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بسم اهللا والصالة والسالم على اشرف المرسلین خلق اهللا، محمد صلى اهللا علیه       
  .وسلم

  .الحمد هللا الذي وسع كل شيء علما والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا

أما وقد وفقني اهللا . وفقنا النجاز هذا العمل المتواضع،وما توفیقي إال باهللاوالحمد هللا الذي 
إلتمام هذه الدراسة فیسرني أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى صاحب هدف 

الذي " قبقوب عیسى"النبیل ورأي حكیم وفكر سلیم وعقل منیر إلى أستاذي الفاضل 
 .مجهداته وسعة صدره طیلة فترة بحثنا هذا تشرفت بإشرافه على هذه المذكرة وعلى

  .األستاذة األفاضل على قبولهم لمناقشة هذا العمل...ألعضاء اللجنة الموقرة ...شكرا   

كما اتقدم بالشكر والتقدیر لكل األستاذة الذین قدموا لي نصیحة لهم مني جمیعا     
تي بجامعة محمد خیضر الشكر والتقدیر فجازاهم اهللا عني خیر جزاء والى جمیع أساتذ

  .بسكرة الذین درست عندهم كل المراحل

بوالیة بسكرة ) سونلغاز(كما أتقدم بالشكر إلى مسؤولین وعمال مؤسسة الكهرباء والغاز    
  .على مساعدتهم والذین لم یبخلوا علي بمعلومات وعلى كل التسهیالت التي تلقیتها

ي انجاز هذا العمل من قریب أو كما أتقدم بشكر الخاص إلى كل من ساعدني ف    
  .بعید

وفي األخیر أسال اهللا العلي أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم وآخر دعوانا أن    
  .الحمد هللا رب العالمین

  دغیش جمیلة:الباحثة                                                                
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ـــالملخ :صــــــــــــــــــــــــــ  

فاعلیة الذات و إن الهدف من الدراسة الحالیة توضیح العالقة بین المسار الوظیفي         

ــــومستوى الطم وذلك من خالل ،سة الكهرباء والغاز بمدینة بسكرةوح  لدى اطارات مؤسـ

  :االجابة على تساؤالت الدراسة ومتمثلة في التساؤل الرئیسي

فاعلیة الذات ومستوى الطموح لدى بكل من هل هناك عالقة بین المسار الوظیفي  

  اطارات مؤسسة الكهرباء والغاز بمدینة بسكرة؟    

  :وتفرع منه تساؤلین وهما 

هل هناك عالقة بین المسار الوظیفي وفاعلیة الذات لدى اطارات مؤسسة الكهرباء والغاز 

  ؟بمدینة بسكرة 

هل هناك عالقة بین المسار الوظیفي ومستوى الطموح لدى اطارات مؤسسة الكهرباء 

  ؟والغاز بمدینة بسكرة 

المسح الشامل نیة بطریقة یاطار واختیرت الع) 78(حیث تكونت عینة الدراسة من        

ـــــحیث اخذت بعین اعتبار كل اف ــالعین دراـ ــــاد على المنهــــــج الوصفي الـــــذي وت  ،ةـــ م االعتمـ

ـــمكننا من إج ، وهذا ة أستخدم االستبیان كأداة رئیسیةراء الدراسة، ولتحقیق اهداف الدراســــــــ

المتوسطات ، واستخدمت )لثباتالصدق وا(االخیر تم التحقق من خصائصه السیكومتریة 

الحسابیة واالنحراف المعیاري ومعامل االرتباط بیرسون عن طریق الرزمة االحصائیة 
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الدراسة بعد التحلیل االحصائي ان هناك ، وتوصلت النتائج (Spss21)للعلوم االجتماعیة 

ي عالقة بین المسار الوظیفي وفاعلیة الذات وأیضا وجود عالقة بین المسار الوظیف

ومستوى الطموح لدى عینة الدراسة، كما بینت النتائج انه توجد عالقة بین المسار 

ــالوظیفي وفاعلیة الذات ومست ـــــــــــــــــوى الطموح لــــ ــــ القیام دى عینة الدراسة، وأوصت الدراسة ـ

العدالة حول موضوع المسار الوظیفي نظرا لندرتها وربطها بمتغیرات اخرى مثل بدراسات 

  .تنظیمیة والرضى الوظیفي وغیرها
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Abstract:  

      The purpose of this study is explaining relationship among 

Career Path, Self-effectiveness and Ambition Level in the 

Electricity & Gas Corporation in Biskra City through answering the 

Study`s questions, represented in the main question:   

Is there relationship among Career Path, Self-effectiveness and 

Ambition Level in frameworks of the Electricity & Gas Corporation 

in Biskra City?  

Two questions emerged up from the main question and they are as 

follows:  

- Is there relationship between Career Path & Self-effectiveness in 

frameworks of the Electricity & Gas Corporation in Biskra City?  

- Is there relationship between Career Path & Ambition Level in 

frameworks of the Electricity & Gas Corporation in Biskra City?  

The Sample Study compromised from (78) frames and the sample 

has been selected through comprehensive survey. Such Survey took 

in consideration all individuals of the sample and has based on the 

descriptive approach which enabled us to make this study.  

To achieve purposes of this study, we utilized the survey as the 

main method. We ensured from the Psychometric characteristics 

(creditability & validity) of the survey. We also utilized the 

arithmetic averages, standard deviation, Pearson correlation 

coefficient through the Statistical Package for the Social Sciences.    
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After study & statistical analysis, the results revealed the direct and 

positive relationship between Career Path & Self-effectiveness and 

the direct positive relationship between Career Path & Ambition 

Level in the Sample Study. 

The results also revealed the direct positive relationship among 

Career Path, Self-effectiveness and Ambition Level in the Sample 

of Study. That study recommended to make studies about Career 

Path due to its rarity and link it with other variables such as 

Organizational Equity and Job Satisfaction etc. 
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تمیزت الحیاة الوظیفیة في الماضي بسهولة والبساطة ،لكن في الوقت الراهن      
هناك العدید من التحدیات التي تفرض نفسها على بیئة العمل تستوجب إحداث تغیرات 

وذلك ألن أي منظمة ال تعمل بمعزل عن البیئة الموجودة فیها فهي تؤثر وتتأثر  لمواكبتها،
  .بما یحدث من تطورات وتغیرات خارجیة

وفي خضم كل هذه الظروف التي تعیشها المنظمات،اقتضت الحاجة الستحداث 
وتحسین،وذلك في ظل  البرامج التي تقوم بها إدارة الموارد البشریة لغرض االستمرار

جیة خاصة بها تخدم رسالة وأهداف المنظمة ألنها المسؤولیة عن األنشطة المتعلقة إسترات
بأهم مورد من الموارد التي تمتلكها، أال وهو المورد البشري،واهم االنشطة الخاصة بإدارة 
الموارد البشریة التي تعتبر من أدواتها هي االستقطاب واالختیار والتدریب والبحوث للتطویر 

طیط المسار الوظیفي،الذي یعتبر من أهم األنشطة ألن فیه یتم تحدید كفاءات اإلداري،وتخ
الموارد وطرق تحسین أدائها من خالل التدریب وتكوین وكذلك تبنیها لبرنامج األمثل 
واألفضل للمهارات التي تمتلكها،فإن تطبیق برامج التخطیط المسار الوظیفي لكل األفراد قد 

لك التكامل المطلوب بین البرامج المختلفة باعتباره یبین یساعد المؤسسة على تحقیق ذ
المسار الخاص بكل فرد من خالل خدمته الوظیفیة ومن خالل البحث الواقعي في الظروف 
الحالیة وبیئة المسار الوظیفي الحالیة والمستقبلیة فیعرف الفرد ما هي الوظیفة التي سیبدأ 

  .یها خالل حیاته الوظیفیةهي الوظائف المحتمل أن یرقى إل منها؟ وما

أي معرفة ما لدیهم من طموحات وظیفیة یریدون تحقیقیها عبر مسیرة حیاتهم العملیة 
عن طریق الترقیة، حیث أن العامل دائما یطمح لترقیة وتحقیق الذات فیحاول تحسین أدائه 

ولد لدیه وتطویر مهاراته ویؤثر ذلك على ذاته من خالل محاولة تطویرها وزیادة مهارتها فت
فعالیة ذاتیة خاصة به تنبع من داخله إن حب تحقیق الذات وتطویر وترقیة ال توجد عند كل 
األفراد فهناك فروق فردیة في ذلك أي أن اإلنسان الطموح هو من یرغب في ذلك وتختلف 

مستویات الطموح من فرد إلى أخر،وعلى ضوء ما طرح سنقوم في هذه الدراسة بدراسة   
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یفي وعالقته بفاعلیة الذات ومستوى الطموح لدى إطارات مؤسسة الكهرباء المسار الوظ
 .والغاز لمدینة بسكرة

وبغرض القیام بهذه الدراسة ارتأینا تناولها في فصول مقسمة إلى إطار نظري وأخر       
تعرضنا في الفصل األول وهو الفصل  ول،ـفص 5ري علىـل اإلطار النظـي، حیث اشتمـتطبیق

رح المشكلة ـحیث تناولنا إشكالیة البحث التي تم فیها ط ،الخاص بإشكالیة وأبعاد البحث
ا ـة، أمـات الدراسـد مصطلحـوتحدی ة،ـداف الدراسـأهمیة وأهدراسة،ـراد دراستها، وتساؤالت الـالم

 ، الفصليـب التالـق الترتیــة وفــلدراسرات اــا فیهما متغیــفتناولن الفصول األربعة االخرى 
 ریف المسار الوظیفيـي تعـم إلى عدة عناصر وهــحیث قس و المسار الوظیفيـاني وهـالث

، أما فصل فاعلیة الذات وهو الفصل الثالث أهمیته، التخطیط له مراحله، خصائصه، أهدافه،
نظریاتها، أبعادها، أثارها، عالقة فلقد تم التطرق إلى تعریف الذات وخصائصها، أنواعها، 

فاعلیة الذات ببعض المفاهیم، وفي ما یخص الفصل الرابع الخاص بمستوى الطموح تم طرح 
كل مفهوم مستوى الطموح، عالقته بمتغیرات الشخصیة،النظریات المفسرة له، نموه، الصحة 

ة تم فیه السابق الخاص بالدراساتوفي الفصل الخامس  النفسیة وعالقتها بمستوى الطموح،
من المسار الوظیفي وفاعلیة الذات ومستوى الطموح من المحلیة  ذكر الدراسات الخاصة بكل

  .والعربیة واألجنبیة وتم تعلیق علیها من خالل أوجه االختالف وتشابه مع دراسة الحالیة

سة قي على فصلین، الفصل األول وهو الفصل السادس في الدرایواشتمل الجانب التطب      
وهو اإلطار المنهجي للدراسة حیث تم تطرق إلى عینة الدراسة، منهجها، أدواتها وأسالیب 

ــة مستخدمة في دراســإحصائی ة وفي الفصل األخیر وهو الفصل السابع تم فیه عرض النتائج ــ
 .فوصوال إلى الخاتمة، مناقشتها وخالصة النتائج، 
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  :ةـــاإلشكالی - 1

الحدیثة للتسییر بما في  األسالیبتعاني اغلب المؤسسات من تطبیق مختلف  قد
ــــــــالموارد البشریة نظر لتغییرات والتطورات الدائم إدارةذلك  ــــة في مختلف مجـ االت ــــ

 األسالیبوفي ظل بیئة عمل متجددة تسودها المنافسة حیث یكون االعتماد على  العمل،
تدریب وتخطیط المسار  ،تعیین ،التي منها التخطیط للموارد البشریة من استقطابو العلمیة 

  .االستمراریةضروریا لضمان  أمرالوظیفي 

لم فبشریة في القدیم لم یحظ هذا المجال باهتمام كبیر من طرف إدارة الموارد ال 
الموظفین، حیث كان  وتسییر شؤون تخضع اإلدارة لألسالیب العلمیة في التوظیف

أسالیب  الوظیفي والترقیة ال یكون مبني على التوظیف عشوائي وكذا االنتقال في سلم
ـــذا إداریة علمیة متطورة، مما خلق  ــ ــ عدة مشاكل في المنظمات في كمیة االنتـاج وكــــ

ـــــن من عــــــدم رضى عن الوظیفة، كثرة الغیاب عن العم االغتراب  ـــل،ــــمشاكل الموظفیـ
و بتطور الزمن وتطور التكنولوجیا والبحث قلة الدافعیة واالنضباط في العمل،  الوظیفي،
الموارد مما أدى الى االهتمام بإدارة  لإلدارةدیثة ظهرت عدة نظریات حف المجالفي هذا 

الحدیثة في تعیین الموظفین وتقییم األداء ونقلهم  یبسالالنظریات واأل قالبشریة وتطبی
 وترقیتهم على حسب كفاءتهم وقدراتهم النفسیة والجسدیة وبما یناسب مصلحة المؤسسة

   .والموظف

بشریة من لافي إدارة الموارد من االهتمام المسار الوظیفي أهمیة قصوى أخذ لقد 
لى أيو  یبدأأي وظیفة  منخالل معرفة الفرد  ٕ تعطي إدارة الموارد البشریة ف، وظیفة یصل ا

كل وظیفة من امكانیات نفسیة وجسدیة ووصف لكل الوظائف وما تتطلبه  دقیق تفصیل
وتقوم إدارة الموارد البشریة بتوضیح المسار الوظیفي لكل وظیفة ولكل  ،وتعلیمیة ووظیفیة

وما  أي الوظائف متوفرة بمؤسسةموظف من این یبدأ وأین یصل في السلم الوظیفي و 
المنظمات لخلق جو من التنافس وتسعى ، تطلبه كل مرحلة لالنتقال في السلم الوظیفي
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وبالتالي خلق االبداع واالبتكار  لمنظمة للوصول إلى أعلى المناصب في ابین الموظفین 
زیادة ب بین الموظفین مما یرجع بنتائج ایجابیة للمنظمة والموظفین،حیث یقوم الموظف

مما یحقق له تحقیق الذات ل إلى أعلى المناصب الموجودة و مهاراته وتطویر ذاته للوص
ن اإلنسان بطبعه لدیه طموح دائما أل طبعا وهذاوكذا یرجع باإلیجاب على المنظمة 

ـــوالوصول الى ما یطم للتطور وزیادة  اعي ــــــح له على المستوى الوظیفي االجتمــ
  .ادي، وفي جمیع نواحي الحیاةــــوالم

ومما الشك فیه ان هناك فروق فردیة بین االفراد في قدراتهم النفسیة والجسدیة 
فراد في جمیع مجاالت حیاتهم وبنسبة النجاح والعقلیة وبطبع هذه فروق تأثر على األ

والفشل فیها والعمل احد هذه المجاالت الذي یتأثر بهذه الفروق وبالتالي تؤثر على 
، ومن هذه الفروق موجودة بین الموظفین مستوى الطموح لنجاح في مسارهم الوظیفي

ــــیختلف الطماي  العمل والصعود في السلم الوظیفي ألعلى المناصب  فــــــــموظوح من ــــ
ـــللفروق الفردیة بین العم ر یرجعــــوهذا االم رـــــــآخ إلى لشخصیة الموظف وكذا لبیئة ا ال،ــ

موظفین لدیهم طموح مرتفع ورؤیة استراتیجیة للمستقبل والعكس هناك عمله حیث نجد 
على المسار الوظیفي  یؤثروهذا بالتأكید  هناك من لدیهم طموح منخفضاي  صحیح 
یؤثر سلبا على شخصه غیر طموح والذي  الموظفهناك اختالف كبیر بین ف للموظف

 ما إلىل و والوص أهدافهالطموح الذي یسعى لتحقیق وعمله وعلى المنظمة بینما الموظف 
ـــتطوی أسلوبق ـــعن طری ،دییر  ــ ــــــوزی ر الذاتـ ین المهارات ادة الكفاءة عن طریق تحسـ
ــــه للوصول لما یطمح له في مشـــالثقة بالنفس واإلیمان بقدرت ،عملیة،العلمیةال واره ـــ

  .الوظیفي

یحاول  في مساره الوظیفي إن الموظف الطموح والذي یرید ان یحقق ما یطمح له
ه ــــوتحسین قدرات ةـــــتدریب ودراس، اإلطالعبجاهدا النجاح والتفوق في العمل وذلك 
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هذا طبعا یرجع لقناعته بقدراته وثقته بنفسه على ما هو قادر  العملیة والفكریة العلمیة،
  .على تحقیقه والوصول له

من موظف ألخر، حیث تلعب ثقة العامل بقدراته  هبقدرات الموظف تختلف قناعة 
ــزیمما یؤدي الى  دورا كبیرا في تحقیق أهدافه للعمل الجاد للوصول لما یطمح  ،ادة فعالیتهـ

فعندما یحدد المسار الوظیفي للعامل ویرى بعین المستقبل  ،له في مساره الوظیفي
تحققه هذه الوظائف من امتیازات ومركز مرموق  وما إلیهایصل  أنیمكن  التيالوظائف 

اي تلعب فاعلیة الذات دورا ،تطویر ذاته وزیادة فاعلیتها و یعمل من اجل زیادة مهارته
مهما في النجاح، فتوقعات الموظف لسلوكه وثقته بقدراته یؤدي الى نجاح في ما یرید 
وتجنب الفشل فیقوم باختیار السلیم لألنشطة التي توصله للهدف بأقل جهد وأحسن اداء 

وظیفي ومواجهة الصعوبات وانجاز السلوك المطلوب للمهمة، فإذا اراد النجاح في مساره ال
نسبة الطموح لدیه،أي  الى هذا طبعا یرجعفما علیه إال ان تكون له فاعلیة ذات مرتفعة و 

  .الطموح عنصر مهم للوصول لألهداف المسطرة والمرسومة للموظف

یلعبان دورا هاما لنجاح في المسار الوظیفي الذات ومستوى الطموح  إن فاعلیة
 أندایة عمله الى اخر یوم بالعمل دون فانخفاضهما یجعل الموظف یبقى في مكانه من ب

یحقق اي نجاح بالعمل او یشعر برضى على ما قدمه في مساره الوظیفي، وكذا وضوح 
المسار الوظیفي وتوفره بمنظمة والمساواة في الفرص یؤثر على كل من مستوى الطموح 

ولمعرفة نوع وطبیعة  بین هذه المتغیرات،وفاعلیة الذات للموظف، اي هناك عالقة 
قمنا بهذه الدراسة  العالقة بین كل من المسار الوظیفي ومستوى الطموح وفاعلیة الذات

 مستوى الطموح وفاعلیة الذات بكل منلعالقة بین المسار الوظیفي التي سنكشف عن ا
  :ومنه نطرح التساؤل التالي، مؤسسة الكهرباء والغاز طاراتإلدى 

فاعلیة الذات ومستوى الطموح لدى بكل من هناك عالقة بین المسار الوظیفي هل 
  .مؤسسة الكهرباء والغاز بمدینة بسكرة؟ إطارات
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  :ةـــفرعی اؤالتــتس - 2

مؤسسة  إطاراتهل هناك عالقة بین المسار الوظیفي وفاعلیة الذات لدى  -1- 2
  .؟ الكهرباء والغاز بمدینة بسكرة

مؤسسة  إطاراتهل هناك عالقة بین المسار الوظیفي ومستوى الطموح لدى  -2 -2
  .؟ الكهرباء والغاز بمدینة بسكرة

  :فرضیات الدراسة - 3

فاعلیة الذات ومستوى بكل من هناك عالقة بین المسار الوظیفي : فرضیة العامة -3-1
  .مؤسسة الكهرباء والغاز بمدینة بسكرة إطاراتالطموح لدى 

  :الجزئیة فرضیات - 2- 3

مؤسسة الكهرباء والغاز  إطاراتهناك عالقة بین المسار الوظیفي وفاعلیة الذات لدى  -
  .بمدینة بسكرة 

مؤسسة الكهرباء  إطاراتهناك عالقة بین المسار الوظیفي ومستوى الطموح لدى  -
  .والغاز بمدینة بسكرة 

  :أهمیــة الدراســة - 4

العالقة بین المسار الوظیفي  التي تحاول دراسةالحدیثة من الدراسات  هذه الدراسةتعد  -
  .وفاعلیة الذات ومستوى الطموح

في التخطیط للمسار تبرز أهمیة الدراسة أیضا في  الكشف عن المشاكل الموجودة   -
  .الوظیفي في مؤسسة الكهرباء والغاز بمدینة بسكرة 
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 یتناول جانب مهم من جوانب اإلضافة العلمیة التي قد تأتي من هذا البحث خاصة انه -
  .إدارة البشریة

قد یساعد هذا البحث في إعطاء أفكار جدیدة یمكن للدارسین والباحثین العمل علیها  -
  .والتطرق لجوانب جدیدة في هذه الدراسات 

حیث هذه الدراسة  مساهمة هذه الدراسة في تمنیة وزیادة المادة المتاحة في المكتبة، -
  .تطرقت لموضوع حدیث وجدید

ـــــداف الدراســـــة - 5   :أه

وعالقته بكل من فاعلیة الذات ومستوى المسار الوظیفي البحث التعرف على یهدف  -
  .مؤسسة الكهرباء والغاز لمدینة بسكرةإلطارات لدى  الطموح 

 على یساعد الذي الوظیفي لمسارل تخطیط في البشریة الموارد إدارة مسئولیة إبراز -
 .المؤسسةو  إلطارات أهداف تحقیق

  .فاعلیة الذات ومستوى الطموح في الوظیفي المسار أهمیة إبراز -

  :ةــات الدراســد مصطلحــتحدی - 6

 الوظائف مجموعة یوضح الذي المسلك هو الوظیفي ارـالمس: المسار الوظیفي - 1- 6
 وذلك ة،ـالمؤسس يـف يـالوظیف رهـعم خالل إلیها لـینتق أو ردـالف فیها  یتدرج التي المتتابعة

 هذه وتسمى قمته حتى التنظیمي لـالهیك دةـقاع نـم ةـالتنظیمی اتـالمستوی رـعب عمودیا إما
 رسم في المعاصر فالتوجه األفقي، الوظیفي لـبالنق ىـفتسم أفقیا أو ة،ـبالترقی الحركة

 عن الفرد إلیها ینتقل التي الرأسیة الوظائف عدد على یقتصر یعد لم الوظیفیة المسارات
 في نفسه یحصر الذي الشخص مفضال یعد ولم التنظیمي، الهیكل عبر الترقیة طریق
 اآلن فالمطلوب فقط، أعلى لوظیفة أدنى وظیفة من ضمنه وینتقل واحد تخصص مجال
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 متعددة مهارات یكسبه التنوع فهذا وأفقیا، رأسیا ومتنوعة متعددة لوظائف الفرد شغل
 الحاضر الوقت في الموظفین في المطلوبة األساسیة السمة هي الخبرة فتنوع ومختلفة،
 بالعمل ةـالخبرات المرتبط مجموعة بأنه الوظیفي المسار تعریف یمكننا سبق مما وانطالقا

  ).50،51ص ص ،2008فائزة بوراس،.(ردـالف اةـحی عبر دـتمت والتي
 وهناك، المهام ونوعیات العمل راتـوخب ةـالمراكز الوظیفی كل  الوظیفیة الخبرات وتشمل
راویة .(بالعمل المرتبطة واالتجاهات السلوك أضافوا الذین نـالباحثی بعض
  ).305ص، ،2002/2003حسن،

و الدرجة التي یحصل علیها أفراد العینة من ـفه :للمسار الوظیفي أما التعریف اإلجرائي
 .ذا البحثـدم بهـي المستخـار الوظیفـاس المسـمقیرات ـى فقـة علـخالل اإلجاب

بأنها أحكام الفرد أو توقعاته عن أدائه  ) 1977(عرفها باندورا  :الذات ةــفاعلی - 2- 6
وتنعكس تلك التوقعات على اختیار األنشطة  .للسلوك في مواقف تتسم بالغموض
نجاز السلوك المتضمنة في األداء والجهد المبذول، ٕ   .ومواجهة الصعوبات وا

بأنها أي فاعلیة الذات ثقة الفرد في قدراته من خالل المواقف )  2001(وعرفها العدل 
وهي اعتقادات الفرد في قوة . الجدیدة أو المواقف ذات المطالب الكثیرة وغیر المألوفة

األسباب األخرى الشخصیة مع التركیز على الكفاءة في تفسیر السلوك دون المصادر أو 
  للتفاؤل 

دافع مركب یوجه سلوك الفرد كي یكون ناجحا في : وبأنها ) 2001 (وعرفها الزیات
األنشطة التي تعتب معاییر االمتیاز والتي تكون معاییر النجاح والفشل فیها واضحة أو 
محددة، أو هي المحصلة النهائیة للعالقة بین دوافع النجاح ودافع تجنب الخوف من 

  ).13، ص 2013محمد عبد الهادي الجبوري،(. ل والتفاعل بینهما الفش
فهو الدرجة التي یحصل علیها أفراد العینة من : أما التعریف اإلجرائي لفاعلیة الذات 

 .خالل اإلجابة على فقرات مقیاس فاعلیة الذات المستخدم بهذا البحث
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مستوى الطموح بأنه سمة  )2005(یعرف معوض وعبد العظیم  :مستوى الطموح -6-3
ثابتة ثباتا نسبیا تشیر إلى أن الشخص الطموح هو الذي یتسم بالتفاؤل والمقدرة على 

  .وضع األهداف وتقبل كل ما هو جدید وتحمل الفشل واإلحباط 
 یضعها التي األهداف “ أنه الطموح على: )2004(أمال عبد السمیع أباظة  عرفوت 

 ویتأثر تحقیقها ویحاول أسریة واقتصادیة أو مهنیة أو یةتعلیم مجاالت في لذاته الفرد
 .به المحیطة البیئة القول أو الفرد بشخصیة الخاصة المؤثرات من بالعدید
 الفرد یضعه الذي الممكن الهدف هـبأن فیعرفه :)1981(أما صالح أبو ناهیة        
یصادفه من عقبات ما  على بالتغلب لتحقیقه ویسعى إلیه یتطلع ما مجال في لنفسه

طاره  للفرد النفسي والتكوین الهدف ومشكالت تنتمي إلى هذا المجال ویتفق هذا ٕ وا
محمد عبد الهادي ( .المرجعي ویتحدد حسب خبرات النجاح والفشل التي مربها

 ).14، ص 2013الجبوري،
العینة من راد ـا أفـل علیهـة التي یحصـو الدرجـفه :أما التعریف اإلجرائي لمستوى الطموح 

  .ثـذا البحـد لهـوح المعـرات مقیاس الطمـالل اإلجابة على فقـخ
إن مفهوم اإلطار یدل على شخص معین له مكانته داخل التقسیم : تعریف اإلطار - 4- 6

  :االجتماعي للعمل ،إال أن المكانة ال تظهر وال تتضح إال من معیارین

وكفاءة محصل علیها ذاتیا عن طریق یتمثل في شهادة أو تكوین : المعیار العلمي -
  .الممارسة والخبرة والترقیة داخل مؤسسة معینة

المعیار الوظیفي أو المنصب الذي یحتله هذا اإلطار في المجتمع ،ومكانة هذا اإلطار  -
  .داخل المجتمع، ویتضح ذلك عن طریق التزاماته بأدواره المنوطة إلیه

وقیادة، ویقوم بمسؤولیات معینة رس وظیفة مبادرة ویقصد بمفهوم اإلطار أنه أجیر، یما   
وهو الذي حصل على تكوین عالي، أي لدیه شهادة جامعیة أو تكوین . داخل المؤسسة
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محصل علیه ذاتیا عن طریق الممارسة والخبرة ویعمل في میادین مختلفة ،سواء كانت 
   ).9، 8 ص ص ،2005،لیندة عزازة (الخ...تقنیة أو إداریة قانونیة تجاریة أو مالیة

هو خریج الجامعة المتحصل على شهادة وتكوین لمدة زمنیة معینة : اإلجرائي التعریف
والذي یمارس نشاطه الوظیفي داخل مؤسسة عامة أو خاصة ویتحمل مسؤولیات مختلفة 
من التسییر إلى المراقبة والتحكم واإلبداع،وتم تحدید اإلطار في هذه دراسة من خالل 

ییر اتحدید إطاراتها من قبلها على معوالذي تم فیه مي الموضوع للمؤسسة یالتنظالهیكل 
  .خاصة بمؤسسة
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   :تمهیـــد - 

نظرا لتطور الكبیر الموجود في المنظمات ولتضخم أعمالها وتعقیدات  أصبح من         
الضروري على العاملین معرفة طرق والسبل التي من خاللها یمكن أن یرتقوا ویصعدوا في 

مما یحقق لهم أهدافهم التي یصبون إلیها من  ،السلم الوظیفي لشغل المناصب المرموقة
وضعفه لیتعرف م كل عامل نقاط قوته یین دخلهم وتحقیق ذاتهم، فیقالتنمیة الفردیة وتحس

لذلك تحاول  .على الوظائف التي یمكن أن یشغلها في المستقبل من أول وظیفة إلى أخرها
وفي هذا المجال .  كل المنظمات توضیح ذلك للعامل وتوضیح المسارات الوظیفیة لكل مهنة

أهمیته،أهدافه ي  من خالل تعریفه، خصائصه فسنتطرق في هذا المبحث إلى المسار الوظی
  .مراحلهو 
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  :  Functional Career تعریف المسار الوظیفي -1

یزاوله المرء من  المسارات الوظیفیة  لیعني مایستخدم كثیر من الناس مصطلح        
تتضمنه  كثیر مابتفوق  أبعاداولكن المسار الوظیفي یتضمن  .وظیفة، أو مهنة، أو حرفة

ط  العمل  والنشاطات المرتبطة به الوظیفة أو المهنة أو الحرفة، فالمسار الوظیفي  هو نم
سلسلة الوظائف التي یتوالها  أوالذي یتطور طوال فترة حیاة اإلنسان، فهو یشمل الوظیفة 

  .)139ص  ،2008/2009،قشي الهام.(الفرد منذ تعیینه إلى أن یحال على التقاعد

  خاللها العامل  من مجموعة المراكز الوظیفیة التي یتدرج"المسار الوظیفي ب ویقصد – 
 .(Dessler, G, 2000,p354) .حیاته الوظیفیة خالل

حنا .(في حیاته العملیة عبارة عن سلسلة الوظائف التي ینتقل خاللها العامل وهو -  
  ).249ص ،2000،نصر اهللا

مصطلح المسار الوظیفي یشیر إلى المراكز  أنبینما یعرف نائل عبد الحافظ العوالمه      
لنجاح أو الفشل الوظیفیة  التي یحتلها الشخص خالل حیاته العملیة بغض النظر عن مدى ا

التطوعیة  األعمالالتي یقوم بها الفرد بما فیها  األعمالویتضمن ذلك كافة الذي یحققه الفرد 
  .سواء العامة على حد أووالخاصة 

المهن التي یضعها الفرد لنفسه لیمارسها كمنهج في  أو األعمالیعرفه هو مجموعة  وأیضا
  .)54،55ص ص ،1955نائل عد الحافظ العوالمه،(.حیاته العملیة

وهو  سلسلة متعاقبة  من التغیرات  الوظیفیة  التي تحدث في حیاة الفرد العملیة عن  -
هو مجموعة المراكز التي یشغلها الفرد، وتجارب  أو، األفقيالنقل الوظیفي  أوطریق الترقیة 

   .)34ص،2004صالح الدین الهیتي،(.طة خالل حیاته العملیةبترامالعمل ال

ــــالمس - ــار الوظیفي هم مجمـ ــالعمبرات المرتبطة ـــوعة الخبـــ ــد عبر حیــــــل  والتي تمتــ اة ـ
  ).546ص،2005عمر وصفي عقیلي،.( الفرد
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وهناك   ،المسار الوظیفي على كل المراكز الوظیفیة وخبرات العمل ونوعیات المهامیشمل  -
ـــــالسلوك واالتجاهات المرتبطة بالعم أضافوابعض الباحثین الذین  راویة .(لـ

  ). 303ص ،2002/2003حسن،

ــهو نم - ـــوذج الخبـ ــة بالعمــــــرات المرتبطــ ــ ما، وتشمل ذي یمتد عبر حیاة إنسان ــــل والـ
وفي حیاته تتأثر .نوعیات المهام الخبرات الوظیفیة كل من المراكز الوظیفیة، خبرات العمل،

ــف ،الخبرات الوظیفیة بقیم  واحتیاجات ومشاعر الفرد ــــن الحاجإــــ ات المهنیة تختلف وفقا ــ
 ص،2003مرسي،الدین محمد جمال .( لمرحلة تطویر المسار الوظیفي ومتطلباتها البیولوجیة

  ).375،376ص

  :تطور االهتمام بالمسار الوظیفي -2

، رغم وجود المسار الوظیفي  األخرىتأخر االهتمام المسار الوظیفي مقارنة بالمسائل اإلداریة 
في حیاة  الموظفین  على جمیع مراحل الوظیفیة التي یمر بها الموظف، ولكن نظرا للتطور 

، و قد ساعدت  أخرالموارد البشریة اخذ المسار الوظیفي  بعدا  إدارةالحدیث في دراسة 
هذه  أهمالهتمام بالمسار الوظیفي وتخطیطه وتطویره ومن با التأخرالعدید من العوامل في 

  :یلي العوامل ما

غموض مفهوم المسار الوظیفي وعدم إدراك أهمیته  من قبل اإلدارة  العلیا  في الكثیر  * 
  .من المنظمات

  .م  اعتبار تخطیط المسار الوظیفي  من بین المهام  والمسؤولیات األساسیة للمدراءعد* 

اعتقاد بعض  المدراء بان تخطیط المسار الوظیفي قد یزعزع استقرار المنظمة ألنه * 
  .یتضمن الترقیة والحركیة الوظیفیة

  .الجوانبل تطویره وغیر ذلك من بنقص المعلومات حول المسار الوظیفي، ومشكالته وس* 
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نقص مهارة المدراء  في إدارة حلقات النقاش حول المسار الوظیفي للعاملین بغیة إرشادهم * 
  .ومساعدتهم في تطویر مساراتهم الوظیفیة

عدم فعالیة الربط بین تخطیط المسار الوظیفي وكل من األداء الفردي والتنظیمي ونظام * 
  ).787،788 ص ص ،2007كمال ماضي،عبد اللطیف وادي و  رشدي(.الحوافز

  .ندرة الدراسات العلمیة واألبحاث في مجال المسار الوظیفي* 

  وهناك عدة عوامل أدت تنمیة االهتمام العلمي والعملي بموضوع المسار الوظیفي وهي

  .تطور االهتمام باألفراد وزیادة االهتمام بالعنصر البشري* 

  .سعي المنظمات لتحقیق االستقرار واألمن الوظیفي* 

توسع مجاالت التخصصات العلمیة، مما أدى إلى تطور الدراسات في مجال إدارة القوى * 
  .البشري

إدراك أهمیة الترابط بین األهداف الفردیة وأهداف المؤسسة والسعي لتحقیق التوازن بین * 
  .هذه األهداف

محمود عبد الفتاح (.السعي إلى االستفادة  من الجهد البشري بأفضل طریقة* 
  ).40،41ص ص ،2012/2013رضوان،

طالبي العمل لبناء  هناك نظریات عدیدة ومقاربات ساهمت:نظریات المسار الوظیفي -3
مساراتهم الوظیفیة تم تناولها من طرف العدید من الدارسین والباحثین وخبراء في علم النفس 

  :سیتم ذكرهم فیما یلي
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 :  Ginzberg رغیجینزب -3-1

یرغ ضمن التناول لالختیار المهني، حیث ینظر إلیه على انه بتتدرج أعمال جینز         
تطوریة تمتد طول فترة المراهقة، تؤدي إلى بلورة اختیارات ومشاریع الفرد، ویرى بأن  صیرورة

تتحكم في عملیة االختیار المهني وهي عامل الواقعیة ونوع  أساسیةهناك أربعة متغیرات 
نماالقرارات المهنیة التي یتخذها الفرد من فراغ  رأیهالعوامل االنفعالیة والقیم وفي التعلیم، و  ٕ  وا

لضغط البیئة االجتماعي واالقتصادي دور وان  اإلنسانجاءت لتلبیة واقع معین في حیاة 
فیها، ومن ناحیة أخرى یرى بان العملیة التربویة ونوع التعلیم ومستواه یلعبان دورا في عملیة 

ر المهن وفي نظره أیضا أن اتجاهات الفرد العاطفیة وقیمه الشخصیة واالجتماعیة اختیا
وبناءا على مالحظته المیدانیة توصل إلى تحدید ثالث مراحل متمیزة في .تلعب دورا أخر فیه

  :عملیة صیاغة االختیارات المهنیة وهي

سنوات  لى السادسةالخامسة إتبدأ هذه المرحلة في سن : مرحلة االختیارات الخیالیة -أ 
وتمتد حتى السن العاشرة، وتتمیز بالتقلید ولعب بعض األدوار من طرف الطفل دون 

  .مراعاة حقیقیة لقدراتهم ولمفهوم الزمن

سنة  سابعة عشرإلى  العاشرةمتد هذه المرحلة من سن ت :مرحلة االختیارات المؤقتة - ب
تنمو خصائص الفرد في هذه المدة بسرعة ویزداد إدراك الفرد لذاته وللعالم الخارجي، كما 

. إن اختیار مهنة ما یصبح لدیه معنى معین عند الفرد نتیجة اكتسابه المنظور الزمني
  :لكن رغم االرتقاء تبقى االختیارات غیر مستقرة ومؤقتة وتنقسم هذه المرحلة بدورها إلى

حیث تكون الرغبات أساس لالختبارات المهنیة في  ):سنة 12- 11(مرحلة المیول  -1- ب
  .هذا السن

یبدأ الفرد في األخذ بعین االعتبار العوامل  ):سنة 14-13(مرحلة القدرات  -2- ب
  .الخارجیة كما أن تصوراته عن قدراته أكثر موضوعیة
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یصبح الفرد قادرا على التعرف على القیم المرتبطة  ):سنة 16-15(مرحلة القیم  -3- ب
  .بالعمل  ویبحث عن إشباعها

كراهات المحیط وحقائقه في إدماج إیعمل الفرد على  ):سنة 17(المرحلة االنتقالیة -4- ب
هناك عوامل  أنالسهل بما  باألمرلكن اتخاذ القرار عنده لیس .المهنیة أواختیاراته التكوینیة 

البحث عن مواقف لتجریب  إلىولهذا تظهر لدیه الحاجة . تهااعلیه مراع بمتعددة یج أخرى
  .اتخاذ القرارات المالئمة إلىمیوله وقدراته وقیمه من اجل التوصل فیما بعد 

  :تتكون هذه المرحلة من المراحل الجزئیة التالیة :مرحلة االختیارات الواقعیة - جـ 

 ل ـعلى الخبرة التي تساعده على حیحاول الفرد فیها الحصول : ستكشاففترة اإل
البحث عن  مما یجعله یعمل على التعرف على میادین الدراسة المختلفة، .مشاكله

معلومات حول المهن ویظهر في هذه الفترة عند الفرد الشعور بالقلق وعدم األمن 
یعرف كیف یعالج مجموعة حقائق المحیط وبالتالي ال وعدم االرتیاح، وذلك ألنه 

  .ذ القرارتخامتأكد من ا یكون غیر
 التي من خاللها یصبح الفرد قادرا على الصیرورة نقصد بالتبلور : فترة التبلور

في هذه الفترة تكون هناك . تلخیص جملة المتغیرات الداخلیة الهامة في اتخاذ القرار
إرادة لدى الفرد في السیر باالستكشاف إلى ذروته، وبناء مخططات نهائیة فیما 

  .قبل وبالتالي یتجه نحو االستقرار في االختیاریخص المست
 تعبر هذه الفترة على نهایة الصیرورة وتدل على االلتزام، مع ظهور :فترة التخصص

  .سلوك المقاومة نحو أي توجیه مهني أخر

ــأن أهمإن  ــ رغ تتصل بعدم مرونة المراحل التي یتصور جینزب إلىالنقد التي وجهت  واعـ
  :قدمها، حیث انه

  .رغم أن التراجع في بعض الحاالت قد یحدث یعتبر المراحل التفاعلیة في اتجاه واحد، -
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  .یفید بأن االختیار المهني نهائي في مرحلة التخصص -

د تقدم أبحاثه تراجع عن فكرة خصائص المراحل نرغ عیوتجدر اإلشارة إلى أن جینزب       
لیركز على أن صیرورة االختیار یمكن أن تمتد لتشمل طول الحیاة المهنیة النشطة، مؤكدا 

  .بالمحیطبأن العوامل التي تؤثر فیها متصلة بالفرد وكذلك 

 : Superنظریة سوبر -3-2 

النفسي في المجال  اإلرشادالتي وصفت إن نظریة سوبر هي إحدى النظریات        
رغ ورفقائه فاستعمل بعض المفاهیم یجینزب هااالمهني، لقد تأثر بالمجاالت النظریة التي تبن

ى حیث یعتبر التطور المهني صیرورة تمتد من الطفولة حت رغ،یالتي أتى بها جینزب
أعمال  د سوبرنتقوا .كون نتیجة التفاعل بین الفرد والمحیطوهو عملیة دینامكیة ت. الشیخوخة

    نقص كبیر من كونها لم تأخذ في الحسبان تأثیر المعلومات وخبرة  افیهأن  رغ یجینزب
  . Rogers كما تأثر ب ،نظریة مفهوم الذاتبفیما یتعلق 

سلوك الفرد لیس انعكاسا لمحاولة الفرد تحقیق ما یتصوره عن نفسه وأفكاره أن فیعتبر      
ثم ترجمة في  ة إلیه التطور المهني هو عبارة عن صیرورة تكوینالتي یقیم بها ذاته، فبالنسب

  . صور مهنیة وأخیرا تحقیق لصورة الذات

بأن التطابق بین صورة الذات والتصورات المهنیة هو ) 1969(ویشیر سوبر في سنة      
یلعبون عدة  األفرادبأن ) 1976(الذي یحدد االختیار والتكیف، ویوضح في سنة 

ة المسرح متنوعة بى خشــعل.....) مریض مواطن، أب، زوج، عامل، تلمیذ، فل،ــط(ادوار
ــد تبعیـم انه یوجـــــع العلـم) الخ...ي، مكان العمل،ـــت، الحــالبی( ن هذه الدوار ــة بیــ

، حیث انه نجح الفرد في أداء ادوار مختلفة سهل علیه تحمل مسؤولیات ادوار والفضاءات
  .أخرى
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براز نمط حیاة  إن تزاوج        ٕ هذه الدوار المتعددة هو المسئول على هیكلة حیاة الفرد وا
ر نظریته یمكننا أن نظیف تأكیده بإلى المبادئ السابقة التي بنى علیها سو  معین،وباإلضافة 

      التعقید وتتجه نحو الواقع  تزداد في النمو المهني ترتب في مراحل،  صیرورةعلى إن 
مرحلة مهام یجب على الفرد انجازها، وتسمح هذه المهام التطوریة في كل ویوجد  وتخصص،

    .باكتساب الدلیل السلوكي الكافي الذي یؤهل الفرد إلى الحصول على مكافئة المجتمع

رز أهمیة نموذج سوبر في تركیزه على إن النضج المهني یمكن تربیته عند ــــتب       
نما أیضا بمدى إثارة میوله، واستخدام ، حیث انه مرتبط لیس فقط باالستعاألفراد ٕ دادات وا

  . رات التي مر بهابونوعیة الخ إمكانیته

القرار المهني أدى إلى  لصیرورةكما أن المكانة التي منحها لصورة الذات في تصوره        
   .تطویر العدید من التقنیات والتطبیقات في میدان التوجیه

نستخلص من المساهمات النظریة حسب التناول التطوري في میدان التوجیه  أنیمكننا       
نمو  صیرورةو الدور االیجابي والنشط الذي یقوم به الفرد في بناء قراره المهني من خالل 

ر الزمن والتي في سیاقها یتجه نحو مشاریع واقعیة وذلك من خالل قیامه بتقویم بتمتد ع
      .والوسائل الالزم تسخیرها لتحقیق الهدف المرسوم إلمكانیاته ولمتطلبات المحیط

 Holland : « The Typologie Of Vocational هوالندجون  -3-3
Behavior »:     

تتلخص نظریة االختیار المهني لهوالند في أن الفرد یختار عادة المهنة التي           
ـــتتواف ي والباطني بحیث تتماشى ــه النفســـع واقعــــوط شخصیته وتتالءم مــــق مع خطــ

ویفترض هوالند انه یمكن . ه، وهذا ما ینتج عنه عالقة مع خصائص المحیط المهنيــــومهارت
تصنیف األشخاص على أساس مقدار تشابه سماتهم الشخصیة إلى عدة أنماط وعلى هذا 

  .أنواع حسب شخصیتهم 6األساس، قسم هوالند األشخاص إلى 
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  الشخصیة الواقعیةRealistic Personality  نجدها لدى الفرد الذي یمتاز بقدرات
 .یدویة ومیكانیكیة وتقنیة ویفضل الواجبات المحسوسة على األعمال التجریدیة

 الشخصیة العلمیةInvestigatig Personality   التي تتمیز بحب البحث والنقد
 Intellectuel Curiodityواالستطالع 

 لفنیةالشخصیة ا    Artidtic Personality التي تتمیز بخیال مبدع وبقدرات فنیة
 .مختلفة

  الشخصیة االجتماعیةSocail Personality  التي لها میل لربط عالقات اجتماعیة
 .والعمل وسط مجموعة وتحب االختالط باآلخرین

  الشخصیة الجریئةDaring Personality  التي تحب اإلدارة والتسییر وتتمیز
 .بالطموح وحب البروز

  الشخصیة التقلیدیةPersonality Conventional  التي تتمیز باالنضباط وحب
 .التنظیم وااللتزام بالقوانین والمواثیق االجتماعیة

 رائز الشخصیة لهوالند"وقد اعد هوالند من خالل مقاربته هذه رائزا اسماه       

« I.P.H » "Inventory Of Holland Personality  وهو اختبار یمكن طالب
العمل الذي یالقي صعوبات ادماج من تحدید مسار مهني یمكنه من االندماج في سوق 

  :العمل وذلك من خالل استكشاف المجاالت التالیة

  تمثالت الشخص لذاته. 

  تعبیره عن مثله العلیا ومبادئهThe Values of life. 

  تماهیهIdentification لشخصیات مشهورة. 

 االختصاصات الدراسیة التي یحبها أو بالعكس التي ینفر منها. 

  األنشطة التي یفضلها. 

 المیادین التي یبدي كفاءة فیها. 



المسار الوظیفي ..................................................................:........الفصل الثاني  
 

 
 

23 

 أنشطة أوقات الفراغ. 

 تقییم القدرات التي استعملها في الماضي. 

 أول طفولته التعبیر عن المیوالت واالختیارات المهنیة التي عبر عنها خال 
 .مراهقته

هناك عدة آلیات أخرى تم استنباطها من  IPHرائز الشخصیة لهوالند  إلىإضافة       
  .خالل هذه النظریة مثل رائز المیالت المهنیة

الت المهنیة لطالبي الشغل الذین لیس لدیهم و استكشاف المی ليإوتهدف هذه الروائز         
مشروع مهني واضح بحیث تحدد في مرحلة أولى مجاالت النشاط التي تتطابق مع شخصیة 
الفرد وتستجیب لمیوالته وتتماشى مع قدراته ومؤهالته، ثم تقارن في مرحلة ثانیة بین االختیار 

ستعمال الموازنة الشخصیة المهني وما یوفره  سوق العمل ولتحقیق هذا الهدف یمكن ا
والمهنیة وهو آلیة تستعمل في مجال التوجیه المهني بصفة فردیة أو جماعیة وتعتمد على 

راته المهنیة بوتكوینه وخاستكشاف كل موارد وقدرات الشخص انطالقا من دراسته وشهادته 
ات في بعض وقد تكون هذه الممیز . واالجتماعیة والثقافیة ووصوال لكفاءته وممیزات شخصیته

 المناسبة إذا ما أتیحت الظروف مالحظتهاالحاالت غیر واضحة للعیان لكن یمكن 
  .Attitudesوالمواقف   Interests  والمیوالت Values المبادئ:مثل

حلول للمشاكل لطالبي العمل  إیجاد إلىهذه الموازنة ال تهدف  أن إلى اإلشارةوتجدر        
مرتبطة بمدى دافعیته  أنهااندماجه المهني، كما بالتي لها عالقة  اإلشكالیاتبل تعالج 

Motivation ورغبته في تجاوز العراقیل والصعوبات.  

ر هذه النظیرة أن االختیار المهني حدث آني یمكن تحدیده من خالل بإذن تعت       
ن هذا المطابقة بین خصائص الفرد ومتطلبات المهن ومن بین المساهمات التي تندرج ضم

 .Roeو  Holland االتجاه نذكر أعمال كل من
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  :Rogers روجرز -3-4

 مقاربة روجرز على أن كل إنسان قادر على التطور والتحسن وتجاوز نقائصه تعتمد       
ق هذه ب،وتنط« The Willingness Of Human Development  » .وصعوباته

إدماج، فهو قادر حسب روجرز على المقاربة على طالب العمل الذي  یعاني من صعوبات 
  .تجاوز العراقیل التي تعوق اندماجه وعلى تطویر إمكانیته وقدراته ونقاط قوته

وقد ركز روجرز في مقاربته على استعمال المحادثة الفردیة وخاصة محادثة النصح      
Counselling  كآلیة مساعدة مركزةDiscussion Centred On The Customer.  

وتهدف إلى  Relationship Of Helpم هذه المحادثة في إطار عالقة المساعدة وتت     
إطاره الحقیقي باالرتباط مع واقعه المعاش وخصائصه الذاتیة وذلك فهم مشكل الفرد في 

  .لمساعدته على التطور الشخصي والتأقلم االجتماعي

وجیه والخصائص كما بین روجرز الدور الكبیر الذي یلعبه مستشار التشغیل والت    
ناء عالقة مساعدة وعلى القیام بیتمتع بها حتى یكون قادرا على  أنالشخصیة التي یجب 

على أحسن وجه بحیث تكون العالقة خالیة من األحكام  Counsellingبمحادثة نصح 
المسبقة والشعور بالقلق وتكون شكل من التواصل المتبادل الذي یخلق جسرا بین المساعد 

وانطالقا من مقاربة روجرز تم إعداد مثال لبنیة المحادثة الفردیة ولنوعیة األسئلة . والمساعد
ظارا ته ولتقییم نوعیة الصعوبة التي تعوق التي یمكن طرحها لمعرفة رغبات الفرد وانت

  .اندماجه المهني

 A Semi Directiveوقد بین روجرز انه یجب اعتماد المحادثة شبه الموجه      

Discussion  وذلك لترك مجال لطالب الشغل للتعبیر عن صعوباته ومیوالته دون االبتعاد
  .المرتبطة بحیاته المهنیة اإلشكالیةعن 
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الشغل وبالتالي مساعدته على تحدید مساره المهني، بین  بهم مشكل طالولتیسیر ف   
روجرز أنه على مستشار التوجیه والتشغیل أن یعتمد مجموعة من التقنیات التي تسهل عملیة 

 وطرح األسئلة واالحترام واإلحساس باألخر Repetitionالتواصل مثل اإلصغاء واإلعادة 

Empathy  .  

اعتماد آلیات تحدید المسارات المهنیة خالل المحادثة مثل الروائز  كما أنه یمكن     
التي من شانها أن تساعد في والتمارین المتعلقة بالمیوالت والقدرات البدنیة والذهنیة والعالئقیة 

  .تحدید المسار المهني الضروري لبناء المشروع المناسب

  :  Jacques Limogesجاك لیموج -3-5

مراحل تتخلل مسار اإلدماج المهني  6لیموج على مثال یحتوى على  ترتكز مقاربة     
« Le Modèle Du Trèfle Chanceux »  الموقع من التشغیلیة "تسمى كل مرحلة منها

« The Employablity State »."  

 Interview for Analysing theویعتمد هذا المثال خالل محادثة تحلیل الطلب    

Application  وهي المحادثة األولى مع طالب العمل التي تمكن في مرحلة األولى من
 Identification of معرفة خصائص األولیة مثل سنه ومستواه الدراسي وخبرته المهنیة

Job Seeker ثم تحلیل طلبھ ،Analysis Of his Application  أي إن كان یرغب في
  ...متابعة تدریب مهني أو تكمیليالعمل المؤجر أو العمل للحساب الخاص أو 

ه حسب الب الشغل بالنسبة لمستوى تشغیلیمن تموقع ط بوتمكن محادثة تحلیل الطل     
واضحة أو إذا كان بحاجة للمرافقة بهدف تحدید  المستقبلیةمثال لیموج، أي إذا كانت رؤیته 

  .في الحیاة النشیطة إدماجهییسر مسار مهني وبناء مشروع 

نموذج لیموج یقترح تصورا عاما لتمشي عملیة اإلدماج االجتماعي والمهني آخذ بعین ف    
االعتبار للظاهرة في مجموعها وتعقیداتها لكن بطریقة واضحة ومبسطة جدا مما یجعل منه 
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أداة بیداغوجیة مساعدة في الوضعیات التي یقع فیها تشریك طالب الشغل في التشخیص 
ولقد لخص لیموج مراحل اإلدماج المهني في النقاط الست .مهنيوالتنفیذ بهدف اإلدماج ال

  :التالیة

  وتهم هذه المرحلة األشخاص الموجودین خارج الفضاء المهني أي : 1المرحلة
األشخاص الذین لسبب أو آلخر یجدون أنفسهم خارج عالم الشغل وذلك لعدم رغبتهم 

 .هذا المجال بیة قراراتهم قيالندماج في الحیاة النشیطة ولضبافي ا

 یوجد في هذه المرحلة األشخاص المترددون : 2 المرحلةAmbivalents  أو
المتناقضون في التعبیر عن میوالتهم المهنیة وعن إمكانیات إدماجهم في سوق 

 .الشغل

 ي الشغل الذین یفتقرون لمشروع مهني واضح بتهم هذه المرحلة طال:  3المرحلة
 .إمكانیتهم ومیوالتهم وكذلك إمكانیات سوق الشغلوواقعي والراغبین في معرفة 

 تخص هذه المرحلة األشخاص ذوي االستعداد الضعیف : 4 المرحلةPeople Less 

Ready For Insertion  لإلدماج والذین تمكنوا من معرفة میوالتهم وتحدید طریقة
بحثهم عن شغل لكن الزالت تنقصهم معرفة سوق الشغل الشيء الذي یجعلهم 

 .طاقتهم دون جدوى ودون تحدید الهدف الذي یجب بلوغه زفونیستن

 یوجد في هذه المرحلة األشخاص شبه المستعدین لإلدماج:  5 المرحلة People  

Almost Rready For Insertion  أي األشخاص الذین تمكنوا من تحدید میوالتهم
 مواجهة سوقستراتیجیة قتصادي وبقیت تنقصهم منهجیة أو إوقدراتهم والواقع اال

    .العمل

  وتهم هذه المرحلة األشخاص المستعدین لإلدماج والذین تمكنوا من :6المرحلة 

بعد معرفة الذات  Employability استنباط مجاالت القابلیة على التشغیلیة
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Oneself والمكان The Place  ومنهجیة البحث عن الشغل The Method  كل
 .االقتصادي واالجتماعيهذا في تفاعله مع المحیط 

وقد بین لیموج من خالل هذا المثال المسار الذي یجب أن یسلكه طالب الشغل        
نجاح عملیة اإلدماج المهني واالجتماعي  إنحتى یتمكن من االندماج، كما ركز على 

تتكون من مجموعة من المراحل المتتالیة والمرتبطة بهدف یجب  صیرورةترتكز على 
  .الوصل إلیه

للعاطلین عن العمل والباحثین عن  أساسمثال لیموج یتوجه  أن إلىوتجدر اإلشارة      
ولو (الراحة مالناشطین والذین یحسون بعد األشخاصیهم كذلك  أنشغل لكنه یمكن 

حقق لهم ذواتهم ولم تعد ن في تغییر مهنتهم ألنها لم تعد تفي عملهم ویرغبو ) نفسیة
  .یتطور ویتغیر إنسانتمكنهم من استعمال قدراتهم خاصة وان كل 

البدء  إدماجهمكما أن مثال لیموج یمكن من تحدید طالبي العمل الذین یستوجب      
  ).159- 151 ص ص،2008/2009،قشي الهام.(بمساعدتهم على تحدید ومتابعة مسار مهني

  :خصائص المسار الوظیفي -4

 أنیرسم المسار الذي من خالله  یرى مستقبله الوظیفي شریطة  أنیقع على عاتق الفرد  -
  .یكون ذلك مقرونا الصفات والقدرات والمهارات التي تؤهله لذلك

ارات والصفات التي ـنفسه  وتوفیر القدرات والمه تأهیلى افرد  قدر من مسؤولیة ـیقع عل -
ــمنظمة لتوفیع  الـه لشغل الوظیفة التي یدفـتؤهل  ).32ص ،2008،فیصل حسونة.(اـرها له لشغلهـ

لوضع المسار الوظیفي یستلزم أن تمارس المنظمة من الممارسات التنظیمیة واإلداریة في  -
نهاء  ٕ مجاالت االختیار والتعیین والتأهیل واإلدخال إلى العمل والتدریب والترقیة والنقل وا

واالنتداب وغیرها من مجاالت حركة التوظیف ما یتفق الخدمة وكذلك قرارات اإلشراف 
ــه وكفاءتـل فرد بناءا على قدراتـي لكـوالمسار الوظیف   ).38ص ،2004،ن الهیتيــصالح الدی.(هـ
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، وتكامل جهود كل من الفرد والمؤسسة لتحقیق التوافق بین العمل من خالل النظم -
  .واحتیاجات المؤسسة وأهدافهااتجاهات وصفات وقدرات الفرد، وتوقعاته 

وضوح مبدأ االستمراریة في التعامل مع الحركة الوظیفیة للفرد بحیث یوجد ترابط  -
  .موضوعي بین المسار الوظیفي للفرد وخطط المنظمة في تشغیل العمالة

عدادها للتقدم بنجاح في  - ٕ تحقیق مصالح األفراد في اختیار الحیاة الوظیفیة المالئمة وا
  ).285ص ،2002مصطفى، احمدسید   .(المختلفة راحلهام

یقوم المسار الوظیفي على أساس مسؤولیة المنظمة عن إیجاد الوظیفة المناسبة للفرد وفق  -
ومهارات قدراته ومهاراته وصفاته، وتهیئة مناخ العمل الستثمار ما لدى الفرد من قدرات 

  ).291ص ،2010محفوظ احمد جودة،.(وصفات

 أوالفرد (الطرفیناحد  یمثلالمنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة ، حیث ال  مبدأوضوح  -
وذلك لوجود منفعة ومصلحة ذاتیة لكال الطرفین من خالل وضع  األخرعبئا على ) المؤسسة

  .مسار وظیفي فعال

حیث یقع على  لألدوارالمشاركة في المسؤولیة والتوزیع المنطقي والعادل  مبدأوضوح  -
حداثلدیه من معرفة  وتنمیة قدراته،تطویر وتحدیث ما تأهیلالمساعدة في  الفرد عبء ٕ  وا

  .التكیف في اتجاهاته ورغباته 

النزاع في العمل وما یترتب  أوتساهم المسارات الوظیفیة في تقلیل احتماالت الصراع  -
  .ضغوط الوظیفیة بین الفرد والمؤسسة أوعلیه من حاالت التوتر 

عدادهافي اختیار الحیاة الوظیفیة المالئمة  األفرادتحقیق مصالح  - ٕ للتقدم بنجاح في  وا
  ).198،199 ص ص، 2008،بكر أبود و مصطفى محم(.مراحلها المختلفة
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  :من المسارات الوظیفیة أنواعثالثة  هناك:أنواع المسارات الوظیفیة -5

م ــالسلدم في ـــوهو تق :Traditionnel Carrer Pathwayالمسار التقلیدي - أ
تدریجیا   ثم یترقى)  ككاتب حسابات(السلم أسفلفي  یبدأ) المحاسب مثال(الفرد أي، الوظیفي

شؤون مدیر تنفیذي ل أوحتى یصبح في المراحل المتقدمة من عمله بمستوى مدیر حسابات 
  ).430ص ،2004سعد نائف برنوطي،.(الحسابات

إلى  Verticalیعكس  المسار التقلیدي مسار ترقیة الموظف بشكل عمودي  و    
ویمثل .وبتخصصه الوظائف األعلى التي یفترض أن تكون لها عالقة بوظیفیة الحالیة

  :كل التالي هذا النوع من المساراتالش

  

  

  

  

  

  

  

  

  المسار الوظیفي التقلیدي):1(الشكل رقم 

  .294ص ،2010،محفوظ احمد جودة:المصدر

ویعد المسار التقلیدي ضیقا من حیث محدودیة الوظائف التي تكون متاحة أمام       
الموظف للترقیة، فهو ال یستطیع أن یرتقي إال للوظائف التي لها عالقة بوظیفة الحالیة كما 

مساعد باحث) وظیفة 120(  

مدیر دائرة البحث) وظیفة 1(  

البحثرئیس فرق ) وظیفة 4(  

أول مشرف أبحاث) وظائف 10(  

مشرف أبحاث) وظیفة 20(  

باحث) وظیفة 50(  
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فالباحث یترقى إلى مشرف، ومشرف األبحاث یترقى إلى ).1(هو موضح في الشكل رقم 
محفوظ ( .مدیر دائرة البحث ترقى إلى رئیس بحث ثم إلىمشرف أبحاث أول، الذي بدوره ی

  .)293،294ص ص ،2010جودة،أحمد 

یعكس مسار المصفوفة إمكانیة انتقال الموظف  : Carrer Matrixمسار المصفوفة - ب
بشكل عمودي كما في المسار التقلیدي، وكذلك إمكانیة انتقاله بشكل أفقي في نفس المستوى 

بهدف إكسابه مهارات وقدرات إداریة وفنیة متعددة في عدة وظائف وذلك  اإلداري لوظیفته،
  :هذا النوع من المسار یوضحه الشكل التالي.مختلفة

  

   

  
 

   

 

 

 

   

  مسار المصفوفة:یوضح )2(الشكل رقم 

  .295ص،2010محفوظ احمد جودة،:المصدر

األبحاث مثال یمكن أن یرتقي عمودیا إلى  من الشكل السابق یمكن مالحظة أن مشرف    
خبرته  منصب أعلى أي إلى مشرف أبحاث أول، كما یمكن أن تعمل المنظمة على توسیع

 مدیر دائرة التطویر مدیر دائرة البحث

رئیس فریق تطویر  فریق البحث رئیس  

A المنتج/ضابط تطویر أول   B ضابط تطویر
المنتج/أول  

أبحاث أولمشرف   

ضابط تطویر  مشرف أبحاث إحصائي أول
B المنتج/  

ضابط تطویر 
A المنتج/  أخصائي باحث 

 مساعد باحث
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 ضابط تطویر أو Aمن خالل نقله أفقیا إلى إحصائي أول أو إلى ضابط تطویر المنتج 
  .B أو المنتج Aكما یمكن ترقیته إلى ضابط تطویر أول سواء المنتج ، Bالمنتج 

 : Achievements Carrer Path مسارات االنجازات  - ج

یعتمد مسار على فكرة واقعیة مفادها أن انجازات الموظف وأدائه یمكن أن تقرر ترقیته      
بدون النظر إلى المدة التي یقضیها الموظف في الوظیفة الحالیة حتى یرقي إلى الوظیفة 

انجازات الموظف كلما أدى ذلك إلى زیادة معدل سرعة وبناءا علیه ، فانه كلما زادت . التالیة
ترقیاته إلى موظف األعلى، وتؤید كثیر من المنظمات إمكانیة تعدیل المسار الوظیفي 
بالتجاوز عن بعض المراحل الوسیطة، وذلك في حاالت األفراد المتمیزین في أدائهم، حیث 

محفوظ أحمد ( .هم ونجاحاتهمینتج عن ذلك اختصار فترة المسار الوظیفي بسبب انجازات
  .)296-293ص ص ،2010جودة،

 : Methods &Carrer Path Stagesمراحل المسار الوظیفي -6

التقلیدیة، وتمثل  النظرة األولىهناك طرق ومراحل في المسار الوظیفي، تجسد         
  :لى حد بعید النظرة الحدیثة للمسار الوظیفي وفیما یلي شرح لهماإ األخرى و

  :الطریقة التقلیدیة في المسار الوظیفي - أ

للحیاة الوظیفیة یمكن تعمیمها على جمیع  مراحل أربعونجد في هذه الطریقة        
الموظفین خالل سنوات حیاتهم في المنظمة بغض النظر عن العمل الذي یزاولونه ولكل 

هذه .كما تختلف احتیاجات الموظف في كل مرحلة .مدى زمني ثابت نسبیا أومرحلة عمر 
  ) .3(المراحل یوضحها الشكل رقم

  

  



المسار الوظیفي ..................................................................:........الفصل الثاني  
 

 
 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  یوضح مراحل الوظیفة،أداء الفرد،ودورة حیاة الموظف): 3(رقم الشكل 

  .214ص،2006مؤید سعید السالم،دل حرحوش صالح، عا:المصدر

  :وفیما یلي شرح لهذه المراحل

 :  Carrer Entry Stage)الدخول للوظیفة(مرحلة البدایة *  

المنظمة والعمل فیها بوظیفة معینة ویتراوح  إلىوهذه المرحلة هي  مرحلة بدایة الدخول       
المرحلة  ذهویحتاج الموظف في ه.سنة) 25-18(عمر الفرد عند دخوله هذه المرحلة بین 

 أیضاویحتاج .جانبه ویوجهه،كما یحتاج لتدعیم قدراته ومهاراته للعمل إلىلمن یقف 
یقا ومستشارا له یكون صد أنومن اجل ذلك یتوقع من رئیسه .الوظیفي باألمان لإلحساس

  .المساعدة عند حصول مشكلة معینةیوجهه التوجیه السلیم،ویمد له ید 

  

المحافظة على 
 المكاسب 

 عمر الفرد بالسنین

 عـال 

  أداء  

 الفرد  

 واطئ المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة األولى

         15         20       25         30         35             40          45          50          55           60 

  الدخول 
    للوظیفة

 )البدایة (

التقدم في 
 الوظیفة

االنسحاب من 
 الوظیفة
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  :  Carrer Avancement Stageمرحلة التقدم* 

وفي هذه المرحلة یفترض أن یؤدي . سنة) 45-25(یتراوح عمر الموظف هنا بین         
ویركز اهتمامه على حب االنجاز واالستقاللیة في العمل وتحقیق .الفرد عمله على خیر وجه

أما .ولذلك فانه یتوقع الترقیات والحریة األكبر في اتخاذ القرارات والمزید من السلطات.الذات
ن نجاحا في هذه المرحلة فال بد من إعادة تقییم أدائهم أو تغییر أعمالهم إلى الذین ال یحققو 

    .أعمال أخرى تتناسب مع قابلیتهم أو مع حاجاتهم الذاتیة

  Carrer Maintenance Stage:  مرحلة المحافظة على المكاسب* 

مرحلة المحافظة وهي  سنة تقریبا،) 60-45(یتراوح عمر الفرد في هذه المرحلة بین         
أو  وقد یزید الفرد من تقدمه خالل هذه المرحلة على المكاسب الوظیفیة التي حققها الموظف،

الفرد المرونة  ولكن غالبا ما یفقد .قد تقل مقدرته على العطاء مع محاولة الثبات في الوظیفة
لندرة  أوعائلیة  وأسباب ذلك كثیرة منها شخصیة أو . Carrer Flexibility الوظیفیة

د وصل تقریبا إلى أقصى وفي هذه المرحلة یكون الموظف ق.الحصول على فرص بدیلة 
ویحاول الموظف في هذه المرحلة تكوین  شبع غالبیة حاجاته المالیة واالجتماعیة،طموحاته وأ

  .جیل ثاني من المساعدین

 :  Carrer Withdrawal Stageمرحلة االنسحاب* 

واعتمادا على الفرد نفسه، وقد تكون هذه المرحلة . للتقاعد  وهي مرحلة االستعداد          
الموارد البشریة مؤخرا تهتم جدا بهذه  إدارة أخذتولقد .في حیاته) مربكة جدا أو(ایجابیة جدا

األنشطة التي لم لممارسة بعض ) المغادرون( لإلفرادالمرحلة، حیث تقدم التدریب والدعم 
ونوا قادرین على ممارستهم في مسارهم الوظیفي،مثل االنتماء إلى الجمعیات الخیریة أو یك

االلتحاق ببعض النوادي االجتماعیة أو ممارسة بعض األعمال المنزلیة،كالنجارة، والعنایة 
  .الخ ...بالحدیقة
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 هذه المراحل األربعة بصورة أكثر تفصیال من حیث) 1(ویصور لنا الجدول رقم        
العمر والنشاطات والمتطلبات النفسیة واالحتیاجات األساسیة التي یسعى الموظف إلى 

  .إشباعها

  المراحل األربعة المكونة للمسار الوظیفي:یوضح) 1(الجدول رقم

  مراحـــل المســار الوظیفي

مرحلة ) 4(
االنسحاب من 

 فأكثر 60

مرحلة ) 3(
حفظ المكاسب 

 )60- 45(من 

مرحلة التقدم ) 2(
 )45-25(من

مرحلة  ) 1(
البدایة 

 )25-18(من

 الخصائص

یشارك اآلخرین 
 تجاربه

تكوین بیقوم 
جیل ثاني من 
المساعدین عن 

 طریق التدریب

االعتماد على 
تطویر النفس في 

العمل وتحسین 
 القدرات

الحرص على 
اكتساب المزید من 
المعرفة والمهارة 

في 
االستعداد .العمل
 لتوجیهاتالقبول 

النشــاطات 
 الوظیفیة

لعب ادوار 
لممارسة بعض 
الهوایات خارج 

 مكان العمل

االعتماد على 
اآلخرین في 
إشباع الحاجات 

 الذاتیة

االعتماد على 
النفس في الحصول 

 على المنافع

االعتماد على 
اآلخرین في 
الحصول على 

 المنافع

المتطلبــات 
 النفسیة

االنجاز  احترام النفس تأكید الذات
 ستقاللیةواال

  أهم االحتیاجات األمن الوظیفي

  .215ص،2006مؤید سعید السالم،رحوش صالح،عادل ح:المصدر
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  :تحدید أكثر من مسار وظیفي: الطریقة الحدیثة - ب

فرضت  إذا ،األعمالتتوافق هذه الطریقة مع المتغیرات الحدیثة في عالم         
عادة األعمالاستراتیجیات تقلیص  ٕ الهندسة انخفاضا في فرص التقدم الوظیفي كلما اتجهنا  وا

ومواصفات وظیفیة عندما یمتلك الفرد طموحا  أخرىومن جهة  العلیا، اإلداریةنحو المناصب 
بفترة زمنیة تقل كثیرا عما لو سار في  أعلىمراتب وظیفیة  إلىیصل  أنممتازة قد یحاول 

من مسار  أكثرهذه الحقائق جعلت المنظمات تفكر في وضع .طریق المهن االعتیادي
عدادوظیفي محتمل للمهنة الواحدة  ٕ  Adual-Career المزدوج ما یسمى بالمسار الوظیفي وا

Path رفع معنویات تساعد على تحفیز و ذلك الن المسارات المتعددة .كمتنفس لهذه المشاكل
 .العاملین وزیادة رضاؤهم األمر الذي سیزید في النهایة من قدرة المنظمة على تحقیق أهدافها

قد فأن بإمكان المنظمة وضع مسارات وظیفیة أو مهنة متعددة، Scholar ویرى        
كما یمكن أن یكون ضیقا أو    Slow- Trackأو بطیئا  Fast-Trackمسارا سریعا تضع 
  .)216-213ص ص،2006مؤید سعید سالم،،حرحوش صالح  عادل( .واسعا
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  مسار المدیر الفني                                  مسار المهندس الفني        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یوضح نظام المسار الوظیفي المزدوج):4(الشكل رقم

  .217ص،2006،مؤید سعید السالمعادل حرحوش صالح،::المصدر

  

  

  

  

رئیس قسم حاثبأ سین،مدیررئیس مهند  

 مساعد رئیس قسم

 مدیر فرع

 مساعد مدیر فرع مشرف رئیس قطاع

 مهندس تطویر

 رئیس مهندسین أقدم

 مهندس مبتدئ

 مهندس تحت التدریب

مهندس تحت التدریبمعاون   
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  :أسباب فشل الفرد في مساره الوظیفي -7

فشل الفرد في المراحل المختلفة من  أوالعدید من العناصر التي تحكم نجاح  هناك        
فها من مرحلة صر وذلك حس اختالفي، وسوف نتعرض لبعض من هذه العنامساره الوظی

  .خالل المسار الحیاتي والوظیفي للفرد أخرى إلى

  :العناصر المرتبطة ببدایة المسار الوظیفي -7-1

ویقصد بذلك نقطة البدایة في المسار عند دخول الفرد ألول وظیفة له وتعرضه ألول       
  .خبرات وتجار وظیفیة ها، ویقابل الفرد مجموعة من الصعوبات والمشاكل منها

في بدایة المسار الوظیفي ألي فرد یكون لدیه مجموعة من  :زیادة الطموح وعدم واقعیته -
قد یفشل في ذلك رغم ما یتوفر لدیه من إمكانیات تحقق له ذلك األحالم یأمل أن یحققها، و 

  .الطموح، فتكون النتیجة أحیانا تحطم اآلمال

إحباط كثیر من األفراد في أولى وظائفهم بسبب  یزداد :انعدام أهمیة الوظیفة األولى -
صغر الوظیفة وانخفاض أهمیتها، وما یزید من المشكلة تعقیدا هو أن الشخص یبني أماال 
تفوق الواقع وفي نفس الوقت ال یعطي المدیرین باال إلى أن الشباب لدیهم طاقات یمكن 

وتوفر اإلمكانات والسلطات  استغاللها لو تم توفیر وظائف وأعمال بها درجة من التحدي،
  .التي تطلق إمكانیاتهم

رة الكافیة لتحمل المسئولیات بدایة مساره بعدم الخبالفرد في  یتمیز :عدم النضج الشخصي -
الكبیرة، كما أنهم غیر ماهرین في العالقات االجتماعیة والشخصیة مع اآلخرین، وهي أمور 

  .كلها مطلوبة للنجاح في العمل

یتمیز الموظفون الجدد بأنهم نظریون، وأنهم یحتاجون إلى أن  :نب العمليانخفاض الجا -
  .یتعلموا كثیرا الفن التطبیقي، وان ما درسوه یحتاج إلى عض التكیف حتى یتم تطبیقه
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یحتاج الموظف الجدید باستمرار أن یحصل على معلومات  :عدم تبلیغ الفرد بتقییم أداءه -
تطویر  إلىانه یحتاج  أمجیدا  أداءهكان  إذاز، وما واالنجا األداءعن مدى تقدمه في 

  .إضافيوتعدیل وتدریب وتوجیه 

وتعدد مشاكل الرئیس المباشر، فقد یكون تجاهله التام للموظف  :الرئیس المباشر سيء -
الجدید وعدم تدریبه له، إهماله في إعطاءه التعلیمات الالزمة، وعدم تحفیزه، وعد نصحه 

رشاده، اثر سلبي  ٕ   .على الموظف الجدیدوا

 إلثباتیمارس الزمالء مع الموظف الجدید بعض الخدع والحیل،  :مشاكل مع الزمالء -
رما لغرض النفوذ علیه، بینما یحتاج الموظف الجدید إلى  أوأقدمیتهم وأحقیتهم في الوظیفة، 

  .الطریق السلیم إلىیرشده  أمینكل زمیل ناصح 

  :المسار الوظیفيبمتاعب منتصف العناصر المرتبطة  -7-2

المراحل التي یمر ها الفرد على  أصعبتعتبر مرحلة منتصف المسار الوظیفي من      
طول المسار نظرا للتغیرات العدیدة التي تصاحب هذه الفترة، فهي وان كانت فترة جني ثمار 

 أن، ومن المعروف األمورنظر وتقییم  إعادةتكون فترة  كثیرا ما أنها إالالسنوات الماضیة، 
هم بهذه المرحلة یتعرضون للعدید من التغیرات النفسیة والفكریة والمهنیة ور عند مر  األفراد

  :مثل واألسریة

  .إدراك الفرد النخفاض قدراته الجسمانیة -

  .إدراك الفرد ألهدافه الوظیفیة التي حققها والتي سوف یحققها -

  .حدوث تغیرات كثیرة في العالقات األسریة -

  .تزاید الشعور بالتقادم -
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كما تتمیز هذه المرحلة بحدوث تغیرات في بیئة العمل نفسها والتي تساهم في تفاقم أزمة     
  :منتصف العمر والتي یمكن تحدیدها فیما یلي

لهم الوظیفي هو بستقم أنهمعدم انفصال العمل عن الحیاة لبعض األفراد اللذین یعتبرون  -
  .لوقت عنصر حرج ثمین جداحیاتهم وبالتالي یصبح ا

تصبح الحاجة للنجاح قویة  الخوف المتزاید من الهزیمة مع تزاید الضغوط المحیطة بالفرد، -
  .جدا

تزاید االعتمادیة، فنظرا لتعقد األعمال یضطر المدیر لالعتماد على فریق من المستشارین  -
  .الفنیین والمساعدین

القمة أو المدافعة عن هذه القمة، وهذا یعني  یقضي الفرد معظم حیاته في شق طریقه إلى -
  .البقاء في حالة طوارئ مستمرة مما یسب ضغط شدید على األعصاب

نظرا لتزاید تقدیر المجتمع للشباب فان النجاح الذي حققه خالل منتصف العمل یشوه  -
  .الشعور بتقدم العمر

  :)التقاعد(المساربنهایة العناصر المرتبطة  - 7-3 

العمل هو  إنشخص متقاعد، وما  إلىالمرحلة یتحول الفرد من شخص عامل في هذه    
یرین لألشخاص من ذوي الوظائف العلیا مثل المدة بالنسبجزء هام من كیان المرء، وخاصة 

جزءا من كیانه قد ضاع، ولكن من ناحیة  أنشعوره  إلىفقد العمل یؤدي والمختصین فان 
والشاق  بمن وظیفة محطة ومن العمل الصع بیعني الهرو  أنفان  التقاعد یمكن  أخرى

لم یكن لدیه وقت للقیام بها، ورما یعني الهروب من ضغوط كثیرة جدا  أشیاءوالحریة لعمل 
التصور الذاتي الذي كان تغییر العادات والروتین الیومي للحیاة، وتغییر  بالتقاعد یتطل أن

في  األهدافالعمل كان یحقق للفرد العدید من  نأ رابیا على مدى فترة طویلة باعتثابت نسب
  :السابق ومن بینها
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إن العمل یعطي الفرد الفرصة لكي یربط نفسه بالمجتمع، وان یساهم في المجتمع ا وان  -
یرى نفسه على انه شخص مساهم في المجتمع من خالل توفیر السلع والضائع والخدمات 

  .التي یحتاجها

  .طید منزلته واحترام الذاتیساعد الفرد على دعم وتو  -

  .یساعد العمل أیضا على إبعاد األفكار ومشاعر الوحدة والعزلة -

إن العمل یقدم المجال لكي یحقق الفرد ذاته وشخصه ومواجهة األهداف التي یرى  -
  .اآلخرون أنها ذات قیمة وتستحق المدح

ولعل أهم ما یصور أهمیة العمل في حیاة الفرد هو انه یقدم العائد االقتصادي الذي      
  .یعتبر الوسیلة القتناء الحاجات أي أن العمل هو أداة للبقاء

وخیرا وللتخلص من كل هذه المشاكل التي تعیق الفرد في مساره الوظیفي البد علیه       
أفضل من خالل التعرف على اآلمال الوظیفیة من تخطیطه وتنمیته للسعي إلى مستقبل 

  )44-37ص ص ،1995احمد ماهر،( .واإلمكانات الفردیة، وان یتدرب لكي یكون األفضل 

  المسار الوظیفياستخدامات  -8

  تساهم عملیة تخطیط المسار الوظیفي في إعداد القیادات : القیادات اإلداریةإعداد
القیادات الواعدة وتدریبها وتجهیزها اإلداریة من حیث وجود فرص اكتشاف هذه 

 .لمناصب إداریة أعلى

 تشمل خطط المسار الوظیفي على ترقیات للموظفین في تواریخ محددة وما : الترقیة
یتطلبه ذلك من تأهیل لهم فما المسار الوظیفي إال مجموعة من الترقیات المتتالیة 

 .للموظف الذي یثبت جدارته وأهلیته للترقیة

 إن عملیة اإلحالل الوظیفي تعتمد على وجود خطة للمسار :ظیفيالو  اإلحالل
 .الوظیفي حیث ال یعقل أن تتم عملیات اإلحالل بشكل عشوائي وبدون تخطیط
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إن الفكرة األساسیة للمسار الوظیفي ها إعداد األفراد لتولي مهام الوظائف األنسب لهم 
راتهم التي تكونت أثناء مباشرتهم وتجهیزهم مسبقا لتحمل مسؤولیاتهم واستثمار خبراتهم وقد

 و ،عبوي.(ینتقلون إلیها وظائفهم الحالیة والسابقة في تحسین فرص نجاحهم في الوظائف التي
 ).105ص ،2007فرید منیر،

  :أهمیة المسار الوظیفي -9

  .یمكن النظر إلى أهمیة المسار الوظیفي من منظور الفرد والمؤسسة     

  :بالنسبة للفردأهمیة المسار الوظیفي  - أ
في ظل التغیرات البیئیة واالقتصادیة والتكنولوجیة والثقافیة السریعة،فان نجاح المسارات      

  :الوظیفیة یحقق للفرد أهمیة بالغة یمكن تلخیصها في النقاط التالیة
فبزیادة رغباته واهتماماته یمیل : محاولة ضمان االتساق والتوافق بین التوقعات والخبرات -

الفرد إلى وضع أهداف غیر واقعیة عن العمل، والتوقعات المبالغ فیها یمكن أن ینتج عنها 
 .اإلحباط والغضب وعد الرضا، إذا ما اختلفت خبرات العمل مع القیم واألهداف

إشباع القیم المهنیة الممیزة لكل فرد حیث یختلف األفراد فیما یؤمنون به من قیم وما  -
وفي توجهاتهم الوظیفیة، فبینما یعطي بعض األفراد قیمة اكبر للترقي  یؤدونه من أنواع المهن

أو الحریة، فان آخرین یعطون قیمة اكبر للمتعة الداخلیة المتحققة من العمل، وآخرین 
یقدرون بدرجة اكبر الشعور باألمان وتحقیق التوازن في حیاتهم، ومن هنا رسم المسار 

  . ه التوجهات المهنیة لكل فرد مهما كانت هذه القیمالوظیفي من األمور الهامة إلشباع هذ
ع ـة في العمل والمجتمـدي والمسؤولیـالمال وترقي والتح إلىبین الحاجة  التوازنق ـتحقی -
یحاول  اآلني تأخذ قیم ترجیحیة اكبر عن العمل ومن ثم فالفرد ـاألسرة ووقت الفراغ والت نـوبی
األخرى لحیاته، ومثل هذا تحقیق تعایش، حیث ال یطغى العمل على الجوانب  إلىیسعى  أن

القرار یعد من القرارات الصعبة التي یتخذها الفرد، ألنها تحتاج للمقارنة بین الحاجة إلى 
  ).60ص،2007/2008،فائزة بوراس(.العمل والحاجة إلى وقت فراغ اكبر
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تشریعات العمل في العدید من  أنء، حیث توفیر فرص تطور وظیفي عادلة للرجال والنسا -
العالم توفر فرص عمل متكافئة للرجال والنساء، باإلضافة إلى توفیر برامج التطویر  بلدان

  .وجود مثل هذه البرامج أنوالتدریب تمكنهم من تحمل المسؤولیات،كما 
فئات یساعد على إزالة الصراعات في مجال العمل، وینمي الوالء واالنتماء لكافة  -

  .العاملین
  .یة الشعور بتقدیر الذات والناتج من النمو والتعلیممنویقصد به ت: الرضا الوظیفي -
ویعني تعلم مهارات جدیدة تساعد الفرد على أداء مهامه الحالیة وتقدیم : بناء المهارات -

 اختیارات أكثر للمستقبل، وتمكین األفراد من التنمیة المستمرة الستعداداتهم ومواجهة
  .(Bernard Martory,Daniel Growet ,1998,p65).التحدیات

  :أهمیة المسار الوظیفي بالنسبة للمنظمة - ب
مثل الفرد لدیها حافز لفهم دینامكیة المسار الوظیفي،ففي الواقع قدرة المؤسسة       

الوظیفیة المؤسسة على إدارة مواردها البشریة بفعالیة تتوقف على قدراتها على فهم الحاجات 
  .للفرد ومساعدته على إدارة مسار الوظیفي بفعالیة

تبدأ إدارة الموارد البشریة باالستقطاب واالختیار والتكیف : اختیار الموارد البشریة -
االجتماعي الفعال للفرد الجدید وتحتاج المؤسسة إلى االهتمام بتحدید وعاء من األفراد 

ل فرد في العمل، والذي یكون هناك احتماالت اكر المؤهلین الموهوبین واختیار وتعیین أفض
إلسهامه في التنمیة، ولكي تحقق المؤسسة هذه المهام البد وان تتفهم المسارات الوظیفیة 
التي تقدمها والتي تتوافق مع أهدافها وتوقعاتها، عالوة على ذلك علیها أن تساعد األفراد 

 .على فهم وظائفهم وتقدیر قیمة الثقافة التنظیمیة

عندما یكون وضع الفرد في المؤسسة ال یتناسب مع : تنمیة واستخدام الموارد البشریة-
نتیجة عدم وجود فرص لنموه،فیصح الفرد عبئا والتزاما  اإلحباطمیوله یصیبه  أومؤهالته 

تساعد  أنالضعیف، لذلك فانه ومن مصلحة المؤسسة  أدائهعلى المؤسسة، وهذا من خالل 
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، وعالوة على ذلك )340ص،2002/2003راویة حسن،(تهم الوظیفیةامسار  إدارةعلى  أفرادها
ولكي تساعد وتدعم أداء وتنمیة الموارد البشریة، وعلیها أن تفهم المهام الحرجة التي تواجه 
األفراد في المراحل المختلفة لمساراتهم الوظیفیة، وضمان الحركة المؤسسة للموارد البشریة 

نهاء الخدمة لبعض العناصر الرئیسیة في لشغل المراكز الشاغرة فال ٕ ترقیة والمعاش والنقل وا
المستویات العلیا، تحدد سلسلة من فرص الحراك للمستویات األقل، حیث أن كل فراغ 
وظیفي یشغل من الداخل، یخلق مراكز شاغرة أخرى بالمؤسسة، لذلك یتطلب التدفق المنتظم 

ضروریة لتحمل مسؤولیة اكبر، كما یجب على للموارد البشریة لدیهم الخبرات المتطورة ال
المؤسسة فهم الدینامكیة التي تتخذ بها القرارات المهنیة، وان تكون على علم باالهتمامات 

  . المهنیة للفرد حتى تتجنب الخطأ في تقدیراتها وحساباتها الحتیاجات الموارد البشریة

قدرات وطموحات األفراد بحیث ویقصد به توفیر معلومات عن :توافر المهارات والمواهب-
یمكن وضع الفرد المناسب في مكانه المناسب، لتحقیق التوافق بین االحتیاجات التنظیمیة 

 .واإلمكانیات الفردیة

تحسین الصورة الذهنیة للمؤسسة كمنظمة تسعى جاهدة لتحسین أنشطتها  -  
 (Alain Chauvet ,2000,p102).وعملیاتها

تدعیم جاذبیة المناخ التنظیمي كمكان یسعى األفراد الموهوبین ونعني به : االستقطاب -
 .للعمل به

ویعني العمل على مساعدة المدیرین والمشرفین على توضیح األهداف : توضیح األهداف - 
 .التنظیمیة على مستوى الوحدات وكیفیة توافقها مع مهام األفراد

لیات تقییم األداء على أساس أسالیب یساهم المسار الوظیفي في القیام بعم: تقییم األداء -
عادلة مثل الكفاءة والمهارة ومدى االستعداد ولیس على أساس معاییر غیر موضوعیة مثل 

 ).16ص  ،1995اهر،ـحمد مأ(.ردــف في أداء الفـوة والضعـن توضیح نقاط القـوم السن، الجنس،
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في حالة وجود عدد كبیر من المرشحین لمراكز معینة : إدارة الرسوب أو الجمود الوظیفي -
بدرجة تفوق عدد المراكز المتاحة للترقي للمدیرین واألفراد اآلخرین، یصبح كثیر من األفراد 
راسبین وظیفیا في المراحل المهنیة األولى،أي أن احتمال بقائهم في وظائف تقدم فرص 

، یمثل هذا الموقف تحدي بالنسبة لمؤسسة تسعى للحفاظ على مستوى عالي محدودة للترقي
التي یمكن أن  الغیابمن إنتاجیة أفرادها بتقلیل معدل دوران العمل العالي مثال أو نسبة 

تسبب مشاكل انخفاض معنویات األفراد الذین یدركون عدم وجود فرص كبیرة أمامهم للترقي 
 .فهم المسار الوظیفي لكل فرد في المنظمةب إالفي العمل، وذلك لن یكون 

إن إثارة دافعیة الفرد للعمل بفعالیة متوقف على مدى إدراكه بان البیئة ومناخ : الدافعیة -
 .عمله یقدم له فرص النمو والتحدي والمسؤولیة المشتركة للمؤسسة، لتحقیق النمو الشخصي

ر بمثابة الرسالة التي تضفي قیمة وباختصار وكما هو واضح فان المسار الوظیفي یعتب     
اكبر ألنشطة الموارد البشریة داخل المؤسسة، فبدون تحقیق هذه العالقة المترابطة بین 

راویة (.أنشطة الموارد البشریة، فان االتصال بین برامج المؤسسة واألفراد سینعدم
  .)350-342صص  ،2002/2003،حسن

  :معوقات المسار الوظیفي -10
العوامل والتقلبات االقتصادیة  تأثیر أهمهاتجابه المسارات الوظیفیة عدة مقومات من        

التنظیم وما قد ینتج عن ذلك من تخفیض  إعادة إلىعلى المنظمات مما یضطرها 
Downsizing الدنیا  اإلدارةبعض الوظائف سواء في  إلغاءشریة العاملة وبالتالي بللموارد ال

 یعطل المسارات الوظیفیة بأنواعها األمروهذا .العلیا اإلدارةحتى في  أوطى الوس اإلدارة أو
  .االنجازات أوالمصفوفة  أوالتقلیدیة :الثالثة
ذلك فقد تسبب قوانین العمل في بعض الدول من حیث التقاعد المكر  إلى باإلضافة     

الوظیفي  ط للمسارفي تطبیق المسار الوظیفي، فقد تقوم المنظمة بالتخطی اإلرباكاتبعض 
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لموظف معین حتى بلوغه الخمسین من العمر، ثم تفاجئ المنظمة بعد ذلك بان الموظف قد 
  .انتهت خدماته بسب تقدیمه طلب للتقاعد المبكر

باإلضافة إلى ذلك فقد یكون هناك معوقات للمسارات الوظیفیة تتعلق باحتمال تغیر     
ني مستوى أدائه بشكل غیر متوقع أصال، مما سلوك الموظف في المستقبل نحو األسوأ وتد

  .قد یربك عملیة تخطیط المسارات الوظیفیة بأكملها
  :Termination Of Services انتهاء الخدمة *

هناك عدة أشكال النتهاء خدمات الموظف، ویمكن إیجاز هذه األشكال في ثالث     
  :مجموعات هي

 :انتهاء الخدمة بطلب من الموظف  -  أ

  :تنتهي خدمات الموظف بطلب منه بسببین      

  : االستقالة *

الذي یریده من العمل بناء على رغبتھ في الوقت  Resignationیقدم الموظف استقالته      
مع مراعاة نوع العقد هل هو عقد محدد المدة أو غیر محدد المدة، ففي حالة العقد محدد 

یجوز للموظف تقدیم استقالته إال بعد االتفاق مع المنظمة حیث قد یتضمن ذلك  المدة فانه ال
العقد غیر محدد المدة فبإمكان الموظف تقدیم دفع غرامات مالیة متفق علیها، أما في 

محفوظ ابو ( .ونــدة التي یحددها القانــعطاء إشعار أو فترة إنذار وفق الماستقالته مع اعتبار إ
   ).297، 296ص ص ،2010،جودة

تنص قوانین العمل في معظم الدول على أن :  Early Retirementالتقاعد المبكر * 
وقضى وقتا محددا في العمل ) یحدده قانون العمل في الدولة(الموظف الذي بلغ عمرا معینا 

أو سدد أدنى من االشتراكات الفعلیة في الضمان االجتماعي، له الحق في تقدیم طلب 
  .كرالتقاعد المب
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ورغبته، وذلك قبل بلوغه سن الموظف  قرار التقاعد المبكر یتم بناء على طلب إن     
  .التقاعد اإللزامي وفقا للضوابط القانونیة المحددة في هذا المجال

  :    انتهاء الخدمة بقرار إداري - ب

من العمل  Dismissalقد تنتهي خدمات الموظف بقرار من اإلدارة یتعلق بالفصل      
كما قد یكون .بسبب عدم صالحیة الموظف للعمل، أو لسبب عدم اجتیازه فترة التجربة بنجاح

قرار الفصل من العمل بسب قرار تأدیبي نتیجة الرتكابه خطأ جسیما أو جریمة مخلة 
  .بالشرف أو األمانة أو االختالس أو تسببه في مشكلة تستوجب فصله

تنتهي خدمات الموظف بقرار إداري عند إعادة التنظیم أو باإلضافة إلى ذلك یمكن أن     
وتقوم المنظمة في مثل هذه الحالة بمحاولة نقل الموظف إلى .اتخاذ قرار بإلغاء الوظیفة

وظیفة أخرى في دائرة أخرى قد تكون بحاجة إلى موظفین مع اعتبار اختیار األفضل 
ة أخرى فالحل الوحید هو إنهاء فان لم تكن هناك فرصة للموظف في دائر .واألكثر كفاءة

  ).1092ص ،2001،مازن فارسرشید و (.خدماته
  :الخدمة ألسباب أخرىانتهاء  - ج

كان العقد مدته  فإذاخدمات الموظف بسبب انتهاء مدة العقد محدد المدة، تنتهيقد       
الموظف وظف ینتهي، وبالتالي یتوقف موال بین المنظمة االتفاقمحددة بثالث سنوات، فان 

  .عن العمل
بسبب بلوغه  أوالعجز الصحي عن العمل  أوكما تنتهي خدمات الموظف بسبب وفاته       

سنة حسب قانون الدولة المطبق فیها  )65-60(السن القانوني للتقاعد والذي یتراوح بین 
من  65أو  60، وهناك بعض االستثناءات  لعمل الفرد بعد سن )التقاعد اإلجباري(القانون 

عمره كان تكون المنظمة بحاجة إلیه أو في حالة حاجة الموظف إلى استكمال تسدید الحد 
  .األدنى من االشتراكات الفعلیة للضمان االجتماعي
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الهدف منها  Retirement Programsالمنظمات بتأسیس برامج للتقاعد وتقوم بعض      
 وآخرونوفي هذا المجال یذكر الطائي . المتقاعدین في حیاتهم بعد تقاعدهم األفرادمساعدة 

الذي تكفل باألفراد العاملین الذین على وشك  المقصود ببرنامج التقاعد هو البرنامج إن
 الطائي.(اعدـفي حیاتهم الجدیة بعد سن التق اعدهمالتقاعد واألفراد المتقاعدین،ویس

  .)506ص ،2006،وآخرون

  :تخطیط المسار الوظیفي -11
ر عن التصور المستقبلي المتعلق كیفیة تقدم بإن مفهوم تخطیط المسار الوظیفي یع        

 ي المنشأة في إطار كل من حاجة ومتطلبات األداء في المنشأة من ناحیةـوترقي العاملین ف
  .(Armstrong,1999,p190).وتطلعات هؤالء األفراد من ناحیة أخرى

تحدید الوسائل للوصول  Career Planningتخطیط المسار الوظیفي ویقصد ب     
ة،وفي نفس السیاق تكون المسارات الوظیفیة هي تلك الوسائل لتحقیق بالمرغو  لألهداف
  .(Ivancevich,1986,p544).األهداف

وهو عبارة عن عملیة نظامیة أو هي الجهود النظامیة تربط بین قدرات الفرد وطموحاته     
   ).208ص ،2003،محمد عباس.(من جهة وبین فرص تحقیقها من جهة أخرى

هو العملیة التي تحدد من خاللها المنظمة المسارات واألنشطة ألفرادها الموظفین وهم        
  ).15ص ،2011،احمد عدوانمنیر زكریا .(في طور التطور

الموارد البشریة الحدیثة التي تحدد الكیفیة التي بواسطتها  إدارةوظائف  إحدىهو      
لتنمیة مسارهم الوظیفي،وذلك لتحقیق الرضا والحفز لهم  أفرادهاتستطیع المؤسسة مساعدة 

السلم الوظیفي حتى سن  أولمن  تبدأنتیجة لمعرفة مسار حیاتهم في خطوات متسلسلة 
   ).259ص ،1999/2000،د الباقيبصالح ع.(التقاعد

توافق  بإحداثالموارد البشریة التي تعنى  إدارةوظائف  إحدى"بأنهوعرفه البعض       
المؤسسة في  أهدافهو تحقیق  أساسيوتطابق ین الفرد والوظیفیة التي یشغلها،وذلك بغرض 

  ).374ص ،2004،احمد ماهر"(عن العملفي الرضا  األفراد أهدافوتحقیق  اإلنتاجیة
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  كیف تخطط مسارك الوظیفي؟ -12
التالیة  األفكاركنت فعال على الدرب، ستساعدك  أوسواء كنت تبدأ حیاتك  العملیة        

 شيء لنصائح ال تغطي ك إنها.على تحسن خطواتك وتحقیق رضائك عن مسارك الوظیفي
  .على سبیل الحصر لكنها تتناول االعتبارات الرئیسیة 

  :افهم حاجاتك -1
كیف تعرف أن كان عمال معینا مناسبا لك أم ال، تحتاج لتقییم ذاتي لمعرفة مهاراتك        

واهتماماتك المهنیة، كذلك یتعین أن تعد قائمة بالمهارات التي اكتسبتها، سیساعدك في هذا 
لتحدید نمط شخصیتك .في الفصل الخاص بالشخصیة" والنده"الصدد الرجوع إلى قائمة

  .واهتماماتك تجاه أنواع األعمال
  :افهم قدراتك -2

جادتهرات تساعده على سرعة تعلم عمل ما بلكل منا مواهب وقدرات وخ        ٕ ومهما  وا
التقییم الذاتي  إن.أوالتقیس قدراتك  أنشهیرا فلن یغنى ذلك عن  أوتكون عظیما  أنوودت 

واإلقراء ستفید  األصدقاءقبال والمعلومات الموضوعیة من  أدیتهاالتي  األعمالومعرفة نتائج 
یحثون عن ما وراء القدرات الفنیة التي یتطلبها  رینیوالمد األعمال أصحاب كما أن.كثیرا

دارة العالقات مع اآلخرین ٕ وحل  العمل، یحثون عن قدرتن شخصیة مثل قدرات االتصال وا
دارة الصراع ٕ ویرى بعضهم أن هذه القدرات ي جان تحظى اهتمام ال یقل عن . المشكالت وا

  .القدرات الفنیة

  :صمم أهدافك بشأن المسار الوظیفي -3
بشرط أال تكون هذه األهداف اكبر . یجب أن تضع أهدافا تصل بك إلشباع حاجاتك      

فز لتحركاتك، فأهداف المسار من قدراتك، ستفیدك هذه األهداف باعتبارها مرشد ومح
الوظیفي هي معاییر نقیس علیها مدى تقدمنا، وتفید في رسم خطط تطویر قدراتنا على 

  .المدى المتوسط والطویل
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  :كون شبكة عالقات -4
 منها أسبابطالما اتجهت لتطویر مسارك الوظیفي فان نجاحك متوقف على عدة       

یكون لك  أنكنت تنوي  إنال سیما .الثقة واالحترام المتبادل أساسهاعالقات  كوین شبكةت
، فكلما وفقت في اآلنتعمل بها  أوها  بدأتتلك التي  رغی أكثر أومسارا وظیفیا عر منظمة 

ومن . تلقي حوافز أوترقي جدیدة  أوذلك زادت فرصك في الحصول على فرص توظف 
منظمات قد تحتاج  أوي مجاالت تحث عن عالقات خارج محیط عملك الحالي ف أنالمهم 

  .یوما ما الن تعمل بها
  :اشتري كبیر -5

قد .الذي یجب أن تبحث عن وده وتحظى بدعمه هو موظف أقدم واخبر یر هنابالك      
انه الراعي والناصح والمدرب .یكون مدیرك أو أي زمیل أخر أوسع معرفة وأعلى خبرة

معلومات مرتدة عن أدائك ورؤیة أو رؤى ابعد  والمتبني والمدافع، لن یدربك فقط بل سیعطیك
  .)308،309 ص ص ،2002سید احمد مصطفى،.(وأوسع في تطویر مسارك الوظیفي
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  :ةــالصــخ
التي یشغلها  المتتالیة كما سبق اإلشارة إلیه هو مجموعة الوظائفالمسار الوظیفي       

ویحتل . اتجاهاته وطموحاته وأماله ومشاعرهبوالتي تتأثر  الفرد على امتداد عمره الوظیفي،
، لذلك تسعى موضوع المسار الوظیفي أهمیة خاصة لدى جمیع العاملین وجمیع المنظمات

 هـل ما یخصـره وتوضیح كـار الوظیفي للعاملین لدیها وتطویــمس كـل المنظمات الهتمـام
اهبهم ودافعیتهم داخل فتمنیة المسار الوظیفي یدعم ویقوي إدراك اختالف األفراد في مو 

 بعتش أوق طرق تحقبفالمسار الوظیفي یسهل على المنظمة اكتشاف وتوجیه الفرد .العمل
كفاءة من خالل تحقیق بوفي نفس الوقت تقابل االحتیاجات التنظیمیة  المتنوعة، تفضیال ته

المؤسسة أن لذا یجب على  .مع متطلبات الوظائف المختلفة التوافق بین المؤهالت الفردیة،
تسعى جاهدة إلى خلق وظائف وفرص عمل متنوعة وأفضل لألفراد مع سعى للمسا عدتهم 

فعند  على امتالك الخبرة والقدرة الالزمة ومناسبة لهذه الوظائف من خالل التنمیة والتدریب،
خلق توافق وتكامل ین أهداف األفراد وأهداف  جبأنشطة تخطیط المسار الوظیفي یبقیام 

  .المنظمة
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  :دــــتمهی -

 آلیةوهي بمثابة  الحدیثفي علم النفس  أهمیةریة والعلمیة ـالنظ مـن أكثر المفاهیـم     
الناجح لمختلف  األداءه على ـن قدراتم الذي یكونه الفرد بشأـنفسیة فعالة تعكس الحك

جاح الفرد في ب دورا هاما في تحدید مدى نلذلك تلع الممارسات التي یقوم بها في حیاته،
 Cognition Mirrorsفاعلیة الذات تعد بمثابة مرایا معرفیة  إن شكل عام،بف حیاته ـمواق

 فالفرد الذي لدیه وأعماله الشخصیة، أفعالهفهي مؤشر لمدى قدرة الفرد على التحكم في 
قدرة على  أكثرویكون  فاعلیه أكثرطریقة یسلك  أنفاعلیة الذات یمكن بعال  إحساس

بینما  ال،ــمستقبلیة ذات مستوى ع األهدافووضع  رارات،ــواتخاذ الق ،یئیةبمواجهة تحدیات 
انخفاض تقدیر الذات وامتالك القلق العجز،  ،االكتئاببیرتبط نقص الفاعلیة الذاتیة بالشعور 
فاعلیة الذات ذات قیمة  إن.تشاؤمیة عن مدى قدرة على االنجاز والنمو الشخصيأفكار 

 تفوق القیمة التنبؤیة  لكل من المعرفة التنبؤیةقیمتها  إن، كما )السلوك(تنبؤیة تفوق نتائجه
  .والمهارة التي یمتلكها الفرد

ة ــللفاعلیة الذاتی ةـالجوانب النظری بأبرزة اإللمام بحاولت طال ،ومن خالل هذا الفصل      
  .مستویات تأثیرهاو من خالل التعرض لتعریف الفاعلیة الذاتیة، أنواعها، مصادرها، 

 .قبل تعریف فاعلیة الذات نتطرق إلى مفهوم الذات ومفهوم فاعلیة :مفهوم فاعلیة الذات -1

وقت وهي تعني  وأسرعهي انجاز العمل المطلوب في اقل تكلفة  :فاعلیةمفهوم  -1-1
درغام .(طریقة مثالیةبیملكه الفرد باستخدام مجموعة من الموارد  كل ما استثمار
 ).41،ص2000،میخائیل

ن یؤدي عمال ما أداءا حسنا ویقال فالن ة والجدارة أي قدرة اإلنسان على أوهي األهلی      
  ).48ص ،2009/2010،رحاحلیة سمیة.(أهل له:فاعل لهذا األمر أي
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 :الذاتمفهوم  -1-2

 حیث ) م.ق470أو  469(سقراط ادخله  الذي Soulمفهوم الروح  إلىیشیر فرحان         
 فرحان"(نفسكباعرف نفسك "ك المعنى العمیق للعبارة المنقوشة على معبد دلفيادر إیعني 

  .)7ص،1986،بمحمد جلو 

النفس تمجد "المیالد فتذكر  األولالقرن  إلى أصلهاالمخطوطة الهندیة التي ترجع  أما     
  ).15ص ،2010،قحطان احمد الظاهر(".دنیئة أنهاتعتقد  نفسها، وال

ارجي ویتأثر ــهي الجانب الشعوري من الشخصیة، وهو الجزء الذي یواجه العالم الخو      
مدحت .(به، وتشارك عدة عوامل في تكوین الذات،مثل الذكاء ودرجة االتزان االنفعالي للفرد

 ).23ص ،2008،النصر أبومحمد 

د بع زهران حامد.(ویعرفها آخرون على أنها الصورة المعرفیة للنفس البشریة     
  ).82ص،1980،السالم

 یعني  كأنهحقیقته وخاصیته، وبذلك عرفه من ذات نفسه،  الشيءذات  :الذات لغة
 )13، اآلیةالملك، (ذات الصدور  بنه علیم إ  :وقوله عزل وجل.سریرته المضمرة

  ).13ص،1988،ابن المنظور(.حقیقة القلوب من المضمرات: ومعناه
 ن المجال عي بكینونة الفرد، تنمو تدریجیا مهي الشعور والو  :الذات اصطالحا

نها، وتتكون بینهما كنتاج للتفاعل مع البیئة، اإلدراكي ٕ تشمل الذات المدركة والذات  وا
نهاوالذات المثالیة،  اآلخرینمن تصور  ٕ التوافق  إلىوتسعى  اآلخرینتمتص قیم  وا

 ).11ص،2009،محمود دیاب علوان(.والثبات وتنمو نتیجة للنضج والتعلیم
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 :مفهوم فاعلیة الذات -1-3

الغة في مجال علم النفس ب أهمیةبالخیرة  اآلونةتوقعات فاعلیة الذات في  حظیت        
البناءات النظریة الهامة لنظریة وتعتر من كعامل وسیط في تعدیل السلوك  إلسهامهاالصحة 

  .التعلم االجتماعي المعرفي

 Competency (تستخدم المراجع المتخصصة مفاهیم توقعات الكفاءة       
Expectancies (  وتقدیر توقعات الذات(Self- efficiencyassessent)،  وتوقعات

في السیاق نفسھ، كما أن بعض   (Self-efficiency Expectancies)الكفاءة الذاتیة 
فتحي محمد .((Self-efficacy)وھو فاعلیة الذات  أخرالمراجع تستعمل مرادف 

  ).501ص،2001،الزیات

بین البیئة والسلوك  وتأثرل وجود تفاع التبادلیةدورا في تصوره للحتمیة یسلم بان    
،ولهذا العامل اثر الشخصعامل  إلىهذا التصور تشیر فعالیة الذات  إطاروفي .الشخص

نماقوي وهو لیس المحدد الوحید للسلوك  ٕ وبالسلوك الساق بمتغیرات الشخصیة  البیئة یرتبط وا
  .السلوك إلحداث األخرى

السلوك الذي یحقق نتائج  أداءیقصد باندورا بفاعلیة الذات انه توقع الفرد انه قادر على      
یقدرون  أنهمفاعلیة ذات عالیة یعتقدون بوالذین یتمتعون  فیها في أي موقف معین، بمرغو 

ون ینظر  فإنهمفاعلیة ذات منخفضة بالذین یتصفون  أما لتغییر وقائع البیئة، شيءعلى عمل 
ویعرف  ونتائجه، أثارهسلوك له  إحداثعاجزین عن  باعتبارهم األساسفي  أنفسهملى إ

نجاح السلوك المطلوب یصدر  أناالعتقاد بان المرء یستطیع "بأنهباندورا توقع الفاعلیة 
  ). 442ص،1990،جابر عبد الحمید جابر"(لتحقیق النتائج

تتمثل في  ،الشخصیة أبعاد في ثالثبعد  أنهاعلى : Schwarzer1994 ویحددها     
ة التي تواجه الفرد صعبالقدرة على التغلب على المتطلبات والمشكالت الفي قناعات ذاتیة 

  ).25ص،1997،جمیل رضوانسامر (.من خالل التصرفات الذاتیة
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 أداءعلى  بأنها القدرة أو اإلمكانیات (dovan et walker 1997)ویعرفها دوفان وواكر     
التفسیر  اإلحداث" األمورفي العملیات ومجریات  التأثیرالسلوك المطلوب، ومن ثم 

  .)29ص،2011/2012،رشید رزقي("والتطور

التي  األشیاءاعتقاد الفرد بقابلیته العامة على عمل : بأنها (Maddux,1998)عرفها و   
  .یریده في الحیاة ما إلىستوصله 

عملیة معرفیة عاملة تحدث توقعات یتمكن  إلىتشیر : أنها (Regehr,2000)وعرفها       
هیثم احمد على شهاب .(موجها من حل المشكالت ومواجهة التحدیات الجدیدةبالفرد 

  ).3ص،2011،یديبالز 

تعرف بأنها قناعات الفرد بقدرته الشخصیة على القیام سلوك معین الذي یوصله إلى       
  .).نتائج محددة

هي عبارة عن معتقدات الفرد بشان قدرته على تنظیم وأداء سلسلة من األنشطة        
  .)5ص،2006،احمد سید عبد الفتاح عد الجواد(.المطلوبة النجاز مهمة معینة

 الصادرة عن الفرد والتي تعبر األحكاممجموعة  أنهاكما تعرف الفاعلیة الذاتیة على        
عن معتقداته حول قدراته على القیام بسلوكیات معینة ومرونته في هذا التعامل مع المواقف 

ویتضمن هذا المفهوم األبعاد ، الصعبة والمعقدة وتحدي الصعاب ومدى مثابرته لالنجاز
المواقف التقلیدیة والصمود  بلنفس والمقدرة والتحكم في ضغوط الحیاة وتجنالثقة با: التالیة

  .)297ص،2000،راويعالء محمود الشع(.أمام خبرات الفشل والمثابرة على االنجاز

خالل ثقة الفرد الكامنة في قدراته "نهاوینظر عادل العدل إلى فاعلیة الذات على أ       
في أو هي اعتقادات الفرد  لمطالب الكثیرة وغیر المألوفةالجدیدة أو المواقف ذات االمواقف 

ك دون المصادر أو األسباب مع التركیز على الكفاءة في تفسیر السلو  قواه الشخصیة
  ).131ص،2001،عادل محمد محمود العدل(. األخرى
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تحدد المسار  أنتوقعات الفاعلیة الذاتیة للشخص یمكن : أنویري حمدي الفرماوي        
نمطیة، كذلك فان هذا المسار یمكن  أو ابتكاریهفي صورة  إماسلوكیة  كإجراءاتالذي یتبعه 

 بإمكاناتهوثقته  Personal Efficacyفاعلیته الشخصیة بمدى اقتناع الفرد  إلىیشیر  أن
  ).372ص،1990،حمدي على الفرماوي(.التي یقتضیها الموقف

الفرد لقدرته على انجاز السلوك المرغوب  إدراك أنهاویعرف سامي زیدان فاعلیة على       
المبادئ وحسن بإتقان ورغبته في أداء األعمال الصعبة، وتعلیم األشیاء الجدیدة والتزامه ب

تعامله مع اآلخرین وحل ما یواجهه من مشكالت واعتماده على نفسه في تحقیق أهدافه 
صرا ٕ   ).131ص ،2001،سامي محمد زیدان(.ربمثابرة وا

یشیر مفهوم فاعلیة الذات للفرد إلى مدى سیطرته على نشاطه الشخصي، أي عندما      
یكون لدى الفرد توقعاته وأفكاره الخاصة به حول ماهیة السلوك المناسب، أو غیر المناسب 

معاییر السلوك الطبیعي في ذلك یستطیع أن یختار أفعاله تبعا لما یراه مناسبا ومتماشیا مع بو 
  .)1ص ،2008،حسن احمد سهیلو ،محمود كاظم محمود (.المجتمع

رغبة األفراد واستعدادهم بالفاعلیة الذاتیة لها عالقة كبیرة  أنفیرى  Egan 1982أما        
عبد .(لبذل وتقدیم الجهد والتفاعل مع الصعوبات ومواجهتها ومقدار الجهد الذي سیبذلونه

  ).209ص ،2004،احمد الدریديالمنعم 

أهدافنا وان نتغلب على نحقق  أننستطیع  بأنناالشعور بالفاعلیة الذاتیة هو االعتقاد      
في تكوین تقدیر الذات  أساسينا وان نحقق النجاح الذي نحلم به، وهذا المشاكل التي تواجه

وهو یتضمن .التجارب الناجحةد حدوث العدید من نع إالیتولد  والثقة بالنفس وهذا الشعور ال
القدرة على استخدام المهارات المعرفیة واالجتماعیة والسلوكیة بما في ذلك مهارات اتخاذ 

  :یلي الشخصیة، وتتطلب الفاعلیة الذاتیة ما األهدافوذلك لتحقیق  لقرارا

  .االختیار السلیم للقرارات -
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  .تطبیق المهارات -

  .تحمل مسؤولیة السلوك -

  .مبادرة في حل المشكالتإظهار ال -

  ).63ص ،2003،مریم سلیم.(دافعیة عالیة لتحقیق األهداف -

ة ـاح في مجاالت معینــراد حول قدرتهم على النجـوتعكس فاعلیة الذات معتقدات األف      
وتؤكد األطر النظریة التأثیر الشدید لمعتقدات فاعلیة الذات في مجاالت النشاط اإلنساني 

األكادیمیة، أو الصحیة، أو العمل، أو األخالق، وحتى المجال السیاسي المتعددة سواء 
  ).154،155صص ، 2012،هیام صابر صادق شاهین.(واالجتماعي

 :األخرىبعض المفاهیم بعالقة فاعلیة الذات  -2

 Self- Efficacy and Self-Concept:فاعلیة الذات ومفهوم الذات -2-1

الدراسات التي دارت حول موضوع مفهوم الذات على انه یعتبر حجر الزاویة في  أكدت    
الشخصیة، وأصبح مفهوم الذات اآلن ذا أهمیة بالغة ویحتل في هذه األیام مكان القلب في 

حامد .(الممركز حول الذات أيالتوجیه واإلرشاد النفسي وفي العالج المركز حول العمیل 
  ). 260ص،2001،زهران

تكوین معرفي منظم موحد ومتعلم "مفهوم الذات بأنه : عرف محمد احمد إبراهیم غنیم وی    
للمدركات الشعوریة والتصورات والتقییمات الخاصة بالذات، یبلوره الفرد ویعتره تعریفا نفسیا 

من أفكار الفرد الذاتیة المنسقة المحددة األبعاد عن العناصر  مفهوم الذات لذاته، ویتكون
لكینونة الداخلیة أو الخارجیة، وتشمل هذه العناصر المدركات والتصورات التي المختلفة 

الذات "تحدد خصائص الذات كما تظهر إجرائیا في وصف الفرد لذاته كما یتصورها هو 
 أنوالمدركات والتصورات التي تحدد الصورة التي تعتقد   Perceived Self" "المدركة
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 Socail Self""التفاعل االجتماعي"ورونها والتي یمثلها الفرد من خالل صیت اآلخرین
الذات "والمدركات والتصورات التي تحدد الصورة المثالیة للشخص الذي یود أن یكون 

رة بووظیفة مفهوم الذات وظیفة دافعیة وتكامل وتنظیم وبلورة عالم الخ Ideal Self""المثالیة
فانه ینظم ویحدد السلوك، أما فاعلیة الذات ال  سطه، ولذاالمتغیر الذي یوجد الفرد في و 

تحتوي على الشعور الذات ومفهوم الذات اشمل واعم من فاعلیة الذات،مفهوم الذات یحتوى 
محمد احمد إبراهیم (.على الكفاءة والشعور الذات في السلوكیات التي یؤدیها الفرد

  ).77-45 ص ص،2001،غنیم

  :Self Efficacy&Self-Esteem:الذات فاعلیة الذات وتقدیر -2-2

اتجاهات الفرد الشاملة "تقدیر الذات على انه : (Rosenberg 1978)یعرف رونزنبرج      
الفرد یعتبر  أنتقدیر الذات المرتفع معناه  أنوهذا یعني "موجبة نحو نفسه أوسالبة كانت 

ا الفرد عن نفسه أو تقدیر الذات المنخفض یعني عدم رضینما ب وأهمیة،نفسه ذات قیمة 
  ).225ص،1990،محمود عكاشة.(رفضه لذاته

مجموعة من االتجاهات والمعتقدات "كما یعرف عبد الرحیم بخیت تقدیر الذات على انه     
التي یستدعیها الفرد عندما یواجه العالم المحیط به، فهو حكم الشخص تجاه نفسه، وقد یكون 

  .)225ص،1985،الرحیم بخیتعبد  (.هذا الحكم بالموافقة أو الرفض

 بینما قیمته على الفرد حكم حول یدور الذات تقدیر أن إلى:د القادربویشیر صابر ع       

 تقدیر وأن المستقبل في الفعل إنجاز على قدرته في الفرد اعتقاد حول دوری الذات فاعلیة مفهوم
ا والمعرفیة الوجدانیة بالجوانب یعني الذات ً ا فهي الذات فاعلیة وأما مع ً  مفهوم وأن معرفیة غالب

 الفرد مفهوم صیاغة في یساهمان ألنهما الذات لمفهوم هامان بعدان الذات وفاعلیة الذات تقدیر

ا .)الذات مفهوم( نفسه عن  على أنفسهم یدركون الذین فاألفراد اآلخر على منهما كل یؤثر وأیضً

 باحتماالت لهم یتنبأن سوف عام بشكل )عمرتف ذوات تقدیر( وناجحین ومؤثرین قیمة ذو أنهم

 الذین أولئك عن)  ةمرتفع ذات فاعلیة(مرتفعة تكون االحتماالت هذه حیث أن المهام في النجاح
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ا كفاءة أقل أنفسهم یرون ً ا وتأثیر صابر عبد (.)منخفض إجمالي ذات تقدیر( وقیمة ونجاحً
  ).3ص،2007،القادر

      Self Efficacy&Self-Actualization: فاعلیة الذات وتحقیق الذات -2-3

 رد،ـة تنمیة استطاعات ومواهب الفـتعرف روایة دسوقي تحقیق الذات على انه عملی        
   .وتفهم وتقبل ذاته

ق الذات على انه عملیة نشطة تسعى بالفرد لیكون ـة العامري تحقیـوتعرف فاطم      
 .التفكیر والشعور واالستجابة الجسدیةح موجها من داخله،ومتكامال على مستویات بویص

  .)63ص ،2010/2011،نیفین عبد الرحمن المصري(

إن تحقیق الذات حاجة تدفع الفرد إلى توظیف إمكاناته، وترجمتها إلى حقیقة واقعة        
ویرتبط بذلك التحصیل، واالنجاز،والتعبیر عن الذات ولذلك فان تحقیق الفرد لذاته یشعره 

مكاناته یشعره ب ٕ النقص باألمن والفاعلیة وان عجز الفرد عن تحقیق ذاته باستخدام قدراته، وا
   ).296ص،2000، عالء الشعراوي.(والدونیة وخیبة األمل،مما یعرضه للقلق والتشاؤم

 :ندوراافاعلیة الذات لب نظریة -3

الفاعلیة الذاتیة لدى األفراد  ات التي فسرتـالنظری أهمنظریة التعلم االجتماعي من تعد      
وهو الذي ظهر على یده مصطلح الفاعلیة الذاتیة احد مؤسسي  Albert Banduraكما یعد 

احد السلوكیین الذین یعد كما  Walter Misehel& Julian Rotter هذه النظریة مع 
فهم  ،صةالخال Skinnerة ـوا مع سلوكیــذلك اختلفبأضافوا الجانب المعرفي للسلوكیة، وهم 

 Skinnerوهي العملیات المعرفیة التي تجاهلها  وشعور، لدیهم وعي وتفكیر األفراد أنرأوا 
ومن ثم فقد أسسوا نظریتهم التي . والمهم للسلوك البشري األساسي حالمصطلوتجاهل معها 

أو نظریة التعلم  أو نظریة المعرفیة االجتماعیة، أطلقوا علیها نظریة التعلم االجتماعي،
  .)93ص ،2005،غانم حجاج(.المعرفي االجتماعي
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نماقوى داخلیة فقط، بوفقا لهذه النظریة لیس مدفوعا  فاإلنسان      ٕ ین هذه بهناك تفاعل  وا
الرئیسیة في هذه النظریة فكرة التعلم عن  األفكارومن  ه الفرد،بالعوامل والسلوك الذي یقوم 

هذه الطریقة تمكن من بعلى التعلم  اإلنسانفقدرة  التقلید، أوالمالحظة  أوطریق النمذجة 
في كل مرة  والخطأة ـاكتساب نماذج سلوكیة عدیدة عن طریق المثال دون التعرض للمحاول

وللتوضیح فانه یمكن تطویر االستجابات االنفعالیة من خالل مالحظة هذه االستجابات عند 
السلوك الدفاعي والخوف والعدوانیة وغیرها  أنكما  ،مؤلمة أوسواء كانت سارة  اآلخرین

وهم یواجهون مواقف مخیفة دون شعور  اآلخرینیمكن محوها عن طریق مشاهدة 
  ).252ص ،2000،د الهادي جودت عزتبع.(الخوفب

نظریة التعلم االجتماعي یعتمد على التفاعل  بتفسیر السلوك حس إنوكما سبق القول       
 أوین العوامل الخارجیة ببین العوامل الذاتیة الداخلیة عند الفرد من دوافع وسمات وحاجات و 

  :، ویأخذ هذا التفاعل إحدى الصور الثالثةالبیئیة التي تؤثر على الفرد

فة إلحداث النتاج طرق مختلبكما لو كانا مستقلین یتحدان  النظر إلى الفرد و البیئة -1
  .b=f(pe):ویمكن تمثیل ذلك بالمعادلة التالیة  السلوكي،

یئیة بمتغیرات  =e، خارجیة مستقلة أومتغیرات ذاتیة = pدالة، = fالسلوك، =  bحیث      
  .مستقلة

النظر إلى الفرد والبیئة كسببین معتمدین على بعضهما البعض إلحداث األثر السلوكي   -2
 .عضهما البعضبعن  منفصلة كأسبابولیس 

والبیئیة كما لو كانت جمیعها نظاما ) الداخلیة(تصور السلوك والمحددات الفردیة   -3
قول باندورا أن هذا هو موقفه وان هذا یسمى بالحتمیة وی.متشابكا من التأثیرات المتبادلة

 .)25ص ،2009،محمود دیاب علوان(.المتبادلة وتتمثل في الشكل التالي
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  نموذج الحتمیة المتبادلة في نظریة فاعلیة الذات) :5(رقم الشكل 

  Bandura ,1986 ,p 24:المصدر

  :ویمكن شرح التفاعالت التبادلیة هذا الشكل كالتالي      

وهذا یعني أن الفاعلیة الذاتیة تؤثر في السلوك كما تتأثر :  لسلوكا    الفاعلیة الذاتیة -أ
  .  بالسلوك

صودة االعتقادات الذاتیة واألهداف المقفالتوقعات و :الفاعلیة الذاتیة تؤثر في السلوك* 
  .  تشكل وتوجه السلوك البشري

الن السلوك یمد الفرد بالخبرات واستراتیجیات التنظیم  :السلوك یؤثر على الفاعلیة الذاتیة* 
    . الذاتي التي لها دور في تكوین االعتقادات

وهذا یعني أن الفاعلیة الذاتیة تؤثر في البیئة  :  المؤثرات البیئیة الفاعلیة الذاتیة  -ب
  .المحیطة، كما أن البیئة تؤثر في الفاعلیة الذاتیة

 اآلخریننظرا الن النمذجة ومالحظة سلوك  :في الفاعلیة الذاتیةالمؤثرات البیئیة تؤثر * 
والمحیطین بهم  اآلباء باالجتماعي والتشجیع الذي یتلقاه الفرد من جان اإلقناع وأسالیب

وغیر ذلك من المؤثرات البیئة تعد عوامل بیئیة مهمة جدا في تكوین اعتقادات الفرد عن 
  .فاعلیة الذاتیة

االجتماعیةالمعرفة   

یئیةبعوامل   

 التغذیة الراجعة

عوامل سلوكیة 
 األداء

 السلوك

 عوامل شخصیة 

 فاعلیة الذات
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   :السلوك البشري البیئة  –ج 

نظرا الن المؤثرات البیئیة تؤثر على سلوك الفرد ولكن هذه  :البیئة  تؤثر في السلوك * 
  .المثیرات ال تؤثر على السلوك إال إذا نشطت بسلوك مناسب

فالشخص العدواني یخلق بیئة عدوانیة أینما ذهب بینما  :السلوك البشري یؤثر  في البیئة* 
  .)97ص،2005،غانم حجاج(.دي لطیفالشخص الطیب یحدث جو و 

وعلى مدى قدرته على  وتقوم نظریة فاعلیة الذاتیة على األحكام التي یصدرها الفرد،      
تحقیق األعمال المختلفة المطلوبة منه عند التعامل مع المواقف المستقبلیة، ومعرفة العالقة 
بین هذه التعلیمات واألحكام الفردیة والسلوك التابع لها والناتج عنها، وهذه األحكام تعتبر 

  ). 462ص،1993،صالح عواطف.(محددات السلوك لدى الفرد في المواقف المستقبلیة 

  :ان سلوك الفرد یحدث وفقا لتوقعاته الخاصة بكل من Bandura 1997) (ویرى باندورا

  (Out Come Expectations)توقعات النتائج  -1

  .(Efficacy Expectations)توقعات الفاعلیة  -2

    Personالشخص                       Behaviorلسلوك ا            Out Come تائجالن

        

  
  

 العالقة ین توقعات الفاعلیة وتوقعات النتائج): 6(الشكل رقم 
  Bandura ,1997 ,p195:المصدر

مخرجات  أوتوقعات الفاعلیة الذاتیة تسبق توقعات الفرد عن ناتج  أنویعني ذلك        
كال من الفاعلیة الذاتیة والتوقعات عن  أن (Bandura 1986)السلوك،ویقرر باندورا 

 توقعات النتائج
Out Come Expectations 

 توقعات الفاعلیة
Efficacy Expectations 
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وهما یحددان  (Self- Evaluation)تتدرجان فیما یسمى بالتقییم الذاتي  آلیتانالمخرجات 
  ).75ص ،2009،غالب بن محمد على المشیخي.(معا انجاز السلوك على نحو ما

عة والمنخفضة ترتبط إن فاعلیة الذات المرتف (Bnadura 1982)ویضیف باندورا      
تكون النتائج ناجحة وعندما  أنبالبیئة فعندما تكون الفاعلیة مرتفعة والبیئة مناسبة یغلب 

 اآلخرین أنیالحظ ترتبط الفاعلیة المنخفضة ببیئة غیر مناسبة یصبح الشخص مكتئبا حین 
ندما یواجه األشخاص ذوو الفاعلیة المرتفعة مواقف في أعمال صعبة بالنسبة له، وع ینجحون

بیئیة غیر مناسبة فإنهم یكیفون جهودهم لیغیروا البیئة وقد یستخدمون االحتجاج والتنشیط 
االجتماعي أو حتى القوة إلثارة التغییر ولكن إذا أخفقت جهودهم فسوف یستخدمون مسارا 

    .جدیدا

عدم االكتراث بمع بیئة غیر مناسبة فثمة تنبؤ  وحین ترتبط فاعلیة الذات المنخفضة     
 (Bandura,1982 ,p123).واالستسالم والیأس

تحقیق ) 1977(باندورا قد توصل في نظریته عن فاعلیة الذات  أن إلىویشیر جابر        
هو و (" ، والمالحظة الدقیقةاإلبداعي التأمل"لبناء النظریة وهما  أساسیینالتوازن ین مكونین 

نظریاتهم الذین بنو  (Freud, Jung ,Alder)"ادلر"و" ونجی"و" فروید"عن كل من یختلف 
 "میلر"و "دوالرد"كما انه یختلف عن كل من  .)اإلكلینیكیةراتهم بلى مالحظاتهم وخع
أجریت  بالن نظریاتهم أقیمت على دراسات وتجار  (Dollard,Miller,Skinner)"سكینر"و

على الحیوان، بینما نظریة فاعلیة الذات تقوم على بیانات مستمدة بعنایة من دراسة 
 یجبنظریات الذات من حیث انه  أصحابورث وبعض بوهو یختلف عن ماسلو وال.اإلنسان

 اإلجراءوهذا .عنایةبو عن بیاناته، وقد تكون متقدمة علیها خطوة واحدة  تأمالتهتبتعد  أن
، وان ةبموجار فروضه سوف یكشف عن نتائج باخت أنالسلیم علمیا یزید من احتمال 

  .)441ص ،1995،د الحمیدبجابر ع(.اربقابلة لالخت أخرىالنظریة سوف تولد فروقا 
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 أحكامتعمیم  باندورا حدد عدة حاالت یمكن من خاللها أن (Pajares)ویذكر باجارس      
  :الفاعلیة الذاتیة عبر النشاطات المختلفة وهي

تتطلب المهمات المختلفة نفس المهارات الفرعیة، فمن الممكن في هذه الحالة  عندما -1
توقع أن أحكام الفرد حول قدرته على إظهار المهارات األساسیة، یعني انه یستطیع أن یؤدي 

  .مهاما مختلفة

مهارات متالزمة أي یتم اكتسابها  م نشاطات مختلفة،إذا كانت المهارات المطلوبة إلتما -2
اقي ب أداءمعا، فانه إذا اعتقد الفرد انه یستطیع أداء احد هذه األنشطة فهو التالي یستطیع 

  .األنشطة

وهو نتیجة  Transforming Experiences  "تحول الخبرات"هناك ما یسمى  أیضا  -3
اعتقادات الفرد في فاعلیته الذاتیة عبر لتحقیق شيء صعب، فهذا االنجاز القوى یقوي 

 .مساحات متنوعة وغیر مترابطة من النشاطات

ویرى الباحث أن نظریة فاعلیة الذات تهتم بإحكام الفرد حول مدى قدرته على انجاز       
تصرفات مطلوبة للتعامل مع المواقف المستقبلیة اعتبار أن هذه األحكام محددات 

  .(Parjares,1996,p562).لسلوكه

الفاعلیة الذاتیة  هي مجموعة متمایزة من المعتقدات أو : طبیعة وبنیة الفاعلیة الذاتیة -4
  :اإلدراكات المترابطة أو المتداخلة لتنتج مجموعة من الوظائف ب

  الضبط الذاتي لعملیات التفكیر -

  الدافعیة -

  .)508ص،2001،فتحي محمد الزیات(.الحاالت االنفعالیة الفسیولوجیة -
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ویؤكد باندورا أن فاعلیة الذات تعمل على تنظیم وتفعیل السلوك وضبطه من خالل      
  :عوامل داخلیة أساسیة هي

  :العوامل المعرفیة -4-1

إذ من خالل العوامل المعرفیة یرى باحثو النظریة المعرفیة االجتماعیة أن الشعور       
عرفي الذي ینعكس بدوره على تفاعالت واإلحساس فاعلیة التنظیم الذاتي یؤثر في النشاط الم

الفرد حیث یرقى بها أو یعمل العكس على إضعافها، وعلیه فان سلوك الفرد بصفته هادفا 
وأفكار أو تصورات معرفیة تشمل على أهداف واضحة تتضمن خطة مدروسة  أراء ینظم

تتأثر بشكل مباشر بإدراكنا لقدراتنا، فكلما  لتحقیقها لهذا فان عملیة وضع األهداف الشخصیة
فاعلیة الذات كانت األهداف السلوكیة الصحیة التي یضعها الناس ألنفسهم بنما اإلحساس 

  .عالیة ومتقدمة وراقیة وكذلك رغباتهم وقدراتهم في تحقیقها أیضا كبیر جدا

  :عوامل ذات صلة بالدافعیة -4-2

فاعلیة الذات یؤثر في الجهد الذي دراك إالدافعیة فان بعن العوامل ذات صلة  أما      
ذله الناس والمثابرة التي یظهرونها في وجه الصعوبات والتحدیات التي تعترض طریق بی

حیاتهم، فكلما كان الشعور واإلحساس بالفاعلیة الذاتیة كبیرا بذلت جهودا كبیرة لتحقیق 
فاعلیة ذاتیة عالیة بن یتمتعون أو یتمیزون النجاح وانجاز األداء، حیث نجد أن األفراد الذی

هم أكثر مثابرة في أعمالهم وجهودهم وممارستهم لسلوكیات صحیة من غیرهم في وجه 
أو التحدیات، بینما الذین یعانون من ضعف أو انخفاض القدرات والثقة الذات  الصعوبات

  .فهم عرضة للعجز ویستسلمون للتشاؤم والیأس
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   :االنفعالیةالعوامل  -4-3

دراكها یؤثر كذلك على استجابات الفرد  اإلحساس أن أیضایالحظ        ٕ بالفاعلیة وا
 اإلنساناالكتئاب الذي قد ینجم جراء تعرض  أواالنفعالیة، حیث یحدد مستوى التوتر 

الذین لدیهم ثقة عالیة في قدراتهم في مواجهة وتحدي  فاألفرادة، بلمواقف ضاغطة وصع
نجازهماقل توترا وأكثر ثقة وتركیزا في أدائهم  تهدیدات محتملة تجدهم ٕ األمر الذي یزید من  وا

قدرتهم وحركتهم على الجد والمثابرة في األنشطة الصحیة، بینما الذین یعتقدون انه ال قدرة 
قد یواجهونها تراهم یعانون من حاالت التوتر والقلق  وال ثقة  لهم على إدارة أیة تهدیدات

  .دورها قد تؤدي إلى سوء التوافق في الحیاةبواالنفعالیة الشدیدة التي 

  :عوامل ذات صلة باالختیار -4-4

مسار حیاته، فالبیئة التي یختارها بیؤثر  إنمن خالل عوامل االختیار یستطیع الفرد      
انجازاته الراقیة قد  أومن خالل ممارسته الناجحة  إحداثهالنفسیته والبیئة التي یعمل على 

 أنیزاوله، كما  أنیكون للفاعلیة الذاتیة دور هام في اختیار النشاط الذي یرید الفرد 
یتفاعل معها، وبالتالي  أنالفرد والشعور الفاعلیة دورا في اختیار البیئة التي یرید  اإلحساس

فاعلیة في شان مواجهة موقف لابضعیف  إحساس أوالذین لدیهم شعور   األشخاصفان 
الذین تخلو عن  األفراده، ولهذا فان بشدة وجد على تجنبمعین في حیاتهم قد یعملون 

التدخین  سلوكبعیدة قد یتجنبون مواقف اجتماعیة حافلة بلمدة زمنیة غیر  أوالتدخین حدیثا 
ن بیر من التحكم في الشأخوفا من االنتكاس وربما یختارون موقفا یكون لهم فیه قدر ك

 أهدافهقدرة الفرد على تحقیق  إن.مقاومة رغبتهم في ممارسات عادة التدخین أووتحدي 
درجة كبیرة بقدرته وثقته في ذاته على اختیار بیئة وممارسة  إلى تتأثرالوقائیة الصحیة 

  ).165،166 ص ص،2010،مفتاح محمد عبد العزیز.(ذي یختارهللنشاط ال
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 :هناك خصائص عامة لفاعلیة الذات وهي:خصائص فاعلیة الذات -5

 مكاناته ومشاعره ٕ  .مجموعة واألحكام والمعتقدات والمعلومات عن مستویات الشخص وا

 ثقة الفرد في النجاح في أداء عمل ما. 

  فسیولوجیة  أم عقلیة أم نفسیة باإلضافة إلى وجود قدر من االستطاعة سواء كانت
 .توافر الدافعیة في المواقف

 توقعات الفرد لألداء في المستقبل. 

   أنها ال تركز فقط على المهارات التي یمتلكها الفرد ولكن أیضا على حكم الفرد على
فرد ما یستطیع أداؤه مع ما یتوافر لدیه من مهارات،ففاعلیة الذات هي االعتقاد بان ال

 .یستطیع تنفیذ أحداث مطلوبة

   هي لیست سمة ثابتة أو مستقرة في السلوك الشخصي فهي مجموعة من األحكام ال
ما ینجزه الشخص فقط ولكن أیضا بالحكم على ما یستطیع انجازه وأنها نتاج بتتصل 

 .للقدرة الشخصیة

  ،كما تنمو  أن فاعلیة الذات تنمو من خالل تفاعل الفرد مع البیئة ومع اآلخرین
 .التدریب واكتساب الخبرات المختلفة

   أن فاعلیة الذات ترتبط بالتوقع والتنبؤ ولكن لیس بالضرورة أن تعكس هذه التوقعات
مكاناته الحقیقیة، فمن الممكن أن یكون الفرد لدیه توقع ذات مرتفعة  ٕ قدرة الفرد وا

 . وتكون إمكاناته قلیلة

  ـــل مثل صعوبة الموقف، كمیة الجــالعوامتتحدد فاعلیة الذات بالعدید من هد ــ
 .ذول، مدى مثابرة الفردــــالمب

  أن فاعلیة الذات لیست مجرد إدراك أو توقع فقط، ولكنها یجب أن تترجم إلى بذل
  .جهد وتحقیق نتائج مرغوب فیها
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 والتطویرة للتنمیة ــوهذه الخصائص یمكن من خاللها إخضاع فاعلیة الذات االیجابی       
  )  (Cynthia&Bobko,1994 ,p364زیادة التعرض للخبرات التربویة المناسبةبوذلك 

 :یمكن تصنیف فاعلیة الذات إلى عدة أنواع منها:أنواع فاعلیة الذات -6

 :Population-Efficacy: الفاعلیة القومیة-6-1

ال یستطیع المواطنون السیطرة علیها مثل  بأحداثالفاعلیة القومیة قد ترتبط  إن        
 واألحداثالتكنولوجیا الحدیثة، والتغیر االجتماعي السریع في احد المجتمعات،  تأثیرانتشار 

ن یعیشون في الداخل ـى مــعل تأثیرون لها ــــمن العالم والتي یك أخرى أجزاءالتي تجري في 
بلد  أوقومیة واحدة  أصحابباعتبارهم  مأنفسهومعتقدات على  أفكار إكسابهمكما تعمل على 

  ).477ص ،1990،جابر عبد الحمید .(واحد

 :Collective – Efficacy:الفاعلیة الجماعیة-6-2

الفاعلیة الجماعیة هي مجموعة تؤمن بقدراتها وتعمل في نظام جماعي لتحقیق       
  .المستوى المطلوب منها

الكثیر من یعیشون غیر منعزلین اجتماعیا، وان  األفراد أن إلىویشیر باندورا         
تغییر  أي إلحداثالمشكالت والصعوبات التي یواجهونها تتطلب الجهود الجماعیة والمساندة 

دراك  ٕ  لفاعلیتهم الجماعیة یؤثر فیما یقبلون على عمله كجماعات ومقدار األفرادفعال، وا
 جذوروقوتهم التي تبقى لدیهم إذا فشلوا في الوصول إلى النتائج، وان  الجهد الذي یبذلونه

   .فاعلیة الجماعیة تكمن في فاعلیة الذات أفراد هذه الجماعة

فریق كرة القدم إذا كان یؤمن في قدراته ومقدراته على الفوز على الفریق : ومثال ذلك    
أبو  محمد السید.(س صحیحذلك فاعلیة جماعیة مرتفعة والعكبالمنافس فیصبح لدیه 

     ).45ص ،1994،هاشم
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إخضاع فاعلیة الذات االیجابیة للتمنیة والتطویر  وهذه الخصائص یمكن من خاللها      
  (Cynthia&Bobko,1994 ,p364 ). .وذلك بزیادة للخبرات المناسبة

 :Generalized Self- Efficacy: فاعلیة الذات العامة- 6-3

ها قدرة الفرد على أداء السلوك الذي یحقق نتائج ایجابیة ومرغوبة في موقف بویقصد        
صدار التوقعات الذاتیة  ٕ معین، والتحكم في الضغوط الحیاتیة التي تؤثر على سلوك األفراد، وا

رة الالزمة بها والتنبؤ بالجهد والنشاط والمثابعن كیفیة أدائه للمهام واألنشطة التي یقوم 
  (Bandura,1986 ,p479) .مراد القیام بهلتحقیق العمل ال

 :Specifie Self-Efficacy: فاعلیة الذات الخاصة -6-4

ها أحكام األفراد الخاصة والمرتبطة بمقدرتهم على أداء مهمة محددة في بویقصد            
   ).التعبیر -اإلعراب(، أو اللغة العربیة)األشكال الهندسیة(دد مثل الریاضیاتـنشاط مح

 :Academic Self-Efficacy:فاعلیة الذات االكادیمیة -6-5

المهام التعلیمیة  أداءدراك الفرد لقدرته على إلى إ األكادیمیةالذات تشیر فاعلیة       
تعني قدرة الشخص الفعلیة في موضوعات الدراسة المتنوعة  أي. فیها بغو ر مستویات مب

عدد من المتغیرات نذكرها منها حجم الفصل الدراسي ب تتأثرداخل الفصل الدراسي وهي 
غالب بن محمد على ( .للتحصیل الدراسي األكادیميوعمر الدارسین ومستوى االستعداد 

  ).85ص ،2009،المشیخي

 :مصادر فاعلیة الذات -7 

دراكهابالفاعلیة  إحساس إن         ٕ من فراغ بل یعتمد على تفاءل الفرد السلیم مع  یأتيال  وا
. (Bandura, 1981)البیئة المحیطة به والخبرات االجتماعیة التي یكتسبها في هذا الصدد 

حول للمعلومات  أساسیةأربعة مصادر  (Bandura, 1986)وتوجد حسب باندورا 
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الخبرات البدیلة    Performance Accomplishmentاألدائیةاالنجازات :الفاعلیة

Vicarous Experience اللفظي واإلقناع  Verbal Persuasion   والحالة الفسیولوجیة
Physiological.  

     Performance Accomplishment :األدائیةاالنجازات  -7-1

مصدر للمعلومات حول فاعلیة  أهموممارسته الیومیة  لإلنسانیعتبر النشاط العادي       
وینمي فاعلیته  نيبالذي سی األساسالجید واالنجاز  لألداءالذاتیة، حیث تشكل محاوالته 

الفرد بالفاعلیة الذاتیة  إحساسالناجح في نشاط معین ینمي  األداءن تكرار الذاتیة، وعلیه فإ
في ذلك یصاحبه شعور  إخفاقهینما بالسلوك المناسب،  أداءمن ثقته في قدرته على  ویزید

حساس بالتشاؤم ٕ   .بالعجز وانعدام الثقة في النفس وا

في مجال الصحة السلوكیة یحصل الناس على معلومات ذات صلة بالفاعلیة من خالل     
بالفاعلیة بعد مشاركتهم في ذلك النشاط بصفة  باإلحساسالشعور  إلى یمیلونشاط معین ن

یحافظون مثال على وزن عادي وسلیم لهم القدرة الذین  واألشخاص.منتظمة ولبعض الوقت
صفة بقوي بالفاعلیة نظرا لقدرتهم على ممارسة العادات الغذائیة السلیمة  إحساسعلى امتالك 

تنبع  ألنهامصدر للمعلومات ذات صلة بالفاعلیة  أهم األدائیةر االنجازات بوعلیه تعت.مستمرة
العوامل المؤثرة في  أهمهي بذلك تعتر من من خبرات الفرد الحقیقة وممارسته الناجحة، و 

  ).105، 104ص ص، 2001،عثمان یخلف(.فاعلیة الذات

  :ومما سبق ذكره حول االنجازات األدائیة یمكن القول        

ما یتناسب مع صعوبة المهمة بإن النجاح في األداء یزید من مستوى فاعلیة الذات  -
 .والعمل

ل الفرد معتمدا على نفسه تكون أكثر تأثیرا بمن ق نجاحبإن األعمال التي یتم انجازها  -
 .على فاعلیة ذاته من تلك األعمال التي یتلقى فیها مساعدة من اآلخرین
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إن اإلخفاق المتكرر یؤدي في بعض األحیان إلى انخفاض الفاعلیة وخاصة عندما یعلم  -
یة تمثل أداء الشخص انه قد بذل أفضل ما لدیه من جهد، وبالتالي فان االنجازات األدائ

الفرد وخبراته السابقة المباشرة وان األداء الناجح یزید من فاعلیة الذات لدى الفرد بینما 
رشید (.ذل الجهد المناسب یؤدي إلى خفض درجة فاعلیة الذاتباإلخفاق المتكرر مع 

 ).35ص،2011/2012،رزقي

  :Vicarious Experience: الخبرات البدیلة -7-2

وهي  "التعلم بالنموذج ومالحظة اآلخرین"أو " التعلم المالحظة"هذا المصدر ویعني           
 إن (Bandura)، ویرى باندورا اآلخرینالخبرات غیر مباشرة، كالمعلومات التي تصدر من 

للمعلومات فیما یتعلق بمستوى فاعلیة  أساسيیثقون في نموذج الخبرة كمصدر  ال األفراد
 اآلخرین أداءورؤیة  التوقعات تشتق من الخبرات البدیلة،الذات، ولذلك فان الكثیر من 

ــتنتج توقعات مرتفعة عن طری أنالصعبة ویمكن للخبرات البدیلة  لألنشطة  ق المالحظةــ
والرغبة في التقدم، والمثابرة ومقارنة القدرات الذاتیة بالنسبة لقدرات 

    . (Bandura,1977 ,p197).اآلخرین

أو رؤیة  إن تقدیر فاعلیة الذات یتأثر جزئیا بالخبرات البدیلة، 1986ویضیف باندورا        
نات المدركة في مالحظة اآلخرین وبالرغم من ضعف المكو  یؤدون النشاط بنجاح، اآلخرین

یمكنها أن تنقل معلومات حول فاعلیة الذات والتنبؤ باألحداث ن عرض النماذج المشابهة فإ
  . )81ص،2009،المشیخي بن محمد البغ(.البیئیة

لتفسیر التقییم الذاتي للقدرة في  نشأت  نظریة المقارنة االجتماعیة أنكما یضیف باندورا       
ظل غیاب محك محاید، فهناك العدید من العملیات التي من خاللها تؤثر الخبرات البدیلة على 

المشابه  اآلخرین فأداءالتقییم الذاتي لفاعلیة الذات ومن هذه العملیات المقارنة االجتماعیة،
تحت  ألدائهم األفرادمراقبة  إنة، كما  الفرد یشكل مصدرا مهما للحكم على القدرة الذاتی ألداء

نتائج ناجحة یوضح بطریقة مباشرة حدود قدرات الفرد،وهذا ما  إلىظروف معینة والذي یؤدي 
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والتعلم .)30ص ،2009،ن محمد العتیبيب بندر(. (Self-Modeling)یطلق علیه محاكاة الذات 
  :بالمالحظة تتحكم فیه أربع عملیات فرعیة وهي

  المالحظة االنتقائیة في ضوء تأثیر النمذجة، وهي المعلومات  تحدد فهي :االنتباهعملیة
المستخلصة من األحداث المشاهدة، وهناك العدید من العوامل التي تؤثر على اكتشاف 
وفحص النماذج في البیئة االجتماعیة والرمزیة، ومنها العملیات المعرفیة، والتصورات 

تكافؤ الفعال،والجاذبیة، والقیم واألنشطة المالحظة، ومع ذلك السابقة، وقیم المالحظ، وال
ن حامد بسعد .(فان األفراد ال یتأثرون كثیرا باألنشطة التي یتم نسیانها

 ).4ص،2009،العبدلي

  الناتج عن المالحظة بثالثة أنواع من الدوافع  السلوك أداء یتأثرحیث  :عملیة الدافعیة
المحفزة،وهي النتائج المباشرة، والخبرات البدیلة، واإلنتاج الذاتي، واألفراد یمیلون إلى أداء 
السلوك إذا كان یؤدي إلى نتائج قیمة مباشرة، حیث أن نجاح اآلخرین یعطي الفرد دفعة 

ت ذات العواقب الوخیمة تؤدي إلى كف للقیام بسلوك مماثل، بینما اإلخفاق والسلوكیا
السلوك، والمعیار الشخصي یوفر مصدرا أخرا للدافعیة حیث انه التقییم التفاعلي الذي 

نیفین عبد الرحمن ( . الفرد لسلوكه ینظم األنشطة الناتجة عن التعلم بالمالحظة هییمل
  ).53ص ،2010/2011،المصري

لنماذج  األفرادالخبرات البدیلة على فاعلیة الذات ال یتضمن فقط تعرض  تأثیروان          
فالنماذج تعمل من خالل شبكة معقدة من العملیات المعرفیة، والنظریة المعرفیة االجتماعیة 

نتاجاستخدام كل من عملیات االنتباه، والذاكرة، تصوریا لكیفیة  إطاراتوفر  ٕ السلوك، والدافعیة  وا
یمكن للخبرات البدیلة  أخرىلتعزیز الفاعلیة الذاتیة عن طریق الخبرات البدیلة وهناك طریقة 

على التقییم الذاتي للفاعلیة وهي الحاالت االنفعالیة المستثارة من تقییم الذات  التأثیربموجبها 
اعتمادا على تصور  الحظینالمط بتح أولمشابهة قد تسعد ا اآلخرینالمقارن، فرؤیة انجازات 

 إلىتؤدي  فوقمت بأداء، والمقارنة التنافسیة الناتج عن المقارنة االجتماعیة اإلخفاق أوالنجاح 



فاعلیة الذات :.............................................................................. الفصل الثالث  
 

 
 

73 

انتقاص  إلىلهم نفس القدر من الموهبة  أفراد بأداءبینما تؤدي المقارنة  والیأسالذات انتقاص 
لمقارنات االجتماعیة التي تحمل یتجنون ا األمانالذین یشعرون بعدم  واألفراد إیجابيذاتي 

  ).107ص ،2010/2011،قریشي فیصل(.بتقدیر الذات إلحساسهمتهدیدا كامنا 

 لیعاد تمثیلها باألحداثحیث تقوم بتحویل وبناء المعلومات التي تتعلق  :عملیة الذاكرة ،
عمل على بناء تنتاج القواعد التي إلالسلوكیة  في الذاكرة على هیئة قواعد والتصورات

  .األحداث المناسبة للظروف المتغیرة

 حیث یتم تعدیل السلوك في ضوء المعلومات المقارنة بالنموذج  :عملیة إنتاج السلوك
ین الفعل والتصورات المسبقة، وكلما امتلك الفرد العدید بالتصوري لالنجاز، وهناك ارتباط 

سلوك  إلنتاجصوریة من المهارات الفرعیة كلما كان من السهل استخدام هذه النماذج الت
 ).53ص ،2003،هذاب الجوبان(جدید 

  : Verbal Persuasion: اإلقناع اللفظي  -7-3

اللفظي هو الحدیث الذي یتعلق بخبرات معینة  اإلقناع إن) 1982(باندورا یذكر         
 اآلخرینالفرد لفظیا عن طریق  إلى تأتيالمعلومات  أوواالقتناع بها من قبل الفرد،  لآلخرین

محاوالته للقیام  أثناءویؤثر على سلوك الفرد  األداءفي فیما قد یكسبه نوعا من الترغیب 
 ٕ بالفاعلیة الشخصیة وبالرغم  اســاإلحستقدم م  في ي له دور مهـاالجتماع اإلقناعن بالمهمة، وا

 إن، لكنه یمكن االجتماعي وحده یملك حدودا معینة لخلق حس ثابت بالفاعلیة اإلقناع إنمن 
 اإلقناعالذین یتلقون  فاألشخاصالتصحیحي،  األداءالل ـساهم في النجاحات التي تتم من خی

 بأداءاالجتماعي یملكون قدرات خاصة للتصدي للمواقف الشائكة، ویتلقون المساعدة للقیام 
یتلقون المعاونة فقط، ومع  الذین أولئكمن  أكثر یرابیبذلوا جهدا ك أنمقبول، كما یستطیعون  

الفعال یؤدي غالبا  لألداءاللفظي وحده دون تهیئة الظروف المناسبة  اإلقناعن وجود ذلك فإ
ن هناك عالقة تفاعلیة وهي في نفس الوقت وبالتالي فإ.الفشل الذي یضعف الثقة بالمقنع إلى

  .(Bandura,1982 ,p122).مستقلة ألثار اإلقناع اللفظي على فاعلیة ذات
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   :الحالة الفسیولوجیة واالنفعالیة -7-4

یة للفرد تعاما على الفاعلیة الذا تأثیراالوجدانیة  أوتؤثر البنیة الفسیولوجیة واالنفعالیة         
الوظائف العقلیة والمعرفیة والحسیة والعصیة لدى الفرد، وعلى  وأنماطوعلى مختلف مجاالت 

  :دراكات الفاعلیة الذاتیة وهيتفعیل إالث أسالیب رئیسیة لزیادة هذا فهناك ث

 .الصحیة أوتنشیط النیة البدنیة  أوزیادة  أوتعزیز  -

 .تخفیض مستویات الضغط والنزعات والمیول االنفعالیة السالبة -

 .تصحیح التفسیرات الخاطئة للحاالت التي تعتري الجسم -

دراكها وتنظیمها  حداثلألكما تؤثر الحاالت المزاجیة على االنتباه وعلى تفسیر الفرد        ٕ وا
الدافعیة  جیة االنفعالیة أووتخزینها، واسترجاعها من الذاكرة وبصورة عامة تؤثر الحالة المزا

  .(Resnick B,2008 ,p183).التي یصدرها األحكامدراك الفرد لفاعلیته وعلى على إ

عمل  تنفیذمعظم الناس تعلموا تقییم ذواتهم من خالل  إنویذكر جابر  في هذا الصدد     
معین في ضوء االستثارة االنفعالیة، فالذین یملكون خوفا شدیدا أو قلقا حادا یغلب أن تكون 

  :عدة متغیرات وهيبفاعلیتهم منخفضة، وترتبط االستثارة 

 .األداءفاالستثارة االنفعالیة ترتبط في بعض المواقف بتزاید  :مستوى االستثارة  -  أ

ن فإذا عرف الشخص أن الخوف أمر واقعي فإ :الدافعیة المدركة لالستثارة االنفعالیة- ب
هذا الخوف قد یرفع فاعلیة الفرد، ولكن یكون خوفا مرضیا فان االستثارة االنفعالیة عندئذ 

 .تمیل إلى خفض الفاعلیة

 أنویغلب  قد تیسر النجاح لألعمال البسیطة االستثارة االنفعالیة إن :یعة العملبط   -  ج
  ).445،446ص ص، 1990،جابر عبد الحمید.(المعقدة األنشطةتعطل 

 رات البدیلةـالخب أو، النمذجة ةـاألدائیمصادر الفاعلیة الذاتیة المتمثلة في االنجازات إن     
الحكم على مستویات في  األفراد والحالة الفسیولوجیة واالنفعالیة یستخدمها اللفظي، اإلقناع



فاعلیة الذات :.............................................................................. الفصل الثالث  
 

 
 

75 

دراك ، كلما زاد التغیر في إبهاموثوق  كلما كانت هذه المصادر ، إذالفاعلیة الذاتیة لدیهم
نیة بالفرد لذاته كانسان قادر على السیطرة على حل المشكالت، وهكذا فان المعلومات الم

الذاتیة من  لفاعلیةعلى ا تأثیرا أكثرتكون  أننها األداء االجتماعي الفعلي للفرد من شأعلى 
 أومن خالل الطرق الخاصة بالتفسیر المنطقي للمشكالت  اإلقناععلومات القائمة على مال

  .المقترحات

هذه المصادر لیست ثابتة دائما ولكنها معلومات لها صلة وثیقة بحكم الشخص على  إن     
الحالة  أواللفظي  اإلقناع أوالخبرات البدیلة  أو األدائیةقدراته سواء كانت متصلة باالنجازات 

 ٕ  اإلنسانهناك میكانیزم عام في  أنن نظریة التعلم االجتماعي تسلم الفسیولوجیة والنفسیة، وا
 أبومحمد .(السلوك الشخصيبمنبئ  أفضلتغییر السلوك، وان الفاعلیة الذاتیة هي  من یمكنه
  ).44ص،2003،م حسنهاش

  

  

  

  

  

  

  

  

  یوضح مصادر فاعلیة الذات عند باندورا):7(الشكل رقم

  Bandura ,1997 ,p105 :المصدر

 مصادر فاعلیة الذات

األدائیةاالنجازات   

 الخبرات البدیلة

 اإلقناع اللفظي

لوجیةالفسیو الحالة   

 األداء أحكام فاعلیة الذات
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  :الخصائص العامة لذوي فاعلیة الذات المرتفعة -8

 :وبالقدراتالنفس بالثقة -8-1

نفسه والواثق من بصفات الشخص الواثق من نفسه قدرته على تحدید أهدافه إن أهم         
، والفرد الفعال لدیه القدرة على أن یثق فیما یسعى الغبأصعب األعمال بیسر بنفسه یقوم 

إلیه ومن ثم یصبر و یثابر على تحقیقه، والثقة بالنفس هي طاقة دافعة تعین صاحبها على 
  .مواجهة شتى المواقف الجدیدة

 :المثابرة-8-2

المثابرة سمة فعالة روحها السعي، وهي تعین على إخراج طموحاته من داخله إلي        
عالة حیز الوجود، والمثابرة تعني االستمراریة وانتقال الفرد من نجاح إلى نجاح والشخصیة الف

  .صادفها عن عقبات ومواقف محبطة اممههمتها  تفترنشطة حیویة ال 

 :القدرة على إنشاء عالقات سلیمة مع اآلخرین-8-3

، فالشخص الفعال اآلخرینفاعلیة الفرد على تكوین عالقة قویة وسلیمة مع تعتمد          
ا له من سمات المرونة والشعور اآلخرین بمعالقات سلیمة مع  إنشاءتكون لدیه القدرة على 

والذكاء االجتماعي هو السالح الفعال لدى الفرد في هذا المجال، وكلما كانت باالنتماء، 
، وعدم وخاصة توافقه االجتماعي أفضلكلما كان توافقه  اآلخـرینرد قویة مع ـعالقات الف

  .االجتماعیة زلةعبالالفرد الشعور  بیصی أنمن شانه  اآلخرینوجود عالقات سلیمة مع 

 :المسؤولیةالقدرة على تقبل وتحمل -8-4

شخص یكون مهیئا انفعالیا  إالها أمر له قیمته، فال یقدر على حملؤولیة ستحمل الم       
التأثیر في على  مستخدما كل طاقاته وقدراته، ویقدرواجبه  أداءلتقبل المسؤولیة، ویبدع عند 

فیه وفي قدراته على تحمل المسؤولیة، وفي  اآلخرینذ قراراته بحكمه، ویثق ـ، ویتخاآلخرین
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ة القادر على تحمل مسؤولیتها بالمناس األهدافكونه یمكن االعتماد علیه مستقبال، ویختار 
االلتزام ظروف بیئته، ویحكم سلوكه  أو، ویتصف بالواقعیة فیما یتعلق بقدراته اوتنفیذه

ولدیه القدرة  عاله وتصرفاتهأفر نفسه مسئوال عن الخلقي، والشخص السوي هو الذي یعتب
االستفادة من  إلىرته بوتمكنه من الخروج عن حدود خ هعلى تحمل المسؤولیة التي تساعد

  .مجتمعه أفرادین بما یحقق التواصل بینه و  اآلخرینرة بخ

  :البراعة في التعامل مع المواقف التقلیدیة-8-5

 بذو الفاعلیة المرتفعة یستجیوتعتبر من مظاهر فاعلیة الذات المرتفعة فالفرد        
ة، مرن وایجابي بیئوفق ظروف ال وأهدافهطریقة مناسبة، ویعدل من نفسه بللمواقف الجدیدة 

لحل  األمثل األسلوبة المشكالت غیر المألوفة فیدرك ببصیرته توقادر على مواجه
حمن نیفین عبد الر (. األعمال أداءالجدیدة في  واألفكار األسالیبالمشكالت ویتقبل 

  ).66،67ص ص ،2010/2011،المصري

ویضیف باندورا خصائص یتمیز بها ذوي فاعلیة الذات المرتفعة والذین لدیهم إیمان       
  :قوي في قدراتهم وهي

 .لدیهم طاقة عالیة -

 .لدیهم مستوى طموح مرتفع، فهم یضعون أهداف صعبة ویلتزمون بالوصول إلیها  -

 .یعزون الفشل للجهد غیر الكافي -

 .یتصفون بالتفاؤل -

 .لدیهم القدرة على التخطیط للمستقبل -

 ..لدیهم القدرة على تحمل الضغوط -
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 :سمات ذوي فاعلیة الذات المنخفضة -9

  .یخجلون من المهام الصعبة -

  .یستسلمون بسرعة -

  .لدیهم طموحات منخفضة -

  .ینشغلون بنقائصهم، ویهولون المهام المطلوبة -

  .الفاشلةیركزون على النتائج  -

  .لیس من السهل أن ینهضون من النكسات -

  (Bandura,1997 ,p38) .یقعون بسهولة ضحایا لالجتهاد واالكتئاب -

یمكن التمییز ین الفاعلیة الذاتیة العالیة  : اعلیة الذاتیة العالیة والمتدنیةمقارنة بین الف-10
  :أربعة عناصر وهي والمتدنیة من خالل مالحظة الخصائص المذكورة سابقا، وهذا وفق

 العملیات المعرفیة -

 الدافعیة -

 .العملیات االنفعالیة -

 .عملیات االختیار -
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 :العملیات المعرفیة -

  .یبین العملیات المعرفیة للفعالیة الذاتیة العالیة والمتدنیة): 2(الجدول رقم        

  الفاعلیة الذاتیة المتدنیة  الفاعلیة الذاتیة العالیة
مفهومه وواضحة وقابلة أهداف واقعیة،  -1

 .للتحقق،ویظهر التزاما به

یطور حوارات ذاتیة ناجحة حول ذاتیة   -2
 .ناجحة حول أهدافه

األحداث المؤثرة في حیاته یسیطر على   -3
 .وخاصة الغامضة

تفكیر تحلیلي یساعدهم على تحدي   -4
أدائهم لتلبیة طموح عالي، ویواجه 

 .العوائق والصعوبات

  .فهمیتخیلون أنهم یحققون أهدا -5

  أهداف غیر واضحة ومشكك بها -1
یطور حوارات ذاتیة فاشلة وخاطئة حول  -2

  .أهدافه
  .یفشل في السیطرة على األحداث  -3
  .أكثر شكا وشرودا،متدن الطموح واألداء -4
شككون في إمكانیة مواجهة الصعاب ی -5

.والمعیقات عند تحقیق أهدافهم  

 .186ص،2004، یوسف قطامي :المصدر
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  :الدافعیة -

  .لفعالیة الذاتیة العالیة والمتدنیةالدافعیة لكل من ایبین ): 3(الجدول رقم        

  الفاعلیة الذاتیة المتدنیة  الفاعلیة الذاتیة العالیة
  .یبذلون جهدا عالیا لتحقیق األهداف -1
لدیهم أفكار عالیة عن قدراتهم مما  -2

 .یجعلهم یبذلون جهودا كبیرة

 .مثابرون بدرجة كبیرة -3

 .مصادر أهدافهم ودافعیتهم داخلیة -4

لدیهم قناعة ذاتیة بالقدرة ویبذل الجهد  -5
 .المناسب

الدوافع تعمل على تعزیز قدراتهم في  -6
 .مواجهة أهداف صعبة التحقیق

یستفیدون بدرجة عالیة من مواقف  -7
  .التدریب الذاتي

.لتحقیق األهدافمتدني یبذلون جهدا  -1  
مما  لدیهم أفكار متدنیة عن قدراتهم -2

.یجعلهم یفشلون  
.مثابرة متدنیة -3  
.مصادر أهدافهم ودافعیتهم خارجیة -4  
یشككون بقدراتهم ویفشلون في بذل  -5

.الجهد المناسب  
في مواجهة المواقف  إحباطایواجهون  -6

.الصعبة  
تدني إمكاناتهم في ممارستهم للتدریب  -7

.الذاتي  

  .186ص ،2004،یوسف قطامي :المصدر
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  :العملیات االنفعالیة -

لفعالیة الذاتیة العالیة لكل من ا العملیات االنفعالیة یبین): 4(الجدول رقم        
  .والمتدنیة

  الفاعلیة الذاتیة المتدنیة  الفاعلیة الذاتیة العالیة
  .ى التهدیداتـرة علـیتدربون في السیط -1
 .تتدنى لدیهم درجات القلق -2

یتدربون على ضبط أنفسهم بدرجة  -3
 .عالیة

ظروف مناسبة ویمكن السیطرة على  -4
 .متغیراتها

یواجهون اإلحباط بفاعلیة ویتفوقون على  -5
 مصادرها

یوفر بیئة یسطر فیها على المخاوف  -6
 .المحیطة

یتفاعل مع الزاخرین ویتجاوز الصعوبات  -7
 .البیئیة

یطور استراتیجیات نحو قدرته على  -8
السیطرة على اإلمكانات البیئیة بالثقة 

ان مواجهة ما یصادف، وهو بنفسه وضم
  .متكیف سوي

تدني إمكانات استفادتهم من  -1
.التدریب  

.تزداد لدیهم درجات القلق -2  
 

تتدنى إمكانیة استفادتهم من درجات  -3
.ضبط ذاتهم  

.البیئة مصدر خطر وتهدید -4  
یعمل اإلحباط على إفساد مستوى أدائه  -5

.الوظیفي ومعاناته للتهدید  
مواجهة المخاوف البیئیة یفشل في  -6

.المحیطة  
یطور عزله بسبب فشله في مواجهة  -7

.أحداث البیئیة  
یطور اضطرابات جسدیة مثل الضغط  -8

ونقص المناعة وسرعة تطور أعراض 
المرض بسب اإلحباط وعدم القدرة على 

.السیطرة  
  .187ص،2004،یوسف قطامي :المصدر
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  :عملیات االختیار -

  .لفعالیة الذاتیة العالیة والمتدنیةعملیات االختیار لكل من ایبین ): 5(الجدول رقم        

  الفاعلیة الذاتیة المتدنیة  الفاعلیة الذاتیة العالیة
سلوكه نتاج لتفاعل عملیاته الذهنیة  -1

  .الداخلیة وخصائص المتغیرات البیئیة
یختار نشاطات مناسبة ویستطیع  -2

  .استثارة قدراته لتحقیق ما یرید
ینجح في مواجهة التحدیات ولدیه مهارة  -3

 .في االختیار

 .یختار مهنة مناسبة  -4

لدیه مدى واسع الختیار المهنة   -5
  .المناسبة

سلوكه استجابة للمتغیرات البیئیة  -1
.ویصعب علیه مواجهتها  

.یشعر أن المواقف تتجاوز قدراته -2  
 

یفشل في مواجهة التحدیات ویفتقر إلى  -3
.مهارة االختیار  

.تضطرب اختیاراته المهنیة -4  
لدیه مدى محدود في مجال االختیار  -5

.المهني  
     188ص،2004، یوسف قطامي :المصدر

 :أبعاد فاعلیة الذات - 11 

:ثالثة أبعاد تتغیر فاعلیة الذات تبعا لها وهذه األبعاد هي) 1977(حدد باندورا         

  :Magnitude:قدر الفاعلیة -11-1

صعوبة الموقف، ویتضح قدر الفاعلیة عندما تكون المهام  أووهو یختلف تبعا لطبیعة       
في توقعات الفاعلیة، ویتحدد هذا البعد  األفرادمرتبة وفق مستوى الصعوبة، واالختالفات بین 

 من خالل صعوبة الموقف، ویظهر هذا القدر بوضوح عندما Banduraكما یشیر باندورا 
مستوى صعوبة "لذلك یطلق على هذا البعد .تكون المهام مرتبة من السهل للصعب

  .Level Of Task Difficulty. (Bandura,1977 ,p194)"المهمة
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ه الفاعلیة الشخصیة یمكن ـویؤكد باندورا في هذا الصدد أن طبیعة التحدیات التي تواج     
 ة التهدیدـالدقة، اإلنتاجید،بذل الجهمستوى اإلتقان،  مختلف الوسائل مثلبالحكم علیها 

 أنفردا ما یمكن  أنالتنظیم الذاتي المطلوب فمن خالل التنظیم الذاتي فان القضیة لم تعد و 
نفسه بفردا ما لدیه الفاعلیة لینجز  أنینجز عمال معینا عن طریق الصدفة ولكن هي 

 .األداءطریقة منظمة من خالل مواجهة مختلف حاالت العدول عن بو 
(Bandura,1997 ,p195).  

  : Generality:العمومیة -11-2

غالبا ما  فاألفراد مواقف مشابهة إلىالعمومیة هي انتقال توقعات الفاعلیة من موقف ما       
یتعرضون  التيبالفاعلیة في المواقف المشابهة للمواقف  إحساسهمیعممون 

 . (Bandura,1986 ,p53)لها

العمومیة درجات  أعلىوتتباین درجة العمومیة ما بین الالمحدودیة والتي تعبر عن      
وتختلف درجة . مهام محددة أونشاط  أوالتي تقتصر على مجال  األحادیةوالمحدودیة 

 إمكانیةیر عن ب، وسائل التعاألنشطةدرجة تماثل : العمومیة باختالف المحددات التالیة
الموقف  أووالخصائص الكیفیة للموقف ومنها خصائص الشخص " یةانفعال-معرفیة-سلوكیة"

  ).510ص،2001،فتحي محمد الزیات.( .محور السلوك

ویبین باندورا أن العمومیة تتحدد من خالل مجاالت األنشطة المتسعة في مقابل المجاالت     
نشطة، والطرق المحددة، وأنها تختلف تبعا الختالف عدد من األبعاد، أهمها، درجة تشابه األ

التي تعبر عن اإلمكانات أو القدرات، ومن خالل التفسیرات الوصفیة للمواقف، وخصائص 
  .(Bandura,1997 ,p45) .الشخص المتعلقة بالسلوك
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  : Strength: القوة أو الشدة - 11-3

یة والقدرة بر عن المثابرة العالن قوة الشعور بالفاعلیة الشخصیة تعباندورا أ ألبرتن بیی    
انه في  أیضانجاح، كما یذكر بالتي سوف تؤدي  األنشطةالمرتفعة التي تمكن من اختیار 

 أداءیمكنهم  أنهمحالة التنظیم الذاتي للفاعلیة فان الناس سوف یحكمون على ثقتهم في 
 أفرادافالمعتقدات الضعیفة عن الفاعلیة تجعل ، زمنیة النشاط بشكل منظم في خالل فترات

 أداءهیكون  أومهمة ما،  أداءبما یالحظه مثل مالحظة فرد یفشل في  للتأثرقابلیة  أكثر
 األداءذواتهم یثابرون في مواجهة  مع قوة االعتقاد بفاعلیة األفرادضعیفا فیها، ولكن 

في مادة ما، احدهما أكثر قدرة الضعیف، ولهذا فقد یحصل طالبان على درجات ضعیفة 
فاعلیة الذات لدیه "واألخر اقل قدرة" فاعلیة الذات لدیه مرتفعة" مواجهة الموقف على

  ). 293ص ،2000،عالء الشعراوي (".منخفضة

 أوشدة  أو، معنى قدرة بالفاعلیة الذاتیة اإلحساسعمق  إلىهذا البعد  أیضاویشیر      
ویتدرج بعد . موضوع القیاس األنشطة أوالمهام  أداء بإمكانه أنإدراك الفرد  أوعمق اعتقاد 

فتحي محمد (.ضعیف جدا إلىالشدة على متصل ما بین قوى جدا  أوالقوة 
  ).510ص،2001،الزیات

وأشار باندورا إلى أن القوة تتحد في ضوء خبرة الفرد ومدى مالءتها للموقف، وان الفرد       
رة في العمل، وبذل جهد أكثر في مواجهة الخبرات بالذي یمتلك توقعات مرتفعة یمكنه المثا

  .(Bandura,1997 ,p198). الشاقة
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  فاعلیة الذات عند باندوراأبعاد یوضح ):8(الشكل رقم

 Bandura,1997,p44 :المصدر

 :فاعلیة الذاتیةالأثار  -12

ها، ویفكرون ویدفعون برون ـي یشعـبالفاعلیة الذاتیة، والطریقة الت األفراداعتقادات  تحدد      
ني استراتیجیات فعالة لمواجهة المواقف المختلفة، لذلك فهي تمارس بلالنجاز وت أنفسهمب

الدافعیة  لعملیةاالمعرفیة،  ، تشمل على العملیة أساسیةعملیات  أربعمتنوعة على  تأثیرات
  .وعملیة اختیار السلوك العملیة الوجدانیة

 Cognitive Process:المعرفیة العملیة -12-1

مختلفة فهي تؤثر  أشكاال تأخذافاعلیة الذات على العملیة المعرفیة  أثار أنباندورا  وجد      
 يمرتفع فاألفرادعلى كل من الهدف للفرد وكذلك في السیناریوهات التوقعیة التي یبنیها، 

 األفرادوتدعمه، بینما یتصور  أدائهمالفاعلیة یتصورون سیناریوهات النجاح التي تزید من 
   .الفاعلیة دائما سیناریوهات الفشل ویفكرون فیها منخفضي

 أبعاد فاعلیة الذات

 قدر الفاعلیة

 العمومیة

 القوة أو الشدة

 األداء
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ویضیف باندورا ان معتقدات فاعلیة الذات تؤثر على العملیة المعرفیة من خالل مفهوم      
بقدرتهم على السیطرة على البیئة،ففیما یتعلق بمفهوم  األفرادالقدرة، ومن خالل مدى اعتقاد 

ض فالبع لقدراتهم األفراد تأویلعلى كیفیة  التأثیرالقدرة یتمثل دور معتقدات فاعلیة الذات في 
قدرات الذاتیة، وبالتالي فان لموروثة، ومن الخطأ االرتقاء با أنها أساسالقدرة على  إنیرى 
خوضهم تجارب قد توسع من معرفهم  بالفاشل یحمل تهدیدا لهم ولذكائهم على حسا األداء

  ).40- 37ص ، ص2007،الجاسرالبندريعبد الرحمن محمد (.ومؤهالتهم

انه كلما زاد مستوى تعقید األداء كلما أدى  Berry 1987وفي هذا الشأن یذكر بیري      
ذلك إلى ارتقاء أداء الذاكرة،وبالتالي تساهم معتقدات الفاعلیة الذاتیة في تحسین أداء الذاكرة 

  .عن طریق األداء

شكل عام یقیمون قدراتهم عن طریق مقارنة أدائهم باآلخرین، وعن طریق بواألفراد      
  .التغذیة الراجعة

ومبدئیا یعتمد األفراد على أدائهم الماضي للحكم على فاعلیتهم، ولتحدید مستوى      
ة لفاعلیتهم الذاتیة ـطموحهم، ولكن عن طریق المزید من التجارب یبادرون بوضع خطة ذاتی

  .وهذا في حد ذاته یعزز األداء بشكل جید عن طریق معتقداتهم في فاعلیتهم الذاتیة

تؤثر على العملیة المعرفیة من خالل التأثیر  تقدات فاعلیة الذاتویرى مادوك سان مع     
  :على

األهداف التي یضعها األفراد ألنفسهم، فالذین یمتلكون قدرات مرتفعة یضعون أهدافا . 1
طموحة، ویهدفون لتحقیق العدید من االنجازات، عكس الذین لدیهم ضعف في معتقداتهم 

  .فیما یتعلق بقدراتهم

  .واالستراتیجیات التي یضعها األفراد، من اجل تحقیق األهدافالخطط . 2

  .التنبؤ بالسلوك المناسب، والتأثیر على األحداث. 3
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ة المرتفعة أكثر كفاءة في حل المشكالت ـــالفاعلی رة على حل المشكالت، فاألفراد ذوالقد. 4
  .واتخاذ القرار

  :Motivation Process:الدافعیةالعملیة -12-2

لفاعلیة الذات تساهم في تحدید مستویاتهم  األفراداعتقادات  أن إلىباندورا  أشارلقد       
السببي  العزونظریة : من النظریات المفسرة للدوافع العقلیة وهي أنواعالدافعیة، وهناك ثالثة 

 ثیرأالتالمدركة، وتقوم فاعلیة الذات بدور مهم في  دافئج، ونظریة األهونظریة توقع النتا
مرتفعي  األفراد أنالدوافع العقلیة في كل منها، فنظریة العزو السببي تقوم على مبدأ على 

ینما بد غیر الكافي والى الظروف الموقفیة غیر المالئمة، ـالجه إلىالفاعلیة یعزون فشلهم 
یؤثر فالعزو السببي  ي قدراتهم،ـانخفاض ف إلىفشلهم  بیعزون سب ةمنخفضي الفاعلی األفراد
الفاعلیة  علىالفاعلیة، عن طریق االعتماد  األفعالوردود  واألداءكل من الدافعیة  على

سلوكا محددا سوف یعطي  أنالذاتیة، وفي نظریة توقع النتائج تنظم الدوافع عن طریق توقع 
 إلىنتیجة معینة بخصائص معینة، كما هو معروف فهناك الكثیر من الخیارات التي توصل 

، وال إلیهاعون التوصل یمنخفضي الفاعلیة ال یستط األشخاصولكن النتیجة المرغوبة، 
نظریة بالكفاءة وفیما یتعلق  عدمب أنفسهمیحكمون على  ألنهممن اجل تحقیقها  یناضلون

الواضحة والمتضمنة تحدیات تعزز العملیة  دافاأله أن إلىالمدركة تشیر الداللة  فاداأله
، ویذكر واألفعالتنظیم الدوافع ب تأثیرهامن  أكثرالشخصي  بالتأثیر دافاأله وتتأثرالدافعیة، 

ثالثة ب تتأثر األهدافالدوافع القائمة على  أن Bandura&Cervoneاندورا وسیرفون  ب
وفاعلیة الذات  األداءالرضا وعدم الرضا الشخصي عن : الشخصي وهي التأثیرمن  أنواع

عادةالمدركة للهدف،  ٕ بناءا على التقییم الشخصي، ففاعلیة الذات تحدد  األهدافتعدیل  وا
حلها، ودرجة  أو، وكمیة الجهد المبذول في مواجهتها ألنفسهم األفرادالتي یضعها  األهداف
ذلون بة یـمرتفعي الفاعلی فاألشخاصومثابرتهم عند مواجهة تلك المشكالت،  األفراد إصرار

 .(Bandura,1993 ,pp128-130) .جهدا عظیما عند فشلهم لمواجهة التحدیات
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  :Affective Process: الوجدانیة العملیة -12-3

اطات التي یتعرض لها األفراد بحت فاعلیة الذات في كم الضغوط واإلتؤثر اعتقادا        
رد ذوي اإلحساس المنخفض الف في مواقف التهدید، كما یؤثر على مستوى الدافعیة، حیث أن

الذات أكثر عرضة للقلق، حیث یعتقدون أن المهام تفوق قدراتهم على إنجاز تلك  بفاعلیة
حساسهم المنخفض بسبالمهمة، كما أنهم عرضة لالكتئاب،  ٕ ب طموحاتهم غیر منجزة، وا

بفاعلیتهم االجتماعیة، وعدم قدرتهم على انجاز األمور التي تحقق الرضا الشخصي، في 
رتفعة تنظیم الشعور بالقلق والسلوك االنسحابي من المهام حین یتیح إدراك فاعلیة الذات الم

  .الصعبة، عن طریق التنبؤ بالسلوك المناسب في موقف ما

  :Selection Process:السلوك اختیار عملیة -12-4

 لألنشطة األفرادتؤثر فاعلیة الذات على عملیة انتقاء السلوك، ومن هنا فان اختیار         
بما یتوفر لدیهم من اعتقادات ذاتیة في قدرتهم على  هونر مالتي یقبلون علیها  واألعمال

نتائج الدراسات فیما یختص  إجمالدون غیره، ویمكن  تحقیق النجاح في عمل محدد
 إحساسالذین لدیهم  األفراد: ین فاعلیة الذات واختیار السلوك على النحو التاليببالعالقات 

تشكل  أنهابانخفاض مستوى الفاعلیة الذاتیة، ینسحبون من المهام الصعبة التي یشعرون 
تهدیدا شخصیا لهم، حیث یتزاحمون في بذل الجهد ویستسلمون سریعا عند مواجهة 

 المرتفع یعزز االنجاز الشخصي بطرق مختلفة اإلحساسن إالمصاعب، وفي المقابل ف
ه، ولیس تهدید تهم یرون الصعوبات كتحدي یجب التغلب علیذوو ثقة العالیة في قدرا فاألفراد

 أنهم إلى باإلضافةكما یرفعون ویعززون من جهدهم في مواجهة المصاعب،  یجب تجنبه
  .)47-45ص ص،2011،مصطفى عطیة إبراهیم مصبح(.الفشل أثاریتخلصون سریعا من 
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  :أهمیة فاعلیة الذات -13

في  انندیرها تتوقف على كفاءت أووالمؤسسات التي نعمل فیها  األمممصائر  إن       
  .والتحكم في الضغوط اإلدارة

دراك السعادة الشخصیة والمحافظة على الصحة  األحكامفتحقیق       ٕ شكل ب تتأصلوا
 المناصب والقدرة على مواجهة ضغوط الحیاة، ان رجال) قوة الشخصیة(األنا في قوة  أساسي
في ظل ضغوط العمل  یتعلموا كیف یعملون أنلكي ینجحوا البد  عمالاألرجال  أوالعلیا 

السید (.المعقدة التي تتسم بالتنافس واتخاذ القرارات الصائبة في ظل مناخ العمل الحدیث
 ).165ص،2001،فاروق عثمان

الحیاة  أحداثالحیاة المختلفة فقد یتعرض لكثیر من  بمع جوان اإلنسانونظرا لتفاعل      
اجتماعیة والضغوط  أونفسیة  أولوجیة ا علیه، فقد تكون طبیعیة أو فسیو التي تمثل ضغوط

الضغوط الفسیولوجیة  ماأارة وغیرها تغیرات المتطرفة في البیئة من حر یعیة قد تكون البالط
التي یحتاجها الجسم، ومخاطر جسمیة، والضغوط النفسیة تكون  األكسجینمثل نقص كمیة 

  .)535ص ،2006،عبد اهللا جابر(.ناتجة عن مواجهة الشخص لذاته ومعتقداته

وتجدر اإلشارة إلى أن إدراك الفرد لفاعلیته الذاتیة له عالقة بتقییم قدرته على تحقیق     
ألحداث، الن اعتقاد الفرد حول مستوى محدد من االنجاز ومستوى قدرته على التحكم با

مستوى فاعلیته یؤثر على طبیعة الهدف أو العمل الذي یصبوا لتحقیقه ویحقق مقدار الجهد 
قابل ذلك، ومدى مثابرته في التصدي للعوائق التي قد تعترض الذي یمكن أن یبذله في م

الذي سیعانیه  سبیله في تحقیق ذلك، ویؤثر على نمط تفكیره وعلى مقدار التوتر واالنفعال
  ).167ص ،2006،المصري محمد عبد المجید(.في تحقیق تكیفه مع المطالب البیئیة

ة بالتعامل مع بمدى قدرة الفرد على انجاز التصرفات المطلو بوتهتم الفاعلیة الذاتیة      
المستقبلیة، وأحكام فعالیة الذات هي التي تؤثر في اختیار الفرد لألنشطة والمواقف المواقف 
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انه أعلى من قدراتهم  األفراد قف الذي یعتقدونفالمو  البیئیة تمشیا مع فاعلیة الذات عنده،
  .یتحاشونه ویقبلون على األفعال التي یعتقدون أنهم قادرون علیها

دراك الناس لفاعلیتهم یؤثر على خططهم       ٕ مرتفع  إحساسفالذین لدیهم  المستقبلیةوا
الموصلة لالنجاز بینما ذوي  االیجابیةفاعلیة الذات یرسمون خطط ناجحة توضح الخطوط 

  ).27ص ،2006،أبو معال مسعد ربیع عبد اهللا.(فاعلیة الذات المنخفضة یرسمون خططا فاشلة
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  :ةـالصـــخ -

الجوانب النظریة للفاعلیة الذاتیة حیث  أهم، الذي عرضنا فیه هذا الفصلمن خالل        
ك المناسب الذي حسب باندورا هي توقع الفرد بأنه قادر على تنفیذ السلو  الفاعلیة الذاتیة أن

فیها تخدم صحته وتزید من ثقته وقدرته على مواجهة التحدیات التي قد  یحقق نتائج مرغوب
ذات من أنواعها، ـتعلق بفاعلیة الل ما هو مـكما تطرقنا إلى ك.یواجهها في حیاته الیومیة

  :ما یلي ، حیث یمكن أن نستخلصالخ....مصادرها، تأثیرها، أبعادها وأهمیتها

  إن الفاعلیة الذاتیة متعلقة بمعتقدات األفراد حول قدراتهم على القیام بسلوكیات معینة في
 . تحدي المواقف الصعبة والمعقدة

 الفاعلیة بعد من أبعاد الشخصیة. 

  قدر الفاعلیة ، العمومیة، والشدة أو : الثالثة أبعادهاتتغیر الفاعلیة الذاتیة تبعا لتغیر
 .القوة

  ال یكفي إحساس الفرد بإمكاناته وحسن استخدامها فقط في تحدي المواقف الصعبة بل
 .البد من توفر قدر من االستطاعة سواء كانت فسیولوجیة أو عقلیة أو نفسیة

هذه النظریة أن یتوقع ممارسة السلوك الصحیح عندما  بكن حسوعلى ضوء مما سق فیم
تتوفر قناعة لدى الفرد انه سینجح في تنفیذ السلوك المناسب لتحقیق النتائج المرغوب 

  .فیها
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ـــتمهی-  :دـ

یعد مستوى الطموح من أهم العوامل التي تمیز شخصیة الفرد، فكلما كان طموح الفرد       
  .على المجتمع إیجاباتكون شخصیة الفرد متمیزة وینعكس هذا على  مرتفع بقدر ما

جوهر لنجاح الفرد حیث یحفز الشخص للقیام بسلوكیات معینة فلكل فرد وح یعتبر ـفالطم     
ویتفق  ،دراتهـدى كفاءته وقـطموح معینة ینصبها أمامه لیعمل على تحقیقها ونجاحه مرتبط بم

على تعریف مستوى الطموح لغة واصطالحا لكننا نجد بعض االتجاهات المختلفة في الباحثون 
رق ــل حیث سنتطــسنعرضه في هذا الفص ذا ماــات النظر، وهــهالف وجـــتعریفه وطبیعته باخت

وح وعالقته ـرة للطموح ثم الطمـات المفســـوى الطموح ثم النظریـى تعریف الطموح ومستـإل
و مستوى الطموح والعوامل المؤثرة  في مستوى الطموح ــواعه ونمــة وأنــرات الشخصیــبمتغی

وأخیرا طرق  الطموح  الممیزة لمستوىم الجوانب األساسیة وعالقة الطموح بالصحة النفسیة ث
  .قیاسه
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  :تعریف الطموح ومستوى الطموح- 1
سان للوصول ــــإن مصطلح الطموح یدل على ذلك األمر البعید العالي الذي یسعى اإلن     

  .ولكنه یأمل أن یحققه في المستقبل إلیه، فهو غیر محقق له في الوقت الراهن،
  :  تعریف الطموح لغة - 1- 1

عرف الطموح في معجم لسان العرب الن منظور بأنه االرتفاع فیقال بحر طموح الموج أي      
    .موج مرتفع

طمح بصره إلیه طموحا یعني امتد وعال  :أما أبو حرب في المعجم فعرف الطموح بقوله     
   .صره الطامح كل مرتفع والطموح یعني السعي إلى المراتب العلیا وصاحب اآلمال الواسعة

  ).68ص ،2011- 2010،نیفین عبد الرحمن المصري(
  :التعریف النفسي - 2- 1

إلى نوعیة األداء المرغوب فیه بواسطة  أوالهدف " م إلى1973حیث یشیر في معجم التربیة    
  ".فرد أو مجموعة في نشاط محدد

إنجاز  أوالتطلع للوصول إلى هدف "بأنه 1997كما یعرف في معجم علم النفس    
  ).28ص ،2012/2013،صالحي هناء(".معین

 Dictionary Of) 1973تم تعریف مستوى الطموح في معجم علم السلوك  دلق   

Behavioray Science)  الكلي والمقبل لألداءمستوى المتوقع "على انھ. 
على أنه المستوى :"فیعرفه معجم علم النفس والتحلیل النفسي وفي تعریفنا لمستوى الطموح   

سواء في تحصیله الدراسي أو إنجازه العلمي  الذي یطمح الفرد أن یصل إلیه أو یتوقعه لنفسه،
فرج عبد القادر طه ".(أو في مهنته ویعتمد على تقدیره لذاته وإلمكانیاته ولظروفه

 ).414ص،وآخرون

األهداف التي یضعها الفرد لذاته في مجاالت تعلیمیة أو مهنیة أو أسریة  "ویعرف على أنه   
أو اقتصادیة ویحاول تحقیقها ویـتأثر بالعدید من المؤثرات الخاصة بشخصیة الفرد أو القول 

  ).5ص،2004،عد السمیع باظة أمال.(البیئة المحیطة به
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  :كما وردت تعریفات كثیرة لمستوى الطموح منها    
بأنه مستوى االنجاز الذي یحدده شخص معین لنفسه، ویتوقع تحقیقه بناء على :یعرفه بدوي    

  .)27ص،1977،بدوي احمد زكي(.تقدیر لقدراته واستعداداته
عبد المنعم (.بأنه معیار الطموح الذي یقاس إلیه نجاح الشخص أو فشله:ویعرفه الحفني   

  ).70ص ،1979، الحفني

بأنه مستوى قیاسي یفرضه الفرد على نفسه ویطمح إلى الوصول إلیه ویقیس  :ویعرف     
انجازاته بالنسبة إلیه، ومستوى الطموح دلیل على الثقة ویتراوح ارتفاعا وهبوطا بحسب النجاح 

  ) .212ص ،1988،عاقل فاخر(.والفشل واإلخفاق
جلیل ودیع (."مستوى النجاح الذي یتمنى الوصول إلیه اإلنسان"بأنه :1930یعرفه دامبوكما    

  ).321ص ،1989،شكور
ونالحظ من هذا التعریف انه اقتصر على عامل واحد من العوامل المساهمة في تحدید    

یعتر النجاح من العوامل الدافعة للرفع من مستوى طموح  إذ وهو النجاح، أال مستوى الطموح،
هو نتیجة نهائیة لمستوى  أعمالهالفرد ولیس هو مستوى الطموح فالنجاح الذي یحققه الفرد في 

 أو األداءق با ما یتعارض مع جوهرة مستوى الطموح الذي یسهذطموحه حس هذا التعریف، و 
، فقد یطمح اإلنسان في شيء ما ولكن ال یتحقق له یتوقع الفرد نجاحه، أو فشله فیه العمل وال

  ).42ص ،2012/2013،صالحي هناء.(النجاح فیه

سمة ثابتة نسبیا بین األفراد في الوصول إلى مستوى معین یتفق والتكوین النفسي للفرد :"وهو   
طاره المرجعي، ویتحدد حسب خبرات النجاح والفشل التي مر بها ٕ   .وا

اإلطار المرجعي الذي یتضمن اعتبار الذات أو هو : مستوى الطموح بأنه وعرف دریفر   
  .المستوى الذي على أساسه یشعر الفرد بالنجاح أو الفشل

مستوى اإلجادة المقبل في واجب مألوف یأخذ الفرد على عاتقه الوصول : نك بأنهاعرفه فر   
  .إلیه بعد معرفة مستوى إجادته من قبل في ذلك الواجب

  ".القرار أو البیان الذي یتخذه الفرد بالنسبة ألدائه المقبل" بأنه):1949(فه جاردنرویعر    
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بأنه الهدف الذي یعمل الفرد على تحقیقه، ومفهوم مستوى الطموح یكون له :"وتش وعرفه    
كامیلیا عبد (".معنى أو داللة حین نستطیع أن ندرك المدى الذي تتحقق عنده األهداف الممكنة

  )15-9ص ص ،1984،الفتاح

بأنه هدف ذو مستوى محدد یتوقع أو یتطلع الفرد تحقیقه في ):1975(أما إبراهیم قشقوش     
الف جوانب ــــجانب معین من حیاته وتختلف درجة أهمیة هذا الهدف لدى الفرد ذاته باخت

ویتحدد مستوى هذا الهدف  كما تختلف هذه الدرجة بین األفراد في الجانب الواحد، الحیاة،
  ".وأهمیته في ضوء اإلطار المرجعي للفرد

بأنه المستوى الذي یرغب الفرد في بلوغه أو یشعر أنه قادر على ):1968(كما عرفه راجح    
ـــــبلوغ ــــ ــه، وهــ ــ ــ ــ ــ نجاز أعمل الیومیةــــو یسعـ ٕ احمد عبد اهللا أبو زاید ( .ى لتحقیق أهدافه في الحیاة وا

  )14ص ،1999

یعني معیارا یضع الفرد قي "مستوى الطموح بأنه) 1976(كما یعرف سید محمد عبد العال  
إطاره أهدافه المرحلیة والبعیدة في الحیاة ویتوقع الوصول إلیها عن طریق سعیه المتواصل في 

  ).223ص ،1995،زینب شقیر.(ضوء خبراته بقدرته الراهنة
المستوى األداء الالحق لمهمة ما، أو النشاط " مستوى الطموح بانه ):1997(وعرفه نیشولز   

المألوف الذي یسعى الفرد إلى تحقیقه اعتمادا على معرفته بمستوى أدائه السابق في مثل تلك 
  .)282ص ،1996،الزیات محمد فتحي(.المهمة أو ذلك النشاط

 بأنه مدى قدرة الفرد على وضع وتخطیط أهدافه، في جوانب):1995(ویعرفه إبراهیم عطیة  
حیاته المختلفة، ومحاولة الوصول إلى تحقیق هذه األهداف متخطیا كل الصعوبات بما یتفق 
طاره المرجعي وتبعا إلمكانیات الفرد وخبراته السابقة التي مر  ٕ والتكوین النفسي للفرد وا

  .)41ص ،2012/2013،صالحي هناء(.بها
اتجاه ایجابي نحو هدف ذو مستوى محدد یتطلع الفرد إلى تحقیقه :" بأنه أبو زیادة یعرفهكما   

في جانب معین حیاته، وتختلف درجة أهمیة الهدف لدى الفرد ذاته باختالف النمط 
  .)38ص ،2012/2013،دالل یوسفي(".الحیاتي
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تقدیره لمستوى  أساسعلى  إلیهیصل  أنالمستوى الذي یتوقع الفرد : ویعرف مستوى الطموح   
مكاناتهقدراته  ٕ   .)10ص ،2008،رشا الناظور(.وا

مستوى الطموح هو قوة دافعیة لألشخاص یتم اكتسباها من خالل البیئة ویتم قیاسها الفرق ین  
محمد النوبي محمد .(المستوى الذي وصل إلیه الفرد والمستوى الذي كان یرغب الوصول إلیه

  ).21ص ،2003،على

إلى مستوى الطموح بأنه أهداف الشخص أو غایاته أو ما ینتظر منه  1930"هوبي"ویشیر      
  ).182ص  ،1999سهیر أحمد كامل،(.القیام به في مهمة معینة

الهدف الذي یعمل الفرد إلى تحقیقه ومفهوم مستوى الطموح یكون له معنى أو داللة في  هو    
موسى ابن رشد .(حین نستطیع أن ندرك المدى الذي ستتحقق عنده األهداف الممكنة

  ).90ص ،2004،البهدل

تشیر إلى أن  مستوى الطموح هو سمة ثابتة نسبیا أن إلى:د العظیمبیشیر معوض وع   
الطموح هو الذي یتسم بالتفاؤل و المقدرة على وضع األهداف وتقبل كل ما هو جدید  الشخص

  ).3ص ،2005،د العظیمبعسید ،عبد التواب معوض(.وتحمل الفشل واإلحباط

  :طبیعة مستوى الطموح - 2
  :لقد أخذ مستوى الطموح عدة اعتبارات  
  :مستوى الطموح باعتباره استعدادا نفسیا - 1- 2

 إلىبعض الناس عندهم المیل  إنوالمقصود باالستعداد النفسي بالنسبة لمستوى الطموح    
الطموح المنخفض وهذا  أوبالطموح الزائد  إمافي الحیاة تقدیرا یتسم   أهدافهمتقدیر وتحدید 

فكل فرد یقوم تحدید أهدافه في الحیاة وهذه األهداف .تحدید طبیعة مستوى الطموح  االعتبار في
تي رسمها لنفسه قد تمثل مستوى من الطموح العالي ومستوى من الطموح المنخفض وفي كلتا ال

الحالتین فان هذا التحدید یتأثر بما لدى الفرد من عوامل تكوینیة وعوامل التدریب والتربیة 
  .والتنشئة
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  :مستوى الطموح باعتباره وصفا إلطار تقدیر وتقویم المواقف - 2- 2
  :یتكون من عاملیناإلطار وهذا    
التجارب الشخصیة التي یمر بها الفرد في حیاته وتعمل على تكوین أساس  :العامل األول -

 .یحكم ه الفرد على مختلف المواقف
 . دور االتجاهات والقیم والتقالید في تكوین مستوى الطموح :العامل الثاني -

  .یحتكم إلیه في جمیع المواقفیتشكل لدى الفرد إطار ومن خالل تفاعل العاملین السابقین     

  :مستوى الطموح باعتباره سمة - 3- 2

یمیز ین الناس من حیث كیفیة تصرفهم وسلوكهم ولهذا نجد استجابات الناس تجاه  والسمة ما  
هذه السمة  أنفي االعتبار  األخذمتعددة فلكل فرد سماته التي تمیزه ولكن مع  موقف واحد

نمالیست مطلقة  ٕ مستوى الطموح بما لدى الفرد من  تأثرنسبیا، ولهذا نجد هي ثابتة  وا
بها في المواقف  یتأثرلدیه من اتجاهات وعادات وتقالید  استعدادات فطریة ومكتسبة وما

تتعلق في التكوین النفسي  أخرىفهناك ربط بین مستوى الطموح الفرد وعوامل .والظروف 
 وعادات واتجاهات وتقالید، والتجارب والخبرات تحتویه من قیم وماوالتدریب والتنشئة االجتماعیة 

التي یمر بها والتي تشكل إطاره المرجعي، فیتبادل األثر والتأثیر بین هذه العوامل وبین مستوى 
الطموح ولهذا یعد مستوى الطموح سمة من سمات الشخصیة التي تختلف من شخص ألخر 

ـــوتتغیر طبقا للتفاعل المستمر ین هذه العوام ـــــستوى طموح الفل ومــ كامیلیا عبد (.ردــ
  ).11ص ،1990،الفتاح
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  :النظریات المفسرة لمستوى الطموح- 3
  :یلي تعددت النظریات التي تناولت مستوى الطموح ومن هذه النظریات ما  
 Adler:نظریةالفرید آدلر- 1- 3

فروید بسبب آرائه ولكنه انشق عن ) فروید(من المدرسة التحلیلیة ومن تالمیذه) آدلر(یعتبر   
یعرف بالتحلیلیة  مجموعة معه ما في الجنس، وعدم انسجامه مع العدید من أفكاره،وكون هو

  .الجدیدة
بفكرة كفاح الفرد للوصول إلى السمو،واالرتفاع،وذلك تعویضا عن مشاعر :"ویؤمن آدلر   

فقد أصبحت هذه الفكرة من نظریات الشخصیة الجدیدة،فكرة الكفاح أو السعي وراء  النقص،
على أهمیة الذات كفكرة مضادة لفكرة فروید المتمثلة في  كذلك فقد أكد آدلر.الشعور باألمان

كذلك أكد آدلر على أهمیة العالقات االجتماعیة، وعلى .األنا الدنیا، واالنا الوسطى،واالنا العلیا
الحاضر بدال من توكید أهمیة الماضي كما فعل فروید ویعتبر آدلر اإلنسان كائنا  أهمیة

وأهدافه الحیاتیة، یشعر بأسباب سلوكه وباألهداف  اجتماعیا، تحركه أساسا الحوافز االجتماعیة،
  ومن المفاهیم األساسیة عنده. ههاالتي یحاول بلوغها،ولدیه القدرة على التخطیط ألعماله وتوجی

النهائیة والوهمیة، مشاعر  األهدافت الخالقة، الكفاح في سبیل التفوق، أسلوب الحیاة، الذا
 برات التينظاما شخصیا وذاتیا للغایة، تبحث عن الخ: وتمثل الذات الخالفة .النقص وتقویضها

یصنع  أن: ممیز في حیاته، وهي فر جوهرهاأسلوبه الشخصي الفرید، والتساعده على تحقیق 
الفرد یسعى للكفاح من اجل ف.دأ الكفاح من اجل التفوق فطریابتبر آدلر مشخصیته، ویعالفرد 
ینزع جمیع البشر لبلوغها، وتعتبر الغایة  الده وحتى وفاته، وهو الغایة التيوذلك منذ می التفوق

یتمتع  إنسانكل  أنكما ویؤكد آدلر .التي ینشط الشخص لتحقیقها عامل حاسم في توجیه سلوكه
انه ینقصه شيء فانه  إنسانوجد  فإذا.في القوة، ودافع ملح نحو السیطرة والتفوق أساسیة ةبإراد

 بأنه ولآلخریننحو الزعم لنفسه  األقلعلى  أوینساق نحو جعل نفسه متفوقا طریقة ما، 
حافز  أنوذلك فان آدلر یعتقد .ومثل الدافع الجنسي قد یعوض نقصه بجهد صادق منظم.متفوق
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وهو الذي یجعل الفرد  ،في الحیاة االیجابیةالدافع الجنسي، هو القوة السائدة لیس توكید الذات،و 
  .ضد النقص األقلعلى  أوفي اندفاع دائم الوجود نحو التفوق 

 Escalona: السكالونا نظریة القیمة الذاتیة للهدف - 2- 3

الذاتیة، یتقرر وترى أنه، على أساس قیمة الشيء ) 1940(قدمت اسكالونا هذه النظریة    
د االختیار باإلضافة إلى احتماالت النجاح والفشل المتوقعة، والفرد سیضع توقعاته في حدو 

  :ة حقائق هيقدراته، وتقوم النظریة على ثالث
 هناك میل لدى األفراد للبحث عن مستوى طموح مرتفع نسبیا. 
 لحدود معینة لجعل مستوى الطموح یصل ارتفاعه كما لدیهم میال. 
 هناك فروقا كبیرة بین الناس فیما یتعلق بالمیل الذي یسیطر علیهم للبحث عن النجاح  أن

وتجنب الفشل، فبعض الناس یظهرون الخوف الشدید من الفشل فیسیطر علیهم احتمال 
 .الفشل، وهذا ینزل من مستوى القیمة الذاتیة للهدف

وترى اسكالونا أن هناك عوامل تقرر االحتماالت الذاتیة للنجاح أو الفشل في المستقبل   
الخبرة الشخصیة، وبناء هدف النشاط، والرغبة والخوف والتوقع والمقاییس المرجعیة التي : أهمها

خارج  تقوم علیها القیمة الذاتیة للمستقبل، والواقعیة واالستعداد للمخاطرة، ودخول الفرد داخل أو
اسكالونا على   منطقة الفشل ورد الفعل لتحصیل أو عدم تحصیل مستوى الطموح، وتؤكد

 :اآلتي

  الفشل الحدیث یمیل إلى إنقاص مستوى الطموح، والحاالت التي ترفع مستوى الطموح بعد الفشل
 .تأتي إما نتیجة إلنقاص الشعور بالواقع، أو نتیجة لتقبل الفشل

 الطموح یتناقص بشدة بعد الفشل القوي أكثر منه بعد الفشل الضعیف، ویتزاید بعد  مستوى
 .النجاح

 الشخص المعتاد على الفشل، یكون لدیه درجة اختالف أقل من الشخص الذي ینجح دائما. 
  ،هو األساس في مستوى الطموحالبحث عن النجاح، واالبتعاد عن الفشل. 
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  Kurt Lovin:نظریة المجال للیفین- 3- 3

أنا هناك عوامل : یذكر لیفین عند كالمه عن أثر القوى الدافعة في التكوین المعرفي للمجال  
ــمتعددة من شأنها أن تعمل كدوافع للتعلم في المدرسة، وقد أجملها فیما سماه بمست ــــ وى ـــ

بعد أن یشعر الفرد بحالة الرضا  الطموح، حیث یعمل هذا المستوى على خلق أهداف جدیدة،
ـــواالعتداد بالذات، فیسعى إلى االستزادة بهذا الشعور المرضي، ویطمح في تحقیق أه ــ داف ـ

ن كانت مترتبة على األولى إال أنها في العادة تكون أصعب وابعد مناال، وتسمى هذه  ٕ أبعد، وا
   .الحالة العقلیة بمستوى الطموح

فقد یكون مجرد رغبة : السیكولوجیة على أن الطموح على درجاتوقد دلت دراسة الطموح    
قوى الجسم  ویعبئللقیام بتحقیق هدف، وقد یكون على درجة القوة، بحیث یحدد الهدف، 

في هذه الحالة یقال إن مستوى الطموح عند الفرد عال أو راق، وتعتبر نظریة المجال . لتحصیله
وقد یرجع ذلك . السلوك اإلنساني بصفة عامةأول نظریة فسرت مستوى الطموح وعالقته ب

لألعمال المتعددة التي أسهم بها لیفین وتالمیطه في هذا المجال، ویعتبر لیفین أن هناك عوامل 
  :متعددة تعتبر قوى دافعة تؤثر في مستوى الطموح، منها ما یأتي

كان في كتناول یده وسائل جمع تحقیق أهداف  فكلما كان الفرد أكثر نضجا، :عامل النضج-
  .الطموح، وكان أقدر على التفكیر في الوسائل والغایات على السواء

كلما كان الفرد أكثر قدرة، كان في استطاعته القیام بتحقیق أهداف أكثر  :القدرة العقلیة -
  .صعوبة

، أما الفشل فیؤدي رضافالنجاح یرفع من مستوى الطموح، ویشعر صاحبه ال :النجاح والفشل -
  .یكون معرقال للتقدم في العمل إلى اإلحباط، وكثیرا ما

یرفع من مستوى ) ، الحوافز، الترقیةاألجور(الثواب المادي والمعنوي :الثواب والعقاب -
  .نشاطه ویوجهه نحو تحقیق الهدف بتنظیمالطموح، ویجعل اإلنسان یقوم 
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ویقصد بها الجو العام الذي یمارس فیه العمل مثلك شعور الفرد بتقدیر  :القوى االنفعالیة -
نتاجه، وعالقاته الطیبة برؤسائه، وشعوره بأنه متقبل من جماعة  ٕ عجابهم بنشاطه وا ٕ الزمالء، وا
العمل، كل ذلك یعتبر سببا في ارتفاع مستوى الطموح، وعكس ذلك یؤدي إلى كراهیته للمؤسسة 

  .المتكرر وبالتالي إنقاص مستوى طموحه وللعمل ویسبب في غیابه
ــفقد تؤدي المنافس :القوى االجتماعیة والمنافسة - ــــة بین الزمالء إلى رفــــ وى ــــــــــع مستــــــ

  .، أو تنازع، ولذا یجب أخذ ذلك بعین االعتبارالطموح، ولكنها قد تنقلب إلى أنانیة
قد تكون معرفة األخصائي لمستوى زمالئه، ومقارنته بمستواه شخصیا سببا  :مستوى الزمالء -

  .في رفع مستوى طموحه، ودفعه للعمل، وتعبئة جهوده نحو تحقیق الهدف
یتوقع أن یحققه من أهداف في  تؤثر نظرة الفرد إلى المستقبل، وما :نظرة الفرد إلى المستقبل-

الذي یمتد بصره وتفكیره إلى مستقبل زاهر،  فالشخص. مستقبل حیاته على أهدافه الحاضرة
  . یكون تحصیله مخالفا لشخص ینظر للمستقبل بمنظار أسود

  :األهمیة التطبیقیة لدراسة مستوى الطموح - 4
في الشخصیة  األبعادإن مستوى الطموح یلعب دورا هاما في حیاة الفرد إذ أنه من أهم     

تعامل اإلنسان مع نفسه ومع البیئة  أسلوباإلنسانیة وذلك ألنه یعتبر مؤشرا یمیز ویوضح 
  . والمجتمع الذي یعیش فیه

نما تتعداه    ٕ وتعتبر دراسة مستوى الطموح مهمة جدا، ألن أهمیتها ال تقتصر على الفرد، وا
بر عنصرا فاعال داخل المجتمع، بل لتعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام كیف ال؟ والفرد یعت

یعتبر األفراد هم الثروة القومیة للمجتمع، وبخسارتهم یخسر المجتمع الكثیر فوجود مستوى 
إیجابي ومرتفع من الطموح عند األفراد یعني تقدم المجتمع ورفعته، بینما یعني وجود مستوى 

  :كاألتي وتكمن هذه األهمیة. منخفض من الطموح تراجع المجتمع وانهیاره
اهرة، وعلیه ـوى الكامنة وراء تلك الظـوح، قد تكشف عن العوامل والقـإن دراسة مستوى الطم -

  .من الممكن تنمیة أو تعدیل دستور مستوى الطموح
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ـــإن دراس - ـــــــ ـــــــوح تمثـة الطمــ ــــل إحدى المؤثرات والمنبئات للكشف عمــ ا تكون علیه ـ
بطریقة علمیة، قد تساعد على تحقیق التوافق الشخصي لألفراد، مما  ودراستها ة،ــــــــالشخصی

  . یعود على المجتمع بالفائدة وزیادة اإلنتاج
إن معرفة األفراد بطبیعة طموحهم، وبعض العوامل المؤثرة فیه، یجعلهم یحاولون مواءمة  -

مكانیاتهم مع هذه الطموحات، مما یترتب علیه عدم شعور  ٕ   .هم باإلحباط والفشلقدراتهم وا
ـــتسفر عنه من نتائج، قد تساعد على تطوی إن دراسة مستوى الطموح وما - ــ ر العملیة ـ

من واضعي السیاسة، والخطط التعلیمیة إطارا تجریبیا عما یؤثر  للمسئولینالتعلیمیة، حیث تقدم 
وطرق التدریس بما  في مستوى الطموح من عوامل، وعلیه یحاولون تطویر وتعدیل المناهج،

  .یتمشى مع تلك النتائج
في أنه یلعب دورا هاما في حیاة الفرد والمجتمع، حیث یلقي الضوء  ترجع أهمیة الطموح -

ـــتوفی(.فـــل التطور والتخلــــــــــث مشاكــــــل من حیــــــعلى مالمح المستقب ق محمد توفیق ـ
  )35-32ص ص ،2005،بشیر

  :أنواع الطموح - 5

 :االجتماعيالطموح  - 1- 5

إن الطموحات تختلف بین الشعوب المتقدمة والمتخلفة والمتقدمون طموحاتهم عالیة المستوى    
              ). أن ارتفاع مستوى الطموح ظاهرة تتصف بها المجتمعات الحدیثة"(انجافیل"رأى 

تختلف الطموحات بین األفراد و  األولىالفئة الثانیة محدودة القدر من العیش وفي الفئة  لكن
واألزمنة كاختالفها بین اآلباء واألبناء أما نحن العرب فالمشاكل متنوعة وتدهور األوضاع 
االجتماعیة واالقتصادیة والتعلیمیة ومحاكاة القیم الغربیة وشعور األبناء باالغتراب كما یرى 

" ّ ر على الطموحات) العربیةهذا ما انعكس عن طموحات الشعوب (حامد سناء زهران   .هذا أًث
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 :الطموح اإلنساني - 2- 5

إلنسانیة لتحسین وضعیتها المعیشیة من تطلبه ا هو طموح الشعوب والمجتمعات كلها أي ما  
یطمحون إلیه من حمایة البیئة من التلوث والقضاء  إلى ما باإلضافةصحة وغذاء وأمن وسالم، 

على الحروب ونزع األسلحة الفتاكة والصداقة بین الشعوب ویعبر عن هذه الطموحات من قبل 
  . الجمعیات والهیئات العالمیة كمنظمة الیونیسیف والصحة العالمیة

 :الطموح الدراسي- 3- 5

یوجد فیها من تخصصات ومستویات دراسیة ویبدأ هذا  وهو الذي یتعلق بالحیاة المدرسیة، وما 
من دراسة الطفل حیث یطمح في االنتقال من مستوى  األولىالنوع من الطموح في السنوات 

ألخر حتى یلتحق بالتعلیم الثانوي فیطمح في تخصص دراسي یراه هاما وجذابا ویعمل على 
طمح في موصلة دراسته وااللتحاق النجاح فیه، وفي السنوات األخیرة من التعلیم الثانوي ی

بالجامعة ویصبح هذا الطموح المحرك األساسي لمواظبته واجتهاده للنجاح في امتحان الباكلوریا 
هذا الطموح الذي یسمو ویرتقي مع ارتقاء سن "لتحقیق أسمى طموح في حیاة التلمیذ المدرسیة 

  ".هالتلمیذ، هو الذي سیساعده على التكیف في مختلف مراحل حیات

 :الطموح المهني- 4- 5

قد یتشكل هذا النوع من الطموح عند التلمیذ في سنوات الدراسة، أو بعد االنتهاء أو الخروج   
یطمح التالمیذ في مهن  منها وقد یوجد لدى الفرد أو الشخص الذي لم یدرس بتاتا، فكثیر ما

كطموح التلمیذ في مهنة التعلیم الثانوي أو الجامعي عندما  ویتعلقون بها، وبمن یعملون فیها،
و بمحمد (. یصل الفرد إلى مرحلة معینة من الموازنة بین الواقع واالستعدادات الشخصیة

  ).142-139ص ص ،2005،فاتح
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  :العوامل المؤثرة في مستوى الطموح - 6
  : العوامل الذاتیة الشخصیة- 1- 6

أن مستوى الطموح یتغیر حسب تغیر العمر فإنه یتأثر بتطور العوامل الشخصیة للفرد  بما   
مع تقدم العمر كالذكاء والتحصیل، كذلك یتأثر بالخبرات التي یكتسبها اإلنسان من خالل 

  .تجاربه التي مر بها في مراحل حیاته المختلفة فاشلة كانت أو ناجحة
  :وى طموح الفردالمؤثرة في مست ومن العوامل الذاتیة

  :الذكاء- 1- 1- 6
یرتبط الذكاء بتحدید الفرد لمستوى طموحه ویتوقف مستوى الطموح على قدرة الفرد العقلیة    

  . قدرة كان في استطاعته القیام بتحقیق أهداف أبعد و أكثر صعوبة أكثرفكلما كان الفرد 
  :التحصیل- 2- 1- 6
أكدت العدید من الدراسات العربیة واألجنبیة على وجود عالقة بین مستوى التحصیل    

ومستوى الطموح ، حیث أن الطالب ذوي المستوى التحصیلي المرتفع یتمتعون بمستوى عال 
  .من الطموح  بعكس ذوي المستوى التحصیلي المنخفض

  : مفهوم الذات ومستوى الطموح- 3- 1- 6
ه لها دور بارز في مستوى طموحه وأشارت التي یضعها الفرد عن ذات الشك في أن الصورة   

أن االستبصار بالذات یقود إلى بناء طموح واقعي، في حین ضعف " هارلوك" دراسة 
االستبصار بالذات یؤدي إلى بناء مستوى طموح مرتفع جدا، فهو یرى أن األهداف التي یضعها 

وصول لهذه األهداف هو الذي یحدد فیما إذا كان الفرد لنفسه تؤثر على مفهومه لذاته ألن ال
ــالفرد یرى نفسه ناجحا أم فاشال إذا تمكن من تحقیق هذه األه ــداف شعر بالثقة واحتــــ رام ـــــــ

الذات، وعندما ال یصل الفرد غلى هذا المستوى العالي فأنه یعود إلى تحفیز الذات نتیجة الفشل 
  .ات طموح غیر واقعیة مرتفعة أو منخفضةالذي یؤدي بالفرد إلى وضع مستوی
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  :الخبرات السابقة- 4- 1- 6
نجح الفرد وتفوق زاد طموحه ویظل  للنجاح و الفشل أثر قوي جدا في طموح الفرد، فإذا ما   

حصل علیه من تفوق دراسي ومعنى هذا أن هذا النجاح یدفع  الفرد مثابرا للمحافظة على ما
أما الفشل فیؤدي إلى خفض مستوى الطموح ویصیب بالعجز  بالطموح إلى التقدم والنمو،

  .واإلحباط
  :العوامل البیئیة االجتماعیة- 2- 6
إن للبیئة االجتماعیة دورا كبیرا في نمو مستوى الطموح، ألن البیئة التي تمد الفرد بمفاهیمه   

یكون مختلفا من فرد آلخر تبعا  وثقافاته وهي التي تشكل اإلطار المرجعي له ولكن هذا التأثیر
لقدراته الذاتیة، وتبعا لمضمون هذه القیم والمفاهیم التي تقدمها له فإما أن تكون صالحة لنمو 

ألسر  مستوى طموح واقعي أو تؤدي لنمو مستوى طموح غیر واقعي، واألفراد الذین ینتمون
فضل مما لو بلوغها أمستقرة اجتماعیا أقدر على وضع مستویات طموح عالیة ویستطیعون 

دالل (". هیرلوك"ه دراساتــــكانوا ینتمون إلى أسر غیر مستقرة وهذا ما أكدت
  ).43،44ص ص،2012/2013،یوسفي

  :الجوانب األساسیة الممیزة لمستوى الطموح - 7
على أن هناك ثالث  )ألبورت، وكروناخ، وهیرلوك، وروزن(یتفق عدد من الباحثین مثل    

     :جوان أساسیة تمیز مستوى الطموح وهي
األداء ویعني ذلك نوع األداء الذي یعتره الفرد هاما ویرغب في القیام به في : الجانب األول - أ

  . عمل من األعمال
  .التوقع ویعني توقع الفرد ألدائه لهذا العمل أو ذاك :الجانب الثاني - ب
  .األهمیة ویعني ذلك مدى أهمیة األداء بالنسبة للفرد :الجان الثالث - ج

  :وترى هیرلوك أن الطموح نوعان وهما    
 .طموح ایجابي ویمثل في النزعة لتحقیق النجاحات المستمرة -
 .طموح سلبي في محاولة البعد عن مزید من الفشل -
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وح المباشر والطموح الطم: أما كیالند وفردیمان فإنهما یمیزان بین مستوین آخرین من الطموح   
المستقبلي،فالفرد یضع لنفسه أهدافا تتعلق بالحاضر وتتعلق بالمستقبل القریب والمستقل 

  .)29ص ،1994/1995،جمیل عبد اهللا احمد رزق(.البعید

  :نمو مستوى الطموح - 8
ــال في مرحلة مبكــــــأن مستوى الطموح یظهر عند األطف" لیفین"بینت دراسات      رة من ـــــــ

ه غیر ـــــالعمر، فهو یظهر في رغبة الطفل تخطى الصعوبات مثل محاولته أن یقف على قدمی
ـــــــن بأحد، أن یمشى وحده، أو محاولته الجلوس على كرسي، أو جذب قطعـمستعی ة من ـ

ذلك دالئل على بزوغ مستوى الطموح، وهو في ذلك یفرق بین مستوى " لیفین"المالبس ، ویعتبر
ذلك دالئل على بزوغ مستوى الطموح وهو في ذلك یفرق " لیفین"ح المبدئي فیقولو والطم الطموح

إن رغبة الطفل في عمل أي شيء بنفسه دون < فیقول بین مستوى الطموح والطموح المبدئي
الطموح " " فیلز"وهذا النمط تسمیه > االستعانة بأحد تعتبر مرحلة تسبق مستوى الطموح الناضج

  ".المبدئي
لطفل یكرر أعماال حتى یصل إلى غایته، فكأن هناك افتراض بنمو عملیات الطفل الفكریة فا  

لمستوى یسمح بالمعرفة والمقارنة واختبار القیم السیكولوجیة عموما وبشكل خاص تلك القیم 
  .المساه بالتغلب على المصاعب

دون مساعدة أحد خطوة لمرحلة النمو النهائي  رغبة الطفل في عمل شيء،" فیلز"وقد اعتبرت  
، فهو المرحلة التي یمكن التمییز فیها بین االبتدائيلمستوى الطموح، هذا السلوك أسمته الطموح 

  .مستویات التحصیل
حین یواجه بمشاكل متوسطة وفي حدود قدرته، وقد درست  االستقاللویتدرب الطفل على   
ثالث سنوات في دار حضانة، فیما یتعلق بنشاطهم في ارتداء أطفاال من سن سنتین إلى " فیلز"

ــا للطمــــــــــوخلع مالبسهم ، واعتبرت أن نسبة رفض المساعدة في هذه العملیة مقیاس وح ــــــ
  .المبدئي، وقد وجدت هذا المستوى عند سن سنتین
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رنت هذه المجموعة مجموعة من هؤالء األطفال على ذلك العمل، ثم قا" فیلز"وبعد ذلك دربت   
قبل التدریب وبعده بمجموعة مماثلة لم تتدرب فوجدت أن المجموعة التي تلقت التدریب، أي 
المجموعة التي أصبحت أكثر مهارة في ذلك العمل، قد زادت نسبة رفضها للمساعدة بالمقارنة 

  .بالمجموعة التي لم تتلق تدریبا
قذف الحلقات في العصي مع ثالث تجربة ) 1940(وفي دراسات أخرى استخدم اندرسون

مجموعات من األطفال، متوسط عمر المجموعة األولى ثالث سنوات ونصف والثالثة ثماني 
ــــــــــــــة مظاهر للسلوك كل منها یوضح مراحل مختلفـبین أربع" اندرسون"سنوات، وقد میز  ة ـ

  .للنمو، ویمكن على أساسها تحدید نضج مستوى الطموح

 :القذف طریقة- 1- 8

أي أن الطفل قد یقذف الحلقات عن طریق وضعها في العصي، أو بإسقاطها من أعلى، أو    
بقذفها من على مسافة معینة ومراحل النمو تتبع هذا النظام أي أن األولى أقل نضجا من 

 .  الثانیة، والثالثة تدل على نضج كاف

  : قذف الحلقات إعادة - 2- 8

الهدف قد یعاد قذفها وقد ال یعاد، والثانیة تعبر عن مرحلة أعلى من  تخطيءفالحلقات التي    
النمو، وعندما یعاد قذف الحلقات، فإنه قد یعاد قذف الحلقات، فإنه قد یعاد قذفها بعد االنتهاء 

  .من سلسلة الحلقات كلها، وهذه األخیرة تعبر أیضا عن مرحلة أعلى من النمو

  :حجم الوحدات- 3- 8

عند قذفهم للحلقات یعتبر البعض منهم كل حلقة وحدة مستقلة في حین نجد البعض  فاألطفال  
تنم عن مرحلة أعلى من  األخیرةاآلخر یعتبر السلسلة كاملة من خمس حلقات كوحدة، وهذه 

  .النمو
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 : كمیة الفشل - 4- 8

إن عزم الطفل عل المجازفة بالحلقة الخاطئة یعبر أیضا عن مرحلة أعلى من نمو سلوك   
  ).13،14صص  ،1990،كامیلیا عبد الفتاح(. مستوى الطموح

  :عالقة مستوى الطموح بالصحة النفسیة- 9

إن لمستوى الطموح ارتباط وثیق بالصحة النفسیة فإن مظاهر الصحة النفسیة أن یكون تقارب   
مستوى طموح الفرد ومستوى كفاءته أو اقتداره وفي المقابل فإن التباعد والتباین الكبیر بین بین 

یقدر علیه وما یرغب فیه یولد عند الفرد شعورا بالعجز، ویقع  مستوى واقتدار الفرد أي بین ما
بعض اآلباء في الخطأ عندما یدفعون أبنائهم إلى مستویات طموح ال تتناسب مع قدراتهم 

تالي یعجزون عن بلوغها، مما یؤثر سلبیا على صحتهم النفسیة ویثیر لدیهم التوتر النفسي وبال
 .)34ص،2012/2013،صالحي هناء( .والقلق والشعور بالعجز واإلحباط والنقص

 :مظاهر مستوى الطموح-10

  : المظهر المعرفي -10-1

ویتضمن ما یدركه الشخص وما یعتقد في صحته وما یراه صوابا وما یراه خطا كما یتضمن    
  .مفهوم الذات أو فكرة الفرد عن ذاته

  : الوجداني المظهر -10-2

ویتضمن مشاعر الشخص وارتیاحه وسروره من أداء عمل معین وما یصیبه من مضایقة أو    
  . عدم تحقیق مستوى یحدده لنفسه

  .ویتضمن المجهود الذات الذي یبذله الفرد لتحقیق أهدافه: السلوكي لمظهرا -10-3 

  إن تكامل المظاهر الثالثة معا وسیرها في اتجاه واحد یحقق قدرا كیرا من تكامل  
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 إلىالشخصیة واتزانها واالختالف بینهما قد ینشا عنه االضطراب النفسي الذي قد یصل    
  .درجة المصیبة

وعندما نحاول التقدم قلیال لمحاولة تحدید العوامل التي تؤثر على تحدید مستوى الطموح   
  :نجدها في فئتین هما

  عوامل ترجع إلى أسباب تكوینیة -أ

  .عوامل تتعلق التدریب -ب

  :ویتضح هذین العاملین في النقاط التالیة   

  .الفشل له تأثیر سیئ على الفرد توقع النجاح له تأثره الجید في مستوى الطموح بینما توقع -

  .لكل من النجاح والفشل أثرهما في تحدید مستوى الطموح -

قد یحدد الفرد لنفسه مستوى منخفضا حتى یشعر بالنجاح والتفوق ویحمي نفسه من  -
  ).23ص ،2010،محمد النوبي محمد على(.اإلخفاق

  :خصائص الفرد الطموح -11
 ،وال یرضى بمستواه الراهن ویعمل دائما على النهوض به أي ال یرى أن  ال یقنع بالقلیل

 .یمكن أن یصل إلیه وضعه الحاضر أحسن ما
  األمورال یؤمن بالحظ، وال یعتقد أن مستقبل اإلنسان محدد ال یمكن تغییره، وال یترك 

 .للظروف
 ال یخشى المغامرة، أو المنافسة و المسؤولیة، أو الفشل أو المجهول. 
 یجزع إن لم تظهر نتائج جهده سریعا ال. 
 ـــــــیتحمل الصعاب في سبیل الوصول إلى هدف ــــ ــــــالفش بثنیهه، وال ـ ــــــــل عن معــ ــ اودة ـ

 .جهوده، ویؤمن بأن الجهد والمثابرة كفیالن بالتغلب على الصعاب
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 ،واالتجاه نحو التفوق والمیل نحو الكفاح وتحدید األهداف  النظرة المتفائلة إلى الحیاة
 .والخطة وتحمل المسؤولیة واالعتماد على النفس والمثابرة وعدم اإلیمان بالحظ

  ال ینتظر حتى تأتیه الفرصة فأمل الشخص الطموح في تزاید، والنجاح في تحقیق
 .مستوى الطموح یدفعه إلى بذل جهدا اكر حتى یحقق أهدافا أعلى

  ال یغضب من تأخر نتائج اعمله فهو متأكد أن الصعاب یمكن تذلیلها الجهد والعمل
 .والمثابرة فدافع االنجاز لدى الشخص الطموح دائما مرتفع

 یمیل إلى الكفاح. 
 لدیه قدرة على تحمل المسؤولیة. 
 یعتمد على نفسه في انجاز مهامه. 
 مثار في األعمال التي یقوم ها. 
 یمیل إلى التفوق. 
 ر وفق خطة معینةیسی. 
 یحدد أهدافه بشكل دقیق. 
 یصیغ الخطط للوصول أهدافه. 
 ال یرضى مستواه الراهن. 
 یعمل دائما للنهوض مستواه لتحقیق األفضل. 
 ال یؤمن الحظ. 
 ال یعتقد أن مستقل الفرد محدد ال یمكن تغییره. 
 ال یترك أموره إلى الظروف. 
  أي مجالیؤمن أن جهد اإلنسان هو الذي یحدد نجاحه في. 
 یحب المنافسة. 
 مبادر. 
 دءوبا وال یفضل االنتظار حتى تأتیه الفرصة. 
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 یتغلب على العقبات التي تواجهه. 
 یتمتع بالصبر. 
 واثق من نفسه. 

 :مهمة من اجل تحقیق الطموح نقاط-12

على الفرد أن ال یعزل نفسه مجتمعه بل یجب علیه أن یأخذ قسطه من كل ما یمكن أن  -
 .كما علیه بالمقابل أن یقدم للمجتمع كل ما یستطیع یقدمه المجتمع له

إن اختیار المهنة یلعب دورا أساسیا في تحقیق الذات إن اختیار المهنة والمهنة نفسها  -
 .مرتبطان مباشرة والواجب والمسؤولیة

 .على الفرد أن یعي انه ال مجال أمامه للخیار بین ذاته واألخر وین أمته واألمم األخرى  -
 .اجل تنمیة الطموح ال د من وجود نوع من معاكسة الظروف من -
البیئة المالئمة لها اثر كبیرة في تحقیق الذات الن البیئة الضاغطة التي تقید الفرد بالقواعد  -

نیفین عبد الرحمن ( .والضوابط سوف تعمل على عدم تحقیق المسار الطبیعي لتحقیق الذات
 ).82،83ص ص،2010/2011،المصري

 :ستویات الطموحم -13

  :بین ثالث مستویات للطموح وهي یمیز الباحثون 

في هذا المستوى یأتي مستوى الطموح بعد : الطموح الذي یعادل اإلمكانیات :المستوى األول -
ــدر بها الفرد إمكانیاته و استعداداته، ویقف على حقیقــــــــعملیة اإلدراك والتقییم التي یق ــــ ة ـــ

ه، ثم یطمح ما یتناس ویعادل قیمة هذه اإلمكانیات، أي بناء مستوى الطموح مستواه، وقدرات
  . یسیر وفق إمكانیات الفرد، ویطلق علیه الطموح الواقعي أو السوي
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وفي هذا المستوى یملك الفرد إمكانیات  :الطموح الذي یقل عن اإلمكانیات :المستوى الثاني -
عالیة وكبیرة لكنه ال یستطیع ناء مستوى من الطموح یعادلها ویتناسب معها، أي أن مستوى 

  .طموحه اقل من مستوى إمكانیاته،ویطلق على هذا النوع من الطموح بالطموح الغیر سوي

ى عكس المستوى هذا المستو : الطموح الذي یزید عن اإلمكانیات:المستوى الثالث -
ــــالساق،فمستوى طموح الفرد أعلى من إمكانیاته، أي هن ــ ــ ــــاك تناقض بین الطمــ وح ــــــــ

ـــواإلمكانیات، وهذا ما یعرف بالطموح الغیر واقع  ص ،2012/2013،صالحي هناء(.يـــ
 ).34،35ص

 :قیاس مستوى الطموح-14

كان  إذاما  إلىتحدید مستوى الطموح من خالل األسالیب التي تساعدنا في التعرف  یمكن    
  :األسالیبلتلك  إیجازال وفیما یلي  أملدى الفرد طموح 

  : Laboratory Studies: الدراسات المعملیة- أ

القریبة والتي یكون النجاح فیها ممكن التحقق بأقصر  ستخدم هذه الطریقة لقیاس األهدافت   
لغها ب أووقت وفي مثل هذه التجار یعطي الفرد مهام معینة ویعرف الدرجة التي حصل علیها 

، ثم یسال عن الدرجة التي یتوقع الحصول علیها في المحاولة الثانیة وقد األولىفي المحاولة 
م لیفین ــــتتضمن تجارب تتعلق بمستوى الطموح ومنهاء عمل تجار و ـــــــــقام عدد من العلم

Levin  وسیرز ،Sears  وفستینجر ،Festinger.  

رنا الفرد بیخ إذفي التجار المعملیة تحدد المهام مستویات الفرد  أنتجارهم  أوضحتوقد      
في  السابق، مـأدائهى مما عرفوه عن ـأعل أهدافهموالبعض یضعون  إلیهعما یطمح في الوصول 

تكون مرتفعة عد  األهدافالسابق وتلك  ألدائهممناسبة  األهدافیضع هذه  األخرحین البعض 
   . النجاح بینما تنخفض بعد الفشل
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یكون تقدیرهم  األخرالبعض یغالي في تقدیر نفسه والبعض  أنإلى ) 1965(وقد أشار راجح   
عا لما یصادفه بت ألخرویتغیر مستوى الطموح من وقت  انخفاضا، أواعتداال  أكثر ألنفسهم

من  واإلخفاقفالنجاح من شانه رفع هذا المستوى  أهدافهلوغ بفي  إخفاق أوالفرد من نجاح 
من میل مستوى  أقوىاالرتفاع بع النجاح  إلىمیل مستوى الطموح  أنكما   به، شانه النزول

  . الطموح نحو االنخفاض بعد الفشل

ى هذا األسلوب أن التجارب المعملیة توج توافر شروط معینة لها وقد تختلف هذه ویؤخذ عل   
الشروط في مواقف الحیاة الواقعیة عما هي علیه في المواقف التجریبیة وبناء علیه فان ردود 

  .األفعال الشخصیة قد ال تكون كما هي علیه في الحیاة الواقعیة

  :Studies Of Wishesدراسات اآلمال  - ب 

إن قیاس مستوى الطموح عند ) 1954( Strangوسترانج  ) Cobb )1964  كوب ذكر    
ما : األفراد نصل إلیه من خالل استبیان مفتوح على المفحوصین عبارة عن سؤال محدد وهو 

    هي اآلمال التي ترید أن تقبل إلیها في المستقبل؟

ة البعیدة والقریبة التي یطمح لها إن دراسات اآلمال تعد مؤشرا هاما لتحدید أهداف الشخصی  
  .الشخص وتكون هذه األهداف مختلفة من مرحلة إلى أخرى من عمر الفرد

في مرحلة  أماففي مرحلة الطفولة تكون مبنیة على االنجاز الشخصي والقبول االجتماعي   
االجتماعیة المنزلة شیاء ذات القیمة الثقافیة والحضاریة كالمكانة و المراهقة فهي تركز على األ

     .والشهرة والنجاح المالي

  :Studies Of Ideals تناولت المثالیات دراسات  -ج  

  في تحدید أهمیةدراسة الشخصیة المثالیة ذات  إن )Herlock )1974أشارت هیرلوك    
وقد تمت دراسات على هذا المنوال سؤال الفرد عن الشخصیة  ،األفرادلدى مستویات الطموح 

یكون  أن یأملما  إلىیكون على شاكلتها وان معرفة مثالیة الطفل تشیر  أنالمثالیة التي یتمنى 
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تكون فرص نجاح الفرد  أنعلیه عندما یكر ولكن الضرر المتوقع حدوثه في هذه الحالة 
الشخصیة المثالیة التي یتمانها قلیلة وضئیلة فقد تكون سمات الشخصیة وقدرات  إلىالوصول 

صا ٕ  باإلحباطته بالفرد غیر مؤهلة لهذا النجاح مما یترتب علیه عدم واقعیة مستوى طموح الفرد وا
   .والیأس

وان الطموح یعتمد درجة كبیرة على المقدرة فنحن رما نرغب أن نكون شعراء أو علماء    
ن ولكن إذا كانت إمكانیاتنا  قلیلة فإننا نتخلى عن هذا الطموح مكرا أو غالیا ما نترك مشهوری

هذه األهداف المستحیلة دون مباالة وذلك ألننا لسنا مسئولین عن توافر تلك اإلمكانات وفي 
حاالت أخرى نتخلى عن طموحاتنا على الرغم من میولنا الكبیرة وهذا یعني انه ال یكفي أن 

غالب بن محمد ( .نا میل أو رغبة في هدف ما دون توافر قدرات مناسبة لهذا الطموحیكون لدی
  ).95-93ص ص ،2009،علي المشیخي
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  :ةـــــخالص -
 ألنواعه بالنسبة آراءهمبالرغم من اختالف تعاریف الباحثین لمستوى الطموح، وتعدد     

النفسیة واالجتماعیة الكبیرة سواء  أهمیتهمعظمهم قد اجمع على  أنومستویاته، غیر  وأشكاله
النفسیة للفرد ومدى  اشرة مع الصحةبالجماعة، وهذا نظرا لعالقته الم أوكانت النسبة للفرد 

مكاناتاطه مع قدرات بارت ٕ    .لتحقیق التوافق النفسي واالجتماعي لدیه الفرد وا
مستوى الطموح من العوامل الهامة الممیزة للشخصیة، فبقدر ما یكون الطموح مرتفع  ربیعتو   

نجاح  أسرار أهمفالطموح من .قدر ما تكون الشخصیة متمیزة، وقدر ما یكون المجتمع متقدم
في رفع مستوى  إیجابارات النجاح تؤثر بخ أنالعدید من الدراسات  أشارتالفرد والمجتمع ولقد 

  .ه ویرفع من مستوى طموحهفان ذلك یزید من ثقته نفس أمرعندما ینجح في  انفاإلنسالطموح 
  
  



 

 

 

 الدراسات السابقة: الفصل الخامس

 .تمھید -

  .الدراسات التي تناولت المسار الوظیفي وعالقتھ ببعض المتغیرات -1

  .الدراسات التي تناولت فاعلیة الذات وعالقتھا ببعض المتغیرات -2

  .الدراسات التي تناولت مستوى الطموح وعالقتھ ببعض المتغیرات -3

  .السابقة جوانب اإلستفادة من الدراسات -4

  .عالقة الدراسة الحالیة بالدراسات السابقة -5

  خالصة -



الدراسات السابقة :..................................................................الفصل  الخامس   
 

 
 

118 

ـــــــــــد-   :تمهیـ
حیث  من البحوث والدراسات السابقة، اإلنسانیةأي دراسات على تراكم الخبرة   تعتمد    

ذه األخیرة من   إسهاماتالمعینة على حل مشكلة البحث لما لها من  العناصر أهمتعتبر هّ
یوظفها في الحكم  أو ضبط المتغیرات، كما أن الباحث التخطیط أوسواء في التوجیه 

  .البحث العلمي الجدید  أنوالنفي، هذا كله  اإلثبات أووالمقارنة 

  : وعالقته ببعض المتغیرات المسار الوظیفيالدراسات التي تناولت  - 1

  :المحلیة الدراسات - 1- 1

  تخطیط المسار الوظیفي دراسة حالة مؤسسة :)2007/2008(دراسة فائزة بوراس
 .الجزائر,اإلسمنت عي التوتة باتنة

وهي مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسیر تخصص إدارة     
وهدفت .الجزائر-باتنة -أجریت هذه الدراسة بمؤسسة اإلسمنت عین التوتة, الموارد البشریة

  :الرئیسیة التالیة إلى اإلجابة على التساؤالت

 هل تهتم المؤسسة االقتصادیة بتخطیط المسار الوظیفي؟ 
 ماهي مسؤولیة إدارة الموارد البشریة لتخطیط مسار وظیفي فعال؟ 
 هل تخطیط المسار الوظیفي لألفراد یضمن مواكبة التغیرات والتطورات؟ 

  :واعتمدت الباحثة في دراستها على الفرضیات التالیة

  تحدث في البیئة الخارجیة تفرض على المؤسسات ضرورة التكیف بتخطیط التغیرات التي
 .المسار الوظیفي لكل فرد یعمل في إطارها
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  تعاني أغلب المؤسسات االقتصادیة صعوبات في تطبیق الألسالیب العملیة الحدیثة للتسیر
خبرة عامة وأسلوب تخطیط المسار الوظیفي للموظفین خاصة وغالبا ما یكون نتیجة لنقص ال

 .والكفاءة الضروریة
واعتمدت الباحثة لإلجابة على هذه التساؤالت المنهج الوصفي التحلیلي باإلضافة إلى      

  .منهج دراسة حالة وبالنسبة ألداة البحث فقد استخدمت االستبیان
  :وتوصلت الباحثة إلى النتائج التالیة   
  حالیا للوحدة في مجملها بعیدة عن المستوى العام للموارد البشریة حتى اإلطارات العلیا

 .أسلوب تخطیط المسار الوظیفي، ربما العتبارها غیر مجدیة علمیا
  محاولة استخدام أسلوب تخطیط المسار الوظیفي مستقبال، من خالل التكوینات المخطط لها

ومنه للتنمیة الشاملة على مستوى ستقدم لتوعیة المسؤولین عن مدى أهمیة في تنمیة األفراد 
 .الوحدة

  تعین أفراد جدد في الوظائف التقنیة لحساسیة هذه المهام خاصة حیث تسعى الوحدة لمواكبة
 .التطور المتزاید في المجال التكنولوجي

 
 بعنوان محددات تخطیط المسارات الوظیفیة في :)2008/2009( دراسة قشي الهام

 .إطار إدارة الموارد البشریة

مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علم النفس،تخصص العمل     
 .والتنظیم

  هدفت الدراسة لمعرفة محددات تخطیط المسارات الوظیفیة داخل إطار إدارة الموارد
 :وذلك من خالل اإلجابة على األسئلة التالیة البشریة بمؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة 

 ا عملیة تخطیط المسارات الوظیفیة؟ي تقوم علیهما نوعیة المححدات الت 
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  تصورات موظفي إدارة الموارد البشریة عن تخطیط المسارات الوظیفیة في ما هي
 مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة؟

  هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین المححدات الفردیة والتنظیمیة وبین تخطیط
 من وجهة نظر موظفي إدارة الموارد البشریة؟ المسارات الوظیفیة في المؤسسة الجزائریة

واستخدمت الباحثة لإلجابة على هذه التساؤالت المنهج الوصفي التحلیلي والذي اعتبرته     
سة، واستخدمت االستبیان كأداة لجمع البایانات، وكان مجتمع الباحثة األنسب لهذه الدرا

البشریة والوسائل العامة بمؤسسة  البحث یتكون من مجموع إطارات وموظفي مدیریة الموارد
  .موظف 35ویبلغ عددها  على عینة حیث تم توزیع االستبیانبسكرة –صناعة الكوابل 

وقد توصلت الدراسة انه توجد عالقة بین محددات بین محددات التنظیمیة والمتمثلة         
واللوائح والقوانین ووجود الوصف التنظیمي  واألنظمةفي توفر الجو التنظیمي المناسب، 

مهني وتوفیر المناخ ال والتأهیلوالتطویر والتدریب  األداءوالبرامج التدریبیة وتقییم الجید 
الجدارة والحوافز المادیة والمعنویة وبین تخطیط  أسسلالمان الوظیفي وتطبیق  مالئمال

د البشریة في مؤسسة صناعة الكوابل الوظیفیة من وجهة نظر موظفي إدارة الموار المسارات 
والمتمثلة  تخطیط المسارات الوظیفیة إجراءاتالدراسة بإعادة النظر في  أوصتولقد .ببسكرة

 في 
  .تنبؤات المیزانیة إجراءات -
  .االختیار إجراءات -
  .التعیین إجراءات -
  .تقدیم إجراءات -
  .الترقیة إجراءات -
  .تسییر التكوین إجراءات -
  .اإلدماج إعادة إجراءات -
  .االستقالة إجراءات -
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  .المنصب إهمال ببإجراءات الفصل بس -
  .اقتصادیة ألسبابالفصل  إجراءات -
  .التحویل وتغییر المنصب إجراءات -
  .الخاصة بتوقف عالقة العمل واإلجراءاتالوثائق  -
    :الدراسات العربیة - 2- 1
 العوامل المؤثرة في التكیف مع التغییر في المسار : )2001(تناولت دراسة أبو تایه

 . الوظیفي دراسة تطبیقیة على موظفي شركة االتصاالت األردنیة

وهدفت إلى تعرف اثر العوامل التي تم اعتمادها في الدراسة، وتشمل العوامل الهیكلیة     
عن العمل، الدافعیة  مستوى الرضا:(وأخرى السلوكیة، وكال النوعین یتكون من األبعاد التالیة

ــنحو العمل، نوعیة القی ــــ ــادة واإلشراف،الحوافز المرتبطـ ــ ــة باالنجاز، نوعیـــ ــــة العالقــ ات ــ
، وتأثیرها في )بالمنظمة، درجة وضوح المهام، مقدار السلطة والنفوذ، مقدار التحدي الوظیفي

موظفا وموظفة وهم  424راسة تتضمن مجتمع الد.التكیف مع التغییر في المسار الوظیفي
عینة الدراسة،وطلب إلیهم تعبئة استبانه على أسئلة تقیس العوامل المؤثرة في التكیف مع 

 .التغییر في المسار الوظیفي

  :واهم ما خلصت إلیه الدراسة من نتائج
 تبین من تحلیل التباین األحادي أن العوامل الهیكلیة تؤثر في التكیف مع التغییر في المسار 

الوظیفي، أي یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین العوامل الهیكلیة والتكیف مع التغییر في 
 .المسار الوظیفي 

  :ومن توصیات هذه الدراسة
  .بإجراء المزید من الدراسات في مجال التكیف مع التغییر في السار الوظیفي -
  .ها الموظفونضرورة بذل المزید من االهتمام بالمراكز الوظیفیة التي یشغل -
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ضرورة ربط المسار الوظیفي بما فیه من فرص ونشاطات تطویره بنظم الحوافز واألداء  -
 والرقابة

 اثر تطویر المسار الوظیفي في رضا العاملین:)2004(دراسة صالح الدین الهیتي 
دراسة میدانیة في عدد من الجامعات األردنیة،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة 

 .2004العدد الثاني -20المجلد -والقانونیة

حیث هدفت الدراسة إلى تحدید اثر تطویر المسار الوظیفي في رضا العاملین في عدد     
ــع استبـــــــــــانه على عینة  من الجامعات األردنیة، ولتحقیــــــق أهداف الدراسة تم توزیــــ

استخدم في .من العینة%) 86,4(ته فردا، وتمت استعادة منها، أي ما نسب) 220(بلغت
الوسط الحسابي، االرتباط البسیط،االنحدار،التباین (تحلیل اإلحصائي عدة أسالیب منها

 :واهم ما خلصت إلیه الدراسة).الثنائي

ال تتم دون منظور ) المسار الوظیفي للعاملین وتطویره(تشیر نتائج الدراسة أن تناول  -
  .دورین الفردي والتنظیميتكاملي للعالقة ترابطیة بین ال

تؤكد نتائج الدراسة أن إدارة الموارد البشریة بأنشطتها المختلفة كانت في مقدمة العوامل  -
  .ذات الصلة بتطویر المسار الوظیفي

إن العاملین یقومون بتخطیط مسارهم الوظیفي ولو بحدوده الدنیا ومن المظاهر التي تم  -
ى العدید من الموظفین في إكمال دراستهم ومن تحسین مالحظتها في الجامعات الثالثة، سع

  .مسارهم الوظیفي
تكشف نتائج الدراسة عن اإلدارات العلیا في المؤسسات المبحوثة ال تؤدي دورا مباشرا  -

  .مخططا في التأثیر في تطویر المسار الوظیفي لدى العاملین
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  :كما أوصت الدراسة بما یلي
ة سیاسات تطویر مسار جدیدة تتعدى الفهم التقلیدي السائد أن تتبنى المؤسسات المبحوث -

عن تطویر المسار على أنه ترقیة وانتقال عبر درجات السلم الوظیفي إلى فهم أفضل وأوسع 
  . بتعلق بمحتوى الوظیفیة نفسها والتحركات التي تتم داخلها

ـــــإن تقوم اإلدارات المعنیة بنشر الوعي بین العاملین بأهمی - ـــــعملی ةـــ ر في ـــة التطویــ
عادة النظر بسیاسات الخدمة  ٕ   .مسارهم، وذلك من خالل عقد الندوات وورش العمل وا

تعزیز نظام المعلومات الموجود في المؤسسات المبحوثة او استحداث أنظمة معلومات  -
  .للموارد البشریة

ـــا واإلدارات ضرورة أن یكون لتطویر المســـــار أسبقیة ضمن اهتمامـــــات  - اإلدارات العلیــ
  .األدنى، ویخضع لمعاییر قیاس عملیة التطویر

 تخطیط المسار الوظیفي للمدراء :) 2007(دراسة رشدي عبد اللطیف، كامل ماضي
سلسلة الدراسات (مجلة الجامعة اإلسالمیة:)وجهة نظر ذاتیة-غزة-في الجامعة اإلسالمیة

 .2007،یونیو الثانيد الخامس عشر،العدد المجل) اإلنسانیة
شملت هذه الدراسة تحلیال للعناصر المؤثرة في المسار الوظیفي للمدراء في الجامعة      

ستبیان على جمیع المدراء في الجامعة اإلسالمیة والتي كان بغزة، وتم توزیع ا اإلسالمیة
الباحثان  وقد استخدم الباحثان االستبیان كأداة لجمع البیانات واستخدممدیرا ، 26عددهم 

 .عینة الحصر الشامل

  :وقد توصلت الدراسة 

  .إلى وجود مفهوم واضح للمسار الوظیفي لدى المدراء في الجامعة اإلسالمیة -

حیث یخضع اآلمر إلى عناصر أخرى، إضافة  حریة في اختیار وظیفته،لیس للمدیر ال -
  .إلى الوظائف المتاحة
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  .كما أن األنظمة واللوائح والقوانین ال تساعد على تخطیط المسار الوظیفي للمدراء -

  .توجد صلة بین الخبرة وتالءم المدیر لوظیفته التي یعمل بها -

  .یتم اختیار المدراء بناء على الكفاءة ولیس بناء على المعارف الشخصیة أو األقدمیة -

 .نهاوقد أوصت الدراسة بالعدید من التوصیات م

  .االرتقاء بأنظمة وقوانین الجامعة مما یساعد على التخطیط األفضل للمسار الوظیفي  -
  .  توفیر جو من الحریة في اختیار الموظف لوظیفته -
  .تعزیز نقاط القوة لدى المدراء والعاملین في الجامعة بما یخص المسار الوظیفي -
ثراء  - ٕ تركیز الباحثین في مجال اإلدارة على إجراءات البحوث حول المسار الوظیفي، وا

  .أدبیاتالمكتبة العربیة بما یخصه من 
  .التركیز على الكفاءة في اختیار المدراء -
 البرامج التدریبیة وعالقته بالتخطیط للمسار :)2009(مشعل عبد اهللا المطیري دراسة

 .الضباط العاملین بقوات األمن الخاصة بمدینة الریاضدراسة مسحیة على - الوظیفي

هل هناك ارتباط بین البرامج :وكانت تساؤالت الدراسة تتمثل في تساؤل الرئیسي وهو   
التدریبیة والتخطیط المسار الوظیفي لدى ضباط العاملین بقوات االمن الخاصة بمدینة 

  الریاض؟

ستقصاء اراء الوصفي التحلیلي العلى تساؤل الدراسة اعتمد الباحث على المنهج  ولإلجابة
عینة الدراسة نحو عالقة برامج التدریب بتخطیط المسار الوظیفي حیث كانت عینة الدراسة 

  .كل الضباط العاملین بقوات االمن الخاصة بمدینة الریاض
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  :وكانت نتائج الدراسة كما یلي   

الموافقة على مدى وضوح مفهوم تخطیط السمار الوظیفي لدى عینة أفراد إن مستوى  -
  .الدراسة جید

لدى عینة أفراد على عالقة برامج التدریب بتخطیط المسار الوظیفي إن مستوى الموافقة  -
  .الدراسة كان مقبول

الدراسة مستوى الموافقة على وجود معوقات بتخطیط المسار الوظیفي لدى عینة أفراد إن  -
  .كان مرتفع

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عینة الدراسة وفقا للمستوى التعلیمي والرتبة  -
  .والعمر

  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عینة الدراسة وفقا لمتغیر نوع الدورات -

  :وقدم الباحث مجموعة من توصیات ومتمثلة في

  .تثقیف العاملین بأهمیة تخطیط المسار الوظیفياالهتمام بنشر الوعي و  -

لحاقفي تخطیط المسار الوظیفي  مختصینیجاد ا - ٕ بدورات لتخطیط المسار بعض األفراد  وا
  .الوظیفي

  .العمل على تكثیف الدورات القیادیة واإلداریة واإلشرافیة -

  .الوظیفيالحاجة الى إجراء المزید من البحوث والدراسات في مجال تخطیط المسار  -
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  :الدراسات األجنبیة - 3- 1
  دراسةJudge افتراضات التنبؤ بنجاح المسار الوظیفي للمدراء التنفذیین :)1995( وأخرون

 ).األمریكیةفي الوالیات المتحدة 
 إلیهنجاح المدیرین في مسارهم المهني یمكن النظر  أنقامت هذه الدراسة على افتراض     

 المكافآتهو عبارة عن نجاح  للمسار المهني الموضوعي :مننظرة شمولیة تحتوي كال 
، نجاح للمسار المهني الذاتي ویعرف بأنه شعور الفرد الترقیات التي حصل علیها الفرد

من المدراء األمریكیین في  1388باالنجاز والرضا الوظیفي، وذلك من خالل دراسة شملت 
   .الوالیات المتحدة

  :نتائج منهاوقد توصلت الدراسة إلى عدة 
أن هناك عددا من المتغیرات التي یمكن أن تؤثر على نجاح المسار المهني للفرد  -

كالعمر والجنس والحالة االجتماعیة، رأس المال البشري مثل :المتغیرات الدیموغرافیة :منها
نوع وجودة التعلیم والخبرة ومعدالت االنجاز،الدوافع مثل الطموح وعدد الساعات التي یعملها 

حجم المنظمة ومدى نجاحها  :التي یولیها لعمله، عوامل تتعلق بالمنظمة األهمیة الفرد ودرجة
  .تمثلهكون المنظمة تعمل بالقطاع العام الخاص والقطاع الذي 

عن تلك العوامل التي  نجاح المسار الموضوعي للفرد تختلف إلىالعوامل التي تؤدي  إن -
ل من المنظمة والدوافع المتغیرات التي تتعلق بكحیث كانت  تؤدي إلى نجاح المسار الذاتي،

  .تحقیق الرضا الوظیفي إلىهي المتغیرات التي تؤدي 
    :ومن توصیات الدراسة

ووجود النظم  إستراتیجیتهااالهتمام بالعوامل الخاصة بالمنظمة كنجاحها واستمراریة  -
  ".الموظفین الواعدین"الخاصة بتنمیة وتطویر 

جودة التعلیم ومعدالت االنجاز للفرد عند وضع برامج وخطط  ضرورة التركیز على -
    .للتطویر الوظیفي
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  دراسة Shehadeh ) 1997(:  ممارسات إدارة المسار الوظیفي لشركات مختارة في مانیال
 ).في الفلبین

اختیار المسار الوظیفي للفرد على  تأثیر: التعرف على مدى إلىهدفت هذه الدراسة    
عوامل كالمهارات والدافعیة الوظیفیة واالحتیاجات الشخصیة  تأثیرالوظیفیة، مرتكزاته 

جدوى برامج وخطط  إلى باإلضافةالمسار الوظیفي للفرد، والتنظیمیة على تطور خطة 
الوظیفي وعناصر هذه البرامج ودورها في تحدید التطویر الوظیفي على تطور المسار 

الخاصة بالمسار الوظیفي، العوامل  اإلداریةلممارسات المسار الوظیفي، وتحدید مدى فعالیة ا
التي رسمها لمساره  أهدافهالمؤثرة على الحراك الوظیفي والتحقق من مدى محافظة الفرد على 

نائب مدیر ) 111(وذلك من خالل دراسة تحلیلیة شملت ).المشاكل والمقترحات(الوظیفي
ت كبرى في مركز العاصمة العلیا في شركا اإلدارةتنفیذي ومساعده في مستوى 

توزیع الكهرباء، وصناعة النفط،  الفلبین،تعمل في مجاالتك التصنیع، الخدمات،/مانیال
  %.74.44أي نسبة ) 83(وكانت الردود

  :وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها
هناك خمس عوامل تؤثر في تطویر خطة المسار الوظیفي للفرد، تشكل الدافعیة الوظیفیة   -

كالمهارات الفنیة (والرغبات النسبة األكبر بینما االحتیاجات التنظیمیة والفردیة والمهارات 
  .النسبة األقل) والتنظیمیة السلوكیة

شكلت البرامج التدریبیة ونظام المكافآت وبرامج التطویر الوظیفي الثنائي أكثر البرامج  -
  .الوظیفیة وورش العملأهمیة في تطویر المسارات الوظیفیة یلیها االستشارات 

السیاسات الخاصة بالمسار : المسار الوظیفي هي  إدارةالمشاكل جوهریة في  أكثركانت  -
مراكز  إلىالوظیفي وتقادمها، عدم تمكن الموظفین من تحدید مرتكزاتهم الوظیفیة، االفتقار 

مهامها، وجود  من أساسیةبالمسارات الوظیفیة واعتبارها مهمة  اإلدارةالتقییم، عدم اهتمام 
  .محددة أهدافالعدید من البرامج التدریبیة بدون 

  :ومن توصیات الدراسة
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  .أن تؤخذ خطط المؤسسة قریبة وبعیدة المدى بعین االعتبار عند التخطیط للمهن -
  .إن تولى الترقیات المتاحة في أقسام أخرى االهتمام عند تحدید المسار الوظیفي -
  .واضحة ومحدودة خاصة بإدارة المسار الوظیفيإن تسن المؤسسات سیاسة  -
 .منح فرص متكافئة للتدریب لجمیع الموظفین -
  دراسةBrown,Bettina )2000( : أشكال وأنماط التغیر في الوظائف والمهن في

 .واشنطن
ــالتعرف على العوام إلىة ـــــهدفت هذه الدراس         ل التي تؤثر على تغییر الوظائف ـ
ــوالمه ــــن، والخصائص والسمات الشخصیة لألفراد والتي تشجعهم على تغیـــ ر الوظائف ـــ
ــوالمه الناس في العمل  أبقتتوصل البحث إلى أن الخطوط األساسیة للمهنة والتي ن، وقد ـــ

  .على نفس الوظیفیة للعاملین الیوم
  :ومن نتائج هذه الدراسة

یمیز األشخاص الذین  ائف الواعدة هي ماالثقة بالنفس والتوجه اإلیجابي نحو الوظ إن -
  .تغیر وتطویر مسارهم الوظیفي إلىیمیلون 

إن العائد المادي هو الدافع األهم وراء تغیر الوظیفة یلیها تحقیق السعادة الذاتیة والخبرات  -
  .العملیة المكتسبة من جراء التغیر

  :ومن توصیات الدراسة
المصاحبة لقرارات تغیر المسار الوظیفي والتركیز ضرورة االهتمام بالعوامل النفسیة  -

  .علیها
وتكیف مهاراتهم  Career Managersمدیري المهنة "زیادة االهتمام والتوعیة ب -

  .وخبراتهم
،مهاراتهم، خبراتهم  أهدافهمتوجیه الموظفین نحو التعرف على مواطن القوة لدیهم ، -

جراء التقییم الذاتي المستمر، وتطویرهم بما یتناسب مع المسار الوظیفي  ٕ ومیولهم الشخصیة وا
  .والوظائف التي یسعون لها ویحققون من خاللها المنفعة الشخصیة وأهداف المؤسسة
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  دراسةStevens and Farham )2000(: تطویر وتطبیق معیار الكفاءة في تعیین
في دائرة الخدمات االجتماعیة وطبقت الدراسة على مجلس مقاطعة غرب الموظفین 

 .سوسكن
معرفة تطویر وتطبیق معیار الكفاءة في تعیین الموظفین في دائرة  إلىوهدفت الدراسة     

مجلس مقاطعة غرب سوسكن، وأجرى الدراسة وطبقت الدراسة على  -الخدمات االجتماعیة
من مجلس  Amanda Stevensمن جامعة بورت سماوث و  David Fahamكال من 

 21، وكانت عینة الدراسة تتكون من 2000مقاطعة غرب سوسكن بانجلترا وذلك في عام 
  .امرأة 13رجال و 8من كبراء المدیرین منهم 
  :ومن نتائج هذه الدراسة

اءات المهمة إن نظام اختیار الموظفین المعمول به ینقصه الوعي لمسائل المساواة واإلجر  -
  .من قبل المسئولین عن التوظیف

إن اختیار الموظفین في دائرة الخدمات االجتماعیة یرتكز بشكل رئیسي على المقابالت  -
  .ونموذج الطلب وفحص المرجعیة، ولم یتم إدارة هذا النظام بصورة كاملة

ها دائرة الخدمات إن نظام التوظیف القائم على مبدأ الكفاءة هو أحد المحفزات التي اعتمدت -
  .االجتماعیة لتشكیل السیاسة العامة لمصادر القوى البشریة

  :وأوصت الدراسة بما یلي
  .ضرورة بناء نظم أكثر تخصصا وخصوصا في تخطیط القوى البشریة -
إعطاء المدراء مسؤولیة كاملو في إدارة شؤون موظفیهم وتزویدهم بإطار عمل وسیاسات  -

  .مناسبة لتسهیل التخطیط االستراتیجي والعملیات اإلداریة
  دراسةBernthal and Rioux )2005 :(التعیین  االستقطاب األفضل واستراتیجیات

بعض األعضاء في مركز  وطبقت الدراسة على.ونتائجها في تحسین المخرجات المؤسسیة
 .المعاییر التطوریة للموارد البشریة بواشنطن
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وهدفت هذه الدراسة الى التعرف على افضل عملیات االستقطاب، ولقد اجرى الدراسة     
تلك الدراسة  (Paul Bernthal)و  (Sheila M , Rioux) كل من مستشار االبحاث

 بعنوان االستقطاب االفضل واستراتیجیات التعیین ونتائجها في تحسین المخرجات المؤسسیة
  .ونشرت عبر مركز 

  :وعالقتها ببعض المتغیرات فاعلیة الذاتالدراسات التي تناولت  - 2
  :الدراسات المحلیة - 1- 2
  بالكفاءة الذاتیة مصدر الضبط الصحي وعالقته : )2006/2007(علیوة سمیةدراسة

 .لدى مرضى السكري

تخصص علم النفس المرضي  مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس 
  .االجتماعي

هدف الدراسة هو معرفة العالقة الكامنة بین مصدر الضبط الصحي والكفاءة لقد كان     
ل من ابعاد مصدر ومعرفة فیما اذا كانت هناك عالقة بین ك نالذاتیة لدى مرضى السكری

، وذلك من خالل )دة المرضالسن،م(الضبط الصحي والكفاءة الذاتیة بالعوامل التالیة
  :الدراسةفرضیات 

  .توجد عالقة ارتباطیه بین ابعاد مصدر الضبط الصحي والكفاءة الذاتیة -

والسن لدى ) االزمان(توجد عالقة ارتباطیه بین مصدر الضبط الصحي ومدة المرض  -
  .السكريالمرضى 

  .بین الكفاءة الذاتیة ومدة المرض والسن لدى مرضى السكري ارتباطیهتوجد عالقة  -

في ابعاد مصدر الضبط بین مرضى السكري باختالف توجد فروق ذات داللة احصائیة  -
  .الجنس والمستوى التعلیمي
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تالف بین درجة الكفاءة الذاتیة والمرضى السكري باخاحصائیة فروق ذات داللة  توجد -
  .الجنس والمستوى التعلیمي

فردا  86وكانت عینة الدراسة تتكون من رتباطي ستخدمت الباحثة المنهج الوصفي االولقد ا  
مقیاس مصدر الضبط الصحي واستبیان لقیاس ستخدمت الباحثة او .یعاني من مرض السكري

  . SPSSوتمت المعالجة االحصائیة ببرنامج.الكفاءة الذاتیة لدى مرضى السكري

وخلصت نتائج الدراسة إلى انه ال توجد عالقة ارتباطیه بین البعد الداخلي والكفاءة    
الذاتیة،لكن ترتبط ببعدي ذوي النفوذ والحظ والصدفة،كما ال توجد عالقة ارتباطیه بین كل 

وكذلك انه ال توجد ,من مصدر الضبط الصحي والكفاءة الذاتیة بكل من مدة المرض والسن
حصائیا في أبعاد مصدر الضبط الصحي باختالف الجنس والمستوى فروق دالة إ

في حین أثبتت التعلیمي،وال توجد فروق دالة إحصائیا في درجة الكفاءة الذاتیة بین الجنسین،
  العینة باختالف مستواهم التعلیميانه توجد فروق في درجة الكفاءة الذاتیة بین أفراد 

 رضى بأسلوب الحیاة لدى م وعالقتها الذات الكفاءة: )2008/2009( دراسة عدودة صلیحة
  .قصور الشریان التاجي، وهي مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس الصحة

وهدفت الدراسة الى الكشف عن العالقة الكامنة بین الكفاءة الذاتیة واسلوب الحیاة لدى    
  :الت التالیةمرضى قصور الشریان التاجي وذلك من خالل طرح التساؤ 

هل توجد عالقة ارتباطیة بین الكفاءة الذاتیة وعامل التغذیة لدى مرضى قصور الشریان  -
  التاجي؟

بین الكفاءة الذاتیة وعامل الریاضة لدى مرضى قصور الشریان  ارتباطیههل توجد عالقة  - 
  التاجي؟



الدراسات السابقة :..................................................................الفصل  الخامس   
 

 
 

132 

رضى قصور الشریان بین الكفاءة الذاتیة وعامل التدخین لدى م ارتباطیههل توجد عالقة  -
  التاجي؟

بین الكفاءة الذاتیة وعامل الكحول لدى مرضى قصور الشریان  ارتباطیههل توجد عالقة  -
  التاجي؟

ـــوشملت الدراس    ــ ــ ــ ــواستخدم المنهفردا من الجنسین  40ة عینة وقدرها ــــ ج الوصفي ـــ
ـــــاالرتباط ــــ الباحثة على مقیاس توقعات الكفاءة الذاتیة  ي، وبالنسبة ألداة البحث فقد اعتمدتــــ
  .واستبیان اسلوب الحیاة Ralf Schwarzerالعاملة 

  نتائج البحث  وأسفرت

موجبة بین الكفاءة الذاتیة وعامل التغذیة لدى مرضى قصور  ارتباطیهعلى وجود عالقة  -
  .تاجيالشریان ال

لدى مرضى قصور  وعامل الریاضةین الكفاءة الذاتیة ب ارتباطیه جزئیةعلى وجود عالقة  -
  .الشریان التاجي

لدى مرضى قصور  ین الكفاءة الذاتیة وعامل التدخینب عالقة ارتباطیه عكسیةعلى وجود  -
  .الشریان التاجي

لدى مرضى قصور  ین الكفاءة الذاتیة وعامل الكحولب ارتباطیه عكسیةعلى وجود عالقة  -
  .الشریان التاجي

  :وتم ادراج التوصیات واالقتراحات كما یلي   

الذاتیة وأسلوب الحیاة اجراء المزید من الدراسات للكشف عن العالقة الكامنة بین الكفاءة  -
  .لدى مرضى قصور الشریان التاجي



الدراسات السابقة :..................................................................الفصل  الخامس   
 

 
 

133 

ضرورة المزاوجة بین التكفل العضوى والتكفل النفسي في المستشفیات وجمیع القطاعات  -
  .الصحیة

تعامل األطباء والفریق الشبه طبي بطریقة أكثر سیكولوجیة لخلق نوع من الثقة ضرورة  -
  .نحو االطباء والمستشفى

  الكفاءة الذاتیة وعالقتها بتقبل العالج لدى مرضى : )2009/2010(رحاحلیة سمیة
سرطان الخاضعین للعالج الكیمیائي، وهي مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علم ال

 .یادي تخصص علم النفس الصحةالنفس الع

  :الدراسة إلى مجموعة من أهداف منهاهدفت     

للعالج الكیمیائي مریض السرطان الخاضع ة بین الكفاءة الذاتیة والتزام تحدید نوع العالق -
  .األدویة الموصوفة من قبل الطبیب كمیا ونوعیا بتناول 

  لعالج الكیمیائي اتحدید نوع العالقة بین الكفاءة الذاتیة والتزام مرضى السرطان بحصص  - 

للعالج الكیمیائي  ینالسرطان الخاضع ن الكفاءة الذاتیة والتزام مرضىتحدید نوع العالقة بی -
  . بمواعید الطبیة

للعالج  ینالسرطان الخاضع ىضالقة بین الكفاءة الذاتیة ومراقبة مر تحدید نوع الع -
  .الكیمیائي لحالتهم الصحیة

تحدید نوع العالقة بین الكفاءة الذاتیة ومداومة مرضى السرطان الخاضعین للعالج  -
  .الكیمیائي على ممارسة النشاط الریاضي

تباع مرضى السرطان الخاضعین للعالج الكیمیائي  - ٕ تحدید نوع العالقة بین الكفاءة الذاتیة وا
تم تحقق من الفرضیة العامة ولتحقیق هذه االهداف . لتوصیات الطبیب للحمیة الغذائیة تبعا

بین الكفاءة الذاتیة وتقبل العالج لدى مرضى السرطان توجد عالقة دالة إحصائیا  وهي 
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ولقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وكانت عینة الدراسة . الخاضعین للعالج الكیمائي
كأداة  دراسة كل من استبیان توقعات الكفاءة الذاتیة مریض وتم استخدام  112تتكون من 

حصائیة المستخدمة المتوسط الحسابي بینما االسالیب اإل.ن تقبل العالجالعامة واستبیا
  .واالنحراف المعیاري ومعامل االرتباط بیرسون

ودلت نتائج الدراسة أن تقبل العالج من طرف مرضى السرطان الخاضعین للعالج      
  .یرتبط ارتباطا ایجابیا بالكفاءة الذاتیة الكیمیائي

  :وكانت توصیات الدارسة تتلخص في بعض النقاط وأهمها

  .تشجیع البحث العلمي في مجال األبعاد النفسیة لألمراض  -

االهتمام بالتخصصات التي تهتم في آن واحد بالجانب الطبي للمرض العضوي وكذلك  -
  .جاتهعنه وعن عالاألبعاد النفسیة المترتبة 

ضرورة تعریف المریض بمرضه والعالج الذي یتلقاه والجوانب اإلیجابیة والسلبیة للعالج  -
   .یب لتحسین حالته الصحیة الراهنةبعالجه وتوصیات الطب التزامهعلى ضرورة  والتأكید

  الفعالیة الذاتیة وعالقتها باالنضباط الصحي لدى مرضى : )2011/2012(رشید رزقي
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس العیادي تخصص .المزمنالقصور الكلوي 
 .علم نفس الصحة

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بین الفعالیة الذاتیة واالنضباط الصحي لدى    
  :مرضى القصور الكلوي المزمن،وذلك من خالل االجابة على التساؤل التالي

الفعالیة الذاتیة واالنضباط الصحي لدى مرضى القصور  هل توجد عالقة ارتباطیه بین
  الكلوي المزمن؟
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فردا من الجنسین،واستخدم المنهج الوصفي  124وقد شملت الدراسة عینة وقدرها    
  .االرتباطي

  :واعتمدت الدراسة على االدوات التالیة

  .Ralf Schwarzerمقیاس توقعات الفعالیة الذاتیة العامة  -

  .ضباط الصحياستبیان االن -

معامل  -معامل بیرسون -ولقد استخدمت االسالیب االحصائیة المانسبة لدراسة ومتمثلة    
  . Sppsبرنامج  -ألفا كرونباخ

ولقد اسفرت الدراسة على تحقیق الفرضیة العامة اي وجود عالقة ارتباطیه موجبة بین 
  .مزمنالفعالیة الذاتیة واالنضباط الصحي لدى مرضى القصور الكلوي ال

  :وقدمت الدراسة مجموعة من االقتراحات من اهمها

ــي نفسانــــــطبیب مختص، طبیب عام،أخصائ( ضرورة العمل الجماعي - ي،أخصائي ــ
من أجل انجاح البرامج العالجیة مع المرض المزمن ومنهم مرض القصور ) التغذیة، ممرض
  .الكلوي المزمن

االنضباط الصحي للمرضى القصور الكلوي ضرورة ادماج دورات تكوینیة حول موضوع  -
  .المزمن

 .ضرورة ادماج المریض منذ البدایة في الخطة العالجیة ومشاركته فیها -

 لدى مرضى  التدین وعالقته بكل من التفكر وفاعلیة الذات :) 2014/2015( قریشي فیصل
علم النفس اطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في .االضطراب الوعائیة القلبیة
 .تخصص علم النفس العیادي
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هدفت الدراسة الى الكشف عن طبیعة العالقة بین سلوك التدین وكل من التفكیر وفاعلیة   
الذات، فضال عن التعرف على الفروق بین مرضى االضطرابات الوعائیة القلبیة في كل من 

جابة على االسئلة المتغیرات السابقة تبعا للجنس والمستوى التعلیمي وذلك من خالل اال
  :التالیة

  الى اي مدى ینتشر كل من التدین والتفكر وفاعلیة الذات لدى المصابین
 باالضطرابات الوعائیة؟

  لدى  یة بین سلوك التدین والتفكرذات داللة احصائ ارتباطیههل توجد عالقة جوهریة
 المصابین باالضطرابات الوعائیة القلبیة؟

  فاعلیة ارتباطیه ذات داللة احصائیة بین سلوك التدین و هل توجد عالقة جوهریة
 لدى المصابین باالضطرابات الوعائیة القلبیة؟ الذات
  هل توجد عالقة جوهریة ارتباطیه ذات داللة احصائیة بین التفكر وفاعلیة الذات لدى

 المصابین باالضطرابات الوعائیة القلبیة؟
 احصائیة بین العمر وكل من سلوك ات داللة هل توجد عالقة جوهریة ارتباطیه ذ

 لدى المصابین باالضطرابات الوعائیة القلبیة؟ التدین والتفكر
  هل توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات درجات مرتفعي التفكر

 ومتوسطات منخفضي التفكر في سلوك التدین لدى المصابین باالضطرابات الوعائیة القلبیة؟
 حصائیة بین متوسطات درجات مرتفعي فاعلیة الذات هل توجد فروق ذات داللة ا

ومتوسطات منخفضي فاعلیة الذات في سلوك التدین لدى المصابین باالضطرابات الوعائیة 
 القلبیة؟
  هل تختلف درجات مرضى االضطرابات الوعائیة القلبیة في كل من سلوك التدین والتفكر

 وفاعلیة الذات باختالف الجنس والمستوى التعلیمي؟
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  هل یمكن التنبؤ بسلوك التدین لدى مرضى االضطرابات الوعائیة القلبیة في ضوء كل
 من التفكر وفاعلیة الذات؟

وكانت عینة الوصفي االرتباطي وهو المناسب لهذه دراسة  وقد استخدم الباحث المنهج     
ـــوقد استخي عینة عرضیة، ــمریض وه 40ة تتكون من ــــــالدراس ــــسل اســــــدم مقیـ وك ــ
ــــــالتدی   :، كما استخدم االسالیب االحصائیة التالیةو مقیاس فاعلیة الذات ن، مقیاس التفكرـــــ

ـــالح - ـــ ـــــزمة االحصائیــ ــ ــ ــوم االجتماعیـــــــــــة للعلــ ــــــــــالمتوسط -.Spps 18ة ــــ ــ ــ ــ ات ــــــــ
ـــــــة، االنحراف ــــالت االرتباط ات ــالحسابی ــة، معامـــ ــــ ــ ــــــــبیرس( المعیاری ــ ــــون، ألفـــ ا ـــــــــــــــــــــ

ـــــكرونب ـــ تحلیل االنحدار الخطي  -تحلیل التباین االحادي -)ت(اختبار - )اخ، جتمانــــ
  .المتعدد

  :وتوصلت الدراسة الى النتائج التالیة

اعلیة الذات لدى المصابین باالضطرابات الوعائیة القلبیة ینتشر كل من التدین والتفكر وف -
  .بدرجات فوق المتوسط

بین درجات  0.01وجود عالقة ارتباطیه موجبة ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة -
  .سلوك التدین ودرجات التفكر

بین درجات  0.01وجود عالقة ارتباطیه موجبة ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة -
سلوك التدین ودرجات فاعلیة الذات، وانعدام تلك العالقة في درجات بعد التعامل مع 

  .المرض

بین درجات  0.01وجود عالقة ارتباطیه موجبة ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة -
  .سلوك التدین ودرجات فاعلیة الذات
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 لكل من درجات الكلیةعدم وجود عالقة ارتباطیه موجبة  داللة احصائیا بین العمر وبین ال-
  .وفاعلیة الذات التفكر ،سلوك التدین

في سلوك التدین بین متوسطات  0.01وجود فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة -
  .درجات مرتفعى التفكر ومتوسطات درجات منخفضي التفكر لصالح مرتفعي التفكر

سلوك التدین بین متوسطات في  0.01وجود فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة -
درجات مرتفعى فاعلیة الذات ومتوسطات درجات منخفضي فاعلیة الذات لصالح مرتفعي 

  .فاعلیة الذات

عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین درجات الذكور ودرجات االناث في كل من  -
فروق ذات داللة  عدم وجود. سلوك التدین والتفكر وفاعلیة الذات،إال في بعد التفكر التعایشي

احصائیة في درجة سلوك التدین تبعا للمستوى التعلیمي، ووجود فروق ذات داللة احصائیة 
لصالح أصحاب المستوى الجامعي، في درجات التفكر وفاعلیة  0.05عند مستوى داللة 

  .الذات تبعا لنفس المتغیر السابق

  .یمكن التنبؤ بسلوك التدین في ضوء التفكر -

  :اهمهاوالمقترحات دراسة بمجموعة من التوصیات ولقد اوصت ال

  .ضرورة تحسیس المجتمع إلى أهمیة ممارسة التدین وعبادة التفكر قوال وفعال  -

  .السعي في وضع التأصیالت اإلسالمیة للعلوم االجتماعیة  -

  .تصمیم برامج إرشادیة تؤدي إلى تعزیز سلوك التدین وعبادة التفكر لدى مرضى القلب -

  .االعتماد على القرأن الكریم والسنة النبویة في استنباط برامج التشخیص والعالج النفسي -
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دراسة الصلوات المفروضة وعالقتها بكل من التفكر وفاعلیة الذات لدى المصابین بمرض  -
  .مزمن

  .دراسة التدین بدین االسالم وعالقته ببعض سمات الشخصیة -

  :الدراسات العربیة - 2- 2
 الحیاة الضاغطة العالقة بین فاعلیة الذات وأحداث  : )1995(یة الدسوقيراو  دراسة

 .لدى مراهقات
في تحدید الفروق بین مرتفعي ومنخفضي فاعلیة الذات من المراهقات  إلىتهدف الدراسة    

فاعلیة اإلحساس بأحداث الحیاة الضاغطة وكذلك في القلق واالكتئاب، ومعرفة التفاعل بین 
تألفت .الذات ومستوى أحداث الحیاة الضاغطة في تأثیرها المشترك على القلق واالكتئاب

بنات من المدرسة الثانویة طالبة من المرحلة الثانویة بالفرقة الثانیة والثالثة ) 60(العینة من 
عام، واستخدمت مقیاس فاعلیة الذات العامة، مقیاس  )18-16(من  أعمارهموحت ار ت

  .مقیاس االكتئاب أحداث الحیاة الضاغطة، قائمة القلق،
  :النتائج الدراسة عما یلي أسفرتوقد 

بضغوط الحیاة  إحساسهمبین مرتفعي ومنخفضي الفاعلیة في  إحصائیاوجود فروق دالة  -
 .الفاعلیةلصالح منخفضي 

بین مرتفعي ومنخفضي الفاعلیة الذاتیة في القلق واالكتئاب لصالح  إحصائیاهناك فروق دالة 
  )120ص، 2009غالب بن محمد علي المشیخي،(.منخفضي الفاعلیة الذاتیة

على حل المشكالت االجتماعیة وعالقتها بفاعلیة الذات القدرة  :)2001(العدلدراسة  -
 .واالتجاه نحو المخاطر

العالقة بین القدرة على حل المشكالت االجتماعیة وفاعلیة وهدفت الدراسة لمعرفة       
  .الذات واالتجاه نحو المخاطر
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طالبا عینة استطالعیة وكانت  53طالبا منهم  229واشتملت على عینة مكونة من     
الباحث وقیاس االتجاه  إعدادطالب عینة نهائیة، واستخدم الباحث مقیاس فاعلیة الذات  176

االجتماعیة إعداد عادل الباحث ومقیاس القدرة على حل المشكالت   دإعدانحو المخاطر 
ومقیاس وسیلة الحل والتحقق، كما استخدم معامالت االرتباط التتابعي ) 1998(محمد العدل 

وجود مسار للعالقة بین حل  إلى، حیث توصلت النتائج SPSSوبرنامج  8وبرنامج لیزرل 
  .المشكالت االجتماعیة وفاعلیة الذات لكنه غیر موجود مع االتجاه نحو المخاطرة

  عالقة الندم الموقفي وفاعلیة الذات  وتحدید الفروق بین  :)2006( المصريدراسة
 .الجنسین في مستوى الندم الموقفي

ین الندم الموقفي وفاعلیة الذات ب هرتباطیإلى الكشف عن العالقة اإلهدفت الدراسة     
) 162(وتحدید الفروق بین الجنسین في مستوى الندم الموقفي وقد تكونت عینة الدراسة من 

وقد استخدم الباحث معامالت  اإلناثمن ) 145(من الذكور ) 17(طالبا وطالبة، منهم 
ــالمقنن على طلبة ـــــوقد استخدم مقیاس الفاعلیة الذاتیاالرتباط ومعامل كرونباخ ألفا  ة ــ

  :ت األردنیة، وأشارت النتائج إلىالجامعا
محمود دیاب .(وجود عالقة ارتباطیه سالبة بین الندم الموقفي وفاعلیة الذات -

  .)48-47.ص،2009علوان،
  قلق المستقبل وعالقته بكل من : )2009(دراسة غالب بن محمد علي المشیخي

 .من طالب جامعة الطائففاعلیة الذات ومستوى الطموح لدى عینة 
وهدفت الدراسة .متطلب تكمیلي لنیل درجة الدكتوراه في علم النفس تخصص إرشاد نفسي   

  :الى مجموعة من االهداف اهمها
  .معرفة العالقة بین قلق المستقبل وفاعلیة الذات -
  .معرفة العالقة بین قلق المستقبل ومستوى الطموح -
  .الذات ومستوى الطموحمعرفة العالقة بین فاعلیة  -
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معرفة الفروق ذات داللة االحصائیة بین مرتفعي ومنخفضي فاعلیة الذات في قلق  -
  .المستقبل

معرفة الفروق ذات داللة احصائیة  بین مرتفعي ومنخفضي مستوى الطموح في قلق  -
  .المستقبل

  .طالب 720عتمد الباحث المنهج الوصفي وكانت عینة الدراسة تتكون من وا   
مقیاس  -مقیاس فاعلیة الذات -مقیاس قلق المستقبل: واستخدم كل من األدوات التالیة

  .مستوى الطموح
ـــواالسالیب االحصائی     ــالمتوسط:ة التي استخدمت هيــ ــ ات ـــــاالنحراف -ات الحاسبیةـــ

ختبار ا –وتحلیل التباین األحادي  – T,Test) ت(اختبار  –معامالت االرتباط  -المعیاریة
L.S.D  تحلیل االنحدار متعدد الخطوات –للمقارنات البعدیة.  

  :وجاءت نتائج دراسة كما یلي   

 المستقبل قلق في الطالب درجات بین إحصائیة داللة ذات سالبة عالقة توجد -1
 . الذات فاعلیة في مھودرجات

 المستقبل قلق في الطالب درجات بین إحصائیة داللة ذات سالبة عالقة توجد  -2
 . الطموح مستوى في مھودرجات

 الذات فاعلیة في الطالب درجات بین إحصائیة داللة ذات موجبة عالقة توجد -3
 . الطموح مستوى في مھودرجات

 فاعلیة يمرتفع البالط اتدرج طاتمتوس بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد  -4
 المستقبل قلق مقیاس على الذات فاعلیةي ضمنخف البالطات درج ومتوسطات الذات

 . الذات فاعلیة منخفضي الطالب لصالح
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 مستوى مرتفعي الطالب درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد -5
 المستقبل قلق مقیاس على الطموح مستوىضي منخف البالط درجات ومتوسطات الطموح
 . الطموح مستوى منخفضي الطالب لصالح

 وطالب العلوم كلیة طالب درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد -6
 لصالح وذلك الدراسیة والسنة للتخصص تبعاً  المستقبل قلق مقیاس على اآلداب كلیة

 .اآلداب كلیة طالب
 وطالب العلوم كلیة طالب درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد -7

 لصالح وذلك الدراسیة والسنة للتخصص تبعاً  الذات فاعلیة مقیاس على اآلداب كلیة
 . العلوم كلیة طالب

 وطالب العلوم كلیة طالب درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق توجد -8
 لصالح وذلك الدراسیة والسنة للتخصص تبعاً  الطموح مستوى مقیاس على اآلداب كلیة

 . العلوم كلیة طالب
  . الطموح ومستوى الذات فاعلیة ضوء في المستقبل بقلق التنبؤ یمكن -9

ـــــــــــــــــــالتوصی ـــــــ  : اتــ
  :أهمها من كان التوصیات من بعدد الباحث أوصى فقد الدراسة نتائج ضوء في
 هموتعلیم الحقیقیة همإمكانات على التعرف خالل من مھمستقبل نحو الشباب توعیة -
 غیر هطموحات فریسة الشاب یقع ال حتى سلیمة أسس على للمستقبل التخطیطهارات م

 . الواقعیة
 حلول إیجاد ومحاولة واالقتصادیة االجتماعیة هممشكالت إدراك على الشباب مساعدة  -
 .لها
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خصوصا و  اتالجامع ها فيقبول یمكن التي األعداد لتحدید مستقبلیة خطة وضع  -
 من الحد أجل من والتعلیم التربیة وزارةفي ضوء احتیاجات  یة وذلكاألدب التخصصات

 . الشباب بین البطالة تفاقم
ووقایتهم  تهمتوعی أجل من الشباب مع الحوار قنوات وفتح والمحاضرات الندوات إقامة  -

 .االضطرابات من

  :الدراسات األجنبیة - 3- 2 

  دراسة باندوراBandura )1999( :ة الذات واالكتئاب لدى المراهقینبعنوان فاعلی. 

هدفت الدراسة  إلى تحدید ما إذا كانت فاعلیة الذات تؤثر بشكل مباشر أو غیر         
فاعلیة "مباشر على االكتئاب لدى المراهقین، وقد افترضت أن نوعین من فاعلیة الذات هما 

فاعلیة الذات " و Perceived Socail Self Efficacy-"الذات االجتماعیة المدركة
، سوف یكون لها تأثیر Perceived Academics Self Efficacy–األكادیمیة المدركة 

مراهق، وتوصلت النتائج ) 282(على االكتئاب لدى المراهقین، وتألفت عینة الدراسة من 
ــي  إلى أن المرهقین الذین لدیهم فاعلیة ذات اجتماعیة عالیة ، كان لدیهم إنجاز أكادیمـــ

ــح اقل، ومستوى منخفض من ا ـــى وسلوك جانـ الكتئاب وذلك مقارنة باألخرین ذوي فاعلیة أعلــ
كما كان لدیهم مستوى أعلى من االكتئاب،وأن االنخفاض في  الذات االجتماعیة المنخفضة

فاعلیة الذات األكادیمیة وفاعلیة الذات االجتماعیة  یسهمان في ظهور االكتئاب لدى 
األكادیمي وفي السلوك البناء ین، إما بشكل مباشر أو من خالل التأثیر في اإلنجاز المراهق

 .اجتماعیا

  دراسة ویلز وهلWillis&Hill )2002(: بدراسة بعنوان العالقة بین فاعلیة الذات
  .م التقني للمتعلمین عبر االنترنتوالتغذیة الراجعة للمعلم والدع



الدراسات السابقة :..................................................................الفصل  الخامس   
 

 
 

144 

م هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بین فاعلیة الذات والتغذیة  الراجعة للمعلم، والدع     
من أدوات القیاس " أداتین"كما تم تطویر التقني للمتعلمین وتم استخدام مقیاس فاعلیة الذات 

لقیاس التغذیة الراجعة للمعلم والدعم التقني للمتعلمین، كما تم دراسة المفردات التي 
استخدمت  لتقییم التغذیة الراجعة للمعلم والدعم التقني بواسطة مراجعان لمدى دقة الموضوع 

مادة على االنترنت وتم قیاس تصورات المتعلمون عبر االنترنت فیما یتعلق ) 55(م توفیر وت
) 163(بفاعلیة الذات ن والتغذیة الراجعة للمعلم والدعم التقني للطالب، وقد بلغ حجم العینة 

طالب فقط االستطالع ونتج عن ذلك ) 72(طالب من قسم تنمیة الموارد البشریة، وقد أجرى 
، وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق في فاعلیة الذات  بین )%44(جابةنسبة است

الطالب وفقا للخبرة والجنس، والتصنیف، وال یوجد عالقة بین فاعلیة الذات والتغذیة الراجعة 
للمعلم، وبین فاعلیة الذات والدعم التقني للمتعلم، ویوجد عالقة إیجابیة بین التغذیة الراجعة 

ــة لهذه الدراســــة، وتم اقتراح توسع نموذج والللمعلم  دعم التقني للطالب المتعلم، وكنتیجـــ
لیفید المتعلم  Bandura’s Triadic Reciprocal Causation الحتمیة التبادلیة لباندورا"

ویفید تطویر هذا النموذج في معرفة مدى تأثیر بیئة المتعلم على نجاحه عبر االنترنت 
 .باإلضافة إلى أنه یجب توفیر الدعم المستقل ذاتیا للمتعلمون عبر االنترنت

  دراسة جرايGray )2006( : فاعلیة الذات المدركة بین آباء المراهقین بالمرحلة
 .الوسطى دراسة نوعیة

هدفت الدراسة إلى الكشف عن معنى فاعلیة الذات األبویة لدى أباء المراهقین الذین     
عاما، وتم استخدام المنهج الوصفي لفحص معتقدات فاعلیة ) 17-14(تترواح أعمارهم بین 

دراك دورهم في تطویر شخصیة الذات األبویة، وأهداف ومسئولیات آباء  ٕ المرهقین، وفهم وا
  .المراهقین

ولقد تم ) المرحلة الوسطى(أبا، وجمیع أمهات المراهقین ) 14(وتألفت عینة الدراسة من      
ــإج م تسجیل المقابالت صوتیا،ونسخت حرفیا بواسطة ـــع كل مشترك، وتـــــراء مقابالت مـــ
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بیانات  الباحث، كما تم استخدام برنامج البحث النوعي لتنظیم وتحلیل المادة إلى
ـــة، ویكشــــــــــــــــوموضوعات فرعی ــ ـــف تحلیـــــــــــــــــ ـــــ ــــ ــــل البیانـــ ــ ــ ــ ــــات عــ ــن وجــ ــــ ات ـــموضوع) 5(ود ـــ

ـــ ـــرئیسیـ الموضوعات إلى  ة الفاعلیة، االتصال ،النتائج، التوافق، التغیرات وتعاد خالصةـ
كجزء من منهجیة الدراسة، وأشارت نتائج  المشتركین للتصدیق علیها أو إضافة إلى تعلیق

الدراسة عن أن المشتركون قد سجلو تصورا عالیا للفاعلیة في الدور األبوي، مستندین على 
وجهات نظرهم لسلوكیات المراهقین وعالقاتهم الحالیة معهم، شعر المشتركون بدرجات كفاءة 

ـــــین ووضع القیود ومراقبمرتفعة في السیطرة على األداء األكادیمي ألبنائهم المرهق ة ــ
انشطتهم، وذلك بالمقارنة بفاعلیتهم في السیطرة على نظائرهم ویعتبر االتصال المفتوح عبر 
المحادثات وتعلیم مهارات حل المشكلة جزءا هاما من عالقة اآلباء بالمراهقین وینعكس هدف 

مان وأن یصبحوا المشتركین على مساعدة المراهقین للوصول إلى مرحلة سن الرشد بأ
أعضاء منتجین في المجتمع، ومعرفة مسئولیاتهم كآباء ألداء دورهم في تعلیمهم، ویعتبر 

ترجع الفروق في اإلجابات  بویة،األالحفاظ على نتائج أفعال المراهقین من أهم المسئولیات 
ــــــ ـــــدة ومتمیــــ ـــــ ــــــورات على أسئلة المقابلة إلى أن لدى األفراد تصورات فریـ ـ ــ ـــــ ــــف تصــــــ ــــ ـزة، وتختل

ــــــــرة، العمــر، الشخصیة، أو مزاج المراهقین ــــ ــب األســـ ــــــــة وفقا لتركیــــــ   .فاعلیـــــــة الذات المدركــ

  :وعالقته ببعض المتغیرات الدراسات التي تناولت مستوى الطموح - 3
  :الدراسات المحلیة - 1- 3
  عالقة الضغط النفسي بمستوى الطموح لدى :)2012/2013(دراسة صالحي هناء

طلبة الجامعة المقیمین بجامعة ورقلة،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي 
 .،تخصص إرشاد وتوجیه

تهدف الدراسة الى معرفة العالقة بین الضغط النفسي ومستوى الطموح الدراسي لدى    
جامعي المقیم في اإلقامة الجامعیة بجامعة قاصدي مرباح ورقلة،وذلك من خالل الطالب ال

  :االجابة على تسؤالت الدراسة
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توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین الضغط النفسي ومستوى الطموح الدراسي لدى هل  -
  الطالب الجامعي المقیم؟

الطالب الجامعي المقیم تبعا هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في الضغط النفسي لدى  -
  لعامل الجنس؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في الضغط النفسي لدى الطالب الجامعي المقیم تبعا  -
  ؟)الثالثة -األولى(لعامل المستوى الدراسي

د فروق ذات داللة إحصائیة في الضغط النفسي لدى الطالب الجامعي المقیم جهل تو  -
  ؟)كلیة علوم الطبیعة والحیاة -لعلوم االجتماعیة واإلنسانیةكلیة ا(باختالف الكلیة

  :ولالجابة عن التساؤالت اقترحت فرضیات التالیة

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین الضغط النفسي ومستوى الطموح الدراسي لدى  -
  .الطالب الجامعي المقیم

الجامعي المقیم تبعا توجد فروق ذات داللة إحصائیة في الضغط النفسي لدى الطالب  -
   .لعامل الجنس

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في الضغط النفسي لدى الطالب الجامعي المقیم تبعا  -
  ).الثالثة -األولى(لعامل المستوى الدراسي

د فروق ذات داللة إحصائیة في الضغط النفسي لدى الطالب الجامعي المقیم جتو  -
  .)كلیة علوم الطبیعة والحیاة -اعیة واإلنسانیةكلیة العلوم االجتم(باختالف الكلیة

طالب مقیم  200وكانت عینة الدراسة تتكون من  استخدم المنهج الوصفي االستكشافي،   
باالقامة الجامعیة من كلیة العلوم االجتماعیة واالنسانیة وكلیة علوم الطبیعة والحیاة  من 

وكانت اداة الدراسة  المستوى الدراسي األولى والثالثة وقد تم اختیارها بطریقة عشوائیة،



الدراسات السابقة :..................................................................الفصل  الخامس   
 

 
 

147 

،واستخدمت ص بمستوى الطموح الدراسياستباینین االول خاص بالضغط النفسي والثاني خا
معامل االرتباط  -التجزئة النصفیة -معامل ألفا كرومباخ: االسالیب االحصائیة التالیة

االنحراف المعیاري والمتوسط  - T.testاختبار  -معامل سبیرمان وبروان -بیرسون
  ).SPPS )15,0برنامج الرزم االحصائیة  -الحسابي

  :يوكانت نتائج الدراسة كما یل

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین الضغط النفسي ومستوى الطموح الدراسي لدى  -
  .الطالب الجامعي المقیم

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في الضغط النفسي لدى الطالب الجامعي المقیم تبعا  -
  . لعامل الجنس

جامعي المقیم تبعا ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في الضغط النفسي لدى الطالب ال -
  ).الثالثة -األولى(لعامل المستوى الدراسي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في الضغط النفسي لدى الطالب الجامعي المقیم  -
  ).كلیة علوم الطبیعة والحیاة -كلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة(باختالف الكلیة

  :نهاولقد ختمت الدراسة بمجموعة من االقتراحات من بی

االهتمام بالصحة النفسیة للطالب الجامعي من طرف المصالح المختصة بشؤون الطلبة  -
  .داخل المؤسسات الجامعیة

انشاء قسم أو مركز داخل الجامعة لمتابعة مشاكل الطلبة النفسیة منها والتربویة والمساعدة  -
  .في حلها باالعتماد على أخصائین ومشرفین في المجال
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محاولة تنمیة مستوى الطموح لدى طلبة الجامعة المقیمین بما یتفق مع الواقع االجتماعي  -
 الیأسالدراسیة االنیة والمستقبلیة وهذا للحیلولة دون وقوع في  اتجاهاتهموالتعلیمي ولما یخدم 

  .واإلحباط

وذلك لتقدیم الدعم االستفادة من نتائج هذه الدراسة من قبل القائمین علال البرامج االرشادیة  -
  .النفسي والمساندة االجتماعیة لمواجهة أثار الضغوط النفسیة

  القلق االجتماعي وعالقته بمستوى الطموح لدى : )2012/2013(دراسة دالل یوسفي
 .تالمیذ السنة الثانیة ثانوي دراسة میدانیة ببعض الثانویات المتواجدة ببلدیة المسیلة

  .جستیر في علم النفس، تخصص علم النفس االجتماعيمذكرة مكملة لنیل شهادة الما

عالقة بین القلق االجتماعي ومستوى الطموح وكذا مستوى هدفت الدراسة توضیح طبیعة   
في هذین المتغیرین، وذلك ) علمي وأدبي(كل منهما وداللة الفروق بین الجنسین والتخصص

  :خالل فرضیات الدراسة ومتمثلة في من 

سالبة دالة إحصائیا  بین القلق االجتماعي ومستوى الطموح لدى عینة توجد عالقة  -
  .الدراسة

  .لدى عینة الدراسة مستوى القلق االجتماعي عال -

  .لدى عینة الدراسة مستوى الطموح عال -

  .توجد فروق دالة إحصائیا في القلق االجتماعي تعزى لمتغیر الجنس لدى عینة الدراسة -

  .حصائیا في مستوى الطموح تعزى لمتغیر الجنس لدى عینة الدراسةال توجد فروق دالة إ -

توجد فروق دالة إحصائیا في القلق االجتماعي تعزى لمتغیر التخصص لدى عینة  -
  .الدراسة



الدراسات السابقة :..................................................................الفصل  الخامس   
 

 
 

149 

الجنس لدى عینة  تعزى التخصص ال توجد فروق دالة إحصائیا في مستوى الطموح -
  .الدراسة

ا وتلمیذة  واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي تلمیذ 160تكونت عینة الدراسة من      
، وكانت أداة الدراسة تتكون من مقیاسین وهما مقیاس مستوى الطموح ومقیاس االرتباطي

المتوسطات الحسابیة واالنحراف :القلق االجتماعي،وتم استخدام االسالیب االحصائیة التالیة
  .مل االرتباط بیرسونمعا -Test. Tاختبار  -معامل التمییز-التباین -المعیاري

  :وجاءت نتائج الدراسة كما یلي   

وجود عالقة سالبة دالة إحصائیا  بین جل أبعاد القلق االجتماعي ومستوى الطموح ككل  -
وابعاد مستوى الطموح والقلق االجتماعي ككل، كذلك بین القلق االجتماعي ككل ومستوى 

  .الطموح ككل

  .إن مستوى القلق االجتماعي متوسط لدى عینة الدراسة  وبالتالي الفرضیة - 

  .إن مستوى الطموح عال لدى تالمیذ السنة ثانوي المعنیین بالدراسة  -

وجود فروق إحصائیا بین الجنسین في القلق االجتماعي على المقیاس ككل، وعلى جل  -
  .أبعاده لصالح اإلناث 

  .ن الجنسین في مستوى الطموح على المقیاس ككل واألبعاد كلهاعدم وجود فروق دالة بی -

وجود فروق دالة إحصائیا بین التخصصین العلمي واألدبي على مقیاس القلق االجتماعي  -
  .وجل أبعاده لصالح التخصص األدبي

وجود فروق دالة إحصائیا بین التخصصین العلمي واألدبي على مقیاس مستوى الطموح  -
  .صالح التخصص العلميوكل أبعاده ل
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  :كانت اقتراحات الدراسةوقد 

توعیة الشباب نحو مستقبلهم من خالل التعرف على إمكاناتهم الحقیقیة وتعلیمهم مهارات  -
 .التخطیط للمستقبل على أسس سلیمة حتى  ال یقع التلمیذ فریسة طموحاته الغیر واقعیة

المرحلة الثانویة عن طریق إجراء التعرف على االحتیاجات النفسیة واالجتماعیة لتالمیذ  -
 .مجموعة من البحوث النفسیة واالجتماعیة علیهم

 .مساعدة التالمیذ عن إدراك مشكالتهم االجتماعیة ومحاولة إیجاد حلول لها -
االهتمام بإعداد البرامج اإلرشادیة التي تساعد على تقویة وتعزیز التفاعل واالندماج  -

 .انویةاالجتماعي لدى تالمیذ المرحلة الث

  :دراسات العربیة - 2- 3

  قلق المستقبل وعالقته بكل من : ) 2010/2011 (نیفین عبد الرحمن المصريدراسة
 .فاعلیة الذات ومستوى الطموح األكادیمي لدى عینة من طلبة جامعة األزهر بغزة

) بحث تكمیلي( قدمت الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر     
 .في قسم علم النفس بكلیة التربیة بجامعة األزهر بغزة

هدفت الدراسة للتعرف على قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلیة الذات ومستوى 
  :الطموح األكادیمي ومحاولة اإلجابة على التساؤالت التالیة

هل توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین قلق المستقبل وفاعلیة الذات لدى عینة  -
  الدراسة؟

هل توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین قلق المستقبل و مستوى الطموح  -
  األكادیمي لدى عینة الدراسة؟
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ــالطالب ذوي قلق المستقب هل توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائیة بین - ل ـــ
 لدى عینة الدراسة؟ في درجاتهم في فاعلیة الذات ) منخفض -مرتفع(
ــه - ـــ ــ ــل توجـ ـــــــــــد فروق ذات داللة إحصائیــــــ ــة بین الطالب ذوي قلق المستقبـ ــــ ل ــ
  في درجاتهم في مستوى الطموح األكادیمي لدى عینة الدراسة؟) منخفض -مرتفع(
ونوع ) منخفض -مرتفع( بین قلق المستقبل للتفاعل إحصائیاهل یوجد أثر دال  -

  فاعلیة الذات لدى عینة الدراسة؟ على) إناث –ذكور (الجنس 
والتخصص ) منخفض -مرتفع( هل یوجد أثر دال إحصائیا للتفاعل بین قلق المستقبل -
  على فاعلیة الذات لدى عینة الدراسة؟) آداب–علوم (
والجنس ) منخفض -مرتفع( قلق المستقبل هل یوجد أثر دال إحصائیا للتفاعل بین -
  على مستوى الطموح األكادیمي لدى عینة الدراسة؟) إناث –ذكور (
و المستوى ) منخفض -مرتفع( هل یوجد أثر دال إحصائیا للتفاعل بین قلق المستقبل -

على مستوى الطموح األكادیمي لدى عینة ) منخفض –مرتفع (االجتماعي االقتصادي 
  الدراسة؟

والتخصص ) منخفض -مرتفع( یوجد أثر دال إحصائیا للتفاعل بین قلق المستقبلهل  -
 على مستوى الطموح األكادیمي لدى عینة الدراسة؟) آداب–علوم (

مقیاس  -مقیاس قلق المستقبل(على هذه التساؤالت تم استخدام أدوات الدراسة ولإلجابة
  ).كادیميمقیاس مستوى الطموح األ -فاعلیة الذات

) %50,51(طالبا وطالبة من جامعة األزهر بغزة یمثلون) 262(عینة الدراسة من  كونتوت
من المجتمع األصلي للدراسة وقامت الباحثة باستخدام المنهج الوصفي التحلیلي واستخدمت 

معامل ارتباط  -تحلیل التباین الثنائي -T.test) ت(اختبار: األسالیب اإلحصائیة وهي
  .بیرسون

  :للنتائج التالیة وقد توصلت الدراسة
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وأبعاده وبین فاعلیة الذات إحصائیا بین قلق المستقبل  دالة  وجود عالقة ارتباطیة سالبة -
  .عدا البعد المتعلق بالمشكالت الحیاتیة المستقبلیة فهو غیر دال إحصائیا

جمیع أبعاد قلق المستقبل وأبعاده وبین الدرجة  القة ارتباطیة سالبة إحصائیا بینوجود ع -
  .  الكلیة للطموح األكادیمي

وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر مرتفعي ومنخفضي قلق المستقبل على  -
  .لمستقبل على فاعلیة الذاتمستوى فاعلیة الذات ولقد كانت الفروق لصالح منخفضي قلق ا

على عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة تعزى لمتغیر مرتفعي ومنخفضي قلق المستقبل  -
  .مستوى الطموح األكادیمي

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین منخفضي قلق المستقبل ومرتفعي قلق المستقبل على  -
  .فاعلیة الذات ولقد كانت الفروق لصالح منخفضي قلق المستقبل

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في الجنس على فاعلیة الذات ولقد كانت الفروق لصالح  -
  .الذكور

) إناث-ذكور(والجنس) منخفض -مرتفع(یوجد تأثیر دال إحصائیا في قلق المستقبلال  -
  .على فاعلیة الذات لدى عینة الدراسة

ال یوجد تأثیر دال إحصائیا بین منخفضي قلق المستقبل ومرتفعي قلق المستقبل على  -
  .فاعلیة الذات ولقد كانت الفروق لصالح منخفضي قلق المستقبل

ــد فروق ذات داللة إحصائیـــــــــال یوج - ــــ ــي المستوى االجتمــــة فــ ـــــ ــ ادي ــــــــاعي االقتصــــــ
  .على فاعلیة الذات) منخفض -مرتفع(
والمستوى االجتماعي ) منخفض -مرتفع( ال یوجد تأثیر دال إحصائیا بین قلق المستقبل -

  .دراسةعلى فاعلیة الذات لدى عینة ال) منخفض -مرتفع(االقتصادي
وجود فروق دالة إحصائیة بین منخفضي قلق المستقبل ومرتفعي قلق المستقبل على  -

  .فاعلیة الذات ولقد كانت الفروق لصالح منخفضي قلق المستقبل
  .على فاعلیة الذات )أداب  - علوم( ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة في الكلیة -
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) أداب -علوم(والكلیة ) منخفض -مرتفع( ال یوجد تأثیر دال إحصائیا في قلق المستقبل -
  .على فاعلیة الذات لدى عینة الدراسة

وجود فروق دالة إحصائیة بین منخفضي قلق المستقبل ومرتفعي قلق المستقبل على  -
لدى عینة الدراسة ولقد كانت الفروق لصالح  ة لمقیاس مستوى الطموح األكادیميالدرجة الكلی

  .منخفضي قلق المستقبل
على الدرجة الكلیة لمقیاس ) إناث -ذكور( یوجد فروق ذات داللة إحصائیة في الجنس -

  .مستوى الطموح األكادیمي لدى عینة الدراسة ولقد كانت الفروق لصالح الذكور
)  إناث -ذكور( والجنس ) منخفض -مرتفع(ال یوجد تأثیر دال إحصائیا في قلق المستقبل  -

  .یمي لدى عینة الدراسةعلى مقیاس مستوى الطموح األكاد
وجود فروق دالة إحصائیة بین منخفضي قلق المستقبل ومرتفعي قلق المستقبل والدرجة  -

الكلیة لمقیاس مستوى الطموح األكادیمي لدى عینة الدراسة ولقد كانت الفروق لصالح 
  .منخفضي قلق المستقبل

مقیاس مستوى الطموح  في)  أداب - علوم(ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة في الكلیة -
  .األكادیمي لدى عینة الدراسة

) أداب -علوم( والكلیة) منخفض -مرتفع(یوجد تأثیر دال إحصائیا بین قلق المستقبل  -
  .على مقیاس مستوى الطموح األكادیمي لدى عینة الدراسة

  :وفي ضوء نتائج الدراسة السابقة فقد اوصت الباحثة بعدد من التوصیات من بینها

إثارة دوافع الطالب من األقسام األدبیة والعلمیة واستغالل طاقات الشباب وتشجیعم  زیادة -
 .على االشتراك في األنشطة الطالبیة

مساعدة الطالب على استشارة انتباههم وعرض المادة العلمیة بطریقة تشجعهم على  -
 .تقصي الحقائق وراءها وشغفهم لمعرفة المزید والمزید عنها
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دراكهم ما للزمن من قیمة ینبغي استغاللها في تحقیق  ضرورة توعیة طالب - ٕ الجامعة وا
 .أهدافه وطموحاته

مساعدة الشباب على التخلص من المعتقدات واألفكار الالعقالنیة والحث على بث  -
 .روح التفاؤل والثقة في مستقبلهم

وضع خطة مستقبلیة لتحدید األعداد التي یمكن قبولها في الجامعات وخصوصا  -
ت األدبیة وذلك في ضوء احتیاجات وزارة التربیة والتعلیم من اجل الحد من تفاقم التخصصا

 .البطالة بین الشباب
 دراسة لمستوى الطموح وعالقته ببعض المتغیرات : )2005 (دراسة توفیق محمد شبیر

 .في ضوء الثقافة السائدة لدى طلبة الجامعة اإلسالمیة بغزة
في ) بحث تكمیلي( لبات الحصول على درجة الماجستیر قدمت هذه الدراسة استكماال لمتط  

  .قسم علم النفس بكلیة التربیة في الجامعة اإلسالمیة بغزة

إلى دراسة مستوى الطموح وعالقته بمستوى الذكاء لدى طلبة الجامعة  هدفت الدراسة 
والمستوى  لطموح الى التعرف على العالقة بین مستوى ا كما هدفت بغزة اإلسالمیة

وبعض المتغیرات قتصادي واالجتماعي  وأیضا التعرف على العالقة بین مستوى الطموح اال
  .ولذلك حاولت الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالیةالدیموغرافیة 

  ؟مستوى الطموح عند طلبة الجامعة اإلسالمیة بغزةما  -
  ؟مستوى الذكاء المتعدد عند طلبة الجامعة اإلسالمیة بغزةما  -
وبین درجاتهم  للراشدین مستوى الطموح مقیاسالطالب على  درجات عالقة بینهل توجد  -

  ؟اختبار الذكاء المتعدد على
هل توجد عالقة بین درجات الطالبات على مقیاس مستوى الطموح للراشدین وبین درجاتهم  -

  على اختبار الذكاء المتعدد؟
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 مقیاسفي  الطالب والطالبات جاتذات داللة إحصائیة بین متوسطي در  فروقهل توجد  -
  للراشدین؟ مستوى الطموح

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات الطالب والطالبات في اختبار  -
  الذكاء المتعدد ؟

  هل یختلف طلبة الكلیات العلمیة عن طلبة الكلیات األدبیة في مستوى الطموح ؟ -
  الذكاء المتعدد؟ طلبة الكلیات األدبیة في مستوىهل یختلف طلبة الكلیات العلمیة عن  -
هل یوجد فروق بین متوسط درجات طلبة المستوى األول عن متوسط درجات المستوى  -

  الرابع في مستوى الطموح؟
هل یوجد فروق بین متوسط درجات طلبة المستوى األول عن متوسط درجات المستوى  -

  الرابع في مستوى الذكاء المتعدد؟
في مستوى الطموح لدى طلبة الجامعة اإلسالمیة هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة  -

  ؟)منخفض -مرتفع(تعزى إلى المعدل التراكمي
هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الذكاء المتعدد لدى طلبة الجامعة  -

  ؟)منخفض -مرتفع(اإلسالمیة تعزى إلى المعدل التراكمي
ات داللة إحصائیة في مستوى الطموح لدى طلبة الجامعة اإلسالمیة هل توجد فروق ذ -

  ؟)منخفض -مرتفع(تعزى إلى المستوى االقتصادي االجتماعي 
 طالبا وطالبة 390استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي وتكونت عینة الدراسة من 

الدراسة في مقیاس موزعة على تسع كلیات وكانت مختارة بطریقة عشوائیة، وتتمثل أدوات 
قیاس مستوى االقتصادي واالجتماعي واختبار الذكاء المتعدد م -مستوى الطموح للراشدین

 – T .Testاختبار  –التكرارات والنسب المئویة : واستخدمت األسالیب االحصائیة التالیة
 اختبار كاي التربیع وقد توصلت الدراسة الى -اختبار ألفا كرونباخ -اختبار كولومجروف

  :مجموعة من النتائج التالیة
 .یوجد مستوى مرتفع للذكاء عند طلبة الجامعة اإلسالمیة بغزة -
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 .یوجد مستوى مرتفع للطموح عند طلبة الجامعة اإلسالمیة بغزة -
بین درجات الطالب  0,05توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -

  .یاس مستوى الذكاءعلى مقیاس مستوى الطموح ودرجاتهم على مق

بین درجات الطلبات  0,05توجد عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -
  .على مقیاس مستوى الطموح ودرجاتهم على مقیاس مستوى الذكاء

ال یوجد فروق بین متوسطي درجت الطالب والطالبات في مقیاس الطموح عند مستوى  -
 .0,05داللة 

توسطي درجت الطالب والطالبات في مقیاس الذكاء عند مستوى ال یوجد فروق بین م  -
 .0,05داللة 

مقیاس الذكاء في ال یوجد فروق بین متوسطي درجت الطلبة الكلیات العلمیة واألدبیة  -
 .0,05عند مستوى داللة 

ال یوجد فروق بین متوسطي درجت الطلبة الكلیات العلمیة واألدبیة في مقیاس الطموح  -
 .0,05ة عند مستوى دالل

ال یوجد فروق بین متوسطي درجت الطلبة المستوى األول والرابع في مقیاس الطموح عند  -
 .0,05مستوى داللة 

ال یوجد فروق بین متوسطي درجت الطلبة المستوى األول والرابع في مقیاس الذكاء عند  -
  .0,05مستوى داللة 

عند مستوى ) مرتفع -منخفض(یوجد فروق في مقیاس الطموح یعزى للمعدل التراكمي  -
 .0,05داللة 

عند مستوى ) مرتفع -منخفض(یوجد فروق في مقیاس الذكاء یعزى للمعدل التراكمي  -
 .0,05داللة 
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یوجد عالقة ارتباطیه عكسیة بین المستوى االجتماعي االقتصادي ومستوى الطموح عند  -
 . 0,05مستوى داللة 

  :وفي ضوء نتائج الدراسة تم وضع عدة توصیات أهمها

 اإلباءاالهتمام بطرق ورفع مستوى الطموح عند الطلبة، من خالل زیادة الوعي عند  -
  .لكي یكونوا قدوة حسنة ألبنائهم واألمهات

یوصي المعلمین والمحاضرین بضرورة غرس روح المنافسة والمثابرة والطموح في نفوس  -
  .طالبهم وحثهم على ذلك باستمرار وأن یكونوا قدوة حسنة لطالبهم

یوصي الطلبة أال یجزعوا من الوضع االقتصادي الصعب ألن الظروف االقتصادیة  -
لق عنصر التحدي الصعبة تكون في كثیر من األحیان قوة دافعة لألمام وذلك من خالل خ

  .واإلصرار والطموح

 :الدراسات األجنبیة3-3-

 دراسة بالكبون،دونالد Blackborn, Donald )1975(: 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الطموح التعلیمي والوظیفي وعالقتهما بمكان      
والمستوى التعلیمي لألسرة، المستوى التعلیمي للصف، النشاط خارج الفصل والمنهج اإلقامة 

الدراسي لدى طلبة المدارس الثانویة في وسط شمال اوتاریو، وتكونت عینة الدراسة من 
ن طلبة المدارس الثانویة العامة في وسط شمال مدینة اوتاریو في طالب وطالبة م) 2158(

وقد ) إعداد الباحثین(الوالیات المتحدة األمریكیة واستخدم الباحثان استبیان مستوى الطموح 
عالج الباحثان بیاناتهما إحصائیا باستخدام معامالت االرتباط والنسب المئویة وقد توصلت 

  :الدراسة إلى النتائج التالیة
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عند الطلبة یتأثر بمكان اإلقامة حیث أشارت الدراسة  والوظیفيالطموح التعلمي مستوى  -
المدینة أعلى من مستوى الطموح عند أقارانهم في القریة إلى أن مستوى طموح الطلبة في 

 .كما وجد أن مستوى طموح الطالبات أعلى من مستوى طموح الطالب
التعلیمي لدى الطلبة یتأثر بمستوى تعلیم الوالدین كذلك أثبتت الدراسة ان مستوى الطموح  -

 ).86،ص 2005توفیق محمد بشیر،(.والمستوى التعلیمي للصف وأهداف المنهاج الدراسي

  هل وآخرون دراسةHill&al)2003 :( 

هدفت الدراسة إلى معرفة الطموحات المهنیة والعقبات اإلدراكیة والدعم األسري لمحدودي     
المراهقین االمریكیین األفارقة، األمریكیین األوروبین المكسیكیین المهاجرین في الدخل بین 

ــن مبكــــس أكثر مقدرة على التعبیر على  ارة، ولقد كشفت نتائج الدراسة إلى أن اإلناث كانو ــ
التفهم لمتطلبات تحقیق أهدافهم من الذكور، كما أن اإلناث المكسیك كانوا أكثر قدرة على 

 ). 155ص ،  2009،غالب بن محمد علي المشیخي(.عن أهدافهم من اإلناث األخریاتالتعبیر 

تمثلت جوانب االستفادة من الدراسات السابقة  :من الدراسات السابقة جوانب االستفادة -4 
  :فیما یلي
 في بناء الجانب النظري 
 االستفادة منها في طریقة تصمیم استبیان الدراسة 
  لدراسة الموضوعاختیار المنهج المناسب 
 استعانة بها في عملیة تحلیل النتائج 

عرض عالقة الدراسة الحالیة بالدراسات السابقة یتم من خالل :الحالیة عالقتها بالدراسة - 5
  :نقاط االختالف واالتفاق بینهما كما یلي

  :اختلفت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالیة في مایلي:نقاط االختالف :
الدراسة الحالیة بین ثالثة متغیرات لم تجد الباحثة دراسة سابقة تعالج نفس ارتبطت  -

  .المتغیرات معا
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اختالف في األهداف حیث هدفت هذه دراسة إلى معرفة العالقة بین المسار الوظیفي  -
وفاعلیة الذات ومستوى الطموح بینما كانت معظم دراسات الخاصة بالمسار الوظیفي تهدف 

وفي .للمسار الوظیفي محددات تخطیط المسار الوظیفي ومعرفة أهمیة التخطیطإلى تحدید 
دراسات خاصة بفاعلیة الذات منها من هدفت إلى معرفة عالقة بین التدین وفاعلیة في 

وعالقة فاعلیة الذات ومصدر الضبط الصحي مثل دراسة علیوة سمیة  قریشي فیصل دراسة
وح هدفت لمعرفة عالقة مستوى الطموح ودراسة رشید رزقي وبخصوص دراسات الطم

وفي دراسة بمتغیرات اخرى  مثل قلق المستقبل ومستوى الطموح في دراسة غالب المشیخي  
دالل یوسفي هدفت إلى توضیح عالقة بین القلق االجتماعي ومستوى الطموح وكل دراسات 

  .تختلف مع دراستي في كل األهداف
ئیة حیث استخدمت في هذه دراسة معامل ارتباط اختالف مع الدراسات في أسالیب إحصا -

  T.Testراسات استخدمتبیرسون ومتوسطات حسابیة وانحرافات معیاریة بینما معظم الد
 . ومعامل التمییز وتحلیل التباین األحادي مثل دراسة قریشي فیصل ودالل یوسفي

الحالیة استخدمت المنهج استخدمت كل الدراسات المنهج الوصفي اإلرتباطي بینما الدراسة  -
  .الوصفي التحلیلي

  :نقاط االتفاق
  .في إتباع المنهج الوصفيمعظم الدراسات اتفقت مع الدراسة الحالیة  -
اشتركت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في أدوات القیاس حیث استخدمت مقیاس  -

  .فاعلیة الذات ومستوى 
والمتوسط الحسابي مثل معامل بیرسون  اشتركت مع دراسات في األسالیب اإلحصائیة -

  .واالنحراف المعیاري مثل دراسة علیوة سمیة رشدي رزقي
  :خالصة 

تم التطرق في هذا الفصل إلى مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت متغیرات      
الدراسة الحالیة من المحلیة والعربیة واألجنبیة والتي تناولت كل من المسار الوظیفي وفاعلیة 
الذات ومستوى الطموح وتحلیل كل من أوجه التشابه واالختالف مع الدراسة الحالیة في كل 

  .النقاط
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  :تمهید  -

جمع في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة تحتاج في دراستها للظواهر الى  الدراسات إن     
بین محورین وهما الجانب النظري لموضوع الدراسة والذي یتم فیه جمع التراث االدبي 

  .الخاص بدراسة ولجانب المیداني الذي یقوم به الباحث

اوال تعریف بمكان الدراسة وهي مؤسسة الكهرباء والغاز لمدینة  ویتضمن هذا الفصل   
جراءات وصفا لمنهج الدراسة وعینتها واألدوات و  بسكرة، ٕ المستخدمة لجمع البیانات وا

  .تطبیق الدراسة وأسلوب المعالجة اإلحصائیة للبیانات
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  :وأهم مراحل إنشائها )سونلغاز(تعریف مدیریة الكهرباء والغاز - 1

  :تعریف المدیریة على المستوى الوطني -1- 1

 La Société Nationale de l’Electricité etعتبر مدیریة توزیع الكهرباء والغازت   

du Gaz  من أهم الشركات في الجزائر،حیث یمتد نشاطها على كامل التراب الوطني عن
طریق مدیریات التوزیع المنتشرة عبر كل والیات الوطن وهذا ما یسمح لها أن تكون من 

  .الوطني لالقتصادالشركات الرائدة والتي تمثل البنیة األساسیة 

مرت المدیریة من ناحیة التنمیة :مراحل إنشاء مدیریة توزیع الكهرباء والغاز -2- 1
  :والتسییر بالمراحل التالیة

  لقد أنشئت هذه المدیریة من طرف المستعمر الفرنسي  :1947-1944مرحلة
الذي كان یسیرها،حیث كان الجزائریین مجرد عمال بسطاء مقابل أجر زهید،وبقیت على 

 لویون ،حیث أصبحت محتكرة من طرف الفرنسي1947ایة سنة هذا الحال إلى غ

)LEBON (باسمھ  وسمیتLe Bon Company  ولقد كان دورھا یقتصر على انتاج،
 .الكھرباء دون الغاز واستعمال الفحم كمولد لھذا اإلنتاج

  اسمفي هذه المرحلة ظهرت مدیریة سونلغاز تحت  :1969-1947مرحلة 
والتي تجمع بین إنتاج وتوزیع الكهرباء والغاز الطبیعي وكان  AGEكهرباء وغاز الجزائر 

 .1947جوان  05ذلك تحدیدا بتاریخ 

  أي تأسیس  1969جویلیة  29وتبدأ تحدیدا بتاریخ  :1991-1969مرحلة
الذي ینص على  54/69سسات االخرى وهذا بموجب االمر رقم مؤسسة مثلها مثل المؤ 

 .وتأسیس الوطنیة للكهرباء والغاز رسمیا AGEحل 

  أصبحت المدیریة العمومیة ذات  1991في دیسمبر : 1991مرحلة ما بعد
وبدأت المؤسسة تمارس أعمالها بصفة عادیة إلى  (EPTC)الطابع الصناعي وتجاري 

، السنة التى فتحت فیها البورصة وتم عرض جزء من رأس مال الشركة 1998غایة سنة 
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المدیریة وترجع هذه التغیرات من رأس مال  %20طریق األسهم ویقدر ب للبیع عن 
 :ألسباب التالیة

 رأس مالها الخاص(وتقدیم الخدمات للزبون واالعتماد على التمویل الذاتي تسهیل.( 

 تشتري الغاز وتبیعه(أصبحت ذات طابع تجاري.( 

  تحویل تمیزت بنشاط كثیف على جمیع األصعدة فشهدت :  2004مرحلة ما بعد
 .الشركة طبقا للقرارات الرسمیة التي اتخذت وطبقت لتسییر الشركة

وتم فیها میالد أربع مدیریات  2004ولقد انطلقت إعادة هیكلة التوزیع في جویلیة     
حسب  2005عامة تقوم على شؤون التوزیع وتعمل بتوفیر أحسن الظروف، وفي سنة 

از كمجمع یحتوي على العدید من ، تم هیكلة مؤسسة سونلغDG 2005القرار رقم 
الفروع حسب طبیعة النشاط الذي یقوم به كل فرع، وتتمتع هذه المدیریات باستقالل واسعة 
في المهام والقرارات ومهام التوجیه والمراقبة التى یحظى بها مجلس اإلدارة فهم یساعدونها 

  .في مهامها والتنسیق بین أقسامها

SPE: سونلغاز إلنتاج الكهرباء.  

GRTE: فرع تسییر شبكة نقل الغاز.  

GRTG: فرع لتوزیع الغاز والكهرباء.  

إحدى فروع المجمع تقوم بتوزیع الطاقة الكهربائیة والغازیة  :سونلغاز للتوزیع
مدریات عامة للتوزیع على للزبائن،فزیادة فعالیتها ترسیخا لحضورها أنشات سونلغاز أربع 

  :مستوى الوطن تتمثل في

SDA: توزیع الكهرباء والغاز الطبیعي،الجزائر العاصمة  

SDE:توزیع الكهرباء والغاز الطبیعي،لمناطق الشرق  
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SDO:توزیع الكهرباء والغاز الطبیعي،لمناطق الغرب  

SDC:توزیع الكهرباء والغاز الطبیعي،للوسط  

التي تمثله على كل  كل فرع من هاته الفروع تحتوي على مجموعة من المدیریات الجهویة
  .والیة

حیث نجد المدیریة الجهویة للتوزیع بسكرة تابعة لمدیریة التوزیع للوسط، إضافة إلى  -
،وادي سوف 2،ورقلة1تمنراست،الیزي،غردایة،ورقلة: المدیریات الجهویة االثنى عشر

  .االغواط، الجلفة، البویرة، المدیة، تیزي وزو، البلیدة

وخدمة ) رفع رقم األعمال(لسیاسة التجاریة للمجمع سونلغازكل هاته المدیریات تنتهج ا
  ).النوعیة واالستمرایة في تقدیم الخدمات(المصلحة العمومیة

تقوم مؤسسة سونلغاز بالعدید من المهام التي تتجلى أكثر في مهام ونشاطات أقسامها 
ومصالحها،مما یتوجب علینا عرض كل أقسام المؤسسة ومختلف مصالحها من خالل 

  .الهیكل التنظیمي للمدیریة

  :بسكرة - الهیكل التنظیمي لمدیریة سونلغاز الجهویة للتوزیع -3- 1

یمثل قمة الهرم بالمؤسسة في المؤسسة،مكلف في حدود : المدیر الجهوي - 3-1- 1
یصالها إلى زبائن المؤسسة في أحسن  ٕ معینة بضمان توزیع الطاقة الكهربائیة والغازیة،وا

  .الجدیة، االستمراریة في التقدیم، والسعر المناسبالظروف ذات النوعیة 

  األمانة العامة - 3-2- 1

  :یقوم بالعدید من المهام نذكر منها مایلي :المكلف باالتصال - 3-3- 1
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تحضیر وتنظیم المعلومات الموجهة إلى الجمهور والزبائن باستعمال كل الوسائل -
  .المتاحة

  .المشاركة مع المدیریة العامة في التظاهرات التجاریة -

عالم الزبائن حسب الطبیعة المحلیة - ٕ   .اقتراح مواضیع اإلشهار وا

  .ربط عالقات وثیقة مع كل أنواع وسائل االتصال -

  :المكلف بالقضایا القانونیة - 3-4- 1

  الخ....ممثل القانوني للشركة في المحكمة،المجلس القضائيیعد ال -

  القرارات القانونیة یتابع تنفیذ -

كرفع دعوى حول التعدي على ممتلكات سونلغاز أو :بكل القضایا القانونیة یتكفل -
  .الشكاوي ورفع الدعوى ضد المدیریة من طرف الزبائن

  )رفع دعوى قضائیة(یساعد كل األقسام في القضایا ذات الطابع القانوني -

  .وقت الضرورة تنظیم المعلومات القانونیة وتقدیمها -

  :یقوم بالمهام التالیة :المكلف باألمن والوقایة - 3-5- 1

  .إعداد مخطط للزیارات المبرمجة للنشاطات التحسیسیة -

  .CHSتحضیر اجتماعات لجنة النظافة واألمن على مستوى المدیریة  -

  .السهر على تطبیق كل اإلجراءات الوقائیة في مجال النظافة واألمن -

  .إعداد اإلحصائیات حول حوادث الغاز والكهرباء مع المصالح التقنیة -
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    :یقوم ب: المكلف باألمن الداخلي - 3-6- 1

  ...).الحراس،الجدران(اییس األمنیة داخل المدیریةالمتابعة المیداینة لكل المق -

  .وكاالتها ومختلفمدیریة تقریر دوري إلى المسؤولین حول الوضعیة األمنیة لل -

  .إعدد تقریر فوري  بعد حوادث أي طارئ مباشر -

  .بالتعاون مع المصالح األمنیة للوالیة) سري جدا(إعداد مخطط األمن الداخلي -

  :أقسام المدیریة سونلغاز الجهویة -4- 1

 Exploitation Elec et:قسم استغالل الشبكات الكهربائیة والغازیة 4-1- 1

Gaz:  یهتم بمراقبة واستغالل الشبكات الكهربائیة والغازیة،الصیانة،تطویر الشبكتین
  ).الكهرباء(TSTسابقتین،القیام باالشغال تحت التوتر ال

 Etude D’exécution et):الكهرباءوالغاز(قسم الدراسات واألشغال  - 4-2- 1

Travaux Elec et Gaz:  مصالح 3اغلب مهامه بالمیدان،له:  

 الموقع،المخططات(تقوم بكل ما یتعلق بالدراسة :مصلحة الدراسات واألشغال.(.... 

 انشاء الطلبات الخاصة برخص الحفر، البناء، استقبال :مصلحة السوق والبرمجة
مخطط التشفیر الخاص بمقدار األشغال المرسل من مصلحة الدراسات، وغیرها 

 .من مهام تخص السوق والبرمجة

 ثمارمصلحة تسییر االست: 

 .تسییر القروض الخاصة بأمر الدفع، متابعة تنفیذها -

جراء األمر بالدفع لكل فواتیر المؤسسات المنفذة للمشاریع - ٕ  .استقبال وا

 ).الفیزیائیة والمالیة(انشاء عناصر اإلحصاء الخاصة بتحقیق المشاریع  -

غالق رخص البرامج - ٕ  .فتح وا
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  :Division Relation Commercailes:العالقات التجاریة قسم - 4-3- 1

 .،طولقة، سیدي عقبة، أوالد جاللBiskra 1،Biskra 2:له خمس وكاالت تجاریة

 Gestion des Systèmes:األجهزة المعلوماتیة قسم تسییر - 4- 4- 1
Informatiques:  

  .دیریة والمصالح التقنیة لهاالعتاد المعلوماتي على مستوى المتسییر وصیانة  - 

  .طبع الفواتیر الكهربائیة ،المعلوماتیةتطبیقات  تطویر -

  .تحلیل إحصائیات المشتریات والمبیعات -

  :یقوم بعدة مهام أهمها :قسم المالیة والمحاسبة - 5- 4- 1

 تحضیر المیزانیة  -

 إعداد الجداول البیانیة لحصیلة األنشطة للمدیریة  -

 ضمان مراقبة ومحاسبة كل العملیات المالیة -

 الخ ..الحسابات البنكیة والبریدیة للمدیریة تسییر  -

  :یهتم بـ:  Ressources Humaines:قسم الموارد البشریة - 1-4-6
  توزیع اإلطارات بالمؤسسة  -    
التربصات  التكوین ،الحضور، الغیاب دخول موظفین جدد،(تسییر الموارد البشریة  -    

  ...) داخلیة أو خارجیة ،العطل ،األجر
  Affaire Générales:قسم القضایا العامة - 1-4-7

 تسییر الوسائل المادیة  -

 مراقبة وتسییر النظافة وصیانة المقرات  -
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 تسییر برید المدیریة -

 السهر على تسییر الممتلكات المتنقلة  -

 تموین مختلف المصالح  -

 االهتمام بالمشتریات  -

 ) تأمین ،المتابعة،الوقود(تنظیم حضیرة السیارات  -

  :االستطالعیة الدراسة - 2

 :اهداف الدراسة االستطالعیة-1- 2

  :تمثلت اهداف الدراسة االستطالعیة التي قامت بها الباحثة في النقاط التالیة       

 التعرف على صعوبات المیدان -

بناء استبیان المسار الوظیفي واستبیان فاعلیة الذات ومستوى الطموح لدى اطارات  -
 ,بسكرةمؤسسة الكهرباء والغاز بمدینة 

 .التأكد من مدى صحة صیاغة الفرضیات ودقتها قبل الشروع في الدراسة االساسیة -

 .متها للدراسةئمال التأكد من الخصائص السیكومتریة ألدوات الدراسة و -

   :التقنیة المستعملة-2- 2

موجهة  واستمارة أالستكشافیةأو ما یسمى بالمقابلة  اللقاءاتالباحثة على  اعتمدت    
  ).نلغازو س(بمدیریة توزیع الكهرباء والغاز لإلطارات

       :أالستطالعیةوصف عینة الدراسة -3- 2

على بعض االطارات التابعین لمدیریة توزیع الكهرباء والغاز بمدینة  استبیانتوزیع  تم    
ومصلحة  تقني غاز موزعین على وحدتین هي مصلحةاطارات  10بسكرة وكان عددهم 

  .تقني كهرباء 



المیدانیة للدراسةاإلجراءات :...................................................... السادس الفصل  
 

 
 

170 

كل من رئیس قسم الموارد البشریة، ورؤساء المصالح التابعین لقسم مع  :المقابلةاجریت 
، ورئیس 2و1، ورؤساء المصالح التجاریة)مصلحة التكوین،مصلحة اإلدارة(الموارد البشریة

  .مصلحة تقني غاز

 :الستطالعیةانتائج الدراسة   -2-4

من خالل إجراء الدراسة االستطالعیة ویمكن  استنتاجاتتوصلنا الى عدة       
 :یلي تلخیصها في ما

 التعرف على مدى مالئمة عبارات أداة الدراسة من حیث الوضوح. 

 الوصول سهل للباحثة  وهذا ما لى التعرف على التوزیع الجغرافي العینةاعدت عس
 .الى افراد العینة اثناء توزیع االستبیان

  تعرفنا على عدد الوحدات الموجودة على مستوىحصر المجتمع االحصائي حیث 
 .المدینة وكذا عدد االطارات في كل وحدة

 على ) االستبیان(قیاس معامل صدق وثبات أداة الدراسة بعد توزیع أداة الدراسة
 .اطارات من عینة الدراسة 10على عینة مكونة من

 :حدود الدراســـة - 3

 : الحدود البشریة -3-1

مجموع اطارات مدیریة توزیع الكهرباء والغاز بمدینة شملت دراستنا على       
 ).مقاطعة بسكرة(بسكرة

 : الحدود المكانیة -3-2

الكهرباء والغاز بمدینة بسكرة في جمیع مصالحها  توزیع تمت الدراسة بمدیریة     
تقني غاز، تقني كهرباء،  2، ومصلحة تجاریة رقم 1مالمدیریة العامة، مصلحة تجاریة رق(

 ).واألشغالالصفقات، مصلحة تنفیذ الدراسات مصلحة 
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  :الحدود الزمنیة -3-3

ونزلت  ،2014ابتدءا من نوفمبر  2015-2014بدأت هذه الدراسة خالل الموسم       
 ، وخالل هذه الفترة تم التعرف على میدان الدراسة،2015الباحث الى المیدان في جانفي 

 :ولقد مرت مرحلة الدراسة بمراحل وهي كالتالي

  .مرحلة النزول إلى المیدان وبدایة الدراسة االستطالعیة -أ

مرحلة التجربیة التي تم فیها قیاس صدق وثبات االستبیان وهذین مرحلتین من  -ب
  .الدراسة االستطالعیة

مرحلة جمع البیانات والمعلومات عن طریق توزیع االستبیانات على عینة الدراسة  -ج
  .النهائیة

 :منهج الدراسة - 4

انطالقا من طبیعة الموضوع المدروس والمتمثل في المسار الوظیفي وعالقته و      
 بفاعلیة الذات ومستوى الطموح فدراستنا اقتضت منا استعمال المنهج الوصفي التحلیلي
القائم على الطریقة اإلرتباطیة باعتباره یهتم بالكشف عن العالقات بین متغیر أو أكثر 

سامي محمد .(متغیرات والتعبیر عنها بصورة ارقاملمعرف مدى اإلرتباط بین هذه ال
  ).384،ص،2000ملحم،

 والدارسةمنهج علمي یقوم أساسا على وصف الظاهرة أو الموضوع محل البحث "وهو 
جزیئاته على أن تكون عملیة الوصف تعني بضرورة تتبع ومحاولة الوقوف على أدق 

  ).61ص ،2009أحمد عیاد،( "والتعبیر عنها تعبیرا إما كیفیا أو كمیا وتفاصلیه
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  :عینة الدراسة -5

قد استخدم المسح الشامل الذي یأخذ بعین االعتبار جمیع مفردات البحث بمدیریة      
اطار  78اطارات المؤسسة والبالغة عددهماي جمیع  ،توزیع الكهرباء والغاز بمدینة بسكرة

التكوین، مع العلم ان بمقاطعة بسكرة حسب رئیس قسم الموارد البشریة ومسؤول مصلحة 
اطار على مستوى كل التراب  162المجتمع الكلي للمدیریة الوالئیة قدر عددهم ب  

ونظرا لتعدد المقاطعات وتواجدها في اماكن متفرقة ومتباعدة عن مقر الوالیة إرتیانا .الوالیة
 أن یكون مجال الدراسة محصورا بمقاطعة بسكرة المدینة،إذ شملت اطارات على مستوى

  .المدیریة والوكاالت التجاریة التابعة لها

  توزیع عینة الدراسة على المصالح): 6(جدول رقم 

ــــالنسب  دد افراد المجتمعــــــع  رةـــــــة بسكــــمقاطع   ة المئویةـــ
  %48  37  مقر المدیریة

  %15  12  الوكالة التجاریة سوق الفالح

  %15  12  726الوكالة التجاریة 

  %10  8  1التجاریة رقم الوكالة 

  %12  9  2الوكالة التجاریة رقم 

  %100  78  وعــــــــالمجم

وحدات موزعة  5ان عینة الدراسة تتوزع على ) 6(نالحظ من خالل الجدول رقم     
  .على مقاطعة مدینة بسكرة

دة ـــوبعد م 78من اصل  70ات التي وزعت على العینة ـــوع االستبیانـــــان مجمــــوك     
 60غیر صالحة وخضع  5وبفحصهم ومراجعتهم تم استبعاد  استبیــــان، 65ادة ـــتم استع
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ویوضح جدول االتي عدد االستبیانات المعادة من عینة والتحلیل، للمعالجة اإلحصائیة 
  .الدراسة وعدد الصالحة منها

  للدراسة المعادة الصالحة االستبیانات عدد )7(جدول رقم

  عدد االستبیانات 
  الموزعة    

  عدد االستبیانات
  المعادة

  عدد االستبیانات 
  الصالحة

  النسبة المئویة

70  65  60  86%  

   المعادة للباحثة یبلغ االستبیانات  أن عدد) 7(ویتضح من خالل الجدول رقم    
 70من عدد االستبیانات الموزعة على عینة الدراسة البالغ  %93استبیان ویمثل 65

 60بینما بلغ  عدد االستبیانات الصحیحة التي خضعت للتحلیل اإلحصائي  اطار
  .ن عینة الدراسة وهي نسبة مرتفعةتقریبا م %86استبیان وتمثل 

 :البیاناتدوات جمع أ  - 6

الدراسة  على نوع المعلومات والبیانات التي نحن بصدد جمعها وعلى باالعتماد   
ان األداة األكثر مالئمة إلجراء هذه الدراسة هي  وجدنااالستطالعیة التي أجریت 

عبارة عن مجموعة من األسئلة التي یضعها الباحث قصد الحصول على "االستبیان وهو 
بیانات وفق مؤشرات تم صیاغتها مسبقا وفق تساؤالت الدراسة ومن ثم محاولة التأكد من 

ة محجوب عطی".(ظاهرةصحتها او تقییمها عن طریق معرفة واقع ال
  ).175ص،1994القائدي،

لدینا، وكذا اطلعنا  المتوفرة ة والدراسات السابقةریوبعد االطالع على األطر النظ     
على اهم المقاییس التي استخدمت في قیاس المسار الوظیفي وفاعلیة الذات ومستوى 

  .وتكییفها مع طبیعة المجتمع) البنود(الطموح، تم ضبط العبارات 
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 مقیاس المسار الوظیفي : 

د الباحثة وذلك بعد التأكد من الخصائص السیكومتریة والمتمثلة في إعدا من      
عبارة موزعة على ) 30(من  المقیاس یتكونالصدق والثبات  للمقیاس  حیث 

، حیث یجیب بإجابة ابعاد وهي الترقیة والتدویر الوظیفي، النقل الوظیفي) 3(ثالثة
على ترتیب في العبارات الموجبة ) 1،2،3(وأعطیت االوزان )أبدا دائما، أحیانا،(

كما هو موضح في الجدول  .)3،2،1(ویعكس التصحیح في العبارات السالبة ب 
 :التالي

  وعدد العبارات المسار الوظیفي توزیع ابعاد االستبیان): 8(جدول رقم 

  عدد العبارات الموجبة  عدد العبارات السالبة  البعد  الرقم
  10  0  الترقیة الوظیفیة  )10-1( من

  2  )20-13من (وهي 8  التدویر الوظیفي  )20-11(من

  10  0  التقل الوظیفي  )30-21(من

  22  8  المجموع
 

  :مقیاس فاعلیة الذات -

وتم تعدیل  ،ارةـــعب) 54(ن ـــون مــو یتكــوه: )2000(راج جانــداد نادیة ســــإع      
تم تقلیصه المقیاس لیوافق الدراسة وكذا تعدیل من طول المقیاس وطریقة تصحیحه، حیث 

ابعاد وهي ) 4(موزعة على عبارة  ) 32(إلى  تعدیلهعبارة وبعد تحكیمه تم  )36(إلى 
ـــــفاعلیة الذات االجتماعی بعد فاعلیة التعایشیة، ــلمعرفیة الذات اـــــــــفاعلی ،ةـــ فاعلیة الذات  ة،ـ

وتصحح العبارات ) بدادائما،أحیانا،أ( لإلجابات) 1،2،3(االنفعالیة، حیث تعطى االوزان 
  .السالبة في اتجاه عكس التصحیح المقیاس
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  وعدد العبارات فاعلیة الذات توزیع ابعاد االستبیان): 9(جدول رقم 

 
  :مقیاس مستوى الطموح

الذي كان یتكون من  )2005(إعداد معوض محمد عبد التواب وسید عبد العظیم      
عبارة  وتم تعدیل بعض العبارات التي تناسب الدراسة وكذا تقلیل من طول ) 36(

عبارة موزعة على أربعة أبعاد  )28(صبح المقیاس یتكون من أ بعد التحكیمو  العبارات
تحمل اإلحباط، وذلك من خالل  تقبل الجدید،، التفاؤل،المقدرة على وضع األهداف: هي

على التوالي،وتعكس هذه ) 1،2،3(، حیث تعطى الدرجات)دائما،أحیانا،أبدا(االوزان 
  .سالبةالدرجات في البنود ال

  

  

  

  

  عدد العبارات الموجبة  عدد العبارات السالبة  البعد  الرقم
فاعلیة الذات   )8-1(من 

  التعایشیة
  )8،4،3،2(وهي 4  )7،6،5،1(وهي 4

فاعلیة الذات   )16-9(من
  االجتماعیة

وهي  6  )9،13(وهي2
)16،15،14،12،11،10(  

فاعلیة الذات   )24-17(من
  المعرفیة

5 
  )24،22،21،20،18(وهي

  )23،19،17(وهي 3

فاعلیة الذات   )32-25(من 
  االنفعالیة

  )31،30،29،28،26(وهي5  )32،27،25(وهي 3

  المجموع
  

14  18 
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  توزیع ابعاد االستبیان مستوى الطموح وعدد العبارات ):10(جدول رقم 

  عدد العبارات الموجبة  عدد العبارات السالبة  البعد  الرقم
القدرة على وضع األهداف   )9-1(من 

  والخطة

0  9  

  8  )10(وهي  1  التفاؤل  )18-10(من

  4  )22(وهي  1  تقبل الجدید  )23-19(من

  4  )27(وهي  1  تحمل اإلحباط  )28-24(من 

  25  3  المجموع

  :الخصائص السیكومتریة ألدوات القیاس  -7

قبل استخدام أدوات القیاس في الدراسة البد من التأكد من الخصائص السیكومتریة     
لها والمتمثلة في الصدق والثبات،ومن أجل تحقیق ذلك تم استخدام عینة عشوائیة مكونة 

 5وفیها  الكهرباء تقني غازإطار من بعض مصالح المؤسسة وهي مصلحة ) 10(من 
وتم توزیع مقیاس المسار الوظیفي  إطارات 5رات ومصلحة تقني كهرباء وفیها إطا

وبعد جمعها وفحصها تم "  2015 جانفي 20یوم "وفاعلیة الذات ومستوى الطموح 
الشروع في تفریغها ومعالجتها إحصائیا باستخدام رزمة البرامج االحصائیة للعلوم 

  .ىمن صدق وثبات كل اداة قیاس على حد للتأكد (Spss,21)االجتماعیة 

  :الصدق -1- 7

أن یقیس االختبار ما وضع لقیاسه، بمعنى أن االختبار یقیس الوظیفة : الصدق هو   
سامي .(باإلضافة إلیها التي یزعم انه یقیسها وال یقیس شیئا آخر بدال منها أو

  ).270ص،2001ملحم،



المیدانیة للدراسةاإلجراءات :...................................................... السادس الفصل  
 

 
 

177 

عبد الحفیظ .(ضع لقیاسهإلى مدى صالحیة االختبار لقیاس ما و  :الصدقویشیر     
  ).146ص ،2003مقدم،

 صدق المحكمین: 

في جامعة  من أعضاء هیئة التدریس محكم) 11(منعرض المقیاس على مجموعة     
محمد خیضر بسكرة في تخصص علم النفس إضافة الى استاذة خارج الجزائر من عدة 

وهذا لتأكد من مدى سالمة العبارات وصیاغتها اللغویة، ومدى قیاس  ،)جامعات عربیة
تساقها مع موضوع الدراسة، ولقد استجابات الباحث ٕ ة ألراء المحكمین وقامت بإجراء البنود وا

حیث كان مقیاس فاعلیة الذات  ، یلزم من حذف وتعدیل في ضوء المقترحات المقدمة ما
ــث اعتبــــحی عبارة 32 وأصبـــــحتعبارة  36متكون من عبارات ) 4(نــــر األساتذة المحكمیـــ
ـــحــغیر واض ــــة ومركبـــ ـــــ ـــمك ة وــ ــــ  36بینما مقیاس مستوى الطموح كان یتكون من ررة،ـــ

عبارة بینما مقیاس المسار الوظیفي تم تعدیل فقط بعض  28یتكون من  وأصبحعبارة 
ق عبارة 30 ون منالعبارات وبقي على حاله یتك ٌ د قبلت البنود التى وافق علیها أكثر من و

محكمین،ورفضت التي وافق علیها اقل من ) 5(وعدلت التي وافق علیها محكمین،) 7(
  .)4(ملحق رقم كما هو مبین في  محكمین، وبذلك خرج االستبیان في صورته نهائیة) 5(

 صدق االتساق الداخلي:  

والذي یعتمد على حساب معامالت االرتباط بین درجة كل بند والدرجة الكلیة     
للمقیاس وذلك وفق الجدول التالي من خالل حساب المتوسط الحسابي واالنحراف 

ومستوى الداللة االحصائیة لكل بند مع الدرجة " بیرسون"المعیاري ومعامل االرتباط 
  .الكلیة للمقیاس

بعد التأكد من صدق المحتوى ألداة البحث، قامت الباحثة بحساب الصدق البنائي من     
ارتباط بین الدرجة كل عبارة  بالبعد الذي تنتمي له من جهة، ومن جهة ثانیة "خالل 
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ـــــــــــحساب معامل ــات إرتباط درجـــــ ــــــــــ ــــ ـــ لیلى السید (."ة لالستبیاند بالدرجة الكلیــــــــــــة كل بعــــــــــــ
  .)122ص ،2001فرحات،

 الصدق الداخلي لمحور المسار الوظیفي  

 البعدارتباط درجة كل بند من استبیان المسار الوظیفي مع درجة ): 11(رقم الجدول
  .إلیه ینتميالذي 

ـــــــــــــالعب  البعد ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ معامل   ارةــــ
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

رقی
الت

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ـــــــ
یفی

وظ
ة ال

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ـــــــــ

ــــــ
  ة

  0.01  0.978**  حصلت على ترقیة من قبل
 0.01 0.920** شعر بأنني قادر على الحصول على فرص ترقیة مستقبالا

 0.01 0.950** انا راضي عن فرص الترقیة المتاحة في مؤسستي وشروطها

 0.01 0.900** تؤدي الترقیة إلى تنمیة كفاءاتي المهنیة 

 0.01 0.977** أعتقد أن الترقیة تؤدي إلى زیادة أجري

 0.01 0.963**  تمنح اإلدارة فرص ترقیة للجمیع

 0.01 0.960**  حصلت على ترقیة بسبب تدریبي المهني

 0.01 0.791**  حصلت على ترقیة للكفاءتي

 0.01 0.970**  یوجد مدة زمنیة محدودة لالنتقال الى منصب وظیفي األعلى

 0.01 0.959**   یةحصلت على ترقیة ألقدمیتي الوظیف
دوی

الت
ــــــــ

ـــ
ظیف

الو
ر 

ــــــــ
ــــ

  ي

 0.01 0.966** تهتم المؤسسة بالتدویر الوظیفي للعاملین

واألعمال المطلوبة في التدویر الوظیفي یؤدي إلى اإللمام بالمهام 
 وقت قصیر

**0.845 0.01 

یساهم التدویر الوظیفي في نتائج سلبیة إذا لم یخطط له بشكل 
 جید

**0.940 0.01 

 0.01 0.945** یسبب التدویر الوظیفي بالضجر لدي لعدم المامي بالعمل

یترتب على التدویر الوظیفي صعوبة في تدریب الكوادر 
 المتخصصة

**0.985 0.01 
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 0.01 0.820**  یأتي التدویر الوظیفي بشخص غیر كفء ویذهب بشخص كفء

 0.01 0.934**  یمكن استغالل التدویر للتخلص من موظف  غیر مرغوب فیه

 0.01 0.979** یؤدي التدویر الوظیفي الى تزاید حاالت االحباط لدي

 0.01 0.953**  سبب التدویر الوظیفي هو سوء االداء الوظیفي

 0.01 0.878**  التدویر في نفس االدارة غیر مجد

النق
ــــــــ

ــــــــ
ـــ

ظیف
الو

ل 
ــــــــ

ــــــــ
  ي

 0.01 0.777**  یساعدني النقل الوظیفي في زیادة المهارات في العمل

 0.01 0.980**  یعمل النقل الوظیفي على سد االحتیاج في وظائف معینة

 0.01 0.988**  من الخبرة المتنوعة لدي یوفر النقل الوظیفي مقدارا عالیا

 0.01 0.974**  تتم عملیة النقل الوظیفي بطریقة مخطط لها

تعتمد عملیة النقل الوظیفي على التدقیق بین امكانیات الفرد 
  والمؤسسة

**0.842 0.01 

 0.01 0.961**  یتم توضیح حركة النقل توضیحا كامال للموظفین

ضغط العمل عن بعض االدارات یعمل النقل على تخفیف 
  والوظائف

**0.878 0.01 

 0.01 0.889**  على مختلف اإلدارات یساهم النقل الوظیفي في توزیع الموظفین

 0.01 0.830**  یتم النقل عند عدم انسجام الموظف مع مجموعة العمل

 0.01 0.981**  یحدث النقل إلحالل فرد مكان آخر بشكل مؤقت

درجة كل عبارة ببعدها في استبیان  ارتباطأن معامالت ): 11(من جدول رقم یتضح     
،وبالنسبة للبعد الثاني جاءت )0,97-0,79(جاءت محصورة بین المسار الوظیفي

-0,77(، وبالنسبة للمحور الثالث فقد جاءت محصورة بین)0,97-0,82(محصورة بین
ن عبارات االستبیان بالبعد الذي ، وهي قیم مرتفعة تشیر الى ارتباط كل عبارة م)0,98

  .تنتمي له،مما یشر الى اتساق عبارات كل بعد من ابعاد االستبیان
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الكلیة درجةالاستبیان المسار الوظیفي مع أبعاد  ات درجاتارتباط): 12(رقم الجدول
  .لإلستبیان

معامل اإلرتباط مع درجة   البعد
  الكلیة للمحور

  مستوى الداللة

  0.01 0.987**  الترقیة الوظیفیة

 0.01 0.988**  التدویر الوظیفي

 0.01 0.996**  النقل الوظیفي

ان جمیع ابعاد استبیان المسار الوظیفي الثالثة حققت )  12(من جدول رقم یتبین     
، فقد تراوحت )0.01(ارتباطات دالة مع الدرجة الكلیة لالستبیان عند مستوى الداللة

مما یدل أیضا على ان استبیان في صورته نهائیة  )0.99-0.98(معامالت االرتباط بین
  .یتسم بدرجة عالیة من صدق اتساق الداخلي
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 صدق االتساق الداخلي للمحور فاعلیة الذات  

  مع درجة  فاعلیة الذاتارتباط درجة كل بند من استبیان ): 13(رقم الجدول

  .البعد الذي ینتمي إلیه

 معامل  ارةـــــــــــالعب  البعد
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

شیة
عای

 الت
ات

 الذ
لیة

فاع
  

 0.01 0.986** إذا بدا لي أن المهمة صعبة فإنني أتجنب القیام بها

 0.01 0.981** عندما أقوم بعمل ما فإنني أهتم بإنجازه على أفضل وجه

 0.01 0.980** أبذل أقصى ما في وسعي لتحقیق أهدافي

أستطیع االستمرار في القیام بالعمل مهما واجهت من الصعوبات أثناء 
 أدائه

**0.907 0.01 

 0.01 0.808** كثیرا ما أترك عملي قبل أن أنهیه

 0.01 0.787** أتجنب تعلم األشیاء الجدیدة حینما تبدو لي صعبة

 0.01 0.864** أحتاج إلى مساعدة اآلخرین إلنجاز أعمالي

 0.01 0.876** عندما أضع خطة فإنني أنفذها

عیة
تما

الج
ت ا

الذا
یة 

اعل
ف

  
 0.01 0.967** من الصعب علي التحدث مع فرد ال أعرفه

 0.01 0.985** أستطیع المحافظة على عالقاتي بأصدقائي

 0.01 0.977** یمكنني تغییر مجرى الحدیث بلباقة إذا كان الموضوع ال یروق لي

 0.01 0.757** أستطیع التعبیر عن مشاعري دون أن أشعر بإحراج

 0.01 0.807** أجد صعوبة في إقناع اآلخرین بوجهة نظري

 0.01 0.945** ال أجد صعوبة في تكوین الصداقات 

 0.01 0.906** ال أفرض نفسي على اآلخرین

أستطیع االنطالق واالستمتاع مع الناس في المناسبات 
 االجتماعیة

**0.905 0.01 
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رفیة
لمع

ت ا
الذا

یة 
اعل

ف
  

 0.01 0.988** أستطیع النظر إلى المشكالت بموضوعیة

 0.01 0.990** یفقدني االنفعال القدرة على عالقاتي بأصدقائي

عندما تواجهني مشكلة غیر متوقعة فإنني أتمكن من التفكیر في عدد 
 من الحلول الممكنة لها

**0.903 0.01 

 0.01 0.854** عادة ال أثق بقدرتي في الحكم على األمور

عندما أركز على موضوع معین فإنني أجد صعوبة في استیعاب األمور 
 األخرى التي تجري في نفس الوقت

**0.675 0.01 

 0.01 0.765** كثیرا ما یدفعني الحماس إلى التصرف بدون تفكیر في العواقب

االهتمام بعملین في وقت واحد یمكنني  **0.978 0.01 

 0.01 0.920** أجد صعوبة في اتخاذ القرارات

علی
فا

ــــــ
عالی

النف
ت ا

الذا
ة 

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ـــــ

  ة

 0.01 0.967** عندما یسیطر علي الحزن فإنني ال استطیع التخلص منه

اإلهانةاحتفظ بهدوء أعصابي حین استشعر   **0.978 0.01 

 0.01 0.977** عندما أغضب فإنني أفقد السیطرة على غضبي

 0.01 0.930** یمكنني إخفاء فرحي إذا أردت

 0.01 0.798** أستطیع أن أجعل جسمي یسترخي ویرتاح عندما أشعر بالتوتر

 0.01 0.698** أستطیع طمأنة نفسي في مواجهة المواقف الخطرة

التصرف بعقالنیة في المواقف المفزعةأتمكن من   **0.999 0.01 

 0.01 0.970** من الصعب على تهدئة نفسي عندما أشعر بالقلق

ان معامالت ارتباط درجة كل عبارة ببعدها في ) 13(ل الجدول رقمنالحظ من خال    
، بینما )0.98-0.78(استبیان فاعلیة الذات حیث في البعد االول جاءت محصورة بین 

، وبالنسبة للبعد الثالث جاءت )0.98-0.75(جاءت محصور في البعد الثاني بین
 )0.99-0.79(، اما البعد الرابع فلقد جاءت محصورة بین)0.90-0.67(بین محصورة
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وهي قیم مرتفعة تدل الى ارتباط كل عبارة من عبارات االستبیان بالبعد الذي تنتمي له 
  ستبیاناال مما یشیر الى اتساق كل بعد من ابعاد

  درجةالمع  فاعلیة الذاتاستبیان أبعاد  ات درجاتارتباط): 14(رقم الجدول

  .الكلیة لالستبیان

معامل اإلرتباط درجة كل بعد   البعد
  مع درجة الكلیة للمحور

  مستوى الداللة

 0.01 0.979  فاعلیة الذات التعایشیة

 0.01 0.995  فاعلیة الذات االجتماعیة

 0.01 0.998  المعرفیةفاعلیة الذات 

 0.01 0.997  فاعلیة الذات االنفعالیة

أن جمیع ابعاد استبیان فاعلیة الذات االربعة حققت ارتباطات ) 14(یوضح الجدول رقم 
ت بین ـــــــد تراوحــــــ، فق)0.01(وى داللةــــدالة مع الدرجة الكلیة لالستبیان عند مست

یتسم بدرجة مما یدل ایضا على ان االستبیان في صورته النهائیة  ،)0.97-0.99(
عالیة من صدق االتساق  الداخلي،كما یشیر ذلك إلى أن جمیع فقرات وأبعاد االستبیان 

  .المدیریة فاعلیة الذات من وجهة نظر اطارات تشترك في قیاس
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 صدق االتساق الداخلي للمحور مستوى الطموح  

 لبعدمع درجة ا مستوى الطموحارتباط درجة كل بند من استبیان ): 15(رقم الجدول
  .إلیه الذي ینتمي

معامل   العبـــــــــــــــارة  البعد
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

طة
والخ

ف 
هدا

 اال
ضع

ى و
 عل

درة
الق

  

 0.01 0.757** أسعي لتحقیق األهداف التي رسمتها

 0.01 0.807** أعرف جیدا ما أرید أن افعله

واثق من تحقیق أهدافي إنني  **0.690 0.01 

 0.01 0.997** أستطیع التغلب على ما یواجهني من عقبات

 0.01 0.945** أستطیع وضع أهداف واقعیة في حیاتي

 0.01 0.916** أحدد أهدافي في ضوء إمكاناتي

 0.01 0.950** لدي القدرة على تعدیل أهدافي حسب الظروف

أهدافي لدى المقدرة على تحدید  **0.828 0.01 

 0.01 0.887** أستطیع توجیه إمكاناتي واالستفادة منها

ؤل
لتفا

ا
  

 0.01 0.764** یشغلني التفكیر في المستقبل

 0.01 0.976** أرى أن الحیاة ستستمر مهما حدث

 0.01 0.767** ینبغي االستفادة من التجارب الفاشلة

 0.01 0.985** أشعر بالرغبة في الحیاة

 0.01 0.975** أتطلع إلى المستقبل بأمل

 0.01 0.957** أسعي لتحقیق ما هو أفضل

 0.01 0.737** ینبغي عدم االستسالم للفشل

 0.01 0.845** أشعر بالتفاؤل نحو المستقبل
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 0.01 0.902** أعتقد أن المعاناة تكون دافعا لإلنجاز

دید
الج

بل 
تق

  

التكنولوجیة مطلوبأعتقد أن توظیف التطورات   **0.805 0.01 

لدي رغبة في مواكبة التحوالت الجوهریة في مجال عملي التي 
 یشهدها العالم

**0.608 0.01 

 0.01 0.779** أدرك ان الحیاة متغیرة

 0.01 0.684** أجد صعوبة في تقبل كل ماهو جدید

 0.01 0.976** أسعى وراء المعرفة الجدیدة

باط
الح

ل ا
حم

ت
  

 0.01 0.968** من األفضل أن یضع الفرد أهدافا بدیلة

 0.01 0.986** أعتقد أن الفشل أول خطوات النجاح

 0.01 0.973** أستطیع استبدال أهدافي التي ال تتحقق

 0.01 0.797** ینتابني شعور بالیأس

 0.01 0.847** أؤمن أن بعد العسر یسر

ان درجة كل عبارة ببعدها في استبیان مستوى الطموح  )15(یتبین من جدول رقم     
بالنسبة للبعد االول، بینما جاءت محصورة ) 0.99-0.69(جاءت محصورة بین

-0.60(في البعد الثاني، وبالنسبة للبعد الثالث جاءت محصورة بین) 0.98-0.73(بین
مرتفعة ، وهي قیم )0.98-0.79(، وفي البعد الرابع جاءت القیم محصورة بین)0.97

تدل على ارتباط كل عبارة من عبارات االستبیان بالبعد الذي تنتمي،مما یشیر على اتساق 
  .عبارات كل بعد من ابعاد االستبیان
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الكلیة   درجةالمع  مستوى الطموحاستبیان أبعاد  ات درجاتارتباط): 16(رقم الجدول
  .لإلستبیان

درجة كل  معامل اإلرتباط   البعد
الكلیة مع درجة بعد 

  للمحور

  مستوى الداللة

القدرة على وضع االهداف 
  والخطة

0.969 0.01 

 0.01 0.959  التفاؤل

 0.01 0.992  تقبل الجدید

 0.01 0.978  تحمل االحباط

ان جمیع ابعاد استبیان مستوى الطموح االربعة  یتبین) 16(من خالل الجدول  رقم      
 االرتباطحققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلیة لالستبیان،فقد تراوحت معامالت 

مما یدل ایضا على ان االستبیان في صورته النهائیة یتسم بدرجة  )0.99-0.96(بین
  .عالیة من صدق االتساق  الداخلي

  :الثبات -3-2-

أن االختبار ثابت فیما یعطي نتائج فإذا طبق االختبار على نفس " :الثبات یعني   
عبد الرحمن "(المجموعة من االفراد في مرتین متالحقیتن كانت نتائج متشابهة

  .)355ص ،2003العیسوي،

  .)131ص، 2000صالح الدین محمود عالم،"(االتساق والدقة في القیاس"والثبات یعني
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 التجزئة النصفیةطریقة حساب معامل الثبات ب:  

تعتمد هذه طریقة على تجزئة االختبار المطلوب تعیین ثباته الى نصفین   
متكافئین،وهناك عدة طرق لتجزئة االختبارـ فقد یستخدم النصف األول من االختبار 

 األسئلة في مقابل  في مقابل النصف الثاني،أو قد تستخدم األسئلة ذات ارقام الفردیة
وعلیه یتم تصحیحه حتى  االختیار،معامل ثبات نصف  الزوجیة، فنحصل على

  .نحصل على معامل ثبات االختبار ككل 

وقد اتبعنا طریقة تجزئة النصفیة عن طریق تقسیم االستبیان الى مجموعتین، اسئلة  
فردیة و زوجیة، ثم حساب معامل االرتباط بین مجموعتین باستخدام معامل االرتباط 

 ة االحصائیةملحز ا ,21SPSSوتمت المعالجة االحصائیة باستخدام برنامج بیرسون،
عادة تصحیحه بمعامل االرتباط سبیرمان وبروان ٕ   .للعلوم االجتماعیة وا

  التجزئة النصفیة لمحاور االستبیان :)17(جدول رقم

التجزئة   عدد العبارات  محاور االستبیان
  النصفیة

معامل االرتباط   معامل الثبات
  بیرسون

معامل التصحیح 
  سبیرمان وبروان

  5  10  الترقیة الوظیفیة
5  

0.920  
0.918  

0.926  0.965  

  5  10  التدویر الوظیفي
5  

0.944  
0.946  

0.972  0.987  

  5  10  النقل الوظیفي
5  

0.934  
0.941  

0.975  0.967  

فاعلیة الذات 
  التعایشیة

8  4  
4  

0.930  
0.921  

0.978  0.957  

فاعلیة الذات 
  االجتماعیة

8  4  
4  

0.919  
0.876  

0.980  0.954  

فاعلیة الذات 
  المعرفیة

8  4  
4  

0.940  
0.899  

0.878  0.972  
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فاعلیة الذات 
  االنفاعلیة

8  4  
4  

0.921  
0.910  

0.988  0.945  

القدرة على 
وضع االهداف 

  والخطة

9  5  
4  

0.900  
0.918  

0.967  0.920  

  4  9  التفاؤل
5  

0.912  
0.890  

0.989  0.960  

  3  5  تقبل الجدید
2  

0.988  
0.978  

0.936  0.980  

  2  5  تحمل االحباط
3  

0.965  
0.970  

0.970  0.978  

  45  90  االستبیان الكلي
45  

0.986  
0.989  

0.976  0.988  

نالحظ أن معامل االرتباط بیرسون بین كل محاور ) 17(من خالل الجدول رقم   
عال، وكذلك ، كما تتمیز محاور االستبیان بثبات )0.98-0.87(االستبیان ینحصر بین 

في كال النصفین ، ) 0.98(إن معامل الثبات لنصفي االستبیان كان عالیا حیث یقدر ب
، وبعد التصحیحه بمعامل )0.97(وقدر معامل االرتباط  بیرسون قبل التصحیح ب

  ).0.98(سبیرمان وبروان قدر ب
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 كرونباخ طریقة الفا:  

 معامل ثبات ألفا ألداة الدراسة): 18(جدول رقم

  معامل الثبات  عدد العبارات  أبعاد الدراسة
  0.978  10  الترقیة الوظیفیة
  0.967  10  التدویر الوظیفي

  0.976  10  النقل الوظیفي
  0.988  8  فاعلیة الذات التعایشیة

  0.956  8  فاعلیة الذات االجتماعیة
  0.946  8  فاعلیة الذات المعرفیة

  0.987  8  فاعلیة الذات االنفاعلیة
على وضع االهداف القدرة 
  والخطة

9  0.964  

  0.966  9  التفاؤل
  0.989  5  تقبل الجدید

  0.979  5  تحمل االحباط
  0.989  90  ثبات أداة الدراسة

ان جمیع معامالت الثبات عالیة ودالة احصائیا عند ) 18(من جدول رقم یتضح    
حیث بلغت حدها  ،، وان قیمة المعامالت متقاربة بین المحاور)0.05(مستوى الداللة 

ــلى في  كل من المحاالع ـــة الذات التعایشیة وفاعلیة الذات االنفعالیـــاور فاعلیــ ل ــة وتقبـ
في محور القدرة على وضع االهداف والخطة  ، وحدها االدنى)0.98(الجدید ب

، مما یدل على امكانیة )0.98(، كما أن الثبات الكلي الستبیان الدراسة قدر ب)0.94(ب
  .ت النتائج التي سیتم التحصل علیها باستخدام االستبیانثبا
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 نظرا للنتائج المتحصل علیها باستعمال التقنیتین التالیتین: 
 التجزئة النصفیة 
 معامل الثبات ألفا كرونباخ 

ثبات عال اعتبار االستبیان بأنه یتمیز بیمكن ) 16(و) 15(وبالرجوع إلى الجدولین رقم  
  .في دراستناوبالتالي یمكن استعماله 

  :سالیب االحصائیة المستخدمة في الدراسةاأل- 8
 لقیاس مركزیة االجابات أي حساب متوسطات درجات أفراد :  المتوسط الحسابي

 العینة
 وقد استخدم لمعرفة مدى اتفاق وتشتت االجابات :االنحراف المعیاري 
 المتغیراتللبحث في العالقة بین : معامل االرتباط بیرسون. 
 تم بناء مدرج تقدیري لتصنیف استجابات العینة على االستبیان :التقدیري المدرج

 :وذلك وفق الخطوات التالیة

قسمة درجة كل فرد من أفراد العینة على عدد البنود كل محور لحساب متوسط إجابة  -
عن كل البنود إلعطاء داللة لكل متوسط قامت الباحثة بتحدید طول خالیا المقیاس الفرد 

وتم حساب ) دائما، أحیانا، أبدا(استجابات وهي ) 3(تعملته والذي یتكون من الذي اس
ذلك یضاف وبعد ) 0.67(ویساوي ) 3/2(، ثم قسمته على عدد الفئات )2=1-3(المدى

إلى الحد األدنى للمقیاس وهي الواحد وذلك لتحدید الحد األعلى لهذه الخلیة ) 0.67(
  :وهكذا یصبح طول الخالیا كما یلي

فان نهایة الخلیة األولى ) 1(ال بیدأ من الصفر بل من العدد ن المقیاسوال *
) 1.67(والقیمة) 1(وهذا یعني أن متوسط حسابي یقع بین) 1.67=0.67+1(تكون

  یعد ضمن خلیة أبدا
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ولهذا  )2,34=0.67+1,67(ونهایتها تكون) 1.67(تكون بدایة الخلیة الثانیة من *
على انه ضمن ) 2,34(واصغر او یساوي) 1,67(یعد متوسط الحسابي اكبر من 

  ).أحیانا(خلیة الثانیة 

ولهذا  یعد ) 3=0.67+2,34(ونهایتها تكون) 2,34(تكون بدایة الخلیة الثالثة من *
على انه ضمن الخلیة ) 3(واصغر او یساوي) 2.34(أي متوسط حسابي اكبر من 

  ).دائما(الثالثة 

یوضح كیفیة تقدیر درجة كل فرد من أفراد العینة نحو محاور ) 19(الجدول رقم و 
  .االستبیان حسب متوسط إجابة الفرد عن بنود كل محور

 یبین التقدیر اللفظي للمتوسط الحسابي): 19(الجدول رقم

  التقدیر اللفظي  اإلجابة  قیمة المتوسط
  منخفض  أبدا  1.67إلى  1من 
  متوسط  أحیانا  2,34إلى  1.67من

  مرتفع  دائما  3إلى  2,34من 
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  :خالصـــة

والتي تعتبر من اهم الوسائل في  خالل هذا الفصل تم االلمام بالخطوات المنهجیةمن   
البحث العلمي حیث تطرقنا الى منهج الدراسة وعینتها وكذلك تم حساب صدق وثبات اداة 

  .الدراسة  وتم تحدید أهم االسالیب االحصائیة المستعملة في الدراسة 
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  :تمهیــــــــــــــــــــــــــــــد

الدراسة المتمثلة في التعرف على العالقة بین المسار الوظیفي من اجل تحقیق اهداف   
تم االجابة على اسئلة الدراسة واختبار الفرضیات المنبثقة  وفاعلیة الذات ومستوى الطموح،

عنها عن طریق القیام بعرض النتائج التي توصلت الیها الدراسة وتحلیلها ومناقشتها في 
  .ضوء الفرضیات والدراسات السابقة
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 :جــــــــــعرض النتائ- 1

 المسار الوظیفي: عرض النتائج الخاصة بمحور االول -1-1

 یوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري الستجابات افراد العینة): 20(جدول رقم
  على محور المسار الوظیفي

االنحراف   المتوسط الحسابي  البعد   الرقم
  المعیاري

  التقدیر اللفظي

  مرتفع  0.32  2.53  الترقیة الوظیفیة  1
  متوسط  0.17  1,73  التدویر الوظیفي  2
  منخفض  0.22  1.53  النقل الوظیفي  3

  متوسط  0.24  1.93  الدرجة الكلیة للمقیاس
 1نستخلص من الجدول السابق أن افراد العینة كانت استجاباتهم على البعد رقم        

بمتوسط حسابي  افراد العینة مرتفعة ول الترقیة الوظیفیة كانت استجابةـــوالذي كان ح
بخصوص البعد الثاني الخاص بالتدویر  اما، )0.32(وانحراف معیاري قدره) 2.53( قدره

وانحراف ) 1.73(بمتوسط حسابي قدره متوسطةالوظیفي حیث كانت استجابات العینة 
وانحراف ) 1.53(، وكان البعد الثالث یقدر متوسطه الحسابي ب)0.17(معیاري یقدر ب

، وبالنسبة للمقیاس ككل كانت منخفضةأي كانت استجابت افراد عینة ) 0.22(معیاري
  ).0.24(وانحراف معیاري ) 1.93(بمتوسط حسابي قدره متوسطةاستجابات العینة 
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 فاعلیة الذات :الثانيعرض النتائج الخاصة بمحور  -1-2

 یوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري الستجابات افراد العینة): 21(جدول رقم
  على محور فاعلیة الذات

 االنحراف  المتوسط الحسابي  البعد   الرقم
  المعیاري

  التقدیر اللفظي

  مرتفع 0.26  2.64  فاعلیة الذات التعایشیة  1
  متوسط 0.36  2.23  فاعلیة الذات االجتماعیة  2
  مرتفع 0.37  2.53  فاعلیة الذات المعرفیة  3
  متوسط 0.32  2.11  فاعلیة الذات االنفعالیة  4

 مرتفع  0.21  2.38  الدرجة الكلیة للمقیاس ككل

 1أن افراد العینة كانت استجاباتهم على البعد رقم ) 21(الجدول رقم نالحظ من     
والذي كان حول فاعلیة الذات التعایشة  كانت استجابة مرتفعة بمتوسط حسابي 

حیث كانت استجابت افراد العینة على هذا البعد ) 0.37(وانحراف معیاري ) 2.64(قدره
وانحراف ) 2.23(ة بمتوسط حسابي قدرهمرتفعة، ویاتي بعده بعد فاعلیة الذات االجتماعی

وكانت استجابت افراد العینة متوسطة،اما بالنسبة لبعد فاعلیة الذات ) 0.36(معیاري
) 2.11(االنفعالیة فلقد كانت استجابات افراد العینة ایضا متوسطة بمتوسط حسابي قدره

عینة  ،اما بخصوص المقیاس ككل فقد كانت استجابات افراد)0.32(وانحراف معیاري
  ).0.21(وانحراف معیاري یقدر ب) 2.38(مرتفعة بمتوسط حسابي قدره
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 مستوى الطموح: الثالثعرض النتائج الخاصة بمحور  -1-3

 یوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري الستجابات افراد العینة): 22(جدول رقم
  على محور مستوى الطموح

 االنحراف  المتوسط الحسابي  البعد   الرقم
  المعیاري

  التقدیر اللفظي

القدرة على وضع االهداف   1
  وخطة

2.27  
0.32 

  متوسط

  مرتفع 0.31  2.40  اؤلفالت  2
  مرتفع 0.32  2.69  تقبل الجدید  3
  مرتفع 0.29  2.49  تحمل االحباط  4

 مرتفع  0.21  2.46  الدرجة الكلیة للمقیاس ككل

ان استجابات افراد العینة على المقیاس ككل مرتفعة  )22(یتضح من جدول رقم      
، بینما كانت استجابات )0.21(وانحراف معیاره یقدر ب) 2.46(بمتوسط حسابي قدره

افراد العینة على بعد القدرة على وضع االهداف وخطة متوسطة بمتوسط حسابي 
فاؤل فلقد كانت ،اما بالنسبة الستجابات على بعد الت)0.32(وانحراف معیاري) 2.27(قدره

، وكذلك بخصوص كل )0.31(وانحراف معیاري) 2.40(مرتفعة بمتوسط حسابي یقدر ب
من  بعد تقبل الجدید وتحمل االحباط حیث جاءت متوسطات حاسبیة على 

على ) 0.29(و) 0.32(وأیضا كانت انحرافات معیاریة كما یلي ) 2.49(و) 2.69(ترتیب
  .ترتیب

  :الدراسة ؤالتالنتائج الخاصة بتسا عرض  -2

عالقة ذات داللة احصائیة بین  توجد هل: النتائج المتعلقة بالسؤال االول -2-1
 ؟بسكرةالمسار الوظیفي وفاعلیة الذات لدى اطارات مؤسسة الكهرباء والغاز بمدینة 
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لإلجابة على هذا السؤال واختبار الفرضیة المنبثقة عنه، تم حساب معامل االرتباط        
وكذلك ابعاد معامل االرتباط الكلي  وأبعاد فاعلیة الذات بین كل من المسار الوظیفي بیرسون

  .بین المقایسین ویوضح الجدول التالي ذلك

فاعلیة الذات و  المسار الوظیفيبین یوضح معامالت ارتباط بیرسون ) : 23(جدول رقم
  .لدى عینة الدراسةبعادها أو 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  العینة  ابعاد فاعلیة الذات  البعد
  دال  **0.87  60  فاعلیة الذات التعایشیة  1
 دال **0.84  فاعلیة الذات االجتماعیة  2

 دال **0.79  فاعلیة الذات المعرفیة  3

 دال **0.85  فاعلیة الذات االنفعالیة  4

 دال  **0.89  الدرجة الكلیة  

داللة احصائیة بین  موجبة ذات ارتباطیهوجود عالقة ) 23(یتضح من الجدول الرقم     
 0.84، 0.87(فاعلیة الذات ، حیث بلغت قیم االرتباط وأبعاددرجات المسار الوظیفي 

، كذلك بلغت درجة ارتباط بین )0.01(وهي قیم دال احصائیا عند مستوى )    0.79،0.85
القائل بوجود  مما یشیر الى تحقق صحة الفرض 0.89المسار الوظیفي ككل وفاعلیة الذات 

عالقة ذات داللة احصائیة بین المسار الوظیفي وفاعلیة الذات، اي كلما توفر المسار 
الوظیفي في المؤسسة اي فرص للترقیة وانتقال في الوظائف كلما كانت هناك درجة عالیة 

االولى التي وبالتالي قد تحققت الفرضیة .لفاعلیة الذات لدى اطارات مؤسسة الكهرباء والغاز
بین المسار الوظیفي وفاعلیة الذات لدى  ذات داللة احصائیة مفادها توجد عالقة ارتباطیه

  .اطارات مؤسسة الكهرباء والغاز بمدینة بسكرة
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توجد عالقة ذات داللة احصائیة بین المسار  هل: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني-2-2
 ؟بسكرةالوظیفي وفاعلیة الذات لدى اطارات مؤسسة الكهرباء والغاز بمدینة 

لإلجابة على هذا السؤال واختبار الفرضیة المنبثقة عنه، تم حساب معامل االرتباط       
الرتباط الكلي ابعاد مستوى الطموح وكذلك معامل او بیرسون بین كل من المسار الوظیفي 

  .بین المقایسین ویوضح الجدول التالي ذلك

مستوى الطموح و  المسار الوظیفي بین یوضح معامالت ارتباط بیرسون) : 24(جدول رقم
  .لدى عینة الدراسةبعاده أو 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  العینة  ابعاد مستوى الطموح  البعد
القدرة على وضع االهداف   1

  والخطة
  دال  **0.78  60

 دال **0.90  التفاؤل  2

 دال **0.67  تقبل الجدید  3

 دال **0.86  تحمل االحباط   4

 دال  **0.93  الدرجة الكلیة  

موجبة ذات داللة احصائیة بین  ارتباطیهوجود عالقة ) 24(یتضح من الجدول الرقم    
 0.90، 0.78(مستوى الطموح ، حیث بلغت قیم االرتباط وأبعاددرجات المسار الوظیفي 

، كذلك بلغت درجة ارتباط بین )0.01(وهي قیم دال احصائیا عند مستوى )    0.67،0.86
مما یشیر الى تحقق صحة الفرض القائل   0.93ستوى الطموح مالمسار الوظیفي ككل و 

، اي كلما توفر ومستوى الطموحبوجود عالقة ذات داللة احصائیة بین المسار الوظیفي 
في المؤسسة اي فرص للترقیة وانتقال في الوظائف كلما كانت هناك درجة المسار الوظیفي 

اي الفرضیة الثانیة قد تحققت .لدى اطارات مؤسسة الكهرباء والغاز لمستوى الطموحعالیة 
ذات داللة احصائیة بین المسار الوظیفي ومستوى الطموح  ارتباطیه الخاصة بوجود عالقة

  .ز بمدینة بسكرةلدى اطارات مؤسسة الكهرباء والغا
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توجد عالقة ذات داللة احصائیة بین  هل: الرئیسيالنتائج المتعلقة بالسؤال -2-3
لدى اطارات مؤسسة الكهرباء والغاز  ومستوى الطموح المسار الوظیفي وفاعلیة الذات

 ؟بسكرةبمدینة 

بین  لإلجابة على هذا السؤال واختبار الفرضیة ، تم حساب معامل االرتباط بیرسون      
تبین ) 23(فمن خالل الجدول رقم  مستوى الطموح  فاعلیة الذاتكل من المسار الوظیفي و 

بین كل من المسار الوظیفي   0.01وجود عالقة ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة 
وهي عالقة قویة وموجبة حیث كل ما توفر  0.89وفاعلیة الذات حیث بلغ معامل االرتباط 

ؤسسة وتم تطبیقه بصورة قانوینة وكانت هناك فرص عادلة للجمیع كلما مسار وظیفي في م
وكذلك توجد عالقة بین المسار  .ارتفعت فاعلیة الذات لدى اطارات مؤسسة الكهرباء والغاز

وهي عالقة قویة وموجبة حیث  0.93الوظیفي ومستوى الطموح حیث بلغ معامل االرتباط 
وانتقال في الوظائف بصورة عادلة وواضحة كلما ایضا كلما توفر فرص للجمیع من ترقیة 

ارتفع مستوى الطموح لدى اطارات مؤسسة الكهرباء والغاز بمدینة بسكرة، ونستنتج من خالل 
ذلك  استنتاج عام بوجود عالقة ارتباطیه بین كل المسار الوظیفي وفاعلیة الذات ومستوى 

ر في وظائفهم كل ما ارتفع الطموح ككل أي كل ما توفر فرص لإلطارات لترقیة  وتطو 
درجات فاعلیة الذات عندهم ومستوى الطموح وبالتالي هي عالقة ارتباطیه قویة موجبة أي 
ان وجود مسار وظیفي واضح وعادل ویتیح للجمیع فرص ارتفعت درجات فاعلیة الذات 

  .ومستوى الطموح

لة احصائیة بین وجود عالقة ارتباطیة موجبة ذات دال) 24(یتضح من الجدول الرقم     
 0.90، 0.78(درجات المسار الوظیفي وابعاد مستوى الطموح ، حیث بلغت قیم االرتباط

، كذلك بلغت درجة ارتباط )0.01(وهي قیم دال احصائیا عند مستوى )    0.67،0.86،
مما یشیر الى تحقق صحة الفرض القائل   0.93بین المسار الوظیفي ككل وستوى الطموح 

ات داللة احصائیة بین المسار الوظیفي ومستوى الطموح، اي كلما توفر بوجود عالقة ذ
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المسار الوظیفي في المؤسسة اي فرص للترقیة وانتقال في الوظائف كلما كانت هناك درجة 
ونستنج ان الفرضیة العامة ایضا .عالیة لمستوى الطموح لدى اطارات مؤسسة الكهرباء والغاز

بین المسار الوظیفي وفاعلیة الذات  ذات داللة احصائیة قد تحققت بوجود عالقة ارتباطیه
  .ومستوى الطموح لدى اطارات مؤسسة الكهرباء والغاز بمدینة بسكرة

  :تحلیل ومناقشة نتائج الدراسة-3

  :مناقشة الفرضیة الجزئیة االولى -3-1

على وجود عالقة ارتباطیه موجبة بین المسار الوظیفي  دلت نتائج معامل بیرسون        
) 0.89(وفاعلیة الذات لدى اطارات مؤسسة الكهرباء والغاز،  حیث قدر هذا االرتباط ب 

وهو یشیر الى ارتباط طردي قوي بین المسار الوظیفي وفاعلیة الذات، مما یدل على ان 
تاحة الفر  ٕ ص للجمیع بصورة عادلة  له تأثیر وجود المسار الوظیفي في المؤسسة ووضوحه وا

اي ان كلما كان المسار الوظیفي موجود .ایجابي على فاعلیة الذات لدى االطارات المؤسسة
مكانیة الحصول الجمیع على فرص  ٕ في المؤسسة ووجود تخطیط موضوعي له ووضوحه وا

تفعة الترقیة والتطور الوظیفي یسمح للجمیع موجودین بحصول علیه یخلق فاعلیة ذات مر 
  .لدى اطارات

ومع ذلك ال یمكننا اعتبار المسار الوظیفي العامل الوحید المؤثر على فاعلیة الذات    
  .لإلطارات، فبإمكان عوامل أخرى ان یكون لها تأثیر ایضا على فاعلیة الذات

  :الثانیةمناقشة الفرضیة الجزئیة  -3-2

 0.01طیه موجبة عند مستوى الداللة اظهرت نتائج الفرضیة الثانیة وجود عالقة ارتبا       
وهذا یعني أن الفرضیة ) 0.93(بین المسار الوظیفي ومستوى الطموح بمعامل ارتباط 

الجزئیة الثانیة قد تحققت، اي ان المسار الوظیفي له تأثیر قوي على مستوى الطموح اي 
تاحة الفرص للجمیع یزداد ٕ مستوى الطموح  عند وجود مسار وظیفي من خالل الترقیة والنقل وا
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لدي اطارات المؤسسة فالدالئل العلمیة تؤكد ان وجود تحفیزات في العمل مثل الترقیة والنقل 
الوظیفي والتدویر، واتحاتها للجمیع یزید من الحماسة وشعور بطموح للوصول الى االهداف 

  .المسطرة من طرف العامل والمؤسسة معا 

  :العامةمناقشة الفرضیة الجزئیة  -3-3

من النتائج المحققة في الفرضیات الجزئیة التى اشارت في مجملها الى وجود انطالقا       
ومستوى وكذلك المسار الوظیفي  عالقة ارتباطیة بین المسار الوظیفي من فاعلیة الذات 

موجبة وقوي بین المسار الوظیفي وكل  مما یجعلنا نستنج ان هناك عالقة ارتباطیة الطموح
اي ان الفرضیة العامة التي مفادها وجود عالقة ارتباطیه من فاعلیة الذات ومستوى الطموح،

  .ذات داللة احصائیة بین المسار الوظیفي وفاعلیة الذات ومستوى الطموح قد تحققت

ي وفاعلیة الذات بین المسار الوظیف) 0.89(وهو ما ترجم عبر معامل بیسرسون الذي قدره
  ,)0.93(وكذلك معامل بیرسون بین المسار الوظیفي ومستوى الطموح الذي قدر ب

  :االستنتاج العام -4

إن الهدف الرئیسي الذي أردنا الوصول إلیه من خالل هذه الدراسة یتمثل في الوقوف      
الطموح لدى التعرف على العالقة بین المسار الوظیفي وكل من فاعلیة الذات ومستوى 

،وبعد التحلیل وتفسیر ومناقشة نتائج فرضیات اطارات مؤسسة الكهرباء والغاز بمدینة بسكرة
  :الدراسة تم التوصل الى التالي

  وجود عالقة ارتباطیه ذات داللة احصائیة بین المسار الوظیفي وفاعلیة الذات
 .وأبعادها لدى اطارات مؤسسة الكهرباء والغاز

  ارتباطیه ذات داللة احصائیة بین المسار الوظیفي ومستوى الطموح وجود عالقة
 .وأبعاده لدى اطارات مؤسسة الكهرباء والغاز
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  وجود عالقة ارتباطیه ذات داللة احصائیة بین المسار الوظیفي ومستوى الطموح
 .وأبعاده لدى اطارات مؤسسة الكهرباء والغاز

  :خالصة

عطاء لیائج المتوصل الیها وكذلك تحلیلقد حاولنا في هذا الفصل عرض النت   ٕ ها ومناقشتها وا
  تاج العام ولتحقیق أهداف الدراسةالمتحصل علیها للوصل الى االستن تفسیرات لتلك النتائج 

  



 خاتمــــــــــــــــــــــة
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ـــــــــــــــــــــــــــــة   :خاتمـــ

خاتما لهذه الدراسة والتي تبحث في العالقة بین المسار الوظیفي وكل من      
فاعلیة الذات ومستوى الطموح لدى اطارات مؤسسة الكهرباء والغاز بمدینة بسكرة لقد 
ــة علـى التساؤالت الذي طرحنــــاها في بدایة البحث وتسلیـط  حاولنا  جاهدین إجابــ

ــو  ـــفي وكـــــل الضـوء علـى هــذا الموضـ ــة بیــــن المســــار الوظیــ ع،  اي معرفـــة العالقـــ
ــن فاعلیــــة الــــــــذات ومستوى الطموح، ومدى تأثیر وجود المسار الوظیفي واضح  مـــ
وعادل في المؤسسة على فاعلیة الذات ومستوى الطموح لدى اطارات المؤسسة، ومن 

خالل هذه الدراسة تبین وجود عالقة بین المسار خالل النتائج المتوصل الیها من 
  . الوظیفي وفاعلیة الذات ومستوى الطموح لدى اطارات مؤسسة الكهرباء والغاز
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  :التوصیات

لنتائج المحققة، وبعد االطالع على التراث النظري، وبموازنة مع في ضوء ا    
  :العمل المیداني نلخص التوصیات التالیة

 تشجیع البحث العلمي في مجال إدارة موارد البشریة 

  بمعالجة مشكالت العمل والعمال في تهتم االهتمام بتخصصات التي
 المؤسسة

 االهتمام بفاعلیة الذات ورفعها في المؤسسة 

  زیادة الطموح عن طریق التشجیع وتحفیز لتطویر في الوظائف وبالتالي
 .الرجوع على المؤسسة باإلیجاب

  یجب توفر نظام الترقیة والتدویر الوظیفي والنقل ببساطة ووضوح لكل العمال
 .الى وصول الى اهداف العامل والمؤسسة معا وتشجیعهم
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 الدار الجامعیة:اإلسكندریة.يــــــــالوظیف

اھر -5 د، م ریة).2004.(احم وارد البش كندریة.إدارة الم ر :اإلس ة للنش دار الجامعی ال
 .والتوزیع

ر : القاھرة).1.ط(وإدارة الضغوط النفسیة القلق).2001.(السید عثمان، فاروق -6 دار الفك
 .العري للنشر والتوزیع

ائي -7 رونوآ ،الط وارد).2006.(خ ـالبشری إدارة الم دخل استراتیج.ةـــــ ـم ي ـــــــ
 .دار الوراق للنشر:عمان.متكامل

ة -8 میع باظ د الس ال، عب وح ل).2004.(أم توى الطم اس مس ـمقی ـدى المراھقیـــــ  نــ
 .مكتبة أنجلو المصریة:القاھرة. والشباب

 .مكتبة لبنان: بیروت.معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة):1977.(بدوي،احمد زكي -9

و-الدینامیات -نظریة الشخصیة البناء).1990.(جابر،عبد الحمید  -10 ث -النم -طرق البح
 .دار النھضة:القاھرة.التقویم

 .ار النھضة العربیةد:القاھرة.نظریات الشخصیة).1995.(جابر، عبد الحمید جابر -11

كور -12 ع ش ل، ودی ة).1989.(جلی اعي ودینامی نفس االجتم م ال ي عل اث ف  أبح
 .دار الشمال للطباعة والتوزیع:لبنان-طرابلس)..1.ط.(الجماعة
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ي -13 د، مرس دین محم ال ال وارد ).2003.(جم تراتیجیة للم اإلدارة اإلس
 .الدار الجامعیة:اإلسكندریة.البشریة

الم،زھران -14 د الس د عب ي).1980(.حام اد النفس ھ واإلرش اھرة).2.ط(التوجی الم :الق ع
 .الكتب

ران -15 الم، زھ د الس د عب الج ).2001.(حام یة والع حة النفس الص
 .عالم الكتب:القاھرة).3.ط(النفسي

 .دار الرضا للنشر:لبنان.بیروت).1.ط(تھندسة البرمجیا).2000.(درغام،میخائیل -16

 .مكتبة العبیكان:السعودیة.إدارة الموارد البشریة).2001.(رشید،ومازن فارس -17

 .الدر الجامعیة:االسكندریة.السلوك في المنظمات). 2001.(حسن ،روایة -18

وارد البشریة ).2003-2002.(روایة،حسن -19 ة الم دخل استراتیجي لتخطیط وتنمی . م
 .الدار الجامعیة:اإلسكندریة

نفس).2000.(محمد ملحم ،سامي -20 م ال ة وعل ي التربی ان).1.ط(مناھج البحث ف  دار:عم
 .المیسرة للنشر

امي  -21 م،س د ملح م ).2001.(محم ة وعل ي التربی ویم ف اس والتق القی
 .دار المسیرة للنشر والتوزیع:األردن).1.ط(النفس

وطي -22 ائف ،برن عد ن ریة).2004.(س وارد البش ان).2.ط(إدارة الم ر :عم ل للنش دار وائ
 .والتوزیع

ل -23 ھیر،أحمد كام الیب تربی).1999.(س ـأس ل بـــــــ ـة الطف ـین النظریــــــ ة ــــ
 .مركز اإلسكندریة للكتاب:االسكندریة.والتطبیق

د، مصطفى -24 ریة).2002.(سید احم وارد البش الإدارة ا -إدارة الم رأس الم  لعصریة لل
 .دار النھضة العربیة:قاھرة.الفكري

الم -25 ود ع دین محم الح ال وي).2000.(ص ویم الترب اس والتق  القی
 .العربيدار الفكر :مصر.القاھرة).1.ط(والنفسي

 .الدار الجامعیة:القاھرة.إدارة الموارد البشریة). 2000-1999.(صالح ،عبد الباقي -26

الم، عادل حرحوش،صالح -27 عید الس د ،س ریة).2006.(ومؤی وارد البش دخل(إدارة الم  م
 .عالم الكتب الحدیث:األردن).2.ط()ياستراتیج
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د -28 اس، محم ریة).2003.(عب وارد البش تراتیجي-إدارة الم دخل اس ان .)1.ط(م عم
 .دار وائل للنشر والتوزیع:األردن.

یظ  -29 د الحف دم،عب ن).2003.(مق اذج م ع نم وي م ي والترب اس النفس اء والقی  اإلحص
 .الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة:الجزائر).2.ط(المقاییس واالختبارات

رحمن -30 د ال وي ،عب درات ).2003.(العیس ام والق نفس الع م ال ي عل وجیز ف ال
 .دار المعرفة الجامعیة:مصر.القاھرة.العقلیة

د -31 نعم، عب د الم دي احم رة دراسات ) .2004.( الدری ي معاص م ف نفس عل  ال
 .الكتب عالم: مصر.القاھرة).1.ط(المعرفي

زت -32 ادي،جودت ع د الھ ا).2000.(عب تعلم وتطبیقاتھ ات ال  نظری
 .دار العلمیة الدولیة و دار الثقافة للنشر:عمان).1.ط(التربویة

 .دار العلم للمالیین: بیروت.علم النفس).1988(.عاقل، فاخر -33

ان،یخلف -34 حة).2001.(عثم س الص م نف لوكیة-عل یة والس س النفس  األس
 .دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع:قطر).1.ط(للصحة

ان.إدارة الموارد البشریة.)2006.(وفرید منیر عبوي -35 ة للنشر :عم وز المعرف دار الكن
 .والتوزیع

ر -36 يووصفي  ،عم ریة المعاصرة إدارة).2005(.عقیل وارد البش ل:األردن.الم  دار وائ
 . لنشر والتوزیع

 .عالم الكتب:القاھرة).1.ط(علم النفس التربوي).2005.(غانم،حجاج -37

 .دار النشر للجامعات:مصر).1.ط(علم النفس المعرفي).2001.(فتحي محمد، الزیات -38

رون -39 ھ و آخ ادر ط د الق رج، عب نفس ).س.ب .(ف م ال م عل لمعج  والتحلی
 .دار النھضة العربیة للطباعة والنشر:لبنان.بیروت).1ط(النفسي

 .مكتبة بسام:العراق.المصل.النفس اإلنسانیة). 1968.(فرحان،محمد جلوب -40

ریة.)2008.(فیصل،حسونة -41 ان).1.ط(إدارة الموارد البش امة لنشر :األردن.عم دار أس
 .والتوزیع

اھر -42 د الظ ان، احم ین ).2010.(قحط ذات ب وم ال ةمفھ  النظری
 .دار وائل للنشر والتوزیع:األردن.عمان)2.ط(والتطبیق
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اح -43 د الفت ا، عب یة).1984.(كامیلی وح والشخص توى الطم روت).2.ط(مس ان-بی دار :لبن
 .النھضة العربیة

اح -44 د الفت وح).1990.(كامیلیا،عب توى الطم ي مس یكولوجیة ف ات س  دراس
 .والتوزیعنھضة مصر للطباعة والنشر :مصر.القاھرة.والشخصیة

یة).2001.(السید فرحات،لیلى  -45 ة الریاض ي التربی ار ف اس واالختب ز :األردن.القی مرك
 .الكتاب للنشر

 طرق البحث العلمي في العلوم االجتماعیة مع بعض).1994.(محجوب،عطیھ القائدي -46
 .منشورات جامعة عمر المختار:لیبیا.التطبیقات في المجتمع الریفي

ودة -47 د ج ریةإدا).2010.(محفوظ،احم وارد البش ان).1.ط.(رة الم ر :عم ل للنش دار وائ
 .والتوزیع

ى -48 د عل وبي، محم د الن توى ).2003.(محم ار مس اختب
 .مكتبة النھضة المصریة:مصر.القاھرة).1.ط(الطموح

ي -49 د عل ة السمعیة).2010.(محمد النوبي، محم ذوي اإلعاق توى الطموح ل اس مس  مقی
 .دار صفاء للنشر والتوزیع:عمان).1.ط(والعادیین

اح -50 د الفت ود عب وان ،محم وظیفي).2013-2012.(رض ار ال یط المس ). 1.ط(تخط
 .المجموعة العربیة للتدریب والنشر:.القاھرة

ر -51 د،أبو النص دحت محم ذات).2008.(م ة  -إدارة ال وم واألھمی المفھ
 .دار الفجر للنشر والتوزیع:القاھرة.والمحاور

لیم -52 ریم، س النفس).2003.(م ة ب ذات والثق دیر ال ل  -تق یندلی روت.المعلم ان.بی دار :لبن
 .النھضة العربیة

وارد البشریة، ).2008.(بكر أبومصطفى، محمود  -53 یة الم زة التنافس ق المی مدخل تحقی
 .الدار الجامعیة:اإلسكندریة.

یم -54 ید،عبد العظ د التواب،وس وح).2005.(معوض،عب اس الطم اھرة.مقی ة : الق مكتب
 .األنجلو المصریة

دار وائل :عمان).1.ط(مقدمة في علم النفس الصحة).2010.(مفتاح،محمد عبد العزیز -55
 .للنشر والتوزیع

 .دار طوبق للنشر والتوزیع:مصر.الفنون العشرة).2004.(موسى، ابن رشد البھدل -56
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ا هللا، نصر -57 وارد إدارة).2000.(حن ریة الم ان .البش ران دار :األردن .عم  للنشر زھ
 .والتوزیع

 .دار الفكر:األردن.المعرفیة االجتماعیة النظریة).2004.(یوسف،قطامي -58

الرسائل الجامعیة: ثالثا  

دراسة مستوى الطموح وعالقته بالقدرات االبتكاریة  ).1999.(احمد عبد اهللا،ابو زاید -59
جامعة السودان ،رسالة ماجستیر.طلبة مرحلة الثانویة في والیة الخرطوم وقطاع غزة لدى

 .السودان،للعلوم والتكنولوجیا
 فعالیة الذات اإلرشادیة لدى األخصائي).2006.(احمد سید عبد الفتاح،عبد الجواد -60

جامعة ،رسالة ماجستیر.النفسي المدرسي وعالقتهما ببعض عوامل المناخ المدرسي
  .مصر،الفیوم
جامعة ،رسالة ماجستیر.اثر التغذیة الراجعة على فاعلیة الذات).1994.(السید،أبو ھاشم-61

.مصر،الزقازیق  

دراسة حالة مؤسسة :تخطیط المسار الوظیفي).2008-2007.(فائزة ،بوراس -62
.رسالة ماجستیر،جامعة حاج لخضر باتنة،الجزائر.عین توتة االسمنت  

اتخاذ القرار وعالقتھ كل من فاعلیة الذات ).2009.(بندر بن محمد، العتیبي -63
رسالة .ظة الطائفاالجتماعیة لدى عینة من المرشدین الطالبیین بمحاف والمساندة
.مكة المكرمة،جامعة ام القرى،ماجستیر  

 دراسة لمستوى الطموح وعالقته عض المتغیرات ).2005.(توفیق محمد، توفیق شبیر-64
جامعة ،رسالة ماجستیر.في ضوء الثقافة السائدة لدى طلبة الجامعة اإلسالمیة بغزة

 .غزة،اإلسالمیة
طالب  االتجاهات ومستوى الطموح لدى).1995- 1994.(جمیل عبد اهللا، احمد رزق-65

جامعة أم ،رسالة ماجستیر.التعلیم الفني في بعض مناطق المملكة العربیة السعودیة
 .القرى،مكة المكرمة
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 القلق االجتماعي وعالقته بمستوى الطموح لدى).2013-2012.(دالل، یوسفي -66
 .الجزائر،بسكرة جامعة محمد خیضر،رسالة ماجستیر.تالمیذ السنة الثانیة ثانوي

 الكفاءة الذاتیة وعالقتها تقل العالج لدى مرضى).2010-2009.(رحاحلیة،سمیة -67
.رسالة ماجستیر،جامعة حاج لخضر باتنة،الجزائر.السرطان الخاضعین للعالج الكیمیائي  

مستوى الطموح وعالقته بتقدیر الذات عند طالب الثالث ).2008.(رشا، الناظور -68
.،سوریاجامعة دمشق،رسالة ماجستیر.ثانوي  

 الفعالیة الذاتیة وعالقتها باالنضباط الصحي لدى).2012-2011.(رشید، رزقي -69
.رسالة ماجستیر،جامعة حاج لخضر باتنة،الجزائر.مرضى القصور الكلوي المزمن   

  األیتام التالمیذ لدى الجنس ودور الذات فاعلیة .( 2001 ) .زیدان محمد سامي،-70
  .مصر،جامعة المنصورة، ماجستیر رسالة . المتأخرة الطفولة مرحلة في والعادیین

 الذكاء االجتماعي وعالقتھ كل من فاعلیة الذات).2009.(سعد بن حامد،العبدلي -71
رسالة .ةــــوالتوافق الزواجي لدى عینة من المعلمین المتزوجین بمدینة مكة المكرم

  .،مصرجامعة الزقازیق،ماجستیر 
 فاعلیة الذات وعالقتھا باتخاذ القرار لدى المراھقین من).2007.(عبد القادر صابر ، - 72

 .مصر،جامعة عین الشمس،رسالة ماجستیر.الجنسین

 عالقة الضغط النفسي بمستوى الطموح لدى طلبة).2012/2013.(صالحي،هناء -73
  .،الجزائرجامعة قاصدي مرباح ورقلة،رسالة ماستر.جامعة المقیمین بجامعة ورقلة

 
الذكاء االنفعالي وعالقتھ بكل من فاعلیة .)2007.(عبد الرحمن محمد، الجاسر البندري -74

ول ذات وإدراك القب ة أم  -ال ات جامع الب وطالب ن ط ة م دى عین دي ل رفض الوال ال
 .مكة المكرمة.جامعة ام القرى.رسالة ماجستیر.القرى

ــغالـــب  -75 ــه  ).2009.(ن محمـــد،علي المشـــیخيبـ بكـــل مـــن فاعلیـــة قلـــق المســـتقبل وعالقتـ
رسـالة دكتوراه،جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة، .ومستوى الطموح لدى عینـة مـن طـالب الذات

 .السعودیة
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ل -76 ي، فیص ى).2011-2010.(قریش دى مرض ة ل اءة الذاتی ھ بالكف دین وعالقت  الت
 .،الجزائرجامعة حاج لخضر باتنة،رسالة ماجستیر. االضطربات الوعائیة القلبیة

ــار إدارة ).2009-2008.(قشـــــي،الهام -77 ـــة فـــــي إطـــ محـــــددات تخطـــــیط المســـــارات الوظیفیــ
 .رسالة ماجستیر،جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر.الموارد البشریة

زازة   -78 دة، ع ات).2005(لین ریة وااللتزام ة األس ین التربی ار ب ة اإلط ورة الزوج  ص
 .،الجزائرجامعة باتنة،رسالة ماجستیر. االجتماعیة

فاعلیة برنامج مقترح لزیادة كفاءة الذات لدى المعاقین ).2009(.محمود،دیاب علوان -79
.غزة،فلسطین رسالة ماجستیر،جامعة اإلسالمیة.حركیا بقطاع غزة  

الضغط النفسي وعالقته بمستوى الطموح لدى تالمیذ السنة ).2005.(محمد، بوفاتح -80
 .،الجزائرجامعة قاصدي مرباح ورقلة ،رسالة ماجستیر.الثالثة

قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلیة الذات ).2013.(محمد، عبد الهادي الجبوري -81
كلیة .والطموح االكادیمي واالتجاه لالندماج االجتماعي لطلبة التعلم المفتوح رسالة الدكتوراه

االكادیمیة العربیة المفتوحة . قسم العلوم النفسیة والتربویة واالجتماعیةّ ,االداب والتربیة
  .كبالدنمار 

القدرة على اتخاذ القرار وعالقته بكل من .)2007.(مصطفى عطیه،إبراهیم مصبح -82
رسالة .فاعلیة الذات والساندة االجتماعیة لدى المرشدین التربویین في المدارس الحكومیة 

.غزة،جامعة األزهر،ماجستیر  

 على المسار واقع سیاسة االختیار والتعیین وأثرها).2011.(منیر زكریا، احمد عدوان -83
الجامعة ،رسالة ماجستیر.الوظیفي للعاملین في المصارف العاملة في قطاع غزة

 . غزة،اإلسالمیة
  

ة).2011-2010.(نیفین،عبد الرحمن المصري -84 ن فاعلی ل م  قلق المستقبل وعالقتھ بك
زة ر بغ تیر.الذات و مستوى الطموح لدى عینة من طلبة جامعة األزھ الة  ماجس جامعة ،رس

 .غزة،األزھر
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ان-85 ذاب، الجوب الي).2003.(ھ لوك االنفع اھر الس ض مظ ا بع ذات وعالقتھ ة ال  فاعلی
 .لسعودیة،جامعة ملك سعود،رسالة ماجستیر.واالجتماعي

  والتقاریر  الدوریاتالمجاالت و  : رابعا
 الكفــاءة الذاتیــة للمعلــم وعالقتهــا بمفهــوم الــذات).2006.(أبــو معال،مســعد ربیــع عبــد اهللا-86

، جامعــة التربیــة مجلــة كلیــة.مصــر.ومركــز الــتحكم فــي ضــوء متغیــري الجــنس والخبــرة الســابقة
  .372-339،)124العدد(1األزهر،المجلد
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 مجلـة كلیـة. مصـر.المخـاطر نحـو واالتجـاه الـذات فعالیـة مـن وكـل االجتماعیـة المشـكالت حـل
  ).25العدد(،الجزء األولالتربیة جامعة عین شمس

  الدافعیة متغیرات ببعض وعالقتھا الذات فاعلیة .( 2000 ) .الشعراوي محمود عالء، -95
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مؤشرات التحلیل البعدي لبحوث فاعلیة الذات في ).2003.(محمد، أبو هاشم حسن-99
  مصر.الزقازیق).25العدد (، مجلة كلیة التربیة.ضوء نظریة باندورا
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قائمة األساتذة المحكمین):1(الملحق رقم  

 

 األساتذة التخصص الجامعة
العمل والتنظیم علم النفس جامعة محمد خیضر بسكرة   أوزلیفي ناجي/د 
التربوي علم النفس جامعة محمد خیضر بسكرة  رابحي إسماعیل/د 

  جوادي یوسف/د علم النفس عمل وتنظیم جامعة محمد خیضر بسكرة
خیضر بسكرةجامعة محمد  العمل والتنظیم علم النفس    لهامقشي إ/د 

العمل والتنظیم علم النفس جامعة محمد خیضر بسكرة   تاوریریت نور الدین/د 
  بوسنة زهیر/د علم النفس العیادي جامعة محمد خیضر بسكرة

النفسي واإلرشادالصحة النفسي  جامعة عین شمس القاهرة مصر حسام الدین محمود /د 
  عزب

اكادیمیة الملكة رانیا العبد اهللا 
 للمعلمیین االردن

التربیةعلوم    تیسیر السعیدیین/د 

جامعة البحرین وعمان المفتوحة 
 االردن

التربوي علم النفس   فرید الخطیب /د 

  عبد اهللا محمد الخطیب /د إدارة تربویة وفلسفة جامعة عجمان للعلوم التكنولوجیة
المصارف إسالمیةاقتصاد  جامعة الیرموك االردن محمد محمود نجي /د 

  بنى عیسى
 

 

 

 

 

 



بسكرة-یوضح الهیكل التنظیمي للمدیریة الجهویة للتوزیع الوسط ):2(الملحق رقم  

  
 مدیریة التوزیع

 المكلف بالقضایا القانونیة

 المكلف باالتصال

القضایا العامةقسم   قسم تسییر األجهزة المعلوماتیة قسم المالیة والمحاسبة قسم الموارد البشریة 

)الكهرباء والغاز(قسم الدراسات واألشغال قسم استغالل الكهرباء قسم العالقات التجاریة  قسم استغالل الغاز 

باألمنالمكلف   

 المكلف باألمن الداخلي

 األمانة العامة

بسكرة - سونلغاز-الهیكل التنظیمي للمدیریة الجهویة للتوزیع الوسط  



االستبیان في صورته األولیة):3(الملحق رقم  

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

ــرة  جامعــة محمد خیضر بسكـ

ــة ــة واالجتماعی ـــة العلـــوم اإلنسانـی  كلی

ــم العلوم االجتماعیة  قسـ

 شعبة علم النفس

LMD تخصص علم النفس عمل و تنظیم 

 استبیـــــــــان الدراسة

: ....................../المحترمسیدي   

        

في إطار انجاز بحث مقترح لنیل شهادة دكتوراه الطور الثالث في تخصص علم النفس     
عمل وتنظیم وحسب خبرتك في المیدان نرجو منكم االجابة على اسئلة االستبیان وذلك بوضع 

)x (كیرك او شعورك أو سلوككفي الخانة المناسبة على العبارة التي تتفق مع طریقة تف.  

نذكر أنه ال توجد إجابة صحیحة أو خاطئة فاإلجابة الصحیحة هي التي تعبر بصدق عما   
قمت به فعال، مع االلتزام األخالقي بضمان السریة وعدم توظیف هذه المعلومات إال ألغراض 

  .علیمة

  .كما نرجو اإلجابة بموضوعیة وصدق وان تولوا عملنا هذا باالهتمام

  

 

 الباحثـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 



                                              مقیاس المسار الوظیفي

 الرقم العبارة دائما أحیانا أبدا
 01  هناك إمكانیة الحصول على ترقیة المؤسسة   

 02 شعر بأنني قادر على الحصول على فرص ترقیة مستقبالا   

عن فرص الترقیة المتاحة في مؤسستي انا راضي    
 وشروطها

03 

 04 تؤدي الترقیة إلى تنمیة كفاءاتي المهنیة    

 05 أعتقد أن الترقیة تؤدي إلى زیادة أجري   

 06  تمنح اإلدارة فرص ترقیة للجمیع   

 07  حصلت على ترقیة بسبب تدریبي المهني   

 08  حصلت على ترقیة للكفاءتي   

زمنیة محدودة لالنتقال الى منصب وظیفي  یوجد مدة   
  األعلى

09 

 10   یةحصلت على ترقیة ألقدمیتي الوظیف   

 11 تهتم المؤسسة بالتدویر الوظیفي للعاملین   

التدویر الوظیفي یؤدي إلى اإللمام بالمهام واألعمال    
 المطلوبة في وقت قصیر

12 

إذا لم یخطط له یساهم التدویر الوظیفي في نتائج سلبیة    
 بشكل جید

13 

 14 یسبب التدویر الوظیفي بالضجر لدي لعدم المامي بالعمل   

یترتب على التدویر الوظیفي صعوبة في تدریب الكوادر    
 المتخصصة

15 

یأتي التدویر الوظیفي بشخص غیر كف ویذهب بشخص    
  كفء

16 

یمكن استغالل التدویر للتخلص من موظف  غیر مرغوب    
  فیه

17 

 18 یؤدي التدویر الوظیفي الى تزاید حاالت االحباط لدي   

 19  سبب التدویر الوظیفي هو سوء االداء الوظیفي   



 20  التدویر في نفس االدارة غیر مجد   

 21  یساعدني النقل الوظیفي في زیادة المهارات في العمل   

 22  معینةیعمل النقل الوظیفي على سد االحتیاج في وظائف    

 23  یوفر النقل الوظیفي مقدارا عالیا من الخبرة المتنوعة لدي   

 24  تتم عملیة النقل الوظیفي بطریقة مخطط لها   

تعتمد عملیة النقل الوظیفي على التدقیق بین امكانیات    
  الفرد والمؤسسة

25 

 26  یتم توضیح حركة النقل توضیحا كامال للموظفین   

على تخفیف ضغط العمل عن بعض االدارات یعمل النقل    
  والوظائف

27 

  یساهم النقل الوظیفي في توزیع الموظفین   
  على  مختلف اإلدارات

28 

 29  یتم النقل عند عدم انسجام الموظف مع مجموعة العمل   

 30  یحدث النقل إلحالل فرد مكان آخر بشكل مؤقت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقیاس فاعلیة الذات

 الرقم العبارة دائما أحیانا أبدا
 01 إذا بدا لي أن المهمة صعبة فإنني أتجنب القیام بها   

 02 عندما أقوم بعمل ما فإنني أهتم بإنجازه على أفضل وجه   

 03 أبذل أقصى ما في وسعي لتحقیق أهدافي   

أستطیع االستمرار في القیام بالعمل مهما واجهت من    
 الصعوبات أثناء أدائه

04 

 05 كثیرا ما أترك عملي قبل أن أنهیه   
 06 أتجنب تعلم األشیاء الجدیدة حینما تبدو لي صعبة   
 07 أحتاج إلى مساعدة اآلخرین إلنجاز أعمالي   
 08 عندما أضع خطة فإنني أنفذها   
 09 أتجنب تعلم األشیاء الجدیدة حینما تبدو لي صعبة   
فرد ال أعرفهمن الصعب علي التحدث مع      10 
 11 استطیع تكوین عالقات قویة مع من أرغب في صداقته   
 12 أستطیع المحافظة على عالقاتي بأصدقائي   
یمكنني تغییر مجرى الحدیث بلباقة إذا كان الموضوع ال    

 یروق لي
13 

 14 أستطیع التعبیر عن مشاعري دون أن أشعر بإحراج   
اآلخرین بوجهة نظريأجد صعوبة في إقناع      15 
 16 ال أجد صعوبة في تكوین الصداقات    
 17 ال أفرض نفسي على اآلخرین   
أستطیع االنطالق واالستمتاع مع الناس في المناسبات    

 االجتماعیة
18 

 19 أستطیع النظر إلى المشكالت بموضوعیة   
 20 أستطیع التركیز حتى بوجود ضجة حولي   
االنفعال القدرة على عالقاتي بأصدقائيیفقدني      21 
عندما تواجهني مشكلة غیر متوقعة فإنني أتمكن من    

 التفكیر في عدد من الحلول الممكنة لها
22 



 23 عادة ال أثق بقدرتي في الحكم على األمور   
عندما أركز على موضوع معین فإنني أجد صعوبة في    

في نفس الوقت استیعاب األمور األخرى التي تجري  
24 

كثیرا ما یدفعني الحماس إلى التصرف بدون تفكیر في    
 العواقب

25 

 26 یمكنني االهتمام بعملین في وقت واحد   
 27 أجد صعوبة في اتخاذ القرارات   
 28 عندما یسیطر علي الحزن فإنني ال استطیع التخلص منه   
 29 احتفظ بهدوء أعصابي حین استشعر اإلهانة   
أستطیع أن أتنفس بهدوء واعتدال في المواقف المثیرة    

 والمخیفة
30 

 31 عندما أغضب فإنني أفقد السیطرة على غضبي   
 32 یمكنني إخفاء فرحي إذا أردت   
أستطیع أن أجعل جسمي یسترخي ویرتاح عندما أشعر    

 بالتوتر
33 

 34 أستطیع طمأنة نفسي في مواجهة المواقف الخطرة   
 35 أتمكن من التصرف بعقالنیة في المواقف المفزعة   
 36 من الصعب على تهدئة نفسي عندما أشعر بالقلق   

 

 

 

 

 

 

 



 مقیاس مستوى الطموح

 الرقم العبارة دائما أحیانا أبدا
 01 أسعي لتحقیق األهداف التي رسمتها   

 02 أعرف جیدا ما أرید أن افعله   

تحقیق أهدافيإنني واثق من      03 

 04 أستطیع التغلب على ما یواجهني من عقبات   

 05 من األفضل أن یضع الفرد أهدافا بدیلة   

 06 یشغلني التفكیر في المستقبل   

 07 أرى أن الحیاة ستستمر مهما حدث   

 08 أستطیع وضع أهداف واقعیة في حیاتي   

 09 ینبغي االستفادة من التجارب الفاشلة   

 10 أحدد أهدافي في ضوء إمكاناتي   

 11 أشعر بالرغبة في الحیاة   

 12 أتطلع إلى المستقبل   

 13 أسعى لتحقیق ما هو أفضل   

 14 لدي القدرة على تعدیل أهدافي حسب الظروف   

 15 اعتقد أن توظیف التطورات التكنولوجیة مطلوب   

 16 لدى المقدرة على تحدید أهدافي   

 17 أستطیع توجیه إمكاناتي واالستفادة منها   

 18 ینبغي عدم االستسالم للفشل   

 19 أشعر بالتفاؤل نحو المستقبل   

 20 أستطیع استبدال أهدافي التي ال تتحقق   

 21 أعتقد أن الفشل أول خطوات النجاح   

"رب ضارة نافعة"أومن بالقول     22 

 23 ینتابني شعور بالیأس   

 24 ینبغي أن یستعد اإلنسان لمواجهة المستقبل بتحدیاته   

 25 أعتقد أنه ال یوجد وقت یشبه الحاضر   

 26 أعتقد أن المعاناة تكون دافعا لإلنجاز   



 27 أومن بأن بعد العسر یسر   

لدي رغبة في مواكبة التحوالت الجوهریة في مجال عملي    
 التي یشهدها العالم

28 

الحیاة متغیرةأدرك ان      29 

هو جدید أجد صعوبة في تقبل كل ما     30 

 31 أرى أن التحدید أساس استمراریة الحیاة بشكل جدید   

 32 یشغلني التفكیر في الماضي بمشكالته   

لمجهودات سابقة  هو جدید ناتج أومن ان ما     33 

 34 أسعى وراء المعرفة الجدیدة   

كل ما هو جدید ومثیرأرغب في اإلطالع على      35 

 36 أجد صعوبة في تخطیط ما اقوم به من نشاط   
 



االستبیان في صورته النهائیة):4(الملحق رقم  

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 جامعــة محمد خیضر بسكـــرة

االجتماعیــةو  كلیـــة العلـــوم اإلنسانیـــة  

جتماعیةاالعلوم القســـم   

 شعبة علم النفس

LMD تخصص علم النفس عمل و تنظیم 

ـــــــــان ــ الدراسة  استبیـــــــــــــــــ  

: ....................../المحترمسیدي   

        

في إطار انجاز بحث مقترح لنیل شهادة دكتوراه الطور الثالث في تخصص علم     
النفس عمل وتنظیم وحسب خبرتك في المیدان نرجو منكم االجابة على اسئلة االستبیان 

في الخانة المناسبة على العبارة التي تتفق مع طریقة تفكیرك او شعورك  )x(وذلك بوضع 
نذكر أنه ال توجد إجابة صحیحة أو خاطئة فاإلجابة الصحیحة هي التي .  أو سلوكك

تعبر بصدق عما قمت به فعال، مع االلتزام األخالقي بضمان السریة وعدم توظیف هذه 
  .المعلومات إال ألغراض علیمة

 . اإلجابة بموضوعیة وصدق وان تولوا عملنا هذا باالهتمامكما نرجو 

                                                          

                                                                
  البـــــــــــــــــــــــــــــاحثة   



                                              مقیاس المسار الوظیفي

 الرقم العبارة دائما أحیانا أبدا
 01  هناك إمكانیة الحصول على ترقیة المؤسسة   

 02 شعر بأنني قادر على الحصول على فرص ترقیة مستقبالا   

انا راضي عن فرص الترقیة المتاحة في مؤسستي    
 وشروطها

03 

 04 تؤدي الترقیة إلى تنمیة كفاءاتي المهنیة    

 05 أعتقد أن الترقیة تؤدي إلى زیادة أجري   

 06  تمنح اإلدارة فرص ترقیة للجمیع   

 07  حصلت على ترقیة بسبب تدریبي المهني   

 08  حصلت على ترقیة للكفاءتي   

یوجد مدة زمنیة محدودة لالنتقال الى منصب وظیفي    
  األعلى

09 

 10   یةحصلت على ترقیة ألقدمیتي الوظیف   

 11 تهتم المؤسسة بالتدویر الوظیفي للعاملین   

التدویر الوظیفي یؤدي إلى اإللمام بالمهام واألعمال    
 المطلوبة في وقت قصیر

12 

یساهم التدویر الوظیفي في نتائج سلبیة إذا لم یخطط له    
 بشكل جید

13 

 14 الوظیفي بالضجر لدي لعدم المامي بالعملیسبب التدویر    

یترتب على التدویر الوظیفي صعوبة في تدریب الكوادر    
 المتخصصة

15 

یأتي التدویر الوظیفي بشخص غیر كف ویذهب بشخص    
  كفء

16 

یمكن استغالل التدویر للتخلص من موظف  غیر مرغوب    
  فیه

17 

 18 حاالت االحباط لديیؤدي التدویر الوظیفي الى تزاید    

 19  سبب التدویر الوظیفي هو سوء االداء الوظیفي   



 20  التدویر في نفس االدارة غیر مجد   

 21  یساعدني النقل الوظیفي في زیادة المهارات في العمل   

 22  یعمل النقل الوظیفي على سد االحتیاج في وظائف معینة   

 23  من الخبرة المتنوعة لدي یوفر النقل الوظیفي مقدارا عالیا   

 24  تتم عملیة النقل الوظیفي بطریقة مخطط لها   

تعتمد عملیة النقل الوظیفي على التدقیق بین امكانیات    
  الفرد والمؤسسة

25 

 26  یتم توضیح حركة النقل توضیحا كامال للموظفین   

یعمل النقل على تخفیف ضغط العمل عن بعض االدارات    
  والوظائف

27 

  یساهم النقل الوظیفي في توزیع الموظفین   
  على  مختلف اإلدارات

28 

 29  یتم النقل عند عدم انسجام الموظف مع مجموعة العمل   

 30  یحدث النقل إلحالل فرد مكان آخر بشكل مؤقت   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقیاس فاعلیة الذات

 الرقم العبارة دائما أحیانا أبدا
المهمة صعبة فإنني أتجنب القیام بهاإذا بدا لي أن      01 

 02 عندما أقوم بعمل ما فإنني أهتم بإنجازه على أفضل وجه   

 03 أبذل أقصى ما في وسعي لتحقیق أهدافي   

أستطیع االستمرار في القیام بالعمل مهما واجهت من    
 الصعوبات أثناء أدائه

04 

 05 كثیرا ما أترك عملي قبل أن أنهیه   
 06 أتجنب تعلم األشیاء الجدیدة حینما تبدو لي صعبة   
 07 أحتاج إلى مساعدة اآلخرین إلنجاز أعمالي   
 08 عندما أضع خطة فإنني أنفذها   
 09 من الصعب علي التحدث مع فرد ال أعرفه   
 10 أستطیع المحافظة على عالقاتي بأصدقائي   
كان الموضوع ال  یمكنني تغییر مجرى الحدیث بلباقة إذا   

 یروق لي
11 

 12 أستطیع التعبیر عن مشاعري دون أن أشعر بإحراج   
 13 أجد صعوبة في إقناع اآلخرین بوجهة نظري   
 14 ال أجد صعوبة في تكوین الصداقات    
 15 ال أفرض نفسي على اآلخرین   
أستطیع االنطالق واالستمتاع مع الناس في المناسبات    

 االجتماعیة
16 

 17 أستطیع النظر إلى المشكالت بموضوعیة   
 18 یفقدني االنفعال القدرة على عالقاتي بأصدقائي   
عندما تواجهني مشكلة غیر متوقعة فإنني أتمكن من    

 التفكیر في عدد من الحلول الممكنة لها
19 

 20 عادة ال أثق بقدرتي في الحكم على األمور   
أركز على موضوع معین فإنني أجد صعوبة في عندما    

 استیعاب األمور األخرى التي تجري في نفس الوقت
21 



كثیرا ما یدفعني الحماس إلى التصرف بدون تفكیر في    
 العواقب

22 

 23 یمكنني االهتمام بعملین في وقت واحد   
 24 أجد صعوبة في اتخاذ القرارات   
فإنني ال استطیع التخلص منهعندما یسیطر علي الحزن      25 
 26 احتفظ بهدوء أعصابي حین استشعر اإلهانة   
 27 عندما أغضب فإنني أفقد السیطرة على غضبي   
 28 یمكنني إخفاء فرحي إذا أردت   
أستطیع أن أجعل جسمي یسترخي ویرتاح عندما أشعر    

 بالتوتر
29 

الخطرةأستطیع طمأنة نفسي في مواجهة المواقف      30 
 31 أتمكن من التصرف بعقالنیة في المواقف المفزعة   
 32 من الصعب على تهدئة نفسي عندما أشعر بالقلق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقیاس مستوى الطموح

 الرقم العبارة دائما أحیانا أبدا
 01 أسعي لتحقیق األهداف التي رسمتها   

 02 أعرف جیدا ما أرید أن افعله   

واثق من تحقیق أهدافيإنني      03 

 04 أستطیع التغلب على ما یواجهني من عقبات   

 05 أستطیع وضع أهداف واقعیة في حیاتي   

 06 أحدد أهدافي في ضوء إمكاناتي   

 07 لدي القدرة على تعدیل أهدافي حسب الظروف   

 08 لدى المقدرة على تحدید أهدافي   

واالستفادة منهاأستطیع توجیه إمكاناتي      09 

 10 یشغلني التفكیر في المستقبل   

 11 أرى أن الحیاة ستستمر مهما حدث   

 12 ینبغي االستفادة من التجارب الفاشلة   

 13 أشعر بالرغبة في الحیاة   

 14 أتطلع إلى المستقبل بأمل   

 15 أسعي لتحقیق ما هو أفضل   

 16 ینبغي عدم االستسالم للفشل   

 17 أشعر بالتفاؤل نحو المستقبل   

 18 أعتقد أن المعاناة تكون دافعا لإلنجاز   

 19 أعتقد أن توظیف التطورات التكنولوجیة مطلوب   

لدي رغبة في مواكبة التحوالت الجوهریة في مجال عملي    
 التي یشهدها العالم

20 

 21 أدرك ان الحیاة متغیرة   

 22 أجد صعوبة في تقبل كل ماهو جدید   

 23 أسعى وراء المعرفة الجدیدة   

 24 من األفضل أن یضع الفرد أهدافا بدیلة   

 25 أعتقد أن الفشل أول خطوات النجاح   



 26 أستطیع استبدال أهدافي التي ال تتحقق   

 27 ینتابني شعور بالیأس   

 28 أؤمن أن بعد العسر یسر   

 


