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 داغوجيةالبي الضغط النفسي الناتج عن بعض العوامل

 لدى طلبة جامعة الجزائر.

 ، عيسي محمد. حمووظريفه ب
 مخبر الوقاية واألرغنوميا، جامعة الجزائر.

 
 طلبة جامعة الجزائر. البيداغوجية لدىالضغط النفسي الناتج عن بعض العوامل  ملخص:

 تناولـــت هـــذه الدارســـة الضـــغط النفســـي النـــاتج عـــن بعـــض العوامـــل البيداغوجيـــة لـــدى طلبـــة جامعـــة
أنثــى(  124ذكــر،  135طالبــا ) 259الجزائــر، وقــد أعــد لهــذا الغــرض اســتبيان تــم تطبيقــه علــى عينــة مكونــة مــن 

ـ  2ـ المراجـع والمكتبـة،  1حيث بينت النتـائج المتوصـل إليهـا، أن كـل العوامـل الثالثـة المدروسـة التاليـة:  .منهم
الضـغط النفسـي لـدى الطالـب، وعلـى رأسـها:  ـ عملية التدريس، تساهم في رفـع مسـتويات 3البرامج الدراسية، 

( في العامل األول، سطحية وعمومية البرامج المقررة %69.9نقص المراجع وصعوبة البحث عنها في المكتبة )
( في العامل الثالث. كما كشفت %65.7( في العامل الثاني، نقص التنسيق بين المحاضرة والتطبيق )62.6%)

( بــين األفــراد فــي تعرضــهم للضــغط 0.01ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )نتــائج الدراســة عــن وجــود فــروق 
النفسي بسبب العوامل المذكورة أعاله، ويبدو مـن خـالل تحليـل ومناقشـة مختلـف النتـائج أنـه يمكـن التخفيـف 
من حدة الضغط النفسي لدى الطالب النـاتج عـن العوامـل البيداغوجيـة، األمـر الـذي يسـتدعي ضـرورة معالجتهـا 

وصــل إلــى حلــول مناســبة، وأبرزهــا إثــراء المكتبــة بمراجــع علميــة حديثــة ودوريــات متخصصــة وتيســير البحــث للت
رهــا، زيــادة عــن الحاجــة الماســة لمراجعــة يعنهــا، والعمــل علــى المراجعــة الدوريــة للبــرامج الدراســية بهــدف تطو 

جتماعيـــة ومتطلبـــات ســـوق وتقـــويم عمليـــة التـــدريس فـــي مختلـــف جوانبهـــا، وربطهـــا بـــالتحوالت االقتصـــادية واال
 العمل.

 ـ مقدمة: 1
يتميااز النمااو العتلااي ارعاارا بزيااادة قااسرة اللالااب علاال التجنكااا والتثلياال واقسااتنتا  وقسرتااه 
علاال ارناقرااة وا قناااع واقاااس التااراراصب اماااا يجناارتجل أن التثاقااه باجلامعااة سيساااعسه علاال ااتسااااب 

تلف اجملاقصب وسل  م  لا   ماا تتسماه اجلامعاة ما  العسيس م  ار اراص اقجتماعية وتنميت ا ا خم
بااارامج دراساااية خمتلجناااة بتااارب اللالاااب مااا  ل كاااا جماااسود قسراتاااه وإمكاياتاااهب  اااا يسااااعسه علااال ف ااايف 
 خصيته ف ما واقعياب اما قن  التعلييف اجلامعي فر ة ل ستت   والتميز واثواص الذاصب قتلف عما 
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ابتةب وقس يؤدي سل  إىل  عوباص تكياف قاس يواج  اا اللالاب ا تعود عليه اللالب ا ارراجمل الس
بساياااة التثاقاااه باجلامعاااة عناااه ا ارساااتوياص ارتتسماااة ا السراساااةب وقاااس تنت اااي بعاااض  اااذه الصاااعوباص 
بتااا قليف اللالاااب وايسماجاااه ا اعياااااة اجلامعياااةب وقاااس يساااتمر بعضاااا ا ويتجناعااال ماااع ظروفاااه الرخصااااية 

 اقة تتسمه وتوافته األاادقي واقجتماعي والرخصي. واألاادقيةب  ا يؤدي إىل إع

فااالتعليف  ااو تيااا دائاايف ا ساالوحل الكااائ  اعاايب و ااو عمليااة معتااسة تتللااب عملياااص م اال 
التذار والتجنكا وايتتا  ارعلوماص واقستسعاءب وق تسعل يترياص الاتعليف لتجنساا طويعاة  اذه التاا رة 

ساااا يف ا جماااسوث اب وعلااال الااارغيف مااا  الااات ف فثسااابب بااال ااااذل  الوقاااوف علااال التاااروف الاااأ ت
النترياااص ا اها اااص وطاارق الوثااب الااأ اتوعت اااب فتااس قااسم  تلاا  النترياااص جمموعااة ماا  ارواااد  
األساساااية ساص الصااالة باااالتروف الاااأ تسااااعس اللالاااب علااال الاااتعليف براااكل فعاااا  ا بي ااااص تعليمياااة 

 جما  عسيف توفر  ذه التنمياة األساساية (ب وا,Carif 1990؛ ااريفب ,Steel 1989  خمتلجنة )ستيلب
والأ ترمل عملياة التاسريس والاربامج مل اركتواة وارراجاعب ف  اا ق حمالاة قاس تساوب لللالاب  ايء ما  
عسيف التوافقب  ا قس ينتج عنه قلاق وغايط يجنساي لا اة إسا اايا  عملياة التاسريس يراوهبا  ايء ما  

ماااا يتعلاااق باااالربامج إن و تكااا  مسروساااة بصاااورة (ب وااااذا ,Perry 1987  عاااسيف الساااا اعسااا  )بااااريب
دقيتاة جمساب التخصااص وجمساب جماجياااص اجملتماعب واياف قكاا  لعملياة التااسريس والاربامج أن تسااا 
السااا اعساا  إن ااياا  اركتوااة ق تتااويف بااسور ا علاال أجمساا  وجااهب ماا  جميااب النتااايف وأوقاااص عمل ااا 

 (.,Seldin 1982  ثة )سيلسي بوارراجع الأ تتوفر علي ا م  جميب الكيف والكيف واعسا

( أن اررااك ص اققتصااادية الااأ يعااال من ااا الللوااة تاانعكس علاال 2000لتااس بااس األسااعس )
وغااع يف ا اجلامعااةب جميااب توااس أن أوىل الصااعوباص الااأ يرااعرون هبااا  اايء عااسيف  كاان يف ماا   ااراء 

ياااة. اماااا تو ااال يجناااس ارراجاااع وارصاااادر ارللوباااة مااان يفب وعاااسيف اعصاااو  علااال ا اغاااراص بصاااورة ااف
الللوااة قيلااون إىل قااراءة الكتااب واجملاا ص ارتنوعااة للت تيااف وااتساااب  ب ماا %82.69الواجمااب إىل أن 

ب ماااااان يف قيلااااااون إىل قااااااراءة الكتااااااب واجملاااااا ص والااااااسورياص الااااااأ تتعلااااااق %10.56ارعلومااااااصب بينمااااااا 
 باجمتياجاهتيف موا رة.

تو ال  ما  ل كاا إىل وجاود  ( دراساة1986وا يجنس الساياقب أجارص سا ايف أباو علياة )
يعايون ما   وأن الللوةفروق ساص دقلة إجمصائية بس ا ياا والذاور ا ايجنية اقستجنادة م  اركتوةب 
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 ااعوبة ا ايجنيااة اقسااتجنادة ماا  اركتواااة. و ااو مااا يتجنااق مااع ماااا جاااء ا دراسااة أ ااار الكااي ل وعمااار 
ا اركتوة غا مللوبة ألغاراجل السراساة  ةرتوفر ب م  ارواد اركتوية ا%57.3 ء(ب م  أن1990مهرري )

ب يو اوا إىل عاسيف %4.3أ اروا إىل  عوبة حتسيس أماا  الكتاب ا اركتواةب و   ب%7.3والوثبب وأن 
جاسو  ماا حتتوياه اركتواة ما  اتاب. وقاس اساتنتج الواجم اان با ن الللواة يعتماسون براكل أساساي علال 

لاال معااسقص عاليااة دون الرجااوع إىل اركتوااة ماا  أجاال مااذاراهتيف الصااجنية ا ساااس للنحلااا  واعصااو  ع
 إثراء معارف يف ارتخصصةب وبالتايل اقعتماد أساسا علل الكتاب ارترر وا اغراص.

ولعاااال األماااار ماااارتوط بلرائااااق التااااسريس ومااااس  ايعكاساااا ا علاااال توج اااااص اللالاااابب جميااااب 
يف العمااال السراسااايب قاااس تو ااال  العسياااس مااا  السراسااااص أن ارناااا ج السراساااية وطااارق التاااسريس وتنتاااي
؛ 1974 اا،ب  )ع مااناجمتل  ارراتب ال  ثة األوىل غام  العسياس ما  ارراك ص الل بياة ارسروساة 

؛ 1983؛ حمماس علاي  اوايةب ,Weissberg et al؛ 1982؛ وايساوار  وخلارونب 1975علاي لضارب 
 (.2000بب ؛ فريسة عوس الو ا1995؛ الكايس لليل اليوسفب 1984يادر قاسيف وجمس  ثالب 

(ب إىل أن أبرز اررك ص الأ واج   طلوة اجلامعة تتم ل 1989وقس تو ل أمحس  عوان )
الرغاال عاا  الاااربامج  يعكااس عااسيفا مرااكلة التناااقض بااس مااا تعلمااه الجناارد وواقااع اعيااااة اليوميااةب  ااا 

لااييف ب ماان يف باا ن التع%86.5ب ماا  الللوااة علاال قلااة جااسو  الااتعليفب وياار  %82السراسااية. وقااس أاااس 
علال حتتياق الاذاصب اماا أن ماا  سأ و  عملية زائجنةب زيادة ع  الركو  با ن بارامج السراساة ق تسااع

رو  العصرب با غافة إىل فتاسان ال تاة باألساتاس وعاسيف م ءماة ماا يتاسيف ما   اذه  ريتسيف في ا ق يساي
ط منا حل ااا الااربامج لتااسراص الااسارس. وقااس للااص يجنااس الواجمااب إىل فراال ارؤسساااص الرتبويااة ا رباا

 وبراجم ا ولرباهتا بواقع اجملتمع وبجنلسجنته وأ سافه واجمتياجاص السارس.

(ب إىل أن الللوااة يعااايون ماا  عااسيف ارتوااا  باارامج 2000وعلاال يجنااس ارنااوا  تو اال األسااعس )
أن لااااسي يف تصاااااورا واغاااااثا  مااااع العلااااايفالتعلااااييف اجلاااااامعي بسااااوق العمااااالب وينتصاااا يف التوجياااااه ار اااااين. 

ةب وق ي تااون ا أمهياة النتااايف التعليماي اجلااامعي الر اي. وياار  أن  اذه اررااك ص قجمتياجااهتيف الرتبويا
الأ يعال من ا الللوة هعل يف يرعرون ب  يف ا وغع  امري ق يساعس علل ايسماج يف اقجتماعيب 

  ا يضعف م  فعاليت يف وا س ايف ا تنمية وطن يف.
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ض ارراااك ص الاااأ تعياااق تكااايجن يف ويواااسو أن الللواااة ا خمتلاااف اجلامعااااص يعاااايون مااا  بعااا
وتسوب كيف غيلا وقلتا قس ينعكس علل حتصيل يف السراسيب وم  أبرز  ذه اررك ص تل  اررتولة 
باجلايب الويساغوجيب لصو ا أماايف تزاياس عاسد الللواة وقلاة ا مكايااص والاأ ما  أبرز اا فرال اركتواة 

سي اة للعلاويف وارناا ج وماا يتللواه ساوق العمالب ا أداء دور ا وت لر الربامج علل مسايرة التلاوراص اع
 غف إىل سل  يتص موااوة عملية التسريس لتكنولوجيا العصر.

و كاااذا يتعااارجل اللالاااب اجلاااامعي لضااايو  يجنساااية ا ااااة ومتعاااسدة ارصاااادرب من اااا ماااا  اااو 
داللااي يتعلااق بااالجنرد يجنسااهب ومن ااا مااا  ااو لااارجي ياارتوط ظتيااااص ساص  االة بااالتروف الااأ يااسرس 

 ااب ومااا  او ملالااب بااه ما  واجواااصب لصو اا وأيااه ملاازيف بتثتياق أ ااساف وطموجمااص معينااة وفااق في
جسو  زمين حمسدب األمر الذي جيعل التوافق األاادقي لللالب اجلامعي واجمس م  أ يف متا ر تكيجناه 
العايفب اما يعترب م  أقو  ارؤ راص ارساعسة للثجناظ علل  ثة اللالب النجنساية واجلساسيةب جمياب 

تماااس التوافاااق األااااادقي علااال قاااسرة اللالاااب ا مواج اااة ارتللوااااص والتوقعااااص الاااأ تجنرغااا ا الوي اااة يع
اجلامعيااة ا اجملاااقص األاادقيااة والساالواية واقجتماعيااة واقيجنعاليااة واعياتيااة بصااجنة عامااة )اورساايينب 

Corsini, 1987واقرتياا  عا   (ب وبلويعة اعا  ف ن تكيف اللالب مع جاو اجلامعاة و اعوره بالرغاا
يوعيااة جمياتااه اجلامعيااةب قكاا  أن ياانعكس علاال مسااتو  إيتاجيتااهب وقكاا  أن يساا يف ا حتسيااس مااس  

 استعساده لتتول اقها اص والتييف الأ تعمل اجلامعة علل تلوير ا لسيه. 

باا ن الضاايط النجنسااي دااسا عنااسما ب Cox & Mackay( 1976) س ومكااايوااااويار   
لواص ارسراة وإدراحل الجنرد لتسراتاه رواج اة  اذه ارتللوااصب وبالتاايل ليسا  يكون  ناحل تواي  بس ارتل

ارتللواص اعتيتية أو التسراص وا مكاياص الجنردية  ي الأ قلق عسيف التوازنب بل إدراحل الجنرد لذل ب 
(ب علال أساااس أيااه لاايس فتااط ارنوااه أو ,Levine et al 1978ويجناس الراايء أاااسه ليجنااس ومجاعتااه )

الجنيزيتية ا جمس ساهتا  اي الاأ حتاسد اقساتحلابة السايكولوجيةب ولكا  تتياييف الجنارد كاذه ارنو ااص   الوي ة
 اذل  له دور أساسي ا استحلابته كا.

و كاذا قكاا  اجارو  بتعريااف إجرائاي للضاايط النجنساي لااس  اللالاب علاال أسااس أيااهء ااال 
ليااة أو لارجيااة أو التكيااف مع ااا الااأ هربااة ساتيااة قاار هبااا اللالااب ا حماولااة للتوفيااق بااس عواماال دال

 غالوا ما تتعس  إمكايياته أو علل األقل يرعر  و يجنسه بذل  الت سيس جمىت إن اان غا جمتيتي.
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لااذا يلاار  التسااام  عاا  مسااتوياص الضاايط النجنسااي لااس  طلوااة جامعااة اجلزائاار الناهااة عاا  
ج السراساية وعملياة التاسريس. وعلياه بعض العوامل الويساغوجية ولصو ا من ا ارراجع واركتوةب والاربام

هتسف السراسة اعالية إىل إبراز درجة الضيط الناتج ع  العوامل ارذاورة أع ه ايل قا م  الجنرغاياص 
 اروالية.

 يتعرجل طلوة جامعة اجلزائر للضيط النجنسي يتيحلة مركلة ارراجع واركتوة. -1
 ج السراسية.يتعرجل طلوة جامعة اجلزائر للضيط النجنسي يتيحلة الربام -2

 يتعرجل طلوة جامعة اجلزائر للضيط النجنسي يتيحلة عملية التسريس. -3

 ـ الطريقة: 2

 :عيّنةالـ   1.2
 طلوااااة جامعااااة اجلزائاااارمت التياااار عينااااة السملراسااااة اريساييااااة النمل ائياااة بلريتااااة عرااااوائية ماااا  باااس 

تضا  ما  لا   يو  اجتماعيةب طابب خداب وليااصب اقتصاادب  اريعة(. )علويفظختلف الياهتا اجمس 
. جميااب أن  ناااحل تتااارب ا موزعااة توزيعااا  ااوه اعتااسايلالويايااص ارتعلتااة باجصااائص الجنرديااة أن العينااة 

(. أمااا بالنسااوة لعاماال 1إياااا )ايتاار اجلااسو ء  %47.9ساااور و   % 52.1توزيااع عاماال اجلاانس بنسااوة 
 أو  (%45.6)إما يسرسون بالسنة ال ال ة  أفراد العينةفيتض  أن غالوية  سنة السراسة

وطلواة السانة ( %8.5) طلواة السانة ال ايياةجماس تراكملل يساوة ب ا ( %44.4)يسرسون بالسانة الرابعاة 
العراوائي ألفاراد . و و ماا يواسمل أن  نااحل يوعاا ما  التاوزع (1.1) أيتر الركلء )( فتط%1.2) األوىل
يملنة ارتتول أو باألجمر  ارتوقع لصو ا إسا قورن بتوزملع أفراد الع العينة

ااا  ( تااارتاو  % 8.1جمياااب ي جماااأ مااا   أنمل يساااوة ) بعااارب ف ااااص السمل
 سااااانةب و   22اااااا  21( ماااااا باااااس %37.4سااااانةب و  ) 20 دونأعمااااار يف 

 26 ااا 25( مااا بااس % 13.5ساانةب و  ) 24 ااا 23مااا بااس  (% 32.0)
 اا 29( ماا باس % 1.6) سانةب و   28 ا 27( ماا باس  %5.8و  ) سنةب

   (.2.1أيتر الركل  ب )سنة 30
 الدراسة. (: توزع أفراد العينة حسب سنة1.1الشكل )
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م جمتتااه  نااا  ااو ااارب ساا    ولعاال مااا قكاا
ق اللالااب هباااذه اجلامعاااة  اااا قاااس ياااوجمي بتعااارجل يساااوة 

هباااا إىل الرساااوب ساااواء أثنااااء اررجملاااة اجلامعياااة أو  سبااا 
  قول ا.

 
 
 

 (: توزع أفراد العينة حسب السن.2.1الشكل )

بنسااب متتاربااة مااا بااس السااك  أفااراد العينااة  تااوزعفااي جمأ لسااك  بنوعيااة اأمااا فيمااا يتعلااق 
كااا وغااع تااط ف (% 3.9لتوتاال يسااوة ) ب(% 51.7)والسااك  مااع األساارة ( % 44.5)باااعي اجلااامعي 

ماا يعكاس اعتمااد يساوة اوااة ما  و او  اخل(ب...الجنناسقسك  لاا،ب ماع األ اسقاء أو ا  )أيخلر 
   .  الللوة علل اجسماص اجلامعية االسك  م

ب مااا  أماااراجل %7.3ب مااا  أفاااراد العيناااة مااا  مااارجل عضاااوي مااازم ب اماااا يعاااال %5.8يعااال 
ب يعايون م  مرجل يجنسي مزم ب و ناحل فرد واجمس فتط يعاال ما  مارجل عضاوي %3.9يجنسيةب من يف 

يجنسي مزم . وهسر ا  اارة أن أغلوياة األفاراد و يجنصاثوا عا  معايااهتيف ما  مارجل معاس وجماىت الاذي  
عاياااهتيف ما  ماارجل عضااوي أو يجنساايب و يكراجنوا عاا  يااوع  ااذا ارارجلب  ااا يااوجمي بوجااود عاربوا عاا  م

 حتجنأ ملموس لس  أفراد العينة ا إجاباهتيف ع   ذا السؤا  بصراجمة.
 السملك  يوع  سنة السراسة الاااساملاااا  اجلاناس اجصائص
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 10 134 115 115 118 22 3 4 15 35 83 97 25 124 135 التملكرار

 3.9 51.7 44.4 44.4 45.6 8.5 1.2 1.6 5.8 13.5 32.0 37.4 8.1 47.9 52.1 النملسوة

 دية ألفراد عينة الّدراسة.(: توزع الخصائص الفر 1الجدول )
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 ـ أدوات جمع البيانات: 2.2
الضيط النجنساي يتيس درجة استويان اعتمس ا السراسة الن ائية علل أداة أساسية تتم ل ا 

. وقس مت تصامييف ارتيااس بعاس الضيطال عامل م  عوامل    سةواذل  الناتج ع  اجسماص اجلامعية 
 التيايف بعسة إجراءاص م  أمه اء

 الضيط النجنسي لس  الللوةمراجعة خمتلف السراساص اريسايية ارتعلتة ظوغوع  ر س مل. 

  ماا  لاا   ارراجعااة  إلي اااارتو اال عواماال الضاايط النجنسااي ماا  أجاال مراجعااة  الللوااةمتابلااة بعااض
 األولية للسراساص السابتة.

  توزيع ااا جمسااب والااأ مت  الضاايط النجنسااي لااس  الللوااةسااتويان ق ااياغة العواااراص الن ائيااة اركويااة
 حماور أساسية  يء

 .( 52إىل    36 ) واركون م  األس لة  :المراجع والمكتبة -

 .( 86إىل    82  واركون م  األس لة ) : البرامج الدراسية -
 .( 81إىل    66  واركون م  األس لة )  :عملية التدريس -

  :ـ توزيع االستبيان 3.2
من اا   اسارتجع  جمياب الللواةتة عراوائية علال ستويان بلرييسخة م  اق 400تس مت توزيع ل

من ا لعسيف   جميملت ا يترا ألنمل أ اثاهبا و جييواوا عا   24استويان. غا أيمله بعس فثص ا أليي   283
  ا.فرد 259وبالتملايل أ وث  عيملنة السملراسة اريسايية النمل ائية تتكوملن م   ببعض األس لة ارلروجمة

 :ـ الّتقنيات اإلحصائية 4.2
ا  اااااذه السراساااااة اساااااتخسايف موااااااد  ا جمصااااااء الو اااااجني  جيااااااد ارتوسااااالاص اعساااااابية مت 

2 التواااار ) لصو اااهواقحنرافااااص ارعيارياااة والنساااب ار وياااة واقلتوااااراص ا جمصاااائية اقساااتسقلية 
  )

 خمتلف فرغياص الوثب. واذا التوار فريسمان للرتب للتثتق م 

 عرض وتحليل النتائج: ـ 3
امعي جماقص عسيسة للتخصص حتتق طموجماص الرواب وتناسب قسراته يوفر التعلييف اجل

وميولهب و و بذل  ق ل يوعية م  التعلييف قتلف ع  النمط النتامي ا مسارس التعلييف العايف م  
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جميب طويعة السراسة ويوعية التخصصاص وأ ا  التجناعل اقجتماعي  ا يساعس علل  و  خصية 
ية ا التعلييف والتجنكا واقاس التراراص وحتمل ارسؤوليةب اما أ ا اررجملة الأ اللالب وتعزيز قسراته الذات

يت ر في ا التوتر والصراع النجنسي اررتوط ب  واع جماجاص الجنرد )فريسة عوس الو اب خ  مررفب 
2000).    

وا  ااذا السااياقب ف يااه جمااىت يااتيف إعااساد اللالااب اجلااامعي ا عااساد اجليااسب جيااب أن تتااوفر لااه 
ركتوة الينية بارراجع ا مجيع التخصصاص مع مراعاة اللية الاأ ياسرس هباا اللالاب وااذا جمساثاة  اذه ا

الكتااب وأن تكااون ا متناولاااهب سلاا  أياااه ا جمااا  عاااسيف تااوفر  اااذه ا مكاياااص الضاااروريةب قااس تاااؤدي 
يتااائج باللالااب إىل اقيجنعاااقص  ااا يولااس لسيااه غاايلا يجنسااياب و ااو مااا ساايتيف التلاارق إليااه ماا  لاا   

 السراسة اعالية.

لتس أظ رص النتائج ا جمصائية ارتعلتة ظثور ارراجع واركتوةب أن الللوة يعاايون ما  غايط 
يجنساااي بساااوب عوامااال ا ااااةب إق أن تااا ثا تلااا  العوامااال يكاااون باااسرجاص خمتلجناااةب جمياااب يتضااا  مااا  

ة الوثااب عاا  ب ماا  الللوااة غالوااا مااا يتعرغااون لضاايط يجنسااي بسااوب  ااعوب%69.9( أن 2اجلااسو  ) 
ب مااان يف يتعرغااون كاااذا الضاايط ا بعااض األجمياااانب ا جمااس  اااس أن %18.9ارراجااع ا اركتوااةب وأن 

ولعال  اذا ماا يتضا  أا ار ا  بب فتط ق يعايون م  مركل  عوبة الوثب ع  ارراجاع%11.2يسوة 
اف معيااري يتاسر ب و و أارب م  ارتوسط علل سليف تنتايط الوناودب وبااحنر 4ارتوسط اعسايب ارتسر با 

 ب  ا يس  علل هايس موقف أفراد العينة جمو   ذه ارركلة. 1.10با 
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 (: نتائج بنود محور المراجع والمكتبة2الجدول )
 ) * التكرار،    ** النسبة المئوية. (                                                                                           

ئما األس لااة
دا

 

البا
غ

يانا 
أح

 

درا
نا

 

بدا
أ

سط 
متو

ال
راف 

النح
ا

 
2 

 12 20 56 78 93 ت* ـ نقص الكتب المتخصصة 36
3.8 1.13 89.081 **% 35.9 30.1 21.6 7.7 4.6 

 11 23 49 77 99 ت ـ نقص المجالت العلمية 37
3.9 1.14 96.886 % 38.2 29.7 18.9 8.9 4.2 

 8 20 52 69 110 ت ـ ندرة الكتب الحديثة 38
4 1.10 116.846 % 42.5 26.6 20.1 7.7 3.1 

 10 21 60 74 94 ت ـ نقص الكتب من حيث الكمية 39
3.9 1.12 90.667 % 36.3 28.6 23.2 8.1 3.9 

 عض الكتب المسجلة بالمكتبة الجامعيةـ اختفاء ب 40
 9 24 65 72 89 ت

3.8 1.12 82.211 % 34.4 27.8 25.1 9.3 3.5 

 ـ صعوبة البحث عن المراجع في المكتبة  41
 6 23 49 61 120 ت

4 1.10 140.382 % 46.3 23.6 18.9 8.9 2.3 

 ـ صعوبة استعارة المراجع 42
 14 24 58 69 94 ت

3.8 1.19 74.081 % 36.3 26.6 22.4 9.3 5.4 

 ـ ضعف الخدمات المكتبية بالجامعة 43
 17 19 71 74 78 ت

3.7 1.17 66.276 % 30.1 28.6 27.4 7.3 6.6 

 ـ الوقوف المطول لدخول المكتبة الجامعية  44
 31 35 63 47 83 ت

3.4 1.37 31.480 % 32.0 18.1 24.3 13.5 12.0 

  ر طويال للحصول على المراجع بالمكتبة الجامعيةاالنتظاـ  45
 14 20 73 56 96 ت

3.8 1.18 85.870 % 37.1 21.6 28.2 7.7 5.4 

 43 49 63 39 65 ت ـ قلة قاعات المطالعة 46
3.1 1.41 8.959 

% 25.1 15.1 24.3 18.9 16.6 

 11 15 70 65 98 ت ـ الضجيج بالمكتبة 47
3.9 1.12 98.959 

% 37.8 25.1 27.0 5.8 4.2 

 35 54 73 53 44 ت ـ سوء معاملة عمال المكتبة للطلبة 48
3.1 1.28 16.520 % 17.0 20.5 28.2 20.8 13.5 

 20 43 81 55 60 ت ـ عدم احترام العمال لمواقيت عمل المكتبة 49
3.4 1.22 38.797 % 23.2 21.2 31.3 16.6 7.7 

 28 33 67 67 64 ت رة الخدمات اليومية للمكتبةـ  عدم كفاية فت 50
3.4 1.28 26.724 % 24.7 25.9 25.9 12.7 10.8 

 15 20 55 66 103 ت ـ تأخر التسجيالت بالمكتبة 51
3.8 1.19 32.780 % 39.8 25.5 21.2 7.7 5.8 

 24 40 79 50 66 ت ـ قلة مصادر التثقيف بالجامعة 52
3.4 1.27 91.033 % 25.5 19.3 30.5 15.4 9.3 
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عسي ااة تعاارجل الللوااة للضاايط وا يجنااس السااياق تؤاااس يتااائج السااؤا  ارتعلااق  بنااسرة الكتااب ا
غالوااا مااا يعااايون ماا   % 69.1( أن يسااوة 2النجنسااي بسااوب  ااذا العاماالب جميااب يتضاا  ماا  اجلااسو  )

فتاط ق يعاايون  % 10.8يعايون منه أجميايااب ا جماس  نااحل يساوة %  20.1غيط يجنسيب وأن يسوة 
م   عوبة الوثب عا   م   ذا ارركلب و و أمر متوقع إىل جمس ماب جميب تزيس يسرة الكتب اعسي ة

ارراجااعب ويوااسو أيااه ماا  اللويعااي أن تاانحليف عاا   ااعوبة الوثااب عاا  ارراجااع ا اركتوااةب ويااسرة الكتااب 
اعسي ة في اب أعراغا ومراال ألر  تسوب غيلاب يجنسيا لللالبب لصو ا أمايف ما يعايياه اللالاب 

 بذل  م لءم  غيق ا الوق ب اما  ي اعا  ا بعض ارتا ر وارراال اررتولة 
 % 67.9 يتص اجمل ص العلمية                            -
 % 66.0 يتص الكتب ارتخصصة                         -

 % 65.3 ت لر التسحلي ص باركتوة                       -
 % 64.9 يتص الكتب م  جميب الكمية                  -
 % 62.9            عوبة استعارة ارراجع                 -

 % 62.9 الضحليج باركتوة                                 -

 % 62.2 التجناء بعض الكتب ارسحللة باركتوة           -

 % 58.7 غعف اجسماص اركتوية باجلامعة                -

 % 58.7 اقيتتار طوي  للثصو  علل ارراجع باركتوة  -

 % 50.6 يومية باركتوة       عسيف اجناية فرتة اجسماص ال -

 % 50.1 الوقوف ارلو  لسلو  اركتوة اجلامعية         -

 % 44.8 قلة مصادر الت تيف باجلامعة                    -

 % 44.4 عسيف اجمرتايف العما  رواقي  عمل اركتوة       -

 % 40.2 قلة قاعاص ارلالعة                              -

 %   37.5 عما  اركتوة للللوة               سوء معاملة  -

و كذا يوسو أن عامل اركتوة وارراجاع يساوب غايلا يجنسايا لللالاب وبسرجاة عالياةب جمياب 
يعحلااز اللالااب عاا  إ اااز ذوثااهب واااذا ارلالعااة اجليااسة لتوساايع قسراتااه العلميااة والااتمك  ماا  اسااتيعاب 

د ا ور ترتيب  ذه الونود ومتوسلاهتا اماا يتضا  ما  ويت ر تلويق التوار فريسمان علل بنو   مترراته.
 (.3اجلسو  )

2وعنس تلويق التوار 
 علل يتائج خمتلف بنود حمور ارراجع واركتوةب توس أن  ناحل فروقا

( بس األفراد ا تعرغ يف للضيط النجنسي بسوب عامل 0,01ساص دقلة إجمصائية عنس مستو  )
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(ب وعليه حتتت  الجنرغية األوىل الأ تنص علل أنء طلوة جامعة  2ارراجع واركتوة )ايتر اجلسو ء
 اجلزائر يتعرغون لضيط يجنسي يتيحلة مركلة ارراجع واركتوة. 

 الترتيب متوسط الرتب البند
  عوبة الوثب ع  ارراجع ا اركتوة .1 10.47 41

 يسرة الكتب اعسي ة  .2 10.33 38

 يتص اجمل ص العلمية  .3 10.09 37

 الضحليج باركتوة  .4 10.05 47

 قلة مصادر الت تيف باجلامعة  .5 10.05 52

 يتص الكتب ارتخصصة  .6 9.76 36
 عسيف اجمرتايف العما  رواقي  عمل اركتوة  .7 9.76 39
 اقيتتار طوي  للثصو  علل ارراجع باركتوة اجلامعية  .8 9.50 45

  عوبة استعارة ارراجع  .9 9.40 42
 حللة باركتوة اجلامعيةالتجناء بعض الكتب ارس .10 9.33 40

 غعف اجسماص اركتوية باجلامعة .11 9.06 43

 الوقوف ارلو  لسلو  اركتوية اجلامعية .12 8.29 44

 عسيف اجناية فرتة اجسماص اليومية للمكتوة .13 7.98 50

 عسيف اجمرتايف العما  رواقي  عمل اركتوة .14 7.77 49

 ت لر التسحلي ص باركتوة .15 7.67 51

 رلالعةقلة قاعاص ا .16 6.99 46
 سوء معاملة عما  اركتوة للللوة .17 6.51 48

 (: ترتيب فريدمان لبنود محور المراجع والمكتبة3الجدول )
 محور: البرامج الدراسية: ـ 2.3

يعتاارب موقااف اللالااب ماا  الااربامج الااأ يسرساا ا أماارا أساساايا ا  ااا  العمليااة التعليميااة ماا  
  »ب بتولااهء Smith(  1966رب عا  سلا    ياب )ج اةب واساتتراره النجنساي ماا  ج اة ألار ب وقاس عاا

لكي تسرس أي مجن ويفب أو موسأب أو يترية ..اخلب ف ي  ق تسرسه لجن مه فثسابب بال تاسرس اقهااه 
حنوه اذل ب فتووله أو رفضه قاثل الجن يف ا فائستهب فيستثيل أن تتجنوق ا مادة تعليمياة مااب ولاسي  

لب ب ن ما يسرسه ق قيماة لاهب أو أياه عواارة عا  عموميااصب ف سا  عر اللا ؛ « مراعر سلوية حنو ا..
أو معلوماااااص تااااؤرو للعلاااايف وق تكسااااوه أسسااااه وفنياتااااهب أو يرااااعر ب  ااااا غااااا  ادفااااة أو تكاااارر بعضاااا ا 
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الااوعض..ب ف ااذه الساالوياص و غا ااا قااس هعاال اللالااب يرااعر بالضاايط النجنساايب  إن و تعااا  بصااورة 
 يف واللرائق اعسي ة ا تسريس ا.دورية ا غوء التلور ارتسارع للعلو 

لتس أظ رص النتائج ا جمصاائية ارتعلتاة ظثاور الاربامج السراساية أن الللواة اجلاامعيس يعاايون 
(ب جميااب  4ماا  الضاايط النجنسااي بسااوب يتااائص راجعااة كااذه الااربامج امااا  ااو موااس ا اجلااسو  رقاايف )

ط النجنسااي بسااوب إجمساساا يف باا ن ماا  الللوااة غالوااا مااا يتعرغااون للضااي % 62,6أظ اارص النتااائج أنء 
يرااعرون بااذل  أجمياياااب بينمااا  % 24,7وأن  الاربامج الااأ يسرسااو ا تلياال علي ااا السالثية والعموميااةب

فتط ق يتا ثرون هباذا ارراكل. ولعال  اذا ماا يتضا  أا ار ا ارتوساط اعساايب  % 12,7 س أن يسوة 
ب  اا 1,06نودب وبااحنراف معيااري متاسر باا و و أا ر م  ارتوسط علل سليف تنتيط الوب 3.79ارتسر با 

 يس  علل هايس موقف أفراد العينة جمو   ذه ارركلة.
ب ارتعلااق بضااعف حمتااو  الااربامج ا تكااوي  85وا يجنااس السااياق تؤاااس يتااائج السااؤا  رقاايف 

(ب 4اللالابب   تعارجل الللوااة للضايط النجنساي بسااوب  اذا العاماالب جمياب يتضا  ماا  اجلاسو  رقاايفء )
يعاايون مناه أجميايااب ا جماس  % 27.0غالوا ما يعايون م  غيط يجنسايب وأن  %56.8سوة أع ه أن ي
فتط ق يعايون م   ذا ارركلب و اذا أمار متوقاع باعتواار أن رغاا اللالاب عماا  % 16.2 ناحل يسوة 

يسرساه جاازء ماا  النحلاا  ا العمليااة التعليميااة ما  ج ااةب وسااوب جاو ري ا تكيجنااه واسااتتراره النجنسااي 
ف  ااا قااس تكااون سااووا ا مراااعر الضاايط النجنسااي لسيااهب وقااس جاااءص  إسا جمااسا العكااسألاار ب ولكاا  ماا  ج ااة 

 جمسب قوة ت ثا ا ا  عور اللالب بالضيط النجنسي مرتوة ااآل،ءبتية العوامل ارتعلتة بالربامج السراسية 
 %56.7 الربامج ييلب علي ا اللابع التاربي       -
 %56 ص السراسيةتكرار حمتو  برامج الوجمسا -
 %47.5 برامج التكوي  غا  ادفة -

و ذه النتائج تاس  علال أن يساوة معتاربة ما  الللواة غاا راغاية عا  الاربامج السراسايةب و اذه 
مؤ ااراص تؤاااس غاارورة مراجعااة الااربامج السراسااية دورياااب وإ ااراحل ااال األطااراف ارعنيااة ا  ااذه العمليااة 

ووا ا مراااعر الضاايط النجنسااي لااس  اللالااب ماا  ج ااةب )أساااتذةب باااجم ونب طلوااة( اااي ق تكااون ساا
وتوااااب التلااور العلمااي ماا  ج ااة ألاار ب وتنسااحليف مااع واقااع اجملتمااع وسااوق العماال ماا  ج ااة ثال ااةب 

 .1988؛ واكايف مصلجنل عويسب ,Thiersch 1990م ء ثاشب ال ويتجنق  ذا مع ما تو ل إليه 
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 5 28 64 82 80 ت عمومية البرامج الدراسية وسطحيتها 82
3.79 1.06 85.829 % 30.9 31.7 24.7 10.8 1.9 

البرامج الدراسية يغلب عليها الطابع   83
 التاريخي

 16 29 67 70 77 ت
3.63 1.20 56.114 % 29.7 27.0 25.9 11.2 6.2 

 16 43 77 59 64 ت برامج التكوين غير هادفة  84
3.43 1.20 39.383 % 24.7 22.8 29.7 16.6 6.2 

 9 33 70 80 67 ت ضعف محتوى البرامج في تكوين الطالب  85
3.63 1.10 65.341 % 25.9 30.9 27.0 12.7 3.5 

 12 30 72 66 79 ت تكرار محتوى برامج الوحدات الدراسية   86
3.66 1.16 65.016 

% 30.5 25.5 27.8 11.6 4.6 
 (: نتائج بنود محور البرامج الدراسية 4الجدول )

ويت ر تلويق التوار فريسمان علل بنود ا ور ترتيب  ذه الونود ومتوسلاهتا اما يتض  م  
ج خمتلاف بناود حماور الاربامج السراسايةب تواس أن  نااحل ب علل يتائ2ب وعنس تلويق التوار (5)اجلسو  

( بس األفراد ا تعرغ يف للضيط النجنسي بسوب عامل 0,01فروقا ساص دقلة إجمصائية عنس مستو  )
الااربامج السراساايةب وعليااه حتتتاا  الجنرغااية 
ال ايياااة الاااأ تااانص علااال أنء طلواااة جامعاااة 
اجلزائاااار يتعرغااااون لضااااايط يجنسااااي يتيحلاااااة 

 لسراسية.مركلة الربامج ا
 

 محور: عملية التدريس: ـ 3.3
تعترب عملية التسريس جو ر عمل اجلامعة والسوب الرئيسي لتيام اب اما أن ايتساب 
اللالب كذه اجلامعةب واجمل وداص الأ توذكا  ي ة التسريس هتسف ا األساس إىل إ ا   ذه العمليةب 

إ ا  عملية التسريسب لك  إسا  عر اللالب وال اررافق واجسماص اجلامعيةب وجسص أ   لتيسا و 
بعسيف جسوا ا أو قجمأ يتصا ا أجمس جوايو اب ف ن سل  قس يؤثر سلوا علل جمالته النجنسية ويزيس م  

(ب 1991لسيهب ويتجنق  ذا مع ما جاء ا دراساص ال م ء لليل يوسف اجليلي )مراعر الضيط 
( 1983ب وسحلنيلر )Rose Mary Cligg( ب 1975( اليغب )1991 رف إبرا ييف اكادي )

 باااالرتتي متوسط الرتب البند

 عمومية الربامج السراسية وسلثيت ا: ا   1 3.21 82

 ا  الربامج السراسية ييلب علي ا اللابع التاربي 2 3.04 83
 ا  غعف حمتو  الربامج ا تكوي  اللالب  3 3.03 85
 ا تكرار حمتو  برامج الوجمساص السراسية 4 3.02 86

 ا  برامج التكوي  غا اكادفة 5 2.70 84

 (: ترتيب فريدمان لبنود البرامج الدراسية5الجدول )



 2007. 2العدد                     الويساغوجية الضيط النجنسي الناتج ع  بعض العوامل                    واألرغنوميا، مجلة الوقاية 
  

 24 

Seegniller,. 
وقس أظ رص النتائج ا جمصائية ل ستويان ارتعلتة ظثاور عملياة التاسريس وارويناة ا اجلاسو  

ب غالواا ماا يتعرغاون للضايط النجنساي بساوب يتاص التنسايق باس ا اغارة %65.7( أن يسوة  6رقيف ) 
 %12.4بساوب  ااذا العامال أجميايااب ا جمااس ب يتعرغاون للضاايط النجنساي %22والتلوياقب وان يساوة 

فتط ق يعايون م  الضيط بسوب  ذا ارركلب ويتضا   اذا أا ار ا ارتوساط اعساايب العاايل يساويا 
ب و و أا ر م  ارتوسط علال ساليف تنتايط الوناود. وا يجناس الساياق تؤااس يتاائج الوناس 3.89وارتسر با 

غالواا ماا يعاايون ما  الضايط النجنساي  %64.9لاسروسب أن ارتعلاق باقعتمااد علال السارد وا ما ء ا ا
ب فتااط ق يعااايون ماا   ااذا اررااكلب %14.3يعااايون منااه أجمياياااب ا جماس  %20.8بساوب سلاا ب وأن 

 .3.84وعلل يجنس ارنوا  ف ن ارتوسط اعسايب مرتجنع يسويا ويتسر با 

وياقب وحتويال ا اغارة إىل ويوسو م  اللويعي أن قتس ت ثا يتص التنسيق بس ا اغارة والتل 
جمصة ا ا م ءب وسرد ارعلوماص اجلا زةب دون إ اراحل اللالاب ا أي جازء من ااب إىل عوامال غايط 

 يجنسي بالنسوة لللالب اما  ي اعا  ا بعض ارراال وارتا ر اررتولة بذل  م لء
 %63 يتص النتس والتثليل ا تتسمي السروس -
 %63 تذة م  طرف ا دارةعسيف مراقوة ومتابعة األسا -
 %61 تك يف السروس دون الرتايز علل الجن يف -
 %60.6 غعف مستو  تسل ص الللوة -
 %59.8 عسيف إ اء الربامج -
 %55.1 إجمساس الللوة بضعف التكوي  -
 %54.9 غعف حمتو  ارعلوماص ارتسمة م  طرف األستاس -
 %54.4 راجمة  عوبة التوفيق بس مراجعة السروس وأوقاص ال -
 %54 تضييع الوق  م  طرف الللوة أثناء السروس -
 %50.5 غعف األستاس ا إيصا  ارعلوماص -
 %48.7 عسيف إعلاء أمهية للسروس التلويتية  -
 %46.8 قسيف معلوماص األستاس -
 %43.2 السلوحل السيء للللوة دالل قاعة السراسة -
 %40.5 ا رة العروجل والوثوا  -
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 ااذه النتااائج تااس  ا جممل ااا علاال يتااص وغااعف ا مراااعر الرغااا لااس  الللوااة ويت اار أن 
ع  عملية التسريس بصورة عامةب  ا قس يسوب كيف ا جمسااس بالضايط النجنسايب جمياب تراا النتاائج 

ب مااا  الللوااااة يعاااايون ماااا  غااايط يجنسااااي يتعلاااق بلريتااااة التاااسريس الااااأ تجنتتااار إىل النتااااس %63إىل أن 
يعايون م  الضيط النجنسي بسوب قلة ايضاوا  األسااتذة وعاسيف ماراقوت يف اذل    %63والتثليلب وأن 

ومتابعت يف م  قوال إدارة اجلامعاةب ويرجاع معتايف أفاراد العيناة أساواب الضايط إىل ا افاة الاربامج ارتسماة 
والااااأ ق يتمكنااااون ماااا  إ ائ اااااب با غااااافة إىل غااااعف حمتااااو  ارعلوماااااص ارتسمااااة ماااا  طاااارف بعااااض 

يف علل إيصاكا للللواةب ويتجناق  اذا ماع ماا تو ال  إلياه العسياس ما  السراسااص األساتذة وغعف قسرهت
 1999؛  يويااغ و اااوب ,Orata 1999أوراتاااب ب 1983مااروان امااا ب ؛ 1988)إكااايف مصاالجنل عويااسب 

Young & Show,ما  ارعيتااص لعملياة علال مجلاة  ة(. وهماع  العسياس ما  السراسااص العربياة واألجنويا
 التسريس من اء 

 الت  يل الرتبوي ألعضاء  ي ة التسريس.غعف  -
بعاض جمموعااص اللا ب ساص أعاساد اوااة يساويا  اا ير اق األساتاس ويتلال ما  فار، التجناعال ماع  -

 الللوة وفر، التسريس الجنعا .

اعتمااااد  ي اااة التاااسريس علااال ا اغااارة فتاااط ا سااالوب للتاااسريس  اااا ياااؤدي إىل ا جنااااجل مسااااتو   -
 ا اقمتثاياص. الل ب التثصيلي وا جناجل يتائحل يف

 غعف الع قة بس األستاس واجل از ا داري وارزاجية ا تلويق اللوائ  والتراراص.         -

 وعموما ف ن عملية التسريس تت ثر با ء
 اجناءة األستاس العلمية والرتبوية. -

 اجناءة اجل از ا داري والتنتيمي. -

 مي.اجناءة ارنا ج والربامج السراسية ومسايرهتا للتلور العل -

 تنتييف عملية التسريس وربل ا بواقع اعياة العلمية. -

 توفا الوسائل واألج زة وا مكاياص ارادية. -
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 ا تك يف السروس دون الرتايز علل الجن يف 66
% 108 50 70 19 12 

3.86 1.18 11.195 
 4.6 7.3 27.0 19.3 41.7 ص

 ا يتص التنسيق بس ا اغراص والتلويق 67
% 103 67 57 23 9 

3.90 1.13 102.455 
 3.5 8.9 22.0 25.9 39.8 ص

 ا عسيف إعلاء أمهية للسروس التلويتية 68
% 59 67 76 38 19 

3.42 1.20 42.089 
 7.3 14.7 29.3 25.9 22.8 ص

 روسا اقعتماد علل السرد وا م ء ا الس 69
% 102 66 54 28 9 

 3.5 10.8 20.8 25.5 39.4 ص 97.821 1.16 3.90

 ا يتص النتس والتثليل ا تتسمي السروس 70
% 100 63 64 21 11 

3.85 1.15 96.927 
 4.2 8.1 24.7 24.4 38.6 ص

 13 26 78 74 68 % ا غعف حمتو  ارعلوماص ارتسمة م  طرف األستاس 71
3.6 1.13 

 
 5.0 10.0 30.1 28.6 26.3 ص 66.846

 9 27 92 77 54 % ا غعف األستاس ا إيصا  ارعلوماص  72
3.54 1.04 

 
 3.5 10.4 35.5 29.7 20.8 ص 84.610

 15 39 84 68 53 % ا قسيف معلوماص األستاس  73
3.41 1.14 

 
 5.8 15.1 32.4 26.3 20.5 ص 52.008

 19 40 45 72 83 % ا عسيف إ اء الربامج 74
3.62 1.28 

 
 7.3 15.4 17.4 27.8 32.0 ص 49.244

 15 23 58 67 96 % ا عسيف مراقوة ومتابعة األساتذة م  طرف ا دارة 75
3.80 1.20 

 
 5.8 8.9 22.4 25.9 37.1 ص 79.528

 17 28 74 77 63 % ا تضييع الوق  م  طرف الللوة أثناء السروس 76
3.54 1.16 

 
 6.6 10.8 28.6 29.7 24.3 ص 52.049

 17 23 62 74 83 % ا غعف مستو  تسل ص الللوة 77
3.71 1.193 

 
 6.5 8.9 23.9 28.6 32 ص 65.098

 12 37 98 57 55 % ا السلوحل السيء للللوة دالل قاعة السراسة 78
3.41 1.11 

 
 4.6 14.3 37.8 22.0 21.1 ص 81.073

 27 43 84 58 47 % لوثواا ا رة العروجل وا 79
3.21 1.22 

 
 10.4 16.6 32.4 22.4 18.1 ص 35.341

 5 30 83 65 76 % ا  عوبة التوفيق بس مراجعة السروس وأوقاص الراجمة 80
3.68 1.07 

 
 1.9 11.6 32.0 25.1 29.3 ص 82.008

 8 22 76 59 94 % ا إجمساس الللوة بضعف التكوي  81
3.81 1.11 

 
 3.1 8.5 29.3 22.8 36.3 ص 95.707

 (: نتائج بنود محور عملية تنظيم الدروس 6الجدول )



 2007. 2العدد                     الويساغوجية الضيط النجنسي الناتج ع  بعض العوامل                    واألرغنوميا، مجلة الوقاية 
  

 27 

 كذا يوسو أن عملية التسريس تسوب غيلا يجنسيا لللالب وبسرجة عاليةب جميب يتل 
النتس والتثليل ا تتسمي السروس الأ يتيف اقعتماد علي ا ا السرد وا م ء زيادة علل يتص التنسيق 

 راص والتلويق.بس ا اغ

عملية التسريس ترتيب  ذه الونود ومتوسلاهتا  ويت ر تلويق التوار فريسمان علل بنود حمور
2(. وعنااس تلوياق التواار 7اماا يتضا  ما  اجلاسو  )

 ب علال يتاائج خمتلااف بناود  اذا ا اورب توااس أن
ط النجنسي بساوب بس األفراد ا تعرغ يف للضي (0,01) ناحل فروقا ساص دقلة إجمصائية عنس مستو  

طلبــة (ب وعليااه حتتتاا  الجنرغااية ال ال ااة  الااأ تاانص علاال أنء 6عاماال عمليااة التااسريس )ايتاار اجلااسو ء 
 .جامعة الجزائر يتعرضون لضغط نفسي نتيجة مشكل عملية التدريس

 البند متوسط الرتب الترتــيب

 70 9.03 يتص النتس والتثليل ا تتسمي السروس .1

 69 9.03 م ء ا السروساقعتماد علل السرد وا  .2

 67 9.00 يتص التنسيق بس ا اغراص والتلويق .3

 75 8.69 عسيف مراقوة ومتابعة األساتذة م  طرف ا دارة .4

 81 8.66 إجمساس الللوة بضعف التكوي  .5

 66 8.48 تك يف السروس دون الرتايز علل الجن يف .6

 77 8.42 غعف مستو  تسل ص الللوة .7

 80 8.17 السروس وأوقاص الراجمة  عوبة التوفيق بس مراجعة .8

 74 7.99 عسيف إ اء الربامج .9

 71 7.77 غعف حمتو  ارعلوماص ارتسمة م  طرف األستاس .10

 76 7.76 تضييع الوق  م  طرف الللوة أثناء السروس .11

 72 7.41 غعف األستاس ا إيصا  ارعلوماص .12

 68 7.20 عسيف إعلاء أمهية للسروس التلويتية .13

 78 7.16 لوة دالل قاعة السراسةالسلوحل السيء للل .14

 73 7.04 قسيف معلوماص األستاس .15

 79 6.65 ا رة العروجل والوثوا .16

(: ترتيب فريدمان لبنود عملية التدريس7الجدول )  



 2007. 2العدد                     الويساغوجية الضيط النجنسي الناتج ع  بعض العوامل                    واألرغنوميا، مجلة الوقاية 
  

 28 

 ـ المناقشة: 4
لتس أثوت  السراسة اعالية ب ن الللوة يتعرغون للضايط النجنساي يتيحلاة يتاص ارراجاع وساوء 

اجلامعيةب و او أمار متوقاع إىل جماس ماا أماايف تزاياس أعاساد الللواة ما  ج اةب  التنتييف علل مستو  اركتوة
والتلور السريع ا ميسان العليف وارعرفةب جميب أ و  لزاما علل اجلامعة تاوفا أعاساد اوااة ما  ارراجاع 
وغا ا م  وسائل يتال ارعرفاة ا اركتوااص اجلامعياة ليصال إلي اا طا ب العلايف والوااجم س علال خمتلاف 

توياهتيفب  ذا م  ج ةب وم  ج ة ألر ب ف ن تسارع وغيق الجنرتة الزمنية الأ تتع غمن ا ا اغرة مس
أو التحلرباااة ارخربياااةب قاااس أد  إىل عاااسيف التاااسرة علااال تيلياااة اراااادة العلمياااة الاااأ يعلي اااا ا اغااار لكااال 

لزيااادة ارعرفااة اجلوايااب الااأ يااود أن يللااع علي ااا طلوتااهب فت اار اقعتماااد علاال اركتوااة برااكل أساسااي 
ودعيف الوثب العلميب فكان قبس علل الللوة م  التمرملس ع  ار اراص األساسية ا استخسايف اركتوة 
جمااىت يساااتليعوا الو اااو  إىل مسااتو  التثصااايل ارللاااوبب وا جمااا  عاااسيف  كااا  اللالااب مااا  حتتياااق 

جنساي لصو اا سل ب ف يه قس يتعرجل لسرجاص م  ا جموا   ا قس يسوب له درجااص ما  الضايط الن
أماااايف يتاااص ارراجاااع العلمياااة ارتخصصاااة و اااعوبة اساااتعارهتاب با غاااافة إىل يتاااص التنتاااييف ا اركتواااةب 
يا ي  ع  غيت ا وعسيف تلوير ا وإدلا  تعسي ص علي ا سواء م  ياجمية اعحليف قستيعاب األعساد 

الاوعي ب مهياة الااسور الضاخمة ما  الللواةب أو توسايع جماكاا الازمين قسااتتواكيفب وقاس يرجاع سلا  لانتص 
الااذي تلعوااه اركتوااة ا العمليااة الويساغوجيااةب جميااب ق تراعااي أمهيااة غااياع و ااسر الوقاا  لااس  اللالااب 
أثناء وقوفه ارلو  م  أجال الاسلو  إىل اركتواة أو ماسة ايتتااره بعاس طلواه للمراجاعب وغالواا ماا يكاون 

يااا ماا  اركتوااةب زيااادة عاا  يتااص اجااسماص الارد ساالويا لعااسيف تااوفر الكتاااب بالعااسد الكاااا أو ايعساماه ال
 -الاأ ااان ما   ا  ا ا جماا  توفر اا التتليال ما   اسر الوقا   -اركتوية ما  جمياب التصاوير والنسا 

 وبالتايل قجنيض الضيط النجنسي لس  الللوة.

بنااااء علااال ماااا تتاااسيفب ي جماااأ أن اركتواااة ق تلعاااب الاااسور ارناااو  هباااا ا اجلامعاااة الاااأ مااا  
ا اااال أ اااااساف ا مااااع أ اااااساف اجلامعااااة ووجود ااااااب و ااااذا تلوياااااة ل جمتياجاااااص اعالياااااة ارجنااااروجل أن تتم

(ب 1977وارساااتتولية ارتوايناااة ألعضااااء  ي اااة التاااسريس والللواااة ا اجلامعاااة )باااسر أمحاااس وحمماااس فتثااايب 
والواقع أياه باربوز أمهياة دور اركتواة اجلامعياة ظ ارص العسياس ما  السراسااص الاأ لاغا  ا جماا   اذه 

ب فاااا يتج األدب اركتاااام الك ااااا ماااا  السراساااااص والوثااااوا الااااأ أثاااارص ارعرفااااةب وذ اااا   ااااذه األمهيااااة
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السراسااااص براااكل عاااايف ا موغاااوعاص تناولااا  اساااتخسايف اركتواااة واها ااااص مساااتخسمي اب وأياااواع يف 
 واجمتياجاهتيفب ا جمس و حتأ م اراص استخسايف اركتوة وربل ا ظتيااص ألر  باق تمايف الكاا.

ص الوسايط لنتاائج الضايط النجنساي لااس  الللواة النااتج عا  الاربامج السراساية يوااس إن الاتجنث
(ب وغاااعف حمتوا اااا % 62.6أ اايف يعاااايون ماا  الضااايط النجنساااي بسااوب سااالثية الاااربامج وعموميت ااا )

(ب اااذل  او ااا غااا % 56) ا(ب وتكاارار حمتوا اا% 56.7)علي ااا (ب وطييااان اللااابع التاااربي % 56.8)
بلااااويفب  )عاااا ب Smith( 1966 ااااو مااااا يؤاااااس التااااو  ارااااذاور أعاااا ه لسااااميب )(. و % 74.5 ادفااااة )

ب ثاااش  ,Cunihlton et al (1987اااا لتون وخلاارون )  ااالء(ب ويتجنااق مااع مااا تو اال إليااه  1983
(1990 )Thiersch,( 1988ب إكايف مصلجنل عويس .) 

فا  يف يعاايون  و كذا ف ن يسوة معتاربة ما  الللواة غاا راغاية عا  الاربامج السراسايةب وبالتاايل
م  الضيط النجنسي يتيحلة سل ب األمر الذي يتللب غرورة مراجعاة الاربامج السراساية لتجناادي مرااعر 
الضيط النجنسي لاسي يف ما  ج اةب وموااواة التلاور العلماي ما  ج اة ألار ب يا يا  عا  مساايرة واقاع 

أباااارز أن (ب الااااذي 1989اجملتمااااع وسااااوق العماااال. و ااااو مااااا يتجنااااق مااااع مااااا تو اااال إليااااه أمحااااس  ااااعوان )
اررااك ص الااأ واج اا  طلوااة اجلامعااة تتم اال ا التناااقض بااس مااا تعلمااه الجناارد وواقااع اعياااة اليوميااةب 

( الاااذي تو ااال إىل أن الللواااة يعاااايون مااا  عاااسيف ارتواااا  بااارامج التعلاااييف 2000وداااذو جماااذوه األساااعس )
ك ص هعاال اجلااامعي بسااوق العماالب وينتصاا يف التوجيااه ار ااين. ويعتتااس يجنااس الواجمااب أن  ااذه ارراا

الللوة يرعرون ب  يف ا وغع  امري ق يسااعس علال اياسماج يف اقجتمااعي ويضاعف ما  فااعليت يف 
حمكمة للتعلييف اجلامعي تتما ال ماع جماجااص  إسرتاتيحليةا تنمية وطن يف. وقس يرجع سل  إىل غياب 

س ترااكل (ب امااا أن بعااض ارتاارراص ارجنروغااة علاال الللوااة قاا1991اجملتمااع )للياال يوسااف اجليلاايب 
 (.Orata, 1999ااي  ق تتوافق مع ميوكيف واها اهتيف )أوراتاب  عوبة تتول ا م  طرف يفب إسا 

ع وة علل ما سوقب ف ن ما يسرساه اللالاب يترياا قاس ق يتساق ماع ماا دتاا  إىل تلويتاتاه  
 ب أدياام1983ب عوااس ارانعيف علاايب وجمساس عوااس ارانعيف 1976ا اجملاا  العملااي )جارجس ياااجي لليال 

(ب وعليه ف ن فرل ارؤسساص الرتبوية ا ربط منا حل ا وبراجم اا ولرباهتاا 1990عواسب وبسر جمسسب 
بواقاااع اجملتماااع وبجنلساااجنته وأ سافاااه واجمتياجااااص الاااسارسب قاااس تاااؤدي إىل فتاااسان ال تاااة باألساااتاس وعاااسيف 

 (. 1989م ءمة ما يتسيف م   ذه الربامج قجمتياجاص وقسراص السارس )أمحس  عوانب 
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أ ااارص يتااائج الوثااب اعااايل إىل أن معتاايف الللوااة يعااايون ماا  الضاايط النجنسااي يتيحلااة  لتااس
خمتلاف اررااال ارلروجماة علاال مساتو  عملياة التااسريسب ولصو اا من اا يتااص التنسايق باس ا اغاارة 
والتلويااق واقعتماااد علاال الساارد وا ماا ء ا الااسروسب واااذا يتااص النتااس والتثلياال ا تتااسق اب وقاااس 

إىل اااون عمليااة التااسريس و تتعاارجل إىل مراجعااة معمتااةب هبااسف تلوير ااا لسرجااة هعل ااا  يرجااع سلاا 
(ب  إىل أن العااو العاريب يعاال 1997قادرة علل مساايرة متللوااص العصار. وقاس تو ال رأفا  رغاوان )

م  أزمة اواة ا جما  التعلييف يترا لكون ا   جماص التعليمية قزال  تلوق دون وجود يتارة  ااملة 
 للتلويرب إغافة إىل اون اجلايب النتري يليل علل ارترراص وارنا ج.

زيادة علل ما سوقب ف ن السراسة اعالية قس بين  ب ن الللوة يتعرغون لضيط يجنساي يتيحلاة 
تك يف السروس دون الرتايز علل الجن ايفب وعاسيف إ ااء الاربامجب با غاافة إىل غاعف حمتاو  ارعلومااص 

سب وااذا عاسيف إعلااء أمهياة للاسروس التلويتياة. وعلياه فا ن عملياة التاسريس ا ارتسمة م  طارف األساتا
اجلامعااة ييلااب علي ااا الرتايااز علاال الكاايف الااذي ياارتوط ذجنااأ ارعلوماااص واساارتجاع ا ا عمليااة التتااوميب 
األمر الذي يتلل م  اق تمايف بار اراص العليا ويضعف قاسرة اللالاب علال جمال ارراك ص ومواج اة 

رستحلسةب وليس  ذا فثسابب بال بينا  يتاائج السراساة اعالياة تعارجل الللواة لضايط يجنساي ارواقف ا
إىل عااسيف  كاا   -زيااادة علاال مااا سااار أعاا ه  -جااراء إجمساساا يف بضااعف التكااوي ب وقااس يرجااع سلاا  

 األستاس م  إيصا  ارعلوماص بالركل واللريتة ارناسوةب يا ي  ع  غعف حمتوا ا وقسم ا.
لتاسريس ا أماس اعاجاة للمراجعاة والتتاومي ا جوايو اا ارختلجناةب وسلا  وعليه ف ن عملية ا 

ب  ااراحل ااال األطااراف اروا اارة وغااا اروا اارةب وربل ااا بااالتثوقص اققتصااادية واقجتماعيااة ومتللواااص 
 "سترراق ارستتول للعمال الرتباوي لاسو  اجلايج العاريبإ"سوق العمل. وا  ذا السياق أاسص وثيتة 

وجود قصور ا بعض مسل ص التعلييف وا جناجل مستو  خمرجاتهب جميب أبرزص  ذه  (ب علل1999)
الوثيتااة باا ن أ اايف التثااسياص الااأ تواجااه التعلااييف العااايل تتم اال لصو ااا ا ء جماجااة التعلااييف ارلثااة إىل 

 التلوير النوعي بيية رفع مستو  جودة العملية التعليمية وحتسس خمرجاص التعلييف.

ب يعال م  الضيط النجنسي جراء خمتلف اجلواياب الويساغوجياة لعملياة و كذا  س أن اللال
التسريسب األمر الذي يستسعي غرورة معاجلت ا للتو ل إىل جملو  مناسوة للتمك  ما  تلوير اا ولعال 
م  أبرز ا زيادة ع  ارراجع واركتوة والربامج السراساية وعملياة التاسريسب العنصار الوراري ارتم ال علال 
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فرال األستاس الذي يعترب ا ارحل األساساي لعملياة التاسريس والاذي يتوقاف علياه  اا  أو اجصو، ا 
األلااةب سلاا  أن األساتاس باسوره يتعاارجل لضايو  اواااةب إس أمجعا  العسياس ماا  السراسااص علاال   اذه

 اءأن أ يف اررك ص الأ تواجه عضو  ي ة التسريس تتم ل 
 ا ا رة عسد الللوة ا جمموعاص التسريس.

 زيادة عبء التسريس. ا

 ا الواوقراطية ا دارية ا العمل.

ااا غااعف ارااوارد اراليااة لعضااو  ي ااة التااسريس يلزمااه ا ا ااا ماا  األجميااان زيااادة أعوائااه التسريسااية لرفااع 
 موارده ارالية.

 ا قلة ارراجع العلمية اعسي ة.

إىل اقتصاار معتايف ج اس ووقا   ا يتص اريزايية ارخصصة للواجم س والوثب العلميب األمر الذي أد 
األسااتاس ا العمليااة التسريسااية دون اجملاااقص األلاار  ارنتتاارة منااه؛  ااا ايعكااس ساالوا علاال عمليااة 

 (.1984؛ حممس عوس العلييف مرسيب 1983ب عاد  حممس سودانب 1982التسريس )جمامس بسرب 

 ـ الخاتمة: 5
اااال واجمااس من اااا يرااكل مصاااسر يت اار ماا  لااا   العواماال ال  ثاااة الااأ ألت اااا السراسااة أن  

للضايط النجنساي اجاا،   غيط لاس  اللالاب مامعاة اجلزائارب إق أن التاسقيق ا ارتوسالاص اعساابية
بنتااائج ااال عاماالب تواااس باا ن  ناااحل تجناوتااا بين اااا ا مااس  ت ثا ااا علاال درجاااة الضاايط لااس  اللالاااب 

أن ء يتاص ارراجاعب و اعوبة الوثاب اجلامعيب إس يتحللل م  ل   النتائج اروينة ا اجلساو  السابتة 
عن ا ا اركتوة تستثوس علل أعلل ارعسقص ارعربة عا  درجاة الضايط النجنساي؛ وقاس يرجاع سلا  إىل  
اون اللالب يعتمس ا اا علل  اذا العامالب وسلا  لتعاويض الانتص الاذي داسا ا بعاض ارتارراصب 

العاااملس اآللااري  )الااربامج السراساايةب عمليااة زيااادة علاال حتضااا أذاثااه ارختلجنااةب أو اجلاال ارتاا ، ماا  
التااسريس(. لاااذا قااس دتاااا  األمااار موااسئيا إىل معاجلاااة مرااكلة يتاااص ارراجاااع و ااعوبة الوثاااب عن اااا ا 
اركتوااة امخاار  أساسااي كااذا ا  ااكا ب و ااو مااا قااس يعااين أن حتسااس اركتوااة وتااوفا ارراجااع وخلياااص 

لوة جامعاة اجلزائارب ويسااعس يف علال التصاسي رختلاف الوثب عن ا بجنف م  أعواء ا اة يواج  ا ط
ارراااك ص اررتولاااة باجلايااااب الوياااساغوجي ا اجلامعااااةب غاااا أن  ااااذا ق يعتااارب ظ ابااااة مجنتاااا  رختلااااف 
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ارراااك صب بااال جياااب ااااذل  التياااايف ظحل اااوداص وحتسااايناص متوازياااة علااال مساااتو  خمتلاااف العوامااال 
التخجنياااف مااا  الضااايو  النجنساااية لاااس  الللواااةب  الويساغوجياااةب لكاااي تساااا يف  اااي األلااار  باااسور ا ا

لصو اا وأن األمار ا امااا تواس ماا  لا   خمتلااف بناود السراساة ا قااس يارتوط بتثسااس التسايا وترقيااة 
اجلايب التنتيميب ارعاملة اعسنة؛ واذا حتسس عملية التنسيق بس ا اغاراص واألعماا  التلويتياة ما  

وعمومياة الاربامج ارتاررة بصاجنة عاماة ما  ج اة ألار ؛ إس ج ةب والعمل علل معاجلاة مراكلة سالثية 
أن فرال ارؤسساااص الرتبوياة ا ربااط منا حل ااا ولرباهتاا بواقااع اجملتمااع وبجنلساجنته وأ سافااهب واجمتياجاااص 
الااسارسب قااس تااؤدي إىل فتااسان ال تااة باألسااتاس وعااسيف م ءمااة مااا يتسمااه ماا   ااذه الااربامج قجمتياجاااص 

ب والجنااار، ال زماااةب الضاااروريةياااز األساااتاسب وتاااوفا خمتلاااف ا مكايااااص وقاااسراص الاااسارس؛  اااا يتللاااب حتجن
 لتمكينه م  التيايف بسوره علل أجمس  وجه.
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Résumée : 

 

 Le stress psychologique provoqué par les facteurs pédagogiques 
chez les étudiant de l’Université d’Alger. 

Boudrifa. H,  Aissi. M.  

Laboratoire de Prévention et d’Ergonomie, l’Université d’Alger 

Cette étude a concerné le stress engendré par les facteurs 
pédagogiques chez les étudiants de l’université d’Alger. A cet effet, un 

questionnaire a été établi et appliqué sur un échantillon de 259 étudiants où 

les résultats ont montré que tous les trois facteurs suivants : 1-ouvrages de 
référence et bibliothèque, 2- les programmes d’enseignement, 3- l’opération 

de l’enseignement ; contribuent dans l’augmentation du niveau de stress 

chez l’étudiant avec en tête: le manque et les difficultés d’accès aux 
ouvrages de référence dans la bibliothèque (69,9%) comme premier facteur, 

superficie et généralité des programmes (62,6%) comme deuxième facteur, 

le manque de coordination entre la conférence et la pratique (65,7%) 
comme troisième facteur. 

Cette étude a également révélé la présence de différences 

statistiquement  significatives à un seuil de 0,01 chez les individus dans leur 
exposition au stress à cause des facteurs précédemment cités, et il se voit 

d’après l’analyse et la discussion des différents résultats qu’il est possible de 

diminuer l’intensité de stress lié aux facteurs pédagogiques chez l’étudiant, 

ce qui incite à leur correction pour atteindre les solutions adéquates 
notamment l’enrichissement de la bibliothèque par les ouvrages scientifiques 

et récents et les revues spécialisées et facilité d’accès des étudiants à ces 

références, ainsi que la révision périodique des programmes d’enseignement 
afin de les améliorer. 

En plus de la nécessité pressante de la révision et de l’évaluation de 

l’opération d’enseignement sous tous ses aspects, et sa corrélation aux 
changements économiques et sociaux et aux besoins du marché d’emploi.  


