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أثر بيئة العمل النفسية االجتماعية على الصحة النفسية للموارد
البشرية يف مؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة
 الطيب ابن عون.& د

•

ملخص

 بن بوقرين عبد الباقي.د

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر بيئة العمل النفسية واالجتماعية في مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة على
)1979( Karasek  تمت الدراسة وفقا لنموذج العوامل النفسية واالجتماعية لـ.الصحة النفسية للموارد البشرية العاملة فيها
 ينتج عن تقاطع هذه.) السند االجتماعي،الموقف القراري- (المطالب النفسيةJob Strain Model المعروف بنموذج
 تم توزيع استبيان يتضمن مقياس عوامل البيئة على.العوامل مصفوفة من الوضعيات المهنية المؤثرة على الصحة النفسية

 خلصت الدراسة إلى.) الجزائر وسطيف، األغواط،) واليات جزائرية (الشلف4(  بيداغوجيا موزعين على150 عينة من
 كما خلصت أيضا إلى.)Karasek(  بيئة العمل بيئة خطرة على الصحة النفسية للبيداغوجيين حسب سلم:النتائج اآلتية

 كما ال توجد فروق ذات داللة،ّأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في األبعاد الثالثة لبيئة العمل حسب متغير األقدمية
ًأما بعد الدعم االجتماعي توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعا
ّ .إحصائية في البعدين المتطلبات النفسية والموقف القراري
. هي لصالح فئة البيداغوجيين العاملين مع اإلعاقة سمعية،لمتغير نوع اإلعاقة المتكفل بها

. الصحة النفسية،Karasek  نموذج لـ، العوامل النفسية االجتماعية، بيئة العمل:الكلمات المفتاحية

The impact of psychosocial environment factors on mental health of
human resources of special education schools
Abdel-Baki BENBOUGRINE1 & Tayeb BENAOUN2

Abstract
This study aims to identify the impact of psychosocial environment factors among human
resources working at special education schools. The study had applied the Job Content
Questionnaire (JCQ) of Karasek (1985). The intersection of job demands and decision
latitude generates a matrix of four working situations that affect the mental health.
Questionnaires had been distributed to a sample of 150 pedagogues belonging to four (04)
Algerian willayas (Algeries, Laghouat, Setif, Al-Chelef). The study had concluded in these
findings: the psychosocial environment is job strain and may cause harmful consequences on
mental health. We also found that there were no significant statistical differences between job
demands and decision latitude. However, social support was statistically significant according
to the type of disability which had been taken care of; and it was in the favor of those who
took charge of hearing disability.
Keywords: psychosocial environment factors, job demands, decision latitude, special
education schools, types of disability.
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مقدمــة:

بالنشاط والصحة النفسية وكثرة العطاء
يتمتّع الموظفون العاملون في مؤسسات تتميز ببيئة عمل سليمة ّ
وزيادة الحافز لديهم ،وعندما يكون العمل مناسبا لقدرات العامل وأهدافه وحدود إمكاناته ،تكون مخاطر
العمل وبيئته تحت السيطرة .يلعب العمل غالبا دو ار إيجابيا في تأمين الصحة البدنية والنفسية للعامل
وتنمية قدراته البدنية ويكون الوصول إلي األهداف المنشودة للعمل مصد ار هاما للرضا واحترام الذات؛ فقد
توصلت بعض الدراسات التي أجريت حول أثر البطالة على شخصية األفراد إلى أن العمل يشكل مزاج
األشخاص ،فهو يسمح بربط عالقات اجتماعية خارج المحيط العائلي ،وينمي لدى األفراد الرغبة في

الوصول إلى هدف مشترك ،وهذا ما يفسر صعوبات التي يعاني منها البطالون مثل الشعور بالذنب
واإلقصاء ،وتدني مستوى تقدير الذات" 1.وتشكل عوامل البيئة النفسية االجتماعية من بين جملة األبعاد

المهمة في التأثير على الصحة النفسية لدى العاملين (عبء العمل ،ومطالب معرفية ،وضيق الوقت،

تنمية المهارات ،وسلطة اتخاذ الق ارر ،المساعدة المقدمة من زمالء العمل ورؤسائه ،التعاون في العمل،

إلخ.).

اإلشكالية:

في بعض األحيان تكون بيئة العمل مصد ار للعديد من المخاطر ،منها الفيزيائية والنفسية واالجتماعية،

والتي عندما تتجاوز الحدود اآلمنة تكون مصد ار هاما لتأثيرات سلبية على الحالة الصحية للعامل بدنيا
ونفسيا وتكون سببا في اإلصابة باألمراض المهنية واصابات العمل.

في هذا السياق ،طور الباحث  )1978( Robert Karasekنموذجا يجمع بين هذه العوامل النفسية
واالجتماعية في بيئة العمل .تشكل هذه العوامل مصفوفة من محورين مكونة من العوامل الضاغطة في

العمل وه ي المتطلبات النفسية والعوامل المساعدة على تأدية المهام والقيام باألدوار وتحمل المسؤوليات

باالقتدار وأطلق عليها الموقف القراري .عند االنتهاء من رسم هذه المصفوفة ،تنتج أربع وضعيات مختلفة
بحسب مقدار كل عامل من العاملين المذكورين أعاله بحيث يصبح العامل في وضعية إجهاد وظيفي إذا

كانت متطلبات العمل مرتفعة وفي نفس الوقت الموقف القراري منخفض ووسائل مواجهة هذه الضغوط

متدنية .لقد ركز  Karasekعلى هذه الوضعية كونها الوضعية التي تؤثر بشكل واضح على الصحة

النفسية للعامل .ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية:

 هل تعتبر بيئة العمل بيئة خطرة من وجهة نظر عينة البيداغوجيين العاملين بمؤسسات ذوياالحتياجات الخاصة.

 هل توجد فروق بين البيداغوجيين العاملين بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة في بيئة العملالنفسية االجتماعية تعزى إلى األقدمية؟

 هل توجد فروق بين البيداغوجيين العاملين بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة في بيئة العملالنفسية االجتماعية تعزى إلى متغير نوع اإلعاقة المتكفل بها؟
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أهمية الدراسة:

يمكن إجمال األهمية التي تتمتع بها هذه الدراسة في النقاط اآلتية:

 -عدم تطرق الدراسات السابقة للمشكلة من الزاوية نفسها ،وال توجد دراسة شملت جميع البيداغوجيين

العاملين في مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة ،إذ اقتصرت على المعلمين فقط وفي بعض
الدراسات على النفسانيين فقط ،أما الدراسة الحالية فهي تتناول جميع البيداغوجين (النفسانيون،

والمعلمون المتخصصون ،والمربون المتخصصون).

أن الدراسة الحالية تتناول بيئة العمل النفسية واالجتماعية وفق نموذج منتشر
 تكمن األهمية كذلك في ّعلى صعيد واسع ويتميز بصالحية عالية في معالجة العوامل النفسية واالجتماعية.

.I

اإلطار النظري للدراسة:

 .1بيئة العمل النفسية واالجتماعية:
تشتمل بيئة العمل النفسية واالجتماعية على المناخ االجتماعي العام وطبيعته ،والروابط االجتماعية،
والعالقات السائدة بين الموارد البشرية في مكان العمل ،والصراعات التنظيمية الموجودة بين العاملين ،فهذه
الجوانب لها انعكاس كبير على الناحية النفسية لدى كل من يعمل في المنظمة ،ويمكن تحديد نطاق هذه

الجوانب بالعالقات بين المرؤوسين بعضهم ببعض ،وعالقات بين الرؤساء بمرؤوسيهم وعالقات المجلس
إدارة المنظمة بعضهم ببعض.

2

يعتبر اإلجهاد الوظيفي مظه ار من المظاهر السلبية لبيئة العمل الداخلية ينتج من تجمع آثار متطلبات

العمل وضعف صناعة القرار المتاح الذي يواجه هذه المتطلبات .هذان المظهران لبيئة العمل يمثالن

وضعية وظيفية هي التي تحدد الحالة النفسية التي يكون عليها العامل ،فالمتطلبات الزائدة في العمل،
والصراعات أو الضغوطات هي التي تموقع العامل في وضعية محفزة أو وضعية مولدة للحركة والطاقة أو

الضغط ،ويعتبر الموقف القراري (حرية صنع القرار ،واالستفادة من الخبرات الشخصية) للفرد بمثابة

العامل الذي يعدل أو يحول الضغط (الطاقة الكامنة) إلى طاقة عملية ،بمعنى نموذج إلدارة الضغوط
واإلجهاد المتعلق ببيئة العمل .إذا لم يقم الفرد بأي فعل ،أو إذا تصرف الفرد على أساس أنه ال يمتلك ما

يكفي من الموقف القراري ،ستصبح هذه الطاقة الكامنة بمثابة اإلجهاد النفسي الداخلي.

3

 .2 .1نموذج العوامل النفسية االجتماعية لـ :)1979( Karasek

أغلب الدراسات التي بحثت الصحة النفسية والعوامل التي تؤثر فيها في بيئة العمل ،غلب فيها استخدام

نموذجين معروفين هما نموذج  Job Strain Modelلـ  )1979( Karasekالمتكون من المطالب النفسية

والموقف القراري والدعم االجتماعي .أما النموذج الثاني  DERفهو لـ  )1996( Seigristالمعتمد على عدم

التوازن والجهد واالعتراف.

4
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طور نموذج إدارة الضغوط واإلجهاد الوظيفي  Job Strain Modelوتم اختباره في مسح حديث لبيانات في
ُ
كل من السويد والواليات المتحدة األمريكية .يتنبأ هذه النموذج باإلجهاد الوظيفي الناتج عن التفاعل ما

بين متطلبات الوظيفية والموقف القراري ،يأتي هذا النموذج ليوضح بعض النتائج المتناقضة المعتمد على
آثار عوامل بيئة العمل المتفرقة على العاملين .والنتيجة األساسية لهذا البحث هي أن انخفاض الموقف

القراري وارتفاع المتطلبات الوظيفية يعتبر العامل المؤثر على ارتفاع اإلجهاد الوظيفي ،كما يعتبر هذا

المزيج أي انخفاض الموقف القراري وارتفاع المتطلبات الوظيفية سبباً في انخفاض الرضا الوظيفي ،زيادة
على ذلك تعتبر أهم نتيجة لهذه الدراسة هي إعادة تصميم الوظيفة وعملياتها من أجل رفع الموقف القراري

لفئات كثيرة من المهن واألعمال لخفض اإلجهاد الوظيفي دون التأثير على المتطلبات الوظيفة الذي من
الممكن أن تخفض من مستويات الفاعلية التنظيمية.

5

يدعى النموذج  DLSنموذج  Job strain modelويحتوي على مركبتين هما :المطالب النفسية والموقف

القراري .تتناول المطالب النفسية بعد عبء العمل والمتطلبات الذهنية وقيود الزمن؛ بينما يتناول الموقف
أن:
القراري جزئيين هما تطور الكفاءات وسلطة اتخاذ القرار .ينطلق هذا النموذج من افتراض ّ

المطالب النفسية المرتفعة والموقف القراري الضعيف هما اللذان يشكالن عامل خطر على الصحة النفسية

للعامل .بينما يشكل الدعم ممثال في المساعدة التي يقدمها الزمالء والرؤساء والتعاون في مكان العمل
المركبة الثالثة لهذا النموذج والتي أدخلها ).)Johnson, 1986 ; Johnson & Hall, 1988

6

يقيس هذا النموذج خصائص بيئة العمل مثل بيئة تنظيم العمل ،وعليه قد يكون هذا النموذج هو األنسب

لقياس المظاهر المتغيرة والثابتة في بيئة العمل واألفراد.

7

 .3 .1الدراسات السابقة التي استخدمت نموذج  JCQلـ )1985 ،1979( Karasek

دراسة)1997( Bourbonnais et al.
دراسة بعنوان "تأثير المحيط النفسي االجتماعي في العمل على الصحة النفسية للممرضات في المراكز
االستشفائية بمقاطعة الكبيك الكندية" 8.تحاول هذه الدراسة الوقوف على العالقة بين خصائص البيئة
النفسية االجتماعية والصحة النفسية لعينة من الممرضات في ستة مستشفيات بمقاطعة الكبيك في كندا.

تمت الدراسة على مرحلتين باستعمال استبيان تضمن في أبعاده لقياس الصحة النفسية ثالث أبعاد هي:

الضيق النفسي) ،(IDPESQواالحتراق النفسي لماسالش ،وتناول األدوية النفسية .خصص حيز في الدراسة

يتناول البيئة النفسية االجتماعية مقياس بيئة العمل ( .)Karasekوارتباطها بمعدالت الغياب المرضية

المالحظة في مدة  20شه ار .توصلت الدراسة إلى النتائج على النحو اآلتي:

يرتبط ضغط العمل بوجود مطالب نفسية غير محققة ،وهي عدم المشاركة في الق اررات التي تؤثر في

أن هذه
العمل وكيفية انجاز المهام .فضال عن ذلك ،وجود ضعف في الدعم االجتماعي ،ال سيما ّ
العناصر تسهم بشكل كبير في تحسين الحالة النفسية حسب شهادات الممرضات المستجوبات .وكاستنتاج
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أن بيئة العمل النفسية واالجتماعية تؤثر على الصحة النفسية ودعمت التعليقات
عام تم التوصل إلى ّ
واالقتراحات التي ضمنتها الممرضات في استبيانات تحسين ظروف العمل.
دراسة )1998( Karasek et al.

بعدما تناول الباحثون في الجزء األول من الدراسة تقديم التأصيل النظري لمقياس  JCQالمطور من قبل
 )1985( Karasekواعطاء صورة عن ماهية الدراسات التي تناولته وتناولت أبعاده وأجزاءه؛ تناول الجزء

الثاني من الدراسة عقد مقارنات بين بعض االستخدامات للمقياس مطبقة في العديد من الدول الصناعية

الكبرى استهدفت باألساس صالحية النموذج للنساء والرجال على ستة عينات ( 10288رجال و6313

نساء) في أربع دول هي الواليات المتحدة ،كندا ،هولندا واليابان .تم في هذا الجزء مقارنة العديد من

االرتباطات واالنحرافات ومعامالت ثبات مقاييس الدراسة .في الجزء الثالث من الدراسة تم مراجعة
الفروقات الموجودة بين المهن المختلفة واالختالفات الموجودة بين العينات المدروسة وبعض القضايا

الخاصة بالمقياس ،وتم كذلك دراسة بعض التطبيقات والتوصيات المتعلقة بتقييم النواحي النفسية
واالجتماعية للوظائف.
بعض هذه النتائج التي أسفرت عنها الدراسة تتلخص في كون المتوسطات لمعظم أبعاد المقياس المطبق
كانت متقاربة عبر كل الدول المشاركة في المسح .كما لوحظ كذلك وجود فروقات صغيرة فيما يخص

الموقف القراري كما لوحظ أن العينات سجلت درجات عالية على هذا المقياس فيما يخص هذا البعد
خصوصا في عينة القطاع الصحي التابعة لكندا .بينما كانت درجة البعد المتعلق باستقاللية القرار

كمقياس ثانوي من الموقف القراري أقل بالنسبة للعينة األمريكية وهذا بعد المقارنة بين عينة تم دراستها

سنة  1990وعينة تم دراستها سنة  1994لكال الجنسين .بينما كانت هذه الدرجة هي األقل على االطالق

بالنسبة للعينة اليابانية والعينة الهولندية .بينما سجلت العينة األمريكية لكال الجنسين درجات عالية على

مقياس المطالب النفسية واالجتماعية.

لكن واحدة من بين أكثر النتائج وضوحا هي الفروق الجوهرية الموجودة بين الجنسين بخصوص بعد

االستقاللية في اتخاذ القرار واالستفادة من الخبرات (االستفادة من المهارات وتطوير مهارات جديدة)

لصالح الرجال على حساب النساء؛ ولكن هذه الفروق كانت أقل وضوحا بالنسبة لعينة القطاع الصحي

بأن هناك
للعينة الكندية .كما تم دراسة ارتباط مختلف أبعاد المقياس مع العمر والمستوى التعليمي ووجد ّ
ارتباط قوي سلبي بين المستوى التعليمي والموقف القراري وقد يفسر هذا حسب الباحثين باالختالف
الموجود في المستويات التعليمية التي يغلب عليها المستوى المنخفض عند كبار السن لدى الجنسين.
بينما لوحظ ارتباط قوي بين العمر والمطالب النفسية واالجتماعية لدى فئة النساء في العينة اليابانية .بينما

لوحظ ارتباط موجب قوي بين الموقف القراري مع المستوى التعليمي لدى معظم أفراد العينات األخرى
باستثناء العينة اليابانية.
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دراسة )1996( Kawakami & Fujigaki

في إطار دراسة فحص صالحية وثبات مقاييس مختارة من إصدار مقياس محتوى الوظيفة ( )JCQلـ

 9.)1985( Karasekتم القيام بمسح على عينة من ( )1126موظفا في شركة يابانية لصناعة أجهزة

الحواسيب ،واستخدم مقياسا من ( )31عبارة مأخوذة من مقياس  .JCQتم فحص ( )10عوامل متعلقة
بالمطالب النفسية والفيزيائية للعمل على جزء من العينة بلغ ( )603من الذكور و( )84من اإلناث.

تراوحت معامالت ثبات ( )9عوامل والتي تضمنت اثنان أو أكثر من العبارات ما بين ( )0.66حتى
أن
( )0.9للذكور ومن ( )0.64حتى ( )0.88لإلناث .أما التحليل العاملي لكل عامل فقد أشار إلى ّ
العامل األول قد فسر ( )50في المائة من التغيرات في سلطة القرار ودعم الرئيس ودعم الزمالء والمجهود
البدني عند الرجال والنساء والمطالب النفسية واالجتماعية عند النساء .أما االستفادة من الخبرات

واستقاللية القرار والموقف القراري فقد تم الحصول على ارتباطات موجبة وذات داللة إحصائية مع كل من

العمر ومع سنوات الخدمة وسنوات الخبرة عند الرجال .أما استقاللية القرار فقد ارتبطت ايجابيا وبداللة

احصائية مع العمر وسنوات الخبرة عند النساء .بينما ارتبطت ايجابيا وعند مستوى دال احصائيا مع كل
عوامل المطالب النفسية واالجتماعية والجهد البدني ومع التوقيت اإلضافي للعمل .بينما استعمال الخبرات

واستقاللية القرار والموقف القراري والمطالب النفسية واالجتماعية والجهد البدني فقد سجلت هذه العوامل
درجات دنيا لدى فئة المشتغلين على تجهيزات الحاسوب؛ بينما كانت الدرجات دنيا عندما تعلق األمر

أن العوامل المستعملة في
بعامل الجهد البدني عند فئة التقنيين ومهندسي البرمجيات .خالصة الدراسة هي ّ
مقياس  JCQكانت ثابتة وصالحة لقياس وتقييم العوامل الضاغطة في الوظيفة لدى موظفي شركة
الكومبيوتر اليابانية محل الدراسة.
.II

منهجية الدراسة الميدانية:

 .1عينة الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة اختيرت فئة البيداغوجيين العاملين في مجال التربية الخاصة في مدارس ومراكز

التابعة لو ازرة التضامن في الجزائر" ،النفسانيون (العيادي ،واالرطفوني ،والتربوي) ،والمدرسون (المعلم

المتخصص ،واألستاذ المتخصص) ،والمربون (المربي المتخصص ،والمربي المتخصص الرئيسي،
والمربي المتخصص الرئيسي) ،والذين يقدمون خدماتهم في المؤسسات التي تتكفل بـالمعوقين بصرياً،

والمعوقين سمعياً ،والمعوقين عقلياً ،في الجزائر ،وقد تمت الدراسة في أربع ( )4واليات ،وفي ما يلي

الجدول رقم ( )1يبين الخصائص اإلحصائية للعينة:
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الجدول رقم (:)1

وصف إحصائي لخصائص العينة محل الدراسة
العينة
الجنس
الواليات

نوع اإلعاقة المتكفل بها

ذكور
إناث
الشلف
االغواط
الجزائر
سطيف

العدد
62
88
35
40
36
39

النسبة المئوية
%41,3
%58,7
%23,3
%26,7
%24
%26

بصرية
سمعية
ذهنية

60
60
30

%40
%40
%20

المصدر :بناءا على التحليل الوصفي للعينة

 .2أداة الدراسة:
تم استخدام مقياس "استبيان محتوى الوظيفة" أو ) Job Content Questionnaire (JSQالمعروف لدى
الباحثين في ميدان علم النفس االجتماعي بنموذج قياس االجهاد في العمل  .Job strain modelصمم هذا

النموذج من قبل عالم النفس االجتماعي األمريكي  Robert Karasekفي عام  ،1979ويحتوي على بعدين
هما :المطالب النفسية والموقف القراري .تتناول المطالب النفسية :عبء العمل ،والمتطلبات الذهنية ،وقيود

الزمن؛ بينما يتناول الموقف القراري بعد تطور الكفاءات وبعد سلطة اتخاذ القرار.

أن المطالب النفسية المرتفعة والموقف القراري الضعيف هو الذي يشكل
ينطلق هذا النموذج من افتراض ّ
عامل خطر على الصحة النفسية للعامل .بينما يشكل الدعم ممثال في المساعدة التي يقدمها الزمالء
والرؤساء والتعاون في مكان العمل المركبة الثالثة لهذا النموذج والتي أدخلها  )1986( Johnsonلتخفف

من حدة خطورة البيئة .يقيس هذا النموذج خصائص بيئة العمل مثل بيئة تنظيم العمل وعليه يكون هذا
النموذج هو األمثل لقياس المظاهر المتغيرة والثابتة في بيئة العمل واألفراد.

المقياس لتطبيقه في البيئة الجزائرية من خالل حساب صدق وثبات المقياس.

10

وتم التحقق من صالحية
ّ

يتكون المقياس المستخدم من األبعاد اآلتية:
-

الموقف القراري :ويتكون من االستقاللية في اتخاذ القرار وهي القدرة على اختيار طريقتهم في العمل،
والمشاركة في اتخاذ الق اررات المتعلقة بهم .أما المركبة الثانية فهي االستفادة من الخبرات وهي القدرة
على استخدام مهاراتهم الخاصة وتطوير مهارات جديدة.

-

المطالب النفسية :وهي األعباء النفسية المرتبطة بأداء المهمة ،وكمية وتعقيد المهام ،والمهام غير
المتوقعة ،وضيق الوقت ،والمطالب المتناقضة.

ينتج عن تفاعل هاذين البعدين أربع حاالت وفقا النخفاض أو ارتفاع البعدين على النحو اآلتي:
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-

إذا كانت نتيجة المطالب النفسية مرتفعة ويسجل الموقف القراري نتيجة منخفضة ،الفرد هو

-

إذا كان الفرد لديه مطالب نفسية منخفضة واالستقاللية للقيام بعمله فهو في حالة استرخاء.

في"ضغط" ،وبالتالي يعتبر في حالة من اإلجهاد الوظيفي ).(job strain
-

الفرد النشط ،لديه المطالب النفسية عالية ولكن أيضا االستقاللية عالية.

-

في المقابل الفرد السلبي ،لديه كل من المطالب النفسية المنخفضة واالستقاللية المنخفضة.

ونوضح ذلك في الجدول اآلتي:
الجدول رقم (:)2

نموذج تقاطع بين بعد الموقف القراري وبعد المطالب النفسية والوضعيات البيئية الممكنة
المطالب النفسية
مرتفع

منخفض

عمل نشط

عمل مريح

مرتفع

عمل خامل
**عمل مجهد**
المصدرhttp://www.psychologuedutravail.com :

منخفض

الموقف القراري

 الدعم االجتماعي وهو الدعم واالعتراف من الزمالء والرؤساء وينقسم إلى دعم عاطفي ودعم مهني.أن بيئة العمل الخطرة على الصحة النفسية هي مزيج من ضغط الوظيفي (الموقف
ومنه يمكن استنتاج ّ
القراري المنخفض والمطالب النفسية المرتفعة) مع دعم اجتماعي منخفض كما هو مبين في الشكل اآلتي:
الشكل رقم (:)1

المزيج بين الموقف القراري والمطالب النفسية والدعم االجتماعي

المصدرhttp://www.psychologuedutravail.com :
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عرض وتفسير نتائج الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد طبيعة بيئة العمل النفسية واالجتماعية للبيداعوجيين العاملين بمؤسسات

ذوي االحتياجات ،ومعرفة الفروق في متوسطات بيئة العمل النفسية واالجتماعية لدى عينة الدراسة تبعا
لمتغيرات (االقدمية ،ونوع اإلعاقة المتكفل بها) ،وذلك باإلجابة على أسئلة الدراسة كاآلتي:
 .1عرض وتفسير نتائج التساؤل األولى:

السؤال االول" :هل تعتبر بيئة العمل بيئة خطرة من وجهة نظر عينة البيداغوجيين العاملين بمؤسسات
ذوي االحتياجات الخاصة".

يوضح ذلك.
تم استخراج متوسطات الدرجات لمقياس بيئة العمل ،والجدول اآلتي ّ
لتحقق من هذه الفرضية ّ
جدول رقم (:)3

يوضح متوسط الدرجات اإلستجابات أفراد العينة على مقياس بيئة العمل
األبعاد

متوسطات الدرجات المسجلة في

عتبة المقياس وفقا لدراسة )2003( Sumer

العينة
21,7

21

الموقف القراري

مرتفع

69,3

70

منخفض

الدعم االجتماعي

21,6

24

منخفض

المطالب النفسية

الصفة

وفقا لدراسة ومقياس ( ،)Karasek, 1979, 1985يعتبر العمل مجهدا ويشكل خط ار على الصحة النفسية

للعامل إذا ما كانت المتطلبات النفسية مرتفعة والموقف القراري منخفض ،إضافة إلى انخفاض الدعم
االجتماعي من قبل الرؤساء (المشرفين) ودعم الزمالء (.)Johnson, 1986
11
فإن عتبة درجة المتطلبات النفسية هي ( )21وعينة الدراسة الحالية سجلت
ووفقا لدراسة )2003( Sumer
ّ
( )21,7درجة وهي أكبر من درجة عتبة البعد ،وبالتالي فإن المتطلبات النفسية مرتفعة لدى عينة الدراسة؛

في حين سجلنا إرتفاع درجة الموقف القراري لدى عينة الدراسة حيث تحصلت على ( )70,3درجة مقارنة

الدعم االجتماعي جاءت كذلك منخفضة حيث قدرت بـ
بعتبة البعد التي تقدر بـ ()70؛ وبما أن درجة ّ
أن بيئة العمل التي يعمل فيها
( )21,6درجة مقارنة بعتبة البعد التي تقدر بـ ( .)24وعليه يمكننا القول ب ّ
البيداغوجيون بيئة خطرة حسب سلم ()Karasek؛ ومنه نقبل الفرضية األولى للبحث لتحققها.

و تتوافق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات السابقة وفي بيئات مختلفة ،العديد منها يفوق إمكانيات

المؤسسات الجزائرية ،فعلى سبيل المثال ال الحصر ،توصلت دراسة على عينة من ( )2000ممرضة

أن بيئة العمل خطرة.
كندية إلى ّ

12
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أن نسبة األشخاص الذين عبروا
في الواليات المتحدة ،األمر ليس جيدا كذلك ،فقد أوضحت اإلحصائيات ّ
أن العمل سريع جدا أو أنهم لم يتموا مهامهم المطلوبة قد ارتفعت من ( )55%إلى ( )%68بين
على ّ

أن االستقاللية في العمل قد انخفضت
سنتي ( )1977و( .)1997في المقابل ،بينت التحقيقات كذلك ّ
13
بشكل مثير ،معبرة عن تقلص الموقف القراري المناسب لمجابهة تعقيدات ومتطلبات العمل المتزايدة.
أن هناك أرقاما أخرى نشرتها الوكالة األوروبية لألمن والصحة في العمل تُِّّقر بكون العوامل النفسية
كما ّ
واالجتماعية أهم األسباب وراء تدهور الصحة النفسية للعاملين في أوروبا ،ويأتي على رأس هذه العوامل
ضغوط الزمن بنسبة ( ) %52ويليها العمل مع أفراد غير عاديين أو غير طبيعيين كما هو الشأن بالنسبة
للبيداغوجين في التربية الخاصة بنسبة ( .)%50باإلضافة إلى هذه العوامل المتعلقة بالمتطلبات النفسية،

هناك عوامل أخرى في المقابل تتعلق بالموقف القراري الضعيف خصوصا عامل تنظيم العمل بنسبة قدرها
(.)%27

14

وفي دراسة أخرى أجريت على بيئات مختلفة صناعية وخدمية في الواليات المتحدة وهولندا وكندا واليابان

أن بيئة العمل خطرة بالرغم من التباين الكبير في نتائج تطبيق وقياس
توصلت إلى نتائج مماثلة وهي ّ
صالحية وثبات مقياس ( )1985( )Karasekالمعروف اصطالحا في دراسات علم نفس العمل بمقياس
.JCQ

15

تقترب األرقام المحققة في الدراسة الحالية من األرقام التي تم التوصل لها في بيئات العمل األوروبية،

أن حريتهم في أداء عملهم
بحيث عبر ( )%59.6من أفراد العينة البالغ عددهم ( )608بيداغوجيا على ّ
محدودة جدا أي ال يمتلكون القرار الكافي لتنظيم عملهم .كما عبر ( )%33.9من أفراد العينة أنهم

مطالبون بإنجاز أعمالهم بسرعة أي بوتيرة عمل تفوق قدراتهم مما يسبب لهم ضغطا متزايدا .كما ذكر ما

نسبته ( )%44.6من البيداغوجيين ّأنه يطلب منهم أداء أعمال تزيد عن عبء العمل الذي يستطيعون
أن الوقت غير كاف ألداء عمل جيد .تعبر هذه األرقام عن
إنجازه ،وعبر ( )%72.2من أفراد العينة على ّ
بيئة عمل مجهدة وغير آمنة وغير سليمة بدنيا ونفسيا ،أضف إلى ذلك دعماً اجتماعياً منخفضاً في بيئة

العمل ،وعليه فهي بيئة خطرة على الصحة النفسية.

يفسر هذا الوضع في بيئة العمل بعدة عوامل منها ،طبيعة الفئة االجتماعية الخاصة والمستهدفة بالتربية

والتعليم .فقد أتت دراسات عديدة على ذكر صعوبة التعامل مع فئة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

وحجم الجهد الفكري والبدني المبذول في العملية التربوية.

16

 .2عرض وتفسير نتائج التساؤل الثاني:
السؤال الثاني :هل توجد فروق بين البيداغوجيين العاملين بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة في بيئة
العمل النفسية االجتماعية تعزى إلى االقدمية"؟
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جدول رقم (:)4

يبين تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في بيئة العمل بين البيداغوجيين حسب االقدمية.
المتغيرات

مصدر التباين

المتطلبات
النفسية

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

الموقف القراري

الدعم االجتماعي

درجة
الحرية
3
146
149
3
146
149
3
146
149

مجموع المربعات
8,7
1746,6
1755,3
260
11591
11851
47,5
2252,8
2300,3

متوسط
المربعات
2,9
12

قيمة ()F

()Sig.

0,24

0,86

86,7
79,3

1

0,35

15,8
15,4

1

0,3

أن قيمة ()F
يتضح ّ
يوضح الجدول أعاله قيم ( )Fومستوى الداللة لألبعاد الثالثة لبيئة العمل ،حيث ّ
ّ
المحسوبة لبعد المتطلبات النفسية غير دالة إحصائيا أل ّن قيمة ( )0,86( )sig.أكبر من قيمة الداللة
أن قيمة ( )Fالمحسوبة لبعد الموقف القراري غير دالة إحصائيا أل ّن قيمة ()sig.
اإلحصائية ( ،)0,05و ّ

( )0,35أكبر من قيمة الداللة اإلحصائية ( ،)0,05وكذا قيمة ( )Fالمحسوبة لبعد الدعم االجتماعي غير

فإنه ال توجد
دالة إحصائيا أل ّن قيمة ( )0,3( )sig.أكبر من قيمة الداللة اإلحصائية ( ،)0,05وعليه ّ
أن العامل في هذه
فروق ذات داللة إحصائية في األبعاد الثالثة لبيئة العمل حسب متغير االقدمية .أي ّ
المؤسسات ال يشعر بالتغير في بيئة العمل عبر سنوات عمله.

 .3عرض وتفسير نتائج التساؤل الثالث:
السؤال الثالث :هل توجد فروق بين البيداغوجيين العاملين بمؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة في طبيعة
بيئة العمل النفسية االجتماعية تعزى إلى متغير نوع اإلعاقة المتكفل بها"؟

لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين البيداغوجيين في بيئة العمل حسب نوع اإلعاقة

المتكفل بها ،أستخدم تحليل التباين األحادي ( ،)one-way Anovaالجدول ( )5يوضح ذلك:
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يبين تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في بيئة العمل بين البيداغوجيين حسب نوع اإلعاقة المتكفل بها
نوع اإلعاقة المتكفل

المتوسط

بها

الحسابي

بين أنواع اإلعاقات المتكفل بها

()Sig.

الداللة اإلحصائية

إعاقة بصرية

21,3

إعاقة بصرية (×) إعاقة سمعية

0,1

غير دال إحصائيا

إعاقة سمعية

22,7

إعاقة بصرية (×) إعاقة ذهنية

0,23

غير دال إحصائيا

إعاقة ذهنية

20

إعاقة سمعية (×) إعاقة ذهنية

0,00

دال إحصائيا

يوضح الجدول رقم ( )5المتوسطات الحسابية والداللة اإلحصائية للفروق بين أنواع اإلعاقات الثالث
ّ
المتكفل بها (إعاقة بصرية ،إعاقة سمعية ،إعاقة ذهنية) ،حيث يتضح أن أكبر قيمة للمتوسط الحسابي

هي لفئة البيداغوجيين العاملين مع المعوقين سمعياً بـ ( ،)22,7وقيمة أصغر متوسط حسابي هي لفئة
البيداغوجيين العاملين مع المعوقين ذهنيا ( )20والفروق بينهما دالة إحصائيا ألن قيمة ()0,00( )sig

أصغر من قيمة الداللة اإلحصائية ( ،)0,05وعليه فإن الفروق بين البيداغوجيين حسب نوع اإلعاقة
المتكفل بها في بعد الدعم االجتماعي هي لصالح فئة البيداغوجيين العاملين مع اإلعاقة الذهنية.
جدول رقم (:)6
يبين المقارنة البعدية لشيفيه لداللة الفروق في مستوى بعد الدعم االجتماعي وفق متغير نوع اإلعاقة المتكفل بها
متوسط

درجة الحرية

مجموع المربعات
50,5

25,3
12

المتغيرات

مصدر التباين

المتطلبات النفسية

بين المجموعات

2

داخل المجموعات

147

1704,7

المجموع

149

1755,3

بين المجموعات

2

25,7

12,8

داخل المجموعات

147

11825,3

80,4

المجموع

149

11851

بين المجموعات

2

47,5

15,8

داخل المجموعات

147

2252,8

15,4

المجموع

149

2300,3

الموقف القراري

الدعم االجتماعي

قيمة ()F

المربعات
2,2

0,16

2,3

()Sig.

0,11

0,85

0,00

أن قيمة ()F
يتضح ّ
يوضح الجدول أعاله قيم ( )Fومستوى الداللة لألبعاد الثالثة لبيئة العمل ،حيث ّ
ّ
المحسوبة لبعد المتطلبات النفسية غير دالة إحصائيا أل ّن قيمة ( )0,11( )sigأكبر من قيمة الداللة

أن قيمة ( )Fالمحسوبة لبعد الموقف القراري غير دالة إحصائيا أل ّن قيمة ()sig
اإلحصائية ( ،)0,05و ّ
( )0,85أكبر من قيمة الداللة اإلحصائية ( ،)0,05أما قيمة ( )Fالمحسوبة لبعد الدعم االجتماعي دالة
207

أثر بيئة العمل على الصحة النفسية للموارد البشرية  ...ـــــــــــــــــ

بن بوقرين عبد الباقي & الطيب ابن عون

فإنه ال توجد فروق
إحصائيا أل ّن قيمة ( )0,00( )sigأقل من قيمة الداللة اإلحصائية ( ،)0,05وعليه ّ
أما في بعد الدعم االجتماعي فتوجد
ذات داللة إحصائية في البعدين المتطلبات النفسية والموقف القراريّ ،
فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير نوع اإلعاقة المتكفل بها.

يفسر ذلك بأن ضغط عبء العمل ال يتمثل في نوعية المهام بل في كثرة المهام وتعقيدها التي يتميز

بها قطاع التربية الخاصة بالجزائر .كما يمكن أن تعزى لعدة عوامل أخرى منها :العوامل المتعلقة بالمهام

المنجزة (من حيث الحجم والتعقيد) ،والعوامل المتصلة بسياق المؤسسة ،والعوامل المتعلقة بالفرد ،والعوامل

المتعلقة بالعالقات الشخصية.

17

الخاتمة:

تحرص كافة المؤسسات على القيام بوظائفها ومهامها المختلفة بمستوى عال من الكفاءة والفعالية ،ولذلك

ظروف المحيطة بالعامل والظروف التي تعمل المنظمة في ظلها ،لذلك ظهرت نماذج
كل ال ّ
من المهم فهم ّ
تحاول فهم وحصر الخصائص والعوامل التي تؤثر على العامل من حيث ال ّنشاط والصحة النفسية وكثرة

العطاء ،وهي عامل مهم في تحقيق طموحاتهم وأهدافهم واشباع حاجاتهم النفسية واالجتماعية .ولبلوغ

أهداف الدراسة استخدم الباحثان مقياس لـ ( )Karasekلجمع البينات من عينة قوامها ( )150بيداغوجي

يعملون في مؤسسات ذوي االحتياجات ،بواقع أربع ( )4واليات .من بين أهم النتائج التي خلصت لها هذه

الدراسة هي:
-

بيئة العمل التي يعمل فيها البيداغوجيون بيئة خطرة على الصحة النفسية حسب سلم (.)Karasek
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في األبعاد الثالثة لبيئة العمل حسب متغير األقدمية.

أما في بعد
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في البعدين المتطلبات النفسية والموقف القراريّ ،
الدعم االجتماعي توجد فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير نوع اإلعاقة المتكفل بها ،هي لصالح
فئة البيداغوجيين العاملين مع اإلعاقة سمعية.

أما اقتراحات الدراسة فهي:
-

من بين أكثر المقترحات التي صاغها  )1979( Karasekلمعالجة وضعية اإلجهاد الوظيفي والحفاظ

على الصحة النفسية للعامل هي عملية إعادة تصميم الوظائف بطريقة تسمح بإعطاء هامش واسع
في عملية صناعة القرار واتخاذه في مقابل عملية تحجيم المسؤوليات التي تتطلب تركي از وجهودا

نفسية كبيرة.

-

من جهة أخرى يتعين على مؤسسات التربية الخاصة تزويد مواردها البشرية بالمهارات والكفاءات

-

كما يستلزم مضاعفة الجهود لخلق مناخ تنظيمي تعاوني وتشاركي يضمن فضاءا من اتخاذ الق اررات

المطلوبة من خالل التدريب والتطوير لمواجهة تحديات المسؤوليات واألدوار الجديدة.

الجماعية يشارك البيداغوجي واإلداري في صناعتها عندما يتعلق األمر بتنظيم العمل والقيام باألدوار
وتصميم المهام وتحديد األهداف.
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