصاص العمل والتنظيم باملوافقة على البنـد كـدلك هنـاك تـأثري     
صاص التربوي على إجابات األفراد بعدم املوافقة على البند، كما ان  نفس االختصاص دال لالخت

  .العيادي يف إجابات األفراد باملوافقة على البند صبأحيانا هناك داللة الختصا
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختصاص و  احلصول علـى  : الفرضية الصفرية

  االختصاص10للبند  KHI2يبني )88(جدول رقم                     .وظيفة
  ال أوافق  أحيانا  أوافق جدا  

  NS  (-) NS  (-) NS (+)  عمل وتنظيم
  ** (+)  ** (+)  *** (-)  تربوي
  NS (-)  * (-)  *** (+)  عيادي

  :تعليق
  الن و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك

ختصاص التربوي على إجابات األفراد بعدم املوافقة وبأحيانا هنـاك داللـة   هناك داللة لال
  .العيادي على إجابات األفراد باملوافقة

  :12-11-9-8-6-5-3-2: أما املفردات
هناك تأثري لالختصاص على إجابات األفراد حول أن التكـوين يف القسـم   : 2 البند رقم

  .يهدف إىل توفري قاعدة نظرية كافية وشاملة
ـ  م : ن خالل اجلدول نسجل أن هذه الفرضية الصفرية قد حتققت لعدم وجود قيمـة لـ
KHI2 ذات داللة إحصائيا.  

،والـذي  3هناك تأثري ملتغري االختصاص على إجابات األفراد حول البند : الفرضية الصفرية
  .جيعل تطوير قدرات الطالب يف البحث العلمي من أهداف التكوين يف القسم

ذات   KHI2نقول أن الفرضية قد حتققت لعدم وجود قيمة الختبـار   من خالل اجلدول
  .داللة إحصائيا 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختصاص و   اهلدف املتعلق : الفرضية الصفرية
  .بالتنمية املعرفية املستمرة

ذات داللة إحصـائيا، وبالتـايل    KHI2: من خالل اجلدول نالحظ عدم وجود قيمة لـ
  .لفرضية الصفرية حتققتفا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختصاص و   اهلدف املتعلق : الفرضية الصفرية
وبالتايل  KHI2بفعالية األخصائي يف اتمع ال نالحظ يف اجلدول أي قيمة دالة إحصائيا الختبار 

  .حتققت الفرضية الصفرية
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اهلدف املتعلق صائية بني االختصاص و   ال توجد فروق ذات داللة إح: الفرضية الصفرية
  .بأداء األخصائي لدوره يف اتمع ملتغري االختصاص

دالـة   KHI2من خالل اجلدول نستنتج أن الفرضية الصفرية قد حتققت لعدم وجود قيم 
  .إحصائيا

االهتمـام يف  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختصاص و   : الفرضية الصفرية
  . خالقي لألخصائي النفسي يف التكوين مبتغري االختصاصاجلانب األ

من خالل اجلدول ميكن القول بتحقيق الفرضية الصفرية لعدم وجود قيم دالـة إحصـائيا   
  . KHI2الختبار 

تنمية القـدرة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختصاص و   : الفرضية الصفرية
  .غري االختصاصعلى اختاذ القرارات كهدف للتكوين، ومت

نقول أنه ال يوجد تأثري،  KHI2من خالل اجلدول ولعدم وجود قيم دالة إحصائيا الختبار 
  .وبالتايل حتققت الفرضية الصفرية

تأثر اإلنتـاج  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختصاص و    : الفرضية الصفرية
  .العملي

ى هذا البند يتجلى فيقيم دالة إحصائي من خالل اجلدول ولعدم وجود تأثري لالختصاص عل
  .نقول أن الفرضية الصفرية حتققت KHI2االختبار 

  :ملتغري االختصاص واحملور األول اخلاص باالتفاق على األهداف KHI2حساب 
طبيعـة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني االختصـاص و     : الفرضية الصفرية

  .األهداف املرجوة من التكوين يف القسم
ملقارنة االختصاص بإجابات األفراد والذي يبني أن  KHI2من خالل اجلدول املبني الختبار 

  .كل النتائج غري دالة إحصائيا، نقول أن الفرضية الصفرية مل تتحقق
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التكوين الذايت ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختصاص و : الفرضية الصفرية
            .ألساتذة

  واالختصاص 14للبند  KHI2يبني ) 89(رقم  جدول     
  

  

  

  :تعليق
  و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك

  كما يدل  التخصص بالعيادي .لتربوي باملوافقة على هذا البندنالحظ داللة االختصاص ا
  .على إجابات األفراد بأحيانا 

الرضا الوظيفي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختصاص و   : الفرضية الصفرية
  .لألستاذ

  واالختصاص 15للبند  KHI2ن )90(جدول رقم 
  ال أوافق  أحيانا  أوافق جدا  

  NS  (+) NS  (-) NS (+)  عمل وتنظيم
  NS (-)  ** (-)  *** (+)  تربوي
  NS (+)  ** (+)  *** (-)  عيادي

  :تعليق
  و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك

يدل االختصاص التربوي باملوافقة على الرضا الوظيفي لألستاذ كما يـدل  االختصـاص   
  .نا دالته بأحيا العيادي على البند

  
  
  
  
  
  

  ال أوافق  أحيانا  أوافق جدا  
  NS  (-) NS  (-) NS (+)  عمل وتنظيم
  NS (-)  ** (-)  *(+)  تربوي
  NS (+)  ** (+)  ** (-)  عيادي
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البحـث  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني االختصـاص و     : الفرضية الصفرية
  .والتكوين

  واالختصاص 16للبند  KHI2بني )91(جدول رقم 
  ال أوافق  أحيانا  أوافق جدا  

  ** (-)  ** (+)  NS (+)  عمل وتنظيم
  *** (-)  NS (-)  ** (+)  تربوي
  *** (+)  NS (-)  *** (-)  عيادي

  :يقتعل
  و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك

يدل  االختصاص التربوي على املوافقة  ايضا.اختصاص العمل والتنظيم على اإلجابة أحيانا دلي
  لكن بالرفض القاطع بنفس النسبة يؤثر االختصاص العيادي على إجابات األفراد .األفراد  تإجابا

دافعية األساتذة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختصاص و   : صفريةالفرضية ال
              .للعمل والتكوين

  واالختصاص 17للبند  KHI2بني )92(جدول رقم            
  ال أوافق  أحيانا  أوافق جدا  

  NS  (+) NS  (+) NS (-)  عمل وتنظيم
  NS (-)  ** (-)  *** (+)  تربوي
  NS (+)  * (+)  ** (-)  عيادي

  :تعليق
  ثحي و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك

يؤثر التخصص التربوي على إجابات األفراد باملوافقة و يدل  اختصاص العيـادي علـى   
  .إجابات األفراد بأحيانا
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توفر احلـوافز  ص و   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختصا: الفرضية الصفرية
  .املادية واملعنوية

  واالختصاص 18للبند  KHI2ين )93(جدول رقم 
  ال أوافق  أحيانا  أوافق جدا  

  NS  (-) NS  (+) NS (-)  عمل وتنظيم
  NS  (-) *  (+) NS (+)  تربوي
  *** (-)  ** (+)  NS (+)  عيادي

  :تعليق
  حيث الصفرية مرفوضة و منه فالفرضية. 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك

  .يؤثر اختصاص العيادي يف إجابات األفراد بأحيانا 
شعور األستاذ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختصاص و    : الفرضية الصفرية

  .         باالنتماء للقسم
  واالختصاص 4للبند  KHI2بني )94(جدول رقم      

  ال أوافق  أحيانا  أوافق جدا  
  NS  (+) NS  (-) NS (+)  عمل وتنظيم
  * (+)  NS (+)  ** (-)  تربوي
  NS  (-) NS  (-) NS (+)  عيادي

  :تعليق
  ،النو منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك

  .اختصاص التربوي يؤثر على إجابات األفراد بأحيانا
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االلتـزام  حصائية بـني االختصـاص و     ال توجد فروق ذات داللة إ: الفرضية الصفرية
  .الوظيفي لألستاذ

  واالختصاص 4للبند  KHI2بني )95(جدول رقم 
  ال أوافق  أحيانا  أوافق جدا  

  NS  (+) NS  (+) NS (-)  عمل وتنظيم
  NS  (-) NS  (+) NS (+)  تربوي
  ** (-)  NS  (+) NS (+)  عيادي

  :تعليق
  منه فالفرضية الصفرية مرفوضةو . 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك

  .هناك تأثري رغم أنه سليب الختصاص العيادي على إجابات األفراد بأحيانا الن
قدرة األستاذ ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختصاص و   : الفرضية الصفرية

  .على التخطيط لقسمه
  واالختصاص 4للبند  KHI2بني )96(جدول رقم 

   أوافقال  أحيانا  أوافق جدا  
  NS  (+) NS  (+) NS (-)  عمل وتنظيم
  NS (-)  ** (-)  *** (+)  تربوي
  NS (+)  * (+)  ** (-)  عيادي

  :تعليق
  و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك

نالحظ تأثري االختصاص التربوي على إجابات األفراد باملوافقة كما يـؤثر االختصـاص   
  .ي على إجابات األفراد بأحيانا العياد
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رغبة الطالب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختصاص و   : الفرضية الصفرية
  .يف التخصص

  واالختصاص 4للبند  KHI2بني )97(جدول رقم 
  ال أوافق  أحيانا  أوافق جدا  

  NS  (-) NS (-)  * (+)  عمل وتنظيم
  NS  (+) NS (+)  * (-)  تربوي
  NS  (+) NS  (-) NS (+)  ديعيا

  
  :تعليق
 الن و منه فالفرضية الصـفرية مرفوضـة  . 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك

  .يؤثر يف إجابات األفراد باملوافقة ختصص العمل والتنظيم
  

تناسب قدرات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختصاص و   : الفرضية الصفرية
  .نامجالطالب وحمتوى الرب

  واالختصاص 4للبند  KHI2بني )98(جدول رقم 
  ال أوافق  أحيانا  أوافق جدا  

  ** (-)  NS  (+) NS (+)  عمل وتنظيم
  *** (+)  NS (-)  *** (-)  تربوي
  *** (-)  NS (-)  *** (+)  عيادي

  :تعليق
  و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك

ص التربوي على إجابات األفراد بعدم املوافقة كما يؤثر التخصص العيـادي  يؤثر االختصا
  .على إجابات األفراد لكن باملوافقة
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رغبة الطلبة يف ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختصاص و   : الفرضية الصفرية
  .    التكوين واكتساب القدرات

  واالختصاص 4للبند  KHI2بني )99(جدول رقم 
  ال أوافق  أحيانا  أوافق جدا  

  *** (-)  NS (-)  *** (+)  عمل وتنظيم
  *** (+)  ** (+)  *** (-)  تربوي
  * (-)  NS (-)  *** (+)  عيادي

  :تعليق
  و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك

ا أن اختصاص التربـوي  هناك تأثري الختصاص العمل والتنظيم باملوافقة على هذا البند كم
  .يؤثر بعدم املوافقة بأحيانا  كذلك التخصص العيادي باملوافقة

جدية الطلبـة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختصاص و   : الفرضية الصفرية
  .يف التكوين

  واالختصاص 4للبند  KHI2ين )100(جدول رقم 
  ال أوافق  أحيانا  أوافق جدا  

  ** (+)  NS (-)   (-)**  عمل وتنظيم
  ** (-)  NS (+)  * (+)  تربوي
  NS  (+) NS  (+) NS (-)  عيادي

  :تعليق
  و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك

  هناك تأثري عمل وتنظيم بعدم املوافقة كما أن التربوي يؤثر باملوافقة
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درجة حتمـل  ة إحصائية بني االختصاص و   ال توجد فروق ذات دالل: الفرضية الصفرية
  .الطالب للمسؤولية

  واالختصاص 4للبند  KHI2 )101(جدول رقم 
  ال أوافق  أحيانا  أوافق جدا  

  *** (+)  NS (+)  *** (-)  عمل وتنظيم
  NS  (+) NS  (-) NS (-)  تربوي
  ** (-)  NS (-)  *** (+)  عيادي

  :تعليق
  و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك

 يؤثر البند باختصاص العمل والتنظيم ، كما يؤثر االختصاص العيـادي  بـنفس الداللـة   
  . باملوافقة

وجود مراجع ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختصاص و   : الفرضية الصفرية
  .مفيدة مناسبة

  واالختصاص 4للبند  KHI2ين )102(جدول رقم 
  ال أوافق  أحيانا  ق جداأواف  

  *** (-)  NS (+)  *** (+)  عمل وتنظيم
  *** (+)  NS (-)  ** (-)  تربوي
  NS  (+) NS  (+) NS (-)  عيادي

  :تعليق
  و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك

لناه عنـد تـأثري   هناك تأثري باملوافقة عند االختصاص العمل والتنظيم ، نفس املعدل سـج 
  .االختصاص التربوي بعدم املوافقة
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مـدى يـئ   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختصاص و   : الفرضية الصفرية
  .مناخ القاعات للدراسة

  واالختصاص 4للبند  KHI2ين )103(جدول رقم 
  ال أوافق  أحيانا  أوافق جدا  

  * (-)  NS (+)  * (+)  عمل وتنظيم
  * (+)  NS  (-) NS (-)  تربوي
  NS  (+) NS  (-) NS (-)  عيادي

  :تعليق
  و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة   ²ك

يتأثر البند باملوافقة عند العمل والتنظيم ،  بنفس الشدة  عند التخصص التربوي لكن بعدم 
  .املوافقة

مدى تناسب إحصائية بني االختصاص و   ال توجد فروق ذات داللة : الفرضية الصفرية
  .كمية املراجع للطلبة
  واالختصاص 4للبند  KHI2ين )104(جدول رقم 

  ال أوافق  أحيانا  أوافق جدا  
  *** (-)  *** (+)  *** (+)  عمل وتنظيم
  ** (+)  NS  (-) NS (-)  تربوي
  *** (+)  NS (-)  ** (-)  عيادي

  :تعليق
  و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة 0.01ة دال إحصائيا عند مستوى الدالل  ²ك

يتأثر البند باملوافقة وأحيانا بالتخصص العمل والتنظيم، كما يـؤثر االختصـاص   : حيث
  .التربوي بعدم املوافقة كدلك عند أن التخصص العيادي يؤثر بعدم املوافقة
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و تناسب املراجع و  ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص: الفرضية الصفرية
  .عدد الطلبة

 33:متغري االختصاص واملفردة رقم :باخلانات   ²ك) 105(جدول 
  
  

 
 
 
 

  :تعلیق
هذا االختبار ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.10داللة دال إحصائيا عند مستوى ال ²ك

تناسب املراجع و عدد الطلبة أين يوافق يوضح لنا العالقة بني متغريين مها االختصاص و 
   .األخصائيني العمل و التنظيم أن املراجع كافية لطلبة

توفر االختبارات   ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص و: الفرضية الصفرية
  .النفسية و التقنية

 34:متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات   ²ك) 106(جدول
  
  
  
  
  
  

  :تعلیق
هذا ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.01د مستوى الداللة دال إحصائيا عن ²ك 

و  توفر االختبارات النفسية و التقنية حيث االختصاص : االختبار يوضح لنا العالقة بني متغريين
  .  أخصائيو العمل و التنظيم أن االختبارات متوفرة ىير

  غري االختصاص و ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع مت: الفرضية الصفرية      
  .فر أماكن التربصات امليدانية 

  35 : متغري االختصاص واملفردة رقم باخلانات   ²ك) 107(جدول
  

    
   

  
  
  
  

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(-) **   (+) NS  (+) *  عمل و تنظیم  

(+) NS (-) NS (+) NS تربوي 
(+) NS (+) NS (-) *** عیادي 

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(-) ***  (+) NS  (+) ***  عمل و تنظیم  

 (+) NS  (+) NS  (-) ** - تربوي 
(+) NS (-) NS (-) NS عیادي 

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(-) *** (-) NS  (+) ***  عمل و تنظیم  
(-) NS (-) NS (+) NS - تربوي 

(+) *** (+) NS (-) *** عیادي 
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هذا ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك: تعلیق
و  توفر أماكن التربصات امليدانية االختصاص : االختبار يوضح لنا العالقة بني متغريين

  .حيث يوافق جدا دوي االختصاص العمل و التنظيم بينما ال يوافق أبدا العيادي،باالختصاصات
توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص و تالؤم برنامج  ال: الفرضية الصفرية

 .التخصص و متطلبات وظيفة األخصائي النفسي
   36:متغري االختصاص واملفردة رقم   باخلانات  ²ك)  108(جدول

    
  
  
  
    

 :تعلیق
هذا االختبار ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك 

و تالؤم برنامج التخصص و ة الن  أخصائي العمل و االختصاص : يوضح لنا العالقة بني متغريين
  التنظيم يرى  أن برنامج التخصص

األخصائي النفسي كذلك احلال بالنسبة للتربوي يف حني ال يتالءم أبدا  ةبات وظيفيالءم متطل
  .بالنسبة للعيادي
ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص مالئمة أساليب : الفرضية الصفرية

  .التدريس
   37 :متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات   ²ك) 109(جدول 
  

     
  
  
  

هذا ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك: علیق
ليب التدريس حيث يوافق العمل و و أسااالختصاص : االختبار يوضح لنا العالقة بني متغريين

  .التنظيم أن  األساليب املتبعة  يف التدريس مناسبة يف حني يراها العيادي عكس دلك
 
 
 

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(-) *  (-) NS  (+) ***  عمل و تنظیم  

(-) ** (+) NS (+) * - تربوي 
(+) *** (-) NS (-) *** عیادي 

  أوافق جدا  اناأحی ال أوافق أبدا
(-) ***  (-) NS  (+) ***  عمل و تنظیم  
(-) NS (+) NS  (-) NS - تربوي 

(+) *** (-) NS (-) *** عیادي 



 عرض وتحليل نتائج البحث: الفصل الخامس                                         : الجانب الميداني

 180

ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص و سهولة االطالع على :  الفرضية الصفرية
 38 :م متغري االختصاص واملفردة رق باخلانات ²ك)   110(جدول. املراجع

      
  
  
  
  

  : تعلیق
هذا االختبار ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك 

  يوضح لنا
و  سهولة االطالع على املراجع حيث هي سهلة االطالع بالنسبة االختصاص :  متغريينالعالقة بني
  الختصاص

  .العمل و التنظيم بينما هي صعبة بالنسبة الختصاص العيادي
ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص و سهولة االطالع على :  الفرضية الصفرية

  .النفسيةالدراسات السابقة و االختبارات 
  39:متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات ²ك)   111(جدول 

    
 

   
 
  
  
  : تعلیق 
هذا االختبار ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

و  االطالع على الدراسات السابقة و االختبارات االختصاص : يوضح لنا العالقة بني متغريين
حيث يرى أخصائيو العمل و التنظيم أن االطالع عليها سهل شام شان التربوي ولو  النفسية

  .ياديبنسبة اقل بينما تكون صعبة االطالع بالنسبة للع
ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص و إمكانية القيام :  الفرضية الصفرية

  .ببحوث ميدانية و التربصات 

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(-) ***  (+) NS  (+) ***  عمل و تنظیم  
(+) NS (+) NS (-) NS - تربوي 
(+) **  (-) NS (-) NS عیادي 

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(-) **   (-) NS  (+) ***  عمل و تنظیم  

(-) NS (-) NS  (+) * - تربوي 
(+) *** (+) NS (-) *** عیادي 
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 40 :متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات ²ك) 112(جدول 
    

 
 
  

هذا ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك: تعلیق
إمكانية القيام ببحوث ميدانية حيث ال جيد االختصاص و : االختبار يوضح لنا العالقة بني متغريين

  األخصائي العمل و التنظيم
أما العيادي فتارة هي سهلة و أخرى جد .يف حني هي صعبة اإلجراء عند التربوي  صعوبة يف دلك

  . صعبة 
ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص وتنظيم حبوت دورية : الفرضية الصفرية

  .كافية
 41 :متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات ²ك)    113(جدول  
 
 
 
 
 

   
  : تعلیق

هذا االختبار ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك
نظيم موافقون أن القسم يقوم ببحوث يوضح لنا كيف أن املتخصصني يف علم النفس العمل و الت

  .دورية  أما العيادي فريون عكس ذلك متاما
ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص ودقة نظام التقييم و  :الفرضية الصفرية

  .فعاليته
  42 :متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات ²ك)    114(جدول 

  
  
  
  

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(-) NS  (-) NS  (+) **  عمل و تنظیم  

(+) *  (-) * (-) NS - تربوي 
(-) NS (+) ** (-) NS عیادي 

  ق جدا أواف أحیانا ال أوافق أبدا
(-) ***  (+) NS  (+) ***  عمل و تنظیم  
(-) NS (+) NS (+) NS - تربوي 

(+) *** (-) NS (-) ***
  

 عیادي

   أوافق جدا أحیانا ال أوافق أبدا
(+) NS  (+) **    (-) **   عمل و تنظیم  
(+) **  (-) NS (-) NS - تربوي 
(-) NS (-) NS (+) NS عیادي 
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  : تعلیق 

هذا االختبار ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك
بينما يرى التربوي ،يق و فعاليوضح لنا بان أخصائي العمل و التنظيم يرون أن نظام التقييم دق

  .عكس ذلك متاما
ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص ومساعدة الطالب يف : الفرضية الصفرية

  .أخد القرارات
  43 :متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات ²ك)    115(جدول 

  
  
  
  

  :تعلیق
و منه فالفرضية الصفرية حمققة و بالتايل ال . 0.10دال إحصائيا عند مستوى الداللة غیر  ²ك

 . يتأثر أخد القرار عند الطالب باالختصاص
تغري االختصاص وتفعيل املعارف النظرية ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع م :الفرضية الصفرية

 .يف امليدان
  44 :متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات ²ك)     116(جدول

  
  
  
  
 

    
  : تعلیق 

هذا االختبار ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك
و التنظيم و العيادي يؤثران يف تفعيل املعارف النظرية و تطبيقها يف  ليوضح أن اختصاص العم

  .امليدان بينما ال جند هدا التأثري عند االختصاص التربوي

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(-) NS  (-) NS  (+) NS  ل و تنظیمعم  
(-) NS (+) NS (+) NS - تربوي 
(-) NS (+) NS (+) NS عیادي 

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(-) **   (-) NS  (+) **  عمل و تنظیم  

(+) *** (+) NS (-) *** - تربوي 
(-) **  (+) NS (+) ** عیادي 
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ة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص والقدرة على االتصال و ال توجد فروق دال :الفرضية الصفرية
 .التكيف اجلماعي

 45:متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات ²ك)    117(جدول 
  

   
 

   
 
 

  : تعلیق 
يوضح لنا ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

االختبار كيف أن القدرة على االتصال و التكيف االجتماعي  ال تتأثر عند اختصاص التربوي 
  .بينما يوافق العيادي أن عملية التكوين تنمي هده الصفة يف الطالب

تناسب التخطيط  ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص و: صفريةالفرضية ال
  .الزماين و املكاين للطالب و األستاذ معا

 46 :متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات ²ك   )  118(جدول 
   
    

  
  

  : تعلیق
هذا االختبار ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

يوضح لنا بان التخطيط الزماين و املكاين للربنامج يناسب الطالب و األستاذ معا يف التخصص 
  .  شى أبدا معهما يف ختصص العياديبينما ال يتما، العمل و التنظيم
ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص ومدى خدمة قنوات : الفرضية الصفرية

  . االتصال لألهداف يف التنظيم
 47متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات ²ك)   119(جدول  

 
 
 

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(-) NS  (-) NS  (+) NS  عمل و تنظیم  

(+) *** (+) NS (-) *** - تربوي 
(-) *** (+) NS (+) ** يعیاد 

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(-) **  (-) NS  (+) ***  عمل و تنظیم  

(-) NS (+) NS (-) NS - تربوي 
(+) * (=) NS (-) ** عیادي 
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  : تعلیق 
هذا االختبار ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

ربوي بينما أن قنوات االتصال داخل القسم  ختدم األهداف عند  االختصاص الت فيوضح لنا كي
 . ال ختدمها أبدا عند العيادي

ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص وقدرة املسريين على : الفرضية الصفرية
  .املالئمة تاختاذ القرارا

 48 :متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات ²ك)    120(جدول 
 

  
 

    
   
  
  : تعلیق

هذا االختبار ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك
ا ال قدرة للمسئولني حسب رأي التربوي بينماملالئمة  تقدرة املسريين على اختاذ القرارايوضح لنا 

 .على دلك حسب العيادي
ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص ووجود دور اجيايب : الفرضية الصفرية

  . ملصاحل مساعدة الطلبة
 49 :متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات ²ك)    121(جدول 

 
 
 
 

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(-) NS  (+) NS  (-) NS  عمل و تنظیم  
(-) *** (-) NS (+) *** - تربوي 
(+) *** (-) NS (-) *** عیادي 

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(-) NS  (-) NS  (+) NS  عمل و تنظیم  
(-) ***  (+) NS (+) *** - تربوي 
(+) *** (-) NS (-) *** عیادي 
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  : تعلیق 
هذا االختبار ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

 علم عند االختصاصيني يف دور اجيايب ملصاحل مساعدة الطلبةيوضح لنا العالقة بأنه ال يوجد  
  . النفس العمل و التنظيم بينما يرى التربوي وجود هذا الدور أحيانا

  
ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص وقرب اإلدارة من : الفرضية الصفرية
  .األستاذ و الطالب

 50 :متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات ²ك)    122(جدول 
    
      

  
  

  : تعلیق
هذا االختبار ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

االختصاصيني يف علم ستاذ و الطالب معا حسب اإلدارة قريبة من األ يوضح لنا انه أحيانا ما تكون
إال أن العيادي يرون أن اإلدارة ، بينما يوافق التربويون على قرا منهم، النفس العمل و التنظيم

  .  بعيدة عن الطالب و األستاذ معا
  

ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص وتوفر املوارد املالية : الفرضية الصفرية
 .تنظيملل

  51 :متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات ²ك)    123(جدول 
  
  
  
  
  

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(-) **  (-) NS  (+) ***  عمل و تنظیم  

(+) NS (+) ** (-) *** - تربوي 
(+) NS (-) * (+) NS عیادي 

  جدا أوافق  أحیانا ال أوافق أبدا
(-) ***  (+) ***  (+) NS  عمل و تنظیم  
(-) *** (+) NS (+) *** - تربوي 
 عیادي *** (-) *** (-) *** (+)

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(-) NS  (+) ***  (-) **  عمل و تنظیم  

 تربوي - *** (+) * (-) * (-)
(+) **  (-) NS (-) NS عیادي 
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  : تعلیق

هذا االختبار ، فرضية الصفرية مرفوضةو منه فال. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك
يوضح لنا العالقة كيف يرى أصحاب التخصص العمل و التنظيم بان املوارد املالية متوفرة أحيانا 

  .ما تتوفر للقسم بينما يوافق التربوي علي وجودها وهي غري متوفرة بالنسبة للعيادي
  

 االختصاص والقدرة على التسيري و ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري: الفرضية الصفرية
  . التخطيط للموارد البشرية

 52 :متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات ²ك)    124(جدول 
   
    

  
  
 

  : تعلیق 
هذا االختبار ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

بينما .يبني بان التربوي يرون بان املسريين  غري قادرين على التسيري و التخطيط للموارد البشرية
  . يراها العياديون موجودة أحيانا

لتوزيع متغري االختصاص والقدرة على حل  ال توجد فروق دالة إحصائيا: الفرضية الصفرية
 53 :متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات ²ك)     125(جدول. املشاكل التنظيمية

  
  
  
 
 

  : یقتعل 
ويتبني من خالله ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

  .بينما ال يوافق العيادي توفرها، التربوي القدرة على حل املشاكل التنظيمية موجودة عند ان 
ملنظم ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص ووجود اتصال ا :الفرضية الصفرية

  . مع اجلامعات 

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(+) NS  (-) *  (+) NS  عمل و تنظیم  
(+) ** (-) *** (+) NS - تربوي 

 عیادي ** (-) *** (+) *** (-)

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(-) **   (+) **  (+) NS  عمل و تنظیم  

(-) *** (-) NS (+) *** - تربوي 
(+) *** (-) NS (-) *** عیادي 
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 54 :متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات ²ك)    126(جدول 
 

   
    

  
 

  : تعلیق  
حيث يري ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.01لة دال إحصائيا عند مستوى الدال ²ك

  .التربوي عدم وجود اتصال منظم مع اجلامعات
ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص و وجود اتصال املنظم  :الفرضية الصفرية

  .مع املؤسسات االجتماعية
  55 :متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات ²ك)    127(جدول  
  
  
  
  
 

  : تعلیق
فحسب ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

اتصال املنظم مع املؤسسات االجتماعية بينما أحيانا  أياملتخصصني يف العمل و التنظيم ال يوجد 
   .ما يكون عند التربوي
  .ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص و التقييم الذايت املنظم :الفرضية الصفرية

 57 :متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات ²ك)    128(جدول 
  
  
  
  

 :تعلیق
  حيث جاءت،و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك 

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(-) *  (+) NS  (+) NS  عمل و تنظیم  

(-) NS (+) NS (+) NS - تربوي 
(+) *** (-) NS (-) ** عیادي 

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(+) **   (-) NS  (-) NS  عمل و تنظیم  

(-) *** (+) *** (+) NS - تربوي 
(+) NS (-) NS (+) NS عیادي 

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(-) NS  (-) NS  (+) NS  عمل و تنظیم  
 تربوي - *** (+)  ** (-) *** (-)
 عیادي *** (-) * (-) *** (+)
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حيث جاءت ،و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك
بينما يرى العيادي  موافقة التربوي على وجود التقييم الذايت املنظم  نتائج  هذا االختبار توضح لنا

  .عكس دلك متاما
التخطيط و التنسيق ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص و  :الفرضية الصفرية

 58 :ملفردة رقم متغري االختصاص وا باخلانات ²ك)    129(جدول  .املسبق 
  
  
  
  
  

  : تعلیق
الن التربويني ، و منه فالفرضية الصفرية مرفوضة. 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

  .لتخطيط و التنسيق أحيانايرون وجود هذا ا
ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص و استعمال القسم  :الفرضية الصفرية

   .كمركز لالنتقاء أو التوظيف
  59:متغري االختصاص واملفردة رقم  باخلانات ²ك)   130(جدول  

  
  
  
  
  

  :تعلیق
وال توجد ، و منه فالفرضية الصفرية مقبولة. 0.05دال إحصائيا عند مستوى الداللة   غري ²ك

   عالقة بني متغري االختصاص و
  . القسم كمركز لالنتقاء أو التوظيف لاستعما 
 
 
 
 
  

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(+) NS  (-) NS  (-) NS  عمل و تنظیم  

(-) *  (+) **  (+) NS - تربوي 
(+) NS (-) NS (-) NS عیادي  

  أوافق جدا  أحیانا ال أوافق أبدا
(+) NS  (-) NS  (-) NS  یمعمل و تنظ  

(-) *  (+) **  (+) NS - تربوي 
(+) NS (-) NS (-) NS عیادي  



 عرض وتحليل نتائج البحث: الفصل الخامس                                         : الجانب الميداني

 189

  ور العوامل املساعدة على حتقيق األهدافمتغري االختصاص و حم
ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع متغري االختصاص واالتفاق على : الفرضية الصفرية 
  .األهداف
  :و احملور ككلمتغري االختصاص  باخلانات ²ك)    131(جدول 

  
  

 
 

  : تعلیق
  .و منه فالفرضية الصفرية مقبولة. 0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة  ²ك

   :    االختصاص و حمور العوامل املساعدة على حتقيق األهداف
حمور العوامل الختصاص و امتغري   ال توجد فروق دالة إحصائيا لتوزيع: الفرضية الصفرية

  . ى حتقيق األهدافاملساعدة عل
   تغري االختصاص و حمور العوامل املساعدة على حتقيق األهدافمل باخلانات ²ك)    132(جدول 

  
          

  
  

  : تعلیق
الفرضية الصفرية  مل حتققت الن  االختصاص . 0.01داللة دالة إحصائيا عند مستوى ال  ²ك

   .موافقون على و وجود العوامل املساعدة على حتقيق األهداف  عمل و تنظیم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أوافق جدا  ال أوافق أبدا
(-) NS  (+) NS  عمل و تنظیم  
(+) NS (-) NS - تربوي 
(-) NS (+) NS عیادي 

  أوافق جدا  ال أوافق أبدا
  عمل و تنظیم  ** (+)   ** (-)

 تربوي - *** (+) *** (-)
 عیادي *** (-) *** (+)
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  ::حتليل النتائج حسب التخصص   6.3
  : االتفاق على األهداف  

ا يؤكد أن  كل على أهداف التكوين و هذا م قمل جند أي اختالف فيما خيص التخصص و االتفا
أفراد العينة مبختلف ختصصات التكوين يعتربون أن هذه األهداف مقبولة من خالل اتمع و قابلة 

  .للتحقيق مبدئيا
إما بالنسبة للعوامل املساعدة على حتقيق األهداف، الحظنا أا موجودة  بداللة كبرية عند 

ومن دلك نستنتج وجود خاصية . يالتخصص العمل و التنظيم ، وجودها بصفة اكرب عند التربو
مشتركة بينهما حبيث تؤثر على رأيهما املتعلق بوجود العناصر الداعمة للفعالية التنظيمية، و هدا ما 

دلك . يربز يف العبارات املتعلقة  باألجهزة و الوسائل و مهمة املنظمة ،واخلصائص التنظيمية للقسم
ة  بطلبة التربوي و الدين هم قليلون بدورهم مقارنة الن طلبة علم النفس العمل قليلون جدا مقارن

هدا ما .بالعيادي هدا ادا  أخدنا بعني االعتبار عدد أساتذة االختصاص املسؤولني عن تكوينهم
يسهل العالقة و االتصال بني  الطالب و األستاذ،ومن مث يصبح بإمكان هدا األخري مد يد املساعدة 

  .يداين جيدينللوصول إىل حتصيل نظري و تطبيق م
باختصار فان شبكة العالقات غري الرمسية هي اليت دللت العقبات ،و أوجدت توازنا يف حتقيق 

  .الغاية و اهلدف من التكوين يف هدين االختصاصني باإلجياب
أما فيما خيص التخصص العيادي فان العدد اهلائل من الطلبة مقارنة مع األساتذة املسؤولني عن 

ع طبيعة الوظائف احملصل عليها ،وما مدى اتصاهلا العميق باملواجهات اليومية التكوين ومقارنة م
مع ظواهر نفسية عديدة  جتعل من املستحيل على طالب التخصص و األستاذ املكون أن جيمعا كل 

و األستاذ إىل .لدا يشعر األخصائي النفسي العيادي بقصور يف تكوينه.هدا يف مدة تكوين قصرية 
ة دورية ،ملعرفته بان االختصاص كتكوين غري كايف مقارنة  باالختصاص دراسات تطبيقي

كامليدان،حيث يسعى جاهدا إىل حتقيق التكامل بينهما ، وهدا ما ينعكس على نظرة القصور  
  .ةاملوجهة للمؤشرات الدالة على فعالية التكوين ، فهو يراها دوما قاصر

لنفس وعلوم التربية حتققت جزئيا يف اختصاصي علم عموما نقول أن الفعالية التنظيمية لقسم علم ا
النفس العمل و التنظيم و علم النفس التربوي، ومل تتحقق يف اختصاص علم النفس العيادي، وهدا 
ما يفسر تقارب النسب املؤوية و التكرارات الناجتة عن استجابات أفراد العينة اليت أظهرت و جود 

 .ةمؤشرات دالة على الفعالية التنظيمي



 

: اخلامتة   

 

م علم النفس و علوم التربية من خالل ـمن خالل حبثنا هدا املتعلق بقياس فعالية  التكوين يف قس
سلفا لتحقيق  اانـه ال توجد سياسة تسيري خمطط هلـقياس الفعالية التنظيمية للقسم ، نتج لدينا 

وض أا تتسلم مهام جد تكوين جيد و فعال من حيث خمرجاته املتمثلة يف إطارات علمية من املفر
هامة يف اتمع ، دلك باعتبار انـه و رغم االتفاق العـام لألهداف املسطرة للتكوين يف هـذا 
االختصاص إال انـه ال زال بعيدا حتقيقها حيث يفتقر هـدا التنظيم إىل عوامل عديدة أصبحت 

لشرخ الكبري املوجود بـني كما الحظنا ا.شروطا أساسية للتكوين الفعال يف اتمعات املتحضرة
التكوين و الواقع ، حيث يبدل املكونون جهودا معتربة و بصفة شخصية للتقليل من هذه العوائق 
اليت تزيد من التباعد ، و ينتج عن التكوين يف هدا القسم يف اية التكوين إطارات حاملة لشهادة 

اص علم النفس ، و ليس أخصـائيني نفسيني ميكنهم  على األقل التالؤم مع الوظائف يف اختصـ
االجتماعية و األدائية اليت سـوف يشغلوا الحقا بصفة تلقـائية، حبيث ميكن االعتماد عليهم يف 
ء حتسني و تنمية املعارف و املهارات املوجودة يف برامج التكوين و اليت من املفروض أن يتم االعتنا

 ).  و األخصائي املمارس–األخصائي املكون (ا بصفة دورية ، و من كلتا االجتاهني 



 
:اقتراحات و توصيات  

  

يف اية هده الدراسة تبني لنا انه من الصعب جدا  القيام عل اكرب وجه من الدقة و الفعالية 

ألسباب خمتلفة هلدا ارتأينا أن ندرج فيها بعض االقتراحات ،و التوصيات اليت من شاا رفع    

:مستوى الدقة و الفعالية  فيها و أهم هده أالقتراحات   

ي الدراسة على مستوى اعم و امشل من قسم علم النفس و علوم التربية ، كتناول عدة أن جتر-

أقسام لنفس التخصص ، أو جامعة كـكل ، ودلك من اجـل حصر عوامل أخرى مـن 

.                                                      شانـها التأثري عـلى حتقيق فعالية التكوين  

. جمموعة من وسائل مجع البيانات) الفعالية التنظيمية( أن تستعمل يف هدا النوع من الدراسات-  

أن تتبع الدراسات املطبقة عـلى التكوين يف منظمة اجلامعة على شكل جترييب و ليس وصفي -

.حتليلي  

.أن يشتـرك يف الدراسـة أخصائيـون من خارج املنظمـة -  

 .يضم عدة اختصاصات حسب طبيعة و مهـام املنظمة أن يقوم بالدراسة فريق حبث-
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  :صــخلامل
    هةـسة اجلامعية من جـاملؤس بتناوليما يتعلق ـلقد تنوعت الدراسات و اختلفت ف      

عهما سالفا يف أي شكل من ـبينما مل يتم مج.و موضـوع الفعالية التنظيمية من جهة أخرى
األشكال،لـدلك حاولنا يف دراستنا هذه مل الشمـل، وتنـاول مؤسـسة التكوين اجلامعي 

عام  إطار بتقدميه يفاملوضوع  ابتدأناور الفعالية التنظيمية ، و من خالل هده املقاربة من منظ
بشرحها ،و تبيان مصطلحاا ،للوقوف عند فرضيات الدراسة،   موضوع  الدراسة لإلشكالية

،  أنواعها وخمتلف أمناطهالتعريف باملنظمة وتبيان لمث انتقلنا العلمي،  وتوضع كل دلك يف اال
ا وضحنا خمتلف السمات اليت ميكن أن تكون يف املنظمة ،وعرضنا خمتلف األهداف اليت كم

.  مبينني سريورة املنظمات اجلزائرية مند االستقالل حىت اليوم ميكن أن تـسـطـر للمنظمة
مث انتقلنا إىل توضيح معىن و مفهوم الفعالية التنظيمية ، كما تطرقنا إىل شرح خمتلف التناوالت 

و اتبعنا هدا .مواصفات املنظمة الفعالة أهموبينا .اذج املتوفرة لكيفية و طرق قياسهاو النم
ئرية فبينا تنظيمها و عالقتها بتحديد و وصف طبيعة املنظمة موضوع الدراسة أي اجلامعة اجلزا

باملؤسسات االجتماعية املتفاعلة معها كما بينا وضعها مقارنة مع اجلامعات املختلفة يف العام 
لصنا يف األخري إىل السياسات العامة و األهداف الناجتة عنها يف كل مرحلة من املراحل اليت وخ

  .مرت ا
ظروف ـ، ونظرا لعي يف التشغيل ـة التكوين اجلامـة مدي فعاليـنا معرفـحماولت إن        

كنموذج  التربية و االرطوفونيا قسم علم النفس وعلوم إىلة جعلتنا نضيق جمال الدراسة ـمعين
أو كعينة للدراسة ، لدلك فمعرفة إن كان هدا القسم من اجلامعة قادر على حتقيـق الفعاليـة 

 مالئـمةن من خالل ـمن خالل قدرته على حتقيق فعالية التكوي إالال لن يكون  أوالتنظيمية 
 األهدافده ـكل ه.خمرجات العملية التكوينية مع متطلبات واحتياجات سوق العمل النوعية

 إىل وإضـافة الذيلي ـعدمه من خالل املنهج الوصفي التحلي أومنها  التأكدو الغايات يتم 
ل ـتوفر العوامـيف حني مل ت التكوين  أهدافاليت بينت االتفاق املوجود حول  النسب املؤوية 

للداللة على مدى اتفاق كل  2استعملنا اختبار ك،يف القسم األهدافاملساعدة على حتقيق هده 
فوجدنا بان املكونني يرون توفر  هده الفعالية ، املكونني و املمارسني للتخصص حول من

يف امليدان قصورها يف دعم حتقيق  ناملمارسوبينما يرى   األهدافالعوامل القادرة على حتقيق 
مل تبني النتائج أي  ذااوعند حماولتنا ملعرفة هده العالقة فيما بني لتخصصات يف حد . األهداف



العوامل املساعدة على حتقيقها، واستخلصنا من كل هدا عدم  أو األهدافللتخصص على  ثريتأ
حتقيق قسم علم النفس و علوم التربية لفعالية التكوين ، ومنه عدم حتقيقه للفعالية التنظيمية 

مكونة للتسيري  إطاراتعديدة من ضعف املستوى العام للتخطيط و عدم توفر  إدارية ألسباب
 ت و قنوات االتصالاو التقنيات و عدم وجود تنظيم للعالق الوسائلفر القسم على وعدم تو

يف النسق احلقيقي املفتوح اليت جيب أن تنتمي إليه اجلامعة واملكانة اليت جيب تستردها يف 
       .اتمع


