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 :قـال تعالى

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليا و على والدي  و أن أعمل صالحا ترضاه و  ﴿
  ) ١۹النمل  (.﴾أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين  

عليه الصالة و  "الحمد هللا حمد الشاكرين و الصالة و السالم على رسوله الكريم سيدنا محمد  
  .و على اله و صحبه أجمعين  " السالم  

ب ا و ياة ا ي با و اللذان والداي لـ أمتنھ الذي أك امتنان ال جل و عز هللا عد                   و

بھ تفع ُ ي علم اث امل خ و ، زكيا اثا م العلم أمانة ي أورثا   .و

املشرف أستاذي العلمية مراح ل ي ساند الذي إ اما اح و تقديرا عبدالدكتور"أث

بوسنة ز ُ " الوا م ان و ، القيم العل بالتأط وج أثرىالذي ما النف املجال ل

العلم و النفس ن ب ياتية ا التجارب تلك   .ل

الفاضلكما أستاذي إ حق لمة ب عقاقبة. أ" أد ميد ا الطيب" عبد النموذج ان الذي

ب فو ، دينا و خلقا و ةعلما الفكر آفا فتح ما وقتھ   .من

إ صادق عرفان ن أم نحوي" و شة عا ل"  الدكتورة مومة تقاسيم و ب ا محة َّ س

إرشادا و ا ن و ا توج بھ احتوت   .ما

إ بالشكر أتقدم جبا" كما الدين نور وفسور قبقوب" و"ال ع                    " الدكتور

محمد.أ"و يل من معلومات قيمة سامهت يف إثراء موضوع دراسيت من حيث املعاجلة  قدموهملا" سبع
  .اإلحصائية 

ملسامهته يف التكوين املعريف و اإلرشاد املنهجي يف كل تلك  "البروفسور  نصر الدين جابر "أعرتف جبميل 
الذي أطر مشروعنا األول " البروفسور نور الدين تاوريريت "  السنوات ، كما ال يفوتين االمتنان بفضل

  .هذا يف ختصص علم النفس العمل و التنظيم 

و الشكر موصول أيضا إىل األساتذة اخلرباء يف حتكيم أدوات الدراسة ، كما أعرتف شكرا جبزيل صنع كل 
كما أبدي بعرفاين لكل   .  أساتذة قسم العلوم االجتماعية و كل أساتذيت يف كل مراحلي العلمية 

  .أمرية ، مرمي ، إميان، عائشة: الصديقات الاليت وقفن معي من أجل إمتام هذا البحث 



 

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن طبیعة العالقة بین أبعاد التماثل التنظیمي و مستوى الضغط النفسي، لدى 

حثة على المنهج الوصفي االرتباطي التحلیلي من خالل و اعتمدت البا - لوالیة بسكرة –قابالت الصحة العمومیة 

قابلة في الصحة العمومیة ، و تم تطبیق أدوات الدراسة المتمثلة ) 208(من أصل   )178(استخدام أسلوب المسح 

، حیث  Johnson, Hemberg 1999بتطویر الباحث(، Cheney 1982ل التماثل التنظیميفي  مقیاس 

مستوى الضغط النفسي ،  و مقیاس )  2003"مازن فارس رشید '' ترجمه للغة العربیة  الباحث  األردني

و ترجمة الباحثة إلى اللغة تبعا للفیدرالیة السویسریة  ، John Ehrenreich 2006لمعده األصلي المختصر

للكشف عن طبیعة العالقة  "بیرسون"تباط معامل االر :العربیة ، و خضعت الدراسة لألسلوب اإلحصائي المتمثل في

  :، و لقد كشفت الدراسة على النتائج التالیة  "مستوى الضغط النفسي " و  "أبعاد التماثل التنظیمي" بین 

لوالیة  –عدم وجود عالقة بین أبعاد التماثل التنظیمي و مستوى الضغط النفسي لدى قابالت الصحة العمومیة 

  -بسكرة

عد الوالء و مستوى الضغط النفسي لدى قابالت الصحة العمومیة عدم وجود عالقة  -1 ُ لوالیة  -بین ب

  -بسكرة

ُضویة و مستوى الضغط النفسي لدى قابالت الصحة العمومیة  -2 عد الع ُ لوالیة  –عدم وجود عالقة بین ب

  -بسكرة

عد التشابه و مستوى الضغط النفسي لدى قابالت الصحة العمومیة  -3 ُ لوالیة  –عدم وجود عالقة بین ب

  -بسكرة

  .و قد اجتهدت الباحثة في تفسیر نتائج الدراسة في ضوء أدبیات الموضوع و ما توفر لدیها من دراسات سابقة 

  

 
  
  
  

 



Cette étude vise « la nature de la relation entre les dimensions de l’identification 
organisationnelle et le niveau de stress psychologique chez les sages-femmes 
du secteur public de la santé de la Wilaya de Biskra. » La chercheuse s'est 
appuyée sur une approche descriptive et analytique. Elle a procédé à une enquête 

exhaustive auprès de 178 sages-femmes sur les 208 employées dans le secteur. 

L'étude a tenté d'appliquer simultanément: 
- la notion et la mesure de l’identification organisationnelle (Cheney G. en1982 et 
Hemberg J. en 1999, traduit en arabe par le jordanien Fares Mazen Rashid en 2003).  
- la notion et la mesure du stress psychologique initiées par Ehrenreich J. en 2006, 
auteur traduit lui aussi en langue arabe. 
En outre, l'outil statistique a été utilisé dans le but d'établir une corrélation "à la 
Pearson" - le coefficient de corrélation de Pearson permet de détecter la présence ou 
l'absence d'une relation linéaire entre deux caractères quantitatifs continus- pour 
révéler la nature de la relation entre «les dimensions de l'identité organisationnelle» et 
le «niveau de stress psychologique". 
L'étude a révélé le résultat suivant: il n'y a aucune relation entre les dimensions de 
l'identité organisationnelle et les niveaux de stress psychologique chez les sages-
femmes exerçant dans le secteur public de la santé de la wilaya de Biskra. 
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  : إشكالیة _ مقدمة 

في دور المنظمات في القرن الحادي و العشرین ، و سعیها الدءوب إن التزاید المستمر 
لمواكبة التطور و النمو زاد من مسؤولیاتها و اهتماماتها ، خاصة في ظل التحوالت 
التي طرأت على العالم في الربع األخیر من القرن الماضي مثل ظاهرة العولمة، و ما 

المنظمات الحدیثة بما فیها المؤسسات بعد الحداثة و النظام العالمي الجدید، ما جعل 
االستشفائیة تطمح الیوم إلى التغییر التنظیمي،باعتبارها مراكز  علمیة و عالجیة تعتمد 
على القوى العاملة المؤهلة علمیا ،   و التي وجدت لتحقیق أهداف معینة و إلشباع 

من بعض االحتیاجات في المجتمع ، حیث تقوم بتحقیق هذه األهداف مجموعة 
المصالح و األقسام العالجیة   و االستشاریة و حتى التعلیمیة، ما یجبرها على 
التحدیث المهني لما یوفره من استراتیجیات فعالة في إدارة هیكل االتصاالت، طرق 
البتداع نماذج تحفیزیة لرفع مستوى األداء و تسییر اإلشراف على المصالح  الطبیة 

واقع الممارسة المیدانیة الصحیة  من حیث مواجهة المختلفة، و ذلك لما تشهده من 
         المحیط الخارجي و ما یعرفه من تطور تكنولوجي و وعي المرضى بسوء التسییر

و العراقیل البیروقراطیة و صعوبات تنمیة  العنصر اإلنساني في منظومة من المهام 
ظیمي خاصة في تنظیم الموكلة و المترابطة، ما یؤثر على فعالیة توجیه السلوك التن

الهیكلیة ، سواء من حیث سلوك المدیرین و اإلداریین من جهة ، و من حیث سلوك 
األطباء و المختصین في المجال الشبه طبي من جهة أخرى، و ثنائیة الدور في 
حاالت أخرى، كما أن الفرد یتقمص أدوارا متعددة في حیاته الیومیة من حیث عالقته 

و بأقرانه     و بعالقته مع الجماعات التي یعیش ضمنها داخل  برؤسائه و مرؤوسیه ،
العمل و خارجه ، ما یطرح تشابك متغیرات عدیدة على أرضیة ثقافة المنظمة كالقیم 
،و االدراكات و االتجاهات و غیرها من المحددات السلوكیة ، كل هذا یؤدي إلى تفاقم 

" كظاهرة الضغوط النفسیة"الصحي المظاهر السلبیة في المستشفیات، و تدهور الوضع 
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التي تعتبر واقعا آخر یواجه األفراد بشكل مستمر حتى خارج العمل، مما تفرضه علیه 
رعة ، ما قد یؤثر حتى على  ّ البیئة من مطالب ال متناهیة ، و وتیرة الحیاة المتس
 الجانب النفس جسدي ، إذ أن اإلنسان المعاصر قد ینجح في استیعاب النمو المتسرع

لمتطلبات الحضارة، و عملیات التغیر االجتماعي التي نشهدها في ظل العولمة و 
االنفتاح على الثقافات ، و األزمات التي قدي یعیشها المجتمع ما یشعر الفرد بالتهدید 
و انعدام األمن لكنه یخسر بالنتیجة قدرته الجسدیة و النفسیة في مقاومته على التحمل 

لك الطاقة و تدمیرها ، إال أن قدرة التحمل و صالبة المواجهة مما یؤدي إلى استنزاف ت
تختلف باختالف األفراد، فاالستجابة المناعیة للضغوط تختلف باختالف أسالیب األفراد 
االنفعالیة في التعبیر عنها، ما یترتب عنه اختالف مستویات الضغط النفسي حسب 

مل و طبیعته ، و علیه یشیر النمط الحیاتي الضاغط ، و الذي یتأثر بنوعیة الع
إلى أن أكثر مجاالت العمل إثارة للضغوط تلك التي ) Langfored )1987النفورد 

تمتاز بمواجهة مباشرة مع الناس ، و التي یكرس فیها األفراد أنفسهم لخدمة اآلخرین 
فالممرضون و األطباء و المعلمون و المشرفون االجتماعیون معرضون للضغوط أكثر 

منها قوله : م خاصة في ظل حث األدیان على قیمة العمل لقوله تعالى من غیره
َ : تعالى ون ُل َ م ْ ْ تَع نتُم ا كُ َ م ا ِب وهَ ُ نَُّة الَّتِي ُأورِثْتُم َ ج كَ اْل ْل ِت َ و باعتبار دراستنا .}72:الزخرف{و

حیة فقد ارتأت الباحثة إلى معاینة فئة القابالت كاختصاص  ترتكز على المؤسسات الصّ
عاني فیه المرأة من تعدد الضغوط الحیاتیة و المهنیة ، حیث تعتبر مهنة شبه طبي ت

التولید من أكثر المهن الضاغطة ، و قد أحصت الجزائر حسب مصدر جریدة الخبر 
آالف قابلة في مستشفیات الوطن و یظل هذا العدد غیر كافي ، حیث لكل 10عن 
لقانوني المعمول به في دول عملیة تولید في السنة ، ما یخالف العدد ا 800قابلة 
هذا بغض النظر عن واقع العمل حیث ). عملیة تولید لكل قابلة سنویا 175(أخرى 

حالة تموت سنویا أثناء عملیة الوالدة ما یؤثر على  700كتبت جریدة الشروق عن 
نفسیة القابالت و یزید من مستوى الضغوط الیومیة ، ما ینعكس على سلوكات 
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ي كفاءة الذات لدیهم بناء على أسلوب اإلدارة و نمطها القیادي، لهذا القابالت و یؤثر ف
البد من التعامل مع اتجاهات هذه الفئة ، و العمل على معالجتها و دعمها و تقویمها 
قدمة لمصالح التولید ،  ُ ایجابیا بحیث ینعكس ایجابیا على الخدمات االستشفائیة الم

الفرد و الجماعة ، من خالل االهتمام حیث أنه من المهم تحلیل و تشخیص سلوك 
بالدراسات البحثیة في إطار المنظمات الصحیة، و خاصة في ظل التطور التنموي 

مستشفیات عالمیة ،      09الذي تعرفه المستشفیات الجزائریة الیوم التي هي بصدد انجاز 
ى ما یقلل الضغط عل 2015مستشفیات بدایة شهر سبتمبر  3و تكون االنطالقة ب 

، كما ترى الباحثة )http://www.ennaharonline.com(المنشآت الوطنیة الحالیة 
أن ممارسي العمل العالجي مهما كان نوعه یختلفون في سبیل المصلحة العامة التي 

هم ، و تنوع یراها كل واحد منهم من زاویة معینة ، نتیجة اختالف تخصصاتهم و تجارب
معارفهم   و ملكاتهم الفكریة و اتجاهاتهم ، و بیئتهم العلمیة ، كما ال تتحقق فعالیة 
المستشفیات  إال من خالل توافق و تتماثل  أهداف المختصون  مع أهداف المؤسسة 
" الصحیة   و هو ما تمثله أحدث الدراسات في السیاق التنظیمي تحت مصطلح 

یستخدم لوصف العالقة بین الشخص و منظمته على أساس  حیث"  التماثل التنظیمي
، حیث تحاول هذه الدراسة  ( Garcia.A,2006,p2) تكامل و تماثل األهداف بینهما

الوقوف على هذا الموضوع الحیوي ذو أهمیة في حقل اإلدارة الصحیة ، و یعتبر من 
رات السریعة التي المفاهیم الحدیثة نسبیا و قد عرف موضوع التماثل  استجابة للتغی

تتسم بها المنظمات الحدیثة كالجامعات بهدف تتالقى فیه أهداف المنظمة مع أهداف 
العاملین ، و تستعیر الباحثة هذه الرؤیة لتنطلق بها في القطاع الصحي العام ، خاصة 

و الجماعي في المنظمة     لما اطلعت علیه نظریا في استثماره على الصعیدین الفردي
، فقد بینت أن موضوع التماثل التنظیمي مقترن بالسلوك االجتماعي المتعدد األدوار ،   

یرجع مفهوم التماثل التنظیمي في بدایة التصور النظري لالصطالح  إلى الطرح النفس 
كامتداد لنظریة تصنیف الذات  Turner اجتماعي في السیاق التنظیمي ، حیث یسنده
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، كحالة خاصة من ذلك المفهوم )Tajfel)1978 مقاربة الهویة االجتماعیة ل ضمن
رف بأنه قبول أو استیعاب  األوسع المسمى بالتماثل أو التطابق االجتماعي ، و الذي عُ

،ص  2012أحمد الشمري،(اي التوحد مع المجتمع البشري و االنتماء إلیه ) الوحدة(
ات التماثل على أساس أنه العملیة التي یتم من كما درس العدید من الباحثین آلی)  36

خاللها تشجیع األفراد على رؤیة أنفسهم مماثلة ألعضاء المجموعات التي ینتمون الیها 
"  إجابة عن سؤال   Pratt,1998 و التي ال ینتمون إلیها أیضا ، أو هو كما یعرفه

  "  كیف لي أن أعرف من أنا من خالل المقارنة بین اآلخرین ؟
رح في سیاق المنظماتو  ــــــاثل " هناك أشكال مختلفة للتماثل ، منها ما ُط التمـ

 Tompkins حیث تطور المفهوم لیشیر كل من Garcia.A,2006,p2)( التـــــنظیمي
et Chaney  )1985 (  إلى أن الموظفین الذین یتماثلون مع منظماتهم یعیدون

لمفاهیم و القیم السائدة في المنظمة التي تشكیل مفاهیمهم الذاتیة لتتوافق مع مجموعة ا
رف على أنه العملیة التي من ) 36،ص2010أحمد الشمري،.(یعملون فیها َ ع ُ حیث ی

خاللها تتكامل و تتطابق أهداف المنظمة مع أهداف الموظفین من خالل التنظیم 
           ،  الرسمي  و الغیر رسمي  و إشباع الحاجات التنظیمیة و الغیر تنظیمیة

و باإلسهامات المالیة للمنظمات و طول مدة الخدمة و الوالء لمؤسسة العمل أو 
ویة الفرد المهنیة من أجل ما یخدم أهداف األفراد              التفریط فیها بناء على هُ

 و المنظمة و تحقیق التكامل بینهما ، خاصة في ظل الثقافة التي تنطبع بها المؤسسة
           أن التماثل یشكل جزءا من ثقافة المنظمات ) stuart )1999، حیث ترى ستورات

و من التغیرات االجتماعیة الحدیثة التي تتطلع إلیها المستشفیات لزیادة انتماء العاملین 
فیها و والئهم و توحدهم معها و بالتالي التوصل إلى التماثل التنظیمي ، الذي یعني 

ي االیجابي بین المؤسسات الصحیة و العاملین إیجاد نوع من العالقة و الترابط النفس
فیها ، بما فیهم القابالت في مصالح التولید و مؤسسات تنظیم النسل و التلقیح  ، فمن 
خالل تماثل القابلة مع جماعة العمل و مع المؤسسة التي تنتمي إلیها ، ما یمكنها من 
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فترض استنادا على ُ الدراسات السابقة أن  إشباع حاجیتها و مطالبها و أهدافها ما ی
فإشباع حاجات  یحقق االنسجام النفس اجتماعي و المهني مع المنظمة الصحیة،

القابلة  یتأثر بمدى تحقیقه ألهدافه ما یؤثر على دافعتیه في األداء، حیث أظهرت 
                   األبحاث السابقة اآلثار االیجابیة لتماثل بین الذات و مجال عملها على المواقف   

السلوكیات التنظیمیة  فیما یخدم المنظمة بما فیها العمال و الطاقم الطبي ككل، و 
حیث أن إدراك طبیعة العمل في ضوء أهداف الهیاكل و التنظیمیة و المصالح 
االستشفائیة و  تفهم حاجات و ضغوط أفرادها یساهم في تعزیز األداء  و تطویر 

    . التنظیم
هداف القابلة و أهداف المنظمات یتصل في عالقة  بمجموعة من إال أن التماثل بین أ

العوامل النفسیة المعاشة في المستشفیات ، ما قد یسبب له في مجمل الظروف        
ُعرف  ، كما سلف الذكر ما قد یؤثر على " بالضغط النفسي" و التوترات المتراكمة  ما ی

أن القابلة كمثل بقیة األشخاص ، قد  األداء األكادیمي و فعالیة النشاط العلمي ، حیث
تعیش أحداث مجهدة  كتعدد األدوار و الصراعات  ما یجعلها ضحیة اإلجهاد المهني 

و الضغط النفسي و خاصة إذا تزامنت التوقعات المتعددة و المسؤولیات المتداخلة              
ما یؤثر سلبا و الواجبات المختلفة ما قد یتطور حتى إلى أعراض نفسیة و جسدیة 

على الكفاءة العالجیة ، ما یجعل اإلستراتیجیة التنمویة لمستشفیات و التكفل العالجي 
" القابالت " و الوقائي تسعى إلى توفیر مناخ تنظیمي یساعد الطاقم الطبي بما فیهم 

على التمتع بصحة نفسیة و بدنیة جیدة من حیث خفض درجة التنافر و حدة الصراع 
عد على  االنسجام مع المنظمة ، وذلك من خالل محاولة الهیئات النفسي ما یسا

أهداف القابلة من حیث المتطلبات ) توحید أو تقریب( التنظیمیة البحثیة على تماثل 
المادیة و الشخصیة و االجتماعیة مع أهداف المؤسسات الصحیة ، هذا ما یدل على 

حیث نسعى من خالل هذا  وجود عالقة بین التماثل التنظیمي و الضغط النفسي ،
البحث على كشف طبیعة هذه العالقة ، حیث أن القیمة العلمیة للبحث حسب موریس 
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أنجرس ال تُكتسب إال في إطار المساءلة الجیدة ، و هو ما اكتفت به الباحثة دون 
وضع الفرضیات من خالل تتبع المنهج الوصفي ما یعطي تصورا واضحا لمنحى،    

  :   راسة الحالیة في اإلجابة عن التساؤل الرئیس التاليو تتحدد مشكلة الد
هناك عالقة  بین أبعاد التماثل التنظیمي و مستوى الضغط النفسي لدى قابالت هل 

  ؟مؤسسات الصحة العمومیة لوالیة بسكرة 
 :تتمثل في  الفرعیة  جملة من التساؤالتمن التساؤل العام نبثق یو 
التنظیمي و مستوى الضغط النفسي لدى قابالت هل هناك عالقة بین بعد الوالء  1

 مؤسسات الصحة العمومیة لوالیة بسكرة ؟
هل هناك عالقة بین بعد العضویة و مستوى الضغط النفسي لدى قابالت  2

 مؤسسات الصحة العمومیة لوالیة بسكرة ؟
و مستوى الضغط النفسي لدى قابالت  تشابههل هناك عالقة بین بعد ال -

  مؤسسات الصحة العمومیة لوالیة بسكرة ؟
 : موضوع الدواعي اختیار  -2
الرغبة الذاتیة في دراسة المتغیرات النفسیة و اختبارها في المجال التنظیمي من  -

اكها أو تطورها من خالله ، و تفعیل السلوكیات  َ ر حیث تابعیتها لتنظیم المؤسساتي و حِ
 . التنظیمیة من أجل الحفاظ على االستقرار النفسي  للعاملین 

تماثل التنظیمي و أثرها على الصحة االهتمام العلمي للباحثة بدینامیكیة عملیة ال -
النفسیة لألفراد ما جعلها تسعى إلى دراسة العالقة بین التماثل التنظیمي و الضغط 

 . النفسي
أهمیة األحداث التي یعیشها القطاع الصحي من مشاكل تنظیمیة ، و افتقار  -

الباحثة  المؤسسات الصحیة الجزائریة للمرجعیة العلمیة النفسیة  في التسییر، ما دفع
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إلى اختیار المجتمع الصحي كمجتمع للبحث و تحدیدا فئة القابالت باعتبارهن أكثر 
  . عرضة للضغوط النفسیة 

 :  أهمیة الدراسة -3

  :األهمیة النظریة 1.3

إن أي دراسة علمیة في مجال العلوم اإلنسانیة و االجتماعیة، تستمد أهمیتها من    
  :ارتكازها على محورین هما

  .الموضوع أو الظاهرة التي نتعامل معها مدى حیویة -
  .الشریحة أو العینة التي تجرى علیها الدراسة -

و ینعكس هذان المحوران في الدراسة ، من خالل تطرقها ألحد الموضوعات      
نظرا لعالقتها و أثرها في حیاة  -التماثل التنظیمي  –البحثیة الهامة و المتمثل في 

  . طورها األفراد و نمو المؤسسات و ت

في حین یتجسد المحور الثاني في أنها ركزت على شریحة هامة من شرائح       
، حیث یعتبرون من أكثر " قابالت الصحة العمومیة " المجتمع الصحي متمثلة في 

قابلة ، تشرف كل  10000الفئات شعورا بالضغط النفسي ، ذلك ألن الجزائر تحصي 
قدر ب عملیة تولید ما یخال 800قابلة على   175ف المعدل القانوني العالمي الذي یٌ

  . عملیة تولید سنویا لكل قابلة 

    :األهمیة التطبیقیة 2.3

التي " (التماثل التنظیمي " إن األهمیة العملیة للدراسة الحالیة تكمن في اختبار فكرة 
واد و منظري  المجال النفسي اقتصادي  ُ ، وذلك من خالل قیاس أبعاده ) روج لها ر

على بیئة القطاع الصحي العام في الجزائر ، و بالتحدید على عینة القابالت في 
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، و ما المساهمة العالئقیة التي تربط بین هته  -كرة بس -المؤسسات الصحیة لوالیة 
  . األبعاد و مستوى الضغط النفسي 

 :الدراسة أهداف -4
  :تهدف الدراسة الحالیة إلى ما یلي

لندرة الدراسات فیه ،من حیث التعریف " التماثل التنظیمي" تناول موضوع  -
بأبعاده نظریا و قیاسها إجرائیا في المؤسسات الصحیة، باعتباره مفهوم أوسع من 
الطرح الكالسیكي لمفاهیم الوالء و االنتماء و غیرها من المتغیرات السلوكیة اإلنسانیة 

 .    في التنظیم الصحي  
الوالء التنظیمي ، التشابه " ( أبعاد التماثل التنظیمي" العالقة بین الكشف عن  -

ُضویة   . و مستوى الضغط النفسي لدى قابالت الصحة العمومیة) التنظیمي ، الع
 :  الدراسات السابقـة -5

إن الدراسات السابقة لها أهمیة بالغة في تدعیم أي بحث جاري، ألنها توفر الكثیر     
االستفادة منها في جمیع مراحل البحث، فهي توفر المعلومات  من المعلومات، بغیة

  .النظریة و البیانات و الشواهد الواقعیة لتكون انطالقة یبنى على أساسها البحث
، هو موضوع حدیث نوعا ما    و هذا ما یفسر غیاب "التماثل التنظیمي  " و موضوع 

نفس المتغیرات المتناولة في دراسات في هذا الصدد خاصة الدراسات التي تطرقت إلى 
هذه الدراسة، و فیما یلي سنقوم بعرض ما توصلت إلیه الباحثة من دراسات تتعلق 

  .بمتغیرات الدراسة وفق ترتیب زمني من األقدم إلى األحدث
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  :الدراسة رقم  -
  :بطاقة تعریف  -
  

 

 :هدف الدراسة -

من  ? Qui Somme nous؟' من نحن'دراسة نظریة تهدف  لإلجابة  على سؤال 
ویة االجتماعیة و المهنیة لألفراد في مجال اإلدارة، حیث  ُ خالل التعرف على اله

  . افترض الباحث وجود تناقض بین الهویتین في تحدید مفهوم التماثل التنظیمي 

 : نتائج الدراسة -
كشفت الدراسة على المقاربة النفسیة الحدیثة في مجال التماثل االجتماعي في 

خالل عملیة معرفیة سلوكیة تتدخل فیها جملة من المحددات و المنظمات، و ذلك من 
ویة المكتسبة و االنتماء  ُ العوامل المؤثرة في تماثل األفراد ، و التي تتصل باله
ویات  للجماعات األولیة ، و انتهت الدراسة إلى مدى تأثیر درجة التماثل على هُ

  . الممتهنین ، من خالل آلیات و أسالیب إداریة  متنوعة 
  
  
  

 السنة- المكان

L’ambivalence de 
l’identification 

organisationnelle  
Frédérique Chédotél  

 العنوان

La France 2012  

 الباحث 

01 
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  :  الدراسة رقم -
  :بطاقة تعریف  -

  

    

  

 :هدف الدراسة -
عند عینة من "  التماثل المهني"و " التنظیميالتماثل "الكشف عن العالقة بین 

، و اعتمدت الدراسة على منهج الوصفي ) 150(المقتصدین في  تالوز، قدرت ب 
)  Mael et Ashforth )1992االرتباطي، و استخدمت مقیاس التماثل التنظیمي ل

  . على بدائل لیكرت 
  :نتائج الدراسة -

یة  بین التماثل التنظیمي و التماثل توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیه طرد
  . المهني،وغیر ثابتة بین التماثل المهني و التماثل التنظیمي

 
 : الدراسة رقم -
  :بطاقة تعریف -

    

  
  

لمكان و السنة ا العنوان  الباحث  

 ألیس غرسیا
Alice Garcia 

 
La France 2006 Identification organisationnelle VS. 

Identification professionnelle  

المكان و الزمان  العنوان الباحث
أحمد مطر   

 الشمطیري
درجة ممارسة األدوار القيادية و عالقتها 
 بالتماثل التنظيمي لدى عمداء الكليات

 2012جامعة الكويت 

02

03 
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 :هدف الدراسة -
التعرف على درجة ممارسة األدوار القیادیة و من جهة أخرى عالقتها  لدى عمداء 

و اعتمد الباحث المنهج الوصفي االرتباطي لمعالجة . الكلیات في جامعة الكویت 
) 1042(موضوع  الدراسة، واإلجابة عن التساؤالت ، و قد تم اختیار عینة بلغ عددها 

، من " ضاء هیئة التدریس في جامعة الكویت أع" عضوا ، حیث كان مجتمع الدراسة 
            خالل استخدام مقیاس لیكرت الخماسي لقیاس األنماط القیادیة كمتغیر مستقل ، 

  .و استمارة التماثل التنظیمي كمتغیر تابع 
 :نتائج الدراسة -

وجود درجة مرتفعة من ممارسة النمط الدیمقراطي عند عمداء الكلیات في جامعة 
 .للنمط الدیمقراطي في إدارتهم للكلیات  الكویت

وجود درجة متوسطة من ممارسة النمط األوتوقراطي عند عمداء الكلیات في جامعة  
 .الكویت للنمط الدیمقراطي في إدارتهم للكلیات 

وجود درجة ضعیفة من ممارسة النمط الترسلي عند عمداء الكلیات في جامعة الكویت 
 .هم للكلیات للنمط الدیمقراطي في إدارت

وجود عالقة ارتباطیبة موجبة دالة إحصائیا بین النمط الدیمقراطي و التماثل التنظیمي 
، و غیرها من الفروق الدالة إحصائیا الختبار ت التي تفاوتت  في درجة التماثل 

  . التنظیمي من حیث اختالف النوع االجتماعي و اختالف الكلیة و الرتبة و الخبرة 
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 :الدراسة رقم -
 :بطاقة تعریف  -
  
  
  
 
 :هدف الدراسة -

، و لتحقیق أهداف "بالتماثل التنظیمي اثر العدالة التنظیمیة و عالقتها "التعرف على 
 Mael etالدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي، و االعتماد على مقیاس ل

Ashforth )1992 ( و الرزمة اإلحصائیةspss  لمعالجة استبیانات البحث من خالل
  .مفردة ) 919(عینة بلغ تعدادها  اختیار

 :نتائج الدراسة -

ُعد أن تصورات العاملین  ألبعاد  العدالة التنظیمیة جاءت بدرجة متوسطة ، فقد احتل ب
 العدالة اإلجرائیة المرتبة األولى ثم جاءت العدالة التوزیعیة في المرتبة األخیرة

إن تصورات  العاملین لمستوى التماثل التنظیمي جاءت درجة مرتفعة ، و قد احتل بعد 
عد الوالء التنظیمي التشابه التنظیمي المرتبة األولى ، و جاء في  ُ  .المرتبة األخیرة ب

 . إن هناك أثر ذا داللة إحصائیة ألبعاد العدالة التنظیمیة في التماثل التنظیمي 
 : الدراسة رقم -
  :بطاقة التعریف -
  
  
 :هدف الدراسة -

المكان و الزمان  الباحث       
   

 العنوان

سامر عبد المجید 

'البشابشة

أثر العدالة التنظیمیة في التماثل التنظیمي 
2007جامعة األردن  في المؤسسات األردنیة  

لمكان و الزمانا العنوان الباحث  

أثر المشاركة في  بلورة التماثل  القرالة
 التنظیمي

2009قطر   

05 

04 
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هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر المشاركة المرغوبة و المدركة في بلورة التماثل 
، حیث بلغ " التنظیمي  لدى أعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة الرسمیة 

و استخدم الباحث المنهج الوصفي  باستخدام مقیاس التماثل )  200(عدد العینة 
 )  . Mael et Ashforth )1992التنظیمي ل

 :نتائج الدراسة -

درجة متوسطة على تصورات أعضاء هیئة التدریس عن المشاركة المدركة على 
 .  مستوى القسم  و الكلیة ، على عكس الدرجة المرتفعة على المشاركة المرغوبة 

درجة مرتفعة حول التماثل التنظیمي و للمشاركة المرغوبة و المدركة اثر مهم و ذو 
  . اللة إحصائیة على مستوى كل من القسم و الكلیة د

   :الدراسة رقم  -
  : بطاقة التعریف -
  
 

  
 :هدف الدراسة -

ویة التنظیمیة و التماثل التنظیمي لدى  ُ هدفت هذه الدراسة إلى توضیح مفهوم اله
أعضاء هیئة التدریس في جامعة الملك سعود ، من خالل استخدام المنهج الوصفي و 
دراسة عالقة االرتباط بین مستوى التماثل التنظیمي من حیث كل من عامل الخبرة و 

  ) . 256(القسم األكادیمي، على عینة بلغت 
  
 

6 

 الباحث

 مازن فارس رشید

 العنوان
 المكان و الزمان 

جامعة األردن   الهویة التنظیمیة و التماثل التنظیمي
2003 
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 : نتائج الدراسة -
ــــائج الدارسة ــــ أن التماثل مع الجامعة و األقسام كان قویا نسبیا خاصة من : أظهرت نت

 . حیث عامل القسم األكادیمي ، كما یزداد بازدیاد سنوات الخبرة 
  : الدراسة رقم  -
  :بطاقة تعریف -
  

 :هدف الدراسة 
 
  :هدف الدراسة -
الغرض من هذا البحث هو تقییم تأثیر الهیبة الخارجیة المدركة على االلتزام التنظیمي  

 . والتماثل التنظیمي و إدراكها من قبل عینة من المستشفیات
اعتمد هذا البحث المنهج الوصفي من خالل تصمیم استكشافي یتألف من ثالثة 

التماثل التنظیمي على عینة من مقاییس للهیبة الخارجیة المدركة وااللتزام التنظیمي و 
  .األطباء و الباحثین

 : نتائج الدراسة -

مصادقة األدوات الحالیة لتعزیز الهیبة الخارجیة المدركة من خالل التركیز على 
  . االلتزام التنظیمي والتماثل التنظیمي

  .   عن وجود عالقة إیجابیة قویة بین المتغیرات الثالثة

  . حسب اطالع الباحثة ال توجد دراسات  محلیة سابقة     

  

  

07 

 الباحث       

 أحمد صبیح الجنابي

لعنوان ا  

انعكاس الهیبة الخارجیة المدركة في 
 الصحیة للمؤسساتالتنظیمي التماثل 
التنظیمي االلتزامل خال  من  

 المكان و الزمان 

2012العراق  
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 :الدراسة رقم  -
 : بطاقة تعریف -
  

 

 :هدف الدراسة -

" . هدفت الدراسة إلى التعرف على مستویات الضغوط عند مدیري المدارس االبتدائیة 
مدیرًا في المدارس الحكومیة االبتدائیة  والثانویة في ) 23(وتكونت عینة الدراسة من 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى . استرالیا الغربیة
بین مستویات الضغط النفسي لدى مدیري المدارس تبعًا لنوع )  0.05α(الداللة 
  . لصالح المدارس الثانویة) ابتدائي، ثانوي(المدرس 

 : نتائج الدراسة -
أشارت النتائج إلى أن غموض الدور وصراع الدور هما أبرز مسببات الضغط  -

  .لدى مدیري المدارس
 :الدراسة رقم  -
 :بطاقة تعریف  -
  
  
 

08 

 المكان و الزمان  العنوان       الباحث   

Savery  & Detiuk les écoles 
australienne 2002 

 كل لدى النفسي الضغط مستویات
االبتدائیة المدارس مدیري من  

 الزمان المكان و العنوان   الباحث
الزمان 

L’Agenda mondial de 
La Fédération 
internationale 

La Suisse 
2006/2010 

Gérer son stresssur le 
terrain 

09
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  :  هدف الدراسة -
  تهدف إلى التعرف على مفهوم اإلجهاد النفسي بالمسبة للممتهنین في مجال العمل ، 

تشخیص اإلجهاد المتراكم و ما ینتج عنه من أعراض مرضیة و كیفیة التعامل معها  و
دمي من خالل برامج منشورة  ، و انتهى  في إطار التكفل و العالج و اإلرشاد الصّ
 البحث باستبیان مختصر لقیاس مستوى الضغط النفسي و الذي استخدمته الباحثة في

  .  القابالت  هذه الدراسة،  لقیاس مستوى الضغط عند
  :نتائج الدراسة -

  .انتهت الدراسة إلى تحدید قائمة من تحدید عالمات اإلجهاد المتراكم  

 :الدراسة رقم 
 :بطاقة تعریف  -
  
  
  
 : هدف الدراسة  -

الكشف عن العالقة بین الضغط النفسي و الصالبة النفسیة و استراتیجیات المواجهة  
و اعتمدت . على عینة من  مدیري التمریض من المستوى المتوسط في المستشفیات

معامل بیرسون، االنحدار ( هذه الدراسة المنهج الوصفي بأسالیب إحصائیة مختلفة 
  ).المتعدد ،االنحدار الخطي 

 : الدراسة  نتــــائج -
توصلت الدراسة إلى انخفاض الضغط بوجود الصالبة النفسیة المرتفعة و استراتیجیات 
مواجهة محددة عالیة ، و أن هناك إمكانیة لخفض الضغط الناجم عن العمل من 

  . خالل الرفع من مستوى الصالبة النفسیة و استراتیجیات المواجهة التكیفیة 

10 

 المكان و الزمان العنوان الباحث  

Sharon Kay 
Judkins 

Le stress et  la 
résilience  

2001 
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 :الدراسة رقم  -
 :بطاقة تعریف  -
  
  
 
  :هدف الدراسة -

التعرف على الضغوط النفسیة للممرضین و الممرضات الذین یعملون بأقسام العنایة 
المركزة المختلفة في المستشفیات الحكومیة في قطاع غزة ، و عالقتها بكفاءة الذات 

من خالل استخدام المنهج الوصفي  274و بلغت العینة . في ضوء بعض المتغیرات 
مرضین ، و تطبیق مقیاس الكفاءة الذاتیة بواسطة بناء مقیاس الضغط النفسي للم

  .  المقننة على البیئة الفلسطینیة 
 :نتائج الدراسة -

أظهرت النتائج أنه ال توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة بین الضغط النفسي و 
  .كفاءة  الذات 

أشارت الدراسة إلى وجود العدید من الفروق ذات الداللة اإلحصائیة للفرضیات 
  .  ورة المذك

  :الدراسة رقم  -
 :بطاقة تعریف  -
  
  

11 

 المكان و الزمان العنوان الباحث  
2010غزة  محمد فرج اهللا   

12 

العنوان       الباحث    المكان و الزمان 

 بمستوى وعالقته النفسية الضغوط مستوى نجاة جمیل نصر اهللا
لمديرين الدافعية  

2007مدارس األردن   

الضغوط النفسية لدى 
 الممرضين في القطاع العام 
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 :هدف الدراسة -
التعرف مستوى الضغوط النفسیة وعالقته بمستوى الدافعیة لمدیري مدارس األمانة 

) 86(وقد تكون مجتمع الدراسة من . العامة للمؤسسات التربویة المسیحیة في األردن
واستخدمت . مدیرا من مدارس األمانة العامة للمؤسسات التربویة المسیحیة في األردن

  . قیاس الضغوط النفسیة والثانیة لقیاس الدافعیة للمدیریناألولى ل: لجمع البیانات أداتان
  :نتائج الدراسة -

أظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى متوسط من الضغوط النفسیة وفقًا إلجابات 
وكان . كما تبین وجود مستوى مرتفع من الدافعیة لدى هؤالء المدیرین. المدیرین أنفسهم

ى الضغوط النفسیة للمدیرین ومستوى هناك ارتباط سلبي دال إحصائیا بین مستو 
كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى .الدافعیة
في مستوى الضغوط النفسیة لدى مدیري المدارس تعزى ) a≤ 0.001(الداللة 

فضًال عن عدم وجود فروق ذات . لمتغیرات الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي، واإلقلیم
في مستوى الدافعیة تعزى لمتغیرات ) a≤ 0.001(إحصائیة عند مستوى الداللة داللة 

  .الجنس، والخبرة، و المؤهل العلمي، واإلقلیم
 :الدراسة رقم  -
 : بطاقة تعریف  -

 

  
  
  
  
 

الزمانو المكان  العنوان  الباحث    

بشیر  /نبیل كامل دخان 
 إبراهیم

الضغوط النفسیة لدى طلبة الجامعة 
  اإلسالمیة و عالقتها بالصالبة النفسیة

2005غزة     

13_
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 :هدف الدراسة -
 
  

تهدف الدراسة إلى التعرف على مستوى الضغوط  و مصادرها لدى طلبة الجامعة 
اإلسالمیة وعالقته بمستوى الصالبة النفسیة لدیهم إضافة إلى تأثیر بعض المتغیرات 
على الضغوط النفسیة لدى طلبة الجامعة والصالبة النفسیة لدیهم وقد استخدم الباحثان 

ا وطالبة، واستخدم ) 541(ینة الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، وبلغت ع ً طالب
الباحثان استبانتین، األولى لقیاس الضغوط النفسیة لدى الطلبة، و الثانیة لقیاس مدى 

 . الصالبة النفسیة لدیهم
  : نتائج الدراسة  -
أن مستوى الضغوط النفسیة : توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وكان من أهمها -

كما %).  77.33( ن معدل الصالبة النفسیة لدیهم، وأ) 62.05(%لدى الطلبة كان
بینت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الطلبة في مستوى الضغوط النفسیة 

  .تعزى لمتغیر الجنس  -عدا ضغوط بیئة الجامعة-

  
 :الدراسة رقم  -
 : بطاقة تعریف  -
 

  

  
-  
 

14_

الزمانو المكان  العنوان  الباحث    

  WOCCQ  تقنين اختبار  آمال دبار 
  لتشخيص الضغط عند القابالت

  2013الجزائر / وهران 
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 :هدف الدراسة -
تهدف إلى الدراسة الحالیة إلى تشخیص الضغط المهني المقنن على عینة القابالت 

درت ب  قابلة ، من خالل المنهج ) 324(بمدینتي الجزائر و وهران ، على عینة ٌق
  ."    WOCCQاختبار الضغط النفسي " الوصفي باستخدام أداة 

  :نتائج الدراسة -

 WOCCQالضغط النفسي "ختبار الحصول على درجة عالیة من الصدق و الثبات ال
 .  spssمن خالل مؤشرات عالیة لصدق و الثبات باستخدام برنامج "

 :الدراسة رقم  -
 : بطاقة تعریف  -

 

 

  

 :الدراسةهدف  -
البحث في مدى تأثیر الضغط على سلوك األطباء نتیجة مختلف المتغیرات المهنیة و 
التنظیمیة المؤثرة على األطباء خاصة االنعكاسات السلبیة ، و ذلك من خالل استخدام 

 .المنهج العیادي بإجراء المقابالت العیادیة و اختبار هولمز  
 : نتائج الدراسة  -

مجموعة من األعراض النفسیة السلوكیة و الجسمیة الناجمة عن توصلت الدراسة إلى 
 البحث وانتهى ، الضغوط و مصادرها و أبعادها المتوخاة جراء هذه الضغوطات ،

 آثارها من والحد الضغوط من الوقایة إلى تهدف التي التوصیات من عدد بطرح
  .العمل في وأدائهم و اتجاهاتهم األطباء سلوك على السلبیة وانعكاساتها الصحیة،

الزمانو المكان  العنوان  الباحث    

الضغط النفسي و مدى تأثیره  سعاد مخلوف 
  "على سلوك األطباء 

2006المسيلة   

15
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 :الدراسة رقم  -
 : بطاقة تعریف  -

 

  
-  
  :هدف الدراسة -

واستعمل الباحث       یهدف إلى التعرف على أهم عوامل و مصادر الضغط النفسي، 
 .و زمالءه استبیان من خالل المنهج الوصفي على عینة من المكتبیین الجامعیین 

 : نتائج الدراسة  -
توصلت الدراسة إلى أهم العوامل و التي تكون أهم المصادر التي تسهل في نشوء 

االجتماعیة الحوافز ، ظروف العمل ، اإلدارة ، و النظرة : توتر نفسي لدیهم و هي 
  .لمهنة المكتبي 

  
جملها تُعتبر دراسات  ُ حسب االطالع على أدبیات البحث السابقة ، و التي في م

القسم األول ضم الدراسات التي تناولت موضوع  : مشابهة تناولتها الباحثة في قسمین 
و مدى أهمیته في مجال العمل ، و المؤسسات الحدیثة في ظل "   التماثل التنظیمي"

سق المفتوح ، و الذي یعطي للممتهنین فرصة االختیار و الرفض أكثر من مرة في الن
دائرة اجتماعیة واسعة ، هذا ما جعل تماثل األفراد یرتبط بالكثیر من المتغیرات النفسیة 

عالقته بعض المتغیرات التنظیمیة كالعدالة التنظیمیة، . و االجتماعیة و التنظیمیة 
ویة الت ُ نظیمیة ، المشاركة التنظیمیة ، و القسم اآلخر تناول متغیر القیادة ، و اله

الزمانو المكان  العنوان  الباحث    

و " لوكیا الهاشمي" 
 آخرون

الضغط النفسي لدى المكتبین 
  الجامعیین

2003قسنطينة   

16
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من حیث :  الضغط النفسي ، حیث اندرج البحث فیها ضمن ثالثة مداخل كبرى 
  . المستویات و المصادر و عالقتها باستراتجیات المواجهة

ركزت العدید من الدراسات في ارتباطها بالمتغیرات على الجنس و السن و فیما  -
وجد فروق في تماثل األفراد لمنظماتهم، و إن لم تعزى دراستنا هذه على إن كانت ت

، نظرا لطبیعة العینة التي )الجنس و السن أو الخبرة (داللة الفروق من حیث المتغیرات
 .  شملت القابالت 

تندرج معظم الدراسات التي تم عرضها ضمن البحوث الوصفیة، كما هو الحال في 
 .موضوع دراستنا الحالیة 

تباین اختیار نوعیة العینة من حیث كال المتغیرین حیث اتجهت أغلب دراسات التماثل 
دیة المعاینة إلى فئة األساتذة اإلداریین نظرا الزدواجیة الدور و  التنظیمي من حیث قصّ

مازن (و ) 2009القرالة (و دراسة)2012أحمد الشمطیري ( مسؤولیة المهنة كدراسة 
إال "  موضوع الضغط النفسي"لف انتقاء المفردات من حیث ، كما اخت) 2003الرشید 

أن الباحثة ركزت على ما یتوافق مع دراستها باختیارها لفئة الشبه طبي لخاصیة طبیعة 
 sharon kay judkins(و مكان العمل المتشابهة بین الممرضین و القابالت كدراسة 

) 2007نجاة جمیل (كما اختارت الباحثة دراسة ). 2010محمد فرج (و ) 2001
، "مستوى الضغوط النفسیة و عالقته بمستوى الدافیعة عند المدیرین" تحت موضوع

  . لتوافقها مع متغیر مستوى الضغط و ذلك ما یخدم موضوع البحث 
و تجسد االختالف من حیث المعاینة المحدودة التي شملتها أدبیات البحث السابقة ، 

  . الكامل للعینة  على عكس دراستنا و التي تتبع المسح
توافقت دراستنا مع هدف أغلبیة الدراسات إلى مناقشة أبعاد التماثل التنظیمي  -

الذي ) 2007سامر عبد المجید (على ضوء العدید من المتغیرات المستقلة ، كدراسة 
ربط بین العدالة التنظیمیة و أبعاد التماثل من خالل تصورات العاملین ، و توصل الى 

ت أثر إحصائي للعدالة على تماثل األفراد، إال أن دراستنا تختلف من وجود داللة ذا
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مستوى الضغط " حیث استقاللیة متغیر التماثل التنظیمي و تبعیة المتغیر الثاني 
  " .النفسي 

في البحث عن تعدد ) F.Chédotél 2012(كما استعانت الباحثة بدراسة  -
ویات   و تناقض سلوك التماثل لما یوفره هذا ُ البحث من أرضیة نظریة واسعة  اله

المعالم النفس اجتماعیة في فحص األبعاد التي یتماثل على أساسها األفراد في 
 . المنظمات، و هو ما یوافق تخصص البحث و موضوع الدراسة 

توافقت دراستنا مع االستبیان المستخدم في الدراسات المشابهة لقیاس التماثل  -
كدراسة Mael et Ashforth 1992تبعا لتعدیل  التنظیمي كأداة لجمع البیانات ،

)Alice Garcia 2006(و ترجمة ) كما جاء في دراسته ، )2012الشمطیري        
ذو )  Cheney )1983و استندت كل أدبیات البحث السابقة على النموذج األصلي

كما أن الدراسات .  حیث قمنا بحساب صدق و ثبات النسخة المترجمة. الستة عبارات 
 التي تعلقت بالضغط النفسي اعتمدت على مقاییس مختلفة،اختارت منها الباحثة مقیاس

John Ehrenreich   بعد ترجمته ) 2006الفیدرالیة السویسریة العالمیة (وفق دراسة
، و حساب صدقه و ثباته إعادة صیاغة عباراته بما یتالءم مع خصائص البیئة 

  .الثقافیة المحلیة
توصلت إلى عالقة طردیة ایجابیة بین المتغیرات  أغلب الدراسات التي -

التنظیمیة  و متغیر التماثل التنظیمي ، ما یدل على أن حسن التنظیم كسیادة العدالة 
أحمد الشمطري (التنظیمیة و المشاركة في اتخاذ القرارات و القیادة كنتیجة دراسة 

ما زادت الخبرة        في بحثته الذي رأى فیه أنه كل) 2003مازن الرشید (و ). 2012
أحمد صبیح الجنابي (و  عامل القسم األكادیمي كلما زاد التماثل التنظیمي ، و دراسة 

و اتجهت الباحثة . بین الهیئة الخارجیة المدركة و االلتزام و التماثل التنظیمي )2012
أما فیما یخص .  باختیار أدبیات عالئقیة لمشابهتها بموضوع الدراسة محل البحث 

حیث أن ) Savery et Detiuk 2012(نجد " مستوى الضغط النفسي " متغیر 
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ارتفاع مستوى الضغط یسبب غموض  و صراع الدور ، و هو ما یخدم الباحثة من 
 .حیث توظیف صعوبات الدور المهني في تماثل األفراد في المنظمات 

 مع دراسة" مستوى الضغط النفسي" كما تتوافق دراستنا من حیث متغیر  -
)Sharon kay et Judkins 2001 ( غیر أن هذه الدراسة المشابهة تربط مستوى

الضغط بالقدرة على الصالبة النفسیة و استخدام استراتیجیات مواجهة الضغوط ما یقلل 
منها ، و تهدف الباحثة على ضوء ذلك  لتوظیف القیمة اإلكلینیكیة لهذه الدراسة  

  .لتفسیر  ما ستتوصل إلیه من نتائج
جملها تُعتبر  ف ُ ي األخیر و حسب االطالع على أدبیات البحث السابقة ، و التي في م

دراسات مشابهة ، حیث تعذر على الباحثة إیجاد دراسات مطابقة ، و مناقشة نقاط 
االختالف و التشابه فیها، فان ما یمیز تموقع هذه الدراسة التي تجمع بین متغیر نفس 

الضغط " و متغیر عیادي حدیث الواقع المهني " نظیمي التماثل الت" اجتماعي تنظیمي 
كما تعتبر هذه الدراسة األولى من نوعها محلیا و حسب البوابة الوطنیة ". النفسي 

  .  لإلشعار  عن البحوث
  التعریف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة  -5
  إدراك القابلة  بالتوحد مع المؤسسة الصحیة التي تعمل فیها : التماثل التنظیمي

، حیث تُعرف نفسها من خالل والئها لها و تشابه أهدافها و ثقافتها مع أهداف التنظیم 
قاس ذلك  ُ من خالل و الشعور التام بعضویتها مع جماعة المؤسسة الصحیة ، وی

  .ظیمي الدرجة التي نحصل علیها وفق مقیاس أبعاد التماثل التن
  تم تحدیده في هذه الدراسة على أنه استجابة تبدي  فیها  :الضغط النفسي

القابلة تقییما سلبیا نتیجة مثیرات تنظیمیة ال توافق أهدافها، و هو الدرجة التي تحصل 
  John Ehrenreichل علیها القابالت من خالل مقیاس الضغط النفسي المختصر

2006  .  
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تمثل المنظمة الجزائریة  بما فیها المؤسسات الصحیة كغیرها  نسقا اجتماعیا ، یسیر 
، من خالل ما یوفره التنظیم "اجتماعي، سیاسي، اقتصادي أو ثقافي " نحو هدف محدد

من هیكل اتصاالت، و عملیات إداریة و تنظیمیة  تساهم في التنوع السیكولوجي 
اوله البحوث العلمیة  داخل نطاق فكري نظري لفهم لألفراد و الجماعات ، و هو ما تتن

لوك التنظیمي ألعضائها، ما جعل الدراسات الحدیثة  ّ الواقع المعاش ، بغیة تطویر الس
من خالل تحلیل كیفیة تماثل األفراد و الجماعات و " التماثل التنظیمي"تهتم بموضوع 

و یتضمن هذا . عضویتهم  مدى اندماجهم في ثقافة المنظمة ،      و اختیارهم لقواعد
الفصل تماشیا مع هدف الدراسة تناوال مفصال لمفهوم التماثل و أبعاده في المنظمات 
الصحیة، و عالقته بتعدد الهویات في تشكیل الجماعات ، ما یجعل منه تماثل فردي 
و جمعي یتأثر بجملة من العوامل التنظیمیة و االجتماعیة ، ما یدل على أهمیة تماثل 

 .  راد لمهنهم ، وضرورة قیاسه في المستشفیات المتطورة األف

 : التماثل التنظیمي   -1
 :  تطور التماثل التنظیمينشأة و  1.2

 إلى النظریة السیاسیة لالزویل " التماثل التنظیمي" ترجع جذور مفهوم
Lasswell)1965( التي ركزت إلى حد بعید على تماثل الجماهیر،األمر الذي یؤدي،

ویة القومیة ُ ویات ، مثل اله ُ و قد تبنى الزویل المصطلح من . إلى ظهور عدد من اله
أسلوب التحلیل النفسي لفروید ، إال أنه لم یقید نفسه بالتعریف المحدود للمفهوم 

أول تعبیر عن الروابط العاطفیة  أنه"التماثل على s.freudالتحلیلي حیث عرف 
حیث حاول الزویل إیجاد صلة بین الدوافع الشخصیة التي ". لشخص مع شخص آخر

غالبا ما تكون الشعوریة ، و بین التماثل مع الشخصیات العامة و السلطة، القضایا 
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المختلفة و استخدم مصطلح التماثل لیعني التوحد واالتحاد للشخص مع شيء أو 
و قد أظهر العدید  من الكتاب اآلخرین . شخص آخر، أو فكرة معینة مجموعة أو 

 ).17،ص 2003مازن رشید،.(تأثرهم باستخدام الزویل لمصطلح التماثل

یرجع التصور النظري لالصطالح  في علم النفس إلى الطرح النفس اجتماعي في 
قاربة كامتداد لنظریة تصنیف الذات ضمن مTurnerالسیاق التنظیمي ، حیث یسنده

،كحالة خاصة من ذلك المفهوم األوسع )Tajfel )1978الهویة االجتماعیة ل تاجفل
رف بأنه قبول أو استیعاب  المسمى بالتماثل أو التطابق االجتماعي،و الذي عُ

، 2012ري،طیأحمد الشم.(أي التوحد مع المجتمع البشري واالنتماء إلیه)الوحدة(
ت التماثل على أساس أنه العملیة التي یتم كما درس العدید من الباحثین آلیا).36ص

من خاللها تشجیع األفراد على رؤیة أنفسهم مماثلة ألعضاء المجموعات التي ینتمون 
 Alice G,2006,p2 p3). (إلیها و التي ال ینتمون إلیها أیضا

و تعرف المنظمات الحدیثة الیوم أبعاد مختلفة للتماثل التنظیمي كصفة أساسیة تتشكل 
 Alice". (ویة المهنیة للموظفین ، ما یساعد في تحقیق أهداف الفرد و المنظمة مع اله

Garcia,2006,p2 . ( نستنتج من العجالة التطوریة ألدبیات البحث السابقة حول
كغیره " التماثل " أنه قبل أن یدخل المنظمات كمصطلح " التماثل التنظیمي " موضوع 

لد مع میالد التحلیلیی ُ ن، و تشبع بالمفاهیم الفرویدیة في دراسة الراشدین، من المفاهیم و
لیستخدمه الزویل كمفهوم سیاسي لتماثل األفراد لسلطة ، كما استخدمه علم النفس 

من حیث تماثل الفرد للجماعة و " التماثل االجتماعي " االجتماعي تحت مصطلح 
لعمل ، أعترف تماثل الجماعة للجماعة ، و مع اهتمام الباحثین بمجال علم النفس ا

بالمنظمات على أنها نطاق اجتماعي ، تتوسع و تزید و تتفاعل مع البیئة الداخلیة و 
نِيَّ مصطلح التماثل كغیره من المصطلحات االجتماعیة بالدراسة  الخارجیة ، حیثُ عُ

  " داخل التنظیم ، و تهتم الدراسات الحدیثة بمعالجة هذا المتغیر 
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  .و أبعاده من حیث تجسید مفهومهم في البیئات التنظیمیة " التماثل التنظیمي 
  
  

  

  )إعداد الباحثة (تطور مفهوم التماثل التنظیمي :  1الشكل رقم

 : مفهوم التماثل التنظیمي و أبعاده  2.2

یشیر مصطلح التماثل التنظیمي إلى التشابه في القیم و األهداف و الرغبات بین العامل          
و المنظمة،   و لقد تعددت وجهات النظر حول تعریفه،حیث عالجتها الباحثة في صنفین 

كمفهوم لذات یتطابق مع مفهوم المنظمة ،أو " سلوك التماثل التنظیمي" ، من حیث تناول 
  .  فهوم تتوافق فیه أهداف الفرد و المنظمة باعتباره م

   المنظمة مفهوم للذات " الصنف األول" 
إلى أن تماثل الموظفین هو إعادة ) Cheneyet Tompkins)"1987"یشیر  -

 " .تشكیل مفاهیمهم الذاتیة ، لكي تتواءم مع مفاهیم المنظمة و قیمها 
مع المنظمة أو  أنه إدراك بالتوحد) Mael et Ashforth)"1992 "یعرفه  -

 .االنتماء إلیها، حیث یعرف الفرد نفسه من خالل المنظمة التي یعمل بها
)Meal et Ashoforth ,2001 ,P104( 

علم 
النفس 

الفرویدي 
 التماثل

النفسي 

دراسات  •
الزول 

Lasswell
سنة •

1965

التماثل 
السیاسي 

دراسات •
Tumer 

et Tajfel
1978سنة •

التماثل 
االجتماعي 

أبحاث * 
علم النفس 
العمل  
Cheny 
1983

التماثل 
التنظیمي 

وم مف ــــطور ـــ ـــ ــــيتـ ــــظيمـ ـــتنـ ـــ الـ ــــاثل  التمـــ
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أن التماثل التنظیمي هو الدرجة التي یعرف األعضاء ) Dutton)1994 یرى -
عبد المجید .(أنفسهم من خالل الصفات الممیزة التي یعتقدون أنها تمیز المنظمة

 ) 436،ص 2008البشابشة،
ویة المنظمة " التماثل التنظیمي"ینظر هذا الفریق إلى ُ    كمفهوم ذاتي شبیه أو مطابق له

و مفاهیمها، و قیمها إلى درجة التوحد،و ذلك من خالل التماهي مع الصفات الممیزة 
غیر أن الباحثة ترى أن هذا الصنف یلغي المفهوم الذاتي الذي بناه الفرد عن . للمنظمة

ویته الفردیة و االجتماعیة ، و جملة المفاهیم الذاتیة التي اكتسبها من  ُ نفسه تبعا له
اعته األولیة قبل االلتحاق بالمنظمة ، كما مفهوم الذات یقتصر انتمائه السابقة لجم

على األهداف التي یضعها الفرد لنفسه و یسعى إلیها ، ما یلزمنا على فهم التماثل في 
  . ظل األهداف المشتركة بین األفراد و منظماتهم 

  توافق أهداف الفرد مع المنظمة " الصنف الثاني "   
أن التماثل هو تلك العملیة التي ) Hall et Nygren )"1997"یرى كل من  -

 . من خاللها تتكامل  و تتطابق أهداف المنظمة و األهداف الخاصة بالفرد 
بأنه عملیة إقناع داخلیة و خارجیة ، من خالل أن ) " Johnson )1999یعرفه -

رغبات الفرد تندمج مع رغبات المنظمة ، ما ینتج خلق حالة من التماثل على أساس 
 " .ج هذه الرغبات اندما

أنه تماثل القیم واألهداف المشتركة بین األفراد والمنظمة ) "Carol )2001یرى -
 ) .436، ص  2008عبد المجید البشابشة ، (

ترى الباحثة أن هذا الصنف استوحى تشابه أهداف الفرد بأهداف المنظمة في تعریف 
         تشابه منظومة القیم سلوك التماثل التنظیمي، حیث ال تتشابه األهداف إال بعد 

و االتجاهات للفرد مع ثقافة المنظمة، إال أن هذا المفهوم هو مفهوم مثالي إلى حد ما 
وة تنظیمیة                  ، حیث تخضع األهداف إلى مصالح األفراد و أرباب العمل ما یخلق هُ

  .       و صراع یحد من تماثل األفراد اتجاه منظماتهم
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لمفاهیم المختلفة حسب مراجع بحثیة متعددة ، و وفق النقد الذي قدمته بعد عرض ا
مكن أن  ُ الباحثة لكال الصنفین ، ترى أنه یصعب تحدید مفهوم واضح و دقیق و إنما ی
تشَف مفهوم شامل من خالل تناول صفاته و أبعاده، و بمراجعة أدبیات التماثل  ّ ُس ی

 Johnson et"حسب ما ذكره  "التماثل التنظیمي" التنظیمي نجد أن مفهوم
Heimberg  )"1999 ( یتصف بثالثة مالمح عامة :  

 . یرتبط التماثل التنظیمي بكل الجوانب االجتماعیة للمنظمة  -
 .یعد التماثل التنظیمي مرتكزا محوریا لمنطق األفراد في اتخاذ القرارات التنظیمیة -
اك الجمعي یخضع هذا المفهوم إلى هیكل تنظیمي عمیق مغروس في اإلدر  -

ألعضاء المنظمة ، ما یوجه االتصاالت و یحدد شكلها بطریقة تعزز التماثل التنظیمي 
  . الجمعي 

و یقع التماثل على مدرج یتراوح بین تخلي الفرد 
ویته الشخصیة ، إلى قبول خصائص معینة  عن هُ

  .  في الثقافة التنظیمیة ألسباب وظیفیة 
  
  

  
  )إعداد الباحثة(التنظیمي تموقع التماثل : 2الشكل رقم 

  :كما یحدد هذا المفهوم   بثالث أبعاد عامة  
یجمع الباحثون  بأنه إدراك ذهني بالتوحد مع المنظمة یتضمن استبطان : الوالء  -

القیم ، و النوایا السلوكیة و التأثیر االیجابي، المتمثل لدى الموظف تجاه منظمته 
واإلخالص ألهدافها واالرتباط معها والحرص على البقاء فیها من خالل بذل الجهد بما 

غیرها، فالوالء التنظیمي یتضمن توجها عاما نحو  یعزز من نجاحها وتفضیلها على
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،وهكذا فان أهداف )www.tahasoft.com(مجموعة من األهداف و القیم التنظیمیة 
المنظمة التي یشعر الفرد بالتزامه نحوها قد تكون مشتركة مع منظمة معینة ، حیث 

یعتبر "الوالء"لنفسیة عند تركها ، و على هذا األساس فانیتملكه شعور ببعض الخسارة ا
 ).   25،ص2003مازن الرشید،. ( أحد األبعاد التي تدخل في تشكیل الهویة

هذا المفهوم في المنظمات على )Dutton et Dukerich)1994یعرف: التشابه -
یحدث التوتر  ،و"القبول و التماهي مع المعتقدات و القیم األكثر تشابها مع األفراد "أنه 

الداخلي في حالة عدم التناغم بین معتقدات و قیم الفرد و المنظمة ،حیث یقع التماثل 
ویته الشخصیة ، إلى قبول خصائص معینة  على مدرج یتراوح بین تخلي الفرد عن هُ

و في المقابل عندما یكون هناك انسجام بین ما .في الثقافة التنظیمیة ألسباب وظیفیة
ه ممیز ومركزي و مستمر بالنسبة للمنظمة مع مفهومهم لذاتهم فإنهم یرى األفراد أن

یدمجون من جهة الخصائص التنظیمیة التي یرون أنفسهم فیها مع مفهومهم الذاتي 
عن أنفسهم،حیث یدرك األفراد أن هناك تداخال بین خصائص المنظمة و خصائصهم 

بحون ملتصقین نفسیا بمنظماتهم و یرون هوی مازن . (تهم من خاللهاالشخصیة،و یصّ
و من جهة أخرى فالخصائص التي یشترك فیها األفراد مع ) 27،ص2003الرشید،

مجموعة عملهم تفوق تلك الخصائص المشتركة مع المنظمة من حیث العمل الفعلي، 
التفاعل المباشر، التفضیالت الشخصیة، و حتى التاریخ و المصیر المشترك،   و مع 

قد تؤثر إلى حد كبیر في درجة التشابه المدرك بین الفرد      أن تركیبة مجموعة العمل
و المجموعة التي ینتمي إلیها، إال أن و مع أن تركیبة مجموعة العمل قد تؤثر إلى حد 
كبیر في درجة التشابه المدرك بین الفرد و المجموعة التي ینتمي إلیها ، إال أن من 

، بصفة عامة في خلق مستویات أعلى من المرجح أن تسهم الدرجة العالیة من التشابه 
 .التماثل ، ألن من المحتمل أن یتماثل األفراد مع المجموعة األكثر تشابها بهم 

هي القوة الالزمة لدعم أنشطة و أهداف و رسالة المنظمة ، حیث :العضویة  -
تتأسس على توفر أعضاء من شأنهم إضافة أفكار جدیدة، و في بعض األحیان یمثل 
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         . جیل جدید من األعضاء عن احتیاجات المستقبل أكثر من الماضي أو الحاضر
و من هنا نجد إن هذه الفلسفة تتعامل مع قضیة السعي إلى جذب المزید من األعضاء 
نما من منطلق توفیر العوامل الالزمة لتحقیق رسالة  ٕ لیس كهدف في حد ذاتها وا

  :یة الجماعات على و یمكن أن تقتصر شروط  عضو . المنظمة
األشخاص أو المؤسسات العاملة في نفس مجال التخصص المهني أو  -

 . الصناعة أو من لهم نفس االهتمامات 
 العاملین في مستویات وظیفیة معینة في نفس مجال التجارة أو التخصص -

 المهني
 .تموقع العاملین في نطاق الحدود الجغرافیة المحددة  -
 ) سلسلة األدلة اإلرشادیة لإلدارة(بالقانون المطبق استعداد األطراف لاللتزام  -

و تكون عضویة األفراد موضع لتماثل ألنها تشبع حاجیات االندماج مع اآلخرین في 
الوقت نفسه ، ألن الجماعات أصغر من المنظمات التي تحتویها، والناس یتماثلون 

وعات الكبیرة على األرجح من المجموعات الصغیرة نسبیا، ألن التماثل مع المجم
الحجم یشكل تهدیدا للتمایز الفردي ، في حین أن التماثل مع المجموعات الصغیرة 

كما یقضي األفراد معظم حیاتهم التنظیمیة مع . یوفر للفرد قدرا كافیا من التمایز   
مجموعات العمل التي ینتمون إلیها ، ما یجعل جماعات عملهم مألوفة و جذابة ، 

  . نهایة األمر إلى مستویات عالیة من التماثل  األمر الذي یؤدي في
 : أنواع التماثل التنظیمي  3.2

ویات التنظیمیة ارتباطا تبادلیا من حیث تماثل الفرد مع  ُ ویات الفردیة واله ُ ترتبط اله
ویات االجتماعیة و الهویات التنظیمیة بعالقة تبادلیة  ُ المنظمة  ، بالضبط كما ترتبط اله
تتماثل فیها الجماعة مع المنظمة ، حیث بعد االطالع على أدبیات البحث تتمكن 

  :   ین نوعین من التماثل التنظیمي الباحثة من التمییز ب
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یمكن أن تؤثر الهویات التنظیمیة نتیجة " :  من أنا ؟ " تماثل الفرد للمنظمة  1.3.2
لوك الفردي مثل الوالء ، االنتماء، و التماثل للمنظمات،  ّ ویة الفردیة في الس ُ الشعور باله

لباحثة  حسب حیث یتماثل الفرد مع وحدة تنظیمیة معینة في حاالت مختلفة صنفتها ا
 : مراجع بحثیة مختلفة كما یلي 

أن الفرد یتماثل عندما  یدرك في ) Cheney)1983یشیر :  لحالة األولى ا 
إحدى أدواره التنظیمیة، أو أثناء اتخاذه لقرار معین أن قیم الوحدة التنظیمیة أو 

 ،)Cheney,1983,p 144(مصالحها تتصل بتقویم الخیارات البدیلة المتاحة أمامه 
ما یجعلهم یطورون أسسا التخاذ القرارات نابعة من قیم المنظمة وأهدافها ، و بالمقابل 

 )26،ص2003مازن الرشید،(یمكن أن یؤثر السلوك الفردي في الهویة التنظیمیة 
إلى أنه من منظور المنظمات ) Simon )1956حیث یذهب :  الحالة الثانیة  

ة لما یفرضه أرباب العمل أو أصحاب قد ال یتماثل الفرد طوعا، و إنما استجاب
المصالح ،فیكتسب الفرد هذا السلوك الفردي ما یزید احتمال أن تكون القرارات وفقا 

 .ألفضل ما یحقق مصلحة المنظمة،حتى في حالة غیاب اإلشراف أو الرقابة 
إلى أنه في إطار )Pratt et Foreman) "2000"یشیر : الحالة الثالثة  

ویات متعددة للفرد الواحد، و من ثم فالتماثل التنظیمي قد یحدث في المنظمات هنالك هُ 
صیغته المتعددة المستویات ، حیث أن المنظمات تتیح ألعضائها العضویة في عدة 
جماعات ، فالفرد قد یكون في الوقت ذاته عضوا في المنظمة ككل ، و في قسم معین 

ویات تعني احتمال تركیز و كل هذه ال. فیها، و في جماعة معینة داخل القسم  عضّ
 . الهویة فیها، رغم اختالفها بكل مستوى 

ویة التنظیمیة على ) 2003(یذكر مازن الرشید : الحالة الرابعة   ُ أنه تحدث اله
توى الفردي حینما تصبح معتقدات الفرد عن المنظمة التي یعمل بها تعریفا لذاته ّ س ُ . الم

ویة التنظیمیة تصبح أهداف  ُ المنظمة و الفرد متكاملة أو متطابقة ، حیث فمن خالل اله
ویته الشخصیة من خالل المنظمة عندما   :یحدد الشخص هُ
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ویات البدیلة   - ُ ویته كعضو في المنظمة أكثر بروزا من اله   . تكون هُ
عندما یتطابق مفهومه الذاتي عن نفسه مع تلك الخصائص التي یعتقد أنها  -

ن الخصائص التنظیمیة و الخصائص إدراكه لتداخل بی(تعرف المنظمة كجماعة
فالموظف المتماثل مع المنظمة یمیل إلى رؤیة نفسه على انه یمثل المنظمة . الفردیة

في تفاعالته مع اآلخرین ، و یحتضن مصالح المنظمة و یعدها أساسیة في قراراته 
  .اإلستراتیجیة ، و یبتعد عن الذین تتناقض قیمهم    و أهدافهم مع قیم المنظمة 

  " : من نحن ؟ "تماثل األفراد للمنظمة   2.3.2

ویة التنظیمیة"تُشِّیر   ُ لوك " اله ّ ویة االجتماعیة  إلى اكتساب الس ُ في حاالت تجلي اله
  : الجماعي في الحاالت التالیة 

یكتسب األفراد التماثل الجمعي من خالل العالقة العمیقة : الحالة األولى  
ائص على " ةبخصائص المنظمة األساسی"ألعضاء المنظمة  ، حیث تنطوي هذه الخصّ

د : عدد من األبعاد مثل  َ ع ُ القیم ، المعتقدات ، المبادئ ، القیادة ، أو أي عنصر آخر ی
ویة . ذا معنى لألفراد أو المجموعات المعینة و لهذا فاألفراد الذین یتماثلون مع هُ

خصائص المنظمة یملكون أحاسیس بالتضامن و الدعم للمنظمة و لدیهم إدراك بال
 ) 26، ص 2003مازن الرشید،. (المشتركة مع أعضاء الجماعة  

یجادل المنظرون في هذا المجال بأن األفراد یهدفون إلى تأكید تمایزهم : الحالة الثانیة 
الذاتي ، و بذلك فإنهم یتماثلون بقوة مع منظمات لها خصائص فریدة بالنسبة 

 Dutton etو) Hall et Schanieder)1972للمجموعات األخرى ، حیث یؤكد 
Pratt )1998 ( أن األفراد یمیلون في تقویمهم لتقدیرهم الذاتي إلى التماثل مع

منظمات لها مكانة اجتماعیة مرموقة ، أو جوانب اجتماعیة مرغوبة بالمقارنة مع 
و هكذا فان إدراك اختالف الجماعة من خالل المقارنات االجتماعیة بین . الجماعات 

لذي تحفزه الحاجة إلى تقدیر عال للذات، كدافع نفسي لحدوث التماثل الجماعات ، ا
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التنظیمي ، حیث األفراد الذین یستمدون تقدیرا عالیا لذواتهم من عضویتهم التنظیمیة 
ینجحون في إظهار مستویات عالیة من التماثل ، فالتقدیر الجمعي یقوي التماثل ، ألن 

حیث الخصائص االیجابیة  العضویة تمكن األفراد من تعریف أنفسهم
 )Ashforth et Mael,2001,p55.(للمنظمة

هو عبارة عن سلوك اجتماعي و فردي في ذات " التماثل التنظیمي" ترى الباحثة  أن 
ُعرف بها ذاته ، تتجسد في  الوقت، حیث یكتسب الفرد فیه من المنظمة معتقدات ی

ویته الفردیة و سلوكه الفردي، فالتماثل التنظیمي ك   Mael et Ashforthما یشیر هُ
شكل من االلتصاق النفسي یحدث عندما یمتص عضو في المنظمة :"هو ) 1992(

      ،  و یتبنوها على أنها معرفة لخصائصه الذاتیة ، "الخصائص المعرفة للمنظمة 
             و  سلوك جماعي یعتنق فیه األفراد خصائص المنظمة بأبعادها التنظیمیة 
و االجتماعیة نتیجة اندماج األفراد في عضویة بعضهم البعض ، كما تختلف هذه 
ویة  ُ الخصائص االجتماعیة و تلك المعتقدات الفردیة باختالف إدراك مفهوم اله
ویة ، و الذي  ُ التنظیمیة ، و هكذا فان اإلجابة على السؤال األساسي في مسألة اله

  " من أنـــا ؟ " یسأل 

لیس له إجابة واحدة، بل ضمن أي كیان قد تكون " من نحن ؟ "  أو في حالة الجمع
هناك إجابات متعددة و هویات متعددة ، و التي تشكل رابطا نفسیا و اجتماعیا هاما  
لربط العاملین بالمنظمة ، ما یجعلها كیان قابال للتجزئة  حسب تقسیم شبكاته 

و والئهم ما یخدم تماثلهم  االجتماعیة ، و عضویة الفرد فیها و انتماءات األفراد
كما نستنتج أن هذا التنوع في تناول المفهوم هو امتداد لتنوع في الطرح .  لتنظیم

النظري ، ما یدفعنا لدراسة المقاربة النفسیة االجتماعیة للتماثل في إطار المنظمات ، 
  .    التي تسعى الستغالل هذا السلوك في تنمیة الفعالیة المهنیة 
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)                                             إعداد الباحثة(تعدد الهویات و أنواع التماثل التنظیمي : 3الشكل رقم 

 أبعاد التماثل التنظیمي و هیكلیة الجماعات    -2
من أجل تفهم أعمق لسلوك الجماعة و كیفیة تماثلها داخل المنظمات من خالل شعور 
األفراد بعضویتهم اتجاه اآلخرین ، و بوالئهم للمنظمة و تشابه شخصیاتهم بأدوارهم 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                           
             

  

التماثل )2(
متعدد 

المستویات 
التماثل )3(

تعریفا للذات 
التماثل )4(

وفقا لمصلحة 
المنظمة 

لتماثل ا)1(
تبعا للدور 

التماثل ) 2(
لتأكید التمایز 

الذاتي  

 التشابھ) 1(
مع خصائص 

المنظمة 

وعـــدد ات ــــــــو ُ ال

التماثل أنواع

الفردية ة و  ال

  من أنـا ؟

ة  و  جتماعيةال

من نحن 
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تركیب الجماعة ، : المهنیة ،  البد من التطرق لعناصر الجماعة التي تتضمن ما یلي 
  . ، المنزلة أو الحالة و الترابط و القیادة المعاییر السلوكیة ، األدوار 

إن سلوك الجماعة  هو نتاج للسلوك الفردي فیها ، فأحیانا : تركیب الجماعة  -
نجد األفراد یتشابهون في حاجاتهم و دوافعهم و شخصیاتهم ما یساعد على تكوین 

دي الجماعة المتجانسة في المنظمات، ما یقلل من الصراعات و یحسن االتصال ما یؤ 
بالفرد إلى االنسجام و الشعور بالعضویة داخل الجماعة ، و تبرز فعالیة هذا النوع من 

كما تتشكل الجماعة .  الجماعات في أداء األعمال الجماعیة  البسیطة و الروتینیة 
المتغایرة الخصائص باختالف احتیاجات األفراد   و دوافعهم  و أهدافهم في ظل 

تعون بخبرات و ثقافات مختلفة یكملون بها بعضهم البعض المنظمة الواحدة ، كما یتم
،  و تبرز فعالیتها في التعامل مع المشاكل المعقدة ، و خاصة ما یحتاج منها إلى 

  .الفردیة في حل األسالیب اإلبداعیة  
هي القواعد السلوكیة التي تحددها جماعة المنظمة في ظل : المعاییر السلوكیة  -

طر القانون الرسمي ، و هي ما یمكن الفرد من التماثل مع العرف الغیر رسمي أو أ
  : المنظمة ، و توثیق والئه لمنظمة العمل  من خالل المعاییر التالیة 

إن الجماعة ال تضع القواعد السلوكیة عشوائیا بل تستند إلى قیمة الفائدة وفق  -
 . غیر رسمیة  وأطر رسمیة 

ماعة بینما یطبق البعض تطبق بعض هذه القواعد على جمیع أعضاء الج -
 . اآلخر على أفراد معینین 

تتفاوت درجة تقبل القواعد من قبل األفراد في األفراد في الجماعة وفق أحد  -
العوامل الشخصیة،الغموض في التعلیمات أو في اختیار البدائل : األسباب

المتاحة،عوامل الموقف،العالقات بین األفراد كالضغوط التي یمارسونها وتكوین 
 .  الجماعة ومدى االنتماء
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و هي السلوكیات المتوقعة لألفراد، و تندرج تحت ثالثة أنواع من : األدوار   -
الدور المتوقع ، الدور المدرك من الفرد نفسه ، الدور الحقیقي الذي " األدوار و هي 

تفاعل النوعین یقوم به الفرد نتیجة 
و یعتبر غموض الدور من . السابقین 

العوائق الرئیسیة في تحسین الدور 
المتوقع إلى الدور المدرك ، ما یؤثر 
ویة المهنیة للفرد و یسيء إلى  ُ على اله
مستوى تماثله التنظیمي، و یعود 
الغموض إلى غموض إدراك الفرد اتجاه 
السلطة  و المسؤولیة و المهام الموكلة 

أو الترقیة الغیر واضحة المهام ،  له ،
حیث ینتج عن غموض الدور المتوقع 

إدراك الفرد لدوره بشكل یختلف عما هو متوقع ، و بالتالي ینتج صراع الدور و الذي 
  .بالتالي یؤدي إلى الدور الحقیقي الذي یلعبه الفرد 

یدل هذا االصطالح على وضع أو ترتیب الفرد في التنظیم أو : المكانة  -
حیث مكانة الفرد هي . لجماعة ، و لذلك فان هناك تفاوت بین مراتب األشخاص ا

نتیجة مركزه في التنظیم أو ترتیبه في السلم اإلداري ، كما قد تتمثل مشاكل المكانة في 
      التنافر في المرتبة عندما ال یكون هناك اتفاق بین أفراد المجموعة على منزلة الفرد ، 

أو في حالة عدم . یدل علیها   symbole socialو بالتالي عدم وجود رمز جماعي 
، و یحدث ذلك عندما یقوم الفرد بأعمال ال تتفق مع المرتبة التي أو التشابه التطابق

  . یحتلها في المنظمة 
یدل هذا االصطالح على التقارب و التماسك في العالقات بین أفراد : الترابط   -

 قد دلت الدراسات انه في حاالت الترابط القوي فان أفراد الجماعة ، و 

)إعداد الباحثة(أدوار األفراد في المنظمات : 4الشكل رقم 

  

  

الدور

املتوقع
املدركا لدور

الدور • غموض

الدور

الفع

الدور • صراع
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الجماعة یتكون لدیها دافع البقاء في الجماعة ، ما یزید من مستوى العضویة ، و ذلك 
  .بعكس الجماعات التي یضعف فیها الترابط حیث یمیل األفراد إلى ترك الجماعة

ة ، سواء القیادة الرسمیة القیادة أهم العوامل في هیكلیة الجماع و تعتبر: القیادة -
أو الغیر رسمیة ، حیث تحدد األولى  سیاسات التنظیم ، و تعطي الفرد حق التدخل 
في شؤون مرؤوسیه و توجیههم و مكافأتهم و عقابهم و تقییمهم ، على عكس القیادة 
الغیر رسمیة المتمثلة في الشخص ذو السلطة من قبل أفراد الجماعة ، ألنه یمثلهم و 

یمهم و یساعدهم في تحقیق أهدافهم المشتركة و التوصل إلى حلول  لمشاكلهم، یمثل ق
                                       )185،ص2004كامل محمود المغربي، (.ما یساهم في تنمیة الشعور بالوالء اتجاه المنظمة

  : المقاربة  النظریة للتماثل التنظیمي   -3
یصب في مقاربتین ، إحداهما كالسیكیة " التماثل التنظیميلمفهوم "إن التناول النظري 

االتجاه تعتمد على تفعیل التماثل التنظیمي كسلوك اجتماعي ، كما أتمت المقاربة 
الحدیثة في ظل األنساق المفتوحة توظیف مختلف عناصر المنظمة بهدف تحقیق 

  .التعاون  و االنسجام 
  :النظریات الكالسیكیة للتماثل التنظیمي  1.3

ارتكزت البحوث األولى حول فكرة تماثل األفراد في المنظمة من حیث  مجموعة 
ثالث اتجاهات بحثیة تسلط .   العمل، عمر الجماعة ، والشعور باالنتماء االجتماعي

  :الضوء على هذه المتغیرات  
ویة االجتماعیة   1.1.3 ُ  : نظریة اله

تعتبر نظریة الهویة االجتماعیة ركیزة أساسیة التجاهات الفرد و سلوكه ، حیث تدرس 
من خالل )Tajfel )1986كیف یتصور الفرد عُضویته في الجماعة ، و قد اكتشف 

بحوثه التجریبیة أن مجرد تعیین شخص في جماعة لظروف تنظیمیة معینة یخلق 
  .یة  أو االعتمادیة بین األعضاء شعور باالنتماء حتى في ظل غیاب القیادة القو 
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بأنها ذلك الجانب من " الهویة االجتماعیة " Tajfel et Turner  "1978"یعرف 
مفهوم الذات الذي ینشأ من معرفة الفرد بعضویته في جماعة أو مجموعات اجتماعیة 

  .  Tajfel,1978,p63)(معینة ، من خالل األهمیة النفسیة المتصلة بتلك العضویة 
 ُ ویة االجتماعیة أن األفراد ال یرتبطون یبعضهم البعض كأفراد ، على و ت ُ بین نظریة اله

أساس العالقات الثنائیة بین فرد و آخر ، بل إن المجموعة االجتماعیة التي ینتمي 
حیث تصیر عضویة .  إلیها الشخص تحدد طبیعة العالقات و التفاعالت بین األفراد 

  . د و جزءا هاما من مفهومه لذاته المجموعة مستنبطة من داخل الفر 
ویة االجتماعیة  في اإلجابة على سؤال  ُ  Qui je "من أنــــا ؟ " تتجسد نظریة اله

suis?" ستوحیت  وفق" نحن " داللة " الـــأنا " حیث لـــ أساسیات هذه النظریة ، و التي ُا
مبدأ النزعة  "من علم النفس اإلنساني ، حیث تأخذ منه مبدأین رئیسیین یتمثالن في

            ما یساهم في تنظیم التجارب   و تصنیفها في ذهنیة الفرد  ، " اإلدراكیة للفرد 
للبحث و تعزیز مصادر تقدیر الذات و االعتراف بقیمتها " مبدأ النزعة االجتماعیة " و 

، حیث یسمح من خالل هذین المبدأین عقد مقارنات اجتماعیة ، و تكوین تمییز قوي 
ما هو داخل المجموعة و ما هو خارجها ، و إلى دافع قوي لتماثل مع الجماعات  بین

مازن الرشید .(ذات المكانة العالیة ،و االنصراف عن المجموعات ذات المكانة المتدنیة
ویة االجتماعیة ثالثة جوانب محوریة هي) 17، ص 2003،   ُ :" و تضع نظریة اله

  . المقارنة "،  "التماثل"،"التصنیف 

  
  

  

  

ویة االجتماعیة :  5الشكل رقم ُ   )إعداد الباحثة( مضمون اله
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على العضویة و االنتساب إلى مجموعات دون أخرى، "التصنیف االجتماعي  " و یدل 
حیث نصف الناس بماضیهم أنفسنا ، لنفهم البیئة االجتماعیة من حولنا ، كما نكشف 
أشیاء عن أنفسنا من خالل معرفة الفئات التي ننتمي إلیها، و تحدید السلوك المناسب 

 . ي ننتمي إلیها بالرجوع الى أعراف المجموعة الت

)Ashforth and mael, 1989, p 25     ( 

كجانب ثاني للهویة االجتماعیة ، الى أننا نتماثل مع " التماثل االجتماعي "بینما یشیر  
         جزءا من تعریف أنفسنا " التماثل " مجموعات ندرك أننا ننتمي إلیها ، ما یعني أن 

أي  أننا نفكر . ، حیث یأتي من عضویة المجموعات التي ننتمي إلیها )من نحن ؟ ( 
أي أننا في بعض " . هو"إزاء  "  أنا"، أو" هم "  " إزاء " نحن " أحیانا في أنفسنا 

األحیان ننظر إلى أنفسنا كأعضاء في مجموعة ، و في أحیان أخرى ننظر إلى أنفسنا 
) حالة الهویة االجتماعیة (ضویة الفرد في الجماعة حیث تعتبر ع. كأشخاص فریدین 

كفرد جزء من مفهومه لذاته، حیث أننا نفكر في )  حالة الهویة الشخصیة (، و فردیته
  . الذات من حیث الهویة الشخصیة و االجتماعیة 

المقارنة " بینما الجانب الثالث المتعلق في الهویة االجتماعیة ، فهو یتمثل في 
، التي تتجسد فكرتها في أن اإلنسان یصبو في العادة إلى تحقیق مفهوم "االجتماعیة 

ایجابي عن ذاته، من خالل المقارنة مع المشابهین لها ، و تلعب الهویات االجتماعیة 
دورا محوریا في تعزیز تقدر الفرد لذاته ، فثمة دالالت قویة على أنه لكي نتعامل 

ج إلى أن ننظر ألنفسنا بصورة ایجابیة ، فنحن بفعالیة مع العالم من حولنا فإننا نحتا
نحصل على تقدیرنا لذواتنا من خالل مقارنة أنفسنا باآلخرین في مجموعات مهمة ، أن 

. الناس یقارنون مجموعاتهم بالمجموعات األخرى بشكل ینعكس ایجابیا على أنفسهم 
ویاتهم االجتماعیة من خالل االنضمام إلى جماع ات مرجعیة ، قد كما یطور األفراد هُ
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تكون جماعات یتماثل معها الفرد ، و تؤثر قیمهم و معاییرهم في سلوك الفرد ، و توفر 
  :  الجماعات المرجعیة ثالث وظائف رئیسیة للهویة االجتماعیة للفرد تتمثل في 

 .تحدید اإلطار للسمات و القدرات ، و القیم لهویة اجتماعیة معینة  -
 .سبیتین لألدوار االجتماعیة المتعددة أو الهویات تحدید القیمة و المكانة الن -
تشكیل أساس التغذیة العكسیة االجتماعیة بالنسبة لمستوى الفرد في هذه السمات  -

 ).20ص ،2003مازن الرشید، (و القدرات و القیم  
إلى أن الهویات االجتماعیة ) leonard,Beauvals, scholl)1995ویشیر كل من  

جعیة ، و وفقها تتحدد مجموعة من التوقعات و المعاییر لألدوار تربط األفراد بأطر مر 
، تكون بمثابة مرشد و موجه لسلوك الفرد ضمن كل هویة اجتماعیة ، فقد تقترن مثال 

           ، و بالقدرة التحلیلیة )سمات الشخصیة(هویة المحاسب بالتحفظ و ضبط النفس 
، و األفراد الذین یرغبون في )قیم(و النزاهة ،    و باألمانة ) قدرات(و الذاكرة الجیدة 

. التماثل مع اإلطار المرجعي یحاولون إظهار السمات و القدرات المقترنة بهذا اإلطار 
تماثل "إلى   ثالث فئات تناولها وفق هذه النظریة  من حیث   Tisو یشیر الباحث 

على أنه عضو في  أین یعتبر"  تماثل الفرد في اللحظة" ، و " الفرد إلى الجماعة 
جماعة حین تكون هویة الجماعة جذابة كوضعیة التربصات، أین یكون الفرد في 

، على "میل الفرد إلى النمطیة " كما نجد في الحاالت المهنیة الثابتة . وضعیة مؤقتة
أساس التصرف على نحو یتفق مع القوالب النمطیة التي تسود الجماعة ما یجعله 

اه اآلخرین، تساعده في الحفاظ على حدود الجماعة، ما یكتسب سلوكات خاصة اتج
یفرض علیه المیل إلى االنخراط في استراتجیات الجماعة للحفاظ على الصورة 

  . (Chédotel.F, 2012, P14) .االیجابیة  للجماعة
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 :نظریة التصنیف االجتماعي   2.1.3

نظریة التصنیف االجتماعي تركز على مفهوم عملیة التصنیف التي تعتمد على وضع 
األفراد في جماعاتهم من خالل المفاهیم الذاتیة التي یكونونها على أنفسهم ، ردا على 

ــــا ؟ " سؤال  ، حیث على سبیل المثال قد یعرفون أنفسهم ) ( ? qui suis je" مــــن أنـــ
كما أن االختالفات في المفاهیم الذاتیة . ري ، طبیب مساعد ربة بیت ، مسؤول إدا

یمكن تحدیدها حسب موقف معین في مكان العمل ، حیث یتجه الشخص إلى مختلف  
، التي ینتمي إلیها لتقییم إلى أي مدى هي )تعتبر فئات اجتماعیة مختلفة( الجماعات

النتماء ،والتي غالبا ما مماثلة أو مختلفة عن النموذج التي تتوافر عالمات ممیزة ل
 .تتجسد من قبل األفراد وتعتبر شروط نموذجیة لالنتماء

(Chédotel.F 2012.P15 )  
یبینان أن هذا النموذج یرتكز على مفهوم ) Terry et Hoggo  )2000الباحثان 

الذات لیتناسب مع الجماعة التي تم تحدیدها من خالل التوظیف المهني ، و یظهر 
النموذج في المنظمات من خالل سلوكات التصور و المواقف المهنیة و النشاطات 

  )http://www.cairn.info/zen.  (اإلداریة المختلفة   
 : نظریة الدرجات المختلفة للتماثل االجتماعي   3.1.3

بما فیها الكفایة للفرد ما یجعله یتعایش " جذابة"تعتبر المنظمة عبارة عن جماعة عمل 
  TCSو یصر ) . كسِّمة لتماثل االجتماعي في المنظمات ( أو یتماثل مع الجماعة 

أن مثل نتیجة هذا التصنیف غیر ثابتة ، حیث أن التصنیف ال یتم على أساس جماعة 
العمل فحسب ، بل حسب الظروف  التي یعایشها الفرد ، ما یجعل من الجماعة محل 
جذب أو تنفیر ، إضافة إلى التجارب التي تمر بها المنظمة في سیاق العمل و مدى 

راع ما یجعل الباحثین بصدد تأثیرها على جماعة العمل من حیث االن تماء أو الصّ
  (Chédotel.F. 2012.P17). دراسة درجة تأثیر االنتماء على أداء الجماعة 
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إلى أن كل فرد یتماثل أكثر مع المجموعة ) 2002(و آخرون Dukerich كما  یؤكد 
فات التي تُعَّر  ف التي ینتمي إلیها، و هذا التماثل یصبح أقوى إذا حددت الجماعة الصّ

ویة " بها المجموعة ، و من خالل  ُ في التوافق  ما یساهم" تأثیر درجة التماثل  على اله
  .  المهني و االجتماعي للفرد 

التماثل التنظیمي هو شكل محدد من )Ashforth et mael   )1989حیث یشیر 
،لكنه یملك )ضعیفة(أو)قویة(أشكال تحدید الهویة االجتماعیة، حیث ال توجد درجة 

ا آثار ایجابیة أو سلبیة، من خالل هذا التحلیل،حیث أن الهدف هو تقییم نتائج مطلق
  . في خطة الهویة التماثل التنظیمي) جد قویة، جد ضعیفة(التماثل

)http://www.cairn.info/zen(  
عن المنظمة ، ما یجلب حیث أن التماثل التنظیمي القوي یعطي صورة اجتماعیة جیدة 

تعزیز جاذبیة التماثل "إلى أنه یمكن Winnerكما أنه یشیر. عدد كبیر من الموظفین 
من خالل إبراز السمات األساسیة التي تشكل النموذج الجید لجماعة العمل " التنظیمي 

، عن غیرها من الجماعات ، ما یمكننا من المقارنة بین الجماعات المهنیة أو 
كما یمكن للفرد . لمختلفة ،     و من ثم التصنیف االجتماعي لألعضاء المنظمات ا

أن یتماثل مع المجموعة و یحدد هویته فیها حسب شعوره بقیمته داخل الجماعة 
التي ینتمي إلیها ، و ذلك من خالل ما توفره من تلبیة حاجاته ، و هو ما ) المنظمة(

على كیفیة نظرة " سمعة المنظمات" یقوي ارتباط األعضاء بمنظماتهم ، كما تقتصر
  ) F.chédotél,2012,p12( .أعضائها لها من الداخل و الخارج 
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  ) إعداد الباحثة ( المقاربة الكالسیكیة للتماثل  :06الشكل رقم

  : النظریات الحدیثة لتماثل التنظیمي   2.3

اتجهت النظریات الحدیثة في ظل نظام النسق المفتوح للمنظمات إلى تحقیق التوازن 
استكملته النظریة بین مختلف العناصر و هو ما جاءت به النظریة الوظیفیة ، و 

التفسیریة و البنائیة من خالل تفعیل فكرة التماثل التنظیمي على أسس اجتماعیة و 
  .اقتصادیة 

  :  النظریة الوظیفیة 1.2.3

ككائن حي من حیث تأكید مفهوم التوازن و االنسجام   تشبه النظریة الوظیفیة  التنظیم
وفقا للقوانین المشابهة لتنظیم، و التي و التعاون بین مختلف عناصره ألداء الوظیفیة ، 

 Alberth et( تتماثل معها المنظمة من حیث عضویة أعضائها ، و من خالل أبحاث
Whetten  ( خالل السنوات األخیرة، و التي سعت لتحدید مفهوم التماثل ضمن إطار

 وظیفي نسقي یساعد على تحلیل كیفیة دخول األفراد، و اندماجهم في ثقافة المنظمة

  
  

  

نظریة الھُویة 
االجتماعیة  

تصنیف األفراد 
وفق التشابھ 

التأثر بدرجة 
 التماثل التنظیمي

تفعیل عضویة 
الفرد داخل 
 الجماعة 

Tajfel et Turner   1978  Terry et hoggo 2000 Winner et Dukerich 
2002 
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وفق القواعد التي تم اختیارها لعضویتهم ،  و یمكن التحكم في هذه المقاربة من خالل 
  . فعالیة القیادة  في إدارة المنظمات 

  : النظریة البنائیة 2.2.3

ویة  ُ یعتمد هذا التیار على تحلیل مفهوم الهویة ، حیث یعتقد منظروا هذا النموذج أن اله
، 1998جویا،(ابتكرت لتحقیق أهداف السلطة  المهنیة هي مجرد وهم،أو فكرة مجرة

  . ) 61ص

ویة التنظیمیة هي مفهوم مركب ُ من حیث المعنى  حیث  هذه المقاربة تفترض أن اله
" ، غامضة "  Fragmentées "مجزأة : تتجسد في تعدد مفاهیمها من حیث أنها

Ambigüe " متعددة ،"Multiple   " متناقضة ، "contradictoire  " و طیعة ،
"malléable   . " كما أنها تتحدد وفق الصورة الذاتیة و االجتماعیة للفرد ، وفق نظام

هذه المقاربة انتقدت من . االتصاالت في المؤسسة و وفق قوة العولمة  وسائل اإلعالم 
  .طرف المقاربة التفسیریة ، التي تمیل إلى إلغاء مفهوم التماثل التنظیمي 

  : تفسیریة النظریة ال 3.2.3

تفترض المقاربة أنه ال وجود للتماثل التنظیمي ، لكن هذا ال یمنع تطویر األفراد باستیعاب 
التماثل ، تحت عنوان الهویة من حیث تجاربهم و خبراتهم و طموحاتهم، ما یعني  من 

نیت بها هذه التماثالت ُ   )p61Giroux,2002,( .حیث تحلیل الطریقة التي ب

التنظیمیة طابع الدینامیة ، كما تؤكد هذه النظریة على أهمیة  حیث تحمل التماثالت
من خالل التفاعالت المعقدة التي تجري بین " la négocient" سلوك  التفاوض

مختلف أجزاء المصلحة  بهدف الوصول إلى االستقرار النسبي للمنظمة ، الذي یتأسس 
كما تشك المقاربة ) . ئیة نفس موضوع المقاربة البنا( على مالحظة األحداث المفردة 
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التفسیریة في صحة إنتاج المعرفة داخل المنظمات ، حیث قد تتجه المالحظة إلى 
ظاهرة دون أخرى ، مثال ظاهرة التعاون أو ظاهرة التبادل ، أو ظاهرة الجمعیات البارزة 

ویة المحددة " أو التركیز على  فكرة  ُ ویة المنظمة ، ما یستدعي فهم القی"اله م حسب هُ
  ),Chédotel.F ,2012p61.p62..(االقتصادیة االجتماعیة من أجل فهم الظاهرة 

تسییر المال ، سیر التضامن ، سیر ( كما قد تتضمن القیمة االجتماعیة للمؤسسات 
ما أدى ببعض الباحثین إلى دراسة االقتصاد االجتماعي  ، من بینهم )  . الدیمقراطیة

الذي بحث في توصیف االقتصاد االجتماعي ) Harvois )1985" هارفوس"الباحث 
لفهم و تقییم تماثل األعضاء ، كما أقر بشرعیة االقتصاد االجتماعي في المؤسسات 

كما درس الباحثان  . كوسیلة لتغطیة حاالت القصور اإلداري   و االختالسات المالیة 
Gollden-Biddle et Rao )1997 (ویاتهم حیث أنه  ، تماثل القادة ، و صور هُ

القادة یتصورون ) كالجمعیات ذات العمل الخیري(في المؤسسات الغیر هادفة للربح
أدوارهم وفق قیمة العمل التطوعي ، و التفاوض الغیر رسمي ، ما یبني قوة العضویة 

  )Chédotel,2012 , p62)Frédérique. بین أفراد التنظیم 
  )إعداد الباحثة ( المقاربة الحدیثة للتماثل التنظیمي : 07الشكل رقم 

  
  

 

  

التماثل فكرة 
 وھمیة 

تطویر األفراد 
فكرة  من خالل

التوازن بین العناصر 
 اإلداریة
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ینم عن خلفیة اجتماعیة واسعة " لمفهوم التماثل التنظیمي" ترى الباحثة التناول النظري 
ویة االجتماعیة"االمتداد على أرضیة المنظمات، تأخذ  فیها  ُ من حیث " نظریة اله

البحث الكالسیكي  بعدا فعاال في تشكیل الهویة المهنیة و عضویة الفرد داخل 
التي تضع األفراد وفق سماتهم " تصنیف االجتماعي نظریة ال" الجماعة،استنادا على

" المشتركة و المتشابه في جماعات مختلفة یتأرجح فیها مستوى التماثل، كما أضافت 
   تحدید قوة   أو ضعف تماثل األفراد لمؤسساتهم المهنیة ، " نظریة الدرجات المختلفة 

مختلف عناصر المنظمة و أتمت المقاربة الحدیثة في ظل األنساق المفتوحة توظیف 
بهدف تحقیق التعاون و االنسجام ، من خالل تفعیل عضویة األفراد ، حیث أرجحت 

   النظریتان التفسیریة" في توازن النظام ، كما أقرت "  فعالیة القیادة" النظریة الوظیفیة 
بوهمیة فكرة التماثل و اختراعها من أجل مصالح والة المنظمات ،على " و البنائیة 

كس المقاربة الكالسیكیة التي تؤكد على التماثل التنظیمي كسلوك حقیقي یتعایش به ع
  .األفراد من أجل نجاح منظماتهم 

 :عـــملیة تحـــدید التمــــاثل الـــتنــظیمي    -4

بعد معالجة موضوع التماثل التنظیمي من حیث تناول المفهوم و تعدد الهویات في 
أنواع مختلفة حسب األدوار المهنیة نستنتج أن  المنظمات ، و ما یصدر عنها من

هناك عدد من العوامل التي قد تؤثر في مستوى التماثل التنظیمي لدى األفراد في 
و في معالجة هذا التنوع الذي یُطرح في تفسیر عملیة التماثل التنظیمي .مجال العمل 

ویة المهنیة  المحددات المساهمة في تشكیل سلوك ال ُ           تماثل التنظیمي ، أو تحدید اله
  .و العوامل المؤثرة فیه 
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  :  محددات التماثل التنظیمي  1.4

اقترحت إجابتین على مدى السنوات الماضیة ، و قد قُدمت بعض األعمال حول  
ویة المهنیة على أنها دعوة للحوار بین الباحثین ، و من بینها كتاب  ُ  whetten etاله

Godfrey )1998 (بناء نظریة من خالل المحادثة: " بعنوان"، "Building Theory 
Through Conversations  " و هي رمز لهذه النزعة ، كبناء مجتمع من ،

التفسیرات و إعطاء فرصة إلثراء  المعرفة ،  حیث أن تبني الموقف المعرفي في 
  . تحدید تماثل األعضاء اعتمادا على المشكلة التي تتوخاها المؤسسة 

ویة "    Foil et Julia: "و بالمثل هناك أعمال  ُ التي ال تفصل في بین إدارة اله
التنظیمیة      و البیئة في تفسیر كیفیة تماثل األعضاء في المؤسسة ، بالمقابل البیئة 

كما أن " التي تنشأ في المنظمة ال یمكن فصلها عن التصور الذاتي الذي لدى الفرد  ، 
من خالل ممثلیها " بیئة رمزیة"حد قول هذین الباحثین تخلق  المنظمة  أیضا على

و ثقافاتهم  في الهیاكل و المصالح التابعة لها، في ظل مختلف        بمختلف قیمهم 
  )(F.Chédotel,2012 , p62.الضغوطات و المشاكل التي تواجهها 

التي من التماثل التنظیمي من خالل تركیزه على العملیات    Weick"ویك" یدرس  
خاللها الواقع التنظیمي یأخذ شكل األداء و هو ما ینعكس في صیغة الفعل التنظیمي ، 

، لتقییم كیف یمكن ) لدراسة عملیات التماثل التنظیمي(Weickو یهدف نموذج  
ویة المهنیة على مدى صیرورة زمنیة  ُ  Au fils du" لألفراد و الجماعات بناء اله

temps"طاب اآلثار االیجابیة ، حیث یستعین الباحثین في مجال ، یتم من خاللها استق
التنظیم بالمفهوم السلوكي لتماثل التنظیمي للفرد في جماعة العمل لتفسیر ظواهر 

             التماسك االجتماعي، المعاییر : نفسیة اجتماعیة تحدث داخل إطار التنظیم ، مثل 
ویة التنظیمیة و القیم ، االلتزام ، اإلدراك ، التعاون الجم ُ بین  وییك .اعي ، اله ُ " كما ی



 

 ~ 67 ~  
 

Weick  "عدد متزاید من البحوث التي تعالج اآلثار السلبیة لتماثل التنظیمي  أن هناك
  :، مثال 

ویة تنظیمیة جدیدة في منظمة ذات بیئتها ،یمكن أن تخلق القیود -                بناء هُ
دارة  كما تخلق فرص لتجدید و التناقضات و صعوبة التحكم في أدوات تنفیذ اإل

(Weick ,1988 ,p 305) . أو إذا لم تتناسب بنیة المنظمة مع هویة أعضاءها، أو
لم یتناسب أحد األعضاء معها ما یكون مصدر للضغط و التوتر و االنسحاب من هذه 

و نظرا لما قد یترتب ایجابیا أو سلبیا بالهویة المهنیة لألفراد ، یواجه . الجماعات
 ین صعوبة اتجاه عملیات تماثل األفراد في منظماتهمالباحث

.Chédotél.F,2012 ,p63) (  
   قوة تماثل األفراد تتأثر  من جهة بإدراكهم لهویة المنظمة التي یعملون فیها،  -

 .                           و من جهة أخرى برؤیة اآلخرین خارج المنظمة لمنظماتهم  
الرغبة في تكوین مفهوم ذاتي ایجابي من خالل النزوع إلى التماثل مع  -

       المنظمات و المجموعات ذات المكانة العالیة، ما یشجع شعور الفرد باحترام الذات ، 
 . و اتساقها ، و تمایزها 

التي ینتمي إلیها، من حیث مدى تشابه جماعة التشابه بین الفرد و ال -
ذلك ألن التماثل یعتمد على تصنیف الذات حسب التشابه مع االهتمامات الشخصیة  

 ) .فان شبیه الشيء منجذب إلیه ( اآلخرین     
 Maelاكتساب األفراد للهویة التنظیمیة المتوافقة مع مفهومهم الذاتي كما یشیر  -

et ashforth  ألنها تتیح لهم فرصة التعبیر عن الذات ، . 
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 محددات التماثل:08رقم  الشكل
  )  إعداد الباحثة(التنظیم

  

  

  

  : العوامل المؤثرة في التماثل التنظیمي  2.4

التماثل التنظیمي و األداء "  في كتابه )  2010" (خالد سالمة الصرایرة "  لخصها 
  : في مجموعة عوامل تؤثر في مستوى التماثل التنظیمي و من أهمها " الوظیفي 

تشمل الثقافة التنظیمیة األنماط السلوكیة المقبولة ، المعاییر : الثقافة التنظیمیة  -
، األهداف و نظم القیم ، و التكنولوجیا المستخدمة ، و كل العوامل الممیزة لمنظمة ما 

فهي تعتبر نتاج تفاعل و اندماج قیم الفرد مع أهداف المنظمة  و قیمها . عن غیرها 
قیما مشتركة توفر حالة من التوافق بینهما ما یحقق التماثل  بحیث تصبح أهدافا و

شعور العاملین : التنظیمي ، و تختلف درجته حسب قوة قیم المنظمة  و من نتائجه 
الشعور بالزیادة االنتماء و الوالء للمنظمة و تحسن العالقات بین . بوحدة هویتهم 

            الدعم . جري في المنظمة الفهم الصحیح لسیاسات و األحداث التي ت. العاملین 
 . و المساندة الالزمة للقیم التنظیمیة التي تؤمن بها اإلدارة العلیا في المنظمة 

)  Arnold et Feldman  ) "1986" أشار أرنولد وفیلدمان: جماعة العمل  -
إلى أن الفرد یتأثر بالمجموعة المتماثلة مع المنظمة ، من حیث حجم المجموعة ، 

 . المكانة الممیزة ، التشابه بین أفرادها ، التماسك 

البیئة الرمزیة التي 
تخلقھا المنظمة 

دائرة المشاكل و 
 الضغوط

 التصور الذاتي للفرد
محددات

التماثل

 التنظيمي
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        غالبا ما یكون هناك ارتباط نفسي بین الفرد و الجماعة :  مدة الخدمة  -
و المنظمة و مدة الخدمة ما یزید في األغلب من والئه  لهذه المنظمة و انتمائه إلیها ، 

 . حیث توجد عالقة طردیة بین مستوى التماثل و مدة الخدمة كما بینته دراسة القرالة 
 sass etأثبتت دراسة ساس و كاناري : االتصاالت التنظیمیة  -

canary)1991 (التنظیمي و االتصال التنظیمي من  وجود عالقة قویة بین التماثل
فكل كانت قنوات االتصال .  حیث عدد مرات االتصال و مدى العمق في محتواه 

مفتوحة و المعلومات متدفقة عبرها ، كان الترابط و الصلة أقوى بین العاملین و 
المنظمة ، كما قد یشعر الفرد باألهمیة و المشاركة ما یشجعه على التعاون و التنسیق 

 . ظل اتصاالت بناءة من حیث تعدیل االتجاهات و أفكار العاملین  في
تعد عملیة التطویع من الطرق التي تعمل على : التطویع االجتماعي التنظیمي  -

               إحداث التماثل ، فهي تهدف الى تطویع العاملین و تشكیل اتجاهات األفراد   
یسعى الفرد  إذصالح المنظمة و أهدافها ، و سلوكهم و أفكارهم بالطریقة التي تخدم م

تحقیق مساره المهني أو الوظیفي من خالل اختیاره للمنظمة التي توفر له المجال  إلى
            أو المجاالت الوظیفیة المشبعة الحتیاجاته من خالل جعل الفرد في المنظمة ملتزما

 .  و منسجما مع أهدافها و المجموعات العاملة فیها 
كلما زادت مشاركة الفرد في صنع القرارات : اركة في عملیة صنع القرارات لمش -

 . في المنظمة زاد التماثل التنظیمي ، و ذلك لشعوره بالتعبیر عن رغباته و أهدافه
إن طبیعة العالقة بین التماثل التنظیمي و الصراع هي : الصراع التنظیمي  -

وى التماثل و العكس صحیح ، ذلك عالقة سلبیة ، فكلما زاد مستوى الصراع قل مست
أن التماثل یبنى على توحید األهداف و القیم و الثقافة التنظیمیة و تشابهها و تطابقها 
، و أما الصراع فیقوم على التضارب و التعارض بین أهداف األفراد و أهداف 

 .المنظمة 
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دور القائد تؤثر القیادة  في سلوك تماثل األفراد ، حیث أن : القیادة التنظیمیة  -
یأتي من خالل التأثیر  في تابعیه و في أهدافهم و جعلها تتطابق مع أهداف المنظمة 
، و إشباع الحاجات و الرغبات اإلنسانیة داخل المنظمة و خارجها ،  و الموازنة بین 

و تختلف القیادة في درجة تأثیرها . حاجات األفراد و توقعاتهم و حاجات المؤسسة 
 . دة التي تمارسها و لعل أفضلها القیادة القائمة على المشاركة تبعا لنوع القیا

یعد التماثل الوسیلة األساس التي من خاللها تتشكل الهویة ، : الهویة التنظیمیة  -
و تماثل الفرد یعني تبني مجموعة من الهویات ، و التماثل القوي للفرد یشیر إلى أن 

 . هویته و عضویته تكون بارزة و ذات قیمة 

  

  

  

  

  

  

  ) إعداد الباحثة ( العوامل المؤثرة في التماثل  التنظیمي :  09رقم الشكل                

ویــات  -5 ُ  :التماثل التنظیمي و دینامیكیة  تعدد اله

ویات المختلفة ضمن الفرد الواحد ،  ُ منذ القدم افترض أرسطو أنه یوجد العدید من اله
في القرن الحدیث إلى أنه  یمكن ) Part et Foreman ) "2000"ویذهب كل من 

تفسیر هذا من خالل الجدلیات المعاصرة التي ترى أن الفرد قد تكون له عدة هویات 

 الثقافة
التنظیمیة 

االتصاالت 

الجماعة

الھویة 
  الصراعالتنظیمیة 

 اتخاذ
القرار 

  التطویع

 لمدةا

ـــنظمة الـــم  
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اجتماعیة بعدد عُضویته في المجموعات المختلفة، حیث تعتبر الحیاة التنظیمیة جزء 
یتشابك مع تعدد " نظیميالتماثل الت" من الحیاة االجتماعیة ، ما یجعل موضوع 

ویات و تطورها و امتداد أبعادها ُ في البیئة التنظیمیة التي تعتبر قبل ذلك بیئة  اله
اجتماعیة تعرف دینامیكیة و حراك تنظیمي و مظاهر مختلفة من التغییر باستمرار 
ّ ، فالتماثل  نمائها ، تجعل من الهویة التنظیمیة بمثابة شكل محدد للتماثل االجتماعي

تنظیمي هو شكل محدد لتماثل االجتماعي ، یعرف األفراد أنفسهم من خالله من ال
           "الهویة االجتماعیة"حیث عضویتهم في منظمة معینة ، ما یجعلنا بصدد معالجة 

اهم كلُ بدینامكیته في " الهویة التنظیمیة"و  ّ ُس كجزء من كل في مفهومین ینفصالن لی
  .التماثل للمنظمات 

  :  التماثل التنظیمي و الهویة االجتماعیة 1.5

ویاتهم االجتماعیة من خالل االنضمام إلى جماعات مرجعیة  یطور األفراد العاملین هُ
معینة ،أي من خالل تفعیل عُضویتهم في الجماعة التي یتماثلون معها،حیث یعتبر 

اجتماعیة، و  التماثل التنظیمي أحد أنواع التماثل االجتماعي باعتبار المنظمة هیئة
بالمقابل تؤثر  قیم ومعاییر الجماعات في سلوك الفرد، فالتماثل حسب 

"Higgins,Loe et Moretti: " هو عملیة غیر واعیة لتقلید األطر المرجعیة ، غیر
أنه في المراحل التالیة من نمو الجماعات تتضمن عملیة التماثل اختیارا واعیا و تمیزا 

ویات المتاحة أمام ُ   ) 21، ص2003مازن الرشید،.  (الفرد بین اله

إلى أن الهُّویة االجتماعیة للفرد هي نتاج الصُّورة )Erikson  )1986كما یشیر
عها اآلخرون عن الفرد،و نتاج صورته هو عن ذاته ، و على  االجتماعیة التي یضّ
أساس ذلك فان التماثل مع األطر المرجعیة هو توتر دینامكي ال یعرف االستقرار 

         ئم ، و لهذا تعرف المنظمات مؤشرات متذبذبة لمستویات التماثل االجتماعي الدا
  .و حتى المهني 
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أن الفرد یطور نوعین من )Leonard , Beauvais, Scholl  ) "1995"و یوضح  
ات االجتماعیة  ّ ویــــ ُ ویة شاملة : " اله الهویة "حیث أن " . هویات محددة الدور " ، و " هُ

ویة التي یرغب الفرد في إظهارها في كل الحاالت و األدوار ، " الشاملة  ُ           هي اله
و ضمن الجماعات المرجعیة المتعددة ، حیث تكمن الهویة الشاملة بشكل مستقل عن 
ویة اجتماعیة محددة و تُكتسب في مراحل مبكرة ، و في الغالب تشمل الجماعات  أي هُ

فیحمل الطابع الخاص بها من حیث السمات ، ) ثال األسرة م( المرجعیة األولیة للفرد 
  .  و القدرات و القیم و التي یستمدها من الثقافة المجتمعیة 

ویة الشاملة نقطة بدایة   ُ ویــَّــات الدور المحددة " و تمثل اله ُ ، فأثناء نمو الفرد " له
عف سیطرة الجماعة األولیة ، و یأخذ الفرد في بلورة هویات اجتماعیة  ألدوار تضّ

ویة و اكتسابها لألفراد ، ما یساعد في  ُ محددة ، و تساهم هذه العملیة في اختیار اله
تعریف ذات الفرد بالنسبة لجماعات مرجعیة متعددة ، و التي یتفاعل معها الفرد 
باستثمار المدخالت التي اكتسبها من  الجماعات األولیة سابقا ، و لكن عندما یستمر 

فانه یتلقى تغذیة ایجابیة عكسیة من أعضاء الجماعة، " ة الدورهویة محدد"الفرد في 
حیث تبدأ الجماعات المرجعیة مثل زمالء العمل و األصدقاء و نحو ذلك بالقیام 
بالوظائف التي كانت تؤدیها الجماعات المرجعیة األولیة ، فیكتسب سمات و قیم جدیدة 

و تعبیرا عن الطرح . السلوكیة  ، حیث لكل جماعة مرجعیة منظومتها الثقافیة و من ثم
ویات على أنها توجد على شكل مدرج هرمي ، یبدأ  ُ السابق فانه یمكن النظر إلى اله

ویة الشاملة" ُ ویات المحددة الدور"و یستمر نموه حتى یصل إلى " باله ُ ، و كلما " اله
ددت أكثر و اتضحت هویة الفرد             كانت الجماعات المرجعیة أكثر تحدیدا ، كلما حُ
ویات من حالة ألخرى ،  فعلى سبیل المثال  ُ و خصائصها، كما قد تختلف مستویات اله
ویته على أنه طبیب عند مستوى معین أو في اختصاص محدد،              قد یحدد الفرد هُ
و عضوا في هیئة اإلدارة بمستوى آخر، و أستاذا و مشرفا عند مستوى أكثر تحدیدا، 



 

 ~ 73 ~  
 

إال أنه قد یتماثل لدور محدد أكثر من الدور اآلخر ) .22،ص2003مازن الرشید،(
ویته االجتماعیة ،  حیث  تبعا للجماعة المرجعیة و تبعا لما تُملیه علیه هُ

أن األفراد ینظرون إلى أنفسهم على  إلى) Robert et Donahue ) "1994"یشیر
ة أكبر بكثیر نحو مغایر في كل دور من أدوارهم، و بصورة خاصة فإنهم یعطون قیم

مازن . (لخصائص بعض األدوار من القیمة التي یعطونها لخصائص أدوار أخرى 
  ) . 22، ص2003الرشید،

بون  ّ و ترى الباحثة في ما سبق تفصیله أن األفراد في مجال المنظمات غالبا ما یكتس
ویاتهم الشاملة و جماعاتهم األولیة   ویة اجتماعیة محددة الدور"بناء على هُ قترن ، ی"هُ

الدور فیها بالمهنة التي یمارسونها ،و اكتساب منظومة ثقافیة و سلوكیة ، من خالل 
توفر جماعة مرجعیة ثانیة  تسمح له بالتماثل االجتماعي و التنظیمي على حد سواء ، 

ویة اجتماعیة محددة الدور"مع " سلوك تماثل األفراد"حیث كلما اكتسبت المنظمات  " هُ
ویة  باتصالها بصورة المن ُ          ظمة و سمعتها ، زاد اندماج مفهومهم الذاتي في تلك اله

و زاد إدراكهم بأن مصیر جماعة المنظمة  هو مصیرهم الشخصي ، و زاد تحدیدنا 
ویة  ویة اجتماعیة تتصل بجماعات مختلفة إلى هُ ویة في المنظمات من هُ ُ لمفهوم اله

ما یجعلنا نطرح نظریا العالقة بین تنظیمیة ترتبط بالجماعة المرجعیة في العمل  ، 
ویة التنظیمیة و التماثل التنظیمي" ٌ   .   لألفراد في مجال العمل " اله

 : التماثل التنظیمي و الهویة التنظیمیة  2.5
ویة االجتماعیة إطارا أساسیا لفهم السلوك اإلنساني في محیط  ُ تشكل نظریة اله

ویة " المنظمات ، فالمنظمات لها  ویة التنظیمیة ما" أساسیة شخصیة " أو " هُ ُ  ، و اله
ة االجتماعیة  ویّ ُ ، اذ ) Ashforth and Mael,1989,p(هي إال شكل محدد من اله

عرِّف الناس أنفسهم في العادة من خالل عضویتهم في منظمة معینة ، و من ثم فان  ُ ی
ة التنظیمیة تمثل رابطا اجتماعیا و نفسیا هاما لربط العاملین و المنظمة ویّ ُ ، فالعمل اله
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ویة االجتماعیة في حیاة األفراد  ُ حیث . یشكل أحد المصادر األساسیة لتكوین اله
تتضمن بیئة العمل اتصاالت طویلة األمد مع أفراد آخرین ، حیث یتم تنظیم هذه 
االتصاالت وفقا لجماعات العمل المختلفة الحجم    و التأثیر ، حیث ینتمي األفراد في 

ة من الفئات المهنیة المتداخلة مع بعضها البعض،و تشكل العمل إلى أعداد مختلف
االنتماءات المهنیة جوانب مختلفة للحیاة التنظیمیة تحمل معنى عمیقا 

                                 .األفراد للموظفین،وعامال رئیسیا لتحدید التفاعالت الشخصیة بین
  ) .23،ص 2003مازن الرشید،(

ویة التنظیمیة و التماثل التنظیمي، إال أنه یمكن التمییز رغم االرتباط بین مفه ُ ومي اله
ویة التنظیمیة ترتكز على اإلجابة على سؤال ُ مــن أنـا؟ : " بین المفهومین ، حیث أن اله

لوكیات تتضمن التصرف وفقا لقیم المنظمة، و اتخاذ "من نحـــن ؟ " / " ّ ، و تقترن بس
ا لمصلحتها و تبعا لعضویة الفرد في الجماعة ، القرارات الشخصیة  و التنظیمیة وفق

باعتباره سلوك فردي و جماعي في "  التماثل التنظیمي" ما یجعل هذه السلوكیات تمثل 
 :من حیث " إدراك الهویة التنظیمیة"نفس الوقت ،یترتب علیه كذلك االختالف في 

ویة التنظیمیة" ُ كما یرون أنفسهم من خالل امتالك خصائص " إدراك األعضاء لله
ویة الخارجیة" منظمتهم  من جهة ، و من جهة أخرى من حیث  ُ كما "  تفسیرهملله

       یعتقد أفراد المنظمة عن رؤیة اآلخرین خارج المنظمة حول الخصائص األساسیة 
تمرة لمنظماتهم ّ هو مفهوم شامل ، " مفهوم الهویة "بالتالي فان  و. " و الممیزة و المس

ویة ُ مازن .(بینما یعد التماثل التنظیمي أحد األبعاد التي تتدخل في تشكیل اله
ویة التنظیمیة كما یشیر ). 25،ص2003الرشید، ُ  Mael et Ashfortحیث أن اله

عة تتكون من مجموعة الوالءات ،االنتماءات و التماثالت للمنظمة  و جما) 1995(
  . المنظمة 
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ویة "هو نتاج سلوكي لمفهوم " التماثل التنظیمي"و تستخلص الباحثة مما سبق أن  ُ اله
، یتجلى في الحیاة التنظیمیة لألفراد،و یضفي علیها معنى ، یرتبط ببعده "التنظیمیة

           االجتماعي مع شبكات من الجماعات تختلف في قوتها، و مكانتها، و أهمیتها ،
و الشكل الموضح أسفله یختصر دینامیكیة التغیر في . و یثیر كل منها دوافع للتماثل 

ویات   ُ   .اله

  
ویــات و سلوك التماثل التنظیمي :"  10الشكل رقم ُ   ) .من إعداد الباحثة" (دینامیكیة  تعدد اله

ویات     -6 ُ  :التماثل التنظیمي و إدارة تعدد اله
ویات المتعددة من أهم الوظائف الحدیثة لدى مستویات اإلدارة العلیا من  ُ تعتبر إدارة اله
المنظمة و أحد أهم االستراتجیات لنجاحها و استمرارها على المدى الطویل ، ومن 

، ما یجعلنا نطرح إشكالیة األهمیة  من حیث " التماثل التنظیمي"حیث عالقتها بسلوك 
ما یوجه المدیرین "" المنظمة أو الجماعة ؟ " األهم بالنسبة للفرد أیهما یشكل التماثل ""

من حیث كیفیة التعامل معها والوسائل المتاحة لتعدیلها، أو معالجة آثارها المترتبة 
تناولتها الباحثة  من خالل " استراتیجیات مختلفة "علیها و على تماثل أعضائها من 

  .و عضویة الفرد في الجماعات  التركیز على مستوى التنافس ، و الفهم ،
إن التماثل التنظیمي المتعدد المستویات یكون نتیجة : التعدد وسیلة تنافسیة  -

تركیز الهویة في أدوار متعدد  و اختالفها بعضویة كل مستوى ، و تظهر الدراسات 

التماثلسلوك
 التنظيمي
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ویات تنافسیة  األفراد، فرق العمل ، ( في هذا المجال أن المنظمات المعاصرة تدیر هُ
ویات االجتماعیة ، أصحاب المصالح الخارجیین الف ، ) روع الجغرافیة ، المهن ، العضّ

أن المنظمات كثیرا ما  نموذج اعتبرا فیه)Albert et Whetten )1985حیث وضع 
ویات متعددة ، حین تُفرض على المنظمة أدوار إضافیة ال ترغب القیام  تتصارع مع هُ
ویة قدیمة في الوقت الذي تسعى فیه إلى  بها ، عند مواجهة صعوبات التخلص من هُ

ویة جدیدة  كما یشیر الباحثان إلى انه بمرور الوقت من الممكن أن تنتقل . تبني هُ
ویات متعددة ، األمر الذي یعني أن كل ما هو منظمة معی ویة واحدة إلى هُ " نة من هُ

                               .قابل للتطویر في إطار المنظمات"مركزي،متمیز،ومستمر
  ) 32،ص2003مازن الرشید،(
ویات المتعددة فهما متعددا للمنظمة :  التعدد وسیلة فهم  - ُ            كما قد تعني اله

            یظهرون إدراك متفاوت ،أعضاء المنظمة الذین یعملون في أجزاء مختلفة منها، ف
ویاتهم بكیانات متعددة ، إلى أن تعدد  و یستخدمون معارف ذهنیة مختلفة و یربطون هُ

 . حكرا على بعض الجماعات الفرعیةالهویات ال یضم كل أفراد المنظمة فقد یكون 
ویات في المنظمة ، جماعات مختلفة : التعدد وسیلة للعضویة  - ُ          یفرز تعدد اله

و وحدات عمل متعددة ، ما تترتب علیه اختالفات في عضویة األفراد وفق انتماءاتهم 
الرسمیة و الغیر رسمیة ، حیث دلت العدید من المؤشرات على أن تماثل الفرد مع 

          تماثل مع المنظمة ،وأكثر نبؤه باالتجاهات جماعة العمل ، یكون أقوى من ال
صغر " و السلوكیات اإلنسانیة في المنظمات ، و یعزى ذلك ثالث أسباب من حیث  

حیث یشعر األفراد بتمایزهم،ویشبع حاجتهم لالندماج من خالل " حجم كل جماعة عمل
عبر تاریخ عمل  التي یتوافقون فیها مع جماعتهم دون المنظمة" الخصائص المشتركة"

درجة "مشترك ، أین یقضي األفراد سنوات عدیدة من حیاتهم التنظیمیة، في اكتشاف 
التي ینتمون إلیها، حیث تُعامل المنظمات األفراد " التشابه المدرك بینهم وبین الجماعة
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على أساس عُضویتهم في مجموعاتهم الفرعیة أكثر من التعامل معهم على أساس 
  .  ظمة ككل عُضویتهم في المن

و تذهب الباحثة بعد ما سبق عرضه و بعد االطالع على أدبیات البحث إلى أن 
الهویات التنظیمیة تتسم بالتعدد و الدینامكیة وعدم االستقرار، وتفرز مظاهر تنظیمیة 
مختلفة یمكن االستفادة منها، ما یستدعي االستجابة لها و إدارتها، واالستفادة منها 

لسلبیة ،ویختلف الباحثون في استراتیجیات التعامل مع الهویات الحد من آثارها ا
 Whetten et Godfreyالمتعددة بما یحقق مصلحة المنظمة حیث یذهب الباحثون

  : إلى استراتیجیات أخرى ) 2000( Pratt et Foremanو) 1998(

من خالل إتاحة الفرصة لهویة أو أكثر لتتالشى أو " إزالة الهویات القائمة -
تقسیمها أو تحقیق التكامل بینها من خالل التجمیع اإلداري لبعض الوحدات اإلداریة، 

 .تجمع الهویات القائمة مسبقا  " أو محاولة إیجاد هویة علیا
 .تختلف عن نظیراتها السابقات " خلق هویة جدیدة -
 . من شأن المشكالت الناجمة عن تعدد الهویات التقلیل -
و التي تسمى ) Sandberg)2001استخدام إستراتیجیة الموقف ل    -

ویات ، حیث " تغییر القبعات " بإستراتیجیة  ُ التي ترتكز على الترابط المرن بین اله
ویات مختلفة في ظروف مختلفة و ذلك بما یناسب كل ظرف   . یرجع األفراد إلى هُ

ویات في المنظمات حسب  الباحثانكما یم - ُ " كن أن تتم إدارة تعدد اله
Donaldson et Preson "1995  الح " من خالل بمفهومهم الواسع " أصحاب المصّ
الموظفین ، العمالء، الممولون ، و المدیرون و أعضاء ( داخل المنظمة و خارجها

ستفیدوا من نجاحات ،و بصفة عامة كل أوالئك الذین یتوقعوا أن ی..)مجلس اإلدارة 
حیث یلعب المدیرون خاصة في اإلدارة ) 33،ص 2003مازن الرشید،. (المنظمة 

تفضیل " من خالل " باعتبارها الوظیفة األولى لهم " العلیا دورا مهما في عملیة التماثل،
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ویات  ُ عندما یعتقدون أن الهویات لها قیمة مستقبلیة، و أنها مدعومة من "التعدد في اله
الح األقویاء، كما ال تحتاج قیودا صارمة في توفیر الموارد التي قبل أص حاب المصّ

ویات المنسجمة مع بعضها  ُ تحتاج إلیها، و ذلك باستخدام الربط و التآلف بین اله
البعض ، و من خالل االعتماد المتبادل بین أصحاب المصالح ذوي العالقة  

)Cheney,1991,P9(  .  

ویات، أنها تقوم على افتراضین، حیث كما تالحظ الباحثة في جدلی ُ ة التعدد في اله
، فهي لیست " الهویات غیر قابلة لإلدارة و التسییر"یرتكز االفتراض األول على أن 

ثابتة تتمیز بالتغیر والوهمیة  و ال سبیل لمعالجتها، ما یجعلنا نؤمن بتفضیل تعدد 
ویات و التعامل معها بالتجاهل ، و االفتراض الثان ُ ویات المتعددة"ي أن  اله ُ " إدارة اله

تتم بصورة رئیسیة عند مستوى اإلدارة العلیا من المنظمة ،  فعند هذا المستوى یمكن 
ویة " تحدید القضایا المهمة مثل  ُ ویة " أو " اله ُ ، و الوسائل التي تقوم " تعدیل اله

 .ستجابة لهاالمنظمة من خاللها بتشكیل الهویات المتعددة أو التعامل معها ، أو اال
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ـــــویات یوضح  :  11قمر الشكل  ُ   )إعداد الباحثة "  ( استراتیجیات إدارة تعدد اله

  :قیاس التماثل التنظیمي    -7

تهتم المؤسسات المعاصرة بفاعلیة األفراد في تطویر مؤسساتهم و توافقهم مع مهنهم ، 

و ذلك من خالل قیاس تماثل الفرد و الجماعات حیث أعد مقیاس التماثل التنظیمي 

 & Mael، و عدله في صیغة ستة عبارات الباحثان ) Cheney )1982الباحث 

Ashforth, )1992 :(  

خلق ھویة 
جدیدة و 
التقلیل من 
المشكالت 

تفضیل  
تعدد 
  الھُویات

ستراتیجیة ا
تغییر 

القبعات 

اتيجيات ـــــاتإدارةاس ـــو ُ الـــ عدد  

التماثل التنظیمي 
 الجید
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     ’Organisationnell identification التنظیمي عبارات التماثل 

)Mael & Ashforth,1992(  

عندما یثني شخصًا ما على مستشفاي، فإني أشعر وكأنها مجاملة  -1

 .شخصیة

 .أنا مهتم جدًا فیما یقوله اآلخرون عن مستشفاي -2

 ".هم"بدًال من " نحن"عندما أتحدث عن مستشفاي، عادة ما أقول  -1

 .مستشفاي هو نجاحي أیضاَ إنَّ نجاح  -2

عندما ینتقد شخص ما مستشفاي بطریقة غیر موضوعیة، فإني اشعر  -3

 )R. (وكأنها إهانة شخصیة

 . إذا انتقدت وسائل اإلعالم مستشفاي، فأني أشعر بالحرج الشدید -6

  

عبارة  25إلى )2000 (في سنةMiller, Allen, Casey, and Johnson و عدله 

الباحثتان   2007لتطوره سنة . من أجل موثوقیة االتساق الداخلي 

EdwardsetPeccei   بعد التطبیق على عینتین مستقلتین إلى تقسیمه إلى ثالث

    صور من حیث بعد الوالء التنظیمي ، بعد التشابه التنظیمي و بعد االنتماء التنظیمي

  ) http://en.wikipedia.org) .  ( العضویة ( 
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" القرالة"و استخدمه الباحث )  2003"(رشید مازن فارس '' و ترجمه للعربیة  الباحث 

أحمد مطر "، و الباحث ) 2007" (سامر عبد المجید البشاشة"و الباحث )    2005(

  )  .  2012"(الشمطیري 

 : مقاربات التنظیم الصحي   -8

حي  1.8  : التنظیم الصّ
بصدد تناول موضوع التماثل التنظیمي في المؤسسات الصحیة،فان الدراسة البحثیة 

جزء :"  الصحة العالمیة بأنه، والذي تُعرفه منظمة "التنظیم الصحي" تُختصر في إطار 
أساسي من تنظیم اجتماعي واسع ، وظیفته تقدیم رعایة صحیة كاملة للسكان عالجا 

كما ال یمكن ). http://www.who.int/ar" (و إدارة و بحثا ودراسة ووقایة وتعلیما
فهم التنظیم الصحي إال من خالل االستناد لإلطار النظري،و الذي ارتكزنا فیه  ُ أن ی

  على المقاربات الحدیثة  و المعاصرة للمنظمات الصحیة

مـــن أجـــل فهـــم المنـــاخ التنظیمـــي للمنظمـــات الصـــحیة و الـــنمط التســـییري لهـــا ، إال مـــن 
جالـة نظریـات  خالل التراث النظري لتطور البحوث التنظیمیة ما یجعلنا نستعرض فـي عُ
التنظیم كخلفیة أساسیة لتبني مختلف السلوكیات التنظیمیة سـواء فـي المؤسسـة الصـحیة 

  .  أو غیرها 

  مقاربات التنظیم الصحي  2.8

 : االتجاهات الكالسیكیة   1.2.8

سعت الدراسات الكالسیكیة إلـى وضـع أطـر نظریـة للدراسـات التنظیمیـة ، و محاولـة    
عنـدما أشـار "دافیـد سـیلفرمان " تنمیط التنظیمات االجتماعیة الصحیة ، منهـا مـا قـام بـه 
            باعتبـــــاره صـــــفة ممیـــــزة لتنظـــــیم  لمحــــاوالت تقـــــوم علـــــى اختیـــــار متغیـــــر مـــــن المتغیـــــرات
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ــــا ، بنــــاء الســــلطة ، وظیفــــة محــــددة (  ــــى متغیــــر العالقــــات ) تكنولوجی ، كمــــا ركــــز عل
االجتماعیة داخل التنظیم أو خارجه ، و أثره في تفسیر المالمح األخرى لتنظیم ، حیث 

ـــي تحـــدث" دافیـــد ســـیلفرمان" رأى  ـــي تفســـیر المشـــاكل الت ـــه المتغیـــر األرجـــح ف داخـــل  أن
عنــــدما رأى أن التنظــــیم الصــــحي هــــو نســــق " مــــوزیلیس " التنظــــیم  ، و هــــو مــــا أكــــده 

  و اإلدارات الرســمیة   اجتمــاعي یتضــمن مجموعــة مــن المكونــات كــاألفراد  و الجماعــات
و اللــوائح و التعلیمــات و الســلطات ، و أیضــا الجماعــات الغیــر الرســمیة ، لهــذا فدراســة 

إلى دراسة الجماعات المكونة له فقط ، بـل تـدرس مسـتوى التنظیمات الصحیة ال ترتكز 
الجماعة الرسمیة إلـى مسـتوى التنظـیم و المجتمـع ،  و هـو مـا مثلـه االتجـاه الكالسـیكي 
ـــي  ـــرارات و المظهـــر العقل ـــة اتخـــاذ الق ـــث نظری فـــي دراســـة المؤسســـات الصـــحیة مـــن حی

ـــة ل  ـــات البیروقراطی ـــة النســـق االجتمـــاعي ، و نظری ـــر ، " للســـلوك ، و نظری           مـــاكس فیب
ــــرت میشــــیلز و  لیتســــع اإلطــــار الفكــــري الــــذي . ، و  نظریــــات التكــــوین اإلداري " روب

ــه الــرؤى األولــى لدراســات التنظیمــات الصــحیة ، حیــث یعتبــر  " المستشــفى "انطلقــت من
  :  التنظیم الصحي األول الذي اشتركت فیه غالبیة الدراسات األولى

 Howard E. Freeman et  فریمان و آخرون .هاوورد اي ستدر 
autres)1936( في تحلیل تنظیمات العمل الطبي ، خاصة فیما یتعلق بالتماسك في ،

السلطة المهنیة ، و تجزئة المسؤولیة الطبیة ، و نمو مشكالت التعاون بین الهیئات 
ه فیها ، و شكل العمل الطبیة و اإلداریة في المستشفى ، و العمل البیروقراطي و أثر 
 . الذي یشبع حاجات المرضى و یشبع حاجات األطباء الوظیفیة  

 Magraw Richard M.Magraw etماجرو . ماجرو و دنیال ب. ریتشارد متناول 
Daniel )1966 (و دراسة كارتریتAnn Cartwright )1967(  في العالقة بین

  . یة المجانیة و الخاصةاألطباء و المرضى و المستشفى،و بین الخدمة الصح

 ) 28، ص2009محمد الجوهري و آخرون،(         
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خـــالل هـــذه الدراســـات أنهـــا اعتمــدت علـــى اإلطـــار النظـــري لعلـــم االجتمـــاع  نالحــظ مـــن
التنظیم على عكس الدراسات التـي تتالـت بعـدها معتمـدة علـى اسـتخدام منـاهج و أدوات 

مــــن حیــــث  طــــار الفكــــري األدقعلــــم االجتمــــاع الطبــــي لدراســــة المنظمــــات مــــا بنــــى اإل
  : الدراسات التالیة 

ـــة للطـــب  )Rondey )1970كـــو.رونـــدي مدرســـت  ـــه الدراســـة االجتماعی  فـــي كتاب
Sociologie médicale  عـن المستشـفى الحـدیث، حیـث یـرى البنـاء االجتمـاعي ألي

مؤسسة صحیة یتغیر على الدوام ، ألن األعضـاء و صـانعي قراراتـه یحـاولون دائمـا أن 
یكیفــــوا أهــــدافهم و أنشــــطتهم تبعــــا للحــــاالت المتغیــــرة التــــي تــــرد إلــــیهم ، لهــــذا فالســــلوك 

الموروثــة مــن الماضــي  التنظیمــي داخــل هــذه التنظیمــات یبــدأ داخــل إطــار مــن الــدالالت
و من ثم فالتنظیمات في عمومها تسعى لتنظیم األنشـطة التعاونیـة . كالتعاون بین البشر

، "مشــــترك " لجماعـــة مـــا حتـــى تصـــبح جهـــودهم منســــقة بفعالیـــة للوصـــول إلـــى غـــرض
وتختلف التنظیمات الصحیة في درجة ثبات هذه األبنیة االجتماعیة و احتیاجات األفراد 

ــــراد فــــي المجتمــــعلهــــا، بــــل و أنشــــ ــــات . طتها التــــي توجههــــا لألف و عمومــــا هنــــاك تركیب
 . اجتماعیة داخل هذه التنظیمات تُكیفها مع االحتیاجات المتغیرة 

 Maragart et Hard et Maryكونواي  . هاردي  وماري اي.مارجریت اي رست د
E.Conway )1978 ( ــــة الــــدور،حیث ركــــزت هــــذه الدراســــة علــــى ــــي كتابهمــــا نظری ف

التوقعات الموجهة للدور المهن الطبیة ، في اعتبارهـا أن التنظیمـات الصـحیة هـي كـائن 
اجتماعي قد تم تصمیمه لألغراض اإلنسـانیة، وألن هـذه التنظیمـات تختلـف فـي أهـدافها       

فیها،حیــث یجبرنــا فهــم هــذا االخــتالف إلــى و كیفیــة اتخاذهــا لقراراتهــا و ألســس الســلطة 
فهم الحیاة التنظیمیـة لهـا ، و لـدور العـاملین فیهـا حتـى نسـتطیع تحلیـل مـا یـتم داخلهـا ، 

و التـي رأتهـا فـي نمـط الرعایـة الصـحیة،حیث أن " االسـتقاللیة " كما تطرقتا إلـى عنصـر
. نظیمـات األخـرىالعاملین في القطاع الصحي یتمیزون باستقاللیة الدور على عكس الت
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فأصحاب المهن الطبیة بعیدون هن مصادر التحكم و الضبط الخارجي علیهم ،وهم في 
وهــذا ال یــأتي ضــمن الهیراركیــة الوظیفیــة داخــل هــذا .نفــس الوقــت متحكمــون فــي غیــرهم

الشكل من التنظیمات،لكنه یأتي من سیادتها فوق مهن أخـرى عنـدما نقارنهـا باحتیاجـات 
هـذه االسـتقاللیة فـي الوصـفات و الرتوشـات الطبیـة التـي ال یفهمهـا اإلنسان لها،وتتضح 

إال ذوي التخصـــص مـــن األطباء،لهـــذا یســـتعینون فـــي تواصـــلهم مـــع المرضـــى بإعطـــاء 
، و قــد تبنــى هــذا التواصــل المهنــي أصــحاب المهــن )معلومــات بالتشــخیص أو العــالج 

تواصـــل بـــین أصـــحاب الطبیـــة المعاونـــة كالممرضـــین والقـــابالت، و رغـــم ایجابیـــة هـــذا ال
المهن الشبه طبیة و المرضى إال أنه قد یخلق صراع، یبدو أكثـر مـع اللـوائح و القواعـد 

 )  30، ص2009محمد الجوهري و آخرون،.(البیروقراطیة

كونــواي . هــاردي  ومــاري اي.یتضــح مــن خــالل العــرض الــوجیز لدراســة مارجریــت اي
Margaret et Hard et Mary E.Conway)1978( الـدور المهنـي فـي ظـل أهمیة

ـــة الصـــحیة التـــي  ـــة للرعای ـــوم الطبی اإلطـــار النظـــري لســـلوك التنظیمـــي و منظـــورات العل
       تقـدمها تنظیماتهــا الطبیــة المختلفــة ، و علــى الــرغم مــن اإلســهام البحثــي لهــذه المتغیــرات

كـال  إال أن) االستقاللیة الطبیـة ، السـیطرة علـى المعلومـات الطبیـة ، السـیادة المهنیـة ( 
  . منها صار محورا مستقال من دراسات تنظیمیة 

  :  االتجاهات الحدیثة  2.2.8

لتنظیمـات ) David Tukett)1976دافیـد تاكیـت و تنظیمـات الرعایـة الصـحیة تطـرق 
الرعایــة الصــحیة بنظـــرة نقدیــة ،بهــدف إعـــادة تنظــیم الخــدمات الصـــحیة العمومیــة ، مـــا 

ـــل تنظیمـــات المستشـــفیات مـــن خـــالل ـــوجي جعلـــه یحل ـــالتغیر التكنول           بنائهـــا و عالقتهـــا ب
و التنظــیم الفعلــي للســلطة ، و الـــذي یــرتبط بــه صــناعة القـــرار فــي المستشــفى و نظـــام 

كمـا ارتكـز علـى إمكانیـة اسـتغالل التكنولوجیـا المتقدمـة . تقسیم العمل في المستشفیات  
ـــي ا ـــم ، فمفهـــوم التنظـــیم بالنســـبة إلیـــه یعن ـــاء تنظـــیم مالئ ـــي بن الســـتفادة القصـــوى مـــن ف
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األدوات البشریة    و غیر البشریة في تغیر حالة األفـراد صـحیا ، و یعـرف التكنولوجیـا 
فــي التنظــیم الصــحي علــى أنهــا كمیــة االســتراتجیات العالجیــة التــي یمكــن أن تقــدم مــن 

             و یؤكـــد علــــى ضـــرورة امتــــداد النمـــو المعرفــــي. خـــالل هیئـــة طبیــــة مدربـــة علــــى ذلـــك 
 . من خالل تكنولوجیا ممتدة خارج المستشفیات ) الوقائي و التثقیفي الصحي ( 

في تحلیله للتنظیم داخل المستشفى إلى أن سلوك اتخاذ "  David Tukett" كما یشیر 
القرار هو التحدید الحقیقي للنفوذ و السلطة ، كما أن السیاسات و األهداف التي ترغب 

حیــث أن اخــتالف . هــي األخـرى مــن تنظــیم آلخــر  فـي تحقیقهــا هــذه التنظیمــات تختلــف
المستویات في المستشفیات،  التي تتخذ فیها القرار قد یؤدي إلى ضیاع هذا القرار أمام 

عالقــة الفعالیــة بأهمیــة "  David Tukett" و یؤكــد . الصــراعات و المنافســات حولــه 
         یتعرضـــون لهـــا ،التـــدریب الهیئـــة الطبیـــة ، خاصـــة مـــع تغییـــر المواقـــف العالجیـــة التـــي 

و اختالف أنماط األمراض ،    و أهمیة اسـتجابة أفـراد هیئـة التمـریض للمرضـى الـذین 
یعالجون لفترات طویلة ، و یراهـا  قـد فـي نمطـین أولهمـا الالمبـاالة ،     و االغتـراب ، 
ــاني  و هــذا مــا یحــدث عنــدما یفقــد الطــاقم الطبــي القــدرة علــى مســاعدة المرضــى ، و الث

هــن یــؤدون دورهــم فرضــا كمــا لــو كــانوا مجبــرین علیــه ، مــا االنســحاب ، و هــذا مــا یجعل
  .  یعوق هدف تقدیم الرعایة الطبیة 

درس جــــارتلي جــــاكو أهــــداف التنظــــیم الصــــحي و الخلفیــــات االجتماعیــــة لهــــا و شــــكل 
التنظیمــــات الطبیـــــة الحدیثـــــة ، و المستشـــــفى و المشــــكالت التـــــي یعـــــاني منهـــــا األفـــــراد 

قات بین المرضى واألطباء، و التعاون بـین الخـدمات العاملون فیها ،  و تنظیمات العال
ــاء علــى التنظیمــات الطبیــة ،و نمــاذج االســتفادة  الطبیــة و االجتماعیــة ، و توزیــع األطب

، 2009محمــد الجــوهري و آخــرون،. (مــن الخــدمات الطبیــة و غیرهــا مــن الموضــوعات
طبیـة اتجـه للتنظیمـات ال  Djertli "جـارتلي " و نالحـظ أن تحلیـل ) .  34ص  33ص
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. نحــو العمومیــة بهــدف الشــمولیة مــا جعلــه یعــالج أكثــر مــن محــور فــي محــاوره البحثیــة 
  : فیرى أن هناك ثالثة محاور تنظیمیة لها " جارتلي للمستشفى " فیما یتعلق بتحلیالت 

أن المستشـــفیات یجـــب أن تـــوزع و تـــنظم و تتعـــاون تبعـــا لألســـس جغرافیـــة حتـــى  -
 .الطبیة للمحتاجین إلیها  نتأكد من سهولة وصول الخدمات

یجــب أن یــرتبط تنظــیم المستشــفیات بتأكـــد مــن وصــول خــدمات كافیــة لنوعیـــات  -
 . مختلفة من المرضى المحتاجین إلیها 

القرارات أن تتخذ تبعا لتنظیم و إدارة و إشراف و تعاون أفراد الهیئات التي تمثل  -
 . و دوره في العمل  إیدیولوجیةكافة المهن فیها ، حسب 

ألهمیـــة دراســـة أنمـــاط العالقـــات بـــین الطـــاقم الطبـــي و المرضـــى ، و -Djertliیشـــیر  و
أهمیــة التعــاون بــین مقــدمي الخــدمات الطبیــة و االجتماعیــة و كیفیــة االســتفادة منهــا فــي 
مواجهة الضغوط االجتماعیة و االقتصادیة التي تواجههـا هـذه التنظیمـات الصـحیة عنـد 

  .تقدیمها للرعایة 
  : تجاهات المعاصرة  اال     3.2.8

  االتجاه الوظیفي :  
ینظر أصحاب هذا االتجاه للتنظیم كنسق اجتماعي یتكون من مجموعة أنسـاق فرعیـة ، 
و هو نفسه یعتبر نسقا فرعیا لنسق أكبـر هـو المجتمـع ، و یـرون أن المستشـفیات تمثـل 

تحقیق " ،" المواءمة " هذا النوع من التنظیم الذي یلزمه مجموعة متطلبات وظیفیة منها 
، كمـــا تتمیـــز التنظیمـــات الصـــحیة بنظـــام " الكمـــون "،"تكامـــل ال" ،"التـــدعیم " ، "الهـــدف 

لتقسیم العمل یختلف عن غیره من التنظیمات األخرى ، و هو ما یزید من  االنجـاز  و 
  . الفعالیة التنظیمیة 

مـا زالـت الدراسـات الوظیفیـة الحدیثـة للتنظیمـات الصـحیة  مهتمـة : تقسیم العمل  -
ل فیها ، على اعتبار تمیز و خصوصیة هذا التقسیم بدراسة التغیر في نظام تقسیم العم
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            ، و تضــــــــمنه لهیئـــــــــة إداریـــــــــة و أخـــــــــرى طبیـــــــــة ، و لكـــــــــل منـــــــــه تركیبتـــــــــه الوظیفیـــــــــة     
و صــراعاته الداخلیــة و الخارجیــة ، كمــا كــان لمتغیــر التكنولوجیــا تــأثیر كبیــر علــى هــذا 

ـــة ركـــزت ) . 36، ص2009محمـــود الجـــوهري و آخـــرون، . (التقســـیم  الدراســـة الوظیفی
علـــى ســـلوك تقســـیم العمـــل فـــي تحلیـــل المؤسســـات الصـــحیة بمـــا فیهـــا المستشـــفیات لمـــا 
تحتویه من تخصصات طبیة و شبه طبیة مختلفة ، و ذلـك لوضـوح الـدور المهنـي دون 

 .  عبء زائد في المسؤولیات العالجیة 
الحدیثــة  مــن المفــاهیم التنظیمیــة التــي مازلــت محــل اهتمــام الدراســات: االنجــاز  -

للتنظیمـات الصــحیة ، فهــي تــرى أن انجــاز هـذه التنظیمــات ألدوارهــا متوقــف علــى ثقافــة 
محمـــود .(اإلداریـــین ، خاصـــة الرؤســـاء مـــنهم ، فهـــذه الثقافـــة قـــد تخلـــق مـــواطن للصـــراع

 M.Bب جیروتـوس .م" و هـو مـا أشـار إلیــه ). 38، ص2009الجـوهري و آخـرون، 
Gerowitz   1996   "ر ثقافــة اإلدارة العلیـــا علــى االنجـــاز فـــي فــي بحثـــه عــن تـــأثی

 . المستشفى في دراسة مقارنة بین قطاعات صحیة مختلفة الدوائر في أمیركا 
ـــــة التنظـــــیم - ـــــة فـــــي : فعالی ـــــدرس الفعالی ـــــة  ت ـــــة الحدیث ـــــت الدراســـــات التنظیمی مازال

التنظیمات الصحیة  و الطبیة ، خاصة فیما یتعلق بدور أفـراد الهیئـة اإلداریـة و الطبیـة 
الــذین یــدیرون الخدمــة الطبیــة فــي هــذه التنظیمــات ، التــي تتطلــب ســمات مهاریــة تمیــز 

بعضـــها كالســـیكي یتفـــق فیـــه كـــل مـــن یقـــوم بمثـــل هـــذه . إدارتهـــم لهـــذه الخدمـــة النوعیـــة 
بولــدي و آخــرون .د"كمــا أشــار). 38، ص2009محمــود الجــوهري و آخــرون، .(المهمــة

D.Boldy et Others  )1996 "  (الصــفات المقارنــة " عنــون ب فــي بحــثهم الم
إلــى بعــض الدراســات التــي ربطــت بــین ســمات "  لمــدیري الخــدمات الصــحیة النشــطین 

الشخصیة و الفعالیة التنظیمیة في المؤسسات الصحیة ، كما أكدوا علـى أن التنظیمـات 
الصحیة على غیرها من التنظیمات األخرى تتمیز بمستوى عالي مـن الفعالیـة سـواء مـن 

داریـة أو الطبیـة فـي الوالیـات المتحـدة األمریكیـة ، و ذلـك ألن المسـألة مسـألة الناحیة اإل
 . موت أو حیاة في عالم الطب و العالج 
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    اتجاه النسق الفني : 

ینظر أصحاب اتجاه النسق الفني للتنظیم بوصـفه نسـقا اجتماعیـا تـرتبط فیـه التكنولوجیـا 
          یطــة بهــذا التنظــیم ، لهــذا فالتكنولوجیـــابعواطــف األفــراد ، و كالهمــا یــرتبط بالبیئـــة المح

و البنــاء الرســمي یحــددان درجــة إشــباع األفــراد داخــل و خــارج هــذا التنظــیم ، و یحــددان 
شكل العالقات المتبادلة بین الجوانب الرسمیة و الغیـر رسـمیة و منـه شـكل العالقـة بـین 
التنظیم و البیئة ، أما عن نظریتهم لتنظیم الطبي فلم تختلف عن سابقیها في تأكید دور 

یـــة و العالقـــة مـــع البیئـــة المحیطـــة ، كمـــا أضـــاف هـــذا االتجـــاه دور التغیـــرات التكنولوج
الجوانـــب االقتصـــادیة للتنظـــیم و أهمیتهـــا فـــي تشـــكیل درجـــة إشـــباع األفـــراد مـــن الخدمـــة 

فنـي فـي معالجـة التنظـیم فـي -الطبیة التي یقـدمها ، و هـو مـا یتناولـه هـذا الطـرح النسـق
 : المستشفیات 

نولوجیـا فـي الدراسـات الحدیثـة  مـن فهـم الفهـم سـاهمت التك: التغیر التكنولوجي   -
الموضـــــوعي لتحلـــــیالت التنظیمـــــات الصـــــحیة،و عالقتهـــــا بمتغیـــــرات مختلفـــــة كـــــالحراك 
االجتماعي أو الطبقة أو العرق،و تصنیف األمراض حسب أنماط الشخصیات و أنماط 

 .الحیاة المعیشیة و االجتماعیة 
لحدیثـــة للنســـق الفنـــي أن تالحـــق حاولـــت الدراســـات ا: العالقـــة بالبیئـــة المحیطـــة  -

ـــــة المتالحقـــــة و الســـــریعة فـــــي المجتمعـــــات المحیطـــــة بالتنظیمـــــات  التغیـــــرات االجتماعی
الصحیة ، و تبحث في تغییر األدوار التـي تقـوم بهـا تبعـا لـذلك ، حیـث حاولـت معالجـة 

 محمـود الجـوهري و. (الفجوة بین األدوار المختلفة لألفراد القـائمین علـى هـذه التنظیمـات
 ) .40، ص2009آخرون، 

ـــرودى هـــارفرد "كمـــا أشـــار  ـــي دراســـة )"Trudy Harpham)1994تُ             التحضـــر " ، ف
ــــي "و الصــــحة العقلیــــة فــــي األقطــــار النامیــــة  ، حیــــث أن التحضــــر یتضــــمن تغیــــرات ف

و یعتقـد أن هـذه التغیـرات تـؤثر علـى الصـحة العقلیـة لألفـراد . األحداث الحیاتیة لألفراد 
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مراضهم ، و مدى انتشارها ، و ذلك لتأثر الثقافة النفسیة لألفراد و غیرها مـن و نوعیة أ
العوامـل التـي تسـاعدنا علـى فهـم األدوار التـي ستضـاف للعـاملین فـي التنظیمـات الطبیـة 

  . في الدول النامیة ، و التي تصاحب التحضر و تؤثر على الصحة العقلیة لألفراد  
نتیجــة الرتفــاع اســتخدام التكنولوجیــا الطبیــة : اقتصــادیات التنظیمــات الصــحیة   -

المتطــورة ، و التغیــرات المتالحقــة فــي عالقــة هــذه التنظیمــات بالبیئــة المحیطــة خاصــة 
بــالنظم االقتصــادیة فیهــا ، أضــاف أصــحاب النســق الفنــي فــي دراســتهم لتلــك التنظیمــات 

و إعادة تسـییر الصحیة دراسة اقتصادیتها ، خاصة إعادة هیكلیة أجور العاملین فیها ، 
 . الخدمة التي تقدمها بغرض تحویل مجانیتها تدریجیا إلى خدمة مدفوعة األجر كاملة 

  االتجاه النفسي االجتماعي  

ینظـر أصـحاب هــذا االتجـاه للتنظـیم االجتمــاعي عبـر حاجـات و دوافــع أعضـاء التنظــیم 
الشخصــیة ، فكالهمــا یــؤثر علــى ســلوكیات األفــراد ، و قــد یشــكل منــاطق للصــراع بــین 
الفرد و التنظیم ، و یؤثر على انجاز التنظیم لمهماته األساسـیة ، و قـد یخلـق تنظیمـات 

جـــات و الـــدوافع الشخصـــیة ألعضـــاء و مرضـــى أمـــا عـــن هـــذه الحا. غیـــر رســـمیة فیـــه 
التنظیمات الطبیة فقد بحثهـا علمـاء االجتمـاع الطبـي فـي بحـوثهم الحدیثـة عبـر اسـتجابة 
المرضى للرعایة الطبیة ،    و عالقة المرضى بأفراد هیئة التمـریض ، و  العالقـة بـین 

و هذا مـا سـنحاول االقتصادیة للمرضى ،  –تكلفة الخدمة الطبیة و المكانة االجتماعیة 
 : توضیحه فیما یأتي 

درس أصـحاب هــذا االتجـاه التنظـیم علــى :  اسـتجابات المرضـى للرعایــة الطبیـة  -
أساس الرعایة الطبیة المقدمة من خالل دراسة سـلوك المرضـى ، و مقومـات تقـدیم هـذه 

 )Sara Karmel  )1988" سـارا كارمـل" الرعایة في المستشفیات العامـة ، و أشـارت 
         أن مراعـــاة البعـــد النفســـي و االجتمـــاعي فـــي تقـــدیرات األفـــراد لجدیـــة التشخیصـــات  إلـــى
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و الفحوص ضروري عند دراسة دور هذه التنظیمات ، و نوعیة األمـراض و العالجـات 
 . التي یتم معها ذلك ، و تقسیم األدوار تبعا لذلك 

             االتجـــاه  تغیـــرت نظـــرة أصـــحاب هـــذا: عالقـــة المرضـــى بـــأفراد هیئـــة الشـــبه طبـــي -
ألفـراد   Sandra K. Joos et autres"جـوز و آخـرون . سـاندرا ك " و الـذي تمثلـه 

هیئة الشبه طبي العاملین في التنظیمات الصحیة ، خاصة فـي عالقـتهن مـع األطبـاء ، 
           و المرضــى أثنـــاء تلقـــیهم لرعایـــة الطبیـــة مـــنهن و صـــراعاتهن مـــع أفـــراد الهیئـــة اإلداریـــة 
و الصحیة، فـي األقسـام الطبیـة المختلفـة مـن حیـث اخـتالف أشـكال التفاعـل و الصـراع 
باختالف طبیعة العمل في األقسام ، و التي تختلـف بـاختالف المعرفـة الطبیـة و الثقافـة 

 .الصحیة بما یتالءم الهیئة الطبیة 
 : االقتصادیة للمرضى  –تكلفة الخدمة الطبیة و المكانة االجتماعیة  -
موضوع تكلفة الخدمة الطبیة مكانا هاما في الدراسـات النفسـیة االجتماعیـة  احتل -

 ".موســبرج .هـــاورد أي" و " جـــیمس روســس " لتنظیمــات الصــحیة ، منهـــا مــا أورده 
James M.Rossers et Howard E.Mossberg )1977(  تحلیـل "فـي كتابهمـا

و یشــیران فیـــه إلــى أن مـــن المشــكالت التـــي تواجــه هـــذه " . للرعایــة الصــحیة المتقدمـــة 
التنظیمـات أن النــاس یجهلــون مصـادر هــذه الرعایــة الصـحیة المتاحــة ، و بالتــالي قــد ال 

      و أن االختالفــــات االجتماعیــــة و الثقافیــــة تــــؤثر علــــى نمــــاذج توزیــــع . یســــتفیدون منهــــا 
  . فادة األفراد من مصادر الرعایة الصحیة و است

االقتصــادیة تــأثیر للمرضــى ، و نمــط الرعایــة  –كمــا یعتبــر للمكانــة االجتماعیــة  -
    و الصــحیة المقدمــة مــن نوعیــات معینــة مــن المستشــفیات العامــة و الشــعبیة       الطبیــة

 جتماعیــة ، و المتخصصــة ، كمــا یعتــرف التنظــیم الصــحي بــالروابط اال    و المتعــددة  
ایریـك نـورد " و شكل الجماعات االجتماعیة في المجتمع المحلي ، و هو مـا أشـار إلیـه 

، من حیث فكرة الرعایة الصحیة التي )Erik et Espen Dahl)1989   و اسبن دال
تقوم على أنها خدمة یجب أن تنشر بین األفراد تبعا للحاجة لها ، و لـیس تبعـا للرفاهیـة 
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" و تطــرح هــذه الدراســة فكــرة .  انــة التعلیمیــة أو الرابطــة االجتماعیــة المطلوبــة أو المك
، حیــث أن اســتجابات األفــراد المنتمــین " الجماعــة االجتماعیــة ذات المكانــة االقتصــادیة 

للجماعــات ذات المكانــة االقتصــادیة المنخفضــة للرعایــة الطبیــة التــي تقــدمها للتنظیمــات 
اقتصــادیة مرتفعــة ، بغــض النظــر أو _ اعیــة الصــحیة ، أكبــر ممــن هــم فــي مكانــة اجتم

بـــاختالف الجـــنس و العمــــر ، و أشـــارت مؤشـــرات العدالــــة االجتماعیـــة لتوزیـــع متــــوازن 
  . لخدمات المستشفیات فیما یتعلق بالحاجة لتواجدها 

  االتجاه الثقافي : 

یركــز هــذا االتجـــاه علــى لتوضــیح أهمیـــة التعــاون بــین التنظیمـــات الصــحیة و المجتمـــع 
من أجل تقلیص حجم میزانیات هذه التنظیمات ، بنقل جانـب مـن الرعایـة . ط بها المحی

و هــذا مــا یســتلزم مراعــاة الجانــب الثقــافي فــي ) رعایــة منزلیــة ( الطبیــة المقدمــة للمنــزل 
     ). 48، ص2009محمــــد الجــــوهري و آخــــرون ،(ســــلوك األفــــراد المرضــــى و العالجــــي 

لصـعوبة تغییـر النمـاذج التفسـیریة للمـرض و طـرق "   Hudelsonهادلسـون" و تشـیر 
،و أنـه مـن المهـم أن نفهـم المحتـوى )48،ص2009محمد الجوهري و آخرون،(عالجها 

ــا ، و أن نعــدل مــن األدوار العالجیــة ألفــراد  ــتم العــالج أحیان ــه ی الثقــافي الــذي مــن خالل
 . الهیئة الطبیة في التنظیمات الصحیة الرسمیة 

هذا االتجاه قد ركزوا دراساتهم الحدیثة حـول التنظیمـات الصـحیة  و نالحظ أن أصحاب
العالقة بین ممارسي الطب الرسمي و التقلیدي ، : في ثالث محاور بحثیة أساسیة هي 

               و عالقــة التنظیمــات الصــحیة الرســمیة بالثقافــة العالجیــة لجماعــات اجتماعیــة معینــة ،
  . لشعبیة الصحیة في المجتمعات المحلیة و األبعاد الثقافیة للمشاركة ا

  االتجاه اإلداري : 
       لعلوم اإلدارة فضل كبیر في دراسة التنظیمات المختلفة و منها التنظیمات الصحیة ، 
و هناك مساهمات بحثیة عدیدة حول إدارة التنظیمات الصحي ، و البنیة التنظیمیة 

 Eliot" الیوت فریدسون " الطبیة ، و الهیاكل اإلداریة لتنظیمات الطبیة ، حیث ناقش 
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Freidson )1963( كما . الصراعات بین الهیئة اإلداریة و الطبیة في المستشفى
العالقات التفاعلیة بین أفراد الهیئة ) Colin Grant")1963 كولین جرانت" ناقشت 

ثم انتقلت لدراسة . اإلداریة و الطبیة من خالل المدخل التقلیدي في إدارة المستشفیات
التغیر في هذه العالقة تبعا للتغیر في إدارة الرعایة الصحیة المقدمة ، و في أدوار 

مات الممیزة للمدیر  التنظیمات الصحیة الحدیثة ، و كیفیة اتخاذ القرارات فیها ّ ، و الس
كما طور االتجاه اإلداري . اإلداري الجید ، و مفاتیح القوة في عملیة إدارة المستشفى

التنظیمات الصحیة من خالل أدوات منهجیة جدیدة كاالستعانة ببطاقات الرعایة الطبیة 
ي خارج المستشفى ، و بیانات الصحف عن الوفیات ، كما دُرس دور التكنولوجیا ف

إدارة التنظیمات الصحیة و مدى التقدم الذي سیحدثه في أنظمة تقدیم الرعایة الطبیة،  
 )1994(جیمس ستادنكي  و آخرون"كما أشار . و حول إدارة النظم الصحیة 

Games Studnicki et autres " أن عددا كبیرا من مصادر القوة البشریة تركز ،
االحتیاجات الصحیة "التي تختص بتحلیل جهودها في توصیل البرامج،ونسبة قلیلة هي

رغم هذا ما زال أصحاب ). 55،ص2009محمد الجوهري وآخرون،"(للمجتمع المحلي
هذا االتجاه اإلداري ینظرون للتنظیمات الطبیة عبر الموضوعات األولى لدراسته ، 
حیث اقتصر التجدید في استخدام التكنولوجیا و تغییر أنماط التنظیمات من حیث 

  . المراكز و األقسام الصحیة ، كما درست البحوث الكالسیكیة المستشفیات  دراسة

  
        تنتهي الباحثة في خالصة هذا البحث إلى أن التماثل التنظیمي یشیر إلى فعل
         أو عملیة غیر منتهیة تتغیر و تتطور مع مرور الوقت ، و تتأثر بالمتغیرات 
و الظروف المؤثرة في البیئة المحیطة ،  فمن خاللها یعمل الفرد على إحداث تغییر أو 
تطویر لروابط مع شخص أو جماعة أو یعترف بوالئه لمنظمة ما ، كما یتشابه بصفات 
مشتركة تعمل على توحید الطرفین ، ما یجعل التماثل عملیة معرفیة سلوكیة تنبع من 

 ُ ویات مختلفة ت و هو ما یجعل الباحثة ،  شكل في األخیر تماثل األفراد التماهي مع هُ
ویة التنظیمیة  ُ تعترض على بعض األدبیات التي تقر بأن التماثل التنظیمي هو نفسه اله
عتبر شكل من األشكال الجدیدة للتماثل االجتماعي ، و الذي یخدم المنظمات  ُ ، حیث ی

  .باعتبارها أرضیة اجتماعیة واسعة 



 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثالث
  



 

 ~ 94 ~  
 

  

تٌعتبر الضغوط النفسیة  نتاج التقدم الحضاري و سمة من سمات الحیاة المعاصرة 
،حیث یتمیز فرد العشریة األخیرة  بسیكولوجیة معقدة ، حدثت باختالف ممارسة األدوار 
و تعدد المسؤولیات على المستوى الحیاتي و المهني بشكل عام ما جعلنا نتناول متغیر 

ادیة تنظیمیة من خالل ضبط المفهوم و كیفیة تناوله الضغط النفسي وفق مقاربة عی
      النظري ضمن مقاربته السیكولوجیة و مصادره على المستوى الشخصي و المحیطي ، 
و ما ینتجه هذا التفاعل من آثار توجب على الفرد التكیف معها سواء من حیث 

ة المجهدة التوظیف الدفاعي و االستخدام المعرفي في تقییم و مواجهة  الوضعی
           كاستراتجیات عالجیة  ، أو من حیث اإلطار التنظیمي في تطویر اإلجراء المهني 

 .و تنمیة المورد البشري ، من أجل تحقیق التكیف المهني و التوافق النفسي 

 :  التطور التاریخي لمـــفـــهوم الضـــغـط النـفســـي - 1

عوبة في تحدید تعریف لهذا المفهوم یطرح اإلطار النظري لمفهوم الضغط النفسي ص
          الرتباطه بعدة مفاهیم متقاربة من حیث المعنى و من حیث اختالف الطرح النظري
و تنوع مصادر الضغط النفسي ، حیث عرف هذا التطور مراحل أطرته حسب 

  : التخصص و الصیغة العلمیة التي یُطرح من خاللها  و تغیرات  الزمن 

جدَ في اللغة ) 14ق( أول مرة استعمل فیها هذا المصطلح كانت خالل القرن  ُ ، حیث و
  .التي تعني سحب الشيء بشدة ~Stringere ~ الالتینیة 

الضغوط في سیاق العلوم الطبیعیة بالرغم من أن  17في القرن   Hookeكما استخدم  
تمر تطور هذا المفهوم ، ، و قد اس 19هذا االستخدام لم یكن منظما حتى بدایة القرن 

 ) .19، ص 2008جمعة یوسف ، . ( حیث اعتبر الضغط أساس اعتالل الصحة 
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         " التوتر" ، "التعسر " ، "اإلكراه " على أنه الداللة على   18و فُسر في القرن 
 ) .73، ص  2005یوسف جوادي، " .( إجهاد قوة اإلنسان العقلیة و الجسدیة " ،  و 

شاع كبدایة لطرح هذا المفهوم استخدامه في مجال العلوم الفیزیائیة  19لقرن في نهایة ا
و الهندسیة إلى ما یحدثه الضغط كخاصیة فیزیائیة م تغییر في شكل المعادن أو 

ممت " الشقوق أو الكسور و هذا یعني  ُ زیادة تحمیل المعدات أكثر من الطاقة التي ص
،  2008أبي مولود عبد الفتاح ،.( كسرها من أجلها سیؤدي إلى تلف هذه المعدات و 

ُستعار المعنى إلى حقل العلوم النفسیة لیشیر إلى)  17ص  _الضغط _اإلجهاد" لی
 .  ) 73، ص  2005یوسف جوادي ،( _ العبء 

مصطلحات   Stressفي تعریبه لكلمة" انطوان هاشم" كما اختار
                       .قرب لالستعمالالكرب،الضائقة،اإلرهاق، اإلجهاد لكونها أكثر فصاحة و أ

  ) .8ص 2002لوكیا الهاشمي ، بن زروال فتیحة ،( 

إلى أن مصطلح الضغوط من أكثر المصطلحات عرضة لسوء   Wiliamsیشیر ولیامز 
االستخدام من قبل الباحثین ، حیث غالبا ما یستخدم من قبل الباحثین للتعبیر  عن 
السبب و النتیجة في آن واحد ، و ذلك نتیجة للخلط القائم بین العوامل المسببة للشعور 

  ) 34، ص  2006بوبكر عائشة ، (بالضغط 

أن الضغط أو العبارات مثل اإلجهاد ، التوتر النفسي ، االحتراق   Rivolierكما وضح 
" إلى مصطلح   coxالنفسي ، مصطلحات صعبة التحدید  ، كما اجتهد الحقا الباحث 

         بكونه إحدى المفاهیم السیكولوجیة و التربویة الغامضة  Stress "الضغط النفسي 
نفسي التي تُستخدم في المواقف المشابهة ، و غیرها من المصطلحات البدیلة للضغط ال

أن الضغوط تظهر في مجموعة المتاعب ،و التي یقصد بها المواقف   coxكما أوضح 
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   .التي تخرج عن النمط العادي للحیاة ، أو المواقف التي تعرقل األنشطة العادیة لفرد 
 )  73، ص  2005یوسف جوادي ،( 

عن مفهوم االتزان   walter canonریكي تكلم الفیزیولوجي األم 1920في سنة 
حیث تعامل مع الضغط في سیاق كالمه عن المستویات   Hemeostasicالحیوي

، 1995عمار الطیب كشرود، (الحرجة للضغط و االستعمال الحدیث لهذا المفهوم
حول ما   walter canonتركزت جهود الباحث كانون  1932،و في سنة )  303ص

، ما یمكن الكائن   Adaptiveأو الفر كاستجابة تكیفیة أو توافقیة أسماه باستجابة الكر
 ) 23،ص  2008جمعة یوسف ، . (من االستجابة السریعة للتهدید 

یعود التوظیف العلمي المنظم لمصطلح الضغط ألول مرة إلى األبحاث المخبریة  
حین كتب أول مقال له في  1936الطبیب الكندي سنة  hans.selyeلطبیب الكندي 

عندما درس أثر التغیرات  1956ثم في سنة   Nature 1هذا الموضوع في مجلة 
               .الجسدیة و االنفعالیة غیر السارة الناتجة عن الضغوط و اإلحباط  و اإلجهاد

، حیث اكتشف )  19،ص  2009أحمد نایل العزیز، أحمد عبد اللطیف أبو سعد، ( 
ذلك عن طریق الصدفة العلمیة حین درس أعراض التكیف من خالل محاولة بحثه عن 
.                              الهرمونات  الجنسیة من خالل حدوث تلف للخالیا الجنسیة أثرى عوامل ضارة نفسیة 

  "   مفهوم التكیف العام " ما سمح له بوضع ) 73، ص  2005ي ،یوسف جواد(

  :سیالي أن الضغط النفسي استجابة تتكون من ثالثة مراحل  Selye و یرى 

مرحلة التحذیر أو الصدمة ، و فیها تنشط العضویة لمواجهة : المرحلة األولى  -
ص في حالة أهبة و تقوم بافرازات هرمونیة و یتسارع النبض ، و یصبح الشخ  التهدید 

  .  و استعداد للمواجهة أو الهروب 
  .مرحلة المقاومة حیث تعمل العضویة على مقاومة التهدید : المرحلة الثانیة  -



 

 ~ 97 ~  
 

        مرحلة اإلنهاك و تحدث عند الفشل في التغلب على التهدید ، : المرحلة الثالثة  -
ویة لمصادرها و استمرار الضغط النفسي لفترة أطول مما ینبغي استهالك العض

  .الفیزیولوجیة مما یؤدي إلى االنهیار الجسمي أو االنفعالي 

الضغط النفسي بطریقة أخرى تبین أن الفرد یعمل تحت ظروف   Hebیفسر هب 
خارجة عن إرادته في التحكم فیها ، فیصبح قلقا، ضعیف التركیز ، فیقل أیضا آداؤه عن 

 .ي المتوقع و هنا یصل الى حالة االنهیار النفس

الحقا الضغط النفسي وفق مفهوم العتبات الفارقة حیث یبدأ الفرد   Appleyفسر آبالي 
باإلحساس ببعض التغیرات السلوكیة كمحاولة للتكیف مع حالة الضغط النفسي ، أطلق 

و إن لم تنجح هذه المحاولة في تقلیص حالة " عتبة السلوك التكیفي الجدید " علیها 
، لینتقل في حالة الفشل إلى ظهور " اإلحباط " رد الى حالة الضغط النفسي ، یصل الف

و الضغط النفسي یظهر كنتیجة .  األمراض السیكوسوماتیة حیث عتبة التمزق النفسي 
الفرد (للعالقة بین الفرد و المحیط ، و هناك اثنان من العوامل التي تتوسط هذه العالقة 

بوبكر (و إستراتجیة الضبط و التحكم ) دراكاإل(عملیة التقییم المعرفي : هما ) المحیط –
  )35، ص 2006عائشة ،

حول  1966سنة    «lazerouse et Folkuman »" الزروس و فولكمان " استكمل 
دراسة صیرورة التكیف،والتغلب على الضغوط، كما ركز على مفهوم الضغوط النفسیة 

/ على شكل مثیركمصطلح عام یشمل كل المناطق التي تحدث فیها مشاكل اإلنسان 
 كما تركز أعمال الزروس من اهتماماته بعملیة المواجهة أو التعایش . استجابة 

.Coping   
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مشیرین إلى   «Mashall et Cooper  » " مارش و كوبر" تتبع كل من  1979في 
بدراسة الحالة   20في خمسینیات القرن  Wolfأن أول من استخدم هذا المصطلح هو 

 . ان العضویة لدى اإلنس

ــــــمامات علم النفس  ــــ ــــ ــــ ٌطرح هذا المفهوم في بدایات علم النفس  بصیاغة علم : اهتــــ
في " الضغوط " ، حیث لم تظهر كلمة " القلق" النفس الدینامي على أساس مصطلح 

و خاصة اثر الحرب العالمیة    1949حتى عام " الملخصات السیكولوجیة " فهرس 
 .  الثانیة 

 ".البشر تحت الضغوط " كتابه بعنوان  1945سنة «Grunker et Speigel» كتب

في الستینات كان هناك اعتراف متنامي بأهمیة ظهور الضغوط االنفسیة ، غیر أن 
 .مواجهاتها و إدارتها هي التي تٌفسر الفروق الكبیرة في المردود التكیفي لألفراد 

بقضیة أحداث الحیاة الضاغطة ، « Halmes et rahe »اهتم كل من هالمس و راه 
وهي التي تسهم في حدوث الضغوط بأشكال مختلفة لدى البشر، و أطلقا علیها مقیاس 

 )23، ص  2008جمعة یوسف ، . (تقدیر إعادة التوافق االجتماعي 

درس األحداث الضاغطة و وضح الفرق  «hans.selye » في السبعینات درس هانز
 " . و الضغط السلبي الضغط االیجابي " بین مفهوم 

 «Cooper et Payne »  et « Goberger et Breznitz » تتباعت بعدها أبحاث 
  Colmanو دراسة كولمان  1982سنة " كوبر و باین" ، و"جوبرجر و برازنیت " 

                        . حیث بدأ التركیز على الضغوط في مجال العمل 1988
 . ) 73، ص  2005یوسف جوادي ، (
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المعنى االشتقاقي للمصطلح إلى األصل الالتیني فكلمة   Semithو یرجع سمیث
و هي تعني الصرامة  و تدل  Stictusمشتقة من الكلمة الالتینیة  Stressالضغط 

ضمنیا على الشعور بالتوتر و إثارة الضیق و الذي یرجع في أصله إلى الفعل 
Stringere   طه عبد العظیم حسین ، سالمة عبد العظیم حسین ( .و الذي یعني یشد

 )  18- 17، ص  2006،

         تركز الدراسات الحالیة للصحة النفسیة على العالقة القائمة ما بین الضغط النفسي 
و آثاره على الصحة في ضوء تدخل بعض المتغیرات الذاتیة التي من شأنها أن تؤثر 

قیق السلوك التوافقي أو الصحي مثل أعمال  على مسار العالقة و توجیهها نحو تح
 .   Seiglman الباحث

شهدت األعوام األخیرة اهتمام بالضغوط على مستوى  البحث و التنظیر  و خاصة لدى 
علماء النفس ، بما فیها الجزائر اثر ما عاشته من ظروف قاسیة من حیث االهتزازات 

شریة السوداء  إلى كوارث طبیعیة في السیاسیة  و النزاعات األهلیة  التي عرفتها الع
فترة الحقة ساهمت في انتشار مشاكل العنف والفشل والفقدان واالعتداءات ، و بالتالي 
فقد تناول الباحثین مفهوم الضغط النفسي كمجال خصب لدراسة الفرد الجزائري بتعدده 

مثل  ُ الشریحة في تنوع ثقافته من حیث تعرضه للضغوط النفسیة و الصدمات كموضوع ی
المرضیة األكثر تمثال اجتماعیا حیث تعدى طرح هذا المفهوم إلى المؤسسات الصناعیة 
و المنظمات اإلداریة و الفرد الجزائري العامل، و ترى الباحثة أن تناول متغیر الضغط 
النفسي كظاهرة یستدعي ضبطه حسب مجال البحث و سیاق الدراسة و تحدید مجتمع 

  . البحث 
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  :  ـهوم الضـــغـط النـفســـيمـــفــ - 2
لقد عرف العلماء الضغط النفسي باتجاهات مختلفة حسب النظریات و االتجاهات 

 : المعرفیة و یصنف الباحثون مفهوم الضغط من حیث أكبر ثالث  اتجاهات 
  االتجاه األول:  

یعرف الضغط النفسي باعتباره مثیرا ، حیث یتبنى فریق من علماء النفس تعریف 
الضغوط باعتبارها  مثیرات ضاغطة ، هي في الغالب أحداث تُفرض على الشخص ، 

          ) . عوامل غریزیة مثل الجوع أو الرغبة الجنسیة ( أو تنبع من داخل الشخص نفسه 
رف الضغط من قبل بعض علماء َ ع ُ   : هذا االتجاه كالتالي و ی

  .أنه حادث مثیر یلقي مطالب صعبة على الفرد  Holmes 1986 هولمزیرى 
  .بأنه أي تغیر یلقي عبئا على قدرات التكیف لدى الفرد  Tolor 1986یعرفه تولور 

)Tolor,1986 ,p48( 
 الضغوط مثیرات أو تغیرات في البیئة الداخلیة أو الخارجیة و تكن على Ress یرى 

         درجة من الشدة و الحدة و الدوام بحیث تثقل القدرة لكائن الحي الى حده األقصى
             أو عدم التوافق ،  و التي في ظروف معینة یمكن أن تؤدي إلى اختالل السلوك 

و بقدر استمرار الضغط بقدر ما یتبعه . أو االختالل الوظیفي الذي یؤدي إلى المرض
 . و نفسي  من اضطراب جسمي

أن الضغوط تنتج عند ما تزید المطالب الخارجیة عن  )Fontana(" فرنتنا " یرى 
         القدرات و اإلمكانیات الشخصیة للكائن الحي ،  و هي استجابة انفعالیة لموقف معین
و الضغط متغیر بیئي مثل ضغط الجمهور على الالعبین ، و من ثم تعرف الضغوط 

 . بأنها توافق ضعیف للفرد مع المواقف التي یتعرض لها 
األحداث التي تُفرض على : Oltmanns et Emery 1998 لتمان و ایمريیرى 

  .   الشخص و تلزمه أو تتطلب منه تكیفا فسیولوجیا أو معرفیا أو سلوكیا
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  : في ثالث فئات هي   Lazarus et Cohen یصنفها الزروس و كوهین  و
 .التغیرات الحیاتیة الكبرى أو الرئیسیة و التي تؤثر في عدد كبیر من األفراد -
 .أحداث الحیاة الكبرى التي تؤثر في شخص واحد أو عدد قلیل من األشخاص  -
 ) 12، ص  2008یوسف جمعة ، (منغصات الحیاة الیومیة   -

على أنها تشیر إلى وجود عوامل خارجیة ) 2001(كما یعرفها محمد قاسم عبد اهللا 
بالتوتر الشدید ، و بازدیاد شدة هذه الضغوط قد یفقد الفرد  إحساساتحدث لدى الفرد 

 .قدرته على االتزان ، التكیف ، و یتغیر نمط سلوكه و شخصیته 
 االتجاه الثاني : 

جابة حیث یعتبر الضغوط النفسیة استجابة لظروف یعرف الضغط النفسي باعتباره است
البیئیة ، و من ثم فهي تعرف على أساس معاییر و محكات بیئیة مختلفة  ، حیث 

  :یعرف بعض العلماء الضغط النفسي باعتباره استجابة كالتالي

بأنه استجابة فیسیولوجیة نتجت عن أحداث  Selye 1977 یعرفه سیالي
  ) p20 ) Seley,1997,.مزعجة

بأنه نمط االستجابة المحددة أو غیر المحددة التي  Zimbardo 1985 یعرفه زمباردو
. یقوم بها الكائن لحادث یخل بتوازنه و یرهق أو یتجاوز قدراته على التكیف 

(Zimbardo ,1985,p112)    
تعریفا آخر للضغوط في   2001Kreinkner et Kinikiقدم كل من  كریتنز وكینیكي

الضغوط النفسیة عبارة استجابة تكیفیه ، تتوسطها الخصائص الشخصیة للفرد : قولهما 
أو موقف أو حدث . و العملیات النفسیة و التي تظهر كنتیجة الفرد ألي مثیر خارجي 

  )  29، ص  2010شارف ملیكة ،. (یضع مطالب نفسیة و جسدیة على الفرد 
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 االتجاه الثالث: 
یمیل إلى االهتمام بتقییم الفرد لألحداث ، حیث یعتبر الضغوط نتیجة عملیة تقدیر   

األحداث باعتبارها ضارة أو مهددة أو تمثل تحدي ، و فحص االستجابات الممكنة من 
 .جهة و االستجابة لتلك األحداث من جهة أخرى 

لفرد و بیئته ، أن الضغط النفسي هو عالقة تنشأ بین ا Lazarus 1981یرى الزروس 
 . یقیمها الفرد بأنها مرهقة ، و أنها فوق قدراته و تعرضه للخطر 

وبعض الباحثین صعوبة تعریف الضغوط بطریقة  lazarus "الزروس"كما یرى 
موضوعیة ، لذا فهو یقترح أن الطریقة التي ندرك بها أو نقدر بها البیئة هي التي تحدد 

تقییم الموقف  و مراعاة الفروق الفردیة في  وجود الضغوط و مستویاتها ، من خالل
  )12، ص  2008یوسف جمعة ، .(كیفیة االستجابة لألحداث المشابهة 

الضغوط النفسیة بأنها عملیة تقییم األحداث كمواقف  أن Taylor  1975تایلور یؤكد 
 (Taylor,1975 ,96). انفعالیة وفسیولوجیة مهددة، واالستجابة لها عبر تغیرات معرفیة

الضغط النفسي هو تقییم األحداث بأنها مهددة ، أو أنها یمكن  1990  یرى برودسكي
لن تكون باعثة على األلم ، و هو یشمل االستجابات التالیة للتهدید سواء أكانت نفسیة 

 ) Brodsky,1990 ,P75. (أم جسدیة 
ردا  -فردال –الضغوط النفسیة بأنها إثارة العقل و الجسد   Shafer 2000شیفر  یعرف

 .   على مطلب مفروض علیهما 
الضغوط النفسیة عبارة  Kreinkner et Kiniki 2000كریتنز وكینیكي " قدم كل من 

عن استجابة تكیفیة ، تتوسطها الخصائص الشخصیة للفرد و العملیات النفسیة و التي 
 أو موقف أو حدث یضع مطالب نفسیة. تظهر كنتیجة لتعرض الفرد ألي مثیر خارجي 

 ) 29، ص 2010شارف خوجة ،. (و جسدیة على الفرد 
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ـــاك  ــــ أن الضغط البد من التعامل معه كمتغیر، الهدف Tellemback هذا و یؤكد تلنبــــ
.     منه تحقیق عالقات متكیفة بین أي نظام و لیكن الفرد و بیئته الخارجیة المحیطة به

 ) 13-12، ص  2006لوكیا و بن زروال ، ( 
بأنها أي تغیر داخلي أو خارجي من شأنه أن یؤدي إلى استجابة انفعالیة : ا آخرو یعرفه

  )14،ص  2002أكرم مصباح عثمان ، .(حادة و مستمرة 
   أنواع الضغوط النفسیة  -3

یختلف الباحثین في تصنیف الضغوط النفسیة من حیث النوع و الشدة و األثر بالسلب 
  . على سلوك الفرد و التغییر الذي یلحق بنمط حیاته  اإلجابةأو 

  : تصنیف الضغوط النفسیة حسب النوع  1.3
هي كل انعكاس سلبي و ضار على صحة اإلنسان النفسیة : ضغوط العمل  -

والعضویة نتیجة للمتطلبات المتزایدة في بیئة العمل والتي تفوق قدرة الشخص ما یعیق 
 . أداءه 

       ث اثر األزمات المالیة ما یضر الفرد بخسارة تحد: الضغوط االقتصادیة  -
أو فقدان     رزق أو عمل ، فینعكس ذلك على حالته النفسیة و یحدث صعوبة في 

 . مسایرة متطلبات الحیاة 
هي المواقف التي تفوق فیها متطلبات البیئة على قدرات : الضغوط االجتماعیة  -

 .األفراد ما یؤدي إلى استجابة سیئة 
تتشكل اثرى العوامل الداخلیة الضاغطة على أفراد األسرة أو : الضغوط األسریة  -

 . احدهم
هي مختلف الصعوبات التي یواجهها الطالب في مختلف : الضغوط الدراسیة  -

 . مراحل الدراسة
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هي مختلف االحبطات التي یشعر بها الفرد في عجزه عن : الضغوط العاطفیة   -
ثائر أحمد غباري، خالد . (واج أو االستقرار العائلي إشباع حاجاته في الحب و الز 

 ) .  130ص 129، ص  2010محمد شعیرة ، 
  : التصنیف  حسب الشدة   2.3

هي تلك الضغوط التي تحیط بالفرد لفترة و جیزة ثم تنتهي مثل : ضغوط مؤقتة  -
 .ضغوط االمتحانات أو الزواج الحدیث و هي ذات طبیعة سویة 

لضغوط المزمنة فإنها  تحیط بالفرد لفترة طویلة كوجود الفرد إما ا: ضغوط مزمنة  -
عبد العظیم حسین، سالمة عبد العظیم (.أسریة و اجتماعیة اقتصادیة سیئة في ظروف

 ) 34، ص  2006حسین، 
 : تصنیف الضغوط النفسیة  حسب األثر    3.3

      هو عبارة عن التغیرات و التحدیات التي تفید نمو المرء : الضغط االیجابي -
و هذا النوع من الضغط یحسن من األداء العام و یساعد على ) كالتفكیر مثال (و تطوره 

 . زیادة الثقة بالنفس 
            هو عبارة عن الضغوطات التي یواجهها الفرد في العائلة:الضغط السلبي  -

     أو العمل أو في العالقات االجتماعیة و تؤثر هذه الضغوط سلبا على الحالة الجسدیة 
          أو النفسیة ، و تؤدي إلى عوارض مرتبطة بالضغط النفسي كالصداع و ألم المعدة 
. و الظهر و التشنجات العضلیة و عسر الهضم و األرق و ارتفاع الدم و السكري 

 )24، ص  2008بید ،ماجدة بهاء الدین ع(
  : تصنیفات أخرى للباحثین في مجال الضغوط النفسیة  4.3

  : الضغوط النفسیة إلى أربع أنواع هي  Selye یصنف
            و هو الذي یحدث نتیجة الملل و انعدام التحدي : الضغط النفسي المنخفض  -

 . و اإلثارة 
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المسببة للضغط النفسي بحیث نتیجة تراكم األحداث : الضغط النفسي الزائد  -
  .تتجاوز مصادر الفرد و قدراته على التكیف 

و هي متطلبات إلعادة التكیف ، مثل والدة طفل : الضغوط النفسیة الجیدة  -
         السفر ، المنافسة المرغوبة و تشمل كل األوضاع التي تدفع الفرد إلى النجاح  ،جدید

 . تطلبات نفسیة تساعد على االستقرار و التوازنو تكون هذه الحاالت بمثابة حوافز أو م
هي بمثابة متطلبات تفوق قدرة الفرد ، و تؤدي إلى : الضغوط النفسیة السیئة -

         . حالة من الكرب  و الحزن و الكآبة ، ما یؤدي الى عدم االستقرار و فقدان التوازن 
 .و هذه تنقسم إلى ضغوط مزمنة و ضغوط حادة

على أنه یجب أن یتعرض الفرد إلى األنواع األربعة من الضغوط   Selyeو یؤكد سیلي 
  )63، ص  2012أحمان لبنى ، . (في حیاته 

  :   Wiliam Blockerتصنیف ولیام بلوكر 
و یعبر عنه بایجابیة أثره في حیاة الفرد ، : Le bon stressالضغط المفید  -

ضویة التي تستجیب عن حیث یلعب هذا الضغط في تنشیط الجهاز الفیزیولوجي للع
 . طریقه لمواقف المهددة التي تعترضها 

هو الذي بلغ مستوى معین من الشدة ، ما قد یسبب أضرارا :الضغط المضر -
 )6،ص 2006:لوكیا وبن زروال. (معتبرة جسمیة كانت أو نفسیة

 : الــــــــمقــــــــاربة النظریة للضـــــــــغط النفــــــــــــسي  -4
 : الفیزیولوجیة  نظریةال  1.4

  . في عالقة خطیة تبدأ بالتعرض لموقف ضاغط و تنتهي باالستجابة الفیزیولوجیة إزاءها
تفسر هذه النظریة ظهور االضطرابات السیكوسوماتیة على أحد أعضاء الجسم إلى  

ضعف وراثي أو ضعف بنیوي لهذا العضو یجعله أكثر استعدادا لإلصابة في حالة 
حیث أن ) 46،ص 2006لوكیا الهاشمي و بن زروال ،( جهاد تعرض الفرد لإل
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االنفعاالت المستمرة لها تأثیر على الوظائف السوماتیة ، ما یحدث جرح للعضو 
)lésion( ،)، 116، ص2003بدرة معتصم میموني( .  
استند الطبیب هانز سیلي إلى اإلطار الفیزیولوجي في تفسیره للضغوط ، حیث  -

ولید سید خلیفة (غیر مستقل  ، یمثل استجابة للبیئة الضاغطة  اعتبر الضغوط كمتغیر
 . ، و صاغ سیلي هذه النظریة في متالزمة) 151، 2008،

حیثُ تشیر إلى وجود المرض أو االضطراب نتیجة  عدم التكیف الصحیح لدى الفرد ، 
لإلشارة إلى استجابة الفرد المبدئیة تجاه " تفاعل اإلنذار" حیث اقترح سیلي مفهوم 

تمثل التعبئة العامة لجمیع قوى الجسم  (G.A.S)الموقف ألنه اعتقد أن هذه المتالزمة 
سم لمثیر بتحریك مصادره الفیسیولوجیة  و أجهزته الدفاعیة ، حیث یستجیب الج

العضویة ، حیث أن إطالة وضع الخطر یجعل أجهزة المواجهة في حالة إجهاد ، ما 
یؤدي إلى انهیار قدرات اإلنسان على التكیف النفسي ما یؤثر على تحقیق االتزان 

یع  میكانیزمات العضوي الستنفاذ الفرد كل احتیاطه النفسي ، هذا ما ینتج عنه فشل جم
و عضلي أو حركي  ما یؤدي به إلى    الدفاع النفسیة و یتعرض الفرد لحالة كف عقلي

و یحدث هذا عن مراحل  بدایة بتفاعل  .الذهول و إنتاج األعراض السیكوسوماتیة 
  . ) 39، ص 2000فیصل الزراد ، . (اإلنذار إلى مرحلتي المقاومة و اإلعیاء 

 "  حلة اإلنذار مر : " المرحلة  األولى  -
و تسمى مرحلة الصدمة كاستجابة الجسم للخطر الخارجي أو مرحلة التحذیر أو التنبیه 
، كما یسمي البعض هذه المرحلة بمرحلة رد الفعل لألخطار ، حیث تعرف وظائف 
األعضاء قصورا في تزیدها بالدم ، مع انخفاض ضغط الدم و یرجع ذلك إلى عدة 

 : باب التالیة أسباب نذكر م بینها األس
استعداد الجهاز العصبي السمبثاوي و الغدة األدرینالیة بتعبئة أجهزة الدفاع في   - أ

الجسم ، كوضع لمواجهة حالة الخطر ، ما یؤدي إلى استمرار التوتر و قلة تعبئة كمیة 
الدم في األوعیة الدمویة مما یؤثر على عمل القلب و یضعف من إمكانیة دفع الدم 
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بة إلى أنسجة الجسم ، ما یقلل من نسبة األكسجین في  األنسجة و خالیا بالكمیة المطلو 
الجسم كالدماغ و الجهاز العصبي ، الكبد و الكلیتین ما یؤدي إلى انخفاض حرارة 
الجسم و تسارع ضربات القلب ، و زیادة التنفس و تكسیر سكر األنسجة لتوفیر مزید 

 . من الطاقة 
قائیة بهدف حمایة الجسم من الخطر اثر نشاط ضیق األوعیة الدمویة بصورة تل  - ب

و تحدث الصدمة العضویة نتیجة الضغط . الجهاز العصبي السمبثاوي و الباراسمبثاوي 
 .المستمر كمرحلة قصیرة و سریعة جدا تعتبر بمثابة مرحلة انذار و تنبیه للجسم

غدة الكظریة الزیادة في إفراز هرمون األدرینالین و الكورتیزون الذي تفرزه قشرة ال  - ت
كهرمونات مساعدة للدفاع ضد وضع الخطر و تحقیق التوازن العضوي للفرد ، و في 

ما یحث قشرة الغدة الكظریة على إفراز   ACTHحاالت أشد لصدمة نجد إفراز هرمون 
هرمون الكورتیزون و غیرها من المركبات التي تساعد على زیادة مقاومة الجسم  في 

و بدخول الكورتیزون الدم یصحو المصاب لیدخل في  مواقف الشدة و الصدمات ،
المرحلة الثانیة للصدمة ، و بإیجاز یمكننا أن نلخص أهم أعراض المرحلة األولى 

 : للصدمة بما یلي
 .هبوط في ضغط الدم  -
 .تسرع في نبض القلب و في عدد مرات التنفس  -
 . برودة الجلد ، مع تعرق و شحوب الوجه  -
 .  وهن عام و عدم قدرة على التفكیر و التركیز مع شرود الذهن  -
 .صعوبة في النطق  -
 . القيء مع  اإلحساس بالعطش  -
 . االنهیار المفاجئ لقدرات الفرد و فقدان الوعي -
 .كف مفاجئ للوظائف العضویة  -
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. و في حاالت أخرى قد تؤدي الصدمة إلى نزیف في الدماغ و موت مفاجئ  -
 ) 42، ص 2000فیصل الزراد ، (
 مرحلة المقاومة : المرحلة الثانیة  -

تسمى بمرحلة التكیف ، فالفرد إذ یقاوم الضغوط النفسیة ، و تكون أعضاء جسمه في 
حالة تیقظ تام كرد فعل على تأثیر هذه الضغوط ، مما یجعل الجسم في حالة إعیاء و 

المرحلة و على  ضعف و التهي لإلصابة بمرض ، و  غالبا ما تستمر الضغوط في هذه
أساسها تستمر ردود فعل الجسم، ما یؤدي إلى تضخم قشرة الغدة األدرینالینیة ،و تصبح 

كما قد صاب الغدة الكظریة بعجز عن إفراز . آلیات مواجهة الخطر قد قاربت اإلجهاد 
هرمونها الكورتیزون و ذلك بسبب استنفاذه بسرعة ما یسمى بالصدمة الثانویة ، حیث 

مة الجسم ثانیة ،   و بزیادة مقاومة الجسم و زیادة إفراز الهرمونات یصل تضعف مقاو 
 .)43، ص2000فیصل الزراد ،. (الفرد إلى مرحلة اإلجهاد 

و تسمى  بمرحلة اإلنهاك أو مرحلة االنهیار، و تحدث هذه : مرحلة اإلجهاد  -
تیاطیه و ال المرحلة عندما تستمر الحالة و الضغط النفسي ، و یستنفذ الجسم جمیع اح

یتمكن من االستمرار في المقاومة ، فتفشل الوسائل الدفاعیة للجسم فتظهر عالمات 
اإلعیاء تدریجیا و تتوقف قدرة الفرد على التوافق الفیسیولوجي و النفسي و یضعف الفرد 

،  2000فیصل الزراد، (بشكل عام ما یجعله عرضة لالضطرابات السیكوسوماتیة 
كصعوبة التركیز ، فقدان معالم : یكولوجیة و االنفعالیة و المشكالت الس) 42ص

التوجیه ، غیاب االتصال مع الواقع و عدم تناسق الحركات مصحوبة باضطرابات 
 . ) 27، ص  2008أبي مولود عبد الفتاح ، .(الكالم 
  : نظریة التحلیل النفسي   2.4

  :النموذج التحلیلي الكالسیكي   1.2.4
كظاهرة للمشقة النفسیة من منظور نفسي " الضغط النفسي " درس االتجاه التحلیلي
حیث تحدث التفاعالت المتبادلة "  الهو ، و األنا ، األنا األعلى " داخلي ذو ثالث أبعاد
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و على أساسها یحدث هدر لطاقة االستثمار في حالة فشل توافق األنا ، ما یحدث 
،  كما ركز " وضعیة ضغط "لنفسي ما یجعل الفرد في الصراع و سوء تحقیق التوازن ا

كتوظیف   « Conversion »االتجاه التحلیلي على االقالب أو التحویل السیكوسوماتي 
كما في حالة بعض أنواع الشلل و اآلالم  نفسي یعبر عن أعراض جسدیة حركیة

كأعراض أساسیة لضغط  بین القلق كقلق آلي  S.Freud الموضعیة ، حیث میز 
یرتبط بإعادة تنشیط حالة المعاناة البیولوجیة التي یعرفها الفرد خالل األشهر األولى من 
الحیاة  حیث یرتبط بقلق اإلنذار من حیث تحذیر األنا و إطالق آلیات الدفاع ، و القلق 

االخصاء الذي یعبر  و قلق. أمام خطر واقعي  ضد وضعیة خارجیة مهددة عاطفیا 
  . عن صراع عصابي داخلي قد یحمل إرهاصات طفولیة 

ـــاتي  2.2.4 ــــ ــــ ــــ ــب السیكوسومــ ــــ ــــ ــــــوذج الطـ ــــ  : نمــــــ

  مدرسة شیكاغو أللكسندر فرانز Franz Alexander(1943): 
أن السیرورات النفسیة تشبه السیرورات الجسدیة من حیت تأثیر  F. Alexanderیؤكد 

االنفعال على تنشیط أو تثبیط فیزیولوجیة الفرد ، نتیجة الصراع الالواعي ، حیث یحدث 
االضطراب كوسیلة دفاع أو هروب ضد حالة ضغط و یحدث ذلك من خالل ثالث 

  : عوامل قد تساهم في تحدید المرض 
 قابلیة العضو للعطب  -
 طبیعة البنیة النفسیة الصراعیة و میكانیزمات الدفاع  -
 . الشدة االنفعالیة نتیجة ظروف الحیاة  -

بین استجابة التحویل التي تدل على محاولة تعبیر عن  F. Alexander كما میز 
انفعال ما بصورة غیر مباشرة باستعمال بعض األجهزة العضویة، و بین االضطراب 

حیث  وضع .  السیكوسوماتي الذي تحدده استجابة الجسم تجاه انفعال عنیف طال زمنه
فهو یرى أن جوهر . نظرة دینامیة ترتكز على مبدأ الصراع و خاصة الصراع الالواعي 

        و إنما في الوعي المریض . الصراع ال یكمن في وعي المریض و سلوكه الظاهري 
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حیث افترض ) .مثل العدائیة ، التعلق ( و في أنماط الصراعات الكامنة لدى المریض 
أن للصراعات خاصیة التأثیر على أعضاء معینة ، حیث ترتبط مثال مشاعر الخوف 

ألوعیة ، في حین ترتبط مشاعر التبعیة و الحاجة بالجهاز الهضمي ، بصعید القلب و ا
كما أشار إلى أن االستعداد لإلصابة بمرض ما بسبب الوراثة أو طبیعة الجسم غیر 

المكبوته و الغیر معبر عنها، أما الصراعات  -كاف ما لم تضف إلیه العوامل االنفعالیة
،  1992أحمد نابلسي ،(.ابات عصبیةالمكبوتة و غیر المتظاهرة فهي تتجلى باضطر 

  ) . 46ص 
 مدرسة دنبارFlanders Dunbar    )1950 : ( 

لتشخیص السیكوسوماتي نماذج لشخصیات سیكوسوماتیة ) F.Dunbar )1950قدمت 
مرتبطة بمختلف أنواع األمراض حیث رأت أن المرضى المصابین بمرض واحد قد 

أحمد نابلسي .(متشابهة  شخصیاتلكون یملكون عالئم مشتركة حتى و ان كانوا ال یم
كما ركزت اهتمامها على وصف و تحدید الطریقة التي تتحول بها ) 46، ص  1992،

حیث رأت أن المرض السیكوسوماتي قد . الصراعات المكبوته إلى تظاهرات جسدیة 
یكون ذا منشأ خارجي و أن بناء الشخصیة یلعب دورا في اضغاف عضو معین أمام 

  )  48،ص  2009ساعد شفیق ، . (داخلي مما یهيء مجاال للجسدنة التهدید ال
  مدرسةNacht   : طبیة مفادها بأن الطاقة النفسیة التي _وضع نظریة تحلیلیة

 : شرحها فروید تجد تصریفها في إحدى الطریقتان 
 .إما عن طریق الجسدنة  و إحداثها لالضطرابات السیكوسوماتیة  -
عن طریق الجهاز النفسي حیث تؤدي إلى تغییر عالئم السلوك و العملیات  -

العقلیة، حیث تضغط على الشخص كي تجد لنفسها تصریفا عن طریق الفعل 
(Action)  مع مراعاة الصراعات الطفولیة و التثبیتات. 
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 نموذج المدرسة الفرنسیةPierre Marty    : 
البسیكوسوماتیك على اعتبار أن الفرد یولد مجهزا بآلیات تقوم نظریة بیار مارتي في 

نتیجة لتمیزه بعوامل وراثیة، و آلیات دفاعیة نفسیة نتیجة تكون  )مناعیة(دفاعیة جسدیة 
طفل  التي تتعدى _ بنیة الفرد في عوامل اجتماعیة و نفسیة تتیح له ربط العالقة أم 

الشحن المستمر للنرجسیة بمعنى توطید عالقة الرعایة الجسمیة إلى عالقة تتمحور حول 
حیث أن غریزة اللیبیدو و العدوان ما .  و تثبیت األنا ما یسمح بتطویر اآللیات الدفاعیة 

هما إال هیمنة مؤقتة نظرا للعمل المضاد و العكسي بینهما و تداول الصحة و التوازن أو 
  )  47، ص  1992أحمد النابلسي ، . (االعتالل و االختالل 

  : في شرحه للتوازن النفسو جسدي یستخدم مارتي المصطلحات التالیة و  -
یحدث على مستوى التوازن بین الغریزتین و على مستوى الجهاز : التنظیم  -

 . النفسي وفق النظریات التموقعیة الفرویدیة 
           هو سیطرة غریزة الموت ، الصراع ):  Disorganization(اختالل التنظیم  -

 .دفاعات األنا النفسیة و الجسدیة حسب مبادئ البنیة األساسیة و اختالل 
  .تشجیع سیطرة غریزة الحیاة على الجهاز النفسي: إعادة التنظیم -

  : المعرفیة نظریة ال 3.4
تركز المقاربة المعرفیة على أن االستجابة لضغوط تختلف باختالف األفراد ، و ال  

           یة محضة ، حیث أن األخطاء المعرفیة یمكن اعتبارها استجابات بیوكیمیائیة عصب
و االنفعالیة هي نتیجة تنظیم االستراتیجیات و تشكیل األفكار ، حیث یؤكد         

"Beck    " أن ردود الفعل االنفعالیة ناتجة عن النظام المعرفي الداخلي ، و أن عدم
أحمد نایل ، أحمد عبد (االتفاق بین الداخل و الخارج یؤدي إلى االضطرابات النفسیة 

  )                       70، ص  2009اللطیف، 
یة وفق توقعاته الخاصة و تعتبر هذه المقاربة أن الصورة التي یضعها الفرد للتغیرات البیئ

  .  تتحكم في قدرته على مواجهتها
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 :    Beekالنموذج المعرفي لبیك 1.3.4
تُرجمت من طرف على أنها مهددة ما  إذایقترح بیك أن المثیرات تكون سلبیة و مضرة 

و هي تلك    Les shémasالمخططات " یدفعه اتخاذ سلوكات معینة عبر ما أسماه 
نى الوظیفیة المج ُ  إلىما یستدعي . ردة التي تعمل على معالجة الخبرات و المثیرات الب

االنفعالي مما یجعل من هذه التصورات میكانیزمات  –السلوكي  –تكمال النشاط النفسي 
لتحقیق االستقرار االنفعالي و السلوكي و في المقابل هناك ظروف تعجز فیها 

  .  المخططات المعرفیة عن التكیف ما یحدث الضغط النفسي
 :العزو السلبي موذج ن 2.3.4

ترى هذه النظریة أن هناك ارتباط سببي بین التفسیرات التي یقدمها الفرد لمواقف معینة  
، و درجة الضغوط و ما ینتج عنها من تأثیرات سلبیة ذلك أننا مدفوعین لبحث عن 
معلومات تساعدنا في تحدید العالقة بین السبب و النتیجة ، كما أن األسباب التي نبرر 

، ما یجعلها تؤثر من جهة أخرى على المدى البعید في سلوكنا  بها هي نتیجة سلوكاتنا
و تشدد نظریة العزو ) 192ثائر غباري و آخرون ، ص . ( االنفعالي و الغیر انفعالي 

على أن األحداث الضاغطة الماضیة ترتبط بدرجة من العجز و فقدان التحكم في 
ة تطبع بها نتیجة شعوره مواقف الحقة مشابهة أخرى مما یكسبه استجابات فیسیولوجی

 . بعدم الفاعلیة ما یؤثر على تقییمه لكل الوضعیات المشابهة 
فان هذه االعتقادات السلبیة تؤثر على األفراد الذین یكون  Alloy (1990 )و حسب

لدیهم نمط عزو یجعل من أحداث الحیاة عوامل مساهمة في ظهور استجابات غیر 
  ) 48، ص  2009ساعد شفیق ،(تكیفیة 
  : الســــــــــــــــلوكیــــــــــــــة  نظریة ال    4.4

نسبیا حیث لكل  ثابتةترى هذه المقاربة أن الشخصیة عبارة عن منظمات سلوكیة متعلمة 
    ، ) 68، ص2009أحمد نایل ، أحمد عبد اللطیف ، (استجابة مثیر ایجابي أو سلبي 

و تعتبر أن  تكرار المواقف الضاغطة بدرجة كافیة یظهر الخلل الوظیفي أو االنجراح 
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في العضو المعني باالستجابة المرتبطة بالموقف الضاغط ، ما یؤدي إلى حدوث 
االضطراب السیكوسوماتي، كما تؤمن هذه النظریة بإمكانیة التحكم في استجابات 

الفعالة، كمبدأ التدعیم و التغذیة  شتراطاالالجهاز العصبي المستقل بواسطة وسائل 
الرجعیة في تفسیر أثر العوامل السیكولوجیة على االضطرابات السیكوسوماتیة ،حیث أن 
فشل التغذیة الرجعیة الفیسیولوجیة المنظمة یظهر العلل الجسمیة من خالل ظهور نفس 

الف االستجابات، االضطرابات الجسمیة على األفراد رغم تعدد العوامل الضاغطة و اخت
  ) .47، ص  2009لوكیا الهاشمي ، زروال فتیحة ( ألنها تؤثر على نفس الجسم 

 :الــــحدیثـــة  النظریة 5.4
 " :  نظریة أحداث الحیاة " النظریة النفس اجتماعیة    1.5.4

تركز هذه النظریة على إمكانیة تكیف الفرد مع المتغیرات البیئیة الداخلیة و الخارجیة ، 
أن هناك عتبة نفسیة اجتماعیة تحدد وقوع الضغوط أي أن العامل   Leviحیث یرى 

الضاغط هو ذلك الفرق بین ما تطلبه حیاة اإلنسان من جهة  و قدراته الحقیقة من جهة 
أخرى ، كأن یكون ما یتطلبه المحیط یتجاوز طاقات الفرد مما یتسبب في حالة من 

أقل من مستوى الطموح ما یسبب  فقدان التوازن و الضغط حیث ما تقدمه البیئة
  .  اإلحباط
ــریة التفاعلیة  2.5.4  : النظـــــ

فسرت هذه النظریة الضغط في صورته التكاملیة حیث سعت إلى تجاوز العالقة الخطیة 
واد هذا االتجاه نذكر ) نتیجة  –سبب ( ٌ   : و من أبرز ر

 Modèle de Lazarus et Folkmanنموذج الزروس و فولكمان 
یرتكز هذا النموذج على أن العوامل الضاغطة الفیزیقیة و النفسیة تحدث استجابات 
ضغط نتیجة تقییم الفرد لها على أنها مهددة أو خطرة ، فالضغط هو نتاج تفاعل العالقة 

حمداش (التبادلیة بین اإلنسان و بیئته ، كما قد یختلف األفراد في إدراك نفس الموقف 
و التهدید  ما یركز الزروس على دور اإلحباط و الصراعك) 25، ص  2004نوال ، 
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في إحداث الضغوط ، حیث أن هذا النموذج یقدم الضغط كاستجابة تقدیریة تظهر نتیجة 
و العوامل الشخصیة ) التكرار،الخبرة،التهدید،الضغط ، التعب(تفاعل العوامل الموقفیة 

           )یة الذات و تقدیر الذاتمهارات االتصال،الحالة االنفعالیة،الصحة،الخبرة، هو (
           ).و السالمة التأیید االجتماعي،المتطلبات المهنیة،األمن(و العوامل الخارجیة 

   .  )100، ص  2001فاروق السید عثمان ،(
  :مصادر الضغط النفسي  - 5

تتعد مصادر اإلجهاد بتعدد البیئات التي یتفاعل معها الفرد من حیث العمل و العائلة    
إلى أن هذه المصادر قد   Barbancey et Horvilleurو تشیر .  و تغیرات المجتمع 

  . تؤثر فرادى أو متجمعة 
  :المصادر الخارجیة للضغوط النفسیة  1.5

ث الجوهریة في حیاة الفرد كموت تتمثل في األحدا: على المستوى الشخصي  1.1.5
 . قرین أو حدوث طالق أو زواج أو میالد طفل أو تغییر السكن دورا في اإلجهاد 

مجموعة عوامل تؤثر على الفرد  Stoorستور : ذكر على المستوى العمل   2.1.5
 :  منها ما یتعلق ب

 .  البیئة الفیزیقیة للعمل  -
          طبیعة العمل كوجود التناوب و الكثافة و الخطر و مدى التآلف بین اإلنسان  -

 . و عمله
تنظیم العمل كوجود صراع بین األدوار أو غموض فیها ، أو السلطة و األسالیب  -

 . الملتویة في مراقبة  اإلدارة 
 ممارسة المسؤولیة  -

العوامل التي تؤثر  Cooper et Davidsonصنفت مارلین دیفدسون و كاري كوبر
الكثافة،الضغط، (إحداهما یتعلق بطبیعة العمل : على الفرد في عمله الى صنفین 



 

 ~ 115 ~  
 

و الثاني یتعلق بدور الفرد في مؤسسته و عالقاته بزمالئه في ظل تركیب ..) الروتین
  . التنظیم و المناخ السائد فیه 

 : إلى المصادر التالیة   Gmelchأشار جمیلش
 العالقات االجتماعیة بین الزمالء  -
 التركیب التنظیمي  -
 طبیعة العمل و الوظیفة  -
 غموض الدور المهني  -
 ظروف العمل و بیئته  -
 .عوامل شخصیة خاصة بالفرد   -

كثرة المجادالت ، االنفصال ، الطالق ، مشاكل تنشئة : لى المستوى األسري ع 3.1.5
على أهمیة هذا   Sandler Harburgاألوالد ، غیاب أحد األبوین و كما أكد كل من 

 .المصدر في شعور الفرد بالضغوطات 
مثل انخفاض الدخل و ارتفاع معدالت : على المستوى المالي و االقتصادي   4.1.5

 .البطالة ما یعیق في تحقیق اشباعات و طموحات الفرد ما یشعره بالضغط النفسي
عیة حسب تعدد العالقات و تتقسم الضغوط االجتما: على المستوى االجتماعي  5.1.5

االجتماعیة ، كالزواج و العزوبیة و الوضع البیئي و األسري العام و الخاص الذي 
          یعیش في ظله الفرد مثل العزلة و الحفالت و خبرات اإلساءة الجسمیة و الجنسیة 
و اإلهمال لألطفال و االنحرافات السلوكیة، و هذه المتغیرات تكون ضمن العامل 

جتماعي فهي تترك ردود أفعال معینة على شكل ضغوط نفسیة لدى الفرد و إن اال
  .اختلفت مصادرها  و تباینت تأثیراتها 

و یتمثل في الضغوط الصحیة أو المرضیة مثل :  على المستوى الصحي 6.1.5
التغیرات الفیسیولوجیة و الكیمیائیة و نقص المناعة ، أو إصابة الفرد بعاهات  أو 
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الفرد على تحقیق طموحه، و اختالف النظام الغذائي  و الكیمیائي  قصور جسمي یعوق
 كإساءة استخدام العقاقیر، الكحول ،الكافیین، النیكوتین

            مثل الكوارث الطبیعیة كالزالزل و البراكین : على المستوى الطبیعي  7.1.5
 .و األعاصیر 

تتمثل الضغوط السیاسیة غالبا في عدم الرضا عن : على المستوى السیاسي  8.1.5
 . أنظمة الحكم االستبدادي و الصراعات السیاسیة في المجتمع 

إن حالة التقاطع بین تمسك الفرد بما هو : على المستوى العقائدي و الفكري  9.1.5
علیه من أفكار و معتقدات  و بین تسلط المؤسسات المركزیة في حمله على تغییر 
أفكاره ، ما ینعكس في سلسلة من الضغوط النفسیة ذات التأثیرات المتباینة على طبیعة 

 . عالقة الفرد بذاته و بمجتمعه 
و تتمثل الضغوط الثقافیة في استیراد الثقافات : المستوى الثقافي  على 10.1.5

االنفتاح على الثقافات الهادفة الوافدة دون مراعاة لألطر الثقافیة و االجتماعیة القائمة 
 .في المجتمع 

تتمثل غالبا الضغوط األكادیمیة في االنتقال : على المستوى األكادیمي  11.1.5
 .  مناخ أكادیمي آلخر بین المراحل األكادیمیة أو من 

و تتمثل الضغوط االنفعالیة في : على المستوى االنفعالي و النفسي  12.1.5
 . حاالت القلق ،االكتئاب ،المخاوف المرضیة ،التعب ،األرق، و انخفاض تقدیر الذات  

  :المصادر الداخلیة للضغوط النفسیة  -  2.5    
) االستعداد(و التهیؤ النفسي  الطموح المبالغ فیه ، األعضاء الحیویة: و تتمثل في 
، 2008ماجدة بهاء الدین ، . (ضعف المقاومة الداخلیة ، الشخصیة  –لقبول المرض 

  )31ص  30ص 
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  :أعراض الضغط النفسي  -6
السید محمد عبد " حسب ما جاء في مرجع  ) :العضویة(األعراض الجسدیة   1.6

فان األعراض تختلف الجسدیة للضغط حسب شدة الموقف " المجید و فلیه فاروق عبده 
و تكراره فهي غالبا ما تظهر عندما تزداد الضغوط و یصبح من الصعب على الفرد 

 : التكیف معها 
 اء تقلب المزاج و عدم الثبات االنفعالي مع سرعة االنفعال و البك -
 االكتئاب و الشعور بالیأس و عدم الرضا  -
 العصبیة و التعبیر الحاد  -
 العدوانیة و اللجوء إلى العنف   -
ساعد شفیق ( « Burnout  » الشعور باالستنزاف االنفعالي و االحتراق النفسي -
 ) 67،ص2009،

، فان الضغط  Dsm4و حسب الدلیل اإلحصائي الرابع لتشخیص االضطرابات النفسیة 
النفسي قد یتمثل في الشكاوي الجسدیة و أعراض الجسدنة من خالل اكتمال اللوحة 

 : السریریة التالیة 
سنة و تساهم سلبیا في اختالل األداء االجتماعي أو  30تبدأ الجسدنة قبل  -

 .المهني 
- )B ( توفر كل من المعاییر التالیة ، مع حدوث أعراض مخصصة في أي وقت

 :ضطراب من سیر اال
الرأس ، البطن ، الظهر ، ( من حیث أحد األعضاء أو اختالل وظیفي : أعراض األلم

 ) . المفاصل ، األطراف ، الصدر ، الدورة الطمثیة ، ألم الجماع ، ألم التبول 
مثل الغثیان ، االنتفاخ، ( من حیث عرضین على األقل ماعدا األلم : أعراض الهضم

 )  القيء من غیر الحمل ، اإلسهال ، عدم تحمل عدة أطعمة 
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مثل عدم االهتمام ( عرض جنسي واحد على األقل من غیر األلم : أعراض جنسیة
منتظمة ، نزف  بالجنس ، خلل األداء االنتصابي ، خلل القذف ، دورات طمثیة غیر

 ) طمثي غزیر ، القيء أثناء الحمل 
من حیث شعور بالعجز یرتبط على األقل بحالة عصبیة لیست : أعراض عصبیة كاذبة

أعراض تحویلیة كاختالل التناسق أو التوازن ، شلل أو ضعف ( محصورة  باأللم 
وس ، موضعي ، صعوبة بلع أو كتلة في الحنجرة ، فقد الصوت، احتباس بولي ، هال

فقد حس اللمس أو األلم ، رؤیة مزدوجة ، عمى ، صمم ، نوبات اختالجیة ، أعراض 
 . ) تفارقیة مثل النسیان أو فقد الوعي من غیر اإلغماء 

)C ( 2أو  1إما : 
  Bصعوبة التشخیص الطبي ألحد أعراض مقیاس 

 .تزاید الشكاوي الجسدیة أو االختالل االجتماعي أو المهني أو الوظیفي
)D ( لیست األعراض محدثة عمدا أو مختلفة ) فتعل أو ُ كما في االضطراب الم

 ) . 119ص 118، ص 2004جمعیة الطب النفسي األمریكیة ، ) ( التمارض 
 : األعراض السلوكیة  2.6

 .اختالل أداء الفرد و كثرة الشكاوي  -
مع اضطرابات عدیدة في المشي  اإلنتاجیةالمیل للوقوع في الحوادث و انخفاض  -

 . و الكالم و األكل و النوم و اللجوء إلى التدخین و تعاطي الكحول 
 االضطراب العالئقي بین الفرد و اآلخرین من حیث العدوانیة أو التبلد العالئقي  -
 .والتجنب االنعزال -
 .واألسرة األصدقاء عن االبتعاد -
 .والطاقة الشهیة فقدان -
 .والعدواني لحادا االنفعالي التنفیس -
 .كاإلدمان قهریة سلوكات ظهور -



 

 ~ 119 ~  
 

  ) 54، ص  2003علي عسكر، ( .المسؤولیات تجاهل -
   :المعرفیة األعراض 3.6

 التركیز ضعف -
 األمل فقدان -
 المعرفیة  العملیة تشویش -
 .القرارات اتخاذ على القدرة عدم -
 2008 المرزوقي محمد اهللا عبد محمد جاسم(موضوعي  غیر بشكل التفكیر -

 .)  79ص
و حسب مرجع ماجدة بهاء الدین فان للضغط النفسي مؤشرات دالة على احتمال  -

 : وقوع الفرد في حالة مجهدة و من أهم هذه المؤشرات مایلي 
 . مشكالت النوم غیر المعتادة كصعوبة النوم و الكوابیس اللیلة  -
 ) .التأتأة ( اضطراب الكالم / قضم األظافر / مص االصبع المفرط  -
 .عدم الهدوء ، اإلفراط في الحركة و صعوبة التركیز و التذكرالعصبیة ،  -
 .ثورات الغضب ، العدوانیة غیر المضبوطة  -
 .االنسحاب أو الضجر و عدم الرغبة في العمل  -
 .انخفاض المستوى التحصیلي أو األداء المهني  -
حاالت مرضیة ترتبط بالضغوط النفسیة كاإلسهال و اضطرابات الهضم و آالم  -

 .رى عضویة أخ
 .كثرة الجدل و االعتراض على أشیاء عادیة  -
 . الحاجة المستمرة إلى التوقف عن العمل من اجل الشرب أو األكل -
 .فقدان السیطرة على األمور و المتطلبات التي تفوق قدرة الفرد على التحمل  -
 ) .34، ص2008ماجدة بهاء الدین ،. (ضعف القدرة على إصدار القرارات  -
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یتم تشخیص الضغوط النفسیة من خالل حدوث واحدة من التسعة   Dsm4حسب 
  : التالیة

 . مشاكل متعلقة بمجموعات دعم أولیة مثال موت عضو في العائلة، والدة أخ  -
 .مشاكل متعلقة بالبیئة االجتماعیة مثل موت أو خسارة صدیق أو عزلة اجتماعیة -
 .مشاكل تعلیمیة و خالفات مع أحد األطراف التعلیمیة  -
 مشاكل مهنیة مثال عدم التوظیف و تغییر الوظیفة  -
 مشاكل بیتیة مثال خالفات مع الجیران و عدم وجود مأوى  -
 .مشاكل اقتصادیة   -
 .مشاكل صحیة  -
،ص  2009أحمد نایل،أحمد عبد اللطیف، .(مشاكل نفسیة متعلقة بالحرب  -

115. ( 
  : االستراتجیات الوقائیة و العالجیة للضغط النفسي    - 7

للتخفیف من آثار العوامل المجهدة التي یواجهها الفرد في حیاته الیومیة أي مساعدته 
على السیطرة علیها و الحد منها و تحملها و التكیف معها باستخدام مجموعة من 
األسالیب النفسیة سواء كانت سلوكیة أو تحلیلیة من حیث التعامل مع مصدر الضغوط 

  . الضغط في حد ذاته النفسیة أو من حیث التعامل مع  
 : العالج النفسي  1.7

     في حالة وصول الفرد المجهد إلى فقدان القدرة على المقاومة : اإلرشاد النفسي  -
و السیطرة على الذات ، ما یستدعي غالبا تقدیم اإلرشاد النفسي بمختلف أسالیبه و 
طرقه و نظریاته  و تصیر المقاومات النفسیة الفردیة عاجزة عن مواجهة الصعوبات 
الیومیة ما تُهیمن فیه السلبیة الفكریة و الجسدیة لقلق و االنهیار ، ما یجعل الفرد یلجأ 

أجل التكیف مع الضغط و معایشته و نقله ایجابیا إلى  إلى مختصون الصحة  من 
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لوكیا الهاشمي ، بن زروال . (التحفیز و تطویر القدرات األدائیة و النفسیة و الجسمیة 
  ) 102، ص 2006فتیحة ،

من خالل محاولة التعبیر عن المشكل و التخلص من : التفریغ االنفعالي  -
 .لمشاعر السلبیة المرتبطة به 

           هو التقبل االجتماعي للفرد ما یوفر له جو من االهتمام : تماعيالدعم االج -
و تشیر الدراسات الحدیثة إلى أهمیة نوعین أساسین من . و المساندة و تجاوز القلق

 : الدعم االجتماعي
یتمثل في االستجابات السلوكیة مثل االستماع و إظهار :  الدعم االنفعالي  -

 . التعاطف مع صاحب المشكلة
 .یتجسد في تقدیم المساعدة اللفظیة أو المادیة لصاحب المشكل:   الدعم الوسیلي -

  :العالج السلوكي  2.7
كمختلف العالجات المائیة أو من خالل التدلیك ما یساعد في : العالجات الفیزیائیة   

و إزالة التعب الفكري  من خالل التخلص من  التنظیم السيء   تجدید الدورة الدمویة 
لفعالیة الفكریة ،  و تنبیه األعصاب السطحیة للجلد ما یؤثر على الجهاز العصبي ل

 . المركزي 
تُعتبر لتمارین الریاضیة أهمیة من حیث الشعور بالرضا النفسي    :  النشاط البدني -

و إمكانیة زیادة العمل الفكري و إنتاجیته بشكل ملموس ، و ذلك من خالل تركیز 
" المنعكسة للجهاز العصبي االنباتي ، كما تٌعتبر تمارین اإلیروبیك  االنتباه على األفعال

من التمارین التي تقلل م مخاطر ارتفاع ضغط الدم و التشنج العضلي ، ما یجعل القلب 
یسرع بشكل معتدل و ینشط التنفس   و أكسجه األنسجة و یزید من إفراز هرمون 

و یحسن الحالة المزاجیة  ما یخفف من  األندروفین في المخ ما یخفض الشعور باأللم، 
 . حاالت األرق و التوتر و الضغوط بشكل عام 
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تقنیة سلوكیة للتحكم في أجسامنا عضلیا و عقلیا في شكل استجابة : االسترخاء  -
 . مسترخیة في مواجهة مواقف مجهدة أو ضاغطة 

فالتوتر  و تعتمد طرائق االسترخاء على كون التوتر النفسي یولد التوتر العضلي، -
المتزاید للعضالت یعتبر أحد مظاهر القلق ، فإذا أمكن التخلص من هذا التوتر العضلي 

  .  تحصلنا على إعادة التوازن النفسي أو تحسینه 
تقنیة سلوكیة تُطبق في المجتمعات الغربیة الستحداث شعور االسترخاء : الیوغا   -

نبضات القلب و الهدوء النفسي عند الفرد من خالل ضبط حركة التنفس و تنظیم إیقاع 
         ، حیث أنها تقوم على مبدأ الترابط بین أجزاء الجسم و الروح و التقاء الجانب النفسي 

 . و الجسدي من أجل تحقیق التوازن الكلي 
          یؤكد الطب النفسي أن الصالة و اإلیمان یقلالن من اإلجهاد و القلق : الصالة  -

و المخاوف ، فالصلة باهللا عز و جل تولد طاقة روحیة و طمأنینة نفسیة تحقق للفرد 
و هو ما جاءت به اآلیة . توازنه النفسي و الجسدي و حتى تقییمه اإلدراكي لألحداث 

 " . آال بذكر اهللا تطمئن القلوب " من سورة الرعد  28
، و یعني   Sos-phreen –logosمشتقة من الكلمة الیونانیة : السوفرولوجیا  -

و في مجال اإلجهاد تهدف . على االنسجام الفكري لهدف عالجي أو تربوي أو وقائي 
السوفرولوجیا إلى تطویر قدرات الفرد على مقاومة اإلجهاد بنفسه عن طریق إمداده 

 .  بتقنیات متنوعة كاالسترخاء و التصور  
 :  التغذیة الرجعیة الحیویة  -

               تلف العضالت بواسطة أجهزة متنوعة تتطور أكثر فأكثر تتمثل في تسجیل توتر مخ
و منح الفرد تغذیة رجعیة بواسطة تنبیه بصري أو سمعي یظهر عند تجاوز التوتر قیمة 
تم تحدیدها من قبل ، فیحاول الفرد إطفاء التنبیه عن طریق تطبیق تقنیة االسترخاء التي 

. رد كیفیة التحكم في وظائف الجهاز العصبي تعلمها و تخفیض التوتر ما یعلم الف
 ) 91ص  72، ص 2006لوكیا الهاشمي ، بن زروال فتیحة ،(
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  :العالج المعرفي  3.7
تعتمد هذه  اإلستراتجیة على تغییر أو إدراك الموقف الذي یعتبر مجهدا ، فاالختیار 
أسلوب التعامل مع الضغوط یكون وفق العملیات المعرفیة أو الذهنیة و على أساس  
التعدیل االیجابي ، تتغیر بذلك استجابة العضو الفیسیولوجیة و االنفعالیة و ینخفض 

حیث یرى . لة في تقییمنا للحدث و لیس للحدث نفسهالضغط و یقل اإلجهاد فالمشك
Dale Carnegie      أن طریقة تأویلنا لما یحدث لنا هي التي تحدد مدى سلبیة             

  ) 102، ص 2006لوكیا الهاشمي ، بن زروال فتیحة ،. (و ایجابیة األحداث ذاتها 
  : أسالیب أخرى لتخفیف من الضغوط النفسیة   4.7

وضع حاالت اإلجهاد و الضغط النفسي في مواقف مستفزة : العالج بالضحك  -
  . للضحك ما یعدل التأثیرات الفیسیولوجیة و النفسیة و الهرمونیة  لضحك 

تقنیة صینیة ، تقوم على أساس اعتبار الجسد البشري مندمج في : العالج باإلبر  -
لعضو المعني خارج سیاقه الكون بكل مطلق ، على غیر الطب الغربي الذي یتناول ا

و العالج بهذه التقنیة یتمثل أساسا في إعادة التوازن في . العام في الجسد و البیئة 
الطاقة بین العضویة و البیئة و دورة الفصول  ، و بین العضو المریض و الجسم ككل 
، فالمعالج باإلبر ال یعتقد أن الجرثوم سبب المرض ، بل إن اختالف العضو نفسه هو 

 . سبب المرض 
لونة  - ُ تقنیة تستخدم األشعة الملونة ألغراض عالجیة عن : العالج باألشعة الم

طریق إرسالها على مستوى األعین أو على المنطقة المریضة مباشرة أو عبر النقاط 
المحددة بطریقة  العالج باإلبر ، و یحدث العالج من خالل تناسب االستجابة مع 

، و لضمان نجاعة ) البرد ، الحرارة ، الرطوبة ، الجفاف(الطاقات العضویة األساسیة 
عالج هذه التقنیة یجب التأكد من صحة التشخیص أو الربط الصحیح لكل إجهاد 

 . بالطاقة التي توافقها 
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من الوصفات الحدیثة الخاصة بمعالجة اإلجهاد ، و التي یلجأ : العالج باألدویة  -
بالفیتامینات و المنومات و المهدئات ، غیر أن إلیها أفراد المجتمعات الصناعیة خاصة 

تزاید االستهالك  البشري للمنومات و المهدئات بسبب ما توفره من إحساس باالسترخاء 
                   و تأثیره على الدماغ  لتؤمن نوما طبیعیا ، لكنها تعرض الفرد لخطر اإلدمان

 ) 94ص  87، ص 2006فتیحة ، لوكیا الهاشمي ، بن زروال. (و انخفاض اإلنتاج 
یقترح التراث السیكولوجي بعض التوجیهات و النصائح :  تنظیم العمل الفكري  -

 : التي تفید في الوقایة من التعب و القلق 
 التركیز على الموضوع المدروس بشكل مستمر  -
اجتناب النسیان بأخذ المالحظات المهمة من خالل التسجیل الكتابي، و استخدام  -

لونة  ذلك ألن الخوف من النسیان مصدر قلق البطاقا ُ  .ت الم
 .تحدید ما یجب علیك عمله قبل الجلوس إلى طاولة العمل  -
 تكرار القراءات قبل البدء في الحفظ أو التحلیل أو المعالجة  -
 .االستعانة أكثر بالمخططات المعرفیة و الرسوم البیانیة الشخصیة  -
 ب لمقاومة التع المنبهاتاجتناب استخدام  -
 .ممارسة التمارین الریاضیة كوقفات راحة أو بعد االنتهاء من العمل  -

 . استخدام التكنولوجیا لرفع المردود الفكري و تقلیل التعب 
 : إجراءات تنظیمیة  5.7

           من شأن التقنیات و األسالیب سابقة الذكر النجاح في العالج من اإلجهاد  -
  : أو الوقایة منه ، إال أن فاعلیة العمل تستدعي تعدیل اإلجراءات التنظیمیة  مثل 

 . تطبیق برنامج إعداد و تنشئة  -
 .تغییر أسالیب القیادة بما یناسب التنظیم  -
 ) .المادیة و المعنویة ( توجیه االهتمام إلى بیئة العمل  -
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الجماعة  لتطویر اإلصغاء و تحسین العالقات اإلنسانیة و بناء قوى تماسك  -
 .النموذج التنظیمي 

 .المساهمة في إجراءات اتخاذ القرارات  -
 .إعادة توزیع السلطة أو تنظیم هرمیة التنظیم  -
 .تطبیق إستراتجیة االتصال الداخلي الناجح  -

                      .وضع إدارة اإلجهاد التنظیمي في إطار اإلستراتجیة الشاملة 
  )    100ص  98، ص 2006وال فتیحة ،لوكیا الهاشمي، بن زر (

  
         النفسي في مجال المتغیرات المعاصرة  كاإلجهاد و الضغط النفسي  البحث یهدف 

              و التي أفرزها التغیر الحضاري إلى تعدیل سلوك الفرد بما یضمن له التجاوب  السوي 
و المتوازن في سیاقه المعرفي و السلوكي ما یؤهله إلى تقییم الموقف الضاغط 

  . باستبصار یضمن له حالة متوازنة من الصحة النفسیة والجسدیة 
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تعتمد الباحثة في مسعاها البحثي للكشف عن التصور المنهجي لهذه الدراسة ، و هو 
ما یتناوله هذا الفصل من حیث اإلجراءات الدراسة المیدانیة التي قامت بها الباحثة 

دراسة          وحدود ال لتحقیق أهداف الدراسة، ویتضمن تحدید المنهج المتبع في الدراسة،
و مجتمع وعینة البحث ،كما تناول هذا الفصل بناء و تصمیم األدوات المعتمد علیها 
في الدراسة و التحقق من مدى صدقها و ثباتها، والمعالجة اإلحصائیة المستخدمة في 

  .تحلیل النتائج
 :نوع الدراسة   -1

بناء على هدف الباحثة  في وصف خاصیة التماثل التنظیمي في المؤسسات الجزائریة    
و مساهمتها في تحدید مستوى الضغط النفسي ، حیث ال یمكن دراسة الهویات المهنیة 
دُ هذه الدراسة  َ لألفراد إال من خالل تماثالتهم لمنظمات عملهم ، و على أساس ذلك تُع

التي تسعى إلى توضیح  نوعیة العـــالقة بین التماثل " الدراسات الوصفیة " من   
التنظیمي  و مستوى الضغط النفسي لدى قابالت المؤسسات الصحیة  من خالل 
تشكل أبعادها من حیث عضویة االنتماء للفریق العمل و تشابه القابالت مع خصائص 

لشامل لعینة المنظمة ، في ظل الوالء للمؤسسة العمل، و ذلك اعتمادا على المسح ا
  .  القطاع الصحي العام 

  : و نظمت الباحثة هذا البحث وفق موضوع الهدف من خالل تقریر أربع مراحل بحثیة
تحدید مشكلة البحث ، و ضبطها بهدف تحدید جوانبها : المرحلة األولى  -

 المختلفة   و وضعها في إطار مسعاها التفكیري من خالل تحدید تساؤالت الدراسة ،         
و االطالع على التراث األدبي نظریا و تطبیقیا ، و جمع المادة المستند علیها في 

 .  البناء البحثي و النظري خاصة 
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و اعتمدت الباحثة في هذه المرحلة  على البناء التقني ، حیث : المرحلة الثانیة  -
اعتمدت على تقنین مقاییس الدراسة ، وحساب الخصائص السیكومتریة من خالل 

 . اسة االستطالعیة ، و التي أدت إلى تفهم أهداف الدراسة بصورة  أدق الدر 
فیها تم تطبیق مقاییس البحث على عینة الدراسة األصلیة من : المرحلة الثالثة  -

 .خالل طریقة المسح ، من أجل جمع المعلومات و المعطیات المیدانیة 
ا ، ثم تنظیمها         هي مرحلة تفریغ البیانات المتحصل علیه: المرحلة الرابعة  -

و جدولتها و إعطاء معنى لنتائج المتحصل علیها ، من خالل القیام بالتحلیل              
 . و التأویل على ضوء تساؤالت الدراسة 

 :مجاالت الدراسة  -2
  : تقتصر الدراسة الحالیة على الحدود التالیة 

الدراسة الحالیة  بكل المؤسسات تم إجراء : مجال الجغرافي و مبررات اختیاره ال 1.2
  .  )75، ص 2006موریس أنجرس ، (  .-بسكرة -الصحیة العامة في والیة

على من قابالت الصحة  اعتمدت الدراسة: المجال البشري و مبررات  اختیاره  2.2
  : ، و ذلك لعدة اعتبارات  -لوالیة بسكرة   –العمومیة 

ي و التي ساهمت في العملیة بصفة الباحثة أستاذة في المعهد الشبه طب -
 طالتكوینیة  لتكوین قابالت والیة بسكرة  على مدار ستة شهر ، حیث اختارنا الوس

المهني لما یوفره لنا من سهولة االتصال مع أفراد العینة من حیث توضیح هدف 
 .  البحث ، ما یقدم لنا تعاون و مصداقیة أكبر 

ت و مشاركتهم حتى تربصاتهم في التمست الباحثة من احتكاكها بفئة القابال -
و مصالح التنظیم العائلي ما تعیشه هذه الفئة  ضغوطات  أقسام الوالدة و طب التولید

نفسیة و مشاكل سوء التنظیم و التسییر اإلداري ، ما دفع بنا إلى المعالجة البحثیة 
 . للظاهرة ، في إطارها العلمي الصحیح 
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زائري  من وقائع الفساد اإلداري و سوء ما یشهده القطاع الصحي العمومي  الج -
 . التنظیم للمؤسسات الصحیة 

،حیث تعتبر )مسح اجتماعي(و اختارت الباحثة عملیة المسح لكل مفردات الدراسة 
البحوث المسحیة فرصة لفحص كل وقائع موضوع الدراسة واستعراض عدد كبیر من 

، 2011عبدالكریم بوحفص،(الحاالت بناء على إحصائیات یتم تحلیلها لوصف الظاهرة
ِ قُ ،حیث . )237ص في  30: ( قابلة  208 بـ مبحوثات في هذه الدراسة ر حجم الد

حیث (قابلة   220  من أصل ) في الدراسة األصلیة 178(و ) الدراسة االستطالعیة
، و الجدول التالي یوضح توزیع القابالت على )تعذر جمع كل االستمارات الموزعة

  : والیة بسكرة
nombre de sages-

femmes   
Les groupes sur les structures de santé    

22  E.P.H TOLGA  
62  E.H.S BISKRA 
33  E.P.S.P BISKRA 
34  E.P.S.P SIDI OKBA  
16  E.P.S.P ZERIBAT EL OUED 
05  E.P.S.P DJAMOURA 
28  E.P.S.P TOLGA 
10 E.P.S.P  OUELAD DJELAL 
12 E.P.S.P ELQUANTRA  

220 TOTAL 

 2014جانفي  :تم إجراء الدراسة من تاریخ: مجال الزمني و مبررات اختیاره ال 3.2
ث الذي یهتم بدراسة هو البح و هو ما یجعل البحث متزامن، و 2014جوان  إلى غایة
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، ص 2006موریس أنجرس ، . (الظاهرة في وقت معین و مجال زمني غیر متتابع
لتبریرات  هدفت الباحثة إلى تحدید المجال الزمني و استخدام البحث المتزامن، و )73

  : التالیة 

لما یفرضه المسار البحثي من حیث هدفه الذي یرتكز على المعالجة الوصفیة . أ
 ." عالقة  بین أبعاد التماثل التنظیمي و مستوى لضغط النفسي لل"

 . الدراسة  الوقت المسموح به إلجراء هذهمراعاة إطار . ب

 : منهج الدراسة  -3

بین أبعاد التماثل  تربطهل هناك عالقة  على التعرف إلى الحالیة الدراسة تهدف

عد العضویة،بعد الوالء،بعد التشابه(التنظیمي  ُ لدى بمستوى الضغط النفسي ) من حیث ب

وانطالقا من الطبیعة الترابطیة قابالت الصحة العمومیة ، من خالل مسح العینة 

للدراسة و الهدف الذي سعت إلیه الباحثة  للتعرف على هذه العالقة، فان الباحثة 

الذي یعتبر طریقة لوصف الظاهرة المدروسة "استخدمت المنهج الوصفي االرتباطي ، و

و تصویرها كمیا، عن طریق جمع معلومات مقننة عن المشكلة و تصنیفها،           

 ،               )168ص، 2004سالطنیة،جیالني،(" تحلیلیها، و إخضاعها للدراسة الدقیقةو 

ما یساعدنا على تجمیع المعلومات المفصلة حول موضوع البحث ، و توضیح  

الجوانب المتعلقة باإلشكالیة و فحص متغیرات الدراسة و إیجاد العالقة موضع البحث 

  . تقییمیه لهذا االرتباط و تفسیرها و تحلیلها ، من خالل الحصول على قیمة عددیة 
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 : الدراسة  أدوات -4

   :أدوات الدراسة 1.4
بعد التعرف على أهداف الدراسة و المنهج المستخدم، و نوعیة البیانات  المطلوبة،  

تم في البحث من خالل التحكم في أدوات الدراسة، و سعت الباحثة إلى التحكم  
 : استخدام األدوات التالیة 

 ,Johnsonو طوره الباحث ، 1982Cheneyمقیاس التماثل التنظیمي  -
Hemberg 1999، رشید  مازن فارس'' األردنيالباحث  العربیة ة غو ترجمه لل" 

2003 . 
  :ینقسم مقیاس التماثل التنظیمي إلى ثالث محاور 

 ) 1.5.8.9.15.18.20.21.22:  (محور العضویة  -
 )23.19.10.02.04.07(:    محور الوالء  -
 ) 3.11.12.13.14.16.17:  (محور التشابه  -
             John Ehrenreich ،2006 :مقیاس مستوى الضغط النفسي لـ -

  . و استخدمته الفیدرالیة الدولیة لشركات الهالل األحمر السویسري 
  : الخصائص السیكومتریة ألداة الدراسة االستطالعیة  2.4

   :مقیاس التماثل التنظیمي صدق و ثبات  1.2.4
 : اختبار صدق األداة 

حیث یعد الصدق من الخصائص المهمة التي یجب االهتمام بها عند إجراء بحث ما،  
عبد الكریم بوحفص (على قیاس الشيء الذي أعدت من أجله  ةیعني قدرة األدا

و لقد أصبح من األمور المسلم بها في مجال القیاس النفسي، انه ) .166،ص2011،
دقة          الكلما زاد مستوى كلما تعددت الطرق المستخدمة في التحقق من صدق األداة، 

المیزة التي تسمح بالحصول على نتائج متشابهة عندما ( في هذه األداة،و األمانة 
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لك ألنها ترتبط بمدى قدرتها على قیاس و أصبحت أكثر ثقة ، ذ) نستعملها عدة مرات 
" واستنادا لذلك استخدمت الباحثة ) 288،ص 2006موریس أنجرس،.  (ظاهرة ما 

  " الصدق التمییزي "، " الصدق الذاتي" ، " صدق المحكمین 
        عرض النموذج  حیث یعتمد هذا النوع من الصدق، على: صدق المحكمین -
على الخبراء في  كل بعد فرعي من أبعاد المقیاسفحص البنود التي تشكل محتوى  و

و الذین یقرون صدق األداة إذا شكلت في رأیهم مقیاسا دقیقا لسلوك  ،میدان التخصص
الباحثة لذلك عرضت و )216، ص 2011عبد الكریم وحفص ،(.موضوع القیاس

عشر  إحدى (الصورة األولیة للمقیاس على مجموعة من السادة المحكمین،
، ) 01 -انظر الملحق رقم(من جامعة باتنة  واحد من جامعة بسكرة، و رةعش)أستاذا

المحكمین على معظم بنود المقیاس، مع تصحیح بعض  خبراءوأسفر عن ذلك موافقة ال
، و إلغاء بعض و تعدیل بعض الصیاغات ذات المعنى الغیر دال األخطاء اللغویة

و هكذا تم . البنود التي ال تخدم الدراسة، و قد أخذت الطالبة بهذه اآلراء الصائبة
معتمدین في ذلك على . اعتبار نسبة اتفاق المحكمین على بنود المقیاس معیارا للصدق

    :                       الخاصة بصدق المحتوى أو الصدق المنطقي، و هي كالتالي" لوشي"معادلة
ن/ ون

ن/
= .م	   :حیث أنص

  .عدد المحكمین الذین اعتبر وان العبارة تقیس: ن و
  .العدد اإلجمالي للمحكمین: ن

  :و عند تطبیق معادلة لوشي لصدق المحكمین تبین أن بنود المقیاس صادقة حیث أن
)  01(و الجدول رقم. ، و هذا یعتبر مؤشرا لصدق المقیاس0,05> 0,86=م . ص

  .یوضح ذلك
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  "التماثل  التنظیمي "حسب تحكیم الخبراء  لمقیاس  یستقیس أو ال تقالعبارات التي ) :10(جدول رقم 
  حكم األساتذة

  رقم البند

 

  تقیس
 

ퟐ  ال تقیس

  
  

1  11  0  1  
2  11  0  1  
3  11  0  1  
4  09  2  0.63  
5  10  1  0.81  
6  10  1  0.81  
7  11  0  1  
8  11  0  1  
9  11  0  1  

10  11  0  1  
11  11  0  1  
12  11  0  1  
13  11  0  1  
14  11  0  1 
15  10  1  0.81 
16  11  0  1 
17  11  0  1 
18  11  0  1 
19  11  0  1 
20  11  0  1 
21  11  0  1 
22  10  1  0.81 
23  10  1  0.81 

  

  19.87= المجموع  

  
  19.87= 19.87/  23:عدد البنود /المجموع 

  :الصدق الذاتي -

عندما یتعـذر وجود محك خارجي مثل  من أنواع الصدقیتم اللجوء إلى هذا النوع 

التربیعي لمعامل ثبات  الصدق الذاتي بحساب الجذراالنطباعات و اآلراء حیث یقاس 

و هو ما دفع الباحثة إلى االستناد إلى هذا النوع ،) 15، ص 2003مقدم عبد الحفیظ، (االختبار
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الحصول علیه عن طریق التجزئة  من الثبات، و بما أن معامل ثبات االستمارة الذي تم

كان معامل الصدق الذاتي  0.90و مع تصحیح أثر الطول یصبح  0.83النصفیة یساوي 

ونتیجة لذلك یمكننا أن نعتبر معامل ثبات بنود االستبیان معامال لصدق  0.94یساوي 

  .بنوده

  ):المقارنة الطرفیة(الصدق التمییزي  -

للتأكد من قدرة المقیاس على التمییز، حیث تم استخدمنا الصدق التمییزي و ذلك 

ترتیب درجات أفراد العینة االستطالعیة  ترتیبا تنازلیا، و تم تقسیم الدرجات إلى طرفین 

مجموعة درجة (%)27(حسب االرباعیات، حیث یمثل الطرف العلوي االرباعي األعلى

تطالعیة الذین حصلوا و هم أولئك الطالب من العینة االس) التماثل التنظیمي المرتفع 

  %)27(و یمثل الطرف السفلي االرباعي األدنى. 92على درجة اكبر من أو یساوي

و هم أولئك الطالب من العینة ) مجموعة درجة التماثل التنظیمي المنخفض (

 )02(و الجدول رقم ، 30االستطالعیة الذین حصلوا على درجة اقل من أو یساوي 

  .نتائج الصدق التمییزيیوضح 

حیث توضیحا تقوم فكرة تقسیم المستویات المیزانیة على ترتیب درجات المیزان ترتیبا 

تنازلیا ،   و فصل الجزء العلوي لهذه الدرجات من الجزء السفلي ثم مقارنة درجات 

  .السؤال في هذین القسمین المرتفع أو المنخفض 
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على  الصدق التمییزي -للداللة ) ت ( و قیمة   المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة) :02(جدول رقم 
 " التماثل  التنظیمي "لمقیاس 

  المجموعة
  

  المقیاس 
  

ذوي ):1(المجموعة 
  الدرجات العلي

ذوي ):2(المجموعة
  الدرجات الدنیا

  
  
  
  

  "ت"قیمة

  
  

  
مستوى 

  الداللة

  
مي

ظی
لتن

ل ا
ماث

الت
س 

قیا
م

  
      

  المتوسط
  

  

االنحراف    
  المعیاري

  
  المتوسط

  

االنحراف 
  المعیاري

  

47.57  
  

  
9.48  

  
84.75  

  
3.05  

  
10.50  

  
0.01  

 

لفحص ما إذا كانت توجد فروق بین ذوي الدرجات المرتفعة ، و ) ت(استخدم اختبار 
أن الفروق  )02(ذوي الدرجات المنخفضة على أداة الدراسة، و یوضح الجدول رقم
و مستوى ) 13(كانت واضحة و دالة بین المجموعتین عند درجة حریة قدرت ب 

  :حیث  )0,01(داللة
و هي ) 10.50 =ت (فقد بلغت قیمة.كان هناك فرق في تكرار درجات التماثل التنظیمي

و علیه توجد فروق دالة لصالح ذوي الدرجات ،  )0,01(دالة إحصائیا عند المستوى
في حین بلغ متوسط الدرجات )9.48(بانحراف معیاري، )47.57(ط قدرهالعلیا بمتوس

  ).3.05(بانحراف معیاري )84.75(الدنیا

 : اختبار ثبات األداة 
یعتبر الثبات خاصیة أساسیة ، یجب توفرها في كل أداة لجمع البیانات ، وتعتبر األداة 
ثابتة إذا أعطت نفس النتائج بعد عدة تطبیقات على نفس األفراد ، بشرط أال یحدث 

طریقة " و استخدمت الباحثة . تعلم أو تطور ملحوظ في الفترة ما بین التطبیقین 
عبد الكریم بوحفص ، . (لحساب الثبات " مل ألفا كرونباخ معا" ، و " التجزئة النصفیة 

  ) 167، ص2010
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 :طریقة التجزئة النصفیة -

تتمثل هذه الطریقة في تطبیق األداة مرة واحدة على مجموعة واحدة من األفراد ، ثم 
تقسیم األداة إلى جزأین متساوین ذوات أرقام فردیة و أخرى زوجیة ، لیتم حساب معامل 

عبد " (سبرمان براون"المتحصل علیها ، و إخضاعها إلى معادلة    جین النتائاالرتباط ب
، و اختارت الباحثة طریقة الشطر إلى نصفین ) 222،ص 2011الكریم بوحفص،

لحساب الثبات  نظرا لتعذر إعادة تطبیق المقیاس على نفس العینة، تم حساب معامل 
ثم  صحح الطول "بیرسون"عمال معاملثبات األداة ، ككل بطریقة التجزئة النصفیة باست

، و تبین  مدى التماسك و االرتباط بین نصفي األداة، أي "سبرمان براون"بمعادلة
االرتباط بین درجات اإلجابة على البنود الفردیة و البنود الزوجیة، و قد حصل المقیاس 

ل عند و هذا ما یدل على أن المقیاس یتمتع بثبات قوي و دا)0,72(بـعلى ثبات قدر 
 .یوضح ذلك  )03(و الجدول رقم. )0,05(مستوى الداللة

 -بطریقة التجزئة النصفیة  -"مقیاس  التماثل التنظیمي "معامل ثبات ): 03(جدول رقم 

مجموعة درجات 
  العبارات الفردیة

مجموعة درجات 
  العبارات الزوجیة 

  مستوى الداللة  "بیرسون"معامل االرتباط 

653  564  0.72  0,05  

 
 :معادلة الفا كرونباخ -

،       ) Cronbach)Alphaألفا كرونباختم التحقق من ثبات المقیاس كذلك باستخدام معادلة 

  :یوضح النتائج المتحصل علیها  )04(و الجدول رقم 
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 "التماثل التنظیمي "یوضح معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات محاور مقیاس ) : 04(جدول رقم 

  

  محاور المقياس
  

  
  العبارات عدد

  -قيمة ألفا كرونباخ-ثبات المحور   
  

  الترتيب

  محور العضوية 
  

09  0.74  1  

  محور الوالء 
  

06  0.71  2  

  محور التشابه 
  

07  0.70  3  

  0.89  23  كامل المقياس
  

ألفا " أن معامالت ثبات أبعاد المقیاس باستخدام  )04(یتضح من خالل الجدول رقم 

ألفا "، و هي قیم مرتفعة، أما معامل)0.70(و ) 0.71(و) 0.74(قد تراوحت بین" كرونباخ

األمر الذي یشیر إلى تمتع المقیاس ،)0.89(للمقیاس ككل فقد بلغت قیمته" كرونباخ
  .بدرجة عالیة من الثبات 

و درجتین ، )أبدا(تصحح اإلجابات برصد درجة واحدة لـ:تصحیح المقیاس  طریقة
، كما تُعتبر كل عبارات  )دائما(، و أربع درجات ل) أحیانا(و ثالث درجات لـ، )نادرا(لـ

ننظر إلى بـالموازین أو البدائل، حیث نظریا أعلى درجة هي : المقیاس موجبة و علیه 
بندا  23 ، ولدینا4=مجموع الدرجات أو الدرجة الكلیة المناسبة ألعلى میزان درجتها

یة أو السمة بصورة و تمثل لتوفر الخاص  92= 23 ضرب 4  إذنا لدرجة الكلیة هي
  . 23= 23 ضرب 1  تامة،إما درجة التي تمثل توفر الخاصیة بصورة أدنى فهي

وأرضیة 92و بالتالي نجد أن سقف مقیاس التماثل التنظیمي یوافق أعلىدرجةهي
، و یتم تحدید مستویات المقیاس من خالل  23 المقیاس توافق  أدنى درجة هي

و قسمة الحاصل على )  69=  23-92(ضیتهحساب المدى بین سقف  المقیاس و أر 
  ) .23= 03/ 69(ثالث مستویات ،أي
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  :  و هو مقدار كل مجال أو مستوى على حدا حیث 
  . ]42=23+ 19[ المستوى األدنى یتراوح بین -
  . ]65= 23+42[ المستوى المتوسط یتراوح بین -
  . ] 88= 23+65[  المستوى األعلى یتراوح بین -

  :  كیفیة تقدیر درجة التماثل التنظیميیوضح ) 05(و الجدول رقم
  -درجة  التماثل التنظیمي  -یوضح كیفیة تقدیر ): 05(جدول رقم 

  تقدیر درجة التماثل التنظیمي   مستویات مقیاس التماثل التنظیمي 

- 19                                      23 
- 23                                      42  
- 42                                      88 

  

 تقدیر منخفض  -
 تقدیر متوسط  -
  تقدیر مرتفع  -

  صدق و ثبات مقیاس الضغط النفسي المختصر  2.2.4
  ترجمة المقیاس  

،من  تم إعداد مقیاس مستوى الضغط النفسي المختصر: الصورة األجنبیة للمقیاس.أ
و استخدمته  John Ehrenreich    ،2006طرف الباحث الفرنسي جون أوررایش 
 .الفیدرالیة العالمیة لشركات  السویسریة 

نما الهدف منه قیاس مستوى الضغط النفسي لدى الفرد   ٕ هو مقیاس غیر تشخیصي وا
تقابلها ) أبدا، نادرا،أحیانا، دائما(، و یلي كل بند أربع بدائلعشرا بندا) 16(من خالل 
مرتفع حیث قدر معامل الثبات یتمتع المقیاس بصدق و ثبات .)1،2،3،4(الدرجات

مستوى  و هذه النسخة المبسطة تصلح لقیاس.0.87بـ" الفا كرونباخ" باستخدام معادلة
  .الضغط النفسي عند قابالت لصحة العمومیة 

قامت الباحثة مع المشرف بترجمة هذه النسخة إلى :  الصورة العربیة للمقیاس . ب
یة  ، فحافظت على المعنى العام للعبارات، اللغة العربیة مراعیة الحیادیة و الموضوع
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وبعد ترجمة المقیاس تم عرضه )-3-انظر الملحق رقم(،)بند16(كما حافظ على عدد البنود
المحكمین من للتعرف على مدى مالئمة العبارات لما تقیسه )  11(على إحدى عشر 

، و تعدیل الصیاغة وفق ما یتالءم مع الخصائص الثقافیة للبیئة المحلیة  ،ثم طبق 
و قد جاء . المقیاس على عینة الدراسة ، من أجل التقنین و حساب الصدق و الثبات 

س بمعامل صدق و ثبات قوي  ، و هذا ما طمأن الباحثة الستخدامه على العینة المقیا
  . األصلیة على  قابالت الصحة العمومیة  

  األداةاختبار صدق  
 :صدق المحكمین  -

ثم خضعت .أوال قمنا بترجمة المقیاس إلى اللغة العربیة من طرف أساتذة متمكنین
العربیة إلى االنجلیزیة للتأكد من تحقیق المعنى فقراته للتحقیق و الترجمة العكسیة من 

ثم تم التأكد من نسبة التطابق بین النسخة األصلیة و النسخة . المقصود من كل فقرة
 .و التي تدل على الترجمة الدقیقة و الصحیحة للمقیاس ،%95المترجمة و التي بلغت

إحدى عشر (بعد أن تم ترجمة المقیاس إلى اللغة العربیة تم عرض المقیاس على    

و ذلك من اجل التحقق من صالحیة المقیاس  ،)-1-انظر الملحق رقم()أستاذا محكما
وأسفر . بشكل عام و سالمة ترجمة فقراته و مالئمتها للبیئة المحلیة و لعینة الدراسة

على معظم بنود المقیاس مع تصحیح بعض األخطاء عن ذلك موافقة السادة المحكمین 
اللغویة، و االبتعاد عن بعض العبارات الغامضة، و اتفق جمیع المحكمین على تعدیل 

  .صیغة العبارة و جعلها بصیغة تقریریة مباشرة بدال من الصیغة االستفهامیة 

المحكمین على  و هكذا تم اعتبار نسبة اتفاق. بهذه اآلراء الصائبة الباحثةو قد أخذت 
الخاصة بصدق " لوشي" معتمدین في ذلك على معادلة . بنود المقیاس معیارا للصدق

  :   المحتوى أو الصدق المنطقي،  و هي كالتالي
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  :حیث أن
  .عدد المحكمین الذین اعتبروا أن العبارة تقیس: ن و

  .العدد اإلجمالي للمحكمین:ن
  :لصدق المحكمین تبین أن بنود المقیاس صادقة حیث أنو عند تطبیق معادلة لوشي 

یوضح  ) 06(و الجدول رقم.و هذا یعتبر مؤشرا لصدق المقیاس ،0,05>0,94=م .ص
  .ذلك 

 "مستوى الضغط النفسي "  یوضح الصدق الظاھري لمقیاس): 06(جدول رقم
  األساتذةحكم           

  رقم البند
  تقیس

  

  ال تقیس

1  11  0  1  
2  11  0  1  
3  11  0  1  
4  11  0  1  
5  11  0  1   
6  10  1  0,81  
7  10  1  0,81  
8  10  1  0,81  
9  11  0  1  

10  10  1  0,81  
11  11  0  1  
12  11  0  1  
13  10  1  0,81  
14  11  0  1 
15  11  0  1 
16  11  0  1 

المجموع=     
15.05 

  
  0,94=15.5/ 16: عدد البنود /المجموع 
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  ):المقارنة الطرفیة(الصدق التمییزي  -
استخدمنا الصدق التمییزي و ذلك للتأكد من قدرة المقیاس على التمییز، حیث تم      

ترتیب درجات أفراد العینة االستطالعیة ترتیبا تنازلیا، و تم تقسیم الدرجات إلى طرفین 
مجموعة مستوى ( %)27(حسب االرباعیات، حیث یمثل الطرف العلوي االرباعي األعلى

و هم أولئك الطالب من العینة االستطالعیة الذین حصلوا على درجة ،)غط المرتفع الض
مجموعة مستوى (  %)27(، و یمثل الطرف السفلي االرباعي األدنى60اكبر من آو یساوي

،و هم أولئك الطالب من العینة االستطالعیة الذین حصلوا على )الضغط المنخفض
  .نتائج الصدق التمییزيیوضح ) 07(رقمو الجدول ، 20درجة اقل من آو یساوي

الصدق -للداللة  على ) ت(یوضح المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة و قیمة ) : 07(جدول رقم 
 .التمییزي لمستوى الضغط النفسي 

 

  المجموعة
  

  المقیاس 
  

  
ذوي ):1(المجموعة 
  الدرجات العلیا

  
ذوي ):2(المجموعة

  الدرجات الدنیا

  
  
  
  

  "ت"قیمة

  
  
  
  

مستوى 
  الداللة

  

س
قیا

م
  

سي
لنف

ط ا
ضغ

 ال
وى

ست
م

  
    

  المتوسط
  

  
االنحراف    

  المعیاري

  
  المتوسط

  
االنحراف 
  المعیاري

  
  

33,00  
  

    

  
  

3.16  
  

  

  
  

47,63  
  

  
  

4,63  

  
  

8.02  

  
  

0,01  
  
  
  

  

لفحص ما إذا كانت توجد فروق بین ذوي الدرجات المرتفعة و )ت(استخدم اختبار  
أن الفروق  )07(المنخفضة على أداة الدراسة، و یوضح الجدول رقم ذوي الدرجات

و مستوى داللة )14(كانت واضحة و دالة بین المجموعتین عند درجة حریة قدرت بـ
  :حیث ) 0,01(
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كان هناك فرق في تكرار الشعور بالوحدة النفسیة بین  األكثر و األقل شعورا بالوحدة ، 
و علیه توجد فروق  )0,01(ة إحصائیا عند المستوىو هي دال )8.02=ت(فقد بلغت قیمة

في  )3.16(، بانحراف معیاري) 33.00(دالة لصالح ذوي الدرجات العلیا بمتوسط قدره 
  ) 4.63( بانحراف معیاري  )47,63(حین بلغ متوسط الدرجات الدنیا

 :الذاتيالصدق  -

لجذر التربیعي تم حساب صدق األداة كذلك بمعامل الصدق الذاتي، الذي یساوي ا    
  .عند استعمال التجزئة النصفیة )0,94(لمعامل الثبات، و قدر الصدق الذاتي بـ

  :تم التحقق من ثبات المقیاس بالطرق اآلتیة :  اختبار ثبات األداة  3.2.4
 :طریقة التجزئة النصفیة -

نظرا لتعذر إعادة التطبیق على نفس العینة، تم حساب معامل ثبات األداة ككل بطریقة 
سبرمان " ،ثم صحح الطول بمعادلة        "بیرسون"التجزئة النصفیة باستعمال معامل

وتبین مدى التماسك و االرتباط بین نصفي األداة، أي االرتباط بین درجات ،"براون 
و البنود الزوجیة، و قد حصل المقیاس على  ثبات قدر  اإلجابة على البنود الفردیة

، و هذا ما یدل على أن المقیاس یتمتع بثبات قوي و دال عند مستوى  0,90بـ
  .یوضح ذلك  )08(و الجدول رقم). 0,05(الداللة

 التجزئة النصفیة - یوضح معامل ثبات مقیاس الضغط النفسي بطریقة): 08( جدول رقم 

مجموعة درجات 
  ات الفردیةالعبار 

مجموعة درجات 
  العبارات الزوجیة 

  "بیرسون"معامل االرتباط 
  

  مستوى الداللة

573  601  0,90  0,05  
  

 : معادلة ألفا كرونباخ -

  ،) Cronbach) Alpha"ألفا كرونباخ"تم التحقق من ثبات المقیاس كذلك باستخدام معادلة
األمر الذي یشیر الى تمتع المقیاس بدرجة .  )0,87( بــو اليت قدرت بالنسبة للمقياس ككل 

  . عالیة من الثبات 
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  :طریقة تصحیح المقیاس -
و ثالث درجات ، )نادرا(و درجتین لـ، )أبدا(تصحح اإلجابات برصد درجة واحدة لـ

، كما تُعتبر كل عبارات المقیاس موجبة و علیه  )دائما(، و أربع درجات ل) أحیانا(لـ
رفق  فان الدرجة الدنیا للمقیاس نحسب الدرجة الكلیة للم ُ قیاس و من خالل المفتاح الم

فأقل ، ما یدل على مستوى منخفض من الضغط النفسي ن ما یمثل أرضیة  20
 .، و تمثل سقف المقیاس على األقل  35 المقیاس، و الدرجة القصوى للمقیاس

الموضح في و یمكن تصنیف درجات أفراد العینة وفق المعیار اإلحصائي التالي .
  ): 09(الجدول رقم

  -مستوى الضغط النفسي  - یوضح كیفیة تقدیر درجة ) : 09(جدول رقم 
  تقدیر مستوى الضغط النفسي   الدرجات 

- 19                    21  
- 21                    35  
فأكثر                         36 -

  
  

  مستوى سوي للضغط النفسي  -
 النفسي متوسط للضغط مستوى -

 .مستوى خطر من الضغط النفسي  -

  

 : الدراسة   عینة  -5
لیستكمل البحث العلمي سیره المقبول لالنجاز ، البد من التعریف بمجتمع البحث 
            موضوع الدراسة ، حیث یتمیز كل مجتمع بحث عن مجتمع آخر بخصائص معینة

و من حیث طبیعة الموضوع . و التي نختاره وفقها، و یجري على أساسها البحث 
التي تتسم بضرورة المعاینة في المنظمات فان الباحثة اختارت " التماثل التنظیمي "

إلجراء الدراسة االستطالعیة عن طریق القصدیة المؤسسات الصحیة للقطاع العمومي 
تسَّیب و شكاوي اإلعالم الصحي عن التدهور لما تشهده من واقع سوء التسییر و ال

من " فئة القابالت " اإلداري للمستشفیات ، كما اتضح من الدراسة االستطالعیة أن 
أكثر الفئات تضررا في القطاع الصحي الرتفاع مستویات الضغط المهني، و تعدد 
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الدور االجتماعي من حیث مسؤولیاتهن كأمهات و عامالت ما یضعهن تحت مختلف 
  .  الضغوط النفسیة 

  : عینة الدراسة االستطالعیة  1.5
یعتبر إجراء الدراسة االستطالعیة ضرورة في البحوث النفسیة    و االجتماعیة لتحقیق 
أغراض الباحث من االستبصار و الفهم و التمكن من أدوات الدراسة ، ما یجعل لها 

  ) . 17،ص2004خمیس طعم اهللا، (مكانة ممیزة في مجال البحث العلمي 
قابلة من مؤسسات الصحة  -)30=ن(بثالثین مفردة  عینة التقنینو حددت الباحثة 

لوالیة بسكرة ، و هي العینة التي تعتمد على الظروف المتاحة في المیدان ،  العمومیة
و االستفادة من المرونة الغیر المتوقعة لدى أفراد العینة التي حصلنا علیها من خالل 

و على أساس ذلك  ,) 274، ص2009عامر قندیجلي ،ایمان السمائري ،(فرصة ما 
سنة واحدة (تراوحت ما بین مهنیةسنة بخبرة )59 -20(تراوحت أعمارهم الزمنیة ما بین

 )  سنة عمل 35 –
و قد هدفت الباحثة من خالل القیام بدراسة استطالعیة حول الظاهرة موضوع البحث  

  :إلى تحقیق جملة من األهداف نلخصها في ما یلي
تحدید الخصائص السیكومتریة لألدوات المستخدمة في الدراسة، حتى یتسنى  -

بالدراسة األساسیة من خالل أدوات یتوفر فیها القدر الكافي من الصدق للباحثة القیام 
 .و الثبات 

 .التعرف و تحدید خصائص مجتمع الدراسة األساسیة بشكل عام -
التعرف على تماثل قابالت الصحة العمومیة اتجاه مؤسساتهم ،و قیاس مستوى  -

 .لعالقة بین المتغیرینالضغط النفسي لدى هذه الفئة بغیة  الوقوف األولي على نوعیة ا
  : عینة الدراسة األصلیة 2.5

بعد إنهاء المعاینة االستطالعیة بهدف تقنین و تكییف أدوات الدراسة و تعدیلها في 
صورتها النهائیة ،  و تدقیق أهداف موضوع الدراسة ، شرعت الباحثة في التطبیق 
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وتعتبر الدراسات على العینة األصلیة للبحث من خالل مسح كل مفردات الدراسة ،  
المسحیة أو بحوث الوصف الشامل طریقة لجمع و تحلیل البیانات من خالل مقابالت 

محمد .(مقننة أو استمارات البحث، وذلك بغرض تمثیل المبحوثین لمجتمع معین
یقدر حجم العینة في مجتمعات  حیث) 158، ص2008الجوهري،عبد اهللا الخریجي،

استنادا  و) 274،ص2010ملحم زین ،) (أي بضع مئات( %20صغیرة األفراد بـــ 
ُ لذلك تم مسح العینة،حیث  ِ ق   .قابلة  178بـ مبحوثات في هذه الدراسةر حجم الد

  :و تبرر الباحثة اختیارها ألسلوب المسح االجتماعي على أساس االعتبارات التالیة 
إمكانیة الحصر الشامل لمجتمع البحث  رغم اختالف خصائصه و توزعه على  .أ

        مناطق متباعدة و مؤسسات مختلفة ، و نوعیة البیانات و قابلیتها لتكمیم      
 .و التعمیم    

في المجتمع الصحي العمومي،  تالفحص العرضي لواقع القابالرغبة الباحثة فی.ب
ویة  ُ المهنیة لقابالت ، ومدى تماثلهن لمنظماتهن في ظل قیاس لتعرف على تشكیل اله

 .مستوى الضغط النفسي في مؤسسات الصحة العمومیة لوالیة بسكرة 
أول دراسة لموضوع التماثل التنظیمي في الجزائر ما جعل الباحثة تطمح للوصول .ج

الباحثة في إلى نتائج قابلة لتعمیم ، خاصة  في ظل إمكانیة تكمیم البیانات  ، و رغبة 
  .تفادي خطأ الصدفة و خطأ التحیز

 :اإلحصائیةالمعالجة  أسالیب -6

أبعاد التماثل التنظیمي ، و مستوى الضغط النفسي ،استخدمت  بین العالقة لمعرفة
 االعتماد تم الدراسة،ولقدبیانات  تحلیل فياإلحصائیة  األسالیب من جموعةالباحثة م

ة االجتماعی للعلوم اإلحصائیة الرزم: ـ ب المعروف اإلحصائیة المعالجة برنامجى عل

SPSS19)( المستخدم المقیاس ونوعتساؤالت لل عرض یلي وفیماالدراسة، نتائج لتحلیل 
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 المستخدمالمالئم و  اإلحصائي األسلوبع نو ، ذلكى إل ،باإلضافةاختبار الفرضیة في
  .یوضح ذلك   )10 (و الجدول رقم .  لكل التساؤالت  اإلحصائیة النتائج معالجة في

  و األسلوب اإلحصائي المستخدم في معالجتھایوضح التساؤالت :)10(جدول رقم
  

ـــاؤل  التساؤالت ــــ األسلوب اإلحصائي المستخدم   المقیاس  نص  التســــ
  في الدراسة

عـــــا
ل ال

ساؤ
الت

   
   

م  
هل هناك عالقة بین أبعاد التماثل التنظیمي  

و مستوى الضغط النفسي عند قابالت الصحة 
  العمومیة لوالیة بسكرة ؟  

مقیاس التماثل 
المقیاس + التنظیمي

المختصر لمستوى 
  .الضغط النفسي 

  
بیرسون " معامل ارتباط

"Pearson  

ول
 األ

ؤل 
تسا

ال
  

هل هناك عالقة بین  بعد العضویة و  
مستوى الضغط النفسي عند قابالت الصحة 

  العمومیة لوالیة بسكرة ؟  

مقیاس التماثل 
المقیاس + التنظیمي

المختصر لمستوى 
  .الضغط النفسي 

 
بیرسون " معامل ارتباط

"Pearson  

ني
الثا

ؤل 
تسا

ال
  

هل هناك عالقة بین بعد الوالء و مستوى 
الضغط النفسي عند قابالت الصحة العمومیة 

  لوالیة بسكرة ؟  

مقیاس التماثل 
المقیاس + التنظیمي

المختصر لمستوى 
  .الضغط النفسي 

بیرسون " معامل ارتباط
"Pearson  

  

لث
الثا

ؤل 
تسا

ال
  

هل هناك عالقة بین  التشابه و مستوى 
الضغط النفسي عند قابالت الصحة العمومیة 

  لوالیة بسكرة ؟  

مقیاس التماثل 
المقیاس + التنظیمي

المختصر لمستوى 
  .الضغط النفسي 

  

بیرسون " معامل ارتباط
"Pearson  
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المتبعة في الدراسة بعد عرضنا في هذا الفصل ألهم الخطوات، و اإلجراءات المنهجیة 
المیدانیة لهذا البحث، و التي تعتبر الركیزة األساسیة ألي بحث علمي و ذلك بدًأ 

و إتباع أسلوب القصدیة في اختیار " المنهج الوصفي" بتحدید المنهج المالئم للدراسة
"  قابالت الصحة العمومیة لوالیة بسكرة " مفردات الدراسة، بهدف المسح االجتماعي 

د األدوات المالئمة لجمع البیانات من حیث استخدام مقیاس التماثل التنظیمي،             و تحدی
و المقیاس المختصر لمستوى الضغط النفسي ، ثم تحدید األسلوب اإلحصائي 

نوعیة العالقة "معامل بیرسون األنسب لدراسة "المناسب لمعالجة البیانات ، حیث یعتبر 
، و اإلجابة على تساؤالت "و مستوى الضغط النفسي  بین أبعاد التماثل التنظیمي

الدراسة والتحقق من صحة التساؤالت و في الفصل التالي سنقوم بعرض                 
  .و مناقشة   و تحلیل النتائج المتحصل علیها

 

 
  

 
 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خامسالفصل ال 
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یستعرض هذا الفصل،النتائج التي خلصت إلیها الدراسة المیدانیة بعد تطبیق مقیاس 

على قابالت الصحة "مستوى الضغط النفسي" و مقیاس ، "أبعاد التماثل التنظیمي"
و اإلجابة على تساؤالت الدراسة و التحقق م و ذلك بعد إجراء ، - بسكرة-العمومیة 

لیالت اإلحصائیة المناسبة،من خالل  االستعانة بالحزمة اإلحصائیة للعلوم التح
  .و فیما یلي تفصیل لذلك.SPSS-19االجتماعیة

  

  
مستوى الضغط " و مقیاس، "أبعاد التماثل التنظیمي  "استخدام مقیاس"بعد تطبیق مقیاس

و فرزها وفق على قابالت الصحة العمومیة لوالیة بسكرة ، تم جمع المعطیات "النفسي 
و فیما یلي عرض    ،)إجراءات الدراسة(اإلطار المنهجي الذي تم تحدیده في الفصل السابق

  .و مناقشة لتساؤالت و فرضیات الدراسة
  على ضوء التساؤالت عرض نتائج الدراسة :أوال 

 :عرض نتائج التساؤل الرئیسي .1

  :ینص التساؤل الرئیسي العام على ما یلي  -
هل هناك العالقة ارتباطیة بین أبعاد التماثل التنظیمي و مستوى الضغط النفسي لدى " 

و لإلجابة على هذا التساؤل، " قابالت مؤسسات الصحة العمومیة لوالیة بسكرة ؟ 
ما یشكل التساؤالت ) الوالء ، العضویة،التشابه(اعتمدنا على ثالث متغیرات متمثلة في األبعاد

د تم تحلیل البیانات  من خالل استخدام معامل االرتباط بیرسون ،         وقالفرعیة للدراسة ،
  . و االستعانة بحساب المتوسطات الحسابیة من أجل تفسیر أوضح 
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مستوى الضعط النفسي لدى  و"ابعاد التماثل التنظیمي   "ة یوضح معامل االرتباط بین درج ):11(ل رقم وجد
  .قابالت الصحة العمومیة لوالیة بسكرة

  الضغط النفسي  معامل ارتباط بیرسون   العینة 
  الوالء  178

  
0.006-  

  -0.21  العضوية  178
  

  -0.45  التشابه  178
  

  
  .متوسطات متغیرات الدراسة  لدى قابالت الصحة العمومیة لوالیة بسكرة  یوضح ):12(جدول رقم 

الضغط   التماثل التنظیمي  التشابه  العضویة  الوالء التنظیمي  المتغیرات
  النفسي

  37.72  37.16  19.75  22.88  20.82  المتوسطات
  مرتفع  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  التعلیق

 

 :عرض نتائج التساؤل الفرعي األول  1.1

مستوى  بین بعد الوالء التنظیمي وارتباطیه  عالقةهل هناك "نص التساؤل األول

  "  الضغط النفسي لدى قابالت مؤسسات الصحة العمومیة لوالیة بسكرة ؟

".             بیرسون"و لإلجابة على التساؤل الفرعي األول  استخدمنا معامل االرتباط 

  .یوضح نتائج التساؤل )13(و الجدول رقم
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مستوى الضعط النفسي لدى قابالت الصحة  و"الوالء  "ة بعد یوضح معامل االرتباط بین درج ):13(جدول رقم 

  .العمومیة لوالیة بسكرة 

  الداللة   معامل االرتباط بیرسون  املتغريات
  غیر دال  - 0.006  مستوى الضغط النفسي/الوالء 

    178  العینة 
  

و متغیر مستوى "الوالء " یتضح من خالل الجدول أعاله أن معامل االرتباط بین متغیر 
و هي نتیجة غیر  عند قابالت الصحة العمومیة لوالیة بسكرة   - 0,006یساويالضغط النفسي 

ال :"دالة و هو ارتباط عكسي سلبي و بالتالي تكمن اإلجابة على هذا التساؤل في أنه 
توجد عالقة ارتباطیة بین الوالء التنظیمي  ، و مستوى الضغط النفسي  لدى قابالت الصحة 

  "._  لوالیة بسكرة _ العمومیة 

  : عرض نتائج التساؤل الفرعي الثاني  2.1
و مستوى  عضویةبین بعد الهل توجد عالقة ارتباطیة "نص التساؤل الفرعي الثاني 

   الضغط النفسي لدى قابالت مؤسسات الصحة العمومیة لوالیة بسكرة ؟

، الختبار "بیرسون"و لإلجابة على التساؤل الفرعي الثاني  استخدمنا معامل االرتباط 
لوالیة –و مستوى الضغط النفسي ،"العضویة "بیعة العالقة االرتباطیة بین متغیر ط

  . -  بسكرة

  :  یوضح نتائج التساؤل )14(و الجدول رقم

مستوى الضعط النفسي لدى قابالت الصحة  و"العضویة  "ة بعد یوضح معامل االرتباط بین درج ):14(جدول رقم 
  .العمومیة لوالیة بسكرة 

  الداللة       ''بريسون'معامل االرتباط     املتغريات

مستوى الضغط / العضوية 
  النفسي

  
0.21 -  

  
  غیر دال   

    178    ن    
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و متغیر "العضویة" یتضح من خالل الجدول أعاله أن معامل االرتباط بین متغیر 
  . وهو غیر دال و یدل على ارتباط عكسي سلبي -0,21یساوي مستوى الضغط النفسي 

توجد عالقة ارتباطیه  بین بعد  ال:" اإلجابة على هذا التساؤل في أنه و بالتالي تكمن 
  "_  لوالیة بسكرة _ العضویة  ، و مستوى الضغط النفسي  لدى قابالت الصحة العمومیة 

  :عرض نتائج التساؤل الفرعي الثالث  3.1

و مستوى الضغط  تشابه عالقة بین بعد الهل هناك "ینص التساؤل الفرعي الثالث 
  لنفسي لدى قابالت مؤسسات الصحة العمومیة لوالیة بسكرة ؟ا

، الختبار "بیرسون"و لإلجابة على التساؤل الفرعي الثالث  استخدمنا معامل االرتباط 
و  بسكرةلوالیة –و مستوى الضغط النفسي ،"التشابه"العالقة االرتباطیة بین متغیر 

  .یوضح نتائج التساؤل )15(الجدول رقم

مستوى الضعط النفسي لدى قابالت الصحة  و "التشابھ "ة بعد یوضح معامل االرتباط بین درج ):15(ل رقم دوج
  .العمومیة لوالیة بسكرة

  الداللة       ''بريسون'معامل االرتباط     املتغريات

مستوى الضغط / التشابه 
  النفسي

  
0.45 -  

  
  غیر دال   

    178    ن    
  

و متغیر "التشابه " یتضح من خالل الجدول أعاله أن معامل االرتباط بین متغیر 
و هو ارتباط عكسي  0,01وهو غیر دال عند مستوى - 0,45=مستوى الضغط النفسي 

  . سلبي 
توجد عالقة ارتباطیه  بین بعد  ال:" و بالتالي تكمن اإلجابة على هذا التساؤل في أنه 

  "_  لوالیة بسكرة _ لنفسي  لدى قابالت الصحة العمومیة التشابه ، و مستوى الضغط ا
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 مناقشة و تحلیل نتائج الدراسة على ضوء التساؤالت :  ثانیا 

  اقشة و تحلیل نتائج التساؤل الرئیسي من .1

انطالقا من التساؤل العام الذي یطرح إمكانیة وجود العالقة االرتباطیة بین أبعاد 
التماثل التنظیمي و مستوى الضغط النفسي و الذي تمثلت اإلجابة عنه بالنفي وفق 

بمستوى ) الوالء،العضویة، التشابه(نتائج التساؤالت الفرعیة من خالل عالقة كل بعد 
معامل االرتباط "راسة تم استخدام األسلوب اإلحصائي الضغط النفسي ، فوفق هدف الد

و الذي دل على ارتباط عكسي بنتائج غیر دالة في عالقة كل بعد بمستوى " بیرسون 
" الضغط النفسي ما یدل على استقاللیة المتغیرین و عدم وجود عالقة ارتباطیه  بین 

 -بالت الصحة العمومیة عند قا" مستوى الضغط النفسي " و " أبعاد التماثل التنظیمي 
  .  -لوالیة بسكرة 

و ترى الباحثة من خالل هذه  القراءة اإلحصائیة أن استقاللیة المتغیرین تُعزى إلى كل 
متغیر على حدا من حیث البنیة البحثیة والبیئة من جهة و من حیث طبیعة العینة 

  .في حد ذاتها من جهة أخرى ) القابالت( موضوع الدراسة 
    البنیة البحثیة لمتغیرات الدراسة :  

فحسب نتیجة البحث فان موضوع التماثل التنظیمي قد ال یرتبط بموضوع الضغط 
النفسي نتیجة اتساع موضوع الضغوط و تعدد مصادرها و حصر سلوك التماثل في 
منظمات العمل ، فدائرة الضغوط عند القابالت ال تقتصر على الحیاة المهنیة لهن 

ل تتعدى مصالح التولید و المستشفیات إلى مختلف المجاالت الحیاتیة فحسب، ب
األخرى التي تعرفها القابالت ، كما تٌسند الباحثة نتیجة البحث في عدم وجود عالقة 

في " ال وجود للتماثل التنظیمي"ارتباطیه إلى النظریة التفسیریة التي تعتقد أنه
الفكرة الوهمیة من خالل استیعابها عند  المؤسسات، و إنما یستعین أرباب العمل بهذه

  ) F.chédotel,2012,p61(.األفراد،و یمولونها من خالل رسالة المنظمة الواضحة
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غیر صالح للتطبیق في القطاع " التماثل التنظیمي"و علیه ترى الباحثة أن هذا المتغیر 
  . العمومي ذو الهدف الغامض و أولویة المصلحة الخاصة

المتوسط (ة المعدل المتحصل علیه في الدرجة الكلیة لتماثل القابالتكما ترجع الباحث 
در ب إلى االمتثال للمهنة أكثر من االمتثال للمؤسسة الصحیة ) 37.16: الحسابي ٌق

التسیب الصحي الذي یقره اإلعالم     : العامة في والیة بسكرة ، نتیجة األسباب التالیة 
التنشئة المهنیة للعامل الجزائري على سلوك و شكاوي الرأي العام ، و سوسیولوجیة 

التسیب التنظیمي، خاصة في ظل غموض أهداف القطاع العام الجزائري الذي ال یزال 
مما ینتج عنه  ،یعاني من مخلفات االشتراكیة، و عدم الوضوح في التوجه لدى المسئولین
 .             ضعف في اإلدارة،یتجسد في آثار سلبیة على مسیرة المستشفیات العامة

من حیث أولویة المصالح و األهداف الخاصة على األهداف العامة ، بالمقابل مع 
إلى مصادر " أندرو سیزالقي"یعزى حسب)  37.72(معدل مرتفع للضغط النفسي 

كالمصادر البیئیة كالحالة االقتصادیة حیث یعتبر راتب القابالت غیر كاف : مختلفة
كما یشیر . في حالة الدخل الغیر متعدد في األسرة في ظل غالء المعیشة و خاصة 

في دراسته إلى المصادر التنظیمیة و المتمثلة في دراستنا في أنماط السلطة داخل 
القطاع الصحي، السیاسیات الداخلیة و سوء التسییر اإلداري ، كما قد نجد األحداث 

ار و نمط الشخصیة كصراع األدو " القابالت" الضاغطة على المستوى الفردي في حیاة 
و العبء األسري، و االفتقار الستراتجیات مواجهة الضغوط ، و غیاب الدعم المعنوي 

  .، كما أن الدراسات العیادیة تدل على قاعدة قلقة للتكوین النفسي للمرأة 
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أبعاد التماثل التنظیمي لدى قابالت الصحة العمومیة لوالیة یوضح معامل االرتباط بین  ):16(جدول رقم  -
  .بسكرة 

  الداللة    العضوية     التشابه  178:ن 

  0,63    0,66  الوالء
    دالة 

      التشابه    الوالء   
    دالة  0,67    0,66  العضوية 

      العضوية     الوالء  
    دالة  0,67    0,66  التشابه 

  
یرتبط بأبعاده البینیة بین بعضها البعض  إن تماثل األفراد حسب نتیجة الدراسة

عدم وجود " ،أكثر من ارتباطه بمتغیرات أخرى، فمقابل ) الوالء،العضویة،التشابه(
هناك عالقة ارتباطیة بین " عالقة ارتباطیه بین أبعاد التماثل و مستوى الضغط النفسي 

باط الطردي بین أبعاد التماثل لدى قابالت الصحة العمومیة و هو ما یعبر عنه االرت
  األبعاد بنتیجة دالة إحصائیا،من خالل نتائج الدراسة كما هو موضح في الجدول أعاله

و تتضح العالقة االرتباطیة في كل متغیر بارتباطه مع اآلخر،حیث یتصف التماثل 
الذي تبنته الباحثة بثالث ) Johnson et Heimberg )1999التنظیمي وفق تعریف 

اإلدراك "و "  منطق اتخاذ القرارات"و " الوحدة االجتماعیة"صفات مترابطة  تتجسد في 
، و هو ما تعكسه نتیجة العالقة البینیة في الجدول أعاله،فیعتبر الوالء "الجمعي

ابالت كمرجعیة للتصرف المهني في اتخاذ القرارات و ذلك من خالل التشابه بین الق
في المعتقدات و القیم من جهة ، و التشابه الشخصي بالمهنة من جهة أخرى، ما 
یخلق حالة من التناغم التنظیمي و األداء الجید و ال یتحقق الوالء و التشابه إال في 
إطار العضویة و جماعات العمل المألوفة و الجذابة ما یؤدي إلى مستویات عالیة من 

الذي یذهب إلى أبعد من هذا في ) Dutton et Partt )1972التماثل حسب ما یقره 
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أن األفراد الذین یستمدون تقدیرا عالیا لذواتهم من عضویتهم التنظیمیة ما یجعلهم 
ینجحون في إظهار مستویات عالیة من التماثل ، فحسب مالحظة الباحثة و احتكاكها 

تماعیة في صیغة ألشهر بالعینة موضوع الدراسة فالقابالت ینتمین إلى وحدة اج
تنظیمیة مهنیة تتوسع و تزید و تتفاعل مع البیئة الداخلیة و الخارجیة ، یتشاركن فیها 

  .التواؤم مع مفاهیم المهنة و قیمها 
یستمد استقاللیته من التماهي النفسي لألفراد " التماثل التنظیمي "كما  ترى الباحثة أن  

یتعدى الفرد حالته الشخصیة بما فیها اتجاه مهنته أو مؤسسته أو حتى جماعته، حیث 
ویة المهنیة  ُ من ضغوط إلى حالة إدراك التوحد مع خصائص المنظمة كامتداد لله

عد داخل Turnerحسب ما یراه  ُ مقیاس أبعاد التماثل "و هو ما یعبر عنه متوسط كل ب
فان التماثل ینعكس في توافق محدود في ) Carol)2001، فوفق مفهوم "التنظیمي

الفرد بأهداف المنظمة  ما یدل وفق المعدل المتحصل علیه في كل بعد  أهداف
، داللة على أنه لیس "توافق أهداف القابالت بأهداف المؤسسة الصحیة العامة"على

بالضرورة أن یرتبط الشعور بالضغوط لدى القابالت بتوافق أو عدم توافق مصلحة 
ظ عن الشكاوي العامة لرداءة القابالت بمصلحة المؤسسة ، ما یجعل الباحثة تتحف

التنظیم الصحي في القطاع العام الجزائري ، لما بینه مقیاس أبعاد التماثل على قابالت 
: ، العضویة20.28:الوالء( والیة بسكرة  من  نتائج متوسطة في درجة كل بعد  

در ب) 19.75: ، التشابه22.88   .37.16بمعدل عام في تماثل القابالت ٌق
طات المحصلة علیها في كل بعد تعبر عن سلوكیات الدور المهني ،      كما أن المتوس

و الذي یرتبط في سیكولوجیة التنظیم بمدى إدراك الفرد له ، غیر أن دراستنا تدل على 
أن الدور المدرك یوافق الدور المتوقع في الصیغة االجتماعیة و الدور الفعلي في 

عتراف المعلن به من طرف القابالت الصیغة المهنیة ، كما الحظت الباحثة اال
 le symboleلمكانتهن المهنیة و االجتماعیة و بالتالي إشباع الرمز الجماعي 
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social  الذي ألفته القابالت اثرى التطابق ) 2004(كما یسمیه الباحث كامل المغربي
 . أو التشابه مع المهنة في سیاق المنظمة محل العمل 

البنیة البحثیة لمتغیر التماثل التنظیمي باالستناد إلى   و تنتهي الباحثة إلى معالجة
الخلفیة النظریة وفق المقاربة الكالسیكیة حیث أن التماثل هو توافق أهداف الفرد 
ویة  ُ بأهداف المؤسسة من خالل تجسید أبعاده في الواقع التنظیمي ، فنظریة اله

لعمل ، لتكمل نظریة االجتماعیة تشرح كیفیة تفعیل عُضویة الفرد داخل جماعة ا
التصنیف االجتماعي ترتیب األفراد وفق تشابههم الثقافي و االجتماعي و تنتهي نظریة 
الدرجات المختلفة بمدى ارتباط درجة التماثل بوالئهم لمنظماتهم ، و هو ما عبرت عنه 

  .إحصائیات المتوسطات لكل بعد على قابالت والیة بسكرة 
تحلیل استقاللیة المتغیرین و من المتوسطات  في األخیر نستخلص من مناقشة و

المتحصل علیها اختالف البنیة البحثیة للتماثل التنظیمي و أبعاده ما یجعلنا نعالجه في 
ییري          ّ إطار سیكولوجیة التنظیم و علم اجتماع المؤسسات و مواضیع االتصال التس

تُعنى به الدراسات العیادیة  الذي" الضغط النفسي "و علوم اإلدارة  ، على غیر متغیر 
في مختلف مجاالت الحیاة ما یجعل قابالت المؤسسات الصحیة لوالیة بسكرة یتجاوز 
توافق أهدافهن أو عدم توافقها مع مؤسساتهم لشعورهن بالضغط و یصبحن عرضة 
لمختلف المثیرات الضاغطة     و المختلفة في الواقع الحالي، خاصة في ظل وهمیة 

ل التنظیمي و صعوبة تطبیقها في السیاق الجزائري من جهة ، و من جهة فكرة التماث
أخرى من حیث القابلیة النفسیة و البیولوجیة للمرأة سواء كانت عاملة أو غیر عاملة 

 .  في الشعور بالضغط  

  بیئة متغیرات موضوع الدراسة : 

تقاللیة كل متغیر ال یمكن أن تفهم الظاهرة النفسیة إال في إطارها البیئي من حیث اس
على حدا في ما یخص نتیجة هذه الدراسة ، كما ال یمكن أن یفهم سلوك األفراد إال من 
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خالل السیاق، ففي الوقت الذي تُعنى الضغوط بمجال العمل و بمختلف مجاالت 
الحیاة األخرى، فان التماثل التنظیمي یقتصر على المنظمة، و بصورة خاصة المؤسسة 

ا فیها تركیبها و جماعات المختصون الطبیون و الشبه طبیون ما الصحیة العامة بم
یؤثر في فعالیة  السلوك المهني، و تحصر الباحثة الرؤیة التنظیمیة لبیئة المستشفیات 

 :في  

، حیث حسب مالحظة الباحثة و التربص في مصالح "النظم الطبیة اإلداریة" -
السجالت الطبیة تنم عن فوضى التولید فان فمالحظة الفهرس المركزي للمرضى و 

تسیبیة ، و صعوبة تنظیم التقاریر الصحیة و إدخال و نقل المفحوصین في ظل توفیر 
 .التكنولوجیا الكافیة، و في ظروف فیزیقیة سیئة 

ترى الباحثة أن الخدمة محدودة في القطاع العام لما : النظم الطبیة العالجیة  -
في التخطیط و البرمجة ، مع ضعف التواصل یسببه التسییر البیروقراطي من عرقلة 

مع العیادات الخارجیة و ضغوط الطوارئ و األخطاء المهنیة  نقص تجهیز 
  .المختبرات،و الظروف الفیزیقیة السیئة التي عاینتها الباحثة في أقسام التولید

و تتمثل في التسعیر و الحزم العالجیة ، عقود : أنظمة محاسبة المرضى  -
و المطالبات المالیة في التجهیز، حیث یشتكي المرضى من ارتفاع  التأمین الصحي

التسعیر و بیروقراطیة التأمین و تشكو األقسام الطبیة من نقص التجهیز ما یؤدي إلى 
  . زیادة الضغوط في القطاع الصحي العام 

كما رأت الباحثة استنادا لدراسة فرید لوثانس أن فعالیة األداء ترتبط بجودة  -
،حیث أن القطاع الصحي )19،ص2003ماجدة عیطة،(و كفاءة االتصال اإلدارة 

العمومي یتمیز بتدني مستویات الجودة الشاملة حسب ما توصلت إلیه الدراسات 
من مجلة  07في العدد ) 2011" (سنوني علي" السابقة ، حیث نشرت الباحثة 

ت الجزائریة ذات اقتصادیات إفریقیا نتائج دراستها من حیث أسباب افتقار المستشفیا
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الخدمة العمومیة إلى إدارة الجودة الشاملة، و إلى عدم وضوح الرسالة و األهداف 
الخاصة بالمستشفیات ما یجعل دور اإلدارة في المستشفیات غیر واضح أو محدد، مع 
         سیادة النمط البیروقراطي، الذي یعیق التخطیط االستراتیجي و برمجة األنشطة، 

في ضوء كلما "  التماثل التنظیمي" لداخلي لألدوار ما یجعلنا نعالج متغیرو الصراع ا
سبق،  ما یفُترض نظریا أن یؤثر على تماثل القابالت ، غیر أن المعدل المتحصل 

قر بما توصل إلیه الباحث ) 37.16(علیه في دراستنا  بن عیشي "، یجعلنا نُ
الشاملة في المستشفیات الجزائریة  في دراسته لواقع تطبیق إدارة الجودة) 2012"(عمار

درت ب ( '  -والیة بسكرة  –مستشفى البشیر بن ناصر نموذجا '  على عینة طبقیة ٌق
إلى اختالف إدراك أهمیة تطبیق إدارة الجودة الشاملة ) مختص طبي و شبه طبي 203

           في المستشفیات من خالل الفروق في االتجاهات ، ما یدل على الوعي المشوه
و األهمیة الغیر مدركة لإلدارة الجیدة  في بیئة المستشفیات و هو ما یفسر في دراستنا 
           تدني معدل التماثل التنظیمي حیث أن عدم الوعي بالنظم الجیدة لتسییر المستشفیات

و اإلدراك المشوه إلدارة الجودة الشاملة قد یؤدي إلى التماثل مع وضعیة المؤسسة كما 
یسبب أیضا في ظل سلبیة الظروف ارتفاع مستوى الضغط النفسي عند  هي، ما

قابالت الصحة العمومیة رغم استقاللیة المتغیرین بنتیجة غیر دالة إحصائیا من حیث 
عدم وجود عالقة ، و هو ما سیتضح أكثر من خالل معالجة الطبیعة المهنیة للمرأة 

 القابلة 

   طبیعة العینة موضوع الدراسة: 

ویة االجتماعیة ال یقتصر على  إن فهم ُ كیفیة تماثل األفراد و تفسیره حسب نظریة اله
من حیث العضویة        " التصنیف االجتماعي"فهم البیئة االجتماعیة بل یتعداها إلى 

و االنتساب إلى مجموعات دون أخرى ، و علیه فإننا نسعى إلى فهم سلوك القابالت 
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تنتمي إلیها من حیث الجنس ، الدور المهني ، بالرجوع إلى أعراف الجماعة التي 
  .  مستوى التكوین 

باعتبار موضوع الدراسة یرتكز على عینة القابالت حیث : من حیث الجنس  -
تقتصر هذه المهنة على النساء، فان اعتبار جنس العینة قابل للتحلیل و المناقشة في 

معالجة هذا المتغیر یرتبط استقاللیة المتغیرین في نتیجة دراستنا ، و بالتالي فان 
بمعالجة سیكوبیولوجیة المرأة في تحدید دورها و اتجاهاتها في الحیاة من حیث النمو 

كاملیا (النفسي جنسي البیولوجي من جهة و من حیث الثقافة االجتماعیة و الحضاریة 
من جهة أخرى ما یزید من معدل شعورها بالضغط النفسي ). 8،ص1990عبد الفتاح، 

قاعدة التكوین النفسي ، بدایة من السلبیة األنثویة  التي تكتسبها في المراهقة و نظر ال
تتطور إلى صدمة تناسلیة أثناء أداء دورها في األمومة و اإلنجاب و ما یصاحبها من 
مشاعر اإلرجاع االنفعالیة للمراحل االنتقالیة التي تنتقل فیها جنسیا و نفسیا مع تغییر 

حلة ، من الفمیة إلى األودیبیة و تغییر موضوع الحب من موضوع الحب في كل مر 
األم إلى األب ، ثم من األودیبیة إلى الكمون أین ترجع البنت إلى العالقة مع األم ، 
أین تكتمل النرجسیة األنثویة في المراهقة و تصبح اإلثارة الجنسیة غیر كافیة ما 

في من نوع آخر، فتستبدل یجعلها في احتیاج إلى عضو جنسي كامل آخر و سند عاط
مجددا موضوع الحب بالموضوع البدیل ، لیصبح الموضوع البدیل هو  الموضوع 
األساسي ، و لیستبدل الحقا بموضوع األطفال و اإلنجاب ، ما یجعل المرأة تعیش 
تعدد أولویة مواضیع الحب ، حتى تدخل المرأة في مرحلة الیأس و ما یحدث من 

ما یجعلها تتعارض مع كل نشاط اجتماعي یعاكس أو یمس  تذبذب بیولوجي و نفسي ،
بأنوثتها نفسیا و اجتماعیا أو حتى جسدیا، مع أثر تغییر العوامل الحضاریة في 
الشعور بدورها ذو الطبیعة المتعددة، ففي ضوء هذا االفتراض التحلیلي تسعى المرأة 

ها مقارنة بالسلطة إلى التوافق من خالل مساهمتها االیجابیة بغرض فعالیة أدوار 
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،و بصیغة )22،ص2000كاملیا عبد الفتاح،(الذكوریة ما یجعلها تستهلك نشاط أكثر
بیولوجیة أخرى ترى الباحثة أن التكوین البیولوجي للمرأة في صدمة البلوغ و حصول 
              الدورة الشهریة و التغییر الهرموني اثرى السلوك الجنسي و حدوث مراحل الحمل

الدة و ما بعد الوالدة إلى بلوغ سن الیأس یجعل المرأة ذات قابلیة للشعور بالضغط و الو 
محمد سالمة "و تواصلت هذه الدراسات في ظل خروج المرأة للعمل حیث نجد دراسة 

الذي وصل إلى تقریر أن المرأة العاملة بكل فئاتها تعاني من اإلحساس ) 2008" (آدم 
عدد الدور، ما یجعل الباحثة تستند إلى ما سبق في العمیق بضیق الوقت الناتج عن ت

تفسیر ارتفاع متوسط الضغط النفسي لدى قابالت الصحة العمومیة ، حیث في ظل 
االنشغال النفسي بتعدد أولویة مواضیع الحب في حیاة المرأة تقل األولویة المهنیة على 

ل التنظیمي            مستوى الصعید النفسي ما یفسر النتائج المتوسطة ألبعاد التماث
: ،التشابه22.88: ،العضویة20.88: الوالء(و المتحصلة علیها من خالل دراستنا 

19.75 . ( 

تختلف طبیعة العینة باختالف الطبیعة المهنیة : من حیث تعدد الدور المهني  -
عن باقي المهن ، حیث ال تقتصر مهنة القابلة على دور التولید فحسب، و إنما تتعدى 

حوادث التولید المختلفة كزیادة ابن معاق أو غیر ذلك من وفایات التولید ،فحسب ذلك ل
امرأة  585000قد أحصت منظمة الصحة العالمیة Santé du monde n°05 مجلة 

ما یجعل القابلة تعاني من تعدد الدور، خاصة . في العالم تتعرض للموت أثرى الوالدة 
الحتیاج الطبي الوافر في مصالح التولید، ما في ظل غیاب التأطیر النفسي المؤهل و ا

 Mary E.Conwayهاردي.یؤثر الهدف التنظیمي األساسي ، فحسب ماجریتاي
في كتابها عن نظریة الدور رأت أن التعدد في الدور الموجه للمهن الطبیة أو )1978(

 الشبه طبیة یؤثر على جوهر العطاء ، و هو ما أكده تقریر لمنظمة الصحة العالمیة
    على أن الجزائر تسجل نقصا كبیرا في مجال القابالت،حیث ال تتوفر البالد إال على
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آالف والدة مسجلة سنویا، ما یؤدي إلى معاناة هذه الفئة من 900آالف قابلة مقابل  8
ضغوطات مهنیة كبیرة في ظل الصراع التنظیمي بین المهن المختلفة في المجال 

ستوى الضغط لقابالت الصحة لوالیة بسكرة بمتوسط الصحي    هو ما یفسر ارتفاع م
حیث الحد األعلى لتقریر الضغط حسب مقیاس مستوى الضغط النفسي  38

المختصر، كما أرجعت القابالت أسباب ارتفاع الضغط ،حیث تتولى القابلة الجزائریة 
اإلشراف على ألف والدة سنویا،بینما المعدل الدولي الذي تحدده منظمة الصحة 

والدة في العام للقابلة الواحدة، ما أدى إلى ازدیاد عدد  175 المیة ال یزید عنالع
الدعاوي القضائیة الموجهة ضد القابالت في المحاكم الجزائریة، حیث كشف التقریر أن 
واحدة من بین كل اثنتین یتعرضن لمتابعة قضائیة بسبب األخطاء المهنیة الناتجة عن 

حسب مصدر آخر یصل عدد  و) www.djazairess.com(.ضغوطات العمل
-http://www.al)ساعة   24 والدة في 20 الوالدات التي تشرف علیها القابلة إلى

fadjr.com).  

الحظت الباحثة من خالل احتكاكها بفئة القابالت :من حیث نقص التكوین  -
یة أشرفت على التدریس فیها افتقار هذه الفئة للتكوین أشهر في دورة تكوین 7لمدة 

المتواصل، و مدى االحتیاج المعرفي لهن في ظل التطور العلمي و التكنولوجي و هو 
ما  أقرته منظمة الصحة العالمیة، فیما نشرته الجزائر نیوز أبرزها غیاب التكوین 

وفق اإلطار النظري  المتواصل خاصة في المناطق الجنوبیة ، و تفسر الباحثة ذلك
من ) Trudy Harpharm)1994لمقاربة التنظیم من خالل ما یشیر إلیه هارفرد 

حیث أن التحضر یتضمن مواكبة األحداث الحیاتیة لألفراد ، وذلك لتأثر الثقافة النفسیة 
لألفراد و غیرها من العوامل التي تساعدنا على فهم األدوار التي ستضاف للعاملین في 

الطبیة في الدول النامیة ، حیث ترى الباحثة أن العجز المعرفي و ضعف  التنظیمات
السلطة المعرفیة و المعلوماتیة في المناطق الجنوبیة مقابل التطور الحضري للعالم 
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یعیق قیمة األداء المهني،و ترى الباحثة أنه یجب التوقف عند االحتیاج المعرفي الذي 
ي القطاع الصحي العمومي،و مقارنته بنتیجة تعرفه هیئات المختصین الشبه طبیین ف

تماثل القابالت للمؤسسات الصحیة في القطاع العام في ضوء تدني المعدل المتحصل 
، ) 19.75: ، التشابه22.88:، العضویة 20.88: الوالء(علیه لمتوسطات األبعاد 

   عالجیة فعجز امتداد النمو المعرفي و قلة أهمیة التدریب خاصة مع تغییر المواقف ال
  Davidو التولیدیة لدى القابالت و ارتباطها بكیفیة استجابة القابالت  حسب 

Tukett )1976 ( ما یزید من ارتفاع الشعور بالروتین في ظل عدم التجدید المعرفي ،
، و الظروف الفیزیقیة السیئة في فوضى الخدمات الصحیة العمومیة و الضعف 

تفترض الباحثة أن لذلك أثر على الشعور بالروتین  التكنولوجي و التسیب اإلداري ما
 .ما یقلل من تماثل قابالت الصحة العمومیة لوالیة بسكرة 

نستنتج من خالل تحلیل و مناقشة ما سبق أن استقاللیة متغیر أبعاد التماثل التنظیمي 
عن متغیر الضغط النفسي تُعزى حسب رؤیة الباحثة و معاینتها    و استنادا لإلطار 
النظري البحثي إلى اختالف البنیة البحثیة بینهما و التناول البیئي في تثبیط الفعالیة 
المهنیة في القطاع الصحي العمومي مع اتساع المجاالت األخرى للشعور بالضغط في 
الوقت المعاصر ، مع خصوصیة العینة موضوع الدراسة  ما یؤدي إلى الفجوة بین 

إلحصائیة النعدام وجود عالقة بین أبعاد التماثل المتغیرین و هو یفسر النتیجة ا
التنظیمي و مستوى الضغط النفسي لدى قابالت الصحة العمومیة ، و هو ما سنسعى 
لتفسیره أكثر على شكل كل بعد على حدا في مناقشة و تحلیل نتائج التساؤالت 

  .الفرعیة
 :مناقشة و تحلیل نتائج التساؤل الفرعي األول  1.1

یتمثل التساؤل الفرعي األول في البحث عن هل هناك عالقة ارتباطیه بین بعد الوالءو 
لوالیة بسكرة ، و من خالل _مستوى الضغط النفسي لدى قابالت الصحة العمومیة 
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         المعالجة اإلحصائیة تبین عدم وجود عالقة ارتباطیه قویة موجبة بین بعد الوالء 
در ب و مستوى الضغط النفسي   ).-0.006(بمعامل ارتباط ٌق

كما تقر الباحثة  بضعف األداة اإلحصائیة المختارة في توفیر بیانات إحصائیة أخرى 
تساعد في تفسیر ما توصلت إلیه النتیجة في ضوء التساؤالت ،و لتحلیل ذلك تستعین  

  :     الباحثة أیضا بالمتوسط اإلحصائي للمتغیرین 

مستوى الضغط النفسي لدى قابالت الصحة  و"الوالء  "ة بعد ل االرتباط بین درجیوضح معام ):17(جدول رقم 
  .العمومیة لوالیة بسكرة 

  مستوى الضغط النفسي  الوالء التنظیمي  المتغیرات
  

  20.82  المتوسطات
  

37.72  
  

  مرتفع  متوسط  التعلیق 

لتفسیر تدني متوسط الوالء مقارنة بارتفاع مستوى الضغط النفسي، مع استقاللیة 
المتغیرین عن بعضهما البعض ، تتطرق الباحثة إلى خلفیات الحیاة التنظیمیة للقطاع 
الصحي العام، حیث أن فهم المؤسسة و العاملین یقتضي فهم السیاق العام بكل 

ل النظریة ، تتجه الباحثة لتفسیر العالقة على عناصر التنظیم ، و استنادا إلى المداخ
أنها نتیجة طبیعیة، فمصادر والء األفراد لمنظماتهم ال ترتبط بالضرورة بمصادر  
الضغط النفسي فكلما تماهى الفرد مع صعوبات مهنته و سیاق العمل كلما تأزم نفسیا 

متغیرین في ظل تعدد مداخل ضغوطات الحیاة ، ما یجعلنا بصدد معالجة كال ال
من حیث المصدر ،فحسب االتجاه الكالسیكي یؤدي ) الوالء، مستوى الضغط النفسي(

غیاب الصفات الممیزة للتنظیم الصحي إلى التوتر الوظیفي و هو ما یبرر ارتفاع 
مستوى الضغوط ، حیث تفتقر مصالح التولید و تنظیم األسرة و المؤسسات المتعددة 
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لهن إلى عنصر للتكنولوجیا و أجهزة االتصاالت الخدمات أین تزاول القابالت عم
الحدیثة و األدوات الطبیة ذات الجودة العصریة ، و ذلك من خالل المعاینة الفعلیة 
للباحثة لمكان البحث ، ما یؤدي إلى إلحاح الطاقم الطبي من أجل تحسین الوضع 

سؤولیة الطبیة و تجزئة المالمهني ما یؤدي إلى صراعات تنظیمیة مع الطاقم اإلداري، 
و هو ما أشار و نمو مشكالت التعاون بین الهیئات الطبیة و اإلداریة في المستشفى 

إلى تأثیر غیاب التكنولوجیا و بناء سلطة قویة ، ما أكده "دافید سیلفرمان" إلیه 
، )Howard E. Freeman et autres)1936 "فریمان و آخرون.هاوورداي"أیضا

ما یفسر الدرجة المتدنیة في بعد الوالء على مقیاس في تحلیل تنظیمات العمل الطبي ، 
التماثل التنظیمي مقارنة بالدرجة المتحصلة علیها في مقیاس مستوى الضغط النفسي 
المختصر ، ما یدل على قدرة التكیف المحدودة ، لدى القابالت  تبعا للحاالت المتغیرة 

في ظل التأزم التنظیمي و الظروف الفیزیقیة السیئة للظروف مصالح  التي ترد إلیهم
التولید ، إال أن للباحثة رؤیة أخرى حیث ترى أن الحصول على معدل متوسط للوالء 

در ب  ما یدل على مؤشر ایجابي في ) 20.82(القابالت لمؤسساتهم المهنیة و الذي ٌق
و  هو ما یتوافق مع طرح ظل تدهور الوضع الصحي للمستشفیات الجزائریة ، 

Rondey )1970 ( ویة تنظیمیة تجعله یلتزم بإحدى أدواره التنظیمیة ُ في أن الشعور به
و یحترم اتخاذ قرارات معینة اتجاه قیم الوحدة التنظیمیة حیث أنه یمكن أن یؤثر 

، و هو ما ) Cheney )1983السلوك الفردي في الهویات المهنیة لألفراد حسب 
ك القابالت الالتي ال یتأثرن بمصادر الضغط الخارجي استنادا إلى انعكس في سلو 

عدم خضوع المهن الطبیة أو الشبه طبیة إلى الهیراركیة الوظیفیة داخل التنظیمات 
الصحیة، و هذا ما یفسر والء القابالت رغم مشاكل العمل البیروقراطي ، و رغم ارتفاع 

سك في السلطة المهنیة ،و العمل خاصة فیما یتعلق بالتمافي أن . مستوى الضغط
البیروقراطي و أثره فیها ، و شكل العمل الذي یشبع حاجات المرضى و یشبع حاجات 
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      هذا ما یجعلنا نعزي شعور القابالت بالوالء إلى تماثلهم المهني.األطباء الوظیفیة  
حسب التصنیف النظري الذي اجتهدت في و لیس التنظیمي ، حیث ترى الباحثة 

ضعه من خالل مراجع بحثیة مختلفة بأن تماثل األفراد مع وحدة تنظیمیة معینة ینتج و 
" الحالة الرابعة"، لعل أرجحها في دراستنا ) إحالة إلى الصفحة(عن حاالت مختلفة 

ویته الشخصیة ) 2003(التي یؤكد من خاللها الباحث مازن رشید  أن الشخص یحدد هُ
مفهومه الذاتي مع خصائص مهنته ، و هو ما  من خالل المنظمة و من خالل تطابق

الحظته الباحثة في سلوك القابالت الالتي رغم عناءهن من مستویات عالیة من 
الضغوط إال أن تماثلهن لمهنهن ساعدهن على التكیف مع النمط السائد في التنظیم 

إلى  الصحي العمومي ، ما یجعل الباحثة تنفلت في تفسیرها من سلوك التماثل للمنظمة
سلوك التماثل للمهنة و تفترض أنه سبب في ارتفاع معدل التماثل  التنظیمي لدى 
قابالت الصحة العمومیة لوالیة بسكرة ، خاصة أن فعالیة المهن الصحیة حسب 

D.Boldy et autre )1996 ( كما تعزي الباحثة أن . ترتبط بمسألة الموت أو الحیاة
یرتد إلى السیاق الدیني باعتبار قیمة العمل في  التماثل للمهنة في المجتمع الجزائري

ُ : في آخر سورة الكھف: اإلسالم لقوله تعالى  ات َّ ن َ ْ ج ھُم َ ْ ل ت َ ان َ اتِ ك َ الِح ُوا الصَّ ل ِ م َ ع َ ُوا و ن َ َ آم ین ِ ذ َّ َّ ال ِن إ

 ً ال ُ ز ُ ِ ن س ْ و َ د ْ فِر ْ اةَ لِیَ : ومنھا قولھ تعالى.  }107:الكھف{ال َ ی َ ح ْ ال َ َ و ت ْ و َ م ْ َ ال َق ل َ ي خ ِ ذ َّ َ ال و ھُ َ ً و ال َ م َ ُ ع ن َ س ْ ح َ ْ أ م ُ ك یُّ َ ْ أ م ُ ك َ ُو ل ْ ب
 ُ ُور ف َ غ ْ ُ ال یز ِ ز َ ع ْ   .}2:الملك{ال

  

 :مناقشة و تحلیل نتائج التساؤل الفرعي الثاني   2.1
ال توجد عالقة ارتباطیه بین بعد العضویة و مستوى الضغط النفسي لدى قابالت " 

اإلحصائیة لمعامل ذلك ما یعبر عن النتیجة " . الصحة العمومیة لوالیة بسكرة 
في اإلجابة عن التساؤل الفرعي الثاني الذي جاء نصه "  - 0.21" االرتباط بیرسون 

عد العضویة و مستوى الضغط النفسي لدى : " كالتالي  ُ هل هناك عالقة ارتباطیه بین ب
  "  .قابالت الصحة العمومیة لوالیة بسكرة 
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درت قیمة المتوسط (تعزي الباحثة هذه النتیجة إلى الشعور المرتفع بالضغط النفسي  ٌق
، فحین تتعدد مصادر الضغط )على مقیاس مستوى الضغط النفسي المختصر 37ب 

في مجاالت المجتمع الجزائري یفقد الفرد السیطرة على االتصال الفعال باآلخر ذو 
قد العالقات االجتماعیة بما فیها العضویة الموقف المشابه في الشعور بالضغط، فتف

قیمتها عند األفراد و یستقل الترابط بین األعضاء من أجل المنظمة عن ما یعیشونه 
عد العضویة . من ضغوطات حیاتیة مختلفة  ُ         كما أن توفر عالقة ارتباطیه بین ب

مة من و مستوى الضغط النفسي في أي قطاع صحي عام یشترط وضوح رسالة المنظ
" من نحن ؟ "خصائص یشترك أعضاؤها في تعریف أنفسهم من خاللها تحت مصطلح 

، ما یجعلهم یرتبطون ببعضهم من أجل خدمة المنظمة ،حیث یرتكز تماثل األفراد فیه 
ُضویته باعتبار ، و هي القوة الداعمة لرسالة "العضویة"على كیفیة تصور الفرد لع

 Tajfel etغیر مضغوط و سوي حسب المنظمة، ما یساعد في خلق جو عمل 
Turner )1978 ( ویة االجتماعیة في ُ ، و بالمقارنة مع السیاق التنظیمي "نظریة اله

حي العام و عدم وعي القابالت بقیمة  الجزائري ،من حیث غموض رسالة القطاع الصّ
الترابط االجتماعي المهني في ظل الصراع التنظیمي الداخلي یفسر قیمة العضویة 

در المتوسط ب (دنیة المت ،  و تتسع الباحثة )على مقیاس أبعاد التماثل التنظیمي 23ٌق
  : في تفسیر ما سبق على ضوء ما یلي 

  إن المصادر المرتبطة بمستوى الضغط : اتساع مصادر الضغط النفسي
عد العضویة الذي ال یقدم و  ُ النفسي أوسع من مصادر أبعاد التماثل التنظیمي بما فیها ب

ر في ظل ما تعیشه القابالت من ضغوط نفسیة حیاتیة،  خاصة أنه رغم ال یؤخ
اكتظاظ التنظیمات الصحیة من حیث األبنیة االجتماعیة و احتیاجات األفراد ، إال أن 
االحتیاجات المتغیرة هي ما یكیف التركیبات االجتماعیة ما یجعل مصادر الضغط 

اخل التنظیمات الصحیة مقارنة االجتماعیة أو الضغط االجتماعي عدیم األهمیة د
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بمصادر الضغوط األخرى عند فئة القابالت ،  فالتنظیمات في عمومها تسعى تلقائیا 
لتنظیم األنشطة التعاونیة لجماعة ما حتى تصبح جهودهم منسقة لغرض مشترك 
خاصة في ظل مساهمة المداخل الكالسیكیة ألهمیة تغذیة العالقات اإلنسانیة  رغم 

ثبات هذه األبنیة االجتماعیة و احتیاجات األفراد لها حسب ما  اختالف درجة
 .عن كتاب علم االجتماع الطبي ) Rondey)1970كو.كتبهروندي م

  إن تفعیل العضویة كما ورد في :  تفعیل متدني للعضویة في القطاع العام
 االستناد النظري لتراث التماثل التنظیمي یساعد في تنمیط التنظیمات االجتماعیة
الصحیة و یخفف من مستوى الضغوط النفسیة ، و أحصت دراستنا على قابالت والیة 

درجة في بعد العضویة و هي نتیجة مرتفعة مقارنة  23بسكرة متوسط إحصائي قدره 
إال أنها تبقى )20: ، التشابه 21:الوالء (بالنتیجة المتحصل علیها في األبعاد األخرى

لتنظیمي الجید،في ظل التأزم النفسي نتیجة الرتفاع قیمة متدنیة فیما یملیه السلوك ا
، ما ساهم في انعدام العالقة ) 37(مستوى الضغط الذي تعیشه العینة موضوع الدراسة 

بین بعد العالقات االجتماعیة و مستوى الضغط إحصائیا ، ما تستنتج الباحثة من 
في استقرار التنظیم،  خالله االعتبار المتدني للقابالت  لمكانة العالقة االجتماعیة

وتؤكد مرة أخرى  من خالل هذه الدراسة أن التماهي لدى قابالت الصحة العمومیة 
دافید "لوالیة بسكرة مقتصر على التماهي المهني أكثر منه مع المنظمة ، حیث أكد

على أن االستقرار االجتماعي و ثبات العالقات االجتماعیة في التنظیم " سیلفرمان
لى تفعیل إما متغیر التكنولوجیا أو السلطة أو التماهي مع المنظمة ، الصحي یعتمد ع

و ) المهنة(و تضیف الباحثة أن الترابط المشترك بین القابالت یقتصر على الهدف 
الصراع، دون المساندة االجتماعیة ما أعدم العالقة بینها وبین مستوى الضغط النفسي 

إلى أن العالقات االجتماعیة داخل  )دافید سیلفرمان(،  حیث أشار ذات المصدر 
التنظیم أو خارجه تؤثر في تفسیر المشاكل األخرى للتنظیم ، فحسب معاینة مستشفیات 
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و المصالح الصحیة لوالیة بسكرة  نؤكد على ارتباط  متغیر العضویة بالضغط المهني 
رتبط أكثر منه بالضغط النفسي المتعدد المصادر ، فالضغوط في التنظیمات الصحیة ت

بالسلوك المهني من حیث السلطة المتعددة األوجه و تجزئة المسؤولیة الطبیة و نمو 
مشكالت التعاون بین الهیئات الطبیة ما یعطیها طابعا مهني على عكس تعدد مصادر 
الضغط النفسي التي ال یقتصر على عضویة األفراد و إنما یتسع لمجاالت أخرى في 

 .حیاتهم 

صل علیه في بعد العضویة یعتبر معدل متوسط و غیر كافي إال أن المعدل المتح
  :إلشباع التماثل التنظیمي في سلوك القابالت ما ترجعه الباحثة إلى األسباب التالیة 

ویة االجتماعیة و بین : ضعف التماثل الجمعي  - ُ تالحظ الباحثة الفجوة بین اله
ویة التنظیمیة للقابالت والیة بسكرة ، ما یعبر عن ضع ُ ف التماثل الجمعي الذي اله

كتسب من خالل العالقة العمیقة ألعضاء المنظمة بخصائص المنظمة  ُ القیم ، ( ی
، و في ظل غموض خصائص واضحة و ایجابیة ) المعتقدات، المبادئ ، القیادة 

للقطاع الصحي العام الجزائري ، فان القابالت كغیرهن من مختصین القطاع الصحي 
ویتهم عاجزون عن إدراك الخصائ ُ ص المشتركة بینهم و عن اكتساب تعریف له

تكمن في تعریف األفراد ) Dutton et Pratt)1998التنظیمیة ، ألن العضویة حسب 
ألنفسهم من حیث الخصائص االیجابیة للمنظمة ، و ذلك ما یقتقره المؤسسات الصحیة 

  .  العامة في الجزائر 
یهن، حیث ركز االتجاه الوظیفي نظرا ألعباء الدور المترتبة عل: أعباء الدور  -

في دراسة التنظیمات الصحیة على سلوك تقسیم العمل و مساهمته في وضوح الدور 
 .المهني ما یساعد في تنظیم عضویة المؤسسات الصحیة 

 Espenتستفید الباحثة من دراسة اسبن دال : المكانة االقتصادیة للمفحوصین  -

Dahl )1989 ( لفكرة الجماعة ذات المكانة االقتصادیة المرتفعة أو المنخفضة في
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التنظیم الصحي ، حیث أن القطاع العام یؤدي خدمات المرضى من كل الشرائح 
االجتماعیة و خاصة ذوي المكانة االقتصادیة المنخفضة ما یؤثر حسب بحث اسبن 

فض لعضویتهم و فعالیة في سلوك القابالت من حیث توزیع منخ Espen Dahlدال 
محدودة في االتصال بین القابالت و المفحوصات أو بین جماعة العمل ، ما یثبته 

في دراسته للعالقة بین أفراد  SandraK. Joos et autreجوز و آخرون.ساندراك 
الشبه طبیین و صراعهم مع األطباء و المرضى من جهة و مع الهیئة اإلداریة من 

إلى البحث في توصیف االقتصاد ) Harvois )1985جهة أخرى ،كما اتجه 
االجتماعي لفهم و تقییم تماثل األعضاء، و هو ما الحظته الباحثة من اختالف أشكال 

في القطاع العام السیما ) 23:المتوسِّط(التفاعل السلبي ما یؤثر في ایجابیة العضویة 
 ).37(عند القابالت الرتفاع مستوى الضغط النفسي عند هذه الفئة 

ویة االجتماعیة في اإلجابة على :  الصراع بدل المقارنة االیجابیة  - ُ تتجسد اله
حسب مبدأ النزعة اإلدراكیة للفرد من خالل مقارنة الذات مع "من أنا ؟ " سؤال 

ویة اجتماعیة جیدة في ظل تعزیز تقدیر  كسب هُ ُ المشابهین لها في بیئة التنظیم، ما ی
لمرجعیة في تقویم سلوكه المهني حسب ما الفرد لذاته من خالل جماعته ا

، إال أن ذلك یحدث بصورة محدودة في ) Leonard et Beauvals )1995كتبه
القطاع الصحي العام فبدل المقارنة االیجابیة تتجه القابالت  حسب مالحظة الباحثة 
إلى سلبیة المقارنة و الصراع على سلطة الظهور ما یؤثر على مستوى التماثل 

بقیمة متوسطة ، حیث قُدر أیضا معدل ) 23(و هو ما عكسه معدل القابالت  للمنظمة
و هي درجة متوسطة ، و لكن البأس بها في ظل سلبیة األفراد و البیئة  37التماثل ب 

 .  التنظیمیة الصحیة العامة 

الحظت الباحثة على سلوك القابالت شعورهن المفرط بالروتین  : نمطیة المهنة  -
التواصل بین بعضهم البعض و تفسر ذلك حسب رؤیة الباحث و البرودة في 
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Chédotel )2012 ( في أن الوضعیات المهنیة الثابتة تختلف عن الوضعیات المهنیة
المؤقتة كحاالت التربص ، فاستقرار القابلة في نفس المهنة و المستشفى و  نفس 

ي خدمة المنظمة و الظروف و البیئة و المستوى التكویني یؤثر على حیویة العضویة ف
في سلوكات التصور و المواقف ) Terry et Hoggo )2000یظهر ذلك حسب 

 .المهنیة و النشاطات اإلداریة 

حیث تساعد سمعة المنظمات األعضاء على :سمعة القطاع الصحي العام  -
االرتباط بها من خالل الكیفیة التي ینظرون بها إلى المنظمة ، و بالمقارنة مع سیاق 

فقد ساهم اإلعالم الجزائري في عكس صورة سلبیة للواقع الصحي في القطاع  الدراسة
العام ما مثل البیئة الخارجیة و عایشت القابالت البیئة الداخلیة كنموذج مكتسب 
لألحكام السابقة المتمثلة في التدهور التنظیمي و الظروف الفیزیقیة، ما أدى إلى 

 houseحیث یؤكد كل من . القابالت  الشعور باالستیاء المهني و تثبیط عضویة

,Bogardus ,Sanford   على دور مساق النموذج السلبي المكتسب في االمتثال
 )174،ص2006مراد مرادسي،.(للجماعة 

أن هیكل الجماعة مقید بطبیعة  Festingerبین :ضعف االتصاالت التنظیمیة  -
داخل الجماعة مرتبط  االتصاالت بین أفرادها ، حیث أن التكاثر أو تقلیل االتصال

، و لضعف )144،ص2006مراد مرداسي ،(بوظیفیة التخفیض من شدة الضغط 
االتصال بین القابالت  و ارتفاع مستوى الضغط النفسي قلت قیمة العضویة عند 

 .قابالت الصحة العمومیة 

ارتأت الباحثة حسب اطالعها على :  فردانیة العمل في التنظیم الجزائري  -1
ظریة التي كُتبت حول موضوع التماثل التنظیمي إلى قداسة العمل الخلفیات الن

ویة التنظیمیة  ُ الجماعي و روح العضویة في بناء سلوك تنظیمي سوي سواء نتیجة اله
ویة المهنیة ، إال أنها بعد هذه الدراسة ترى أن السیاق  ُ القویة أو نتیجة التماهي مع اله
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بي و أن البناء النظري الذي نقلته عن التنظیمي الجزائري یختلف عن السیاق الغر 
المقاربة الغریبة في دراسة التماثل التنظیمي غیر صالح لدراسة السلوك التنظیمي 
عد العضویة ففي الوقت الذي  ُ للقابالت في والیة بسكرة ، و خاصة فیما یتعلق بب

ویة االجتماعیة  فعالیة العمل و قوة التماثل للمنظمة إ ُ لى أرجحت فیه نظریة اله
جماعات العمل ، كان العامل الجزائري یتجه بفردانیة للعمل ، بما فیه ما أبدته 
       القابالت من درجات متوسطة  على محور العضویة في مقیاس التماثل التنظیمي ، 

إلى ضرورة وضع رسالة ) 1989(سنة  Ashforth et Mealو في حین اتجه  فیه   
نجد أن القطاع العام الجزائري غامض الرسالة للمنظمة في ضوء أعراف الجماعات ، 

مع تعدد الثقافات االجتماعیة في المجتمع الجزائري بما فیها  الشرائح المهنیة و عینة 
و بالتالي فان فردانیة الفرد الجزائري في السلوك المهني .  القابالت على وجه خاص 

رجعا بحتا للذاته ، و في االمتثال للعمل ولجماعته و حتى في ثقافته تجعل منه م
فیصرف مختلف ضغوطه المهنیة و النفسیة لذاته دون االنتماء النفسي لجماعات 

لما یفتقره األفراد  من روح الجماعة في المجتمع (مرجعیة یستند إلیها لتخفیف التوتر
عد العضویة )المهني الجزائري ُ            ، و كل األسباب السالفة الذكر تعدم العالقة بین ب

  .مستوى الضغط النفسي لدى قابالت الصحة العمومیة لوالیة بسكرةو 
  مناقشة و تحلیل نتائج التساؤل الفرعي الثالث  3.1.2

عد  ُ دلت النتائج االحصائیة لسؤال الفرعي الثالث على عدم وجود عالقة ارتباطیة بین ب
  . _  لوالیة بسكرة _التشابه و  مستوى الضغط النفسي عند قابالت الصحة العمومیة 

تعتبر الباحثة هذه النتیجة تحصیل حاصل في ظل انعدام العالقة بین البعدین  
، و لنفس األسباب السالفة الذكر مع فارق بحثي السابقین و مستوى الضغط النفسي 

یتجسد في أن التشابه هو التداخل بین خصائص المنظمة و الخصائص الشخصیة 
لألفراد ما یمكنهم من االلتصاق النفسي بمنظماتهم و یرون هویتهم من خاللها، إال أن 
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ئد في الشعور المرتفع بالضغوط مع تعدد مصادرها وفي ظل المناخ التنظیمي السا
المستشفیات الجزائریة یحدث أن یقل التشابه و یفقد صفة التصاق األفراد بالمنظمة 
التي أضحت أبعد من أن تماثل القابالت معها أو حتى ترتبط بمستوى ضغوطهم سواء 
لتعدد مصادر الضغط النفسي أو لدرجة ارتفاعه أو حتى لدرجة االنصراف الكلي للعینة 

  . النفسي في االرتباط بالمؤسسة  موضوع الدراسة عن التماهي
كما یعتبر التماثل التنظیمي صفة متكاملة تٌبنى من خالل عالقة جزئیاته من حیث كل 
عد ،حیث یترتب الشعور بالتشابه عند القابالت عن الشعور بالعضویة ، و مدى  ُ ب

في ..) القیم، المعتقدات، االتجاهات(التفافهن كأعضاء حول تفعیل خصائص المنظمة 
ذواتهم و تحقیق الهدف الذي سطرته رسالة المنظمة ، و في ظل القیمة المتوسطة التي 
عد التشابه على قیمة متوسطة  ُ عد العضویة ، أسفر معدل ب ُ حظیت بها القابالت على ب

على اكتساب سلوك الجماعة لصفة التسهیل االجتماعي Moedeأیضا ما یدل حسب 
ة الجماعیة على سلوك ما  و الذي تراه الباحثة الذي یتعلم األفراد من خالله المواءم

سلبیا ألنه و رغم النتیجة المتوسطة لتشابه القابالت مع المنظمة إال أنها نتیجة  متدنیة 
بالقیاس مع السلوك التنظیمي الجید ، حیث امتنع األفراد بصفة االستقاللیة و صفة 

ستقلت إلى حد ما سوء التنظیم عن تعریف أنفسهم من خالل منظماتهم ، حیث ا
أهداف القابالت عن أهداف القطاع الصحي العام لغموضها و هو ما یعبر عن معدل 

و التي سبق و أن أعزتها الباحثة  37.12: متوسط في الدرجة الكلیة للتماثل التنظیمي 
 .إلى التماثل مع المهنة أكثر من التماثل مع المنظمة 

به و التي خرجت بها من هذه الدراسة تُعزى و ترى الباحثة أن القیمة المتوسطة للتشا
إلى التشابه المهني أكثر من التشابه التنظیمي و ذلك من خالل االتجاهات األربعة 

  : في سوء السلوك التنظیمي للمؤسسات الصحیة العمومیة ) 2002(ألحمد الخزامي 
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تكفل عدم احترام الدور المهني في المسؤولیة الصحیة المجزأة و ذلك ما یجعل ال -
 .العالجي یتمیز بالفردانیة و هو ما یتجسد أیضا في سلوك القابالت 

هدر الوقت في معایشة أعباء الدور المهني المتعدد للقابالت في ظل غیاب  -
 التكفل النفسي في التعامل مع الحاالت النفسیة في مصالح التولید 

تراتجیة عدم قدرة القابالت على تقمص أهداف المؤسسة محل العمل لغموض إس -
 القطاع الصحي العام 

 .عدم التكیف مع سوء الظروف الفیزیقیة  -

و بالتالي فان النتیجة المتحصل علیها في بعد التشابه تُعزى إلى التشابه المهني و 
لیس إلى التشابه التنظیمي ، و تجتهد الباحثة في تفسیرها وفق نموذج سلوكي لالمتثال 

و مرجعیة المقاربة )181،ص2008یز حسین،فا(المهني تضعه باالستناد إلى مرجع 
  . الحدیثة في النظریة التفسیریة و البنائیة 

  :  یمكن تحدید اإلطار السلوكي بمتخذ التماثل المهني في ثالثة مؤشرات
  و یتعلق حسب : المؤشر النفسيGiroux)2002( بالبواعث النفسیة من خالل

ل عضویتهم االیجابیة في التفاعل مع التماثالت الدینامكیة التي یبدیها األفراد من خال
المنظمة من خالل تجاربهم و خبراتهم و طموحاتهم بهدف الوصول إلى االستقرار 
النفسي للذات مع المنظمة ، و بالمقارنة مع السیاق التنظیمي في القطاع العام 

الخبرة الجزائري فان القابالت یتماثلن فردیا مع ذواتهم اتجاه المهنة دون المنظمة لعامل 
المهنیة   و ما تبقى من طموح في تحقیق الذات في ظل فكرة وهمیة التماثل للمنظمة 

 . في صیغة الفعل التنظیمي

  ترتبط األنماط السلوكیة بالثقافة التنظیمیة من حیث المعاییر : المؤشر الثقافي
ما عن  و األهداف و نظم القیم و التكنولوجیا المستخدمة و كل العوامل الممیزة لمنظمة

غیرها ، و في حالة دراستنا فان القابالت في ظل غموض معاییر المنظمة یتماثلن 
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للمعاییر المهنة و قیمها ، خاصة من حیث التذبذب نتیجة تذبذب االتصال و اختالف 
 .أعراف الجماعات 

  إن المعدل المتحصل علیه ببعد التشابه یدل على :المؤشر التنظیمي البیئي
ویة التنظیمیة و البیئة  من خالل  تفسیر كیفیة عضویة القابالت  الفجوة بین إدارة ُ اله

ویة التنظیمیة و  Foil et Juliaفقد دلت أعمال  ُ أن التشابه التنظیمي یعنى بإدارة اله
البیئة في تفسیر كیفیة تماثل األعضاء في المؤسسة ، بالمقابل البیئة التي تنشأ في 

لذاتي لدى الفرد  ، كما تخلق المنظمة المنظمة ال یمكن فصلها عن التصور ا
بیئةرمزیة من خالل ممثلیها بمختلف قیمهم و ثقافتهم و المصالح التابعة لها ، و 
بالمقارنة مع قابالت الصحة العمومیة فان القطاع الصحي یعكس نمط اإلدارة في عدم 

ببعد التشابه  االهتمام بهویة التنظیم ، ما یجعل الباحثة تؤكد أن القابالت لم یتماثلن 
ویة المنظمة ویة المهنة ، دون هُ ُ خاصة في ظل تعدد مصادر الضغوط . إال له

التنظیمیة كتغییر المؤسسات و التغییر في أنظمة العمل و تحلیل الوظائف و تقییم 
 )288،ص2009خیضر كاظم و آخرون، .(العالقات و سوء مكان العمل

لى التماثل التنظیمي التي وضعتها في األخیر فانه من خالل المؤشرات المساعدة ع
الباحثة في نموذج استخلصت منه المؤشرات المساعدة في التشابه المهني في ظل 

ویة التنظیمیة  التي تحتاج حسب جمال الدین المرسي ُ إلى إدارة ) 2006(غیاب اله
و  جیدة للثقافة التنظیمیة من خالل اإلدارة الرمزیة التي تسعى تحقیق التوافق بین القیم

  :األعراف و أنماط السلوك من خالل 
 . تصمیم إستراتیجیة واضحة لمنظمة العمل  -

 . تحدید القیم و األعراف الجیدة أو المرغوبة  -

 .  سد الفجوة الثقافیة  -

  



  
  

 ~ 177 ~  
 

  نتائج الدراسة على ضوء الدراسات السابقة : ثالثا 

نتجه إلى معالجة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات المشابهة في ظل انعدام الدراسة 
  : المطابقة حسب اطالع الباحثة التي تخلص إلى ما یلي 

 )Frédérique Chédotél )2012دراسة فردریك شدوتیل  

أن  إلى" تناقض التماثل التنظیمي " بعنوان Frédérique Chédotélانتهت دراسة 
منظماتهم ال یتواءمون مع خصائص المنظمة فقط بل یتجهون إلى التواؤم  األفراد في

مع جماعاتهم المرجعیة األولیة و من ثمة المهنیة ما یستدعي رجوع العامل إلى أي 
بالتناقض حیث یقتضي الوفاء للمنظمة Frédérique Chédotélجماعة هذا ما سفره 

قارنة مع نتائج دراستنا فان القابالت التماهي مع منظماتها دون خلفیات مرجعیة ،و بالم
ذي مرجعیة فردیة فال یتواءمن ال مع جماعتهم المهنیة و ال األولیة في خدمة هدف 

  .المؤسسة الذي یظل غامضا قي القطاع الصحي العام 

 )Alice Garcia )2006دراسة ألیس غرسیا 

عند عینة  "عنوان التماثل التنظیمي و المهني )Alice Garcia)2006تحمل دراسة 
حیث توصلت إلى وجود عالقة ارتباطیه طردیة لكن غیر ثابتة بین . "من المقتصدین 

التماثل المهني و التماثل التنظیمي ، وتؤكد الباحثة ما توصل إلیه ألیس غرسیا   
در بقیمة  ، و الذي یعتبر  38بالمقارنة مع دراستنا فان معدل التماثل التنظیمي الذي ٌق

عنه الباحثة أنه رغم تدنیه مقارنة بالمرجعة إلى السلوك التنظیمي  معدل متوسط عبرت
الجید ، أال أنه معدل جید مقارنة بما یعیشه القطاع الصحي العام من تدهور تنظیمي 
، حیث أعزت الباحثة هذه النتیجة الى التماثل المهني خاصة في ظل القیمة المتدینة 

  ).صائص المؤسسات الصحیة العمومیة تشابه خصائص القابالت مع خ(لبعد التشابه 
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 ) 2007(دراسة الباحث سامر عبد المجید  

          " أثر العدالة التنظیمیة في التماثل التنظیمي في الجامعات األردنیة " حملت عنوان 
و انتهت إلى أن البیئة األكادیمیة الجامعیة تقبل تطبیق التماثل التنظیمي و دلت علیه 

للتماثل من خالل ارتفاع قیمة التشابه رغم التدني الوالء ، و تتفق القیمة المرتفعة 
دراستنا مع هذه الدراسة من صعوبة التماثل من حیث بعد الوالء بالنسبة العام أو 
بالنسبة للمؤسسات الصحیة العمومیة أو المؤسسات الجامعیة العامة ، ما یجعل 

العربیة و عالقته بالوالء ، على الباحثة تتوقف عند نقطة القطاع العام في البیئات 
  .عكس القیمة المرتفعة للوالء التي یبدیها األفراد في القطاع العام للبیئات الغربیة 

 )2003(دراسة مازن فارس رشید  
ویة التنظیمیة و التماثل التنظیمي لدى  ٌ تحمل دراسة مازن فارس رشید عنوان اله

الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیه أعضاء هیئة التدریس في جامعة األردن و توصلت 
بین مستوى التماثل التنظیمي و عامل الخبرة و القسم األكادیمي ،و بالمقارنة مع 

  .دراستنا التي تختلف عنها من حیث المتغیر التابع الذي تمثل في الضغط النفسي
اق في األخیر ترى الباحثة أن السیاق الثقافي في بیئة التنظیم الغربي یختلف عن السی

الثقافي في البیئة العربیة و باألخص الجزائریة ، و هنا تكمن المكانة البحثیة لدراستنا 
فالعامل الجزائري و باألخص في القطاع الصحي العام هو لوحده یعتبر  ظاهرة نفسیة    

و اجتماعیة قابلة للدراسة في الظروف السیئة التي عاینتها الباحثة في مستشفیات 
خص في مصالح التولید عند القابالت كعینة موضوع الدراسة ، ما یدل الوالیة    و باأل

على أن التماثل التنظیمي یختلف حسب القطاعات و المجتمعات ، و ربما هو كما 
اصطنعتها الخوصصة كبرستیج ، " فكرة وهمیة"فسرته النظریة التفسیریة الحدیثة 

الجزائري الذي ال یزال یبحث  تضیف علیه الباحثة أنه برستیج غیر صالح للقطاع العام
فقط عن رقابة جیدة في ظل إستراتیجیة واضحة األهداف تمنع تسییر المصلحة 
الخاصة ، و یتطلب التجهیز المشبع الحتیاجاته المهنیة في ظل ما یعیشه من سوء 
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المناخ الفیزیقي و ارتفاع مستوى الضغط النفسي الذي استقل في دراستنا عن أبعاد 
من حیث تعدد مصادر الضغط ما : ظیمي لسببین یرتبطان بالبیئة الجزائریة التماثل التن

یزید من مستوى التوتر أو من جهة أخرى  لوهمیة متغیر التماثل التنظیمي في الواقع 
الصحي للمؤسسات الجزائریة العامة ،و ظهر ذلك من خالل العالقة هو ما عبرت عنه 

  .  ل نتائج هذه الدراسة قابالت والیة بسكرة كنموذج جزائري من خال

  
و من خالل عرض و مناقشة و تحلیل نتائج الدراسة تستنتج الباحثة أن أبعاد التماثل 
التنظیمي ال ترتبط بمستوى الضغط النفسي لدى قابالت الصحة العمومیة لوالیة بسكرة 
ألسباب مختلفة تعزیها الباحثة لتعدد مصادر الضغط ما یرفع من مستواه و  لطبیعة 
العینة و البیئة و البنیة البحثیة لكال المتغیرین من حیث اإلطار التنظیمي و نوعیته 
الذي یؤطر درجة الوالء و التشابه و عضویة األفراد، و في ظل غموض إستراتیجیة 
القطاع الصحي العام فان القابالت یتماثلن بمحدودیة فسرت نفسرها بمرجعیة المقاربة 

التماثل " بنائیة و التفسیریة التي تؤكد على وهمیة متغیرالحدیثة من حیث النظریة ال
ما یحدد استقاللیته عن مستوى الضغط النفسي خاصة لتعدد مصادره في " التنظیمي 

مختلف المجاالت، كما تضع الباحثة رؤیتها الخاصة بناء على معطیات الدراسة 
علیها في أبعاد المیدانیة و االستناد النظري إلى أن الدرجة المتوسطة المتحصل 

التماثل التنظیمي لقابالت المؤسسة الصحیة ترجع إلى امتثالهن للمهنة أكثر من 
  .امتثالهن للمنظمة 
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تتسم بیئة القرن الحادي و العشرین بالعولمة التكنولوجیة المتسارعة و تغیر احتیاجات 

و رغبات التنظیم و تعدد أشكاله و استراتیجیاته و عدم استقرار األوضاع االقتصادیة   
و السیاسیة و االجتماعیة ما زاد حتى من تعدد مصادر الضغط المهني و حتى النفسي 

حدیثة تسعى لربط قدرة المؤسسات بتحقیق االستجابة و التوافق ، ما جعل المقاربات ال
  .  الفعلي مع هذه المتغیرات 

و یسعى رواد المؤسسات المعاصرة إلى الموازنة بین البیئة الخارجیة المعاصرة        
و التغیرات الداخلیة مثل التغیرات المستمرة في احتیاجات و توقعات العاملین و 

و التغیرات الحتمیة في الهیاكل و األنظمة ، و ذلك من خالل ثقافة  أهدافهم الوظیفیة ،
تنظیمیة ایجابیة و درجة عالیة من المرونة ، و یعتبر موضوع التماثل التنظیمي إحدى 
ُسعى إلى اكتسابها كما سبق الذكر في أطروحة هذا البحث ، الذي  أهم اآللیات التي ی

التماثل التنظیمي من حیث عالقته بالضغط تناولت فیه الباحثة   بعد معالجة موضوع 
النفسي عند قابالت مؤسسات الصحة العمومیة لوالیة بسكرة  المنظمة االستشفائیة 
العمومیة حسب مقاربات التماثل التنظیمي ، حیث اتضح من خالل العینة موضوع 
ویة االجتماعیة ذات  ُ الدراسة أن عضویة القابالت محدودة بدرجة متوسطة نظرا لله
األهمیة النفسیة المتدینة المتصلة بإستراتیجیة المنظمة ، و ذلك لغموض األهداف في 
القطاع العام و فردانیة العامل الجزائري  دون جماعة عمل ، و القتران العضویة 
بالتشابه في تشكیل تماثل األفراد ، فقد تدنى تشابه القابالت مع خصائص القطاع 

ویة التنظیمیة الصحي العام ، ما یدل على الفجو  ُ ویة التنظیمیة للمؤسسة و اله ُ ة بین اله
لألفراد في ظل غیاب القیم المشتركة ، كما اقتربت درجة الوالء من درجة العضویة             

و التشابه المتحصل علیها على مقیاس التماثل  التنظیمي ، و قیمت الباحثة كیفا  والء 
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، و ذلك في ظل المعاناة المهنیة و سوء  القابالت بصورة ایجابیة رغم توسطه كمیا
الظروف الفیزیقیة في مصالح التولید من جهة ، و من جهة أخرى عدم أهمیة الوعي 
بإدارة الجودة الشاملة في المستشفیات ما جعل القابالت یعتدن على مناخ تنظیمي 

متثال سيء ، و تبدین متوسط حسابي مقبول للتماثل التنظیمي أرجعته الباحثة إلى اال
للمهنة أكثر منه امتثال للمنظمة التي تمثلت في موضوع بحثنا في مستشفیات القطاع 

و انتهت هذه األطروحة  بعد المعالجة النظریة . العام لما تعانیه من تدهور تنظیمي  
و المعاینة التطبیقیة و جملة العملیات اإلحصائیة من خالل حساب معامل االرتباط 

وجود عالقة بین أبعاد التماثل التنظیمي و مستوى الضغط  بیرسون إلى تفسیر عدم
          النفسي لدى قابالت الصحة العمومیة لوالیة بسكرة باالستناد إلى النظریة التفسیریة 
و البنائیة التي تقر بوهمیة فكرة التماثل التنظیمي ، و تؤید الباحثة ما توصلت إلیه 
المقاربة الحدیثة لما عاینته من صعوبة التطبیق في ظل ظروف القطاع الصحي العام 
في الجزائر ، كما تأثرات العالقة بین المتغیرین  بتعدد مصادر الضغط النفسي التي 

یقران ) Ashforth et Mael)1989تضیف الباحثة أن   و . تتعدى المجال المهني 
بأنه ال توجد درجة قویة أو ضعیفة لتماثل األفراد ، بل یوجد تقییم نتائج أبعاد التماثل 
في المنظمات و التي تسعى الباحثة إلى اختبارها في  دراسة الحقة من البحوث 

الكامنة بین التماثل األكادیمیة ، و التي تسعى فیها أیضا  إلى اختبار العالقة 
ویة المهنیة لما وقفت علیه من حدس بحثي في امتثال القابالت للمهنة  ُ التنظیمي و اله
ویة المؤسساتیة التي یعاني منها القطاع العام  ُ أكثر من المنظمة في ظل أزمة فقدان اله

  . في الجزائر
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ماجستیر بإجراء دراسة استكماال للحصول على شهادة ال "صوریا طعثماني مراب":  الباحثة تقوم    
 التنظیمي لأبعادا لتماث عالقة:"بعنوان  التنظیممل و تخصص علم النفس الع كالسیك 

على قابالت  دراسة میدانیة." "لدى قابالت الصحة العمومیة  ضغط النفسيالمستوى ب
  .بوسنة عبد الوافي زهیر . د:         إشراف تحت .        بسكرةالصحة العمومیة 

  

  . تحت أحد البدائل )  x( أن تقرأ كل عبارة بإمعان و تضع إشارة :  

   العبارات أبدا نادرا أحیانا  دائما 

 .01 مسرورة ألني أعمل بهذه المؤسسة الصحیة     

 .02  .أدافع عن المؤسسة الصحیة و سیاستها أمام اآلخرین     

 .03 .أبذل أقصى جهد لتُحقق المنظمة أهدافها     

 .04 .أتضایق عندما ینتقد اآلخرون المؤسسة الصحیة     

 .05 .المؤسسة  الصحیة التي أعمل فیها ال أرید تغییرها     

 .06 انجازات المؤسسة الصحیة أعتز مع زمالئي ب    

أتحدث في العلن عن المشاریع الناجحة التي تنظمها المؤسسة     
 .الصحیة 

07. 

أشعر أن خططي للمستقبل تتوافق مع خطط المؤسسة     
 .الصحیة 

08. 

 .09 .أسرة كبیرة  أصف المؤسسة الصحیة  بأنها    

 .10  .أشعر بوالئي المستمر للمؤسسة الصحیة     

عمل في المؤسسة الصحیة من أجل تحقیق رسالتها و أ    
 .أهدافها

11. 

أعتقد أن صورة المؤسسة الصحیة التي أعمل فیها تمثل     
موحاتي المستقبلیة   . ُط

12. 



 

 

على أتجنب في اتخاذ قراراتي النتائج السلبیة التي قد تعود     
 .المؤسسة الصحیة 

13. 

أنظر إلى مشكالت المؤسسة الصحیة على أنها مشكالتي     
 .الشخصیة  

14. 

 .15 .عندي مواقف ایجابیة كثیرة مشتركة مع  زمالء المنظمة     

همة أ     ُ وافق على بعض سیاسات المنظمة في األمور الم
تعلقة بشؤوني  ُ  .الم

16. 

 .17  قیمتي و قیم المؤسسة الصحیة متماثلة إلى حد كبیر  أرى أن    

ویتي من خالل المؤسسة الصحیة  بسهولة       .18 .أحدد هُ

في ) العاملین (فخر بأن أكون أحد أعضاء جماعة العمل أ    
 .هذه المؤسسة الصحیة 

19. 

سأستمر في العمل في هذه المؤسسة الصحیة  حتى دون      
  .الراتب 

20. 

 .21  .المؤسسة الصحیة  تولیني اهتماما كبیرا  أشعر بأن     

أنا قابلة في هذه المؤسسة '' أصف نفسي لآلخرین بالقول     
  " الصحیة 

22. 

 .23  .أهتم بإخالص بمستقبل المؤسسة الصحیة     

 

 

  

  

  

  



 

 

 

 

  
  

  
  

  

  

  
  

  
 

 
 

  
  

  
  
  
  
  

  
  

 
  
  



 

 

 
  

La phrase  Jamais 
(1p) 

Fois /mois 
(2p) 

Souvent 
(3p) 

Toujours 
(4p) 

1- Je me sens tendu 
et nerveux . 

    

2- J’ai des douleurs 
physique . 

    

3- Je suis toujours 
fatigué physiquement 
et mentalement .   

    

4- Le moindre bruit 
me fait sursauter . 

    

5- Mon travail ne 
m’intéresse plus.  

    

6- J’agis de manière 
impulsive et prends 
beaucoup de risques .  

    

7- Je ne peux pas 
m’empêche d penser à 
certains  événements 
pénibles . 

    

8- Je suis triste et 
j’ai envie de pleurer . 

    

9- Je suis moins 
efficace qu’auparavant 
. 

    

10- J’ai du mal à 
planifier et a penser 
clairement .  

    

11- J’ai du mal à 
trouver le sommeil .  

    

12- Toute tache , 
même routinière me 

    



 

 

demande un effort.   
13- Je suis génique 
ou très critique .   

    

14- Je fait des rêves 
désagréables ou des 
cauchemars .   

    

15- Je me suis 
irritable , les 
moindres désagrément 
ou demandes 
m’ennuient 
profondément.  

    

16- Je passe plus de 
temps qu’avait ou 
travail (heures/ jours) 

    

Total      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  
  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 

 
ماجستیر بإجراء دراسة استكماال للحصول على شهادة ال "صوریا طعثماني مراب":  الباحثة تقوم

 التنظیمي لأبعاد التماث عالقة:"بعنوان  مل و التنظیمتخصص علم النفس الع كالسیك 
على قابالت  دراسة میدانیة." "لدى قابالت الصحة العمومیة  ضغط النفسيالمستوى ب

  .زهیر بوسنة عبد الوافي . د: إشراف تحت . بسكرةالصحة العمومیة 

 .تحت أحد البدائل )  x( أن تقرأ كل عبارة بإمعان و تضع إشارة :  

  دائما
  )ن4(

 أحیانا
  )ن3(

  نادرا
 )ن2(

  أبدا 
 )ن1(

 الــفقـــرات

 .متوتر وعصبي حس نفسيأ - 1    
 .میةآالم جسأعاني من  - 2    
 .أنا دائما متعب نفسیا و جسدیا  - 3    
 .أقل ضجیج یشتتني  - 4    
 .یهمني عملي ال  - 5    
 .تصرف بطریقة اندفاعیة و أواجه الكثیر من المخاطرأ - 6    
 .األحداث المؤلم بعض فيالتفكیر ال أستطیع التوقف عن - 7    
 .البكاء أریدأنا حزین و  - 8    
 
 

 
 

 .أنا أقل فعالیة من ذي قبل   - 9  

 .التفكیر بوضوح  التخطیط و أجد صعوبة في  -10    
 .النوم الخلود في صعوبة في أجد -11    
 .كان روتیني یحتاج جهد مني إن، حتى عملأي  -12    
 .جد منتقد من طرف اآلخرین أنا -13    
 .یةأرى أحالم مزعجة و كوابیس لیل -14    
 .و أي مضایقة تزعجني بعمق  عاني من قابلیة الغضب،أ -15    
  .العمل على غیر العادةأمضي كل وقتي في  -16    
لــــــیة                                                   :  الدرجــــة الكُ

           
   


