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  الّرحيمن الّرحمابسم اهللا 
  



 

  المقـــــدمــة* 
يقوم المدرس في الوطن العربي عامة والجزائر خاصة بدور أساسي في العمل التربوي     

ء الكثيرون فهم تركيـز التربيـة   ومع ذلك ال ينال ما يستحقه من اهتمام وعناية ، فلقد أسا

الحديثة على المتعلم وتطوير المناهج والوسائل وطرق التدريس وظنوا أن ذلك يعنـي دور  

المدرس الذي أصبح هامشيا وثانويا ، ونسوا أن المدرس هو الركيزة التربوية والتعليميـة  

  .التي ال غنى عنها ألي مجتمع واعٍ عنها 

رس هامة وخطيرة في آن واحد ، فبيده يتوقف نجاح أو فشـل  إن المهمة التي يقوم بها المد

العملية التربوية ، خاصة إذا كان يعمل في مرحلة من أهم المراحل التعليمية وهي المرحلة 

الثانوية التي تعد حلقة هامة في سلم التعليم ؛ كونها تصل بين المرحلة األساسية والمرحلـة  

أكثر المدارس اهتماما بالوقوف على ميول التالميذ الجامعية ، فهذه المرحلة يجب أن تكون 

واستعداداتهم وقدراتهم ، لذلك فيمكن للمدرس أن يكون عامال من عوامل حب التالميذ للعلم 

والمعرفة، ويمكن تحديد ذلك باآلثار التي يتركها فيهم فهو المسؤول عن توجيـه العمليـة   

  .  التربوية على أسس فنية وعلمية سليمة 

ففعالية المدرسين في أي مرحلة تعليمية ال يتوقف عند تطور المناهج والطرائـق   وعليه  

وإنشاء المباني وتجهيزها رغم أهميتها، إنما يعتمد في نفس الوقت على المدرسين من حيث 

وقد كشفت دراسات حول الرضا عـن مهنـة   . كونهم راضين عن المهنة أو محجمين عنها

لمهني تنعكس آثاره السلبية على نفوس التالميـذ بشـكل   المهنة بين المدرسين أن السخط ا

  .لذلك فالرضا المهني له أهمية في حسن أداء المهنة وتقدير أهميتها وخطورتها . مباشر 

والواقع أن المجتمعات التي أدركت حقيقة دور المدرس ومنحته المكانة االجتماعية الالئقـة  

لمريحة ، قد أسهم فـي زيـادة فاعليتـه    به وهيأت له الظروف ووسائل العمل المالئمة وا

  .وإنتاجه وضمان تحقيق األهداف التربوية 

ورغم إدراك األقطار العربية ألهمية المدرس والمكانة التي يشغلها في العملية التربويـة    

ومحاولة إلصالح شأنها فال يزال هذا األخير في واقع ال يحسد عليه ، فأغلـب الدراسـات   

موضوع كشفت أن المدرسون يواجهون مشاكل وعراقيل في مهنـة  التي أجريت في هذا ال

التعليم وأهم تلك المشكالت هو قلة الراتب الذي ال يفي بالحاجيات الضرورية مما يـدعوهم  

  .للقيام بأعمال إضافية ، حيث أضحى التعليم عند البعض عمال ثانويا
 
 



 

ع والظروف االقتصـادية  لذلك فقد توقفنا عند هذا الموضوع من أجل التعرف على األوضا

والمهنية التي تحيط بالمدرسين في الجزائر وبالتحديد في مرحلة من أهم المراحل التعليمية 

وهي المرحلة الثانوية وهذا من خالل معرفة أراء واتجاهات األساتذة نحو رضاهم أو عدم 

  .رضاهم عن عوامل هامة وتأثيرها على العمل التربوي 
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  تمـهيـد *
تعتبر دراسة األوضاع االجتماعية للمدرسين من المواضيع الهامة في مجال التعليم       

  .نظرا للدور الهام الذي يساهم به المدرس في تطور وتقدم المجتمع

ي هذا ولم يحظى هذا النوع من الدراسات بأهمية كبرى لمجتمعنا ومن أجل ذلك قمنا ف

الفصل بتوضيح أهمية الدراسة واألسباب التي دفعتنا الختيار هذا الموضوع و الهدف 

الذي نريد تحقيقه من إجراء الدراسة، كما حددنا إشكالية البحث وفرضياته وأهم المفاهيم 

  . التي تعلقت بالموضوع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  



 

  : أهمية الـدراسة-1-1
لعربي بدور أساسي في العمل التربوي، ومع ذلك ال ينال ما        يقوم المدرس في الوطن ا     

يستحقه من اهتمام وعناية، فلقد أساء الكثيرون فهم تركيز التربية الحديثة علـى المـتعلم،   

حيث جعلته محور العملية التربوية وأصبح دور المدرس ثانويا، رغم أن المدرس يمثـل  

وال غنى ألي مجتمع عنه وأنه أحد المساهمين فـي  الركيزة األساسية في النظام التربوي، 

وتأتي هذه الدراسة كمحاولة منا لزيادة االهتمام بالمدرس، ودوره فـي  . صناعة المستقبل

المجتمع، وإلقاء الضوء على ظروفه االجتماعية التي يعمل في ظلها، واقتراح الحلول لها، 

، وبالتالي االرتقـاء  املدرس عمل مما يساهم في إزالة بعض العراقيل والعقبات التي تعيق

  .بمهنة التدريس والمدرس
  

  :أسباب اختيار موضوع الـدراسة 1–2–
إن الدراسات المتعلقة بأوضاع ومشكالت المدرسين ال زالت قليلة في مجتمعنا، ممـا        

قد يزيدها تفاقما واتساعا، وتجعل المدرس أقل قدرة وإنتاجا وعطاء ويعوق ذلـك تحقيـق   

التربوية والتعليمية، وقد جاء اختيارنا لهذا الموضوع رغبة منـا فـي تعـويض    األهداف 

  .النقص في هذا المجال

أما السبب الثاني فهو التعرف على الحياة االقتصادية والمهنية للمدرس فـي مجتمعنـا    -

والكشف عن العوامل والعراقيل وأشكال الضغوطات التي تجعله غير راض عـن عملـه   

و العوامل التي من شأنها أن تجعله راضيا عن عمله فتزيد من عطائـه  فتحد من نشاطه، أ

  .التربوي

أما السبب الثالث فهو تزويد مكتبتنا بالدراسة السوسيولوجية التي تخص مجال التربيـة   -

  .والتعليم
 

  : أهـداف الـدراسة -3- 1
ا هو الكشف البحث الذي نقوم به عبارة عن دراسة سوسيولوجية ميدانية، الهدف منه      

عن الظروف واألوضاع االقتصادية والمهنية التي يعمل فيها المـدرس ومعرفـة مـدى    

  :استعداده وقدرته ومدى تكيفه مع مهنة التعليم وتقبله لها من خالل



 

تحليل مجال عمل المدرس استنادا إلى ظروفه المادية والمهنية، وانعكاسات ذلك علـى   -

  .عمله التربوي

ط االجتماعية والمهنية التي تدعم وترفع من المكانـة االجتماعيـة   التعرف على الشرو -

للمدرس فنعمل على تدعيمها إذا كانت غير موجودة ،وبالتالي الوصول بالمـدرس للقيـام   

  .بعمله في أحسن الظروف

  

  : إشكـالية البحث وفرضيـاته – 4 1–
  : إشكـالية البحث 1– 1-4

العملية التربوية التعليمية، نظرا للدور األساسي يعتبر المدرس من المحاور الهامة في     

الذي يقوم به في إعداد األفراد وتكوينهم مستقبال، ومع ذلك ال ينال ما يستحقه من اهتمام، 

حيث  أن الكثيرين ممن يهتمون بمجال التربية ركزوا اهتمامهم على التلميذ وجعلوه أساس 

م على ثالث دعائم وهي المـدرس والتلميـذ   العملية التربوية، رغم أن النظام التربوي قائ

والمادة الدراسية، وال يمكن للعملية التربوية أن تحقق أهدافها ما لم يعطي لكـل دعامـة   

دورها األساسي، وإن كانت الجزائر بالخصوص تعطي للتلميذ الجانب األكبر في العمليـة  

بـاحثين يركـزون   التربوية، حيث أصبح ينظر إليه نظرة غائية، وهذه النظرة جعلـت ال 

اهتمامهم على كيفية التحسين في طرق التدريس وأساليبه وإسـتراتيجيته وطـرق تقـويم    

  .التحصيل واالختبارات التحصيلية وغيرها من المواضيع التي تخص التالميذ 

وقد آلت نتائج هذه األبحاث إلى أن سبب ضعف المستوى الدراسي يعود بالدرجة  األولى 

  .وألقت عليه مسؤولية ضعف المردود التربويإلى نقص أداء المدرس 

إن النظر إلى المدرس على أنه استثمار معرفي ووسيلة لتحقيق غاية يفسر لنا شـغف        

الدراسات في دراسة الجوانب المعرفية واألدائية  للمدرس، وإغفالها التركيز على العوامل 

يوم لم يعد دوره محصورا في إلى قلة األداء، خاصة وأن المدرس الوالمسببات التي أدت 

تلقين ونقل المعلومات فقط ، بل أصبح مسؤوال عن تنمية األفراد بشكل متكامل، من حيث 

اإلشراف عليهم وتوجيههم وإكسابهم الخبرات والتفاعل معهم وإيجـاد البيئـة التعليميـة    

المـدرس   المالئمة لهم، فعالقة المدرس بالتلميذ أصبحت شديدة الترابط ، نظرا لتعقد دور

وتعدد مسؤولياته التعليمية، والمدرس قبل أن يكون ناقل للمعرفة فهو فـرد مـن أفـراد    

المجتمع يهمه أمر مستقبله كما يهمه أمر حاضره ، وهو طموح كغيره مـن النـاس فـي    



 

 خالل مهنته يطمح إلى إشباع رغباته وإثبات شخصيته واعتالء مكانة المهن األخرى، فمن

شعر أنه في مجتمعه محل احترام وتقدير، يدفعه هذا الشعور إلـى   اجتماعية خاصة، فإذا

صنع المعجزات، أما إذا شعر بالتهميش وعدم العناية به، فإنه يعيش حالة نفسية تـنعكس  

أثارها على عالقته بالتالميذ، وبالتالي على تحصيلهم الدراسي، مما يعيق تحقيق األهداف 

أدركت حقيقة دور المدرس ومكانته فـي المجتمـع   التربوية المنشودة ، فالمجتمعات التي 

أحاطته باالهتمام  ووهبته المكانة التي تليق بالدور الذي يقوم به، وهيأت له ظروف العمل 

  .المالئمة والمريحة مما أسهم في كثير من األحيان في تطوير تلك األمم وتقدمها

تقويم شـاملة مـن حيـث    وعلى هذا األساس فمنظومتنا التربوية بحاجة ماسة إلى عملية 

المدرس والمناهج وطرق التدريس، والوسائل التدعيمية وغيرها، ومنح المدرس اهتمامـا  

  .خاصا ألنه مركز العملية التربوية وعليه تتوقف نجاح العملية

لذلك جاءت دراستنا رغبة منا في التعرف على األوضاع االجتماعية التي تعيـق عمـل    

جانب االقتصادي المادي أو التي تتعلق بـالمحيط المهنـي   المدرس، سواء التي تتعلق بال

وظروف العمل، والبحث عن العوامل التي تجعل المـدرس راض أو غيـر راض عـن    

مهنته، هذه العوامل التي يصعب تحديدها ومعرفة درجة تأثيرها على مهنـة التــدريس   

  :ومن هنا نطرح التساؤالت التالية

  والعراقيل التي تواجه عمل المدرس ؟ ما هي المشكالت وأشكال الضغوطات -

ما هي العوامل التي تجعله راضيا عن عمله ؟ ثم ما هي انعكاسات هذه العوامل علـى   -

  عمله التربوي ؟

  : فرضيات البحث 2–-4 -1 

عن أوضاعهم االقتصادية، ممـا   غير راضين إن األساتذة من الجنسين: الفرضية األولى

  .يؤثر ذلك على عملهم التربوي

ي هذه الفرضية سنتعرف على درجة رضا األساتذة عن أوضاعهم وظروفهم االقتصادية ف

التي تخص جانب الحالة المعيشية ، كالراتب الشهري والخدمات االجتماعية التي توفرهـا  

المهنة كالتسهيالت المادية والخدمات الصحية ، ووسائل الترويح وغيرها مـن الشـروط   

  .  ى تأدية واجبه المهني في أحسن الظروفالمادية التي تساعد المدرس عل

إن غالبية األساتذة في الطور الثانوي راضون عن التعـاون المشـترك    :الفرضية الثانية

.   والعالقة المهنية بينهم و بين أعضاء سلك المدرسين، مما يساهم في دعم عملهم التربوي 

وي عن العالقة المهنية التـي  في هذه الفرضية نريد معرفة درجة رضا أساتذة التعليم الثان



 

تربط المدرسين بعضهم ببعض ،هذه العالقة التي يمكن أن تتميز بالحيـاد و التنـافر، أو    

بالتقدير واالحترام والثقة والتعاون المتبادل من أجل حل المشكالت التـي تعيـق عملهـم    

ع التربوي، سواء التي تخص العمل أو التي تخص المدرس شخصيا ،ومن ثم توضيح نـو 

وطبيعة الجو االجتماعي السائد بين سلك المدرسين في المدارس الثانوية وأهميته في دعم 

  . عمل المدرسين داخل األقسام

يرتبط مستوى العمل التربوي لألساتذة في المدرسـة الثانويـة بدرجـة    : الفرضية الثالثة

  . )المدير، الناظر، المشرف التربوي (رضاهم عن العالقة العمودية 

ه الفرضية نحاول توضيح درجة رضا األساتذة عن العالقة التي تربطهم  باإلدارة في هذ

وغيرهم من أفراد اإلدارة والمشرف التربوي، هذه العالقة  )المدير، الناظر( المدرسية 

التي يمكن أن تتسم باالحترام والتقدير للمدرس والتعاون في اتخاذ القرارات وأخذ آراء 

المؤسسة التعليمية، ثم من حيث التوجيه والمساعدة الشخصية  المدرسين في إدارة شؤون

التي يقدمها المدير وأفراد اإلدارة للمدرسين، أو أن هذه العالقة تتسم بالصراع أو 

منحصرة في عالقة رسمية ، و عالقتهم بالمفتش التربوي واالقتراحات والنصائح التي 

  .ير ذلك على العمل التربوييمكن أن يزود بها المدرسين لزيادة أدائهم ، وتأث

يتأثر عمل األساتذة بمدى رضاهم عن توفر اإلمكانيـات و الحاجيـات   : الفرضية الرابعة

  .المهنية ومالئمة ظروف العمل داخل المؤسسة التعليمية 

في هذه الفرضية نتعرف على درجة رضا األساتذة من حيث توفر حاجيات العمل المادية  

جة رضاهم عن توفر الوسائل التعليمية والخدمات المسـاندة  ومالئمة ظروف العمل ، كدر

كالطباعة ومالئمة الجو الفيزيقي مثل الكهرباء، التهوية، النظافة، عدد سـاعات العمـل،   

نوعية التكوين، عدد التالميذ في القسم ، الحرية في العمل أي كل ما يحتاجه المدرسـون  

 .تدريسلزيادة قدراتهم الذاتية وتأثير كل ذلك على ال
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  : تحديد المفاهيم - 5-1
تعتبر المفاهيم أدوات عامة تستخدم في البحث والفائدة منها هو صـياغة النظريـات        

1( الخاصة بإحدى المشكالت واستنتاج الفروض من أجل اختيارها
  (.  
هيمه ولكل بحث مفا ،(2)فتوضيح التحديد يساعدنا على تقريب الفهم واالتصال بين الباحثين

التي من خاللها يعبر عن نتائج وقوانين وفروض علمية، وهذا االختالف في المفاهيم ال 

يكون على معاني المفاهيم والمصطلحات التي تطرح في سياق الفرضيات والنظريات، بل 

  .وصيغ الفرضيات والنظريات نفسها يكون على أفكار

أساتذة التعليم الثانوي، من جانب وبما أن الدراسة تتناول موضوع الرضا المهني عند     

الظروف واألوضاع االجتماعية التي يؤدي فيها المدرسون عملهم التربوي ، فقد تم اختيار 

المفاهيم التي لها ارتباط بموضوع بحثنا، ومن هذه المفاهيم التي اعتمدنا عليهـا، مفهـوم   

الجتماعية المهنيـة  الوضعية االقتصادية، والوضعية المهنية التي تخص جانب العالقات ا

سواء بين األساتذة أنفسهم أو بينهم وبين المشرفين عليهم ،هذا باإلضافة إلى تحديد مفهوم 

  .) كجو المؤسسة، وسائل التعليم، نوعية التكوين وغيرها(الظروف المحيطة ببيئة العمل 

هـوم  وال يمكن أن نتحدث عن مفهوم للوضعية االقتصادية أو المهنية دون التطرق إلى مف

الوضعية االجتماعية نظرا للترابط القائم بينهم فالمفهومين السابقين يندرجان ضمن المفهوم 

  .األخير الذي يحدد دور ومكانة الفرد في المجتمع

إذن فكل المفاهيم التي سنعالجها سواء المتعلقة بالحالة المادية أو الظـروف المهنيـة       

المصطلحات والمضامين التـي سـتندرج ضـمن    المادية منها  والمعنوية وكل ما يتعلق ب

المفاهيم األساسية أردنا منها معرفة وضعية المدرس ودرجة رضاه عن مختلف العوامـل  

المادية والمهنية، هذه العوامل التي تحدد مستوى العمل التربوي للمدرس ودوره ومكانتـه  

 .في المجتمع 
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  : مفهوم الوضعية -1-1- 5
  طّ أو أقام شيئا في مكان معين يعرف الوضع بالمعنى اللغوي فيقال وضع بمعنى ح     

أو وضع بمعنى سن ووضع بمعنى أمم، وهناك الوضع بمعنى الحال والوضعية أو تركـه 

   (1). بمعنى الحالة
  أما مفهوم الوضع اصطالحا في العلوم االجتماعية فيدل على المكان الذي يحتله الفرد    

ق االجتماعي أو نسق من أو الفئـة االجتماعية من األشخاص كالمهنيين داخل النس

   . (2) االجتماعية العالقات
والوضع االجتماعي مرادف في كثير من الحاالت لبعض المصطلحات األخرى كالمكانـة  

والدور حيث أن كل وضع  ينطوي على توقعات دور محدد ،وهنا تبرز أهميـة تحديـد   

  .المفهومين 

اللغوي بأنها المنزلة أو الرتبة تعرف المكانة بالمعنى  : مفهوم المكانة االجتماعية -أ

   (3).. والمركز والمقام
أما المكانة بمعنى علم االجتماع فتعبر عن الوضع الذي يشغله الشـخص أو األسـرة أو   

الجماعة القرابية في النسق االجتماعي بالنسبة لآلخرين، وقد يحدد هذا الوضـع الحقـوق   

ومدى العالقة بأشخاص آخرين لهم  والواجبات وأنواع السلوك األخرى بما في ذلك طبيعة

وتحدد المكانة االجتماعية بـالتعليم والـدخل والممتلكـات والتقيـيم     ,  ) 4( مكانات مختلفة

  .االجتماعي للمهنة وبعض األنشطة األخرى في المجتمع

مجموعة "وضع الفرد في المجتمع وحدده بأنه  كما عرف رالف لنتون المكانة ليعني بها  

   (5)".مات، أما الدور فهو الجانب السلوكي لتنفيذ هذه الحقوق والواجباتالحقوق وااللتزا

    
   معجم المعاني للمترادف والمتوارد والنقيض من أسماء وأفعال وأدوات و تعابير: نجيب إسكندر  - 1
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من خالل تعريف لنتون تتضح لنا العالقة بين مفهوم المكانة والدور اللذان يعتبـران       

  .بتحديد اآلخركال متكامال إذ يظهر الواحد منهما 

هو نمط من الدوافع واألهداف والمعتقدات والقيم واالتجاهـات  ": )rôle(مفهوم الدور  -ب

الذي يتوقع أعضاء الجماعة أن يرونه فيمن يشغل وظيفة ما أو يحتـل وضـعا   والسلوك 

  (1)". اجتمـاعيا معينا، كما يصنف الدور السلوك المتوقع من شخص في موقف ما
لك تتابع نمطي لمعارف واتجاهات مكتسبة يقوم بها فرد من األفراد في والدور بناء على ذ

مـوقف من المواقف، وعادة ما يرتبط دور الفرد بأدوار األفراد اآلخرين مما يجعلنا نقول 

أن المركز الـذي يشغله الفرد يجعل دوره مرتبطا بهذا المركز وتفاعله مع غيـره مـن   

    . (2) الذين يؤثرون فيه ويؤثر فيهم
إذن فدور المدرسين والمدير والنظام االجتماعي يتطلب منهم أن يلتزمـوا بأسـاليب        

سلوكية معينة، هذه األساليب تحدد الحقوق والواجبات المرتبطة بـدوره والتـي بـدورها    

يحددها لهم المجتمع، لكن ثمة شيء آخر لمفهوم الوضع خالفـا عـن فكـرة الصـالت     

ت ؛ أي بمعنى العالقات ، فالعالقة بين الوضع والدور يمكن والمبادالت التي تحدد السلوكا

  .أن تكون جزاء تحمل الفاعل لدوره وهذا الجزاء يمكن أن يكون إيجابيا أو سلبيا

  :للوضعية االجتماعية المفهوم اإلجـرائي
نقصد بها كل الظروف االجتماعية والمهنية التي تحيط بالمدرس سواء تعلق األمـر       

تصادية أو الخاصة بظروف العمل والعالقات مع من يحيطـون بـه وبالتـالي    بحالته االق

  .وضعه ومكانته في المجتمع 
  

  : مفهوم الوضعية االقتصادية -1
تعبر عن الحالة المادية والتي يقصد بها تلك الشروط واألوضاع التي يعيشها الفرد أو      

 مكن كل منهما من شرائها وبالتالي الجماعة والتي يتوقف عليها تحديد مقدار السلع التي يت
 
  عن اللجنة الوطنية  تصدر  مجلة التربية )دور المعلم ،طبيعته وماهيته( :عبد الرحيم محمد عدس -1

 . 62، ص 1980نوفمبر    43القطرية  للتربية والثقافة والعلوم،العدد                    
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فمستوى المعيشة هي الظروف الفعلية التي يعيشها الناس أو التـي  ،  (1) مستوى معيشتهما

 ي يعيشه الفـرد أو يتطلعون إليها لكن لم يحققوها، كما تشير إلى المستوى االقتصادي الذ
 .  (2)الجماعة

  

فمستوى معيشة األفراد يتحدد من خالل الدخل والخدمات االجتماعية المتوفرة أمامهم من 

طعام ومـلبس ورعاية طبـية وتعليم وترويح وإسكان وغيرهـا من الخدمات المتاحـة  

  .اقتصاديا أمام األفراد ومن هنا تبرز ضرورة توضيح مفهوم الحاجة 

هو كل ما يفتقر إليه الكائن الحي للحفاظ على حياته كالحاجـة إلـى   : الحاجة مفهوم  -أ

الطعام والشراب أو الحاجة إلى توقي األلم وتجنب الخطر أو لتحقيق لـذة حفاظـا علـى    

جنـسه كالحاجـة الجنسية، على أن الحاجة ليست مجرد االفتقار بل البـد مـن تـوفر    

 جرد قوة دافعة محفزة على العمل واإلشباعاإلحساس بضرورة تحقيق هـذه الحاجة أو م

فالحاجات تمثل دافعا قويا للنشاط اإلنساني وهي حاجات مشتركة في كامل األفـراد  ،  .(3)

وتمثل الحاجات االقتصادية الدافع األول للشخص على العمل أياً كانت صورته أو درجته 

  ؟ولكن ما هو الدافع  وتتطور الحاجات مع تطور المجتمع البشري

هو الباعث على الفعل بطريقة معينة ويتميز الدافع بأنه اكثر توجيها ":  مفهوم الدافع -ب

  .فالدوافع هي األهداف التي يتخذها الشخص أساسا لسلوكه بطريقة واعية  ، (4)"الهدف نحو

بأنها الطاقات التي ترسم للكائن الحي أهدافـه وغاياتـه لتحقيـق    "كما يقصد بالدوافع     

   (5)     ".لداخلي أو تهيئ له أحسن تكيف ممكن من البيئة الخارجيةالتوازن ا

عامل انفعـالي حركـي أو    "يعرف أحمد زكي بدوي الحافز على أنه: مفهوم الحافز  -ج

  فطري أو مكتسب شعوري أو ال شعوري يثير نشاط الفرد لألداء واإلنجاز، كما يقصد به 
  اهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، طبعة ، ، القوالعلمالجريمة : حسن شحاتة سعفان -1 
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  (1) ."إنجاز عمل بإتقان وسرعة للوصول إلى مستوى أداء ممتاز والتفوق على اآلخرين
القيم المادية والمعنوية الممنوحة للعمال في قطاع معين التـي  بأنه مجموع " ويعرف أيضا

   (2)" لديهم وترسلهم إلى سلوك معين تشبع الحاجة
حسب التعريفين يتضح لنا أن الحوافز هي مجموعة من العوامل التي تحـرك قـدرات     

الذي يحقـق   اإلنسان مما تزيد في كفاءة أدائه لعمله على نحو أكبر وأفضل وهذا بالشكل

وتتخذ الحوافز صورا كصور التحفيز المادي ، كزيادة . لهم أهـدافهم وحاجاتهم ورغباتهم

األجور ومنح العالوات باإلضافة إلى توفير الخدمات االجتماعية ، كتوفير السكن والصحة 

الخ ، كما تتخذ الحوافز صور معنويـة غيـر   …وقضاء اإلجازات السنوية ودور الحضانة

  . ملموسة

إذن فالحوافز تعمل على إثارة تلك القوة الحركية في اإلنسان، حيث تؤثر في سـلوكه        

أما عـن الفـرق بـين الـدافع     . وتصرفاته وتوجهها الوجهة المرغوبة بما يحقق الهدف 

والحافز فاألول متعدد ومتنوع ، كما أنه يتميز بأنه أكثر توجيها للهـدف ، فالـدافع األول   

اقتصادي ، أما الحافز فهو محدود العدد وفطري والهدف من الحـافز  على العمل هو دافع 

  .لتحسين األداء ، كحاجة الفرد إلى تحسين مستواه المادي  )دافع(هو إشباع حاجة 

ومما سبق فان الحاجات تعد أسس مشاكل التكيف، بمعنى أن الشخصـية ال يتحقـق لهـا    

ن مع البيئة الخارجية إال إذا أشـبعت  الصحة النفسية السليمة التي تهدف إلى توافق اإلنسا

  .هذه الحاجات

  :  المفهوم اإلجرائي للوضعية االقتصادية -د
قصدنا بهذا المفهوم الحالة االقتصادية أو الظروف المادية التي يعـيش فـي ظلهـا         

المدرس والتي تحدد بالمستوى المعيشي له والمتمثل في األجـر وملحقاتـه والخـدمات    

مستوى معيشة المدرسين والـذين يشـغلون أدوارا مختلفـة فـي النسـق      االجتماعية ، ف

  .االجتماعي تؤثر في سلوكهم واتجاههم نحو المهنة التي يؤدونها

 ومن التحليل السابق يتضح لنا أهمية الحاجات في توجيه نشاط األفراد نحو مستوى أداء 
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الفسيولوجي وحده ، بل هنـاك   معين ، لكن حاجات اإلنسان ليست قاصرة على المستوى

حاجات ذات طابع إنساني متميز تعكس طبيعة اإلنسان وعالقاته باآلخرين وموقفهم منه ، 

فاإلنسان يعيش في بيئة معينة في المجتمع الذي يطلب بدوره من الفرد نوعا من المعرفـة  

ة للفـرد  وأسلوبا من المهارة ومجموعة معينة من العالقات الوظيفية، وهي أمورا ضروري

وهذه الحاجـات أساسـا هـي    ،  (1)حتى يمكنه أن يتكيف مع البيئة ويكون متفاعال وإياها 

إال بعد إشباع الحاجات الفسـيولوجية،   حاجات اجتماعية في طبيعتها وهي ال تبرز أهميتها

وتختلف هذه الحاجات السيكولوجية في شدتها وكثافتها من شخص آلخـر متـأثرة بـذلك    

  (2).خرى بيئيةبعوامل وراثية وأ

إذًن فتحفيز المدرسين ال يكون فقط من خالل إشباع حاجاتهم االقتصادية ألن التحفيز     

كما ذكرنا سابقا يأخذ صورتان، األولى مادية والثانية معنوية غيـر ملموسـة، كمحاولـة    

تخليص الفرد من متاعبه الشخصية الخاصة بظروفه االجتماعية خارج بيئة العمل، ذلـك  

اة الفرد بصفة عامة تكون بمثابة وحدة متكاملة فظروفه الشخصية تؤثر على عملـه  أن حي

كوقوعه في أزمة مالية أو غير ذلك، فهذه المشاكل والمتاعب تعيق عملـه وتمنعـه مـن     

الوصول إلى مستوى األداء المرغوب فيه ، كما أن وقوف الزمالء واإلدارة إلى جانبه في 

حفاظ على توازنه المعنوي ، ومن هنا تظهر لنـا أهميـة   هذه الظروف إنما يساهم في ال

إشباع الحاجيات االجتماعية التي تظهر في بيئة العمل والمتمثلة في الحاجيات المهنية وهذا 

  .ما سنوضحه من مفهوم الوضعية المهنية
  

  :فهوم الوضعية المهنيةم -2
الدرجـة التـي   "لى أنه يعرف الوضع المهني للمعلم في معجم علم النفس والتربية ع     

يصل إليها المعلم في كفاءاته المهنية واتجاهاته واعتراف المجتمع بـه مقارنـة بـالمهن    

  . (3)" األخرى
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ذي يحتله الفـرد ضـمن   وقد سبق وأن عرفنا الوضع في علم االجتماع على أنه المكان ال

مجموعة معينة أو الذي تحتله المجموعة في مجتمع معين، ويأخذ هذا الموقع بعدين اثنين 

فالبعد األول يعرف بالبعد األفقي ويقصد به شبكة الصالت والمبادالت الواقعية أو الممكنة 

تلـك   التي يقيمها الفرد مع أفراد آخرين و يكون موقعهم في نفس موقعه، أو على العكس

التي يسعى هؤالء اآلخرون إلقامتها معه ، أما البعد الثاني فهو البعد العمودي وهو يتعلق 

(1). بالصالت والمبادالت التي يقيمها الفرد مع من هم أعلى منه
   

وبالتنسيق بين هذين التعريفين للوضع تتضح لنا العالقات المسـاوتية والتسلسـلية ألحـد    

وعة وعليه البد من التطرق لمفهوم العالقات االجتماعيـة  مع سائر أعضاء المجم األفراد

  .مفهوم الوضعية المهنية التي قصدناها في بحثناللتعرف على  

  :  مفهوم العالقات االجتماعية -أ
تعني الصـلة أو المحبـة أو     relation الَعالقة بالمعنى اللغوي بفتح العين وبالفرنسية      

   (2).المحبة ونحوهما عالقة الشيء بالسببالرابطة ونقول عالقة الخصومة و
حالـة االسـتجابة المتبادلـة بـين     "أما العالقة في معجم المصطلحات االجتماعية فتعني 

  (3)." يمكن لكل منهما أن تستجيب فورا وتتعاطف مع اآلخرين جماعتين أو أكثر
 ار المتبادلة بينبأنها الروابط واآلث"كما تعرف العالقة االجتماعية في معجم علم االجتماع 

 في المجتمع ، وهي تنشأ من طبيعة اجتماعهم وتبـادل مشـاعرهم وأحاسيسـهم    األفراد

  (4)". بعضهم بالبعض اآلخر ومن تفاعلهم في بوتقة المجتمعواحتكاك 
 من خالل التعاريف يمكننا  االستنتاج ، بأن العالقات االجتماعية تعني حصيلة الصالت    

بين األفراد ، أي أن العالقة االجتماعية تنشأ من خالل اسـتمرار   والتفاعالت التي تتوفر

  .شخصين أو أكثرالتفاعل بين 
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فالعالقات االجتماعية هي محصلة تفاعل اجتماعي ينجم عن ظهور عدة أفعـال متبادلـة   

التفاعل يطلق على أية عالقة بين األفراد بعضهم ببعض أو بين األفراد والجماعـات   وهذا

ماعي، ويحدث هذا التفاعل في تلقي الفرد لتأثيرات أو منبهات محاولة منهم لالندماج اإلجت

اآلخرين ، وفي نفس الوقت يستجيب لها وتكون اسـتجاباته بمثابـة منبهـات    من األفراد 

  (1). اآلخرين لألفراد
  إذن فاتصال شخص بشخص آخر يجعل سلوك كل منهما يتأثر ويتعدل بسلوك األخـر     

ما على اتجاهه نحو اآلخرين وتوقعاتـه عنـد اسـتجابة    الفرد تتوقف إلى حد وتصرفات 

اآلخرين له، وهذا  التفاعل يكون إما إيجابيا أو سلبيا، لذلك فالعالقات االجتماعيـة قــد   

تتميز بالتعاون والتودد واالحترام والتقدير وتعرف هذه العالقات بالمجمعة، وهنـاك مـا   

إلى التنافر وتعرف هـذه العالقـات   تتميز بالكراهية والسيطرة وعدم التفاهــم وتؤدي 

  .بالمفرقة، وهذا النوع من العالقات يحول  دون االتجاه إلى وحدة الهدف

وعليه فيمكن إرجاع تقويم األداء إلى طبيعة العالقات التي تسوده والـديناميكات التـي     

 (2). تحركه والتوجيه الجمعي الذي يسيطر عليه
  :ةالمفهوم اإلجرائي للوضعية المهني -ب

السـائدة فـي    professionnel   Relationنعني بها طبيعة ونوع العالقـات المهنـي      

المؤسسة التعليمية الخاصة بالتعليم الثانوي، أوال بين أفراد الهيئة التدريسـية والمعروفـة   

بالعالقة األفقية ، وثانيا التي تربط الفرد بمنهم أعلى منه درجة وهـو المـدير النـاظر،    

  .لعملية التعليمية والمعروفة بالعالقة العمودية المشرف على ا

فكلما اتسمت العالقة بين أعضاء المجموعة المهنية بالتعـاون والتماسـك واإلحسـاس       

المتكامل باالنتماء إلى الجماعة والتقدير واالحترام تمت العالقات في جـو مـن الصـفاء    

األفراد أكثر تفاهما وأقـوى  والتواصل االجتماعي، وكلما كانت درجة التعاون أعلى كان 

ارتباطا بأهداف عملهم ، وكلما ساد الوضع نوع من عدم التكيف وسوء الفهم يؤدي ذلـك  

 إلى افتقار عنصر التعـاون ويؤثر ذلك على معنويـات األفـراد فيقل أدائهم وكلما كـان 
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االحترام المتبادل والثقة والتقدير والتعاون بين الرؤساء وأفراد الهيئـة التــدريسية زاد   

الهتمام بالعـمل وارتفعت معنويات األفراد وبالتالي تحسن في مستوى أدائهم؛ ذلـك أن  ا

التحفيز الجيد يؤدي إلى العمل الجيد والتحفيز السلبي الذي يتميز بالسيطرة يـؤدي إلـى   

  .ضعف األداء 

هذا إلى جانب معنى الوضعية المهنية التي تسود بيئة العمل سواء المتعلقـة بالجانـب       

ـادي كالوسائل التعليمية، الخدمات المساندة ، عدد التالميذ أو الخــاصة بالجانـب   المـ

الخ أو التـي تتعلـق   … التنظيـمي كعـدد ساعـات العمل، التوقيت، الحرية في العمل 

وغيرهـا مـن    …بالجـو الفـيزيقي المحيط بالمدرس من تكييف وتدفئة وكهرباء ونظافة

قتصادية أو مهنية أو تنظيمية التي تساعد األستاذ على األوضاع االجتماعية سواء أكانت ا

  .أدائه الوظيفي

  

  :مفهوم المدرس  - 1-2- 5

كما يعرف ، …(1) تشير كلمة مدرس إلى كل شخص مكلف في المدارس بتربية التالميذ    

  (2)." بأنه شخص مؤهل يتولى تعليم التالميذ بمؤسسة حكومية أو خاصة"المدرس أيضا 
ور عبد العزيز السيد عن أهمية المدرس حيث قـال أن المـدرس العمـود    وقد ذكر الدكت

  (3). الفقري وبمقدار صالح المعلم يكون صالح التعليم
إن تحديد مفهوم المدرس في هذا البحث يقف عند كل شخص مكلف في المدارس بتربيـة  

الـذي   التـالميذ وال نعني بذلك الهيئات األخرى من مديرين ومفتشين رغم أهمية الـدور 

تؤديه هذه الهيئات في المساعدة إلنجاز عـملية التربيـة والتعليم وإعانة المـدرس فـي   

  .عمله

  :المفهوم اإلجرائي للمدرس* 
  المدرس هو الشخص الذي يمارس مهنة التربية والتعليم ويقلب بعدة أسماء كالمعلم    

 ,personnel enseignantla condition du Bureau International de travail  (CENEVE): -1  
Commentaire ; conférence de Bit  et de l’Unesco, 1er  éditions, 1989, P 05.   
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  والمـربي واألستاذ والمصطلح األخير يتناسب مع موضوع بحثنا والذي يلقب به كل من 
يمارس مهنة التعليم ابتداء من الطور الثالث من التعليم األساسي في المنظومـة التربويـة   

  .إلى التعليم الجامعي

  

  :مفهوم األثر  - 1-3- 5
األثر بالضم في المعنى اللغوي يعني النتيجة أو الحاصل من الشيء أي بمعنى العالمة     

فنقول أثر الجراح يبقى بعد البرء بضم الـراء ، واألثـر هـو الصـورة المطبوعــة  

   (1). مـن جانـب المؤثر في المتأثر أو البصمة
ثير ظـاهرة علـى ظـاهرة    فهو نتيجة نظرية تقاس بتـأ"أما معنى األثر في علم النفس 

  (2)." أخرى، أما إحصائيا فهي نتيجة مالحظة تأثير متغير في متغير
عندما ينشأ اقتران قابل للتعديل بين : "بالعبارة التالية) ثورا نديك(وقد صاغ قانون األثر 

موقف واستجابة ويصحبه أو يتلوه حال رضا أو إشباع للكائن فإن قوة االقتران تزيد أو 

.(3)"به أو يعقبه حال ضيق فإن قوة االقتران تنقصعندما يصح
 

من خالل المفهوم يتضح أن األثر عبارة عن رابطة تنشأ بين استجابة ومنبه فاللذة تترك           

  .أثرا إيجابيا بينما يترك األلم أثرا سلبيا 

  :المفهوم اإلجرائي لألثر* 
ظاهرة أخرى أو تـأثير متغيـر   األثر حسب المفهوم اإلجرائي هو تأثير ظاهرة على     

على متغير آخر كتأثير األجر أو العالقات المهنة على العمل التربوي سـواء كـان هـذا    

  .التأثير إيجابيا أو سلبيا 

إذن فالوضعية االجتماعية المادية والمهنية سواء التي تخـص العالقـات المهنيـة أو       

  .لى العمل التربوي لألستاذ الخاصة بظروف العمل والحاجيات المهنية تترك أثرا ع
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  .4 7،ص                        
2- Henriette Bloch : Grand dictionnaire de la psychologie, France, la rousse, 1991, P 258.   
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  : مفهوم العمل التربوي -4 -1- 5
  .العمل بالمعنى اللغوي يقصد به المنصب وهو مرادف لكلمة وظيفة أو حرفة أو مهنة    

إنها وظيفة يعتـمد أداؤها على معلومات "كوكن المهـنة بقوله  ولقد عرف العالم موريس

نظامية يحصلها الفرد من معهد أو كلية أو جامعة، كما تعتمد على القابلية والمهارة الذاتية 

  (1) ".للفرد الذي ينجزها
كما يرى ناوني أن المهنة هي عمل منظم يقتنع به اإلنسان ويحاول أن ينهض من خاللـه  

  (2).ة محددة بمطالب وظيف

من التعريفين يتضح لنا أن الوظيفة هي اصطالح ال ينفصل عن معنـى المهنـة أو أي      

عمل أخر فالوظيفة هي الحرفة أو الخدمة التي تعتمد على معلومات وخبرات أخصـائية  

يستعملها الذي يقوم بها وقت قيامه بالخدمة التي يحتاجها المجتمع، فالوظيفة التربوية تعتبر 

أو استعدادا  شخصيا يدفع بصاحبه إلى ممارسته، وهذه الوظيفة تعتمد على مجموعة ميال 

عدد هذه المعايير ويمكن ذكر بعض  خصائص ومنظومة معايير، وقد اختلف المفكرون في

  :الذي يراه بعض المربين مهمة منها 

   .ثقافة عامة متخصصة ومهنية -1

   .دمةإعداد مهني يؤمن نموا مستمرا في أثناء الخ -2

  .احترام مهني منظم تصبح فيه المهنة حياة دائمة للعمل والنمو-3

   .خدمة حيوية من الناحية االجتماعية ترتفع عن االستغالل والكسب الشخصي -4

أخالقية مهنية تتضح فيه الحقوق والواجبات واألنماط السـلوكية التـي يلتـزم بهـا      -5

  .المجتمع

تية يعمل على رفع مستويات المهنة وتحسين أحوال تنظيم مهني يتمتع باستقاللية ذا -  6

  (3) .العاملين فيها
  
  بيروت،دار الطليعة للطباعة ،)إحسان ممد الحسن(ترجمة  ، معجم علم االجتماع :دينكن ميتشل -1

  .167ص، 1986مارس (2)والنشر،طبعة                   
  ، بيروت المؤسسة الجامعية التكنولوجية العلمية تكوين المعلم العربي والثورة: جبرائيل بشارة -2

 . 35 ، ص 986 1للدراسات والنشر والتوزيع، سنة                            
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  : المفهوم اإلجرائي للوظيفة التربوية *
هي الخدمة التي يقوم بها المدرس تجاه تالميذه بـدافع مـادي أو معنـوي ، وتعتمـد         

التربويـة علـى نقل المعلومات من المعلم إلى المتعلم بقصد إكسابه ضروبا من الوظيفة 

  .المعرفة وكإحدى الوسائل في تربيته 

ويحقق العمل التربوي للفرد عدة مكاسب مختلفة، فهناك المستويات الوظيفيـة الخارجيـة   

لفرد علـى  كالمال مثال، وهناك الداخلية كالرضا الشخصي وفي كلتا الحالتين يعتمد رضا ا

توقعاته الشخصية من عمله وبالتالي قراره باالستمرار، وتـتيح للموظـف مـن خاللـه    

فرصة تكـوين عالقـات اجتماعية ، كما تعتبر هذه الوظيفة مصدر مهم لهوية الشخص 

  .وتحقيق ذاته ومكانته في المجتمع 

موحات مما يجعل إذن فقيام المدرس بالوظيفة التربوية يكون بدافع تحقيق مكاسب وط     

  . رضاه عن المهنة في المستوى المطلوب 
 
  : مفهوم الرضا المهني - 5-1-5 
عرف الرضا في معجم معاني اللغة العربية، فيقال رضي أو قبل والرضا بمعنى القبول   

ولقد تعددت مفاهيم الرضا المهني وذلك تبعا الختالف وجهات نظر الباحثين    (1)  أو القناعة

عن السعادة في العمل على أنها تابعـة   H.DERMANثينات تكلم هو نري دومان ففي الثال

     . (2)لما ينتظره الفرد من وضعيته االجتماعية وما يحصل عليه من العمل الذي يمارسه
بمفهوم الرضا المهنـي  ) السعادة في العمل(أما في الوقت الحاضر فقد تغير هذا المفهوم 

تغير وتنوع العمل في حد ذاته والتطور التكنولوجي الـذي   وهذا المفهوم الجديد ناتج عن

شهده العالم المعاصر، حيث أصبح العالم يتوقف على مقاييس وشروط وظروف ووسـائل  

وتقنيــات عديدة ، وأصبح الفرد يجد فيه منفذا إلبراز وإشباع ميوله وإثبات شخصـيته  

  . ه وخبراتهواعتالء مكانة اجتماعية وتحقيق الدور الذي يتماشى ونمو

  أن رضا الفرد عن عمله هو نتاج حاصل فرق بين  F. Gauthierإذ يرى فريتش جونيه 
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  (1).مستوى طموحاته والنتائج التي يحصل عليها 

من فكرة مؤداها أن الفرد عندما يلتحق بعمله يجعل   N- Mourisseموريس -كما انطلقت ن

معه طموحات يأمل الحصول عليها وتحقيقها من وضعية عمله مقابل ما يقدمه من مجهود 

بأنه يتوقف على الفرق بين ما نرغب فيه وما " د ، حيث عرفت الرضا المهني ومردو

       ( 2) ".نحصل عليه

بأنه نتيجـة متغيـرات عـدة    " فقد عرف الرضا المهني   PH –Burnouscأما فيليب بيرنو 

 ويحسب من خالله جميع ما هو متوقع من العمل وبين ما هو متحصل عليه من قبل الفرد 

 (3)  . 

من الباحثين العرب فقد ذكر ناصف عبد الخالق بأن مفهوم الرضـا متعـدد األبعـاد     أما

الرضا الكلي الذي يستمده الموظف من وظيفته وحماية العمل الذي يعمل فيها " ويتمثل في 

والرؤساء الذيـن يخضع إلشرافهم  وكذلك من المنشأة والبيئة التي يعمل فيهـا والـنمط   

  (4)" .التكويني للشخصية 

بأنه العملية الدينامية المستمرة التي يقوم بها الفرد " وقد عرفه كذلك عباس محمود عوض

لتحقيق التالؤم بينه وبين البيئة المهنية المادية واالجتماعية وبالتالي المحافظـة على هـذا 

  . (5)"التالؤم 

العمـل   يظهر لنا مما سبق أن الرضا المهني يرتبط بعوامل كثيرة منها ما يرتبط بنـوع  

 وبكيفية اختياره ومدى االستعداد له ، ومنها ما يرتبط بالشـروط االجتماعيـة وتـأثيرات   

الهيكـل اإلداري وجماعة العمل وعالقة العمل االجتماعية، ومنها مـا يتعلـق بالجانـب    

 التنظيمي لبيئة العمل وظروفه والشروط الفيزيقية، ومنها ما يرتبط بشخصية الفرد العامل 

  اخل... حاجـاته مكانته االجتماعية في المؤسســة، ثقافته، كفاءته الشخصية كطموحـاته،
  
  .77ص  نفس المرجع، -1

2-T.M. Fraser : Stresse et satisfaction au travail, Genève,  Ed du  Bit, 1981, P 01. 

P 92. , paris Ed  du  seuil, 1985,la sociologie des organisateurs:  PH. Bernousc -3  
  الرضا الوظيفي بين قوة العمل الوافدة في القطاع الحكومي وأثره علــى     : (ناصف عبد الخالق - 4

  . 07، ص 1982سنة ، 3، جامعة الكويت، العدد مجلة العلوم االجتماعية، ) إنتاجية العمل
عربي،سنة                  ، اإلسكندرية، دار الفكر الدراسات علم النفس الصناع المهني:  عباس محمود عوض- 5
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  : المفهوم اإلجرائي للرضا المهني* 
من خالل التعاريف السابقة نصل إلى التعريف اإلجرائي للرضا الوظيفي الـذي هـو       

لحاجـات  حـالة شعورية ناتجة عن الفرق بين ما يقدمـه المـدرس للمدرسـة وبـين ا    

والطموحـات التي يرغـب في تحـقيقها وما يحـققه له العمل التربوي في حـد ذاتـه   

كاألجر، الترقية، االعتراف بالمكانة،العالقات التي تربطه بمحيط المدرسة، اإلشـراف،  (

  ) .… ظروف العمل
فالرضا الوظيفي عامة هو حالة يعبر عنها المدرس نتيجة لما يحصل عليه حاضرا ومـا  

  .إليه من مهنته مستقبال، أي مدى ما تحققه الوظيفة من حاجات للفرد بالفعل يتطلع

من خالل التعريف اإلجرائي يتضح لنا أن الرضا عن المهنة يتوقف على أسـاس مـا     

تحققه من طموحات وحاجات مختلفة وعلى هذا األساس البد من إعطاء تعريف للطمـوح  

  .ومستوى الطموح 

  

  :مفهوم الطموح  - 5-1-6 
  . (1)             الطموح لغةً يعني الشخص الشديد الرغبة والذي يبعد في رغبـاته لألشياء     

بأنه تلك األهـداف التي يضعها " الطمـوح  I . HERLOUKوقد عرفت إليزابيت هيرلوك 

الشخص لنفسه في األعمال التي لها أهمية وداللة بالنسبة له ، وبالتالي فإن النجاح في هذه 

" عمال يرفع مـن تقدير الشخص لذاته بينما يقوده الفشل إلى اإلحساس باألسى الحزناأل
كما عرفت مستوى الطموح بأنه الفرق بين الهدف الذي حققه الشخص فعال والهدف ،   (2)

  (3) .يرغب في تحقيقه الذي
  وجاء في معجم ودليل علم التربية تعريف مستوى الطموح بأنه مستوى األهداف واآلمال 
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التي يضعها الفرد لنفسه ويود تحقيقها، وهو المستوى الذي على أساسه يمكـن للفـرد أن   

  (1). يحكم  على أدائه ما إذا كان جيد أو رديء
ى اإلنجاز الـذي يحـدده   كما عرف مستوى الطموح في قاموس علم االجتماع بأنه مستو

(2). شخص معين لنفسه ويتوقع تحقيقه بناء على تقديره لقدراته واستعداداته
  

 
  :التعريف اإلجرائي للطموح ومستوى الطموح*

هي تلك األهداف التي يضعها المدرس لنفسه من مكانة راقية على الصعيد االجتماعي     

ن يصل إليه أو يتوقعه لنفسـه مـن   والمهني والمعنوي، والمستوى الذي يطمح المدرس أ

  .خالل مهنته التي تساعده على القيام بعمله بأحسن أداء 
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  الفصـل الثــاني
  

  التـدريس المـــدرس ومهــنة              
  تمهيد*                          

  نظريات الدافعية في مجال العمل -                      

  الدراسات السابقة حول الموضوع -                      

  نقد الدراسات السابقة -                      

  مهنة التدريس -                      

  تاريخية عن مكانة المدرسنبذة  -                      

  دور وأهمية المدرس في عملية التدريس -                      

  واجبات المدرس في المدرسة الثانوية -                           
  خالصة الفصل -                      

  
  
  
 
 
 
  

  



 

  :تمـهيـد *
قـدم االجتمـاعي والنهـوض    لقد أصبح التعليم حاليا من القواعد األساسية لتحقيق الت    

بمؤسسات المجتمع كونه استثمارا رابحا في الموارد البشرية، ويأتي في هذا المقام أهميـة  

مهنة التدريس ودورها في تكوين وإعداد األفراد للحياة االجتماعية ودفع عجلة التنمية في 

  .جميع الميادين 

س ، فإنه كـان وال يـزال    وبما أن المدرس هو الشخص الذي أوكلت له مهمة التدري    

عصب العملية التربوية والمحور األساسي الذي به تدور عملية التدريس خاصة وأنه اليوم  

  .قد تعددت أدواره وأصبح يؤدي وظيفتين هما التربية والتعليم 

ونظرا للدور االجتماعي للمدرس فإننا حاولنا في هذا الفصل إعطاء نظرة عن مهنـة      

لمدرس االجتماعية التي حظي بها وال يزال يحظـى بهـا فـي جميـع     التدريس ومكانة ا

المجتمعات اإلنسانية، حيث تطرقنا في البداية إلى أهم النظريات التي تحدثت عن دوافـع  

األفراد ألداء نوع معين من العمل ثم أهم الدراسات التي عالجت أوضاع المدرسين وأخيرا 

  .أفراد مجتمعهم  مكانتهم عبر العصور ودورهم وواجباتهم نحو

  

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 



 

  :نظرية الدافعية في مجال العمل 2 –1–
إلى قيام الفرد بعمل يشبع من ورائه حاجة وفي نفـس  " إن مفهوم الدافعية عمليا يشير     

   (1)".يتحقق الهدف للطرف القائم بعملية التحفيز الوقت
هـدف أو غـرض     فالفرد عندما يسعى للحصول على وظيفة ما فإنه يضع نصب عينـه  

محدد مثل زيادة العائد المالي أو تحقيق مكانة أو ليصبح جزء من جماعة ، لـذلك فـإن    

نظريات الدافعية قد تعددت وتباينت تباينا كبيرا ، فهناك التي تركز على أهمية األجر مثل 

نظرية فر يدريك تايلور التي ترى أن دافعية الفرد مرتبطة مباشرة بنظام األجور، ومنهـا  

من تركز على أهمية البيئة االجتماعية كمصدر يكتسب منه الفرد دافعيته، وهنـاك التـي   

 ترى أن هناك  حاجة أو دوافع أساسية يشتق منها باقي الدوافع اإلنسانية وهي الحاجة إلى
  (2). تأكيد الذات

لذا كان علينا أن نتطرق إلى هذه النظريات حسب أهميتها وارتباطهـا بموضـوع بحثنـا     

ل من أهم الدراسات في مجال الدوافع اإلنسانية نحو أداء نوع معين من السلوك تلـك  ولع

  .النظرية التي صاغها العالم النفساني ماسلو في تسلسل الحاجات 

  : M aslouè need hierarchy نظرية تسلسل الحاجات: أوال
  :ييرى ماسلو أن الحاجات اإلنسانية تتدرج في أهميتها حسب التسلسل اآلت    

تأتي هذه الحاجات في المرتبة األولى من حيث أهميتها وهـي  : الحاجات الفسيولوجية -أ

 …ترتبط بوظائف بيولوجية مثل الحاجة إلى الغـذاء والماء والـراحة والتنفس والجـنس 

  .إشباعها إشباعا معقوال تبرز حاجات أخرى  وبمجرد (3)هيمنة وهي أكثر الحاجات 

  :وتندرج هذه الحاجات أيضا أهميتها فهناك : الحاجات االجتماعية  -ب

وتظهر هذه الحاجات إذا تمت تلبية الحاجـات الفسـيولوجية وهـي    : الحاجات األمنية  -

تظهر في مجموعة من الحاجات مثل الحاجة إلى الضمان الوظيـفي واالستمرار والوقاية 

 .والتنظـيم والقوانين التي تحدد المسؤوليات والواجبات 
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عند تلبية الحاجات األساسية فالفرد أكثر رغبة في تكوين عالقة :  الحاجات االجتماعية -

  .(1)صداقة وكسب رضا اآلخرين وإبداء استعداد لتبادل الصداقة والعطف 

فالسلوك العدواني وغير المتعاون كما يرى الكثير من العلماء يؤدي إلـى عـدم وجـود    

وبإشباع الحاجات السابقة تبـرز  ات اجتماعية بين األفراد فاإلنسان اجتماعي بطبعه، عالق

أهمية حاجات أخرى مثل الحاجات الذاتية والتي تمثل موقفا أعلى في ترتيب سلم الحاجات 

كالحاجة الخاصة بالمكانة والتقدير والتي تمثل جانبين ، فهناك الجانـب الـداخلي كالثقـة    

والقدرة على اإلنجاز والمعرفة وهناك جانب خارجي والمتعلق بالسمعة بالنفس واالستغالل 

   .(2 ) والتقدير من اآلخرين والوضع االجتماعي
وهناك أيضا الحاجات المتعلقة بتحقيق الذات، والتي تخص نجاح الفرد في التعبير عن 

  .ذاته وممارسة قدراته وتطوير شخصيته وقدرته على اإلبداع واالبتكار

قت نظرية ماسلو نجاحا وقبوال من قبل المسؤولين ، حيث أنها قـدمت تفصـيال   لقد ال   

وتقسيما لحاجات األفراد بما يساعده على فهم السلوك البشري؛ إال أنه وجد له نقدا  مـن  

قبل بعض المعارضين لها وهو أن حاجات الفرد ال يجوز تحديدها بالشكل الـذي قدمـه   

ة بل هي تتسم بالديناميكية، حيث أن الحاجات الفرديـة  ماسلو والنظر إليها من زاوية ثابت

تتغير دائما نظرا لتعدد المواقف التي يتعرض لها الفرد، كما يمكن للفرد الواحد أن يشعر  

بحاجاته إلى تحقيق الذات وحاجاته إلى األمن في نفس الوقت ومن ثم يهتم بكال النـوعين  

 النوعين من الحاجات فعاال يعتبر في نفس أو المستويين ويسعى إليهما وهذا يعني أن  كال

   ) (3 . الوقت دافعا 
وقد افترضت النظرية أن الحاجة التي تم إشباعها لن تعتبر بعد ذلك دافعا وهـذا الفرض 

وإن اعتبر صحيحا إال أن هناك حقيقة أخرى ، هي أن حاجـات األفراد ال يمكن عمليـا  

احد أو عدة  تصرفات، فمن طبيعة الحاجات إشباعها كلية أو على الدوام نتيجة تصرف و

 .وجوب استمرار تحقيقها 
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   Two Factor theory - المزدوجالمعامل  –نظرية هيرزبرج : ثانيا
في مركز الخـدمات النفسـية     قام فريد يريك هيرزبرج وزمالئه بدراسة عن الدافعية    

مهند س ومحاسب توصل الباحث إلـى   200ببتسبرك وبعد مناقشات ومقابالت  مع حوالي 

حيث يميز هيرزبرج  بين مجموعتين من العوامل في مجال نظرية تحقيق الذات واإلنجاز 

  :العمل 

فهناك مجموعة من العوامل التي تتسبب في عدم رضا الفرد عن عملـه أو وظيفتـه    -1

أي الظروف الخارجية للوظيفة  -بمحيط الوظيفة – وتتعلق هذه العوامل حسب هيرزبرج 

االجتماعي واإلشراف ومسـتوى   مثال األجور، ظروف العمل، اإلدارة والرقابة والضمان

العالقات مع الزمالء والمشرفين ، وتسبب عدم وجود هذه العوامـل اإلهمـال والتـأخر    

والتغيب والرغبة في ترك العمل، ولهذا فان هيرزبرج أطلق عليها بالعوامـل الصـحية   

  (1)  .وعملها هو إبراز عدم الرضا
لوظيفي وهي التي تدفع إلى العمل هناك مجموعة من العوامل التي تسبب عدم الرضا ا -2

واألداء الجيد والتجديد وااللتزام واالرتباط و تتعلق بالوظيفة نفسها، حيث تشمل اإلنجـاز  

والتقدير لما يقوم به الفرد من قبل المسؤولين والتقدم في الوظيفة والنمو والتطور الـذاتي  

العمل و تحسين األداء واستمرار ألنها تدفع إلى   (2 )لذلك فقد سميت هذه العوامل بالدوافع 

  .هذا التحسين 

وقد القت نظرية هيرزبرج اهتماما كبيرا من الممارسين والعلماء السلوكيين وكانـت      

هناك نتائج مؤيدة وأخرى معارضة ، ومن ضمن اآلراء المعارضة لهذه النظرية أنه يمكن 

عامل من عوامل الدافعية لعامل من العوامل الصحية التي تحدث عنها هيرزبرج أن تكون 

للعمل لدى مجموعة من األفراد كاألجر مثال وقد تؤدي عوامل أخرى إلى الرضا أو عدمه 

  .كالعمـر أو المستوى الوظيفي 

  وقد يوجه إليه النقد من حيث التفرقة التي أحدثها هيرزبرج بين ما أسماه بالعوامل الصحية
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وعوامل الدوافع نتيجة االختالط الذي قد يقع فيه األفراد بين بعض عوامل محيط الوظيفة 

كما أن دراسة هيرزبرج اهتمت بموضوع الرضا أو عدم الرضا أكثر من اهتمامهـا  ،   (1)

  .بموضوع الدافعية واألداء 

  :نظريات العالقات اإلنسانية واالجتماعية  -ثالثا
     : The Homme Organisation theory لمؤسسة البشريةنظرية ا - أ 

في اإلدارة، حيث برزت هذه النظرية نتيجة للبحوث  Likertوتسمى غالبا بنظرية لكرت    

  التي قام بها مركز البحـوث االجتماعية بجامعة ميتشخان في الواليات المتحدة األمريكية 

  ة والموارد المالية أيا كان نـوع المؤسسةو تؤكد هذه النظرية على أهمية اإلدارة السليم

وقد استخلصت النظرية أربع طرق تتبعها المؤسسات في عالقاتها مـع األفـراد وهـذه     

  :األساليب مقياس استمراري للتفاعل اإليجابي بين الرؤساء والمرؤوسين 

ديـة  فاألسلوب األول يتسم بعدم الثقة بين الرؤساء والمرؤوسين النفـراد السـلطة القيا   -

باتخاذ جميع القرارات وتنفيذها دون اعتراض وتتسم العالقـات بـين اإلدارة واألفـراد    

  .بالضعف 

أما األسلوب الثاني فهو امتداد لألسلوب األول مع بعض الليونة وتستعمل المكافآت  -

  .والعقوبات كأدوات للدافعية 

عـاملين وتسـتخدم فيـه    أما األسلوب الثالث فيتميز بأنه على قدر كبير من الثقة في ال -

  .المشاركة المحدودة في تحفيز العاملين 

ثم أخيرا هناك األسلوب الرابع أو ما يسمى باألسلوب المشارك ، حيث أن العالقة بـين   -

اإلداري والعاملين تستند على الثقة التامة واندماج العاملين في تطوير النشاط االجتمـاعي  

  (2 ). ية الدافعية بين األفرادلتحديد األهداف وتقويمها دورا في عمل
إذن فاألداء الجيد لالتجاهات اإليجابية والعالقات الحسنة بين العاملين مرتبط دائما     

  .بالنظام الرابع وهو المساهم األكبر في استشارة الدافعية في المجال الوظيفي

  هم أهميـة وقد أكد علماء االجتماع على أهمية العالقـات االجتمـاعية وهذا بعد إدراك
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الجماعة في دراسة مظاهر التماسك االجتماعي، فوجود جو اجتماعي مشـحون بـالتوتر   

والصراع المستمر داخل الجماعة التربوية يؤثر على سلوك األفراد وبالتالي على تفاعلهم 

د فيها العوامل القائمة على وجود الثقة المتبادلة والتكافـل  اإلجتماعي بوجه عام، بينما تزي

فيما بينهم والتالحم وتقارب األفراد سواء عن طريق الجماعات الرسمية أو الغير رسـمية  

 وبالتالي تستطيع الجماعة المدرسية  تخطي العقبات المؤثرة على األداء الفعلـي للعمـل  
  (1)  .التربوي، كما يحقق النمو والتطور الذاتي

كما أن تقدير اإلدارة ألعمال الموظفين يؤدي إلى رفع مقام الجماعة ويساعد على العمـل  

اإليجابي ويشعر الجماعة بالفخر النتمائهم لها، أما اإلدارة التي يسود فيها القهر والتسـلط  

من طرف فرد واحد أو اثنين فتؤدي إلى استحالة االتصال والتفاعل وبالتالي  فك روابـط  

  .ة الجماع

إذن فكلما قوي تماسك الجماعة كان أدائها للعمل قوي، وقد ركـز أصـحاب المـدخل       

الرمزي على أهمية دراسة العالقات بين التالميذ والمدرسين واإلدارة المدرسية ونوعيـة  

المناهج والمقررات الدراسية وتحليل مجموع العوامل الداخلية التي تشكل أنماط السـلوك  

 ات وميول المدرسين نحو تالميذهم ومستوى إعداد المدرسين و نوعيةوتأثيرها على اتجاه
(2  ). مهاراتهم التعليمية والتدريسية

.  

  :  w-wall eنظرية ويالردوللر  -ب
 ركزت تحليالت ويال رد على جانب من عملية الجو االجتماعي بعد تأكيده على أهمية     

لتـي يطلـق عليهـا سوسـيولوجيا     المدرسة كعضو اجتماعي من خالل دراسته العامة  ا

مجتمعا داخليا تتفاعل فيه مجموعـة مـن السـلوكيات وأدوار     التدريس، فحسبه المدرسة

األفراد مثل المدرسون واإلدارة المدرسية القائمة على الخدمات التعليمية والتربوية، فداخل 

  ـدد التي هذه الفئـات أدوار ومواقف، وسلوكيات وأنشطة، وعمليـات من التـفاعل المتع
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  .(1 ) توجد بين المدرسين والفئات االجتماعية األخرى داخل تنظيم المدرسة
وحسب هذه النظرية فإن التفاعل اإلجتماعي بين المدرسـين واإلدارة المدرسـية تحـدد    

ارهم الوظيفية والمهنية، وهذا وفق نوعية المدارس والبناء المدرسي وأدو  سلوكيات األفراد

وطبيعة الوسط االجتماعي، وفي هذا دليل على أهمية العالقات االجتماعية وتأثيرها علـى  

  .اتجاهات وميول المدرسين نحو أداء وظيفتهم 

غيرات في نستخلص من كل ما ذكرناه أن السلوك اإلنساني نتاج تفاعل بين عدد من المت   

  :ذات الوقت والذي يحدد نوع األداء المتوقع أدائه من قبل األفراد والمتمثلة في

الدوافع هي القوة المحركة و تتمثل في الرغبات والحاجات التي يريد إشباعها أو األمور  -

التي يريد تجنبها واالبتعاد عنها، ذلك أن اإلنسان يريد القوة والمركز اإلجتمـاعي ، كمـا   

االضطهاد االجتماعي ويرغب في تجنب كل ما يهدد مركزه وأمنه، ويمكن لهـذه  يحظى ب

  .الرغبات والحاجات أن توجه سلوكه

الفرد ال يستطيع العيش بمعزل عن األفراد اآلخرين، بل هو دائما عضوا في جماعـة   -

ولذلك فهو يتصرف دائما في إطار اجتماعي عن طريق التفاعل اإلجتماعي مع األفـراد،  

  .أن المؤثرات االجتماعية في بيئة العمل تؤثر على نوعية أدائه للمهنةكما 

إن القيادة تمثل نوعا خاصا من التأثيرات على سلوك األفراد، ألنه في أغلب األحيـان   -

يتحدد وفق توجيهات قيادات مختلفة من مشرفين ورؤساء، لذلك فدافعية األفراد ألداء نوع 

  .للقيادة والجماعة التي يعمل فيها معين من العمل يتطلب ديناميكية
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  :الدراسات السابقة حول الموضوع - 2 -2
اعتمدنا في موضوع بحثنا حول الوضعية االجتماعية للمدرس على بعض الدراسـات      

التي عالجت موضوع الرضا الوظيفي انطالقا من مقياس الحاجيـات المختلفـة، مـا إن    

وفرت هذه الحاجيات تحقق الرضا المهني للمدرس، وقد اخترنا هذه الدراسات حسب مـا  ت

يناسب المتغيرات التي اعتمدنا عليها في بنـاء فرضـيات البحـث، والمتعلقـة بالحالـة      

االقتصادية للمدرس والعالقات المهنية السائدة بين الزمالء وبين اإلدارة من مدير ومشرف 

كل ما يتعلق بالحاجيات المهنية، وظروف العمل وتأثير ذلك علـى  على العملية التعليمية و

  .العمل التربوي 

  :الدراسات األجنبية -أوال
  .1955دراسة جونسون سنة  : الدراسة األولى

قام جونسون بدراسة حول الرضا المهني لـدى المعلمـين والمعلمـات وزع علـيهم         

الحاجات المهنية والشخصـية، وقـد    سؤاال يخص 99استبيانات يتكون هذا االستبيان من 

  :توصل إلى الكثير من النتائج أهمها 

فيما يتعلق بالعالقات التربوية والمهنية، فقد كانت نسبة الذين عبروا عن نجـاحهم فـي    -

  05%تكوين عالقات طيبة مع من يعملون معهم ضعيفة، بلغت النسبة عند  المعلمون

  %. 11وعند المعلمات 

القات مع المشرفين، جاءت إجابات أكثر من نصف العينة معبرة علـى   فيما يتعلق بالع -

  .أنها تتحمل مسؤوليات ال رغبة فيها أو تتعارض ورغبتها

من % 46من المعلمين و % 99فيما يتعلق باألجر والترقية واالستقرار المهني، فقد عبر  -

  (1) . المعلمات على أنهم يتحصلون على مرتب مناسب مقابل عملهم
وخالصة البحث فإن غالبية أفراد العينة راضون عن جوانـب كـاألجور والترقيـة        

واالستقرار المهني والمركز اإلجتماعي، وغير راضون عن جوانب أخـرى كالعالقـات   

التربوية والمهنية مع من يعملون معهم ومع المشرفين، كما عبر آخرون عن عدم رضاهم 

 .أنهم سيختارون حظا مهنيا آخرفيما يخص تحقيق الطموحات وكان جوابهم ب
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  .1964دراسة كيل باتريك :  الدراسة الثانية

قام كيل باتريك وزمالئه بدراسة تهدف إلى الكشف عن القيم المرتبطة بالعمل لدى       

  :معلما ثانويا وقد بينت نتائج البحث ما يلي 283مختلفة، من بينها العاملين في فئات مهنية 

  .أنه كلما ارتفع دخل العامل كلما ازداد التكيف واالندماج في العمل -

وجد فروقا بين الذكور واإلناث في الفئات المهنية، حيث أكد الذكـور على الجـانب  -

العمل، أما اإلناث فقد أكدن كثيرا المادي لسد متطلبات العيش، وعلى األمان والحرية في 

  (1  ).على العالقات المهنية الشخصية و اإلشراف الجيد والعمل المفيد 

     1986حول العوامل المحفزة للمدرسين سنة  ADAIRد راسة أدير :  الدراسة الثالثة

قام أدير بدراسة تهدف إلى التعرف على العوامل المحفزة للمدرسين في نيويورك،      

د  تحصل على معلومات عن طريق مطالبة من أجرى معهم مقابالت بذكر األوقات وق

التي شعروا فيها بالرضا لدرجة غير عادية أو عدم الرضا لدرجة غير عادية إزاء عملهم 

  :توصل إىل  أو  إزاء كونهم مدرسين وقد
ل التي تدخل أن العوامل التي تستخدم في تحفيز العاملين تختلف اختالفا كليا عن العوام -

في عدم رضاهم ، وأن الجوانب التي تدخل في رضاهم متضمنة في مهمة التدريس، بينما  

   (2  ). الرضاتكون العوامل الخارجية هي المسببة في عدم 
فاإلدارة غير المالئمة وبنية العمل بجوانبها المختلفة تساهم بقدر بالغ في خلق المشـاعر 

  .دورا جوهريا في تحفيز العاملين* اظر المدرسةالسلبية لدى المدرسين، ويلعب ن

  .مسؤولية المدرسإن وسائل اإليضاح وطرق التوجيـه المتزايـدة يمكن أن تحد من  -

إن العوامل الصحية من مرتبات ووسائل مستخدمة فدورها تمثل في منع عدم الرضا  -

 .وليس دور التحفيز
 
  
  

1-Trùsty Francis and Sergiovanni Thomas: Perceived need deficiens, of teachers and  
Administration a proposal for restricting roles, educational Administration quarterly ll            
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  .)بدون تاريخ(دراسة عن رأي المدرس في اإلشراف  : الدراسة الرابعة

جرت دراسة عن رأي المدرس في اإلشراف وطرق اإلدارة كما يقـوم بـه نظـار        

المدارس األولية في مقاطعة كبرى بإحدى واليات الجنوب بالواليات المتحدة األمريكيـة  

  :القات اإلنسانية والقيادة، حيث توصلت إلى النتائج التاليةوقد شملت الدراسة ميادين الع

من المعلمين ال يرون أن اجتماعات هيئة التـدريس تحقـق التفكيـر والعمـل      % 43 -

  .الجماعيين

  .ال يعتقدون أن الناظر حاول أن يجعل من هيئة التدريس فريقا متعاونا متحمسا % 35 -

المعلم يعترف به ، وأن ما ينجزونه من عمـل  ال يشعرون أن الجهد الذي يبذله  % 35 -

  .يكون موضع تقدير

لم %   52لم يشتركوا مع الناظر في النشاط الخاص بحل المشكالت، كما أن  % 47وأن  -

  .يلجئوا إلى معونة الناظر للتغلب على نقط الضعف الخاصة

دة التي تحفزهم قالوا أن المعلمين قليل أو ال يتلقون على اإلطالق نوع القيا %42 وأن  -

   (1 ). على أداء أعمالهم على أحسن وجه
  . 1953دراسة منتر عن سلوك المعلمين وحالتهم المعنوية :  الدراسة الخامسة

س منتر بهذه الدراسة في المدارس العامة بإحدى المدن الكبرى في الواليـات   –قام ا     

على تحسين حالة الـتعلم عنـد   المتحدة األمريكية، كان الغرض منها هو معاونة المعلمين 

  24%أي بنسبة   03 5البنين والبنات، وقد أرسل استفتاء إلى جميع المدرسين فأجـاب منهم 

  :وجـاءت نتائج االستفتاء كما يلي

  .قرروا أن حالة العمل ال تشجعهم على أداء عملية التدريس على الوجه األكمل % 49 -

ال  % 36نصـيحة والمشـورة إال قليـل، وأن    لم يلجئوا إلى الناظر يسـألونه ال  % 34 -

يعتـبرون نوع اإلشراف القائم في مدرستهم إشرافا بناء وموجها يستهدف تحسين عمليـة  

  .التدريس

  ال يعتقدون أن هيئة اإلدارة واإلشراف تساعد وتعاون بكل الطـرق الممكنة على %  39-
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  ال يعتقدون أن عملهم يقـدر تقديـرا % 42 األداء األحسن لواجباتهم داخل الفصول، و 

  .صحيحا

ال يشعرون أن لديهم الحرية في إتباع الطريقة التي يرون أنهـا تحقـق الفائـدة    %   46-

ال يشعرون أن أحدهم يشجعهم على تقديم مقترحات بناءة عن %   42م، وألنفسهم وتالميذه

  .سياسة المدرسة وأعمالها

لم يتلقوا إلماما أو تشجيعا في العالقـات الشخصـية الرسـمية داخـل النظـام      %  41 -

ممن أقروا أن النظام المدرسي يشجعهم فقـط فـي حلقـات    %  81المدرسي، كما أجاب 

  (1) . المهنيةكالت دراسية وذلك لمعالجة المش

  : الدراسة العربية -ثانيا
  .1989  دراسة سليمان الحضري والشيخ محمد سالمة قطر :  الدراسة السادسة

قام هذان الباحثان بدراسة حول الرضا العام للمعلمين عن مهنة التدريس فـي قطـر       

ماديـة وكـان   واتجاهاتهم نحو اإلدارة المدرسية، وفرص الترقية واألجور، والمكافآت ال

البحث يهدف إلى معرفة أهم العوامل التي يرون أنها تحقق الرضا المهني والمشاكل التي 

  :وطبق في ذلك استبيانا يتكون من قسمين   . (2) تحول دون تحقيق ذلك

عبارة أما القسم الثاني فهو يتكون من ثالثة أسـئلة مفتوحـة    64القسم األول يتكون من  -

المجيبين أن يختاروا إجابة من ثالثة إجابات لكل سؤال، أما عـن  متعددة االختيار وعلى

معلما ومعلمة موزعين على ثالث مراحل تعليمية فـي المـدارس    240حجم العينة فكانت 

  :القطرية وكانت أهم النتائج ما يلي

فيما يخص األجر والمكافآت المادية وفرص الترقية التي تمنحها المهنـة، والعالقـات    -

في المدرسة سواء بين المعلمين أو بين المعلمين والمعلمات وتالميذهم، فقد كـان  السائدة 

  .اتجاه أفراد العينة بعدم الرضا عن هذه الحاجيات
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أما فيما يخص ظروف العمل بصفة عامة فقد كان تقدير المعلمين سـلبي، كمـا عبـر      -

  .المعلمين والمعلمات عن رضاهم على إدارة المدرسةغالبية 

أن من بين العوامل التي تجعل الفرد غير راضي عـن   ونستخلص من خالل هذه النتائج

  .عمله هو الدخل المادي والعالقات مع الرؤساء والزمالء والمركز االجتماعي للمهنة

 دراسة على عسكري حول الرضا الوظيفي للمدرس بدولة الكويت :  الدراسة السابعة

  .1981 سنة                              

  :الدراسة من أجل تحديد الجوانب التالية  قام علي عسكري بهذه 

  .درجة تأثير سبعة عشرة حاجة من الحاجات الشخصية والمهنية -

  .درجة أهمية الحاجات التسع عشر -

  .درجة تأثير سبعة عوامل على قرارات المدرسين في اختيارهم لمهنة التدريس -

   (1).التعليمية بدولة الكويتالعوامل التي يرى المدرسون أنها تساعد على تطور العملية  -
مدرسة، مثلت كل  المراحـل   18مدرسا ومدرسة موزعين على 1132 العينة وقد بلغ حجم 

حاجة شخصية ومهنية، وكانت نسبة  18وزعت عليهم استبيانات تحتوي على   $r; التعليمية

  (2) %.   82االستجابة 
حاجيات األساسية من حيـث  وخالصة ما توصل إليه الباحث أن هناك قصور في تلبية ال 

الرواتب والفرص المتاحة لتطوير قدراتهم، والفرص المتاحـة للتقـدم العلمـي واإلدراك    

  .اإلجتماعي للمهنة والمساواة فيما يخص المردود المالي

  :أما عن أهمية الحاجيات التسع عشر، نذكر التي احتلت المراتب األولى منها -

  .فاعل اإلجتماعي مع الرؤساء واختيار الفصول الدراسيةالعالقة الودية بين المدرسين والت

وقد خلص الباحث إلى أن هذه الجوانب لها أثر كبير في رضا المدرسين عن وظيفـتهم،  

ابتداء من األجر الذي يمكنه من العيش حياة كريمة وحتى التطور المهني والعلمي الـذي  

  .يدعـم إحساس المدرس بذاته وأهميته في المجتمع
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  دراسة المنظمة العربية للثقافة والعلوم عن التسرب المهني من مهنة: الدراسة الثامنة

  ) بدون سنة(التعليم                  

تعاون مع مركز البحوث في دراسة قومية قامت بها المنظمة العربية للثقافة والعلوم بال    

التربوية بكلية التربية بجامعة آل سعود حول سبب عزوف الشباب عـن مهنـة التعلـيم    

قطرا عربيـا   13وتسرب أعداد كبيرة من المدرسين إلى مهن أخرى، وقد شملت الدراسة 

  .مبحوث ذكورا وإناثا 8334بعينة قدرتها 

عينة البحث قد اختـاروا مهنـة   من مجموع %  19,5وعن نتائج البحث فقد وجد أن نسبة 

%  40,3غير راضيين عن مهنـة التعلـيم، وأن نسـبة    %  47,3التعليم دون رغبة، وأن 

وعن األسباب الداعية إلى التسرب من المهنة، .  (1)آخر يفكرون في ترك المهنة إلى عمل 

 فقد  أرجعتها الدراسة إلى عدة عوامل منها المادية كضعف الرواتب، وغيـاب الحـوافز  

والمكافآت ، وقلة فرص الترقية، أما عن العوامل المهنية فتعود خاصة إلى ازدحام عـدد  

التالميذ في الفصول وعدم تطور المناهج وطرق التدريس لمحدودية اإلمكانيات والوسائل 

المهنية في التعليم، هذا باإلضافة إلى ضآلة العالقات االجتماعية التـي تتيحهـا المهنـة،    

الجتماعية التي أرجعتها الدراسة إلى عـدم تلبيـة المهنـة للطموحـات     وهناك العوامل ا

  .المستقبلية وتدني نظرة المجتمع للمهنة

  دراسة عدلي كامل فرج عن الرضا عن العمل بين مدرسي العلوم : الدراسة التاسعة 

  .  1962بالتعليم الثانوي سنة                   

من %  79.05ي لمصر، وقد كشفت الدراسة على أن أجريت هذه الدراسة باإلقليم الجنوب   

%   20,95مدرسي ومدرسات العلوم بالمرحلة الثانوية بمصر راضون عـن المهنـة، وأن   

   (2). غير راضيين عنها

  :وعند الوقوف على أهم أسباب وعوامل الشعور بالرضا، ظهرت عدة عوامل أهمها

  .إحساس المدرس بقيمة عمله في المجتمع  -

  .نة التي يقدمها لتالميذه في حل مشاكلهم المعاو -

 .ما تتبعه المهنة من فرص اإلطالع واالتصال بالمادة العلمية  -

  
  .04 1، مرجع سابق، ص تكوين المعلم العربي والثورة العلمية التكنولوجية: جبرائيل بشارة-1
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  :أما عن عوامل الشعور بعدم الرضا بين المدرسين فكانت 

  . عدم التقدير المادي  -

  .نوعية التفتيش عند المشرفين  -

  .معاملة الرؤساء ونظرة المجتمع المدرسي -

له أهمية فـي حسـن أدائهـا    نستخلص من خالل الدراسة أن رضا المدرس عن مهنته   

وتقدير أهميتها وخطورتها، وبالمقابل فالسخط المهني والشعور بعدم الرضا عـن المهنـة   

  .يقلل من نشاط المدرس  مما ينعكس ذلك في نفوس التالميذ بشكل مباشر

  دراسة الطالب العياشي بن زروق والمتعلقة بالرضا الوظيفي لدى :  الدراسة العاشرة

  )1996سنة (مدرسي التعليم األساسي بالجزائر                   

قام الطالب بهذه الدراسة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس والتربية، ولقـد انطلـق      

مهنـتهم أو غيـر   إذا كان مدرسي التعليم األساسي راضيين عن : الباحث من إشكال وهو

ضا ؟ واعتمد الباحث علـى  راضين ؟ وما هي العوامل التي تحقق لهم الرضا أو عدم الر

  :أربع فرضيات لتحقيق غرض الدراسة وهي

  .أن أغلبية مدرسي المدرسة األساسية غير راضين عن مهنتهم -

  .درجة الرضا لدى المدرسات أعلى من درجة الرضا عند المدرسين -

درجة الرضا لدى مدرسي الطور الثالث أعلى من درجة الرضا لدى مدرسي الطورين  -

  .ثانياألول وال

هناك اختالفات بين المدرسين حول تصورهم ألهمية الحاجيات المحـددة فـي مقيـاس    -

   ( 1)   . البحث

مدرس ومدرسة تجاوزت أقدميتهم الــعشر ســنوات    200وقد اختار الباحث عينة من 

متواجدين في مؤسسات تعليمية من الطورين األول والثاني والثالـث بالمـدن واألريـاف    

 حسب متغيري الجنس والطور واستخدم الباحث مقياسا للرضا ضم  موزعين على فئات

  :حاجة في مهنة التعليم منها  24

 حاجات تخص التدريس والتكوين وتطوير القدرات المهنية، والحاجات الخاصة بظروف- 
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العمل المادية والخاصة بالعالقات التربوية بين المدرسين واإلدارة المدرسية واإلشـراف  

الفني ، والحاجات الخاصة بالرضا عن الراتب وفرص الترقي وغيرها مـن الضـمانات   

  :فرص إلبداء الرأي وجاءت نتائج البحث كما يلياالجتماعية ومنح 

من المدرسين في األطوار الثالث غير راضين وهي نتيجـة تعكـس  93,5 %أن نسبة  -

عامـة الظروف الغير مالئمة التي يؤدي فيها المدرسون عملهـم والمشـاكل التربويـة    

  .ء المهنة واالجتماعية واالقتصادية التي يواجهونها ويشكون في تأثيرها على أدا

من عبروا عن رضاهم عن المهنة، وقد فسر الباحث أسـبابها إمـا    6,5 0 %هناك نسبة  -

لعدم تجاوب المبحوثين مع الحاجيات تجاوبا حقيقيا، أو لعدم إدراكهم ألهميتهـا التربويـة   

والمهنية واالجتماعية، أو يعود السبب لقناعتهم الشخصية وتعلقهم بالمهنة، أو يعود الرضا 

  (1).متغيرات مجهولة لم يشملها البحث  إلى

الواردة في مقياس البحث قـد رتبـت حسـب أهميتهـا      24وخالصة البحث أن الحاجات 

والمتمثلة في الوسائل التعليمية والتربوية، المرتب الشهري، المستوى التعليمي للتالميـذ،  

مدرسين عن مهنة عدد التالميذ في القسم وغيرها من الحاجيات التي لها تأثير في رضا ال

  .التعليم 

  : نقد الدراسات السابقة -  1 – 2-2

نستخلص من هذا العرض للدراسات األجنبية والعربية السابقة المتعلقة خاصة بالرضا      

عن المهنة والتي ركزت على األسباب والعوامل التي تجعل المدرس غير راضـي عـن   

تأثير الذي تظهر سـلبياته فـي تكـون    مهنته وهذا بالضرورة له تأثير على عمله، هذا ال

  .التلميذ

لقد أظهرت الدراسات السابقة أهمية الدوافع في ميدان التعليم من حيـث تـأثير العوامـل    

االقتصادية واالجتماعية والنفسية على عمل المدرس، وكانت أغلب هذه الدراسـات قـد   

  بيانـات المطلوبـة استعملت طريقة المسح الذي استخدمت فيها استبيانات للحصول على ال

حيث تعرضت هذه الدراسات  إلى أهمية العوامل المحفزة والدافعـة علـى األداء الجيـد    

 للمهنة، كما أظهرت الدراسات إلى أن هناك عوامل تجعل المدرس يتمسك بالمهنة وتوجه
 سلوكه ونشاطه ، وأن نفس هذه العوامل قد تنقص من فاعليته وتكرهه في المهنة ومن هذه
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  .العوامل المادية الراتب والحوافز والوسائل واإلمكانيات التعليمية

وهناك عوامل مهنية كالمناهج وطرق التدريس وازدحام التالميذ في الصفوف الدراسية 

ية بين الزمالء ومع الرؤساء والمجتمع ، واإلشراف إلى جانب العالقات االجتماعية التربو

  التربوي، باإلضافة إلى العـوامل النفسية الخاصة بنظرة المجتمـع للمهنة والحـرية 

  الخ…في العمل 

ومما سبق فإن الدراسة الحالية ستأخذ هذه المتغيرات بعين االعتبار حيث نحاول مـن     

المهنية التي يعيشها المدرس في التعليم الثانوي خاللها التعرف على األوضاع االقتصادية و

بالجزائر ، هذا الطور الذي يعد مرحلة هامة في المنظومة التربوية باعتباره حلقة اتصال 

بين التعليم األساسي والتعليم الجامعي وكمرحلة يكون فيها التلميذ قد اكتسب القدرة علـى  

تباطا بالمدرس ، وهذا عن طريق معرفـة  المناقشة والتحليل والتفسير، مما يجعله أكثر ار

رأيهم واتجاههم نحو رضاهم أو عدم رضاهم عن تلك األوضاع أو الظروف ثم  استقصاء 

  .تأثيرها على عملهم التربوي 

ولبيان أهمية العوامل المذكورة سابقا في درجة الرضا عند األساتذة فقد استخدمنا استبيانا 

قة والمفتوحة تضـم متغيـرات تخـص الوضـع     يحتوي على مجموعة من األسئلة المغل

االقتصادي والمهني وظروف العمل وتأثيرها على العمل التربوي، كما استخدمنا استبيان 

خاص بالتالميذ حتى نؤكد على تأثير وانعكاسات تلك األوضاع على عملية الـتعلم ؛ أي  

  .على فهمهم وتحصيلهم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  :هنـة التـدريس م  -3  - 2
تعد مهنة التعليم أو التدريس من أهم المهن وأصعبها ألن أخطاءها ال يمكن إصالحها       

ألنها تتفاعل مع ذلك المخلوق الذي كرمه اهللا وجعله خليفة له في األرض، وأن أي خطـأ  

في هذه المهنة تكون عواقبها وخيمة، وإن كانت لهذه المهنة أهمية كبرى في تربية وتنشئة 

تنمية وتطوير المجتمع فإن ذلك يستدعي حشد نسبة معقولة من أفضـل  األفراد مستقبال و

  .الطاقات البشرية لتستمد حياتها في إعداد األجيال

وإذا نظرنا إلى مهنة التدريس فنجد أنها تغيرت بتغير الحياة االجتماعية وأضـحت هـذه    

رة العلميـة  المهنة حاليا تعمل على خلق التالؤم بين اإلنسان واإلنجازات العظيمـة للثـو  

المعاصرة ، وأصبح عمل المدرس الحالي يختلف عن عمله في الماضي ، الذي كان يعتمد 

في وظيفته على القراءة والتحفيظ ، أما حاليا فقد أصبح مسؤوال عن نموذج التفكير الـذي  

يتشكل عند الطالب بعد استيعابهم للمعارف والخبرات التي يتضمنها المنهج والتي تتواجد 

  (1) .الصف و خارجهارد الدراسية وكامل النشاطات التي تقدمها المدرسة داخل في المو
يتضح مما سبق أن مكونات المهنة التربوية من خالل وحدتها وعالقاتها المترابطة تعطي  

لنشاط المدرس ا تجاها جديدا ويطبع عمله بأسلوب المربي، فالموقف التربوي يتجلى فيـه  

ر حجر الزاوية في العملية التربوية، تلك العملية التـي ال  بوضوح دور المدرس الذي يعتب

يصلح وال يستقيم أمرها وال تؤتي ثمارها إال إذا كانت القوى البشرية العاملة في ميادينها 

ذات كفاءة مؤمنة بالرسالة وقيمتهــا وكان المدرس واعٍ بها، ألن المدرس هـو الـذي   

حقائق التربوية التي يتضمنها المـنهج، وهــو   يهيئ السبل لالنتفاع بالفرص التعليمية وال

الذي يهدي المتعلم ويكمل شخصيته ويصقل مواهبه ويهذب خلقه ويسـلمه إلـى حياتـه    

  (2).المستقبلية مواطنا يعتز به وطنه
وعليه فتنظيم العملية التربوية التعليمية يتطلب إعدادا للمدرس يمكنه من أداء مهـامــه 

مه واسعا كي يحسن من عمله التربوي باسـتمرار، ومسـايرة   الجديدة  ويفسح المجال أما

  بالمعارف التطور الحضاري يستدعي جلب عناصر فاعلة للعملية التدريسية وتزويدهم 
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الالزمة ، وحتى يكونوا أهال لهذه المهنة الصعبة البد من وضع الحوافز والتشـجيعات    

  .وتحسين األداء وجلب الشباب لممارسة المهنة

ه كل العناصر التي تمكنه مـن  إذن فالمدرس هو رائد المجتمع وعليه البد أن تتوفر لدي   

االضطالع بهذه الرسالة من أمانة وعلم ومعرفة وخبرة وثقافة ورغبة كاملة فـي النمـو   

الذاتي، ومن هنا تبرز لنا مكانة وأهمية المدرس في عمليـة التـدريس ودوره فـي أداء    

  .المسؤوليات الممنوحة له

  

  :نبذة تاريخية عن مكانة المدرس - 4 2 –
س عبر العصور و في مختلف المجتمعات البشرية القديمة مكانـة عاليـة،   احتل المدر   

فقديما عندما كانت معرفة القراءة والكتابة مقتصرة على رجال الـدين وكـان القساوسـة    

أنفسهم هم المدرسون، والواقع أن المعلم القسيس الكاهن هو من أقدم المعلمين حيث كانت 

والموت والمواسم واألعيـاد واألمـور االجتماعيـة    معرفته تمتد إلى ميادين تشمل الحياة 

وأمزجة الناس وطباعهم ، وكان يعتقد أن هذا النوع من المعلمين يحظون بالوحي واإللهام 

فالمعلمون القساوسة أو رجال الـدين كـانوا   وهكذا  ،(1)  الرباني وعلى اتصال بقوة فوقية 

وهم من أعلى طبقة فـي الهنـد    يحظون بمكانة كبيرة ، ولذلك كان يعطي البراهمة أيضا

  .القديمة دون غيرهم بأن يكونوا قساوسة ومعلمين

أما في الصين القديمة فقد كانت منزلة المعلمين تلي منزلة الموظفين الرسميين في الدولة، 

أما عند اليونان نجد أن المعلمين كانوا من الشعراء والكهنة، وشاع عندهم وعند الرومـان  

د كمعلمين مما أدى إلى انخفاض مستوى المعلم والحط مـن مكانتـه   كذلك استخدام العبي

لما صاحب مهنة التدريس على مر العصور بصفة عامة من األوىل  وربما كان ذلك النواة

  (2 ).انخفاض المكانة االقتصادية واالجتماعية للمعلم
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أن معلمي المواد األولية "  1974ويقول وهيب سمعان في دراسة حول التربية المقارنة سنة 

عند قدماء اليهود والرومان لم يحظوا بمكانة اجتماعية محترمـة بعكـس    )قراءة وكتابة(

الذين كانوا يتمتعون بدخل مرتفع ويحتلون مكانة  ،)… الفلسفة، البيان(الراقية معلمي المواد 

  (1 ). " اجتماعية راقية

فكان التعليم من األعمال التي تنافس العمل في الكنيسة أو الدولة ذلك  م13أما في القرن     

أساتذة  أن غالبية المفكرين والكتاب في تلك الفترة كانوا من خريجي العصور الوسطى أو

  .بها، وكان األساتذة يحظون بمكانة عظمى ويتمتعون بامتيازات وضمانات كثيرة

أما اإلسالم فقد نظر إلى المدرس نظرة تقديس وإجالل عظيم، ويكفي أن النبي صـلى اهللا  

عليه وسلم بعث معلما ليعلم البشرية وليهديهم إلى سواء السبيل، وقـد كــان اهتمامـه    

إن مـداد  : "ذلك من خالل أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالمعلمين عظيما ويتضح

وقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يبعث بكبـار ،  (2)" العلماء لخير من دماء الشهداء 

الصحابة مع وفود العرب ليعلموا  الـناس حدود اهللا وشرائعه، وقد أمـر بعتـق رقـاب    

  .لمين األسر من المشركين مقابل قيامهم بتعليم المس

فمن علم وعمل بما علم فهو يدعى عظيما في ملكوت " وقد ذكر الغزالي في المدرس قوله 

 السماوات فإنه كالشمس تضيء لغيرها، ومن اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرا عظيما وخطـرا 

  (3)". جسيما فليحفظ آدابه ووظائفه 

وحليما يتحلى بالرفـق وقد اشترط اإلسالم في  المدرس أن يكون متدينا صادقا في عمله 

  .والوقار والتواضع، وعليه أن يقصد بتعليمه مرضاة اهللا تعالى قبل أي شيء آخر

حسب قول الغزالي يظهر لنا أن هناك صفات على الفرد أن  يتصف بها حتى يؤدي   

وقد تعددت الدراسات التربوية سواء النظرية أو الميدانية التي حاولت . مهنة التدريس

لصفات التي البد من توافرها في شخصية المدرس حتى ينجح في ترك أثر اتحديد أهم 

 على  0 6 19طيب في نفوس طالبه، وحسب الدراسة التي قامت بها رمزية الغريب سنة 
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  طالبة بكلية 100معلم ومعلمة جامعيين يتابعون دراستهم للتأهيل التربوي و 100عينة من 
 الهدف منها هو ، كان (1) تلميذة من المدارس المتوسطة 0 0 1البنات عين شمس إلى جانب 

التعرف على الصفات الخلقية والعقلية التي البد من توفرها في المدرس ، وقـد كشـفت   

  :الدراسة عن مجموعة من الصفات التي أمكن تصـنيفها إلى ست فئات هي

  .صفات إنسانية -

  .صفات خلقية -

  .المظهر العام والخلقة -

  .نوع القيادة -

  .احترام اللوائح والقوانين -

الصة القول أن مهنة التدريس تعتبر من المهن التي لهـا احتـرام خـاص نظـرا     وخ   

المدرس وأهميته كمحور أساسي في العملية التربويـة والعامـل   دور ألهميتها ويأتي هنا 

  .الرئيسي في تطور المجتمع
 
 

  :دور وأهمية المدرس في عملية التدريس -   2-5
باألمس، فمهنة التدريس بعد أن كانت  لـمدرس اليوم دور يختلف عن دور المدرس    

عملية سهلة بسيطة يستطيع كل من كانت له مؤهالت قليلة أن يقوم بها وهذه المهنة في 

البالد العربية تعتمد على التحفيظ وتعليم كيفية اكتساب العيش بطرق بسيطة، حيـث لم 

ة للتطور العلمي تكن هذه العملية تحتاج إلى يد مؤهلة، وبرامج دراسية مدروسة، ومواكب

والتكنولوجي، ومع مرور الزمن تشعبت االهتمامات العلمية وأصبحت مهنة التعليم كعملية 

تغيرت النظرة إلى مهنة " لتكيف الفرد من جميع الجوانب، كما يقول محمد كمال النحاس 

التعليم  تبعا ألهمية إعداد المعلم وصعوباتها وأصبحت تحتاج إلى مؤهالت خاصة يجب 

  توفر في المعلمين حتى يستطيعوا القيام بهذه المسؤولية الكبيرة، ومع ذلك أصـبح أن ت
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التعليم مهنة لها أصولها ال مجرد حرفة تعتمد على بعض المهارات التي يستطيع أن يقوم  

  (1)". بها أي شخص

لمدرس اليوم لم يعد مجرد حافظة معلومات أو ناقل للثقافة أو معلم للمهارات إذن فدور ا  

األساسية ، وإنما فوق ذلك فهو رائد المجتمع يسهم في تطوير المجتمع وتقدمه عن طريق 

تربية النشء تربية صحيحة وإكسابهم طرق العمل الذاتي التي تمكنهم من متابعة المعارف 

وغرس قيم العمل الجماعي في نفوسهم  وتعويدهم على  وتكوين القدرات والمهارات ،

  . ممارسة الحياة الديموقراطية في حياتهم اليومية

من نجاح العملية التربوية تقع على عـاتق المـدرس،    60 %وقد أثبتت دراسات عديدة أن 

 الباقية على نجاح اإلدارة وإمكانيات المؤسسة التعليمية وظروف التلميذ 0 4 %بينما تتوقف 

كما أظهرت هذه الدراسات األثر الواضح الذي يتركه المدرس في تحصـيل  ،  (2) العائلية 

  .طالبه 

ونظرا ألهمية الدور الذي يقوم به المدرس وتأثيره على التالميـذ مـن حيـث سـلوكهم     

وشخصياتهم ومهاراتهم والخبرات التي يكتسبونها، فإن هناك مـن البـاحثين مـن اهـتم     

ور وتحديده ، وأي تحديد له ال يتصف بالمرونة قد ال يفسر طبيعته بتوضيح معالم هذا الد

  (3). تفرد الشخص الذي يقوم بهألن هذا الدور يجب أن يبقى فريدا 

وقد حددت الدراسات الخاصة بالتعليم األدوار التي يقوم بها المدرس، حيث أكد ولسـون  

فهــو يلعب دورا على أن المدرس يمارس مهنة متخصصة في المجتمع المعاصر لذلك 

في عملية نقل المعرفة العلمية للـتالميذ، كمـا أنه يختار التالمــيذ ألدوارهم المهنيـة  

واالجتماعية المستقبلية، ويقوم كذلك بوظيفة الرعاية االجتماعية للتالميذ وتـدريبهم علـى   

  (4)  . كيفية التصرف وتجاوز المواقف 
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أن هنـاك خمسـة    )دور المعلم والعوامل المؤثرة فيه(ويذكر أحمد حسين عبيد في كتابه 

  :جوانب رئيسية تحدد دور المعلم وهذه الجوانب هي

  .علم المتخصص في مادتهالم -

  .المعلم كصاحب طريقة -

  .المعلم كعضو في هيئة التدريس -

  (1).المعلم كعضو في المجتمع  -

ومن الطبيعي أن أدوار المدرس تختلف تبعا لنوع الدراسة وطبيعة المـادة الدراسـية       

تعليميـة،  والبيئة الثقافية في المجتمع والفروق الفردية في شخصيات المدرس والمواقف ال

لذلك فالدور ال يمكن أن يطبق عامة بل في سياق خاص أو باألحرى في سلسلة محـدودة  

   .(2)من السلوك التي تمنحها الظروف

وعليه فالدور يشمل التزامات وواجبات وحقوق من يحتل المكانة االجتماعية التي تحدد    

  .بالنسبة للمدرس في ضوء األهداف التربوية والتعليمية
 
  :واجبات المدرس في المدرسة الثانوية -  6- 2

يعد التعليم الثانوي في عصرنا الحاضر بمثابة العمود الفقري في العملية التعليمية، ألنه     

يمثل مكانة وسطى ما بين التعليم األساسي من جهة والتعليم العالي من جهة أخرى وتكمن 

درسة الثانويـة مـن حيـث تعلـيم     أهمية هذا النوع من التعليم في الدور الذي تؤديه الم

المهارات التقنية والمعارف العلمية وتنمية القدرات واالستعدادات، وصقل المواهب العقلية 

  (3).للطالب إلعدادهم في مجاالت تتصل بمقابلة حاجات المجتمع 

  ويأتي المدرس كأهم عضو في المدرسة الثانوية، ألنه هو المسؤول الوحيد في مساعدة 

 اكتسـاب المهـارات الضرورية مثل القـدرة على التفكـير السليم وحـل  الطالب على
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المشكالت ومساعدتهم على فهم العالم الخارجي والتوافق معـه، وحتـى تسـهل عمليـة     

استيعاب المعارف والتفاعل التربوي المستمر داخل الفصل يجب أن تتصف العالقات بين 

س والتالميذ بالتقدير واالحترام والثقة المتبادلة، وأن يحافظ المدرس علـى النظـام   المدر

  .داخل الفصل الدراسي 

كما من واجبه استخدام أنسب الطرق الفعالة في التدريس مـن أجـل تحقيـق األهـداف     

التربوية، وعليه أن يكون كحلقة اتصال بين المدرسة والبيئة، وهذا ال يتحقق إال إذا وّسـع  

ئرة اتصاالته داخل المدرسة وذلك بالتعاون مع زمالئه ومع اإلدارة المدرسية ومع أولياء دا

 (1).أمور التالميذ 

إذن فالمدرس من خالل سلوكه وأساليب تفكيره بصورة مقصودة  أو عفوية يؤثر فـي     

  .تالميذه ويزداد تأثرهم به كلما زادت مدة التفاعل بينهم

والمتضمن تحديد مهام األساتذة فـي   1991– 02 -6 2ؤرخ في الم 153وقد حدد القرار رقم 

  :في (2) التعليم الثانوي في مؤسساتهم، ويمكن أن نلخص هذه المهام والواجبات 

تعليم التالميذ وتربيتهم في إطار المواقيت والبرامج والتوجيهات التربوية والتعلـيمـية  -

  .ي عمال أسبوعيا في المؤسسةالرسمية التي يجب عليه يتقيد بها كاملة وهو يؤد

يساهم األستاذ بصفة فعلية فـي ازدهـار المجموعـة التربويـة، وتربيـة التالميـذ        -

وإعطاء المثل مـن خـالل المواظبـة واالنتظـام فـي الحضـور والقـدوة والسـلوك         

  .والمشاركة في النشاطات التربوية واالجتماعية

ن تحت سلطته المباشرة في القسـم  يكون األستاذ مسؤول عن جميع التالميذ الموضوعيي -

طيلة المدة التي يستغرقها الدرس ، ويكون مسؤوال عن انضباطهم وعلى أمـنهم ويلتـزم   

هذا باإلضافة إلى األدوار التي يؤديها المـدرس  . التكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها

 :من أجل تحقيق األهداف التربوية والمتمثلة في 
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إعداد التالميذ ودعم وتعميق المعـارف العلميـة والتكنولوجيـة وإثـراء رصـيدهم       -

الثقافي العام، وإكسابهم القدرة على االسـتدالل والتحليـل والتلخـيص والنقـد وتفتـيح      

 شخصيتهم وفقا لقيم الشخصـية الوطنيـة وثوابتهـا الروحيـة والحضـرية وتـوجيههم      

  .الوجهة العلمية والمهنية

  

  :خالصة الفصل -
من خالل ما ذكرناه سابقا تبرز لنا أهمية المدرس فـي عمليـة التـدريس ، فنجـاح         

العملية  التربوية متوقف على مهمـة المدرسـين واألدوار التـي يؤدونهـا فـي نقـل       

مشـكالتهم   الثقافة وتشكيل الحياة االنفعاليـة للتالميـذ ، ولـذا كـان االهتمـام بهـم وب      

االجتماعية وأوضاعهم المهنية ضرورة البد منها، أوال من أجـل الوصـول بهـم إلـى     

مستوى أداء يحقق األهداف التربوية وثانيـا مـن أجـل مـنحهم المكانـة االجتماعيـة       

  .الالئقة بهم وبالمهنة التي يؤدونها باعتبارها أم المهن 
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  والعوامل المؤثرة في الرضا المهنيتكوين المدرس 
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  تمهيـد *
إن مهنة التدريس كما نراها يوميا فـي األقسـام مـن أكثـر الظـواهر اإلنسـانية           

تعقيدا ، نظرا لتعدد العوامـل واألنشـطة والمواقـف والعمليـات التـي تحـدث بـين        

  .المدرس والتالميذ 

ألساسـية مـن أجـل الوصـول     وقيام المدرس بهذه العملية يستوجب تـوفر الشـروط ا  

إلى مستوى أداء جيد، وهـذه الشـروط أو العوامـل لهـا مـن األهميـة فـي جعـل         

المدرس راضيا عن مهنته فيدفعه ذلك إلى النمـو والتقـدم وحـب المهنـة، أو تدفعـه      

إلى عدم الرضا فينعكس ذلك الشعور على تحصـيل تالميـذه ، وهـذه الشـروط منهـا      

ثلـة فـي قدراتـه ورغباتـه وطموحاتـه ومكانتـه       ما يتعلق بالمـدرس نفسـه والمتم  

االجتماعية ومنها ما يتعلق بالبيئة المهنية التـي يعمـل فيهـا المـدرس سـواء تعلقـت       

بالجانب المادي أو المعنوي، وكل ما يتعلق بأسـاليب التحفيـز التـي توفرهـا المهنـة      

  .والتي يكون لها انعكاس على العمل التربوي  سلبا أو إيجابا

لفصل سنتطرق إلى أهميـة التكـوين ودوره فـي تهيئـة الفـرد ألداء هـذه       وفي هذا ا 

المهنة والعوامل المؤثرة في الرضا المهني وانعكاسـات تلـك العوامـل علـى تـدريس      

  .األساتذة 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  



 

  : طرق اختيار المدرسين إلعدادهم -1- 3
وافيـة، ألن اختيـار    إن اختيار المدرس لمهنة التعليم يحتاج إلى تفكير دقيق ودراسة    

المـدرس الصالح من أهم األمـور بالنسبة لألجيـال من حيث تنشئتها تنشئة صـالحة ،  

ونجاح المدرسة يتوقف على نجاح مدرسيها، ذلك أن توفير جميع اإلمكانيـات الالزمـة   

للعملية التربوية من أدوات ومعينات وكتب وغيرها رغم أهميتها الكبرى فال طائـل مـن   

  .لم يتوفر المدرس الكفء، القادر على العمل ورائها ما

وطريقة انتقاء واختيار مدرسي األجيال ال تكون نافعة إال إذا روعي فيها التوجـيه 

الصحيح لألفراد الذين تتوفر فيهم الشخصية المناسبة والمؤمنون بالرسالة التربوية، فتوجيه 

اتذة والمشرفون على المدارس الطـالب المدرسين ينبغي أن يكون مبكرا ، ويقوم به األس

  .آخذين بذلك الطالب الذين يرون فيهم صالحية القيام بالمهمة التربوية والتعليمية مستقبال

كما أن المعاهد المستقبلة لهؤالء الطلبة تقع على كاهلها مسؤولية انتقاء المدرسـين علـى   

  .أساس التوجيه المبني على قواعد سليمة

نواع االختبارات المناسبة لالختبار المهني عند العامـل فـي   ب جليفورد أ –وقد حدد ج   

  :العمل الذي يناسبه ومن هذه االختبارات 

اختبار الكفاية والذي يستعمل لقياس التحصيل والمهارات المكتسـبة لــدى طالـب      -أ

  .العمـل لتعيينه في العمل أو قبوله في مراكز أو معاهد إلعداد المدرسين

ادات، والتي توضع لقياس قدرات الفرد من اإلفادة في تدريبه على اختبارات االستعد -ب

  . عمل ما، وإكسابه خبرة فيه لينمو نموا يجعله عامال كفئا 

اختبار الميول ويستعمل لقياس ميول الفرد إلى المهنة التي يتقدم إليها مـيال كافيــا    -ج

  .يجعله يستمر فيها 

  .الخلقية والمزاجية للعامل  اختبارات الشخصية وتستعمل لوصف الصفات -د

اختبارات اإلتجاهـات وتستعمل لقياس استعداد الفـرد إزاء األفكـار العامـة وإزاء     -ه

  النقابـات وإزاء نظام األجـور وإزاء الظـروف العـامة للعمل وهذه االختبـارات قليال 
 
 
 
 
 
 



 

  (1). عمله مـا تستعمـل في التوجيه واالنتقاء رغم أهميتها في توافق العامل في 

بالعناية في اختيار المعلمـين    975 1وقد أوصى المؤتمر الثالث لوزراء التربية العرب سنة 

االجتماعية والشخصية والقيادية، وأن يكون هناك من الحوافز المادية ما  من حيث اللياقة 

مستوى من حيث المنزلة االجتماعية وال للطلبة، يجعل مهنة التعليم اختيارا اجتماعيا مشوقا

   (2). المادي والتحرك االجتماعي باعتبار التعليم من أهم وظائف المجتمع 

إذن فإجراء االختبارات والمقابالت الشخصية الختيار العناصر التي تلحق بمعاهد تكوين   

المدرسين ، الغرض منها هو الكشف عن الصفات الشخصـية للطالـب ومعرفـة مـدى     

ماته سواء كانت معلومات عامة أو خاصة عن المهنة  صالحيته للمهنة ، ثم سبر غور معلو

وعلى هذا األساس يتم خلق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب وتجنـب األسـاليب   

العشوائية في إلحاق األفراد بوظائفهم ، خاصة وأن  مهنة التدريس لها انعكـاسات خطيرة 

  .أسيء اختيار األفراد العاملين فيها على المتمدرسين أوال ثم على المجتمع ثانيا، هذا إذا ما

أن االختيار النـاجح للمهنـة هـو     " وفي هذا الصدد نقف عند قول انتوني هيمفريز على 

توفيق بين ما بالمجتمع من أبواب للعمل وبين ما بالشـخص مـن اسـتعدادات وميـول     

ه شخصـيته  واتجاهات ، وإن العمل الذي يالئم قدرات الفرد وألوان اهتماماته وما تمتاز ب

   (3 ) ".كل أولئك كفيل بإشعاره بأكبر قسط من القناعة والرضا 
بيد أننا نرى أن نظم  إعداد المدرسين في البلدان العربية الزالت تقتصر فـي اختيارهـا   

لمدرسي المستقبل إال على المقابالت الشخصية، كما ويتحكم في عملية االختيار بالدرجـة  

  .قدمين والفرص المتاحة لهم في معاهد أخرى األولى على أعداد ونوعية المت
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  : للمدرسينالتكوين العلمي والمهني  -3-2

  : تكوين المدرس في العالم -3-2-1

إن مدى تقدم التعليم الثانوي والتقني في أي قطر يعتمد بشكل أساسـي علـى مـدى         

تطور األطر التدريسية والتدريبية ، إذ أن هذه األطر هي حجر الزاوية في تطوير التعليم 

لى نوع اإلعداد المهني الذي كماً ونوعاً ، ذلك أن نجاح المدرس يتوقف بالدرجة األولى ع

  . يتلقاه 

وقد ساعدت الزيادة الهائلة المستمرة في الطلب االجتماعي على التعليم في خلـق حاجـة   

متزايدة وباستمرار في تكوين المدرسين، وبرز إلى جانب هذا االتجاه ضـرورة العنايـة   

ة العنايـة بإعـداد   بنوعية المدرس واالهتمام برفع مستواه ، وانعكس هذا االتجاه في زياد

المدرسين قبل الخدمة وتحسين مستوى أدائهم عن طريق برامج التدريب أثنـاء الخدمـة،   

فمهما تطورت العملية التربوية يبقى المدرس الجيد دائما شـرطا فـي نجـاح المنـاهج     

التعليمية، وأن أي غموض في هذا النوع من اإلعداد تكون له انعكاسات سلبية على أدائه 

وعلـى  . ة المهنة، وهذا بالضرورة يؤثر سلباً على مستوى طالبه فيما بعـد  حين ممارس

الرغم من الصعوبات الكثيرة التي تحول دون ذلك ، فإن دول العالم الثالث تسعى جاهـدة  

  .للعمل على تحقيق تكوين علمي ومهني  للمدرسين لكن في حدود إمكانياتها المتاحة 

ظرة في إعداد المعلمين قد تطورت تطورا كبيـرا  أن الن" وقد ذكر محمد منير مرسي    

تكامل النظر : في السنوات األخيرة ، وبرزت اتجاهات رئيسية في إعداد المعلم من أهمها 

في هذا اإلعداد بحيث يراعى فيه جانب الثقافة العامة وجانب الثقافـة الخاصـة وجانـب    

   (1). "الثقافة المهنية 

ة التي تعتمد على موهبة األفراد وقابليتهم للقيام بها نظرا فمهنة التدريس لم تبقى تلك المهن

لتعقد هذه العملية باعتبارها من أهم المهن وأخطرها، لذلك فال يمكن ألحد اقتحام ميادينها 

ليس المربي الصالح هو فقط من " إال من أعد لها إعدادا مهنيا، فحسب قول روينه أوبير 

البد أن يدعم بثقافة عامة وثقافة مسلكية سليمة ؛ ذلـك  تتفق عنـده القابليات التربوية، بل 

  أن تربية المعلمين في مراحلها جميعا تقوم على أساس الثقافة اإلنسـانية وهذه الثقـافة 
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امتلك المربي حلول لجميع مشكـالت الحيــاة ومعــارف   العامة ضرورية ألنه إذا ما 

ويكـيف عمله معها ويفهم كـل شـيء فـي    كافية، يصبح  قـادرا على أن يحكم عليها 

  . (1)  "عصره 

إن مدرس المرحلة الثانوية في مختلف األنظمة التربوية يتم إعداده في الوقت الحاضر     

سنوات في معاهد المعلمـين أو سـنة    ( 4 ) بعد حصوله على شهادة البكالوريا لمدة أربعة

وقد تستمر  (2 )  التربيةفي كليات أو معاهد " ليسانس"واحدة بعد حصوله على شهادة جامعية 

وفي فترة اإلعداد البد للمدرس أن يتلقى فترة اإلعداد في بعض الدول إلى خمس سنوات ، 

جتمـاع، وطـرق التـدريس    من القوانين الفكرية الخاصة بالفلسفة وعلم النفس، علـم اال 

والمناهج والتقنيات البيداغوجية ، باإلضافة إلى عمليات التدريب والتكوينات البيداغوجيـة  

  (3)       .اإلرشادية التي تمثل جانب هام في عملية اإلعداد 

ولقد أدركت الدول العربية أن إصالح النظم التعليمية لها وزيادة فاعليتها يتوقف إلـى      

كفاءة المدرسين وإخالصهم للمهنة، وهذا يتوقف على حسـن تكـوينهم قبـل     حد ما على

الخدمة وأثنائها، ففي دراسة قام بها محمد عبد الموجود عزت في مؤتمر إعداد وتـدريب  

بعد علمي : " انتهى إلى أن اإلعداد له ثالثة أبعاد) إعداد معلم العلوم(المعلم المربي بعنوان 

اً مثقفا وبعد أكاديمي يهدف إلى جعله إنساناً مهنياً  متخصصاً، يهدف إلى جعل المعلم إنسان

وبعد فني يهدف إلى جعل المعلم إنساناً مهنـياً، وهذه األبعـاد تتفـاعل وتتكـامل فيمـا  

             (4)  ."بينها لكي يتمكن من فهم دوره في العملية التربوية

ئة المدرس الطالب ثقافيـاً وتربويـاً   عملية أساسية تعمل على تهي فإعداد المدرسإذن     

  .وعلمياً في مؤسسة تعليمية 
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  :تكوين المدرس في الجزائر - 3-2–2
نقص الحاد في عدد المدرسين، حيث أن واجهت الجزائر خالل االستقالل مشكلة ال    

عشرة آالف مدرس وأستاذ رحلوا جميعهم تباعا مع رحيل االستعمار ولم يبقى منهم إال 

عدد قليالً من األساتذة الجزائريين في المواد العلمية وآخرين في اللغة العربية غير حاملين 

جال اإلدارة، ومن هنا  كما رحل معهم الموظفون والخبـراء ور،  (1)  لـشهادة الليسانس

بدأت مشكلة نقص المكونين من مدرسين ومديرين وموجهين تربويين وغيرهم من أفراد 

  .المنظومة التربوية 

فما كان على الجزائر في ظل هذه الوضعية إال أن تستغيث بمدرسين أجانب ومن الـدول  

المرحلـة الثانويـة،    العربية وأمام الطلب المتزايد على التعليم وارتفاع عدد التالميذ فـي 

وصل عدد األساتذة األجانب أيضا درجة ال يمكن االستمرار فيها، حيث أضاف ذلك عبئا  

ثقيال على ميزانية الدولة ، فما كان على وزارة التربية والتعليم إال مـن عمليـة جـزأرة    

اإلطارات في مختلف فروع التعليم وفتح مجال التكوين مـن أجـل تخلـيص المدرسـة     

  .ة من التأثيرات الفكرية واإليديولوجيةالجزائري

أنشأت مؤسستين تكوينيتين واحدة تعتبـر مركـز    1967 – 1962ففي الفترة الممتدة من    

وطني لتكوين المفتشين، والثانية مدرسة وطنية للتعليم التقني بالحراش في العاصمة تقـوم  

وقـد   ،(2) ه وتخصصـاته  بتكوين المعلمين لمراكز التعليم التقني بمختلف معاهده ومراكز

  .كانت أول مدرسة من نوعها تنشئها الجزائر بعد االستقالل 

وطبقا لمبدأ ديموقراطية التعليم الذي تم تطبيقه بحـزم تضـاعف أعـداد الملتحقـين         

بالثانويات وتضاعف عدد المدرسين ، مما سبب أزمة في نوعية المدرسين المؤهلين ثقافياً 

ولمعالجة الوضع فـي المنظومـة التربويـة    . ف المدارس والمعاهد وتربوياً للتعليم بمختل

 .اتجهت الجهود إلى التكوين 
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و التكوين هو ما يجري من عمليات اإلعداد قبل الخدمة والتـدريب أثنائهـا مـن نمـو     

المعارف للمعلم وقدراته وتحسين لمهاراته وأدائـه التربـوي بمـا يـتالءم والتطــور    

 . المتعدد الجوانـب للمجتمع ، وهي تبدأ في  مؤسسة التكوين قبل الخدمة وتستمر أثناءها

  : وقد تمت عمليات التكوين على مستويين   (1)
  :يتم إعداد األساتذة في صنفان : مستوى التعليم التقني  – 1

وتكون أساتذة علـى مسـتوى التعلـيم    ) : العاصمة(المدرسة الوطنية التقنية بالحراش  –أ 

   (2) . المتوسط أو األساسي، أي تكوين إطارات من المستوى الرابع 

لكبير من أساتذة التعليم التقني الموجودين حاليا في المتاقن ، قد كونوا فـي  ويعتبر العدد ا

أغلقت المدرسة الوطنية للتعليم التقني للتدريس في االعداديات التقنية، لكن هذه المدرسة قد 

، وكانت نتيجة لذلك أن تم تحويل البعض من األساتذة إلـى الثانويـات    1982أبوابها سنة 

  .1982 خر تم توظيفهم في الثانويات التقنية بالمرسوم الصادر في يناير العامة والبعض اآل

تم إدماج جماعي ألساتذة التعليم التقنـي القـدماء فـي     1984 – 1983وفي السنة الدراسية 

، وتنظيم فترة تدريب إضافي  ألساتذة (3) االعداديات في إطار أساتذة التعليم الثانوي التقني 

انويات واللذين لهم أقدمية كافية تسمح لهم باالنتقال إلى إطار أسـاتذة  التعليم التقني في الث

ثم فتحت مسابقة لتوظيف طلبة أساتذة تقنيين في الثانويات التقنية مـن حملـة   . مرسمين 

دبلوم تقني  سامي ، وأساتذة تقنيون قدماء لم يدمجوا بعد ، ومن حملـة شـهادة الكفـاءة    

  (4).ية في الصناعة وخرجوا الثانويات التقنية والمتمتعون بسبع سنوات من األقدم

وهي المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بوهران وهذه المدرسة  : المدرسة الثانوية  -ب

تقوم بإعداد إطارات من المستوى الخامس والسادس ولكافة معاهد التعليم التقني علـى 

    (5).اختــالف تخصصاته ويتخرج منها أساتذة التعليم التقني 
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  :أساتذة التعليم الثانوي  – 2
وهم أساتذة يتكونون في الجامعات والمدارس العليا لألساتذة ، يوجد البعض منها فـي       

وأم البواقي في التخصصات األدبية والعلمية، والعلوم الدقيقة  العاصمة وقسنطينة، وهران

  .والبيولوجيا والتربية وعلم النفس والعلوم االجتماعية واإلنسانية والرياضيات 

وتتوفر الجزائر حاليـا على العديد من الجامعـات، حيث ارتفع العــدد فـي العــام    

مركـزا جـامعيا تتوزع على  17جامعة، وتتوفر على  14إلى  1990 -989 1الدراســي 

   (1). والثقافةالتعليم  لديمقراطية مختلف واليات الوطن طبقا
وتقوم معاهد علوم التربية وعلم النفس في مختلف الجامعات الجزائرية بتـدريس مـادة    

علوم التربية وعلم النفس في السنة النهائية من المرحلة الجامعية األولى لطلبة الليسـانس  

ون أساتذة في التعليم الثانوي بعد حصولهم على شهادة الليسانس في مختلـف  الذين يصبح

   (2) . التخصصات 

وأمام التطور الهام للتعليم التقني والثانوي على المستويين الكمي والنوعي الناتج عن تزايد 

أعداد التالميذ بسبب تعميم التعليم األساسي نتج عنه مجهودا متزايدا يرمي إلى الجـزأرة  

كلية لسلك المدرسين ، غير أن العدد الحالي للمتخرجين من المدارس ال يكفـي لتغطيـة   ال

وبغية الوصول إلى األهداف المسطرة ارتأت وزارة التربية الوطنية  اإلحتياجات المسجلة،

عن طريق المسابقات التي  (3)إلى توظيف أساتذة التعليم الثانوي المكونين داخل الجامعات 

وتتمحـور عمليـات التكـوين فـي     . لفروع والتخصصات الجامعية تجري في مختلف ا

  :المدارس العليا حول نوعين 

  .المهنةتكوين أولي ويتم في المعاهد العليا وهذا قبل مباشرة  -1

التكوين أثناء الخدمة ويتمثل في التربصات والندوات واإلرشادات التربوية التي يتلقاها  -2

  .التدريبالمدرس أثناء مرحلة 

د حددت اللقاءات الجهوية والملتقيات الوطنية األهداف العامة للتكوين والمتمثلـة فـي   وق

  :األهداف العامة للتكوين األولي 
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  .العلمية  التحكم في المادة -   

  .التحكم في اللغة ووسائل التعليم المستعملة  - 

  .التحكم في أساليب التقويم التكويني والتحصيلي  - 

  .التحكم في الثقافة العامة لتدعيم الجانب المعرفي  - 

  (1). التحكم في اآلداب المهنية واالجتماعية - 

  :ثة أبعاد وانطالقا من هذه األهداف، فإن التكوين األولي يأخذ ثال  

وهو معرفة المدرس للحقائق والمعارف المتعلقة بالفلسفة : البعد المعرفي األكاديمي  -أ   

  .التربوية، وإستعاب المناهج والمستوى الثقافي العام المقبول 

وهو التحكم في كيفية إيصال المعلومـات إلـى مجموعـة    : البعد المهني التربوي  -ب 

رة على التحكم في النشاط التربوي ومراعاة الفـروق الفرديـة   المتعلمين والمتمثلة في القد

والقدرة على التكيف مع المشكالت الطارئة والتواصل مع التالميـذ ، ولـذلك فالمـدرس    

الطالب يقدم  دروسا علمية من أجل ممارسة التدريس بحضور المطبق وحضور األسـتاذ  

  .المؤطر أحيانا 

باط داخل المعاهد ، فالمدرس الطالـب مطالـب     ويمثل جانب االنض: البعد المسلكي  -ج

بنمط معين من السيرة التي تفرضها التعليمات، كـااللتزام بقواعـد األخـالق والشـعور     

بالمسؤولية واإلخالص في إنجاز العمل المدرسي والموضوعية في التعاون مع المعلمـين  

  .والتكيف اإليجابي مع المحيط المدرسي االجتماعي 

أن نوضح بعض المعطيات اإلحصائية خالل السنوات العشر األخيرة فيمـا   وأخيرا ارتأينا

يخص تطور أعداد هيئة التدريس حتى نتعرف أكثر على وضـع التعلـيم الثـانوي فـي     

  . الجزائر
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 )1("1999 – 1992يبين لنا تطور أعضاء هيئة التدريس من سنة " : (01)جدول رقم 
.  

  

  

  السنة

               

    التعليم الثانوي التقني  التعليم الثانوي العام

  موع الكليالمج

  
  أجانب  جزائريون  أجانب  جزائريون

1992-1993  49268  379  5297  20  54833  

1993 -1994  49268  379  6162  24  55833  

1994 – 1995 50014  314  6569  10  56907  

1995 – 1996 51962  248  6791  08  59009  

1996 – 1997 52745  199  6781   07  59732  

1997 – 1998 53150  193  6248  05  59596  

1998- 1999  53886  147  6446  04  60483  

  406524  78  44294  1858  360293  المجموع

     

يتضح لنا من الجدول أن عدد األساتذة قد تطور في السنوات األخيرة ، حيـث وصـل      

مدرس في التعلـيم التقنـي،    44294مدرس و  360293عددهم في التعليم الثانوي العام إلى 

مدرس فـي التعلـيم    1937د األساتذة األجانب ، حيث بلغ مجموع عددهم وبالمقابل قل عد

الثانوي العام والتقني وهذا بعد أن لجأت وزارة التربية إلى فتح معاهد التكوين وتوظيـف  

الطلبة المتخرجين من مختلف المعاهد والجامعات لسد متطلبات الزيـادة علـى التعلـيم    

  .الثانوي 
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 :التكوين المستمر أثناء الخدمة 3–3–
يجمع المربون على أن تطوير كفاءة التدريس هي عملية ينبغي أن تمتد مـن فتـرة         

ناء ممارسة اإلعداد األولي في معاهد المعلمين إلى آخر لحظة في سنوات الخدمة الفعلية أث

التـدريب  : "العمل التربوي الرسمي، وقد عرف عبد القادر يوسف التكوين المستمر بقوله 

أثناء الخدمة كل برنامج مخطط ومنظم يمكن المعلم من النمـو فـي المهنـة التعليميـة     

بالحصول على مزيد من الخبرات الثقـافية والمسلكية، وكل ما من شأنه أن يرفـع مـن   

  (1)."عـليم والتعـلم ويزيـد مـن طـاقات المعلمين اإلنتاجية مستوى عمـلية الت
حسب التعريف فان التكوين المستمر أثناء الخدمة عملية تعمل على تجديـد المـدرس      

وتنمية مهاراته المهنية باستمرار، وتختلف األقطار العربية في تحديد أولوياتها مـن هـذه   

تدريسية ذات الصلة المباشرة بالمهام التعليميـة  البرامج و لكنها تركز كلها على البرامج ال

األساسية والمهارات المحددة وطرق التدريس التي ينتظر أن يكون لها مردود كبير فـي  

تطوير كفاءة المدرس ونجاعة أداءه ، كما تركز على البرامج الخاصة بالمناهج الدراسـية  

  . التي سيقوم  المدرس بتعليمها للتالميذ بأفضل فاعلية 

المدرس دائما محتاجا إلى إعادة بناء خبراته وتجديد قدراته، خاصة وأن العالم في تطور ف

وتغير دائم هذا التغير الذي يمس كل جوانب الحياة اإلنسانية فيمـا يخـص التطـورات    

االجتماعية واالقتصادية التي تؤثر في العملية التعليمية، إلى جانب التطور في ميدان العلم 

يلزم على المدرس أن يكون على صلة دائمة بما يطرأ عليها من تغير في والمعرفة الذي 

  .جانب طرق التدريس والمناهج الدراسية وهذا من أجل الوصول إلى األهداف التربوية 

وفي هذا الصدد فإن المؤتمرات العربية حول التربية ذكرت بأن عمليـة التكـوين أثنـاء    

ي تتفاوت حسب ظروف اإلعداد ما قبل الخدمة  الخدمة ال يمكن اعتبارها عملية تكرار فه

  :وخطة الدولة في التنمية االقتصادية واالجتماعية، وبالتالي فالتكوين يهدف إلى 

التكميل الثقافي والمسلكي للذين يعملون بمؤهالت من مستوى الشهادة الثانوية والـذين   -

  .لرغبة في نشر التعليمدخلوا المهنة في ظروف صعبة اقتضتها طبيعة مرحلة االستقالل وا
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اختيارا مبنيـا  التكميل الثقافي والمسلكي لخريجي الدورات القصيرة ولم يختاروا للمهنة  -

  .على قواعد سليمة 

تدريب خريجي الكليات الجامعية ذات الدراسات التربوية والنفسية ويتخذ طابعا توجيهيا  -

  .لتجديد الخبرات 

توجيه مسلكي لخريجي الكليات والمعاهد العلمية واألدبية، والذين لم يدرسوا التربيــة   -

  .لتدريس وعلم النفس مع التوسع في ميدان التخصص وطرق ا

تدريب يتوخى التأكيد على كل جديد مفيد وتطبيـق النظريـات التربويــة والنفسـية      - 

  (1). الحديثـة  والطرق الفعالة والوسائل الحديثة
من  57ولقد أكدت وزارة التربية الوطنية على ضرورة التكوين أثناء الخدمة حسب الماد ة 

  على كل عامل متابعة الدروس والدورات أنه يتعين " المرسوم الخاص بالتربية والتعليم 

 العامةأو أعمال التكوين أو تحسين المستوى الذي ينظمها المستخدم بغية تجديد  المعارف  

  (2) ". والمهنية والتكنولوجية وتعميقها وتطويرها 

يتوجه إلى جميع المرسـمين مـن   " وقد عرف تركي رابح التكوين أثناء الخدمة بأنه     

ية والتعليم من يوم ترسيمهم إلى يوم تقاعدهم، بحيث تغطي هذه المرحلة كل إطارات الترب

  (3). حياتهم من األنشطة العلمية األخرى التي تساعد على تجديد المعارف

حسب التعريف فإن التكوين لم تحدد طبيعته أو أبعاده بل قدم المدة الزمنية فقط وحصـر  

  .ما غايته في التحسين واإلتقان دون توضيح معناه

  :ويعتمد التكوين أثناء الخدمة على عدة أساليب وأهم األساليب التي يعتمد عليها هي  

تعتبر النـدوة التربوية الشـكل األكثر شيـوعا كتقنـية تكــوينية  : الندوة التربوية  -

ميدانية ، و لقد قننت المنشورات الصادرة على الخصوص من مديرية التكوين هذا النوع 

التكوينية بشكل رسمي ال يدع مجال للشك في المساواة بين التكوين والندوة من الممارسة 

التربوية ، حيث اعتبرت المنشورات الرسمية النـدوة التربوية علـى أســاس أنــها    

 التـدريب غير أن كما هو متعارف عليه في األنظمة التربوية في العالم أو بعض الـدول 
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الغربية أن عمليات التكوين المستمر تخضع لخصوصيات معينة ولها أهـداف خاصـة ،   

عليهـا لمواكبـة التطـورات    تكمن أساسا في تجديد المعارف والتقنيات وإطالع المعلـم  

الحاصلـة في الميـدان التكويني لكي يكتسب المدرس قدرة على التكيف مع المسـتجدات  

المهنية ، ويسبقها في العادة تشخيص ميداني دقيق لمستوى األداء لـدى القـائمين علـى    

موميـة  التعليم، ذلك أن الطابع الذي تتميز به الندوة التربوية عندنا هو الجانب الشكلي والع

في الطرح ، أما محتواها فال تؤدي أهدافها المعلنة كتقويم النظام التربوي ودمج المـدرس  

  .في الوسط اإلجتماعي والسياسي والمهني 

إن ما نالحظه حاليا من عمليات التكوين أثناء الخدمة في مجتمعنا العربـي ال يـؤدي      

درس ألن طريقته مملة و روتينية المطلوب وال يحقق النتائج المرجوة من عملية تكوين الم

فالتكوين عليه أن  يهدف إلى توسيع آفاق معارف المدرس النظرية والعملية  في لذلك  .(1)

مواد التدريس التي يؤديها، وعليه أن يلم ويتابع التطورات والتغيرات في مجال التعليم من 

ن على اتصال دائم طرق التدريس والنظريات الحديثة ، وهذا يستدعي من المدرس أن يكو

بتلك العمليـات، خاصة وأن وسائل التكوين أثناء الخدمة ال حصر لها، وال تقتصر علـى  

الملتقيات والندوات فقط ، فهناك وسائل أخرى تجعل المدرس ينمو في مهنته ويرفع مـن  

هو الذي ال يهدأ طموحه من مسايرة التغيرات التي تطرأ والمدرس الحقيقي . مستوى أدائه

  .هنة التعليم، لكن شريطة أن تكون في متناوله وتوفر العوامل التي تحفزه على ذلك في م

  :وسائل نمو المدرسين أثناء الخدمة  -3-3-1

تعتبر القراءة واإلطالع المستمر في المجالت والكتـب التربويـة   : القراءة واإلطالع  -أ

الوسائل الهامـة فـي    على طرق التدريس الجديدة والمعلومات عن الطفولة والمراهقة من

نمو المدرسين أثناء الخدمة، وعلى المدرس أن ينوع في قراءاته وال يقتصر علـى مـادة   

  .وجودها  اختصاصه بل في سائر الميادين حتى يلم بالحياة في جميع 

تحضير الدرس وسيلة لتجديد المعلومات  :تحضير الدروس كوسيلة لنمو المدرسين  -ب

  المدرس فإنه بحاجة إلى تهيئة نفسه لمقابلة تالميذه عن طـريق ذلك أنه مهما بلغت كفاءة 

  .تحضير الـدرس حتى تكون مقابلـته للتـالميذ مفيـدة ومجـدية 

   

   11، قطر، العدد مجلة التربية ،)نحو خطوات جديدة لتمهين التعليم: (إبراهيم عبد الرزاق إبراهيم -1

  11، ص 1997السادسة والعشرون يونيو،  نةبعد المائة الس                            



 

يعتبر تبادل الزيارات بين الفصول لمالحظة المدرس : تبادل الزيارات بين المدرسين  -ج

أثناء التدريس من أهم الوسائل التي تساعد المدرس على النمو أثناء الخدمة والتي تعـرف  

يح  للمـدرس الفرصـة كـي    بالندوات التربية في المنظومة التربوية ، فهذه الزيارات  تت

يالحظ كيف يوجه مدرس آخر العمل التربوي في الفصل، وهذا في حد ذاته له قيمة لدى 

أي مدرس يحاول كسب مهارة في استخدام طرق جديدة ، كما يساعده في صقل مهاراتـه  

 . وزيادة فاعلة أدائه 

ي تحسين عمـل  أهمية تبادل الزيارات كأسلوب ف) أو ينج ( وزميله ) هاموك(وقد أوضح 

إن تبادل الزيارات بين المعلمين فيه نوع من المشاركة، فـالمعلمون  " المدرس في عبارة 

فهذه الزيارات تساهم ،  (1) " يتبادلون الخبرات ومواطن القوة عندهم ويسهم في نمو المعلمين

  .في إحداث تحسينات كثـيرة بالنسبة لبعض المدرسين 

فكري جماعي لجماعة من العاملين بنشاط معين لبحـث  االجتماع لقاء  :االجتماعات  -د

  (2 )  . مشكلة ما عن طريق الدراسة والمناقشة وتبادل اآلراء 

ويعتبر اجتماع المدرسين  فرصة لدراسة المشاكل المهنية عن طريق التحليـل والتفسـير   

  .والعمل المشترك وتحسين األداء للمدرس واستمرار نمو جميع أعضاء هيئة التدريس 

أن عقد االجتماعات العامة لهيئة  التدريس أحد الوسائل الرئيسـة   Weber" وبر" وقد قرر 

لتربية المعلمين أثناء الخدمة وتحسين كفايتهم، ويجب على االجتماع أن يؤسس على ثالث 

   (3 ). المتابعة –القيادة السليمة  –التخطيط السليم  -خصائص حتى يؤدي دوره وأهدافه وهو

االجتماعـات  " أن اجتماعات المدرسين وسيلة لرفع مستواهم في قوله " يلزنوا"وقد ذكر 

تتيح الفرصة للتفكير والتخطيط التعاوني وتبادل األفكار، وكل ذلك ينتج عنه نمو أعضـاء  

  :، وهناك نوعان من االجتماعات  (4)" هيئة التدريس

  :اجتماعات عامة لجميع المدرسين ويناقش في هذه االجتماعات  -1
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  .لمدرسية معاونة إدارة المدرسة في مختلف الوسائل ا -

  .النظام المدرسي ومشكالته  -

  .أساليب التوجيه المهني والتوجيه التعليمي للتالميذ  -

  .كيفية االرتفاع بالمستوى المدرسي لمهنة التدريس  -

  .التربية الخلقية والمشكالت السلوكية  -

والتي تناقش المسـائل الخاصـة    و تخص مدرسي المادة الدراسية: اجتماعات خاصة  -2

  .لمادة وزيادة أداء من يحضرون هذه االجتماعات وتقسيم منهج الدراسة ومراقبته با

تعد عملية زيارة الفصول من أكثر الوسائل شيوعا لدراسـة عمليـة   : زيارة الفصول  –و

التدريس وبواسطتها يقوم أكبر العون في تحسين التدريس، وحتى تكـون أكثـر فاعليـة    

ين الموقف التعليمي وزيادة أداء المدرس البـد أن  ويتحقق دورها كوسيلة من وسائل تحس

تقوم على أساس سليم وتبتعد هذه العملية التوجيهية عن صورتها القديمـة القائمـة علـى    

أساس تصيد األخطاء ،حيث أنه الزالت زيارة الفصول في بعض األحيـان حتـى وقتنـا    

للمشرف الفني، فكانت الحاضر تسبب قلقا للمدرسين، وتخلق عندهم شعورا بعدم الطمأنينة 

نتيجة هذا الفهم الخاطئ للعملية التفتيشية أن أدت زيارة المـوجهين الفنيـين إلـى خلـق     

  (1 )  . اتجاهات ضدهم نتيجة لخبرات المدرسين الغير سارة ببعض هذه الزيارات

فالعملية اإلشرافية في صفتها الرسمية تكون وسيلة من وسائل دراسة طبيعة عملية التعليم 

التالميذ وتساهم في تحسين التعلم والتعليم، وعليه فمن األحسن أن تكون العالقة  بين  عند

المدرس والمشرف الفني طيبة حتى تتم العملية اإلشرافية في جو من المـودة ، ويكـون   

  .الغرض من الزيارة هو دراسة الموقف التعليمي وزيادة أداء المدرس 

تعتبر هاتين الوسيلتين في الوقـت الحاضـر   : ة الرحالت العلمية والدراسات الصيفي -ه 

مهمة في تكوين وزيادة فاعليته، فبواسطتها يلم المدرس بالمعلومـات الخاصـة بطـرق    

  .التدريس الحديثة 
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  :الرضا المهني العوامل المؤثرة في  -3 – 4 

ترابطة يتداخل فيها كثير من العوامل وتعود من المسلم به أن األداء  التربوي سلسة م    

صعوبته إلى تعقد ظاهرة التدريس واشتمالها على عوامل ال حصر لها ، منها ما له عالقة 

بالمدرس نفسه والمتعلقة بصفات الفرد الذاتية من خصائص نفسية وانفعالية، وإمكانيـات  

نب المـادي الـذي يمـد    عقلية ومهارات وخبرات علمية وفنية، وأخرى ما تعود إلى الجا

المنظومة التربوية التعليمية بخصائص تجعل البيئة المدرسية صالحة كي يؤدي المـدرس  

مهنته  في ظروف عاديـة، وعوامـل أخرى بشرية تدخل في جانب العالقات االجتماعية 

فقدرة المـدرس  . داخل التنظيم المدرسي، ومنها ما تخص ظروف العمل المادية المختلفة

تاج تتوقف على مدى استعداداته وخلفيته التأهيلية ومدى توفر الحافز لديه ، فقـد  على اإلن

يكون المدرس متمتعا بمستوى عال من الكفاءة، إال أنه يفتقد إلى ما يربطه ويحفزه علـى  

وللتأكيد على دور الحـوافز وأهميتـها في تعزيزها رضا العـامل ما قام به كل . العمل 

فردا ينتمـون   86 2بدراسة على عينة مكونة من “ Ross – M“وس ور“ Bloom – B“من بلوم

إلى مجموعة من العاملين من كال الجنسين من مختلف القطاعات المهنيـة ، ومـن بـين    

النتائج المتوصل إليها هو فرص الترقية واستقرار في المهنة، والراتـب والعالقـة مـع    

  .(1) المسؤول وعدد ساعات العمل

افز بنوعيه المادي والمعنوي جزءان ضروريان ويكمل أحدهما األخر ومنه فاألداء والح  

ويضمنان نجاح المدرس في مهنته، ومن هذا المنطلق يمكن حصر العوامل المؤثرة فـي  

  .رضا المدرسين عن مهنة التدريس وانعكاساتها  على عملهم داخل األقسام 
 

  :العوامل االقتصادية المادية  3– 4 –1–

القتصادي وال يزال موضوع اهتمام الباحثين في جميع المجاالت العلمية كان العامل ا    

وفي مقدمتها العلوم االجتماعية، ويرجع ذلك إلى إدراك اإلنسـان منـذ القـديم للعالقـة     

االجتماعية واإلنسانية باألوضاع المادية والظروف االقتصادية المحيطة بها مـن جانـب   

 .ورية من جانب ثان ومحاولة توجيهها الوجهة الصحية والضر
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ولقد تنبه أفالطون منذ القديم إلى العالقة بين نظرة اإلنسـان وسـلوكه ودور الظـروف    

سلبي، فوجد أن الظواهر النفسية السـلبية كاالعتـداء   المادية في ذلك بحديها اإليجابي وال

والتطور على ممتلكات الغير ماهي إال نتيجة جمع الثروة والجشع المادي اللذان يتحكمان 

     (1) .في اإلنسان ويوجهان سلوكه تجاه ما يحيط به وما تقع تحت حواسه 

ؤدي عمل مهمـا كـان   ويأتي األجر كأهم العوامل التي تؤثر في حياة الشخص الذي ي    

نوعه من حيث استعداده ، إذ هو المورد الوحيد للرزق أو على األقل المـورد الرئيسـي   

الذي يعتمد عليه جميع األشخاص في قضاء ضروريات الحياة لهم وألفراد أسرهم، فـال  

غرابة إذا كان األجر والسعي وراء تحسينه منشأ الكثير من العاملين أو منازعهم والمحور 

  .سي واألساسي ألي وظيفة أو عمل الرئي

ولقد أكد الدين اإلسالمي على قيمة المال بصور سليمة وجعله عامال مؤثرا ألن الحاجات 

هي أسس مشاكل التكيف، والشخصية ال تحقق لها الصحة النفسية السليمة التي تهدف إلى 

نسان بحاجة قـد  توافق اإلنسان مع البيئة الخارجية، إال إذا أشبعت هذه الحاجات وشعر اإل

  .أشبعت فعال 

علـى كبـار مـوظفي    " برجـر "وتأكيدا على أهمية الرواتب، فقد كشفت دراسة قام بها  

الحكومة في مصر من بينهم وزارة التربية والتعليم، أن أكثر من نصـف العينـة التـي    

  اختارها من كبار الموظفين ذكروا أنهم ال يستطيعون االعتماد على مرتبـاتهم فقـط وأن   

وأن معظم كبار الموظفين الذين عقد معهم  ، (2)خارجية منهم كانت لهم دخول أخرى % 7

  .مقابالت شخصية ذكروا أنهم دخلوا المهنة ألنه لم يكن هناك فرص أخرى أوسع للعمل 

كما أجريت دراسة أخرى حول أوضاع المدرسين في عشـر دول عربيـة فوجـد أن        

غير راضية عن مهنتهـا  % 47,30  درسات تصل إلى هناك نسبة عالية من المدرسين والم

  (3)    . وقلة فرص الترقية  وأن األسباب الرئيسية لعدم الرضا هو انخفاض الرواتب

 نستخلص من خالل الدراستان أن مرتبات المدرسين في الـدول العربية بصفة خاصة    
 
 
  .47 1صالعربية ،بدون تاريخ،،القاهرة ، دار النهضة سيكولوجية التعلم: عبد الحميد جابر-1

  .210، مرجع سابق، ص إدارة وتنظيم التعليم العام: منير محمد مرسي- 2

   المجلة العربية للتربية ،) وحلولهاالتي تواجه المعلمين العرب  المشكالت(: يزيد عيسى سورطي-3

  .210 ،مرجع سابق ص                           



 

في مستوى نظرائهم فـي دول أخـرى، فمـن قبيـل      ليست والدول النامية بصفة عـامة

المنـاظرة نجـد أن المدرسين في إنجلترا يوظفون بمعرفة السـلطات المحليـة وتحـدد    

على المستوى القومي، وتتكون هذه اللجان من ممثلين للسـلطات  أجورهم لجان خاصـة 

وتقـدم   التعليمية وممثلين عن المعلمين ولكل مرحلة من مراحل التعلـيم لجنـة خاصـة،   

االتفاقات التي تتوصل إليها هذه اللجان إلى وزير التربية وله أن يرفضها أو يقبلها لكنه ال 

يجوز أن يعدل فيها ، وفي حالة موافقته تصبح السلطات التعليمية ملزمـة قانونيـا بـدفع    

ة العالوات أو اإلضافات الجديدة للمدرسين وتبقى هذه االتفاقيات سارية المفعول لفترة زمني

   (1) . ثم يعاد النظر فيها

أما في االتحاد السوفيتي سابقا فان مدرسي المرحلة الثانوية يسـاوي مـرتبهم مرتـب       

الطبيب المبتدئ ، وقد اتخذت هذه الدولة عدة خطـوات لتحــسين أحـوالهم ، وتحـدد     

المرتبات على أساس اإلعداد والخبرة في التدريس والنمو في المهنة، وأن يكون مرتـب  

لمدرس المبتدئ مناسبا لجذب عناصر جيدة للمهنة، وأن تشمل المرتبات عـالوة دوريـة   ا

   (2). خالل عشر سنوات تسمح بمضاعفة المرتب االبتدائي

كما يتمتع المدرسون إلى جانب مرتباتهم ببعض الضمانات ضد الطرد أو الفصـل مـن   

لقي دراسات تجديديـة  الخدمة ويمنحون إجازات دراسية بمرتب يقوم خاللها المدرسون بت

  .لمعلوماتهم

ومن خالل ما ذكرناه ، فإنه مهما صغر شأن العمل الذي يؤديه الفـرد فـإن الناحيـة       

المادية غير مهملة واالعتراف بجهود الفرد تعتبر خير حافز على العمل وال سـيما فـي   

تؤدي إلـى   القطاع التعليمي والتربوي، كما أن المكافآت والعالوات التي تقدم كحوافز قد

نتائج عكسية عندما ال تخضع إلى مقاييس مقننة ومضبوطة كما هو الشأن فـي مكافـآت   

  (3) .المردود التربوي 

  فعجز المدرسين عن توفير الحاجات الضرورية لهم ولعائالتهم قد يجعلهم عرضة للضيق   

 سها المدرسونوالقلق والتوتر النفسي، ويقلل دافعية التعليم وإضعاف حبهم للمهنة، وقد يعك
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  .التالميذ داخل غرف وقاعات التدريس مع ما يرافقها من تأثيرات سلبية على تعلــم

وقد أثبتت دراسات عديدة على وجود عالقة بين نوع المناخ السائد أثناء التدريس من جهة 

وكم العمـل الذي ينجزه التالميذ  ونوع التعلـم وحصيلته من جهة أخرى، فالجـو غير 

المريح والمليء بالضغط والتوتر والبعيد عن الدفء والصداقة يعـوق تحقيـق أهـداف    

ن مستوى دافعية التالميذ للتعلم ، ألن المدرس كمـا رأت جماعـة مـن    المدرس ويقلل م

شأنه كشأن إخوانه في البشرية يهمه أمر مستقبله كما يهمه أمر حاضره " الباحثين العرب 

وهو كلما تقدم في السن عظم اهتمامه بهذا األمر وازدادت مسؤولياته العملية، وكثيرا مـا  

لى القلق ويستيقظ على الخوف، مع أنـه أحـوج   تقض هذه المسؤوليات مضجعة فيبيت ع

  النـاس إلى الطمأنينة وراحة البـال ليتمكن من التفرغ لواجبـاته التـربوية والتـعليمية 

   (1)  .  "الشاقة

ومن أجل المحافظة على كرامة المدرس وصيانة حقوقه، عملت منظمات المعلمـين فـي   

لتعاون مع منظمة العمل الدولية ومع هيئـة  مختلف بـالد العالم واتحاد المعلمين العرب با

وأهم ما تضمنته هذه الوثيقة ،  1996 (2)اليونسكو على وضع وثيقة دولية لمكانة المعلم سنة 

  :فيما يخص الحقوق األساسية للمعلمين ما يلي

ضمان االستقرار المهني واالستمرار في العمل ومنح المعلمين الحماية الكافيـة ضـد    -أ

  .تي من شأنها اإلضرار بحاضرهم المهني أو مستقبلهم اإلجراءات ال

  .يجب أن تتمتع مهنة التدريس بحرية أكاديمية خالل الممارسة : الحرية المهنية  -ب

يجب أن تعطي أهمية خاصة لمرتبات المعلمين بحيـث تتسـاوى   : مرتبات المعلمين  -ج

  .اثلة على األقل مع نظرائهم في المهن األخرى التي تتطلب مؤهالت مم

توسيع مجال الترقيات أمام المعلمين إلى وظائف اإلدارة التعليمية والتفتـيش أو أيـة    -د

وظيفة أخرى، مع مراعاة أن ترتكز الترقيات على تقويم موضوعي لما تتطلبه الوظيفـة  

  .الجديدة من مؤهالت واستعداد مهني طبقا لشروط تحدد باالتفاق مع منظمات المعلمين 
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  :الخدمات االجتماعية والضمان اإلجتماعي -

العلوم االجتماعية على أهمية الخدمات والتأمينات االجتماعية فـي   لقد أكدت مختلف      

إثارة دوافع األفراد وقدراتهم واستعداداتهم للعمل، وأنه من األجدر مراعاة هذه العوامـل 

 النفسية الديناميكية عند العمل ألن هذه الخـدمات تـوفر للمـدرس ولعائلتـه التأمينـات     

شة كما ترفع من معنوياته وتساعده علـى حـل   والضمانات التي تحسن من ظروف المعي

   (1).مشاكل الحياة وإبعاد األحوال الغير المالئمة 

ويأتي دور الضمان اإلجتماعي وباقي المؤسسات االجتماعية في تقديمها للمساعدات التـي  

من شأنها توفير الحماية واألمن ، والمتمثلة في المرافق الصحية والعالج الطبي، وأمـاكن  

وقضاء اإلجازات وغيرها من الضمانات التي تساهم في تحسن صـحة ورفاهيـة   الراحة 

  .الموظف وتكيفه مع عمله 

ذكر أن المعلمين في المناطــق الريفيـة فـي    " محمد منير مرسي"وفي دراسة قام بها 

الـواليات المتحدة األمريكية يتمتعون بميزات خاصة إذ تقدم لهم السكن المجاني المجهـز  

كهرباء ، ويراعى في مشروع بناء أية مدرسة جديدة فـي المنـاطق الريفيـة     بالتدفئة وال

  .توفير السكن المناسب لمعلمي المدرسة 

  :وكل المعلمين في أمريكا أعضاء في اتحاد المعلمين ويعمل االتحاد على توفير ما يلي 

  .تهيئة فرص التدريب المسبق للمعلمين  -

  .معيشتهم حماية حقوق المعلمين وتحسين مستوى  -

    (2) . توفير وسائل الراحة والترفيه لهم عن طريق النوادي والمراكز الثقافية التابعة له  -

إذن فالخدمات االجتماعية تترك أثر مرضيا في المدرس، كما أنها تحقق أهدافا كتنمية     

. روح العمل الجماعي والتعاون وتحسين عالقات العمل، مما يؤدي إلـى زيـادة األداء   

فالموظف شخص متكامل يتأثر بظروف العمل وقت العمل وبعد العمل سـواء داخـل أو   

   (3).خارج المؤسسة التي يعمل فيها 

  وعلى هذا األساس فالعمل التربوي الجيد ال يتحقق إال في ظروف تكون فيها شروط العمل 
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  .مجزية للمدرس وتتوفر له وألسرته الخدمات االجتماعية الضرورية 

وذلـك مـن   وباعتبار أننا بصدد دراسة األوضاع االجتماعية للمدرس في التعليم الثانوي 

خالل معرفة أراء واتجاهات األساتذة في درجة رضاهم عن تلك الظروف،  فإننا ارتأينـا  

أن نتوقف عند نقطة هامة وهي حقوق المـدرس الثانوي كما نـص عليـه  التشــريع    

  .المدرسـي الجـزائري 

  :حقوق المدرس في التعليم الثانوي 3– 4 –1–1–

لجان خاصة بوزارة التربية الوطنية بمشـاركة   يتولى تحديد أجور المدرسين: الراتب  -

نقابة عمال التربية وممثلين عن التوظيف العمومي، وغالبا ما تحدث صراعات بين هـذه  

اللجان ونقابة  المعلمين حول حقوق المدرسين ومرتباتهم ،فتظهر هذه األخيرة في بعـض  

كاإلضراب العام الذي الحاالت إلى دعوة العمال في القطاع التربوي لإلضراب عن العمل 

  . 1993ديسمبر حدث في شهر 

وبالرغم من التحسن الذي طرأ ويطرأ على مرتبـات المدرسين في الجزائـر إال أنها ال 

  . تزال متدينة نظرا لضعف القدرة الشرائية وارتفاع األسعار

فا صـن  20 وتحدد األجور األساسية لعمال التربية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، فـي  

ويشمل كل صنف أقسام وكل قسم على رقم استداللي يحدد األجر األساسي المرتبط  )سلما(

بمنصب العمل، وبعد الزيادات التي قامت بها الدولة لصالح الموظفين أنجـزت المديريـة   

المالية والوسائل لوزارة التربية جداول خاصة بشبكة األجور بحيث جعلـت أمـام كـل    

دينار   43 ,8763الثانوي اه العامل ويقدر األجر األساسي للمدرس تصنيف المبلغ الذي يتقاض

حيـث سيصـل المبلـغ     2001وينتظر أن يحسن في األجر في بداية جانفي  ، (1)جزائري 

دينار جزائري، كما يتحصل المدرسون على منحـة نصـف    10,07800القاعدي للمدرس 

ي تقدم بناء على عملية تقـويم  القاعد من األجر% 20تقدر بـ ) عالوة المرد ودية(سنوية 

  .يقوم بها مدير الثانوية 

يرقى المدرس الثانوي بطريقتين من منصب إلى منصب آخر أعلى منه رتبة : الترقية  -

 كترقيته إلى منصب نائب مدير الدراسات أو مدير الثانوية، أو مفتش، وتتم عملية الترقية 
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انطالقا من خبرته التربوية التي يحددها له التشريع الجاري به العمل وهذا بعد طلـب   -

يقدمه األستاذ لهذا الغرض ويرقى المدرس داخل المنصب الواحد من درجة إلى أخـرى  

ة، ونقطة مفتش المادة أعلى وهذا وفق جدول عام للترقيات يؤخذ فيه بنقطة مدير المؤسس

ويعرض على لجنة الموظفين، ثم تنجز جداول الترقية بمديرية التربيـة بالواليـة تسـلم    

القرارات إلى أصحابها ليستفيدوا من ترقيتهم،  وتحدد الترقيات بعشر درجات ويتبع هـذه  

هـا  الدرجة جدوال للتنقيط ، تظهر تأثير التنقيط من قبل المشرفين في المدة التـي تـتم في  

ومـدة متوسـطة    )ترقية سريعة(مدة دنيا : الترقية وقد قسمها المشرع إلى ثالث مدد هي

   (1)..وهي حق لكل موظف ) ترقية بطيئة( ومدة قصوى )ترقية متوسطة(

وعن طريق درجات الترقية التي تحدثنا عنها، يتم تحديد قيمة مالية مساوية بالدرجة التي 

سي وتعرف بعالوة النقطة البيداغوجية وعالوة الخبرة رقى إليها المدرس إلى مرتبه األسا

  .المهنية 

كيفيـات   المتضـمن  1982ديسـمبر   11المؤرخ في  301 – 82المرسوم تحدث : الغياب  -

  :وهناك  (2)تطبيق األحكام التشريعية الخاصة بعالقات العمل الفردية عن الغياب 

  :الغياب الخاص المأجور -أ 

خاص مدفوع األجر طوال المدة المحددة وهي ثالثـة أيـام    لكل عامل الحق في تغيب -

عمل بسبب إحدى المناسبات ،كزواجه أو زواج ولد العامل أو ازدياد مولود أو وفاة أحـد  

  .األقارب المباشر للعامل أو زوجته، وهذا بعد تحضير األوراق اإلثباتية 

اإلجتمـاعي الشـروط    يوما ويحدد التشريع المتعلق بالضمان 98عطلة أمومة تقدر بـ  -

  .والكيفيات الخاصة بدفع األجر

  .عطلة الحج تقدر بثالثين يوما مرة في العمر -

الحق في التغيب مدفوع األجر في حالة اجتياز اختبار يتسـاوى مدتـه مـدة إجـراء      -

االمتحان مع زيادة حق الطريق بعد أن يشعر الهيئة المستخدمة مسبقـا وتـقديم األوراق 

  . االثباتية
 
 
  ، مرجع سابق )ألساتذة التعليم الثانوي(دليل اإلسناد المتربص : علي عالية، عبد الفتاح شني-1

  .44-46ص                                

  6 4 - 49 .  ص نفس المرجع ، -2



 

  04مدتـه غياب مدفوع األجر يتابع خالله العامل دروسا في التكوين وتحسين المسـتوى  -

  .ساعات في األسبوع 

يستفيد كل عامل يرخص له المشاركة في الملتقيات الوطنية أو الدولية المتعلقة بالبحث  -

العلمي والثقافي من غياب خاص مدفوع األجر ومدته دوام الملتقى مع زيادة مدة الطريق 

  .بعد تقديمه لألوراق اإلثباتية 

يوم ابتـداء من  األمهات المرضعات لهن الحق في الغياب ساعتين مدفوعتين األجر كل  -

يـوم الوالدة مدة أشهر السنة األولى، وساعة واحدة كل يوم مدة أشهر السـنة المواليـة    

ويمكن أن توزع إلى فترتين ساعة في كل فترة أو إلى فترات مقدرة بثالثين دقيقة في كل 

  .فترة 

  :الغياب الخاص غير المأجور -ب 

ألسباب خاصة قـاهرة فـي حـدود     يمكن ألي عامل أن يستفيد من غياب غير مأجور -

أربعة وعشرين ونصف يوم عمل في السنة، عندما تسمح بذلك ضرورة الخدمة ،ويتعـين  

  .عليه تقديم طلب غياب إلى مسئوله المباشر يوضح فيه أسباب الغياب

أما إذا حدث الغياب فجأة فعليه أن يبرر غيابه مباشرة بعد عودته إلى العمل، وإذا أحـدث  

مل ولم يبرر غيابه في المدة المحددة فيه حق للمسؤول باإلضافة إلى خصم وتغيب عن الع

  .مدة الغياب من المرتب أن يقدم تنبيها مكتوبا للتغيب 

إذا حدث للعامل تغيب في العمل بسبب المرض المؤقت أو الطويل األمد أو حوادث أو  -

  .أمراض مهنية 

 بعد تقديم شهادة طبية تؤشر مـن  ال يحق للعامل التغيب عن العمل بدعوى المرض إال -

طرف مصالح الضمان االجتماعي ليتمكن صاحبها من استالم أجرة وفق التشريع المتعلق 

  .بالضمان اإلجتماعي محدد ألجور طوال مدة الغياب 

يشاركون فـي   للذين%  01ونسبة % 09المخصص للضمان اإلجتماعي تبلغ نسبة المبلغ 

المتبقيـة  % 20 مؤسسة اجتماعية تساهم فـي تعويــض  التعاضدية لعمال التربية، وهي 

  .والخاصة بالعالج %  80مــن الضمـان اإلجتماعي، المقدرة بـ 

المشاركين فيها كتقديم إعانات نقدية   كما تقدم مساعدات أخرى لصالح عمال قطاع التربية

 .رهاأو تقديم مساعدات وخدمات طبية أو منح عائلية، كمنح الوفاة ومنحة اليتيم وغي
 
  



 

  : العوامل البشرية المهنية -2-  3-4

تلعب العوامل المهنية دورا هاما في إثارة الدوافع وتحقيق أعظم أداء للعمل التربـوي      

مما يؤدي إلى أكبر إنتاج، حيث أثبتت البحوث السيكولوجية أن سعادة اإلنسان في حياتـه  

ثم فإن اإلدارة المدرسية السليمة بصفة عامة ترتبط ارتباطا كبيرا بسعادته في عمله، ومن 

مسؤولة مباشرة عن مساعدة الموظفين لتحقيق السعادة في العمل، ومن العوامل األساسية 

لتحقيق هذه األهداف إيجاد عالقة طيبة بين األفراد والمجتمع المدرسي بكافـة قطاعاتـه   

ة لهـا أهميـة   وكذلك بين المدرسة والمجتمع الخارجي، ومما هو جدير بالذكر فإن اإلدار

  .المدرسة كبرى في توجيه العملية التربوية و سير العمل ب
  :العالقات االجتماعية داخل التنظيم المدرسي - 3-4-2-1

لقد دخل مصطلح العالقات االجتماعية في مجال التربية حديثا ، واستمدت كيانها من      

في مجال التربية على علم االجتماع وعلم النفس اإلجتماعي، حيث كشفت دراسات عديدة 

أهمية العالقة القائمة بين مجموع أفراد المجتمع المدرسي باعتباره عامال هاما في صـحة  

المدرسين النفسية وتكوين شخصيات التالميذ واتجاهاتهم وميـولهم وإكسـابهم الخبـرات    

       (1)  . المحببة في المدرسة 

يذ وما يتصل بهؤالء جميعا من أولياء وتأتي اإلدارة المدرسية من إداريين ومدرسين وتالم

أمور التالميذ ومن أهالي المجتمع المدرسي والمحيط المدرسي كأهم العناصر التي تحـدد  

نوع العالقة القائمة بين أفرادها وتختلف هذه العالقات من مدرسة ألخرى حسب الفلسـفة  

  .جتمع التي توجد فيه التربوية التي تسير عليها والتي تستمد مقوماتها عادة من فلسفة الم

أن الناظر إلى " بقوله  Postic – M" مارسيل بوستيك" ويؤكد على ذلك المربي الفرنسي 

العالقة التربوية من بعدها النفسي االجتماعي يالحظ ترابطا في سلوك كل من المعـلم 

التربوية وتبعا لذلك فالعالقة  (2 )".وتلميذه أي أن سلوك التالميذ هو انعكاس لسلوك المعلم 

التي توجد بالمدرسة لها تأثير قوي في شخصية التالميذ ، وما يهمنا أكثر في البحث هو 

 عالقات المدرس مع زمالئه في المهنة ومع المشرفين عليه من مدير أو ناظر أو المشرف
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  .وتأثير ذلك على عالقاته بتالميذه داخل حجرات التدريس 

مل حيث تسـاعد  ثم هناك العالقات مع أولياء التالميذ كعامل من العوامل المحفزة على الع

المدرسين في توجيه التالميذ الوجهة التي تحقق الغاية وتخفف من أعبائه الوظيفية وتأديته 

  .لعمله في أحسن الظروف 

  : التالميذعالقة المدرس مع  -3-4-2-1-1
إن الوحدة الثنائية لعملية التربية في معظم األحوال مكونة من مدرس و تالميذ ونشير     

لمدرس بالتلميذ والتي تلعب دورا هاما وأساسيا في بناء شخصية التلميـذ  هنا إلى عالقة ا

الذي يعد أهـم محور في العملية التعليمية ، والفائدة من هذه العالقة هو معرفـة التلميـذ   

  . ومساعدته في اكتـساب العلـم واكتشاف قدراته ومواهبه وحل مشاكله 

يعتمـد علـى مراعـاة المـدرس      تالميذهفدور المدرس في ظل التفاعل القائم بينه وبين 

  .لظروف التالميذ ومستواهم وقدرتهم على اإلستيعاب والمشاركة في األنشطة المدرسية 

ويتمثل دور المدرس أساسا في التحرك بين " ويلخص بر وسو دور المدرس في قوله     

االرتقـاء  قطبين أوال إعطاء معنى للمعارف المجردة وإدخالها في سياقات ذات داللة ثـم  

، ويجب على المدرس في ظـل   (1)" باكتشاف التالميذ على مستوى الحقائق العلمية ثانيا 

العالقة القائمة بينه وبين تالميذه في حجرة الدراسة أن يكـرس وقتـا إليجـاد عالقـات     

شخصية مع التالميذ  وذلك بخلق مواقف تسـاعد علـى التطـور الشـامل للتالميـذ ،           

" التي لها دور في التطور المعرفي لهم، وفي ذلك يقول جون جاك رو سو في كتابه إميل 

يجب على المـدرس أن يحفز همة تالميذه للبحث، وأن يعينهم على اكتشـاف الحقـائق   

في الطريق الموصل عوض إرغامهم على إتباع خطاب المـدرس  بنفسهم وذلك بوضعهم 

     (2)."بصفة سلبية

فالمدرس هنا البد أن يكون مرشـدا وموجها لتالميذه، وأن ربط معهم عالقة قائمة على 

  االحترام  المتبادل ، وأساس كل ذلك قيـادة سليمة بعيدة عن األمـر والنهي والتهديد
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ونشير هنا إلى نوع العالقة المعبرة التي تسـاعد علـى   . الذي يولد جو التوتر والسخط 

قـة احتـرام المـدرس    التعليم الفعال، ليست الصداقة القائمة على أساس المساواة بل عال

كشخصية متفوقة رفيعة المقام يسمح للتالميذ في ظل هذه العالقة أن يوجه إليهم المـدرس  

وينظر المدرس في نفس الوقت كنموذج لتطوير قيمتـه  عوامل أكثر عمومية إلى حد ما، 

  (1) . وأذواقه ومثله العليا

نحو مدرسيهم من أجـل   وقد أقيمت دراسات في هذا الشأن حاولت استطالع أراء التالميذ

الوقوف على أهم الخصائص التي تقربهم من التالميذ، ومن بين هـذه الدراسـة دراسـة  

على بعض تالميذ المرحلتين المتوسطة والثانوية، وقد توصل إلى أن   Weintraubوينتروب 

  :التالميذ يحبون المدرسين الذين يتسمون بعدة سمات أهمها 

التالميذ ومحبتهم لهم والفهم لحاجاتهم ومشـكالتهم والقـدرة   الروح المرحة والتعاطف مع 

   .(2) على الشرح الجيد المبسط 
القائمة على أساس االحترام والمحبة والحرية  هي  فالعالقة الجيدة بين التالميذ ومدرسيهم

نجاح الموقف التعليمي، والتلميذ يعتبر مرآة عاكسة لحالة المـدرس    المفتاح الموصل إلى

ية ، فإن أظهر روح المرح والتفتح للحياة انعكس ذلك على تالميذه ، أما إذا أظهر المزاج

االكتئاب والضيق ال يجد من التالميذ إال بما واجههم به ، وتظهر هنـا أهميـة العامـل    

المـادي والعامل المهني المتمثل في الجو اإلجتماعي الذي يعيشه المدرس داخل التنظـيم  

عالقات المدرس بزمالئه وعالقاته بالمشرفين عليه وغيرها من  المدرسي، ونشير هنا إلى

العالقات التي توجد بمحيط المدرسة ، باإلضافة إلى ظروف العمل الخاصة التـي يعمـل   

  .فيها المدرس كعوامل لها أهميتها في الرفع من معنوياته 

  : عالقة المدرس بزمالئه-3-4-2-1-2
نب كبير من األهمية فهي أوال تحـدد مـدى   عالقة المدرسين بعضهم ببعض على جا    

النشاط وإمكانياته في المدرسة وسير العمل فيها ثانيا، وتنعكس هذه العالقة علـى نفـوس   

  KOUBAالتالميذ في المدرسة باعتبار أن المدرسين قدوة لهم، وقد قام كل من كوبا 
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بدراسة وجدا فيها أن فاعلية المعلم تعد أحسن تقـويم تكويني هـي  WELL – P   وبيـد ويل 

  (1)    . التي تكون في المؤسسة التربوية جماعـة المعلمين

كما أكد عاقل فاخر من خالل أبحاثه التربوية المتواصلة وجود عالقة هامة في المحيط 

    (2)المدرسي هي عالقة المدرسين بعضهم بعض وهذه العالقة تمكن المعلم من نموه المهني

م وسـالمة نفوسـهم   إن عالقة المدرسين بعضهم ببعض عامل أساسي في رفع معنوياته  

: وصحتها ، ويمكننا مقارنة عالقات المدرسين واتجاهاتهم فـي مدرسـتين افتراضـيتين   

األولى يسودها روح التعاون المستمر والمتمثل في تبادل األدوات من كتـب ومجـاالت،   

ويتبادلون الخبرات ويناقشون مشكالتهـم ومشكالت تالميذهم في هيئة التدريس واقتـراح  

حة لكل موقف وكل حالة، ويساعدون بعضهم البعض عند الضـرورة، أمـا   الحلول الناج

المدرسة الثانية فيطغى عليها العداء والعزلة والالمباالة باإلضافة إلى سوء الظن والشـك  

ومن البديهي أن المدرسة األولى يسودها روح المحبة واالحترام والعكس في ,  (3) والجدل

  . ا أن ينعكس ذلك على العمل المدرسي المدرسة الثانية، ومن البديهي أيض

وما يمكن استخالصه أن عملية التربية عملية تعاونية، فالمدرسون يجب أن يكونوا قادرين 

على التعاون فيما بينهم، ألن هذا  التعاون عامل أساسي في إيجاد عالقات بيـنهم وهـذه   

من أداء  عمل في جو العالقة من شأنها أن تساعد على تكيفهم وتطورهم المهني وتمكنهم 

مريح ، وهنا يأتي دور اإلدارة المدرسية في إيجاد عالقة طيبة بين المدرسين، فقد يحدث 

أن تؤدي بعض الوقائع البسيطة  إلى خلق أوضاع خالف ما بين أعضاء هيئة التـدريس  

ومن األمثلة عن ذلك تعديل  جدول الدروس وتوزيع الحصص أو استبعاد المدرسين مـن  

ض القرارات الهامة والخاصة بالعمل المدرسي، فكل هذه الحاالت تؤدي إلى نوع اتخاذ بع

من القلق واالستياء لدى المدرسين وتعمل على انخفاض معنويـاتهم، ويـأتي هنـا دور    

الموجهين والمشرفين على عملية التعليم في خلق جو عمل مالئم يتسـم بـروح المـودة    

  .خلق ظروف النزاع وسوء التفاهم ما أمكن والتعاون واإلنصاف، وبهذا يحاولون دون 
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فالجماعة التي يشعر فيها الفرد بأن له مكانة ورأي وموضع احترام بين زمالئه جدير بأن 

يحقق نجاحا في عالقاته االجتماعية ، وليس أدعى إلى فشل الهيئة التدريسية من وجـود  

  (1). خصام ما بين أفرادها من جهة وبين المدير من جهة أخرى 

  :ير المدرسة عالقة المدرس مع مد -3-4-2-1-3

من أهم مميزات اإلدارة الناجحة إيجاد مناخ صحي يسعد فيه جميع العاملين في حقـل      

المدرسة ومبعث الحركة والديناميكية في العمل هو السـلطة، ويـأتي هنـا دور مـدير     

المـدرسة الـذي يعتـبر الرئيس المباشر والموجه الفني ألسرة المدرسة ،وهو المسؤول 

مل على تحقيق أهـداف التربية العامة في نطاق مدرسته ويسهر على السير األول الذي يع

أن المدير هـو المفـتش الـدائم    " الحسن والمنظم للمؤسسة ، وفي ذلك يرى تركي رابح 

الموجه الفني المقيم ، وهو المرجع بالنسبة للمدرسين يلجأ ون إليه كلما اعترضتهم أمـر  

   (2) ".يحتاج إلى تعاون في حله 

يه فإن العالقة المهنية بين المدرس والمدير ينبغي أن تكون عالقـة متينـة أساسـها    وعل

االحترام والثقة المتبادلة والتفاهم بهدف تنسيق العمل التربوي وتنظيمه، وعلى المـدير أن  

يعمل على تهيئة مناخ اجتماعي سليم وأن يجعل المدرسة أسرة متماسكة، ويمكن أن يحقق 

 ن واالهتمام بهم وبمشكالتهم وإعطاء اعتبار تام آلرائهم ومقترحاتهم ذلك باحترام المدرسي

، وال يتأتى ذلك إال إذا آمن المدير المسؤول بقيمة الفرد بمبدأ المشـاركة والتعـاون    (3 )

ووجود مثل هـذا النوع من المناخ اإلجتماعي إال في ظل إدارة ديموقراطية القائمة على 

  .لة أساس المعاملة الطيبة والعاد

وعلى المدير أو نائب مدير الدراسات وباقي أفراد اإلدارة أن يوفروا للمـدرس ظـروف    

عمل مريحة ويساهموا في تقديم المساعدات الضرورية لحل بعض المشكالت التي تواجهه 

ويساعدوا في خلق جو عاطفي للتالميذ، إذ تنعكس حالة المدرسين النفسية على تالميذهم، 

 في دراستهما للحـوافز المهنـية على    corsوكـوري Mackenzieوقد توصل ماكنزي 
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علـى أن  أجريت على اتجاهات الناس نحو العمل تدل العمل أن معظم أعمال المسح التي 

م تقابـل  الفرص المتاحة أمام المدرسين لالشتراك في حل المشكالت وشعورهم بأن آرائه

بالتقدير وتمتعهم بظروف عمل مريحة وفوزهم برئيس أو مشرف ممتاز، كل ذلـك أهـم    

  (1) .من حفزهم على العمل بالمرتب شريطة ضمان حد أدنى معقول له 

إن العمل الجماعي يؤدي إلى النمو المهني لكل الداخلين في نطاق العملية التعليميـة،      

األمن السليم ينمي القيادة لدى هيئة التدريس جميعـا،  وبحسن الفهم المتبادل  ووجود جو 

وتمكن هذه الظروف أن تسارع بدورها في التوصل إلى نوع التربية والتعليم المرغـوب  

  .في تقديمها للتالميذ 

  :) المفتش(عالقة المدرس بالمشرف الفني  -3-4-2-1-4
لتنظيم والتنسيق في يعتبر المشرف الفني مسؤوال مسؤولية مبـاشرة عن التوجيه وا    

نوع من أنواع النشاط وجه لخدمة " العمليـة التربوية، ويعرف وايلز اإلشراف على أنه 

المدرسيـن وإطالق قدراتهم الكامنة بتذليل ما يعترضهم من عقبات وقدرتهم على القيام 

  (2)  ".  بواجباتهم في صورة أكمل 

قائـدا ديموقراطيـا   ) المفـتش ( كما يرى تركي رابح أنه من الواجب أن يكون المشرف

مخلصا صريحا صادقا ذا روح طيبة، مياال للمودة والمرح ، متمتعـا بشخصـية قويـة    

ديناميكية جذابة ، متصفا ببعد النظر، مزودا بالمهارات والمعلومات التـي تعينـه علـى    

  (3). تحسين المواقف التعليمية وتنميتها 

يش القديمة التي كانـت تمـارس فـي المـدارس     وفي هذا التعبير دليال ناقدا لعملية التفت

الجزائرية ، فقد انحصرت مهمة المفتش بمعنى الكلمة على مراقبة المدرس في تحضـيره  

للمذكرة اليومية أو البرنامج األسبوعي والتوزيع السنوي، وكشف نقاط التلميذ وغيرها من 

عملية فـي سـنوات   المظاهر الشكلية التي كان يحاسب عليها المدرس، وقد عرفت هذه ال

  ماضية بالعملية النـاجحة لدى كـل مفتش يتقن عملية التفتيش المفاجئ، وظـل الجـانب 
  
  ، القاهرة، )ترجمة محمد العزاوي( تعاون ناظر المدرسة الثانوية وهيئة التدريس :إلوو دل برستو ود-1

  . 16، ص 65 19سنة دار النهضة العربية،                        

  .87 3ص ، مرجع سابق، المدرسة الثانوية العامة: فى محمد زيدانمصط-2

  . -  494  484ص المرجع السابق، : رابح تركي-3



 

البيداغوجي محدودا في تقديم ندوات يقوم فيها المدرس بتقديم درسا معينا أمام مجموعـة  

  .من المدرسين ثم مناقشة هذه الطرق البيداغوجية المعروفة عند الجميع 

صبحت نقطة التفتيش في كثير من الحاالت هي السبب في تدهور مستوى النظـام  وهكذا أ

العام للتربية والتعليم، وكان لهذا األسلوب التقليدي أثره فـي جهـود المدرسـين وعـدم     

  .إعطائهم الفرصة للتطور واالبتكار النعدام الثقة والطمأنينة 

أحسن الطرق التربوية ومن ثم  وفي المقابل فاإلشراف الديموقراطي يستطيع أن يقوم على

االستفادة منه في التدريس ووضع بين يدي المدرس  كل جديد في مجال تخصصه وتكوين 

  . عالقات إنسانية سليمة معه لرفع روحه المعنوية وزيادة تحمسه 

إذن فالتوجيه الفني ال ينبغي أن يؤخذ على أنها عملية تتبع فحسـب بـالمعنى الحرفـي      

نبغي أن تؤخذ علـى أنها عملية تحسيس أو مراقبة أو ترصـد ألخطـاء   وال ي ،) تفتيش(

وإنما يجب أن تأخذ على أنها عملية ينصب فيها التفكيـر  ،   (1)المدرسين وتسجيل هفواتهم

في العوامل المختلفة المؤثرة فيها من أجل توجيه المدرسين لتحقيق األهـداف التربويـة   

 .المنشودة 

  :أولياء التالميذ عالقة المدرس ب -3-4-2-1-5
يرى تركي رابح أنه ينبغي أن تكون الصلة وثيقة بين المدرسين وأولياء التالميذ حتى     

يتسنى لهم الفهم الواضح لما يدور في المحيـط المدرسي، فيتعاون الجميع في معالجة 

(2 ).المشاكل التي تعترض المدرس والتالميذ في عملية التعلم 
   

ن العالقة بين المدرس وأولياء التالميذ جيدة، ألن تعاون األهـل  وعلى هذا يجب أن تكو 

مع المدرس شرط أساسي لنجاحه في عمله، ولذلك فعلى المدرس أن يحاول التماس هـذا  

التعاون، ويحاول الوصول إليه ألنه يساهم في حل العديد من المشكالت التربوية والنفسية 

اعد المدرس على فهم تالميذه أكثر وهذا شرط واالجتماعية التي يتعرض لها التالميذ، وتس

 كما يجب على األولياء أن يقيموا عالقة مع المدرسـين تقـوم . أساسي في عملية التعليم 
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على مبدأ الثقة والمصارحة والتعاون لفهم مشكالت المدرسة بصـفة عامـة ومشـكالت    

  .الطالب بصفة خاصة والعمل على إيجاد الحلول لها 

الوضـع المـادي     إلى جانب ما أشرنا إليه من أثر مؤهالت المدرسين ومـدة تـدريبهم  

والعالقات المهنية في تحديد مكانة المدرس، فإن هناك عوامل أخرى تساهم فـي تحديـد    

  .المكانة المهنية للمدرس وبالتالي تحسين العمل التربوي 
 

  :العوامل البيئية وظروف العمل  -3- 3-4
ـ      ة إن وجود المدرس في ظروف عمل مالئمة، من هذه الظروف الصفات الخاصة ببيئ

العمل ، كالجاذبية والنظافة والتهوية واإلضاءة والمبنـى المدرسـي المالئـم والمجهـز     

باألجهزة والمعدات ، وتوافر سبل الراحة للمدرس، كلها عوامل تعمل على تحقيق النمـو  

الدراسة، كما تجعل المدرس يؤدي عمله بأكثر فاعلية  المتكامل لطالبها وتأهيلهم لمواصلة 

  .وراحـة 

تواجد غرفة صالحة وأدوات تجهيز وأدوات التعلم وتوفر المكتبة كلهـا إمكانيـات   إذن ف  

مادية تعيق أو تسير عمل المدرس إلى جانب أتعابه التي تدخل ضمن ظـروف عملــه   

كعدد  ساعـات العمـل واكتظاظ األقسام وغيرها هي عوامل ذات تأثير فعال على عمل 

  .المدرس 

  : الوسائل التعليمية – 1
عرف الوسائل التعليمية على أنها مجموعة من المواد واألدوات التي يستخدمها كل من ت    

  (1). المدرس والتلميذ لتحقيق األهداف التعليمية 

وقد ظهرت أهمية الوسائل التعليمية نتيجة للتغيرات التي ظهرت حديثا كـالتطورات فـي   

إلى تضخم المواد الدراسـية  المجال المعرفي نتيجة تنوع المعارف واالبتكارات، مما أدى 

  .والمناهج ، وقد أوجب ذلك استعمال وسائل التدريس إلكساب التالميذ الخبرات المختلفة 

ويمكن القول أن الوسائل التعليمية لها أهميتها في العملية التعليمية ألنهـا تسـاعد علـى      

ما خفـي   تفعيل الصف وتعميق التواصل بين المدرس والتالميذ وتمكن من الوقوف على

  من جوانب الموضوع، كما تساهم أيضا في إحداث تغيرات في سلوك المتعلم الـذي يقوم 
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أحيانا بدور الفاعل األساسي في التعلم شرط أن يحسن اختيارها  مـن حيـث ارتباطهـا    

  .س بما يضمن صالحية استعمالها ومردو ديتها وقيمتها  في التعليم بموضوع الدر

  :ساعات العمل  – 2

ساعة باإلضـافة إلـى    18يصل مجموع الساعات القانونية التي يعملها األستاذ الثانوي   

الساعات اإلضافية التي تسند لألساتذة زيادة عن نصابهم القانـوني ، حيــث تتـراوح   

واحدة إلى ست ساعات في المواد األدبية ومن ساعة واحدة إلى ساعة من  هـذه الساعات

وبعملية حسـابية نصـل إلـى أن أغلبيـة      ، (1)العلمية واللغات ثمان ساعات في المواد 

المدرسين يقضون ثالث إلى أربع ساعات، وأحيانا أكثر إذا أضفنا إليها الساعات اإلضافية 

قت الغير الرسمي الذي يقضيه المدرس فـي  مع حوالي أربعين تلميذا ، هذا إذا أضفنا الو

مراقبة أعمال التالميذ وتصحيح الفروض واالختبارات وتخصيص كـل ليلـة لتحضـير    

الدروس التي يقدمها في الغد واألعمال اإلداريـة األخـرى الخاصة بالوثـائق اإلداريـة   

الخـاص   التي يطالب بها المدرس، كالتوزيع السنوي للبرنامج والكراس اليومي والـدفتر 

بالقسم، كل هذه األعمال يقوم بها المدرس يوميا حتى أنها قـد ال تتوقـف عنـد حـدود     

المؤسسة التي يعمل فيها بل قد تتبعه في بعض المرات إلى البيت، لذلك فإن هذه األعمال 

تتطلب من المدرس قدرة كبيرة على مقاومة الجهد الذي يبذله وهذا التعـب يصـعب أن   

   .رسوا مهنة التعليم يتخيله الذين لم يما

  :اكتظاظ األقسام  – 3

أن اكتظاظ األقسام التربوية يقتل البيداغوجيا ويخلق "   Guy Vermeilفبراميل يرى غي     

العدوانية، نتيجة لصعوبة مراقبة سلوكات وتصرفات عدد كبير من التالميذ في آن واحـد  

للمعلم والمتعلم على السـواء  كما أنه عامل على كثرة الفوضى، وهذا الجو يسبب إرهاقا 

   (2)".كما يؤثر سلبا على تحصيل التالميذ 

فالمدرس الذي يعمل عدة ساعات يوميا في أقسام مكتظة بالتالميذ يتعـب ويفقـد نشـاطه    

 فإذا أردنا حسب فرميل تربية سليمة للتالميذ . ويؤدي إلى شعوره بالملل واإلحباط والفشل 
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فـي األصـل هـي مهنـة شـاقة      البد من تقليص عدد التالميذ، ذلك أن  مهنة التدريس 

فالكثير من  ،(1) وممارستها يتطلب زيادة على المؤهالت التربوية زيادة قناعة وحب المهنة 

المدرسين أتوا إلى مهنة التعليم صدفة دون حبا فيها ، لذلك البد من إعـادة النظـر فـي   

ـ  ل أن كيفية اختيار وتكويـن المدرسين، وتقليص ساعات العمل في اليوم ، فحسب فرمي

كثرة ساعـات العمل ال يسمح للقاء المدرس مع زمالئه بالمهنة والتالميذ واألولياء، وهذا 

  .واإلرهاق يسبب للمدرس التعب 

قام به عبد المالك الناشف حيث طالب  )ساعدوا المعلم ويسروا له عمله( وفي مقال بعنوان 

  :بإعفاء المعلم مما يأتي 

  .التخفيض من الحصص األسبوعية -

  .مذكرات التحضير الشكلية -

  .تلقين المعلومات الكثيرة المتزايدة بأسلوب السردي الوصفي -

  .االنفراد بالعبء التعليمي -

  .التقارير التقويمية التقليدية من المشرفين -

ويرى باإلضافة إلى هذا ضرورة أن نسير له عمله من الناحية الفنيـة ويتطلـب تسـيير    

  : اإلجراءات التالية 

  . قليص في عدد التالميذ في القسمالت - 

  .تزويده بالوسائل الضرورية -

  .تعديل المناهج التربوية والكتب المدرسية -

  .مشاركة المعلمين في تغيير والتجديد ووضع المناهج والمواد التعليمية وبرامج التدريب -

   (2) .تحسين العملية عن طريق التعاون بين المعلم والمدير والمشرف التربوي -

وخالصة ما ذكرناه سابقا فإن عوامل الرضا المهني المؤثرة على عملية التدريس تتمثـل  

  :في

 مناسبة وعدالة األجور بحيث تتفق مستويات األجور مع أعباء ومسؤوليات الوظائف -1 
 .مع مستوى المعيشة السائدة  و
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مالئمة ظروف العمل وبيئته سواء تعلق منها بالوسائل أو ما تعلـق منهـا باإلضـاءة     -2

  .والتهوية ووسائل األمن وغيرها

  .تقدم فرص الترقية وتقدير الكفاءة  -3

ينهم وبـين اإلدارة  توافر عالقات طيبة بين العاملين وتوافر فرص الصداقة والتعاون ب -4

  .المدرسية 

  .فعالية وموضوعية وعدالة أساليب اإلشراف الفني -5

ولهذه العوامل وغيرها أهمية في استثارة حماس المدرسين ألداء العمل بما يحقق األهداف 

  .التربوية
 
  :تقويم عمل المدرس -  3-5

ـ       داف المنشـودة  التقويم من الوجهة التربوية هو إصدار حكم على مدى تحقيـق األه

ويتضمن ذلك دراسة اآلثار التي تحدثها بعض العوامل والظروف في تسيير الوصول إلى 

  (1). تلك األهداف أو تعطيلها واتخاذ قرارات بشأنه

التقويم عادة يفهم على أنه مصطلح شامل واسـع  " ولقد عرف هاري جرين التقويم  بقوله 

بر اصطالحا شامال لتقدير برنامج المدرسة أو المعنى، والتقويم حديث الصلة بالتعليم ويعت

  (2)".الخطة الدراسية والمناهج والوسائل التعليمية، وقياس عمل المدرس ونمو التالميذ 

من خالل التعريف يفهم أن التقويم أصبح عملية شاملة لكل جوانب العملية التعليمية مـن  

  .نة تلميذ ومدرس ومنهج ونشاط تربوي يعبر عن ظاهر سلوكية معي
إن عملية تقويم عمل المدرس عملية صعبة ومعقدة ينبغي أن يراعى فيهـا سلسـلة مـن    

 القضايا والعوامل والطرق المنهجية لدراستها حتى تؤدي عملية التقويم أهـدافها األساسية، 
  .المتمثلة في تحسين التعليم 

دوار التي يقومون وتقويم عمل المدرسين أثناء الخدمة البد أن يقوم على أساس معرفة األ

 بها  في العملية التربوية، وتختلف هذه األدوار تبعا لنوع المدرسة وطبيعة المادة الدراسية
 والظروف البيئية ، وثقافة المجتمع والفروق الفردية ودرجة أدائهم للعمل ، فبناء حكم على
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أداء المدرسين ال يمكن أن يتم إال بجمع بيانات ومعلومات عن أدوارهم ومراعاة التكامـل  

أن تقوم على أساس من الدقة ال على مجرد الحكم الشفهي فهذه العملية  يجب .  فيما بينهما

و أن تكون مستمرة، وعلى القائم بها أن يكون على دراية واسـعة   (1)واالنطباعات الذاتية 

بالعملية التقويمية التربوية ، ذا تكوينا متينا وخبرة كافية في الميدان التربوي لمـا لهـذه   

فسية المدرس، ذلك أن صدق وموضوعية العمليـة  العملية التقويمية من تأثير فعال على ن

تحقيق التكيف المهني للمعلم، وعكس ذلك يسبب له االنزعاج  التقويمية عامل مساعد على 

وقلة العمل ، وعن طريق هذا العمل يمكن للمقوم أن يحكم على مدى تحقيـق األهـداف   

  .التربوية 

  : وسائل تقويم عمل المدرس  -

  :ويم عمل المدرس والحكم على مدى نجاحه في عمله منها هناك وسائل عدة لتق    

  .أخذ رأي المدرس نفسه والحكم على نفسه -

  .أخذ رأي المدير أو الناظر في المدرس -

  .أخذ رأي المشرف الفني في المدرس -

أخذ اآلراء التي يتناقلها التالميذ، عن المدرس أو نتائج التالميذ كطريقة لتقويم العمـل   -

  .بتأكيد آثار جهوده في تالميذهالتعليمي 
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  :خالصة الفصل  -

اص يهمه أمـر مسـتقبله   في آخر هذا الفصل نستنتج أن المدرس مثله مثل باقي األشخ   

فهو دائما يرغب في أن يصل إلى مستوى معين من المعيشة، ونموه وتقدمه فـي المهنـة   

ورغبته فيها متوقف على أساس ما تحققه من رغبات وإشباعات نفسية ، ووجود الحوافز 

شرطا ضروريا في الرضا عن المهنة، هذه العوامل التي تتعلـق بالجانـب اإلقتصـادي    

ترقية أو متوقف على أساس ما تحققه المهنة من عالقات اجتماعيـة تسـهل   ،كاألجور وال

عليه  اإلستمرار في العمل، ألن وجود المدرس في جو إجتماعي يجعله أكثر رغبة فـي  

المهنة وهناك الظروف المهنية المادية التي تسهل عليه القيام بواجبه التربوي، مما ينشـأ  

الرضا إذا غابت هذه العوامل كالتكوين، الوسـائل   عنه شعورا بالرضا إذا توفرت أو بعدم

التعليمية ، عدد التالميذ ، عدد ساعات العمل ، وغيرها من الشروط اإلجتماعية والمهنيـة  

  .التي لها دور في تقويم عمل المدرس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 

 
  

  
  
  
 
  

  
   
 
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

  البـاب الثـاينالبـاب الثـاين
  الـدراسـة امليـدانيـةالـدراسـة امليـدانيـة



 

  :مـدخـل * 
أي مرحلة تعليمية ال تتوقف عند تطور المناهج والطرائـق   إن فعالية المدرسين في     

واألساليب التعليمية والتقويمية ، وإنما يعتمد على المدرسين أنفسهم مـن حيـث كـونهم    

راضين عن المهنة أو راغبين فيها أو محجمين عنها، فهم  يسعدون إذا ما تـوفرت لهـم   

م بهـم وبمشـكالتهم االجتماعيـة    شروط التقدم والتطور، ومن هذه الشروط زيادة االهتما

  .والمهنية 

ونظرا ألهمية الدور الذي يقوم به المدرس من حيث إعداد األفراد للحياة اإلجتماعيـة      

باعتباره العصب الرئيسي في نجاح التربية وتحقيق أهدافها وغاياتهـا، وأهميـة الرضـا    

، فقد تركزت دراسـتنا  المهني في عمل المدرسين وتقديرهم خطورة المهنة التي يؤدونها 

الميدانية في أهم مرحلة من مراحل النظام التعليمي وهي المرحلة الثانوية، حيث حاولنـا  

من خالل الدراسة أخذ أراء أساتذة التعليم الثانوي العام والتقني في درجة رضـاهم عـن   

لـك  بعض العوامل اإلقتصادية والمهنية داخل بيئة العمل، ورأيهم أيضا في تأثير تـوفر ت 

  .العوامل أو عدمها على عملية التدريس 

ومن أجل الوصول إلى ذلك ، فإننا قمنا بتقسيم عمل الدراسة الميدانية إلى أربعة فصـول   

حيث حددنا في الفصل الرابع عينة الدراسة والمنهج المستخدم ، كما عرفنا بالميدان مـن  

فصل الخامس فقد خصصناه حيث المجال الزمني والمكاني وخصائص أفراد العينة ، أما ال

لتحليل وتفسير معطيات الفرضية األولى ، كما قمنا في الفصل السادس بتحليل معطيـات  

الفرضية الثانية والثالثة ، أما الفصل السابع فقد إشتمل على تحليل وتفسير بيانات الفرضية 

  . الرابعة والنتائج العامة للدراسة وأخيرا الخاتمة النهائية للدراسة

      

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 
  

  

  
 
 
 
  

  

  

  

  الفصـل الـرابـع
  

 منهجية الـدراسة الميدانية وخصائص أفراد العينة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  : منهـج وعينـة الـدراسة -4-1

  :المنهج المعتمد في الدراسة  1-1-4-

إن كل بحث علمي يرتكز على منهج معين يتبعه الباحث من أجل الوصول إلى نتائج      

بيعة موضوعنا تحتم علينا اختيار المسح الميداني الذي يعتمد على دراسة علمية دقيقة، وط

المتغيرات في وضعها الطبيعي، أي دراسة األوضاع المختلفة الراهنة والتعـرف علـى   

المتغيرات التي تتحكم فيها من خالل جمع البيانات وتصنيفها وتفسيرها، ثم تعميمها وذلك 

  .لالستفادة منها في المستقبل

قد اخترنا هذا النوع من المناهج الذي يعتمد على طريقة التحقيق الميداني باسـتعمال  و    

العينة، أوال لغياب المعلومات عن موضوع بحثنا بالنسبة للجزائر وثانيا بغرض التعـرف  

على الظروف التي يعمل فيها المدرس والتي تمثل جانب األوضاع االقتصادية والمهنيـة  

عن مهنة التعليم ، ثم تحليل البيانات المتحصل عليها و تفسيرها  وتأثيرها في درجة الرضا

  .  و تقويم تلك األوضاع من أجل إيجاد العوامل التي تساعد في زيادة أداء المدرس لمهنته

  

     : عينـة الـدراسـة 1-2-4- 

 العينة جزء من المجتمع الكلي المراد تحديد سماته ممثلة بنسبة مئوية يتم حسـابها        

ويراعـى فـي   .  (1)طبقا لمعاييره اإلحصائية ، وطبيعة مشكلة البحث ومصادر بياناتـه  

اختيارها تنوع العوامل والظروف التي تتداخل في العمل التربوي للمدرس فـي مختلـف   

  .المؤسسات التعليمية

ومن ثم نؤكد على أهمية اختيار عينات مختلفة حتى تسهم في عمليـة الحصـول علـى    

زمة وذلك بحصر العوامل والظروف التي تؤثر على العمل التربوي للمدرس البيانات الال

في التعليم الثانوي ومشكالته الواقعية التي بدورها تؤثر على النظام التعليمي في المجتمع 

  . الجزائري

  ولهذا الغرض اعتمدنا على مجموعة من المؤسـسات الثـانوية في والية من واليـات
 
  ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية  تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم: محمد   عبد الحميد-1
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الوطن وبالضبط في  والية البليدة ، وقد بلغت جملة عـدد المـدارس الثانويـة سـبعة     

قـد  أما عن الطريقة التي تم بها استخراج العينـة ف  .مؤسسات منها العامة ومنها التقنية

  : كانت بطريقتين مختلفتين لفئتين اجتماعيتين

اعتمدنا في اختيار عينة األساتذة على طريقة الحصة التي تعتمـد  :  عينة األساتذة   -أ 

فئات على أساس بعض المتغيرات وانتقاء عدد معـين  على تقسيم أفراد مجتمع البحث إلى 

   (1).من الحاالت في كل فئـة )حصة (

نا سابقا سبعة ثانويات موزعين عبر تراب والية البليدة ، وراعينا في وقد اخترنا كما ذكر

هذا االختيار التنويع بين نوعين من التعليم الثانوي عام وتقني من بين عدد من البلـديات  

التابعة للوالية، ثم اخترنا من بين مجموع األساتذة الذين يعملون في هذه المؤسسات فئـة  

لمئوية آخذين بعين االعتبار متغيرات هامـة تناسـب طبيعـة    معينة منهم بطريقة النسبة ا

الموضوع الذي نقوم بدراسته ، كمتغير الجنس والخبرة المهنية ومكان العمل؛ وبذلك يمكن 

  :    أن نوجز المراحل  التي تم بها اختيار وتحديد عينة األساتذة كاآلتي

ملون في مختلف المؤسسات الموجودة االعتماد على قائمة األساتذة الذين يع :  المرحلة األولى

حضري (في التراب البليدي واختيار سبع مؤسسات منها أخذين بعين االعتبار مكان العمل

  .)وشبه حضري

اعتماد قائمة أسماء األساتذة في المؤسسات التي وقـع االختيـار عليهـا     : المرحلة الثانية

مـدرس   370د بلغ عـددهم  يكونون مجتمع البحث وق  واستخراج مجموع األساتذة الذين

  .)مرسمين(ومدرسة تجاوزت أقدميتهم الخمس سنوات وهم من األساتذة المثبتين

أستاذ ، حيث تم ذلك باستخراج نسبة من مجمـوع   100اختيار عينة من :   المرحلة الثالثة

األساتذة في كل ثانوية وهذا بطريقة حسابية ، أي قسمة عدد األسـاتذة الموجـودين فـي    

بلغ مجمـوع   ينة على المجموع الكلي لمجتمع البحث وبالتالي حصلنا على فئتينثانوية مع

كما راعينا في االختيـار تقـارب نسـبة    . مدرسة 49مدرس و 51عدد الذكور المدرسين 

الذكور مع نسبة اإلناث في بعض المـؤسـسات التي يتسـاوى فيهـا عـدد الــذكور     

 ت فالفرق بين الذكـور واإلنـاث مدرسالمدرسين مع عدد المدرسات ، أما باقي الثانويا

   

  
  .397، مرجع سابق ،ص قاموس علم االجتماع: غيث عاطف -1-



 

واحد في كل ثانوية وذلك حتى يكون لكل جنس دوره في الدراسة ، و تكون المعطيـات   

  .متنوعة والجدول اآلتي يوضح لنا توزيع أفراد العينة 
  

  المجمـوع  اإلنـاث  الذكـور  نـوانالعثانويات ومتاقن والية البليدة  

ثانـوية ماحي محمد 

  المتشعبة
  19  09  10  دائـرة البليـدة   

  19  09  10  دائـرة البليـدة     متقنـة بلقاسم الوزري

  20  10  10  دائـرة البليـدة     ثانـوية عمر بن الخطـاب

  10  05  05  دائـرة بوقـرة     متقنـة جـابر بن حيـان

  12  06  06  دائـرة األربعـاء   ثانـوية البتـاني 

  12  06  06  دائـرة مفتـاح     ثانـوية لكفيف أحمد

  08  04  04  دائـرة مفتـاح  متقنـة مفتـاح

  100  49  51  المجمـوع

  

إن الغرض من أخذ عينة التالميذ هو التعرف على أراءهم واتجاهـاتهم   : عينة التالميذ-ب

جات في التعليم الثانوي، وأهم وسيلة لتقويم عن أساتذتهم باعتبارهم أهم المدخالت والمخر

نظرا لطبيعة العالقة التـي تـربطهم مـع    العمل التربوي للمدرس داخل حجرة الدراسة 

  .نسبيا لصعوبة عملية التقويم وتعقدهاالمدرس في القسـم، إال أن هذا التقويم يمكن أخذه 

ل، فكان اختيار عينـة  فالتقويم يستدعي دقة تامة وقدرات خاصة ومختصين في هذا المجا

التالميذ إال تعبير عن وجهة نظرهم العامة كجزء من عملية التقويم التـي تتـداخل فيهـا    

  .عناصر أخرى

تلميذ وتلميذة بطريقة عشوائية من سبع مؤسسات تشمل كافـة  126 وقد تم اختيار عينة من

اخترنا مـن  سنوات الدراسة ومختلف المواد التعليمية الموجودة في مجتمع البحث، حيث 

 تلميذ وتلميذة بطريقة عشوائية، ولم نأخذ عينـة كبيـرة ألن موضـوعنا    18كل مؤسسة 



 

متوقف على دراسة الظروف االقتصادية والمهنية للمدرسين من خالل استجواب هـؤالء  

أما عينة التالميذ فالغرض منها كما ذكرنا سـابقا هـو معرفـة    . في درجة رضاهم عنها

لعملهم التربوي في ظل تلك األوضاع التـي يعيشـونها، وقـد     أراءهم في أداء المدرسين

مستوى األولى (في كل مؤسسة شملها البحث على ثالث مستويات تعليمية  18وزعنا العدد

  .وتم تطبيق استمارة استبيان على أفراد العينة )ثانوي، الثانية ثانوي، الثالثة ثانوي
 

  :تقنيـات الدراسـة – 4-2 
  : لبيـانـاتاأدوات جمـع  -4-2-1

توصف الدراسة التي نقوم بها بالدراسة الوصفية التحليلية لمرحلة التعلـيم الثـانوي         

وكيفية زيادة فاعلية المدرسين وكفاءاتهم بإبراز العوامل والظروف المؤثرة فيهم لتحقيـق  

األهداف التربوية بصورة عامة، ومن هذا المنطلق تعتمد الدراسة علـى مبـدأ المرونـة    

  .منهجية وتطبيق أكثر من أداة لجمع البياناتال

   :اإلحصـاءات والبيـانـات الجـاهزة -أ 

البيانات وسيلة هامة لجمع المعلومات حول التالميذ والفئـات المهنيـة التدريسـية           

  .واإلدارية التي تشارك في العملية التربوية

طلبات الدراسة ، من عـدد  وعليه فقد استخدمنا معطيات ونشرات إحصائية التي تغطي مت

عدد التالميذ، عــدد   (األساتذة بصفة عامة وإحصائيات خاصة بتعريف ميدان الدراسة 

  ).الخ  …األسـاتذة، عـدد البنـايـات 

 : المـالحظة -ب
المالحظة من أهم الوسائل التي يستعملها الباحثون االجتماعيون في جمع البيانـات         

اعي، ويتم ذلك بمالحظة الظروف االقتصـادية واالجتماعيـة   والحقائق من الحقل االجتم

للمنطقة التي ينحصر فيها البحث ، كما تمكنه من مالحظة سلوك وعالقـات وتفـاعالت   

المبحوثين، واالطالع على أنماط وأساليب معيشتهم والمشكالت الحياتية التي يتعرضـون  

  .إليها، فالمالحظة هي رؤية وتفحص ظاهرة موضوع الدراسة

وقد اعتمدنا على المالحظة البسيطة من خالل وجودنا في الميدان، وسـاعدنا ذلـك فـي    

اختيار الموضوع وهذا بعد مالحظتنا للظروف المهنية والعالقات اإلنسـانية بـين اإلدارة   

والمدرسين، كما ساعدنا ذلك في جمع وتصنيف الحقائق وتحليلها وبالتالي الوصول إلـى  



 

لبحث وتحديد استمارات أوليـة خاصة باألساتذة والتالميذ معا تحديد الفرضيات الالزمة ل

  .وهذا عن طريق الـدراسات السـابقة

      :استمـارة االستبيـان  -ج

بأن الجواب المنتظر يعبر مباشرة وبالطريقة «   Claude Javeauيرى كلود جافيو      

ولهـذا   (1) »مهـا  الصحيحة والمفيدة عن الظاهرة االجتماعية المـراد معرفتهـا أو فه  

      .فاالستبيان يعد وسيلة هامة من أدوات المسح الميداني 

وقد حددنا في بحثنا استمارتين اثنتين، األولى خاصة بموضوع الدراسة وهـي اسـتمارة   

أسئلة األساتذة، والثانية استمارة تقويمية لعمل المدرسين لعينة من التالميذ في كل مؤسسة 

ختيارها لتمثل مجتمع البحث، وقد كان تحديد االستمارتين بصـفة  شملتهم العينة التي تم ا

 : نهائية عبر خطوات وهي

      :  مناقشـة استمـارة البـحث -1

لقد تم بالفعل مناقشة أسئلة االستمارة األولية مع أعضـاء هيئـة التـدريس واإلدارة           

المـد راء واألسـاتذة   المدرسية، حيث استدعى منا ذلك تحديد مقابالت مع بعض النظار و

الذين هم في ميدان العمل فترة من الزمن لتحديد مهام كل منهم في المدرسة الثانوية، كما 

تمت مقابلة أيضا مع بعض المقتصدين للتعرف على األجور والمبلغ القاعدي للمدرس في 

د استمارة التعليم الثانوي، ولقد كشفت هذه المناقشة عن آراء إيجابية أفادتنا كثيرا في تحدي

  .  البحث الخاصة بموضوع الدراسة

   : الدراسـة االستطـالعية -2

من األساتذة على مستوى مؤسسة ثانوية عامة المحددة لعينـة الدراسـة    10تم اختيار     

من التالميذ قبل تطبيق استمارات البحث كلية، وقد أفادتنا هذه الدراسة التجريبية في  16و

رتيبها واعادة صياغة مضامينها بما يتالءم والفرضيات التي تـم  تعديل عدد من األسئلة وت

. تحديدها في البحث، وحتى يمكن أن نأخذ مختلف الجوانب الخاصة بالعمليـة التربويـة   

ومن بين األسئلة التي تم تعديلها سؤال هل يتخذ المدير لوحده جميع القـرارات الخاصـة   

، وحـذف أسئلة أخرى مثل هـل يقاطــع   )ةبالتنظيم الداخلي للثانوي(بالبرنامج التربوي

األساتذة بعضهم البعض أثنـاء االجتمـاع، وكـان سبب الحـذف والتعديـل هو عـدم  

  .تجاوب المبحوثين مع تلك األسئلة 
 

, éditions dorganistion, l’enquête par questionnaire:  javeaux Claude  -1- 
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واعتمدنا كما ذكرنا سابقا على مقابالت بواسطة االستمارة عند مأل االستمارات مع بعض 

األساتذة ، وقد أدل هؤالء بآراء أفادتنا أثناء عملية التحليل ومع بعـض التالميـذ كـان    

  .غرضنا هو متابعتهم من أجل اإلجابة الصريحة على األسئلة المقترحة في االستبيان

  :ت عرض البيـانـات أدوا 2-2-4-

تعتبر أدوات عرض البيانات المتحصل عليها عن طريق االستمارة هـي الوسـيلة          

الهامة التي يتوصل بها الباحث لتحليل وتفسير مختلف الحقائق والمعلومات التي يجمعهـا  

، والجـداول اإلحصـائية من أهم األدوات لعرض البيانات المعتمـدة علـى    من الميدان

  .المتغيرات ببعضها البعض من أجل التحلل السوسيولوجي لهاربط 

، كالجنس ومكان العمل والخبـرة  المهنيـة    وقد اعتمدنا في بحثنا على متغيرات مختلفة

والحالة المدنية وغيرها، وتأثيرها على متغيرات أخرى كمتغير الرضا عن األجر ومتغير 

  .التأثير، كتأثير األجر على العمل التربوي

ما فيما يخص أدوات التحليل فقد اعتمدنا على التحليل الكمي والكيفـي، كمـا دعمنـا    أ   

تحليلنا بأقوال بعض األساتذة الذين جرت معهم مقابالت بواسطة االستمارة وتحليل بعض 

واستعملنا أيضـا تقنيـات حسـابية    . أسئلة االستمارة دون اللجوء إلى التحليل الكمي لها

السـن، الخبـرة المهنيـة، الراتـب      (بعض المتغــيرات  كحساب المتوسط الحسابي ل

، هذا باإلضافة إلى األشكال البيانية والمتمثلة في الـدوائر النسـبية لـبعض     …)الشهري

 .الجداول 
 
  :   التعريـف بميـدان الـدراسة - 4-3 

بما أن الغاية األساسية من إجراء  الدراسة هو الوقوف على أهم المشكالت والعراقيل     

تي يعاني منها المدرسون في التعليم الثانوي العام والتقني وبتالي معرفة درجة رضـاهم  ال

. أو عدم رضاهم عن مختلف العوامل االقتصادية والمهنية التي  تؤثر في عملهم  التربوي

وحتى نتوصل إلى ذلك فإننا اعتمدنا التحقيق الميداني على عينة األساتذة الذين هم محـور  

نية وعلى عينة التالميذ الذين يعتبرون أهم وسـيلة لتقـويم أداء المدرسـين    الدراسة الميدا

لعملهم التربوي، و التأكيد على وجهات نظر األساتذة  فيما يخص المعطيات التي توصلنا 

  .إليها من استمارة البحث الخاصة بالمدرسين

 الميدان الذي جرت وعلى هذا األساس فقد ارتأينا أن نبدأ العمل الميداني بتقديم تعريف عن 
 



 

 :   فيه الدراسة من حيث المجال المكاني والزمني

I- المجـال المكـاني :  

تحتل مدينة البليدة عاصمة المتيجة مكانة استراتيجية هامة نظرا لموقعها الجغرافـي       

م 1825المتميز، بدأت المدينة تعرف ازدهارا في بداية الفتح العثماني ولكنها تعرضت عام 

، كما  (1)فقد المدينة وجهها، بعد ذلك تم إعادة بناءها من جديد من طرف السكان لزلزال أ

كانت المدينة ملتقـى   ، وقد 1830الوطن سنة تعرضت للغزو االستعماري كباقي مناطق 

ومقر االجتماعات ألبرز زعماء األحزاب السياسية، كما أعطت البليدة خالل الثورة أروع 

سبيل استرجاع الحرية واالستقالل، وعنـد نيـل االسـتقالل    أمثلة البطولة والتضحية في 

م أصـبحت  1974لسـنة  اكتسبت البليدة طابع بلدية وعند صدور قانون التنظـيم اإلداري  

مركز الوالية ، حيث شملت عدد من الدوائر والبلديات ولكن عند إحداث التنظيم اإلداري 

  .بلدية  25حاليا ليدة عدد من البلديات وتضم والية الب م تم انفصال1984لسنة

أما حدودها الجغرافية فهي تحتل موقع وسط بين واليات الوطن حيث يحدها من الشمال  

  محافظة الجزائر الكبرى ومن الجهة الشمالية الشرقية والية بومرداس، أما من 
 الجهة الشمالية الغربية والية تيبازة ومن الجهة الشمالية الشرقية والية البويرة ثم والية

ووصل عدد سـكانها   ²كلم 1482.86تبلغ مساحتها الحالية. عين الدفلى من الجهة الجنوبية 

كما عرفت الوالية انتعاشا في .   (2)ألف نسمة 784,283م إلى 1998في آخر إحصاء لسنة 

مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية وقد عرف الجانب التربوي والتعليمي 

 :  ناطق الوالية والجدول التالي يوضح ذلكانتشارا في كل م
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  . 6 -7، ص1982العيد السنوي لمدينة البليدة ، بمناسبة:  ة مونوغرافية البليد  -1

2000, p3. la wilaya de Blida par le chiffre, Avril,:  D.P.A.T -2     
 
 
 
 



 

                   

  )2.(  )2000  إحصاء سنة   (ع التعليم في والية البليدةيبين وض:   )02( الجدول رقم
  

  عدد المؤسسات  عدد األساتذة عدد التالميذ    نـوع التـعليم 

  301  3343 133481  التعليم األساسي الطور األول والثاني
  90  3008 61360  التعليم األساسي الطور الثالث
  29  1694 30350  التعليم الثانوي العام والتقني

  420  8045 225191  جموعالم
   

وبالنسبة للمؤسسات التعليمية التي جرى فيها البحث الميداني فقد اخترنا كما ذكرنا    

  :  سابقا سبع ثانويات موزعين عبر أربع بلديات ويأتي تعريف كل ثانوية على التوالي
  ):مركز الوالية(بلدية البليدة   -1

بالتعليم الثانوي المتشـعب والثانيـة خاصـة     اخترنا منها ثالث ثانويات األولى خاصة   

  : بالتعليم التقني، أما الثالثة فتختص بالتعليم الثانوي العام واليك تعريف كل واحدة
   :ثانويـة ماحي محمـد المتشعبـة  -أ -

الكلية م ، تبلغ مساحتها 1986تم إنشاء هذه الثانوية المتعددة االختصاصات الشاملة عام     

بها 31  عـدد األقسـام  غير مبنية ،  يبلغ²م 800مبنية و ²م  6720جد منها يـو ²م14720

قسم في المستوى   12في المستوى الثاني و  09في المستوى األول و  10قسم بيداغوجي،

مخابر،مخبران للعلوم الطبيعية ومخبران للعلوم الفيزيائيـة، بهـا    04 النهائي، ويوجد بها 

تقني واألشغال العمومية والصناعة الميكانيكيـة، تحتـوي   ثالث وراشات خاصة بااللكترو

كتاب وال يوجد بها مـدرج، تتكـون    1278الثانوية على مكتبة، يبلغ عـدد الكتب بهـا 

أستاذ، أما عدد التالميذ   74مكاتب و قاعة لألساتذة ، يبلغ  عدد األساتذة بها  06اإلدارة من

على مختلف التخصصـات األدبيـة والعلميـة    تلميذ وتلميذة ، تحتوي الثانوية  1140فبلغ 

  .والتقنية كالميكانيك والكهرباء والهندسة وغيرها
  : متقنـة البليـدة -ب-

م وهي عبارة عن بناء جاهز متواجد في شارع 1984مارس  06فتحت هذه المتقنة في      

  03مخابر و 07حجرة للتدريس و  30يوجد في المتقنة .الشهيد بلقاسم الوزري بالبليدة
  

Ibid., p21 -1  



 

أقسام متخصصة، وهي عبارة عن قاعات للرسم الصناعي،بها مدرج واحد  05وراشات و

مكاتب إداريـة فـي مختلـف األعمـال وبهـا قاعـة         09وملعب،أما االدراة فيوجد بها

 أستاذ ، وتحتوي المتقنة على مختلف التخصصـات   72لألساتذة،يبلغ عدد األساتذة حوالي

كالهندسة المدنية، المكانيك وااللكتروتقني والمحاسبة والكيمياء وغيرها من  العلمية والتقنية

  .التخصصات
  :  نويـة عمر بن الخطـابثا -ج-

م ثم تحول إلى ثانوية للتعليم 1963كانت هذه الثانوية في األصل معهد إسالمي فتح عام   

ة بالتعليم العام، أصبح هذا المعهد ثانوية خاص 1973م ، و في عام 1969األصولي في عام

 07قاعة للدرو س العادية باإلضافة إلى قاعة للموسيقى وأخرى للرسم، بهـا  37يوجد بها 

مخابر أربعة  للعلوم الطبيعية وأربعة للعلوم الفيزيائية وقاعتان للتحضير ومدرج ومكتبـة  

دارة ، تتكون إ (1)كتاب بالغتين العربيـة والفرنسيـة وقاعة للمطالعة   6000تحتوي على

مكاتب ويوجد بها أيضا قاعة للعالج بها طبيب وممرضة باإلضـافة إلـى    06الثانوية من

أستاذ أما عدد التالميذ  71األساتذة يبلغ عدد.طبيبة أخرى متكفلة بالثانويات األخرى القريبة

  .تلميذ وتلميذة 1342فبلغ 
  : ) بوقـرة(متقنـة جابر بن حيان  -2

وقد أطلق عليها اسـم   1983بعة للوالية، فتحت أبـوابها سنةتوجد ببلدية بوقرة التـا     

 ، أما المساحة المبنية  ²م19504العالم الكيميائي جابر بن حيان، تبلغ المساحة الكلية للمتقنة

مخابر وورشـتان ومـدرج ومكتبـة غيـر      06قسم و  32يوجد بها² م   281,800فتبلـغ

تـم إعـادة تدشـينها    . جد بها ملعـب  مكاتب إدارية وقاعة أساتذة وال يو 06مجهـزة و

تلميـذ و   1101أستاذ ، و 70يبلغ عدد األساتذة بها. بعد تعرضها لعملية تخريب 1999عام

تلميذة، يوجد بها مختلف التخصصات األدبية والعلمية والمــواد التقنيـة كالميكانيـك،    

 …االلكتروتقني والهندسة والكيمياء واالقتصاد وتسيير مكاتب

  
 
  
  ، البليدة، المديرية الفرعيةاإلحصاء التربوي لمؤسسات التعليم الثانوي:  ة التخطيطمديري -1

 .م 2001 سنة لإلحصائيات                    

  



 

   :)  األربعـاء  (ثانويـة البتاني -3 

وقد أطلق عليها اسـم   1978توجد في بلدية األربعاء التابعة لوالية البليدة، تم فتحها سنة   

أما المساحة المبنية  ²م 40000ن سينان بن جبر البتاني، تبلغ المساحة الكلية للثانويةالعالم اب

مخابر ومدرج وملعب  06قسم مستعمل فقط ، يوجد بها  34قسم ، 42، بها ²م10000فتبلغ 

مكاتب ، يبلـغ عـدد    08كتاب ، أما اإلدارة فتتكون من1570 ومكتبة يبلغ عدد الكتب بها 

  .تلميذ وتلميذة ، وتختص هذه الثانوية بالتعليم العام  1234ستاذ وأ60 األساتذة حوالي 
  :  )مفتـاح(ثانويـة لكفيف احمد  -4

وقـد أطلـق    1979توجد هذه الثانوية ببلدية مفتاح التابعة لوالية البليدة ، تم فتحها عام    

ـ   ـاحة عليها اسم الشهيد لكفيف أحمد ، توجد هذه الثـانوية خارج المـدينة وتبلـغ المس

مخابر ومدرج ومكتبة يفوق عدد  06قسم، و 28، يتواجد بهذه الثانوية²م 22041 الكليـة لها

كتاب،كما يوجد في هذه الثانوية مطعم وملعب وقـاعة للرياضـة  أمـا   5000الكتب بها 

مكاتب وقاعة أساتذة ومخزن ، تسير هذه الثانويـة وفـق نظـامين     08اإلدارة فتتكون من

 أستاذ وتخـتص  54تلميذ وتلميذة و 1150رجي ، يبلغ عدد التالميذنصف داخلي ونظام خا

  .هذه المؤسسة بالتعليم العام
    : متقنـة مفتـاح - 5

 29، يوجد بالمتقنة  ²م 3877,97م وتبلغ مساحتها المبنية حوالي1996تم إنشاءها سنة      

وجد بها قاعـات  حجر، ال ت 10مستعملة، أما عدد الحجر اإلدارية المستعملة 18قاعة منها

متخصصة وقاعات للنشاطات الفنية والرياضية، بها مكتبـة يبلـغ عـدد الكتـب فيهـا      

 مخابر وورشتان للتعلـيم التقنـي  وورشـة واحـدة للتربيـة      09كتاب ، و 1500حوالي

 تلميذ وتلميذة وتخـتص المتقنـة    863حوالي 2000التكنولوجية، بلغ عدد التالميذ في سنة

  .ولوجي وتقنيتكن بنوعين من التعليم

ll- هي مرت الدراسة بمرحلتين :  المجـال الزمـني:  

    في هذه المرحلة اقتصرنا على تحضير الجزء النظري بدء مـن  :  المرحلة األولى *   

اختيار الموضوع وجمع المعلومات الخاصة به وفي نفس الوقت تم توزيـع االسـتمارات   

  .التجريبية

      م انطلقت دراسـتنا   2000أواخر شهر مارس من سنةابتداء من :  المرحلة الثانية*  

 الميدانية، حيث وزعت االستمارات على األساتذة ثم تلتها توزيع استمارات خاصة 
 



 

بالتالميذ وتوقف توزيعها في شهر جوان من نفس السنة، وقد شمل التوزيع أربع ثانويات 

ثم استأنفنا العملية من جديـد  )  قرةمفتاح، متقن مفتاح ومتقنة بو ثانوية األربعاء، ثانوية( 

، وشمل هذا التوزيـع أيضـا ثـالث    م 2001سنةفي شهر نوفمبر حتى شهر جانفي من 

ثانوية عمر بن الخطاب، ثانوية ماحي محمد المتشعبة ومتقنـة  ( ثانويات في مدينة البليدة 

  ) .البليدة 

بحث الميداني أكثر مـن  ونظرا لصعوبة استرجاع االستمارات الخاصة باألساتذة فقد دام ال

  .خمسة أشهر

  

  : صعوبات الدراسة -4 -4 
  :من الصعوبات األساسية التي واجهتنا أثناء قيامنا بالدراسة الميدانية         

امتناع مدير ثانوية ابن جني الموجودة في بلدية بوقرة والية البليدة  من السـماح لنـا    -

لم نعرفها مما اضطرنا األمر إلى أخذ أخـرى  بإجراء الدراسة الميدانية بالمؤسسة ألسباب 

  . في بلدية البليدة عوضا عنها

تماطل بعض األساتذة في ملء استمارات البحث مما أطال في مدة الدراسـة الميدانيـة    -

  .التي دامت ستة أشهر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  :خصائص أفراد العينة – 5- 4

  :بيـانـات شخصية خاصة باألساتذة  -4-5-1
  يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس والسن :  )(02جدول رقم 

اعتمدنا في بناء الجدول على متغير الجنس والسن لمعرفة رأي المبحوثين فيما يخص رضاهم عـن أوضـاعهم االقتصـادية والمهنيـة          

  .باختالف جنسهم وسنهم ، ونظرتهم لمهنة التعليم بصفة عامة 

  

 فئات السن       
  اجلنس

30-26  
  %  سنة

35-31  
  %  سنة

40-36  
  %  سنة

45-41  
  %  سنة

50-46  
  %  سنة

55-51  
  %  المجموع  %  سنة

  100  51  01.96  10  21.57  11  29.41  15  25.49  13  21.57  11  -  -  ذكور

  100  490  04.08  02  10.20  05  16.32  08  20.41  10  34.69  17  14.92  07  إناث 
  100  100  03.00  03  16.00  16  23.00  23  23.00  23  28.00  28  07.00  07  المجموع

  x =    39.10المتوسط العمري لكل األساتذة هو 

   
  
 
  
  

 

 



  

يتضح لنا من خالل المعطيات اإلحصائية أن هناك تنوع في فئـات السـن بالنسـبة        

للجنسين الذكور واإلناث ، وأعلى نسبة ظهرت في عينة الـدراسة، فئـة العمـر التـي    

سنة، كما  40إلى 36 فئة العمر التي تتراوح مابين سنة تليها  35سنة إلى 31تتراوح مابين 

  .وجدت نسبة معتبرة منهم  تجاوزت أعمارهم الخمسين سنة فأكثر

وحتى نقف عند متوسط العمر لعينة األساتذة فقد قمنا بحساب المتوسـط الحسـابي لكـل    

ساتذة وبهذه النتيجة فان عينة األ.  سنة 39يبلغ األساتذة ، حيث وجدنا أن متوسط أعمارهم 

  . التي اخترناها كانت أغلب فئاتها العمرية ال تتجاوز األربعين

إن وجود مثل هذا التنوع في فئات األعمار بالنسبة للمدرسين والمدرسات سيساهم فـي     

تنوع المعطيات التي سيسرح بها المبحوثين فيما يخص رضاهم أو عـدم رضـاهم عـن    

فة وجهة نظرهم بصفة عامة عـن مهنـة   أوضاعهم وظروفهم االقتصادية والمهنية ومعر

التعليم ، سواء بالنسبة للذين لهم مدة طويلة في هذا المجال أو بالنسبة للذين دخلوا المهنـة  

  .  مؤخرا 

  .يبين توزيع أفراد العينة حسب الجنس والحالة المدنية :    (03)جدول رقم 

لمعرفة تأثيرهما على أراء اعتمدنا في بناء الجدول على متغيري الجنس والحالة المدنية   

األساتذة حول أوضاعهم وظروفهم االقتصادية والمهنية كرضا المدرسين عن األجر مثال، 

  .ثم معرفة مدى تأثير تلك الظروف على عملهم التربوي 

  احلالة املدنية    

  اجلنس
عازب 

  )ة(
%  

متزوج  

  )ة(
%  

مطلق   

  )ة(
%  

أرمل 

  )ة(
  %  المجموع  %   

  100  51          92.16  47  07.84  04  ذكور

  100  49  02.04  01  04.08  02  67.35  33  26.53  13  إناث

  100  100  01.00  01  02.00  02  80.00  80  17.00  17  المجموع

  

أن أغلب المبحوثين هم من الفئة المتزوجة، حيـث   (03) رقم يتضح من خالل الجدول    

لعينة وهذا طبيعـي الن أغلـب   ا من أفراد%  80عرفت هذه الفئة نسبة عالية جدا بلغت 

  . األساتذة الذين جرت عليهم الدراسة قد تجاوزت أعمارهم الثالثين سنة 



  

أما الفئة العازبة فقد كانت نسبتهم قليلة مقارنة بالفئة المتزوجة ، وأكبر نسبة كانـت عنـد   

المدرسات وتفسير ذلك قد يعود إلى تأخر سن الزواج عندهن ، كما تنوعت وبنسبة ضئيلة 

   .باقي الحاالت األخرى بين من هم أرامل أو مطلقين ظهرت فقط عند النساء

إن ظهور تنوع  ولو بالشيء القليل في الحالة المدنية للمبحوثين ، يساعدنا في التعـرف    

على األوضاع والظروف االجتماعية والمهنية التي يعيشها المدرسون عموما والمـدرس   

العوامل التي تجعل رضاهم عن المهنة دون المسـتوى  الثانوي بالخصوص، ثم إبراز أهم 

  .المطلوب وتأثيرها على قيامهم بالتدريس 

  . يبين توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي :   (04)جدول رقم 

اعتمدنا في بناء الجدول على متغير المؤهل العلمي حتـى نتعـرف علـى المسـتوى        

ه سنستغله في معرفة تأثيره على اتجاهاتهم نحـو  التعليمي والعلمي لألساتذة ، الذي بدور

رضاهم عن بعض العوامل ، كرضاهم عن التكوين أثناء الخدمة ورضاهم عن الفـرص  

  .المتاحة لهم لزيادة تحصيلهم العلمي 

  %  ك  المؤهل العلمي

  _  _  متـوسط

  04.00  04  ثانـوي

  96.00  96  عـالي

  100  96المجمـوع  

  

ات الجدول أن أغلب أساتذة التعليم الثانوي العام والتقني متحصلين يظهر لنا من إحصائي   

على شهادات عليا إما من المعاهد العليا لتكوين األساتذة أومتحصلين على شهادات جامعية 

لكن هناك نسبة من األسـاتذة الـذين   . مختلف التخصصات العلمية والتقنية أو األدبية في 

انوي وليس لهم شهادات عليا ودون سابق تكوين ، وهـذا  دخلوا مهنة التعليم في الطور الث

راجع إلى النقص الحاد الذي كان يعانيه التعليم بأطواره المختلفة والتعليم الثانوي بصـفة  

  خاصة في المؤطرين مباشرة بعد االستقالل، حيث أن أغلب المدرسين األجانب هاجروا 



  

اضطرت الدولة إلى االستعانة باألساتذة إلى بلدانهم بمجرد إعالن االستقالل ، ولسد العجز 

من مختلف الدول العربية والصديقة، أما النقص المتبقي فقد استكملته بتوظيـف أسـاتذة   

وقد استفاد هؤالء فيما بعد بتكوين مستمر . متحصلين على شهادة البكالوريا أو دون ذلك 

معية وحصولهم على أثناء الخدمة وهناك من سمحت لهم الفرصة من إتمام دراساتهم الجا

القـرار الوزاري رقـم  " بمقتضى لكن . ترقيات من التعليم المتوسط إلى التعليم الثانوي 

 (1) 1991ماي  18المؤرخ    445والقـرار الوزاري رقم 1990ماي  20المؤرخ في  482

أستاذ في التعليم الثانوي إال بعد إجراء مسابقة على أسـاس   الذي قرر بأنه ال يوظف أي

ختبار الكتابي من بين المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس في التعليم العـالي أو  اال

شهادة مهندس حسب االختصاصات المطلوبة في التعليم الثانوي والمبنية حسـب المـواد   

  .العلمية واألدبية ماعدا المتخرجين من معاهد تكوين األساتذة في التعليم الثانوي 

  .زيع أفراد العينة حسب المادة المدرسة يبين تو:   (05)جدول رقم

  %  ك  المادة المدرسة 

  10.00  10  رياضيات

  12.00  12  فيزياء وكيمياء

  12.00  12  علوم الطبيعة والحياة

  40.00  40  آداب وعلوم إنسانية

  18.00  18  لغات أجنبية 

  08.00  08  مواد تقنية 

  100  100  المجموع

     

هناك تنوع في عينة الدراسة ونوع االختصاصات التي  يظهر من معطيات الجدول أن    

تدرس في الثاويات العامة والتقنية ، حيث بلغت أكبر نسبة  لألساتذة الذين يدرسون العلوم 

 من هذه المواد نجد مادة اآلداب والعلوم الشرعية  التاريخ والجغرافيا    % 40اإلنسانية بـ 
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  بالنسبة للمـواد التقنية وتتمثل هـذه  % 08ومادة الفلسفة ، أما أصغـر نسبـة فقد بلغت 

  . االختصاصات خاصة في الهندسة المدنية ، واإللكترونيك والمحاسبة التسيير واالقتصاد 

نا فـي التعـرف علـى    إن التنوع في عينة الدراسة من حيث المواد المدرسة يسـاعد    

األوضاع والظروف التي يؤدي فيها األساتذة عملهم التربوي، من حيث رضاهم عن توفر 

وسائل التعليم ، نوع التكوين أثناء الخدمة، عدد سـاعات العمـل ، مضـمون البرنـامج     

  .العمل وغيرها من العوامل التي لها دور هام في سير عملية التدريس  والحرية في

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



  

  يبين توزيع عينة األساتذة حسب الجنس والخبرة المهنية:   (06)جدول رقم

قمنا بتوزيع عينة األساتذة على أساس الجنس والخبرة المهنية ،حتى نبين اتجاهات المبحوثين نحو درجة الرضا عن العالقات المهنية سواء    

  .هم بأعضاء إدارة الثانوية والمشرف التربوي وتأثير ذلك على عملية التدريسالتي تربط المدرسين بعضهم ببعض أو التي تربط

  

 اخلربة املهنية    
  اجلنس

8-5  
  %  سنوات

12-9 
  %  سنة

16-13  
  %  سنة

20-17  
  %  سنة

24-21  
  %  سنة

28-25  
  %  سنة

32-29   
    المجموع  %  سنة

  100  51  03.92  02  07.84  04  17.65  09  29.41  15  11.77  06  25.49  13  03.92  02  ذكور

  100  49  02.04  01  04.08  02  08.16  04  16.33  08  16.33  08  20.41  10  32.65  16  إناث

  100  100  03.00  03  06.00  06  13.00  13  23.00  23  14.00  14  12.30  23  18.00  18  المجموع

 x  =  15.30متوسط الخبرة المهنية لكل األساتذة  هي
  
  



  

بحوثين الذين شملتهم العينة تجاوزت أقدميتهم في حسب معطيات الجدول فان أغلب الم   

ممارسة مهنة التعليم العشر سنوات ، فمتوسط الخبرة المهنية لكل األساتذة بلغ خمسة 

، أما عن متوسط الخبرة المهنية بالنسبة للمدرسين الذكور فقد بلغ سبعة  (15)عشرة سنة

وبمقارنة  (13)عشرة سنة  في حين بلغ المتوسط عند المدرسات ثالثة  (17)عشرة سنة 

المتوسطين ال نجد فرق كبير، لكن ما نالحظه هو أن أكبر فئة ظهرت في العينـة نسبة 

  ) . سنة  17-20(وما بين ) سنة  09-12(األسـاتذة الـذين تتراوح أقدميتهـم ما بين 

ومنه فان عينة األساتذة قد تنوعت من حيث األقدمية في العمل بين الذين دخلوا المهنة 

مؤخرا وبين الذين لهم مدة طويلة في ممارسة مهنة التعليم ، وهذا التنوع يساعدنا في أخذ 

أراء مختلف الفئات المهنية من حيث درجة رضاهم عن بعض العوامل المتعلقة بحياتهم 

ية ومدى ما حققته لهم المهنة من مكانة اجتماعية وذلك من خالل مقارنة االقتصادية والمهن

وجهة نظر األساتذة من الجنسين باختالف خبرتهم المهنية ومعرفة أهم التجديدات 

  .والتطورات التي حدثت في المهنة خاصة في مجال اإلشراف التربوي 

  .ة التثبيت في التعليميبين توزيع عينة األساتذة حسب الجنس وطريق:  (07)جدول رقم 

على متغير الجنس وطريقة التثبيت في التعليم حتى )  07( اعتمدنا في بناء الجدول رقم  

نتعرف على رأي األساتذة فيما يخص تكوينهم البيداغوجي والعلمي أثناء الخدمة أوقبلها ، 

ي مهنة والفرص الممنوحة لهم في زيادة تحصيلهم العلمي ، ولمعرفة رأيهم أيضا ف

التدريس هل تختلف بحسب طريقة تثبيتهم في التعليم؟ أي هل تكوينهم التعليمي يؤثر في 

  ؟نظرتهم للمهنة وما حققته لهم من رغبات وطموحات

طريقة   
  تثبيت ال

  

  اجلنس

 يخرجي
 معهد

تكوين 
  األساتذة

  % اموع  %  بالمسابقة  %  باإلدماج  %

 100  51  07.84  04  35.29  18  56.86  29  ذكور 

 100  49  26.53  13  22.14  11  51.02  25  إناث

 100  10  17.00  17  29.00  29  54.00  54  المجموع



  

حسب معطيات الجدول فان أغلب المبحوثين الذين شملتهم عينة الدراسة قد تخرجوا      

من الجامعات حاملين لتخصصات علمية مختلفة ، وقد وظفوا في قطاع التعليم لسد النقص 

وتعتبر عملية اإلدماج في سوق . ن وقد تم إدماجهم ثم تثبيتهم بصفة رسمية في المؤطري

بأنه عملية تقود "  Michel Vernierالعمل ظاهرة حديثة حيث عرفها مشال فارنيال

  (1) ".شخصا بدون خبرة مهنية ليشغل وظيفة مستقرة في نظام الشغل 

العليا لتكوين األساتذة وهي المعاهد  إذن فأغلب أفراد العينة قد تلقوا تكوينهم في المعاهد   

التي تم فتحها من أجل وضع حد لعمليات إلحاق األشخاص الذين هم من دون الدراسات 

العليا والذي أثر بعدها على المردود التربوي ، مما استدعى ذلك االهتمام بالتكوين 

عليم تم إدماج البيداغوجي والتربوي للعاملين في مهنة التعليم ، لكن مع ديمقراطية الت

عناصر تخرجت من الجامعات وهذا تبعا للظروف التي كان يعانيه القطاع ، لكن بعد ذلك 

أصبح ال يسمح للمتخرجين العمل كأساتذة في الطور الثانوي إال بعد إجراء مسابقة وفقا 

فقط %  17للقـرار السـابق ذكره وقد ظهرت هذه الفئة في عينـة دراستنا إال بنسبة 

  .لذين دخلوا المهنة مؤخرا وهم من ا

  :بيـانـات شخصية خاصة بالتالميـذ  – 2- 4-5

  .يبين توزيع عينة التالميذ حسب الجنس والسن :  (08)جدول رقم 

اعتمدنا في بناء الجدول على متغير الجنس والسن حتى نتعرف على اآلراء التي يتناقلها   

عمل المدرس  مع العلم أن هذه اآلراء  التالميذ عن أساتذتهم باعتبارهم أهم وسيلة لتقويم

ال يمكن أخذها كمقياس معمم الن عملية التقويم تتداخل فيها عدة عوامل نظرا لتعقد ظاهرة 

  .التدريس

  

 
 

  

  

 observateur des entrées dans a partir  de L Insertion professionnelle:  Locht Jean francoi-1-
La vie active, France, c e r e c e,10 Novembre,1992   



  

  

   
  السن

  

اجلنس   

14-15  

  سنة
%  

16-17 

  سنة
%  

18-19  

  سنة
%  

سنة 20

فما 

  فوق
  %  المجموع  %

  100  63  7.94  05  30.16  19  38.09  24  23.81  15  ذكور

  100  63  _  _  33.33  21  42.86  27  23.81  15  إناث

  100  126 3.96  05  31.75  40  40.41  51  23.81  30  المجموع

  X = 16.80توسط السن بالنسبة لكل التالميذ هو م

 
حسب معطيات الجدول فأن عينة التالميذ قد شملت مختلف فئات السن من الجنسين التي تناسب      

المرحلة الثانوية وهذا يساعدنا في أخذ آرائهم حول تأثير األوضاع االقتصادية والمهنية على عمل 

 17-16لمتوسط السن بالنسبة للتالميذ وجدنا أنها تتراوح مابين األساتذة في حجر الدراسة وبحسابنا 

وصلت أعمارهم العشرون سنة %  07.94سنة ماعدا نسبة ضئيلة جدا من فئة الذكور التي بلغت 

  . وهؤالء هم من بين التالميذ المعيدين للسنة أو الذين رسبوا في امتحان شهادة البكالوريا ) 20(

  .يع عينة التالميذ حسب المستوى الدراسي والمادة الدراسيةيبين توز:  (09) جدول رقم

قمنا بتوزيع عينة التالميذ حسب المستوى الدراسي والمادة الدراسية حتى نتعرف على أراء      

التالميذ في كل مادة دراسية ، وهو ما يساعدنا في تقويم  رأي األساتذة بخصوص درجة رضاهم عن 

العمل، كوسائـل التعليم، عـدد التالميذ في القسم و درجـة بعض العوامل المتعلقة بظروف 

  .انضباطهم ، ثم تأثير هذه األوضاع على درجة استعابهم وفهمهم للمواد الدراسية 

  املادة  الدراسية  

  

  املستوى الدراسي

  %  المواد العلمية
العلوم اإلنسانية 

  %  واللغات أجنبية
المواد 

  %  المجموع  %  التقنية

  100  42  07.14  03  26.19  11  66.66  27  ول المستوى األ

  100  42  33.33  14  40.48  17  26.19  11  المستوى الثاني

  100  42  45.23  19  23.81  10  30.95  13  المستوى الثالث

  100  126  28.57  36  30.16  38  41.27  52  المجموع

  

  



  

لمواد يتبين من اإلحصائيات الواردة في الجدول أن فئة التالميذ الذين يدرسون ا   

العلمية قد مثلت أكبر نسبة وهذه المواد تمثل مادة التكنولوجيا وعلوم الطبيعة والحياة 

وتخص الجذوع المشتركة في السنة األولى، كما بلغت نسبة الذين يدرسون المواد 

، في حين بلغت نسبة الذين يدرسون المـواد %  30.16األدبية واللغات األجنبية 

، أما أقل نسبة ظهرت في هذه الفئة مستوى % 28.57الث التقنية في السنوات الثـ

ومن المواد التقنية التي برزت في العينة هي تقني %  07.14السنة األولى ثانـوي بـ

محاسبة، أشغال عمومية وبناء، كيمياء والكتروتقني وتسيير واقتصاد وهذه النسبة من 

  .صات العينة تواجدت في الثانويات التقنية والمتعددة االختصا

                     
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  

  الفصـل الخـامس
  

  درجة الرضا عن األوضاع االقتصادية والمادية
  
  
  
  
  
  
  



  

  تمهيـد *
من المسلم به أنه مهما صغر شأن العمل الذي يؤديه األفراد فإن الناحية المادية مطلوبة    

التي تهـدف إلـى توافـق    دائما ، ذلك أن الشخصية ال يتحقق لها الصحة النفسية السليمة 

  .اإلنسان مع البيئة الخارجية إال إذا أشبعت حاجاته وشعر بأن حاجة ما قد أشبعت فعال

ويعتبر األجر كأهم العـوامل المؤثرة في رضا األفـراد عـن عملهـم مـن حيـث         

إستعـدادهم  وقدرتهم على القيام بأعباء الوظيفة وجودة أدائهم لهـا، ولقـد أكـد الـدين     

مي على أهمية المال بإعتباره المورد الوحيد للرزق الذي يعتمد عليه األفـراد فـي   اإلسال

المـال  … "قضاء ضروريات الحياة لهم وألفراد أسرهم ، حيث جاء في قول اهللا عز وجل 

ولذلك فقد قمنا في هذا الفصل بتحليل معطيات الفرضـية  " .  …والبنون زينة الحياة الدنيا

األوضاع االقتصادية التي يعيشها األساتذة في المدارس الثانويـة  األولى المتعلقة بدراسة 

العامة والتقنية من حيث رضاهم عن الراتب والخدمات اإلجتماعية التـي تؤمنهـا مهنـة    

التدريس لهم ، وتأثير كل ذلك على عملهم التربوي ، باعتبار أن المدرس عضوا هاما في 

ألخرى يطمح إلى تحقيق مسـتوى معيشـي   المجتمع ، وهو كغيره من األفراد في المهن ا

  . يضمن كرامته ويؤمن حياته

وفي آخر الفصل بيان مختلف النتائج التي سنتوصل لها من تحليـل وتفسـير معطيـات    

  .الفرضية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 



  

  :تحليل معطيات الفرضية األولى ونتائجها  -5-1

  : تحليل المعطيـات -1-1- 5
  .ة عن الراتب الشهري حسب الجنس والمبلغ المتقاضىيبين رضا األساتذ:   (10)جدول رقم 

بما أن األجور األساسية للعمال تحدد طبقا للقوانين الجاري بها العمل في العشـرين       

وهذا الصـنف   01القسم  16والسلم  03القسم  15السلم سلما و يأتي المدرس الثانوي في 

ت التقنية والمتعـددة اإلختصاصـات،   يمثل األساتذة المهند سين فقط العاملون في الثانويا

وهناك إعتبارات أخرى يحدد وفقها الراتب الشهري كالخبرة المهنية والنقطة البيداغوجية 

ومداخيل أخرى تخص فئة المتزوجين والمنحة العائلية والمنحة النوعيـة وغيرهـا مـن    

الضـمان   اإلعتبارات األخرى التي تدخل ضمن المجموع الخام للراتب ثم تأتي اقتطاعات

  .االجتماعي والضرائب وغيرها و بعدها يتحصل المدرس على راتبه الصافي 

وقد توقفنا عند هذه النقطة حتى نتعرف على درجة رضا األساتذة عن رواتـبهم، حيـث   

  . اعتمدنا في بناء الجدول على متغير الجنس والمبلغ المتقاضى 
درجة الرضا              

  
  ساملبلغ           اجلن

  راض

  تماما
%  

  راض 

ــا  نوع

  ما

%  
  غير راض

  بتاتا
  %  المجموع  %

  ألف 12-10

  دج

  100  05  100  05 - - - -  ذكر

  100  18  61.11  11 89 .38 07 - -  أنثى

14 –12  
  ألف دج

  100  10  100  10 - - - -  ذكر

  100  23  73.91  17 09 .26 06 - -  أنثى

16- 14  
  ألف دج

  100  23 65 .95  22 04.35 01 - -  ذكر

  100  07  100  07 - - - -  أنثى

 –16 18  
  ألف دج

  100  13  76.92  10  23.08  03  -  -  ذكر

  100  01  -  -  -  -  100  01  أنثى

  -  -  -  -  -  -  -  -  ذكر  فما فوق 18

  -  -  -  -  -  -  -  -  أنثى

  100  100  82.00  82  17.00  17  01.00  01  المجمـوع

   = x 70 .13بالنسبة للمدرسين والمدرسات هو متوسط األجر الشهري               



  

أن أغلب األساتذة غير راضين عن الراتـب   (10)يظهر لنا من معطيات الجدول رقم    

المتقاضى شهريا رغم إختالف جنسهم والمبالغ المالية التي يتقاضونها، حيث بلغت نسـبة  

  .من أفراد العينة  82%إجاباتهم بذلك 

الذكور غير راضون عن أجورهم، فعلى سبيل المثـال بلغـت    والمالحظ أن جل األساتذة

، في حـين   76.92%ألف دينار جزائري بـ  16-18نسبة الذين يتقاضون أجورا ما بين 

هناك نسبة من األساتذة الذين عبروا عن رضاهم لكن بدرجة قليلة خاصة منهم المدرسات، 

ا عن الراتـب، كمـا   مدرسة راضيات نوعا م 13مدرس ومدرسة يوجد  17فمن مجموع 

  .مدرسة واحدة عن رضاها التام  أجابت

ويمكن تفسير إجابة نسبة األساتذة الذين هم راضون نوعا ما عن الراتب خاصة المدرسات 

إلى أن بعضهم من الفئة العازبة وبالتالي ليست لديها مسؤولية تجاه أفراد أسرهم ، أو أنهم 

الن وهو ما يخفـف مـن عـبء الحيـاة     من الفئة المتزوجة حيث أن كال الزوجان يعم

  .االقتصادية، خاصة إذا كان أحد الزوجين من ذوي الدخل المرتفع 

وحتى نتأكد من صحة االفتراضات التي ذكرناها ونكتشف أهم العوامل والـدوافع التـي   

جعلت نسبة من األساتذة تجيب بعدم الرضا ونسبة أخرى تجيب بالرضا نوعا ما ولو أنها 

ا بتحديد جداول وفق متغيرات يمكننا عن طريقها معرفة الدوافع الكامنة وراء قليلة فقد قمن

  .تلك اإلجابات 

  يبين رضـا األساتذة عن الراتب الشهري حسب متغير و الجنس :  (11)جدول رقم 

  .والحـالة المـدنية                  

حتى نوضح تأثيرهمـا  اعتمدنا في بناء الجدول على متغيري الجنس والحالة المدنية       

  .في رأي المبحوثين نحو رضاهم أو عدم رضاهم عن الراتب 
  
  
  
  
  
  
  



  

  درجة الرضا         
  اجلنس          
  احلالة املدنية

راض 

  تماما
%  

  راض 

  نوعا ما 
%  

  غبرراض

  تماما
  %  المجموع  %

 100  04  100  04  -  -  - -  ذكر  )ة(عازب 

 100  13 53.89  07 46.15 06  -  -  أنثى

 100  49 91.49  43 08.51 04  -  -  ذكر  )ة(متزوج

 100  33 78.79  26 21.21 07  -  -  أنثى

  -  -  -  -  -  -  -  -  ذكر  )ة(مطلق 
 100  02 50.00  01  -  - 50 01  أنثى

  -  -  -  -  -  -  -  -  ذكر  )ة(أرمل
 100  01  100  01  -  -  -  -  أنثى

 100  100 82.00  82 17.00 17 01.00 01  المجموع

  
ا من معطيات الجدول أن الحالة المدنية ليس لها تأثيرا كبيرا في إجابة األساتذة يظهر لن    

رضاهم عن الراتب الشهري ، والدليل على ذلك إجابة نسبة هامة من المدرسين نحو عدم 

 100%الذين هم من الفئة العازبة بعدم الرضا خاصة الذكور ، حيث بلغت نسبة إجـابتهم  

مـن   53.85%بعة مدرسين في العينـة المختـارة و بنسـبة    علما أن هذه الفئة مثلت أر

  .العازبات  المدرسات

كما ظهرت النسبة عالية عند الفئة المتزوجة والتي كان وجودها في العينة كبيرا جدا ، أما 

باقي أفراد العينة فقد أجابوا بالرضا نوعا مـا خاصـة المدرسـات مـنهن المتزوجـات      

من األساتذة الذكور المتزوجين، وهو ما يجعلنـا نؤكـد    والعازبات أيضا وبنسبة قليلة جدا

على بعض التفسيرات، بأن البعض من المدرسات العازبات يعشن في أسر ميسورة الحال  

أما المدرسات المتزوجات اللواتي أجبن .كما ليس لهن مسؤوليات مقارنة بالفئة المتزوجة 

لدخل المرتفع ، أو أن كل هؤالء بالرضا نوعا ما فيعود إلى أن أزواجهن هم من أصحاب ا

  .يفضلون مهنة التعليم لما تحققه لهم من أمن وحماية ال تتوفر في مهن أخرى 

  أما بالنسبة للمبحوثين الذين أجابوا بعدم الرضا من الراتب فقد حاولنا البحث عن الـدوافع 

  . ع السكن الكامنة وراء تلك اإلجابات ، حيث قمنا بتحديد جدول وفق متغير الجنس ونـو



  

  :لكن قبل التطرق إلى ذلك نمثل درجة رضا األساتذة عن الراتب بالدائرة النسبية التالية 

  .يمثل رضا األساتذة من الجنسين عن الراتب الشهري :  (01)  شكل رقم

  

  .يبين رضا األساتذة عن الراتب الشهري حسب الجنس ونوع السكن :   (12)جدول رقم 

  
  ادرجة الرض         

  اجلنس          
  نوع السكن

  راض

  تماما
%  

راض 

  نوعا ما
%  

غير راض 

  تماما
  %  المجموع  %

  سكن 

  وظيفي

  100  06  83.33  05  16.67  01  -  -  ذكر

  100  01  100  01  -  -  -  -  أنثى

  سكن 

  عائلي

  100  21  95.24  20  04.76  01  -  -  ذكر

  100  19  68.42  13  31.58  06  -  -  أنثى

  ملك خاص
  100  14  85.71  12  14.29  02  -  -  ذكر

  100  18  72.22  13  22.22  04  05.56  01  أنثى

  سكن 

  مأجور

  100  10  100  10  -  -  -  -  ذكر

  100  11  72.73  08  27.27  03  -  -  أنثى

  100  100  82.00  82  17.00  17  01.00  01  المجموع

    

 حسب إحصائيات الجدول فإن نسبة هامة من المبحوثين عبروا عن عدم رضاهم عـن     

الراتب الشهري وهم من الذين يستأجرون سكنات ، حيث ظهرت النسبة عنـد األسـاتذة   

82%

17% 1%

1
2
3

راض تماما

راض نوعا ما راض



  

من المدرسات ، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على  72.30%وبنسبة  100%الذكور بـ

  .سوء األحوال المادية التي يعيش في ظلها المدرسون في الطور الثانوي 

إلى عدم كفايته لسد احتياجاتهم واحتياجات إذن فعدم رضا هذه الفئة عن الراتب يعود     

أفراد أسرهم ، فجزء من الراتب يذهب لدفع مستحقات إ يجار السكن ، كما يـدل أيضـا   

على عدم قدرة األساتذة على شراء مساكن إلرتفاع أسعارها وغياب الخدمات اإلجتماعيـة  

  .ة التي تواجهم التي لها دورا كبيرا في التخفيف من المشاكل االجتماعية واالقتصادي

كما ظهرت نسبة عدم الرضا مرتفعة أيضا عند فئة األساتذة الذين يسكنون في المسـكن   

العائلي ، ويمكن تفسير إجابة هذه الفئة إلى أن المدرس الذي يسكن في أسرة ممتدة وكان 

مسؤوال عن عدد من األفراد سواء أكان متزوجا أو عازبا  فأجره ال يكفي لتـوفير كـل   

اتهم ، كما أن ضيق المسكن قد يجعله عرضة للقلق خاصة مع غياب الفرص فـي  احتياج

ثم أن وجـود  . امتالك مسكن خاص ، مما يدفع بالبعض من األساتذة إلى استئجار مسكن 

المدرس في أسرة عدد أفرادها كبير ال يعطيه مجال للراحة والقيام بعمله ، فعمله يسـتمر  

ذكرات وتصحيح الفروض واالختبارات والبحث فـي  وهو في البيت كالتحضير اليومي للم

المواضيع التي تفيد  تدريس التالميذ ، فكل هذه العوامل لها تأثير بالضرورة فـي عـدم   

  .الرضا 

كما أجاب آخرون بعدم الرضا لكنهم يمتلكون سـكنات خاصـة، بلغـت النسـبة عنـد      

الرضا عن الراتب  عند المدرسات وهذا يعني أن عدم 72.22 %وبنسبة    85.42%الذكور

  .تدخل فيها اعتبارات عديدة وتختلف من مدرس إلى آخر

إلى نتيجة وهي أن عدم الرضا عن  نصل  (12)و (11)و (10)من خالل الجدول رقم      

الراتب الشهري يعود إلى دوافع كثيرة فبعضها هي دوافع حقيقية تستند إلى واقع هـؤالء  

تب المتقاضى ال يسد متطلبات الحياة االجتماعيـة  األساتذة ، فحسب رأي المبحوثين فالرا

نظرا الرتفاع أسعار السلع مما أثر ذلك على قدرتهم الشرائية، كما قد ترجع أسباب عـدم  

الرضا إلى دوافع ذاتية تخص نظرة األستاذ الثانوي للمهنة وما تحققه له من مكاسب مادية 

فيما يخص عدم الرضا ارتجاليـة  لكن قد تكون إجابات البعض من األساتذة . أو معنوية 

  . الغرض منها هو مجرد اإلجابة فقط 

  



  

بلـغ   فقد   (10)األساتذة والذي حددناه في الجدول رقموعن متوسط األجر بالنسبة لكل    

جزائري ، وهو قليل بالنسبة ألسعار السلع والزيادات في األجور  ألف دينار  13أكثر من 

ذلك فقد يلجأ األساتذة إلى القيام بأعمال إضافية تساهم فـي  قليل أيضا بالنسبة لقيمة السلع ل

  .تحسين ظروفهم االقتصادية 

  .يبين امتالك األساتذة للسيارة وبعد مكان العمل عن مكان اإلقامة :  (13)جدول رقم 

لقد قمنا بتحديد هذا الجدول للتعرف على جانب من جوانب الحالة الماديـة األسـتاذ         

ل قدرته على امتالك سيارة ودورها في التقليل من اإلرهـاق والتعـب   الثانوي، من خال

  .اليومي بالنسبة للذين يبعد مكان عملهم عن مقر سكناهم

  امتالك سيارة             
  بعد مكان

  العمل عن مكان اإلقامة
  %  المجموع  %  ال      %  نعـم

 100  68 75.00 51 25.00 17  قـريب
 100  08 50 .62 05  50 .37 03  متوسـط 

 100  24 50 .87 21 50 .12 03  بعـيد
 100  100 77.00 77 23.00 23  المجموع

    
من أفراد العينة ال يمتلكون سـيارة،   77 %يظهر لنا من إحصائيات الجدول أن نسبة     

وهو ما يدل  على سوء األحوال المادية للمدرس في المرحلة الثانوية نظرا لقلة الراتـب  

فايته لسد اإلحتياجات الضرورية ، وإن كان امتالك السـيارة ضـروري   الشهري وعدم ك

 87.5 %خاصة للذين يقطنون بعيدا عن مكان عملهم ، حيث أجاب األساتذة بـذلك بنسـبة   

وبالطبع فهذا يزيد من تأزم الوضع المادي نظرا لكثرة المصـاريف اليوميـة الخاصـة    

ألساتذة كفقـدانهم لسـكن خـاص    بالمواصالت ، إضافة إلى ظروف أخرى يعاني منها ا

،كل هـذه العوامـل    (12)وإعالتهم لعدد من أفراد العائلة وهو ما لحظناه في الجدول رقم 

تجعل راتب المدرس غير كافي لتوفير متطلباته ومتطلبات أفراد أسرته، هذا إذا أضفنا لها 

ي عمله مـع  التعب واإلرهاق الذي يصيبه عند استعانته بالمواصالت وهو ما يؤثر فيه وف

تالميذه داخل حجرات الدراسة؛ كما أن عدم قدرة األساتذة في امتالك سيارة دليـل علـى   

  . عدم تحقيقهم لمستوى معيشي يناسب أهمية المهنة التي يؤدونها 



  

أجابوا بأنهم يمتلكون سيارة ويفترض أن هؤالء يؤدون عمال إضـافيا   فقد 23 %نسبة أما 

  :آلتي سنوضح ذلك غير مهنة التعليم وفي الجدول ا

  .يبين ممارسة األساتذة لعمل إضافي حسب الجنس :  (14)جدول رقم 

  
 ممارسة عمل إضايف       
  اجلنس

  %  المجموع  %  ال  %  نعـم

  100  51  31 .84 43 62 .15 08  ذكـور
  100  49  84 .91 45 08.16 04  إنـاث

  100  100  88.00 88.00 12.00 12  المجموع
  

من أفراد العينة فقط الذين صرحوا بممارستهم  12%فإن نسبة دول حسب معطيات الج    

لعمل إضافي ، وعند تحليلنا إلجاباتهم حول نوع العمل الذي يمارسـونه أجـابوا بـأنهم    

يقدمون حصص إستدراكية ألنه العمل المالئم لمهنة التعليم ، كما ذكر البعض اآلخر بأنهم 

  .كوريمارسون التجارة خاصة منهم األساتذة الذ

أفراد العينة بأنهم ال يمارسـون   من 88 %في حين أجاب الغالبية العظمى منهم وبنسبة    

أي عمل آخر ، ويمكن أن نفترض أن البعض منهم حقيقة ال يمارسون أي عمل خاصـة  

منهم المدرسات اللواتي ال يجدن وقت فراغ للقيام بعمل آخر النشغالهن بأعمـال البيـت   

لكن هذا ال يعني . يهم مدا خيل أخرى من عمل الزوج أو الزوجة والبعض من األساتذة لد

أن أغلبهم  حقيقة ال يمارسون أي عمل فمنهم من يؤدي عمل إضافي إال أنهم ال يريـدون  

التصريح به كتقديم حصص استدراك للتالميذ مقابل مبلغ مالي أو قيامهم بأعمال تجاريـة  

راسة األوضاع االقتصـادية واالجتماعيـة   أخرى ، فقد أثبتت بعض الدراسات المتعلقة بد

للمدرسين أن عجز هؤالء عن توفير احتياجاتهم األساسية واحتياجات أفراد أسرهم يدفعهم 

إلى البحث عن عمل إضافي يسـاعدهم علـى الوفـاء بالتزامـاتهم الفرديـة والعائليـة       

  .واالجتماعية مما قد يجعلهم دائمي االنشغال بغير عملهم التعليمي 

  

  

  



  

  يبين رأي األساتذة في تأثير الراتب الشهري على العمل التربوي حسب :  (15)ول رقم جد

  .الجنس والحالة المدنية                     

اعتمدنا في بناء الجدول على متغيري الجنس والحالة المدنية حتى نبـين تأثيرهمـا فـي    

  .األقسام الدراسية اتجاهات األساتذة نحو تأثير الراتب على عملهم التربوي داخل 
  

 تأثري الراتب          
  احلالة     اجلنس  

  املدنية

  يؤثـر 

  كثيـرا
   %  

  ال يؤثـر 

  بتـاتـا
  %    المجموع  %   

  )ة (عازب 

  

  100  04  - - 100 04  ذكر
  100  13 54 .61 08 38.46 05  أنثى

  )ة (متزوج 

  

  100  47 19.15 09 85 .80 38  ذكر
  100  33 42.42 14 58 .57 19  أنثى

  )ة (مطلق 

  

  -  -  - - - -  ذكر

  100  02  100 02 - -  أنثى

  )ة (أرمل 
  -  -  - - - -  ذكر
  100  01  100 01 - - أنثى

  100  100 34.00 34 66.00 66  المجمـوع
 

من أفراد العينة ، أجـابوا بـأن للراتـب     66%حسب المعطيات اإلحصائية فان نسبة     

التربوي بإختالف جنسهم وحالتهم المدنية ، إال أن نسبة اإلجابة الشهري تأثير على عملهم 

  عند األساتذة الذكور كانت أكبر نوعا ما، حيث بلغت نسبة اإلجابة عند فئة المتزوجين بـ

  . من غير المتزوجين   100 %وبنسبة  80.25 %

ت ، ويعود أما باقي أفراد العينة فقد ذكروا أن الراتب ال يؤثر على عملهم خاصة المدرسا

تفسير ذلك ربما إلى قلة المسؤولية عندهن ، كما أن عمل الزوج والزوجة معا وممارسـة  

وقد يعود السبب .  34 %نسبتهم العمل اإلضافي له تأثير على إجابة هذه الفئة التي بلغت 

إلى عوامل أخرى أكثر تأثيرا من الراتب الشهري ، أو أن هؤالء المبحوثين ال ينظـرون  

  .التعليم على أنها مكسب مادي بقدر ما هي مكسب معنوي  إلى مهنة



  

أما عن نسبة األساتذة الذين أجابوا بتأثير الراتب على عملهم  التربوي فقد قمنا بسـؤالهم  

  : عن أسباب ذلك فكان لنا هذا الجدول
  .يبين سبب تأثير الراتب الشهري على العمل التربوي :  (16)جدول رقم 

  

 %  ك  العملاألسباب المؤثرة في 
 18 .68 45  العجز عن توفير الحاجيات

 27 .27 18  غياب التحفيز
 66 .4 03  بدون تعليق
 100 66  المجمـوع

  
يتبين لنا من معطيات الجدول أن من أسباب تأثير الراتب على العمل التربوي حسـب      

جيـات المهنيـة ،   رأي األساتذة هو عدم كفايته لتلبية متطلبات الحياة االجتماعيـة أو الحا 

فاألستاذ الثانوي عاجزا عن تلبية احتياجاته واحتياجات أفراد أسرته ، والراتب ال يكفي في 

شراء مستلزمات العمل التربوي كشراء الكتب لزيادة التثقيف الذاتي أو الوسائل الخاصـة  

ـ  ب بالتدريس ،هذا إضافة إلى أن الراتب هو أهم محفزات العمل مهما كان نوعه ، فالرات

حسب رأي األساتذة محفزا للعمل الجيد ، لذلك فإحساس المدرس بغياب التقـدير المـادي   

يخلق فيه نوع من عدم االستقرار النفسي ، كما أن المشاكل االجتماعية ومختلـف أنـواع   

  .الضغوطات التي يتعرض لها المدرس لها تأثير في السير الحسن للعمل التربوي

نتيجة وهي أن الراتب الشهري يعد أهم العوامل المـؤثرة  وأخيرا يمكننا أن نصل إلى    

في درجة رضا المدرسين عن مهنة التدريس ، فمستوى التقدير واالعتبار يعتمد في الوقت 

الراهن على المستوى االقتصادي ، لذلك فراتب األساتذة يعكس أهمية الوظيفة التعليميـة  

لدافع الهام لألداء التربوي الجيـد ألن  والمدرس معا؛ ومنطقيا أن يكون الراتب  المناسب ا

به يضمن المدرس مستوى معيشي أفضل ، كما يسمح له أيضا باستثمار جزء منـه فـي   

  . التربية اإلثرائية ومتابعة النشاط الثقافي حتى يتم تعزيز المؤهل العلمي 

  

  

  



  

  .يبين رضا األساتذة عن الخدمات االجتماعية حسب الجنس :  (17)جدول رقم 

جدول الموالي  سنتعرف على رأي  المبحوثين في الخدمات التي توفرها المهنة لهم في ال

  كالتعويضات المـادية، وتوفر الخدمـات الصحية والترفيهية الخـاصة بالعطـل الصيفية

  .أو ما يخص المساعدات المقدمة لهم وألبنائهم ، كحاجيات الدخول المدرسي وغيرها 
  
 درجة الرضا   

  اجلنس
راض 

  مامات
  %  

راض 

  نوعا ما
  %  

غير راض 

  بتاتا
  %   المجموع  %  

 100  51 28 .86  44 76 .11 06 96 .01 01  ذكـور
 100  49 72 .85  42  16 .08 04 12 .06 03  إنـاث
 100  86 86.00  86 10.00 10 04.00 04  امـوع

  
لجنسـين غيـر   أن األساتذة من ا (17)يتبين لنا من المعطيات اإلحصائية للجدول رقم    

الخدمات االجتماعية التي توفرها لهم مهنة التدريس ، حيـث بلغـت نسـبة    راضين عن 

والسبب هو عدم استفادتهم منها سواء التـي تتواجـد    من أفراد العينة  86 %اإلجابة بذلك 

على مستوى المؤسسات االجتماعية أو على مستوى المؤسسات التعليمية، كتوفير الرعاية 

تبين لنا ذلك عند تحليلنا إلجابات المبحوثين عن سبب عدم الرضا ، حيـث  الصحية ، وقد 

ذكر هؤالء بأن الخدمات االجتماعية شبه منعدمة وإن وجدت فهي محدودة وتقتصر علـى  

التعويضات المادية التي يقدمها صندوق الضمان االجتماعي والتي بدورها تصل متـأخرة  

مات مـن المفـروض أن تقـدم مسـاعدات     جدا ، كما ذكر البعض اآلخر بأن تلك الخد

وتسهيالت حتى يتمكن األستاذ من تأدية واجبه المهني في أحسن الظروف ، لكن ما نـراه  

  .هو أنها تحولت لخدمة مصالح الذين يشرفون عليها 

أما باقي أفراد العينة فقد اختلفت درجة رضاهم، فمنهم من عبروا عن رضاهم نوعا ما    

ضون عن هذه الخدمات لكن نسبتم كانت ضئيلة ، ويعود تفسـير  وآخرون ذكروا أنهم را

ذلك ربما لعدم فهمهم لمدلول السؤال و أن فهمهم لها اقتصر فقط على التعويضات المادية 

  .أوربما كانت إجاباتهم ارتجالية 

  

  



  

  يبين رأي األساتذة في تأثير الخدمات االجتماعية على العمل التربوي :  (18)جدول رقم 

  .حسب الجنس                    

ــة        درجـ
  التأثري
  اجلنس

ــؤثر  تـ
  كثريا

   %  
تـــؤثر 
  نوعا ما

  %  
ــؤثر  ال ت

  بتاتا
  %   اموع  %   

 100  51 73 .13  07 68 .15 08 59 .70 36  ذكـور
 100  49 41 .20  10 37 .18 09 22 .61 30  إنـاث

 100  1000 17.00  17 17.00 17 66.00 66  امـوع 
  

وضح لنا معطيات الجدول بأن للخدمات االجتماعية دورا مهما في عمـل المـدرس،   ت    

من أفراد العينة وقد كانت النسـبة األكبـر    66 %بنسبة حيث أجاب المبحوثون عن ذلك 

لألساتذة الذكور ، كما ذكر البعض اآلخر بأن الخدمات االجتماعية تؤثر على عملهم لكن 

بأن الخدمات االجتماعية " لى ذلك بقول أحد المبحوثين بدرجة قليلة ، ويمكن أن نستدل ع

تعد عامل محفز حتى ولو كانت محدودة ألنها توفر لي سبل الراحة النفسـية والجسـدية   

  ".عندما أستفيد من قضاء عطلة وهو ما يساعدني في تجديد نشاطي 

ثر على عملهـم  أفراد العينة فقد أجابوا بأن الخدمات االجتماعية ال تؤ من  17 %نسبة أما 

التربوي ، ويعود تفسير ذلك ربما إال أنها أقل تأثيرا على عملهم مـن عوامـل أخـرى    

كالراتب الشهري مثال ، أو أن انعدامها في قطاع التعليم جعل هؤالء ال يرون فيها تـأثير  

  .على العمل التربوي نظرا لعدم إدراكهم حقيقة أهميتها 

في راحة األستاذ ويزيد من قدراته التدريسية ، كما  إذن فتوفر مثل هذه الخدمات يساهم   

تعمل على التخفيف من عبء المشاكل المالية له ، ولهذا كله دافعا قويا لزيـادة عطائـه   

  .التربوي

إن عدم رضا األساتذة من الجنسين عن الراتب والخدمات االجتماعية يجعلهـم عرضـة   

إضافي لحل مشاكلهم الماديـة، كمـا   للقلق والضيق فيدفع بهم األمر إلى البحث عن عمل 

يولد فيهم الرغبة في ترك مهنة التعليم واللجوء إلى مهن أخرى أكثر دخال وكل ذلك لـه  

تأثيرات سلبية على التدريس وتعلم التالميذ، لذلك فقد قمنا بسؤال األساتذة عن رغبتهم في 

  :ترك مهنة التعليم فكان لنا هذا الجدول 



  

  

  رغبة األساتذة في العمل خارج قطاع التعليم حسب الجنس وطريقة يبين :   (19) جدول رقم

  .التثبيت في التعليم                       

قمنا بتحديد الجدول الموالي وفق متغير الجنس وطريقة التثبيت في التعليم حتى نوضح     

ر إذا كانت هناك رغبة في ترك المهنة تخص جنس الذكور أو الجنسين معـا ، ثـم تـأثي   

طريقة التثبيت في التعليم على اتجاهات األساتذة ، كما يتم توضيح نهائيا درجـة رضـا   

  .األساتذة عن ظروفهم االقتصادية 

 الرغبة يف ترك املهنة        
  طريقة      اجلنس
  التثبيت يف التعليم

  %    المجموع  %     ال  %     نعـم

ــد  ــي معه خرج

  تكوين األساتذة

  100  29  34 .10 03 66 .89 26  ذكر
  100  25  40.00 10 60.00 15  أنثى

  باإلدمـاج
  100  18  33 .33 06 67 .66 12  ذكر
  100  11  36 .36 04 64 .63 07  أنثى

  بالمسـابقة
  100  04  25.00 01 75.00 03  ذكر
  100  13  30.77 04 23 .69 09  أنثى

  100  100  28.00 28 72.00 72  المجمـوع
  

أن أكبر نسبة من األساتذة عبروا عن رغبتهم في ترك مهنة يتبين من معطيات الجدول    

  .التعليم واللجوء إلى مهن أخرى إذا سمحت لهم الفرصة بذلك 

وما نالحظه أن هذه اإلجابات ال تقتصر فقط على الذين تم تكوينهم في الجامعـات ، بـل   

ـ   ث بلغـت  تجلت أيضا حتى عند الذين تخرجوا من المعاهد العليا لتكوين األسـاتذة ، حي

  .عند اإلناث  60 %وبنسبة  88 .89 %الذكور بـنسبتهم عند 

العينة عن عدم رغبتهم في ترك المهنة خاصـة   من أفراد   28 %كما عبر آخرون بنسبة 

منهم المدرسات، ويمكن تفسير ذلك إال أن مهنة التعليم المكان الوحيد الـذي يجـدن فيـه    

يجدنه في عمل آخر، أما نسبة األساتذة الـذكور  األمان ويشعرن فيه بالراحة النفسية قد ال 

الذين أجابوا بنفس اإلجابة رغم قلتهم ، فقد يعود السبب لخبرتهم الطويلة فيهـا وتعـودهم   

  .عليها 



  

  ورغم أن األساتذة غير راضين عن الراتب والخدمات االجتماعية إال أن البعض منهم ليس

انب ا لمادي فقط بل ربما أيضـا علـى   لهم رغبة في تركها ألنهم ال ينظرون لها من الج

أساس ما تحققه لهم من إشباع ثقافي أو جو اجتماعي قد ال يسود مهن أخرى ، إال جانـب  

  .انتفاعهم ببعض الميزات كالعطل الفصلية والصيفية وغيرها 

أما عن فئة األساتذة الذين عبروا عن رغبتهم في ترك مهنة التعليم خاصة الذكور فالسبب 

أنها لم تحقق لهم مستوى معيشي افضل بالرغم من أهميتهـا وصـعوبتها ،   واضح وهو 

فالنظرة إلى المهنة قد تغيرت بتطور المجتمعات ، حيث أصبح ينظر إلى أي عمل علـى  

  .أساس ما يجلب لشاغليه من منفعة مادية أكثر منها منفعة معنوية 

تب وفرص الترقي كلها عوامل إذن فغياب التحفيز المادي وانعدام المكافآت مع قلة الرا    

تجعل المدرس أقل فعالية وارتباطا بالمهنة ، خاصة إذا تعددت مسؤولياته ، لذلك فقد قمنا 

  .بسؤال األساتذة عن نوع القطاع الذي يرغبون العمل فيه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  

 



  

ن أن األساتذة قد اختاروا مهن مختلفة يرغبـو ) 20(الجدول رقم من معطيات  يظهر لنا   

العمل فيها ، لكن أغلب اختياراتهم قد اتجهت إلى قطاع األعمال الحـرة ، حيـث بلغـت    

خاصة منهم األساتذة الذكور ، كما اختار آخرون %  67.66النسبة اإلجمالية لهذه اإلجابة 

الخدمات االجتماعية ولكن بنسب ضئيلة وهـذا   قطاعات أخرى ، كقطاع الصناعة وقطاع

  .حسب تكوينهم العلمي 

ن رغبة أغلب المبحوثين في العمل خارج قطاع التعليم واختيارهم أكثر لألعمال الحـرة  إ

  يفسر لنا قلة الـراتب وغياب المحفزات المادية في مجال التعليم ، ثم رغبتهم في الكسب 

خاصة عند الذين لم يدخلوا مهنة التعليم عن قناعة ألنهم لم يجدوا فرص فـي قطاعـات   

ون العمل في قطاع يشعرون بأنهم أصحاب القرار وأنهـم غيـر   أخرى ، أو ألنهم يفضل

أو يمكن ربط هذا االختيار باعتياد أهل المنطقة في ممارسة العمل الحر خاصـة  .مقيدون 

  .وأن المنطقة التي جرى فيها البحث تعرف بالمعامالت التجارية 

ل الصـيفية  إذن فسوء الظروف االقتصادية وغياب فرص الراحة كاالستفادة من العط   

كمنحة الخارج لتغيير األجواء واالستفادة من تجارب العالم الخارجي في مجـال التربيـة   

والتعليم كلها عوامل تخلق في المدرس الرغبة في ترك المهنة والبحث عن عمـل آخـر   

لتحقيق مستوى الطموح المرغوب فيه، لكن هل يعنـي أن األسـاتذة لـم يحققـوا فعـال      

  ذا المجال؟طموحاتهم المادية في ه

  يبين أي األساتذة في تحقيقهم للطموحات المادية في منة التعليم حسب :  )21(جدول رقم 

  .الجنس                       

 حتقيق الطموحات      
  املادية                  

  اجلنس
  %    المجموع  %    ال  %     نوعا ما  %     نعم

 100  51 70.59  36 09.80 05 19.61 10  ذكـور
 100  49 61.22  30 40.80 02 34.69 17  إنـاث

 100  100 66.00  66 07.00 07 27.00 27  المجموع
     
حسب معطيات الجدول فان أ غلب األساتذة أجابوا أنهم لم يحققوا طموحات مادية فـي     

من أفراد العينة بأنهم حققوا طموحاتهم %  07التعليم ، في حين أجاب آخرون بنسبة مهنة 



  

الباقية من المبحوثين فقد ذكروا بأنهم %  27أما نسبة . دية في المهنة لكن بدرجة قليلة الما

قد حققوا طموحاتهم ، والمالحظ أن هؤالء األساتذة هم من الذين ليس لهم رغبة في تـرك  

وهنـاك مـنهم مـن    % 34.69مهنة التعليم خاصة المدرسات اللواتي بلغت نسبة إجابتهن 

  .ما عن الراتب الشهري عبروا عن رضاهم نوعا 

ولذلك فمستوى الطموح عند المدرسين أكثر ارتفاعا نوعا ما من المدرسات ، ولقد أكـدت  

دراسات عن مستوى الطموح قامـت بها كاميليا عبد الفتاح على عينة من الطـالب مـن   

الجنسين استنادا إلى دراسـات سـابقة، حيث بينت الباحثة أن مستوى طمـوح الطـالب   

كثر ارتفاعا من مستوى طموح الطالبات اإلناث ، وأن الفرق بين مستوى الطموح الذكور أ

  . (1) % 99معنويا بدرجة 

وعليه فان نظرة بعض المدرسات إلى مستوى الطموح أقل نوعا ما من مستوى طمـوح  

المدرسين ، ذلك أن الحاجيات التي يريد تحقيقها بعض األساتذة ال تتوقـف عنـد جانـب    

فهناك جوانب أخرى لها أهمية بدرجة تساوي أو تفوق أحيانا الراتب ، فقد  الماديات فقط ،

يكون الطموح عند البعض مقدار ما يحققونه من إشباع نفسي والمتمثل في تربية األجيـال  

ونشر العلم بالرغم من أنهم ليسوا راضين عن رواتبهم ، فما تمنحه المهنة من سعة أفـق  

أيضا ما يجعلهم راضين عن ما حققته لهم المهنة مـن   وعالقات اجتماعية له من األهمية

  .طموحات ولو بدرجة قليلة 
 
  : نتائج الفرضية األولى -5-1-2

من خالل تحليلنا وتفسيرنا لمعطيات الفرضية األولى ، فـان غالبيـة األسـاتذة فـي        

المؤسسات التي شملتها الدراسة غير راضين عن أوضاعهم االقتصادية، حيث ظهر عـدم  

رضا عن الراتب الشهري والخدمات االجتماعية التـي توفرهـا المهنـة، مـن حيـث      ال

الضمانات االجتماعية والمساعدات المادية وتوفر الخدمات الصحية والترفيهيـة ، ومـن   

خالل المقابالت التي تم إجراءها مع األساتذة حول ظروفهم الماديـة ، فقـد ذكـر أحـد     

  ق األمن الغذائي رغم أن رواتب المدرسين في تزايـد بان مهنة التعليم ال تحق" المبحوثين 
 
 ، بيروت ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،  مستوى الطموح والشخصية: عبد الفتاح كاميليا  -1

  . 14 ، ص                                      1984

  دائما سيئا والسبب مستمر من فترة ألخرى ، لكن رغم التعديالت فان وضع األستاذ يبقى 



  

، "هو أن الزيادات في األجور ال تتماشى مع ما تقتضيه الحاجة بل تكون دومـا متـأخرة   

وهذا يعني أن الراتب الشهري لألساتذة غير كافي لسد متطلبات الحياة االجتماعية فمـثال  

هناك نسبة هامة من األساتذة أجابوا عن عدم رضاهم عن أجورهم وهـم مـن الـذين ال    

  .ون سكنات خاصة بل مستأجرة أو يعيشون في أسر ممتدة يمتلك

إن غياب التقدير المادي وقلة المكانة االجتماعية للمدرس في الطور الثـانوي يجعلـه      

دائما في حالة قلق وخوف من مصيره المستقبلي ، فيدفعه ذلك إلى العمل اإلضافي لزيادة 

ى مهن أخرى إذا مـا سـمحت لهـم    دخله أو تخلق فيه رغبة في ترك المهنة واللجوء إل

  الفرصة ، ولقد أجاب أغلبية األساتذة بذلك وهذا باختالف جنسهم وتكوينهم التعليمي، حيث 

وحسـب  . مدرس ومدرسة 72من مجموع %  66.67اختار األساتذة األعمال الحرة بنسبة

  . رأي األساتذة فان لتلك العوامل االقتصادية تأثيرا كبيرا على عملهم التربوي 

إذن فسوء األحوال المادية للمدرسين له تأثير كبير على عمليـة التـدريس ، وهـذا         

التأثير ال يمس عمل المدرس داخل القسم فقط ، بل يسئ أيضا إلى النظام التربوي بصفة 

عامة عندما يلجأ بعضهم تحت ضغط الحاجة إلى أساليب وطرق ملتوية وغير مشـروعة  

رشوة مقابل إعطاء عالمات لتالميذ ال يسـتحقونها أو بيـع   للحصول على المال، كقبول ال

االمتحانات وغيرها من األعمال الغير قانونية أو لجوء أكثريتهم للعمل اإلضـافي الـذي   

أصبح ظاهرة شائعة في الوسط المدرسي رغم ما له من مضار علـى المـدرس وعلـى    

  .النظام المدرسي 

التي تقول أن األساتذة مـن الجنسـين غيـر    ومنه فان النتائج تؤكد لنا صحة الفرضية   

راضين عن أوضاعهم االقتصادية، وأن لتلك األوضاع تأثيرا على عملية التدريس ، لكـن  

تبقى هناك نسبة منهم من عبروا عن عدم تأثير تلك الظروف على العمل التربوي، إال أن 

  . نسبتهم كانت قليلة خاصة منهم المدرسات

  
 
  

  
 
 
 



  

  :خالصة الفصل  -
حسب النتائج المتحصل عليها فان األساتذة في التعليم الثانوي العام والتقني يواجهـون      

وضعا اقتصاديا سيئا يتمثل في سوء أحوالهم المادية وقلة الخدمات االجتماعية ، مثل عدم 

توفر بعضهم على مسكن مع غياب فرص السكن الوظيفي ، فالراتب الشهري يسد فقـط  

رورية، وعجز األساتذة عن توفير حاجياتهم األساسية لهم ولعائلتهم الحاجيات اليومية الض

قد يجعلهم عرضة للقلق والتوتر النفسي والتي يعكسها المدرسون داخل قاعـات وغـرف   

  . التدريس مع ما يرافقها من تأثيرات سلبية على تعلم التالميذ 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل السـادس
  

ن العالقـات المهنيـة داخـل درجـة الرضـا ع  

  المـدرسة الثـانوية
  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  تمـهيد*  
أثبتت البحوث النفسية واالجتماعية أن سعادة اإلنسان في حياته بصفة عامة تـرتبط       

ارتباطا وثيقا بسعادته في عمله، ومن ثم فمن العوامل األساسية التي تساعد المدرسين في 

ؤدونه هو إيجاد عالقة طيبة بينهم وبين المجتمـع المدرسـي   تحقيق أهداف العمل الذي ي

  .وتحقيق جو اجتماعي مريح سواء داخل بيئة العمل أو خارجه 

ونظرا ألهمية العالقات المهنية بين األفراد ، فقد قمنا في هذا الفصل بتحليـل معطيـات   

فـي المجتمـع    الفرضية الثانية والثالثة التي تعرفنا بجو العالقات االجتماعيـة السـائدة  

المدرسي، أوال بين سلك المدرسين وثانيا بين األساتذة وأعضاء إدارة الثانوية والمشـرف  

التربوي، وذلك من أجل معرفة أهمية تلك العالقات في سير العمـل بالمدرسـة الثانويـة    

  .وتوجيه العملية التربوية ، كما تطرقنا في األخير إلى نتائج كل فرضية 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

 تحليل معطيـات الفرضية الثانية ونتائجـها -1- 6
  : تحليل المعطيـات -6-1-1  

  يبين رضا األساتذة عن التعاون المتبادل بين أعضاء هيئة التدريس :  (22)جدول رقم 

  .في العمل التربوي حسب مكان العمل                     

فة رأي األساتذة فيمـا يخـص   اعتمدنا في بناء الجدول على متغير مكان العمل لمعر    

  .رضاهم عن جو العمل السائد بين األساتذة في المؤسسات التعليمية 

  

 الرضا عن التعاون           
  مكان العمل

  نعـم

  راض
%  

  غير

  راض
  %  المجموع  %

  100  19 47.36  09 52.64 10  ثانوية ماحي محمد المتشعبة
  100  19 26.31  05 73.69 14  متقنة البليدة

  100  20 50.00  10 50.00 10  ية عمر بن الخطابثانو
  100  10 40.00  04 60.00 06  متقنة جابر بن حيان

  100  12 41.67  05 58.33 07  ثانوية البتـاني
  100  12 41.67  05 58.33 07  ثانوية لكفيف أحمد

  100  12 62.50  05 37.50 03  متقنة مفتـاح
  100  100 43.00  43 57.00 57  المجمـوع

  
تبين لنا من معطيات الجدول أن نظرة األساتذة في رضاهم عن التعاون المتبادل بين ي     

أعضاء هيئة التدريس قد اختلفت سواء داخل المؤسسة الواحدة أو بين المؤسسات، حيـث  

من األساتذة أجابوا برضاهم عن نوع التعاون القـائم بيـنهم فـي      % 57 أن نسبةنالحظ 

ه اإلجابة بأكبر نسبة في كل من متقنـة البليـدة، ثانويـة    العمل التربوي ، وقد ظهرت هذ

البتاني، وثانوية لكفيف أحمد ، كما تساوت إجابات المبحوثين بين الرضا وعدم الرضا عن 

التعاون المشترك في بعض الثانويات، نجد منهم ثانوية عمر بن الخطاب، وثانوية مـاحي  

  .محمد المتشعبة 

من أفراد العينة، كانـت متقنـة   %  43ضا فقد بلغت نسبتهم أما الفئة التي أجابت بعدم الر

  .مفتاح من بين المؤسسات التي كانت نسبة إجابات المدرسين فيها مرتفعة 



  

وعليه فالفرق بين الرضا وعدمه ليس كبيرا وهذا ما يدفعنا إلى القـول بـأن هنـاك        

ة أو بـين الثانويـات،   اختالف في طريقة العمل بين األساتذة سواء داخل الثانوية الواحـد 

ويمكن تفسير هذا االختالف في إجابات األساتذة ، إما إلى طبيعة العالقـة التـي تـربط    

األساتذة بعضهم ببعض أو أن هناك من يفضل العمل المنفرد وهذا يمكن ربطه بشخصـية  

  .األفراد وطباعهم أو أن هناك أسباب أخرى لم يشملها البحث 

المبحوثين في أغلب الثانويات توحي بان العمل التعليمـي  وبالرغم من ذلك فان  إجابات 

يتميز بالمشاركة الجماعية القائمة على المناقشة والتوجيه وهو مـا يولـد فـي األسـاتذة     

اإلحساس باالرتياح واالنتماء إلى أعضاء الجماعة المدرسية ، ذلـك أن التعـاون يجعـل    

ع من الوسائل المساعدة في زيـادة  المدرسين أكثر ارتباطا ببعضهم البعض ، كما يمثل نو

وحتى نؤكد على أهمية التعاون بين . أدائهم وجانب هام من جوانب نجاح العملية التربوية

األساتذة في العمل التربوي قمنا بسؤال المبحوثين عن أهمية حصة التنسيق التي تنعقد بين 

  :هذا الجدول  مدرسي المادة الواحدة لمتابعة سير العمل داخل الثانوية فكان لنا
  .يبين أهمية حصة التنسيق بالنسبة لألساتذة حسب المادة المدرسة  :    (23)جدول رقم

حصة التنسيق عبارة عن اجتماعات دورية منظمة لمتابعة سـير العمليـة التربويـة        

والتباحث في القضايا التربوية المتعلقة بعملية التدريس، كما تعد خلية هامة لربط التعـاون  

لمجهودات بين مدرسي المادة الواحدة ومن خالل الجدول المـوالي سنوضـح نظـرة    وا

  .المبحوثين في هذه الحصة وأهميتها في عملهم التربوي 

  

  عطاء األمهية حلصة التنسيقإ      
  اجلنـس

  %   المجموع  %    بتاتا  %     أحيانا  %     دائما

 100  10  -  - 70.00 07 30.00 03  رياضيات
 100  12 25.00  03 56.33 07 16.67 02  ياءفيزياء وكيم

 100  12 16.67  02 50.00 06 33.33 04  علوم الطبيعية والحياة
 100  40 10.00  04 47.50 19  42.50  17  آداب وعلوم إنسانية 

 100  18  16.67  03 38.89 07 44.44 08  لغات أجنبية
 100  18  -  - 75.00 06 25.00 02  مواد تقنية
 100  100 12.00  12 52.00 52 36.00 36  المجموع



  

حسب معطيات الجدول فان أغلب المبحوثين قد أجابوا بأن األساتذة أحيانا ما يعطـوا      

أفراد العينة، عرفت أكبر النسب عند  من%  52النسبة أهمية لحصة التنسيق ، حيث بلغت 

  .مدرسي مادة الرياضيات والمواد التقنية 

األساتذة يهتمون دائما بهذه الحصة، وقـد بلغـت نسـبة     أما البعض اآلخر فقد ذكروا أن

من أفراد العينة ، ظهرت أكبر نسبة عند مدرسـي المـواد األدبيـة      % 36إجاباتهم بذلك 

  .واللغات األجنبية 

ومنه فحصة التنسيق حسب ما صرح به المبحوثين تمثل جانب هام  في العمل التربـوي،  

ن في هذه الحصة تطـرح كثيـرا مـن القضـايا     فهي اجتماع هام بالنسبة للمدرسين ؛ أل

التربوية المتعلقة بالطرق والبرامج الدراسية والوسائل واألنشطة وتوزيع الدروس ، وتـتم  

هذه الحصة تحت إشراف المدرس األول المسؤول عن المادة ، الذي يعتبر أهم األشخاص 

  .في توجيه العمل التربوي، فعمله يكمل عمل الموجه التربوي 

من المبحوثين أجابوا بأن حصة التنسيق ال يعطى لها أي  %  12ين نالحظ أن نسبةفي ح

اهتمام، وعند تحليلنا إلجابات األساتذة عن أسباب عدم اهتمام البعض بها ذكر هـؤالء أن  

غياب اإلمكانيات المادية لمعالجة المواضيع المختلفة خاصة المواد العلمية والتقنية يجعلها 

د آخرون سبب عدم االهتمام إلى كون حصة التنسيق ال تتالءم مع توقيت روتينية، كما أعا

األساتذة فيما بينهم نظرا لسوء اختياره مما يؤدي إلى تضارب في التوقيت، وهو ما يجعل 

األساتذة يهملون هذه الحصة بحجة انعقادها في وقت آخر، فيكون مصيرها في كل مـرة  

فإنها تعقد في الحاالت الضرورية، إما في بداية العـام  إما التأجيل أو اإللغاء، وإذا انعقدت 

  .الدراسي وأحيانا في فترات االختبار 

  ؟وأخيرا فإن حصة التنسيق أحيانا ما يمنح لها اهتمام ، فهل يعني ذلك أنها غير مفيدة 
  ؟ وما هو تقييم األساتذة لهذه الحصة 

  .ب المادة المدرسة يبين تقييم األساتذة لحصة التنسيق حس:   (24)جدول رقم 

حصة التنسيق وسيلة هامة من وسائل نمو المدرسين أثناء الخدمة، وقد اعتمدنا في بناء    

الجدول على متغير المادة المدرسة حتى نتحصل على رأي األساتذة عن دور هذه الحصة 

  .في تكوينهم البيداغوجي والمعرفي أثناء أدائهم لخدمتهم وهذا من خالل تقييمهم لها 

  



  

 تقييم حصة التنسيق  
  

  املادة املدرسة
  %     مفيدة

  مفيدة 

  أحيانا
  %  

ــر  غيـ

  مفيدة
  %    المجموع  %  

  100  10  -  - 20.00 02 80.00 08  رياضيات
  100  12 25.00  03 25.00 03 50.00 06  فيزياء وكيمياء

  100  12 08.33  01 41.63 05 50.00 06  علوم الطبيعية والحياة
  100  40 07.50  03 45.00 18 47.50 19  سانية آداب وعلوم إن
  100  18  -  - 44.44 08 55.56 10  لغات أجنبية
  100  08  -  - 25.00 02 75.00 06  مواد تقنية
  100  100 07.00  07 38.00 38 55.00 55  المجموع

   
يظهر لنا من معطيات الجدول أن تقييم األساتذة لحصة التنسيق كان إيجـابي ، حيـث       

من أفراد العينة، بمعنى أن حصة التنسيق حسب هـؤالء  %  55بة إجاباتهم بذلك نسبلغت 

  .مفيدة خاصة أساتذة مادة الرياضيات والفيزياء والمواد التقنية 

% 36أما باقي أفراد العينة فقد ذكروا بأن هذه الحصة أحيانا ما تكون مفيدة وهذا بنسـبة  

وعند تحليلنا إلجابـات هـؤالء عـن     بأنها غير مفيدة ،%  07كما أجاب آخرون بنسبة 

التي تجعل هذه الحصة غير مفيدة ، ذكروا بأنها غير مجدية فمواضيعها مكـررة   األسباب

وأن ما يتوصل إليه من نتائج عند انعقادها ال يطبق في الواقع ، أضف إلى ذلـك نقـص   

قاد مثل هـذه  الوسائل الخاصة بالعمل التربوي يجعلها روتينية خاصة المواد العلمية ، فانع

  .الحصص يتطلب إمكانيات من أجل تحقيق الهدف التربوي من انعقادها 

إذن فحصة التنسيق حسب رأي بعض األساتذة ال تؤدي أهميتها في زيـادة فعاليـاتهم       

ونموهم المهني إال بتوفر الشروط الضرورية لنجاحها من وسائل مادية وتخصيص الوقت 

انعقادها في حاالت نادرة ، بل جعل هذه الحصة عمليـة   المناسب النعقادها ، وال يقتصر

تجديد للمعارف ومتابعة تطور الدروس حتى يكون هناك تناسق مشترك بـين مجهـودات   

  .األساتذة ، وحتى يعطى لكل التالميذ حقهم من االهتمام وبالتالي تحقيق نتائج موحدة 

فعالية أدائهـم ، ففـي هـذه    وتبقى حصة التنسيق هامة بالنسبة للمدرسين ألنها تزيد من 

الحصة تطرح مختلف القضايا والمشكالت الخاصة بالتالميذ من حيث تعليمهم ومسـتواهم  



  

الدراسي وما يتعلق بالوسائل التربوية والطرق الحديثة في التدريس وكيفية استعمالها أثناء 

  . الدرس حتى تحقق األهداف التربوية 

  ندوات التربوية داخل المؤسسة وخارجها حسب يبين عقد األساتذة لل:  (25)جدول رقم 

  .مكان العمل                 

تمثل الندوة التربوية اجتماع رسمي يعقده المدرسون من أجل معالجة المسائل والقضايا   

وقد توقفنـا  . التربوية ، ويعتبر هذا االجتماع مجال هام لزيادة نمو األساتذة أثناء الخدمة 

يتم توضيح رأي المبحوثين في أهمية الندوة التربوية ودورها فـي   عند هذا المتغير حتى

دعم التعاون وربط العالقات المهنية بينهم ، وهذا من أجل تنمية عملهم التربوي لتحقيـق  

  .أهداف التربية 

 عقد الندوات التروية           
  مكان العمل 

  %    المجموع  %    ال    %     نعـم

  100  19  1053  02  89.47  17  بةثانوية ماحي محمد المتشع
  100  19  26.32  05  73.68  14  متقنـة البليـدة

  100  20  25.00  05  75.00  15  ثانـوية عمر بن الخطاب

  100  10  10.00  01  90.00  09  متقنـة بوقـرة

  100  12  08.33  01  91.67  11  ثانـوية البتـاني

  100  12  -  -  100  12  ثانـوية لكفيف أحمـد 

  100  08  -  -  100  08  متقنة مفتـاح

  100  100  14.00  14  86.00  86  المجمـوع

  

من خالل معطيات الجدول فان أغلب أفراد العينة أجابوا بأنه يتم عقد نـدوات تربويـة     

وقد كانت نسبة اإلجابة مرتفعـة فـي جميـع    % 86الثانوية، بلغت نسبتهم داخل وخارج 

ات األساتذة عن الطريقة التي يتم بهـا  الثانويات التي شملتها الدراسة، وعند تحليلنا إلجاب

أن  % 85.12الدرس في الندوة التربويـة ذكـروا بنسـبة    مناقشة األستاذ الذي قام بإلقاء 

طريقتها عند عملية التقويم بناءة ، حيث يتم فيها تقويم جميع الجوانب الخاصة بالمسـتوى  

  .ألهداف المسطرة العلمي البيداغوجي لألستاذ الذي ألقى الدرس ، ومتابعة تحقيق ا

  



  

على أّن الندوة التربوية أغلب توجيهاتها ارتجاليـة  % 34.88أما آخرون فقد أجابوا بنسبة 

  ترتكز على ذكر األخطاء فقط وال يراعى فيها عملية توجيه ومنـاقشة العملية التـربوية

  .و البيداغوجية بقدر ما يركزون على مدى األخطاء التي قد يقع فيها المدرس  

فقد ذكروا بأنّه ال يتم عقد الندوات تربوية ، ظهرت أكبـر   من أفراد العينة% 14نسبة أما 

نسبة في كل من متقنة مفتاح وثانوية عمر بن الخطاب ، وعند سؤالنا عـن سـبب عـدم    

انعقادها ذكر هؤالء بأنّها ال تأتي بجديد وأن مواضيعها تتميز بالتكرار ، وبالرغم من ذلك 

ة حسب ما جاء في إجابات أغلب األسـاتذة أهـم وسـيلة للمشـاركة     تبقى الندوة التربوي

والتعاون ، فعن طريقها يتبادلون الخبرات والتوجيهات التربوية ، فهي وسيلة من وسـائل  

التدريب أثناء الخدمة ، إالّ أنها حسب رأي المبحوثين ال يمنح لها الوقت الكافي لمناقشـة  

إلقاء الدرس في كثير من المرات ويكون الغرض المسائل التربوية، بل تقتصر على مجرد 

منها دائما هو تدوينها في محاضر خاصة دون مراعاة الهدف األساسي الذي عقدت مـن  

أجله، وهو ما جعل البعض منهم ال يرون أهمية لحضورهم لها سواء داخل المؤسسـة أو  

نسيق بذكرهم خارجها ، ونفس األسباب التي جعلت البعض من المبحوثين يقيمون حصة الت

أنها أحيانا ما تكون مفيدة بالرغم من أهمية الوسيلتين في تطور القدرات التعليمية للمدرس 

إذا ما أحسن إعدادهما وبرمجتهما ، وتوفير كل اإلمكانيات المادية لهما ومراعاة ما هـو  

  .جديد في مجال التربية والتعليم 

  .لطلب المساعدة حسب مكان العمل  يبين لجوء األساتذة إلى زمالئهم:  (26)جدول رقم 

إن الغرض من بناء هذا الجدول هو التعرف على رأي األساتذة فيما يخص لجوءهم      

لطلب المساعدة من بعضهم البعض في حالة تعرض أحدهم لمشاكل شخصية كوقوعه في 

 ضائقة مالية، ومن ثم إظهار أهمية تلك المساعدات في زيادة الثقة بيـنهم وتحديـد نـوع   

  .  العالقة القائمة بين أعضاء هيئة التدريس في كل ثانوية شملتها الدراسة 

  

  

  

  

  

  



  

 طلب املساعدة        
  مكان العمل

 %    المجموع  %     بتاتـا  %     أحيانـا  %     دائمـا

 100  19 47.37  09 42.10 08 10.53 02  ثانوية ماحي محمد 
 100  19  26.32  05 68.42 13 05.26 01  متقنة البليدة

ــن  ــة عمــر ب ثانوي

  الخطاب
01  10.00 12  60.00 06  30.00 20  100 

 100  10 50.00  05 30.00 03 20.00 02  متقنة جابر بن حيان
 100  12 16.66  02 83.33 10 - -  ثانوية البتاني

 100  12 50.00  06 33.33 04 16.66 02  ثانوية لكفيف أحمد
 100  08 50.00  04 50.00 04 - -  متقنة مفتاح
 100  100 37.00  37 54.00 54 09.00 09  المجموع

  

من النتائج اإلحصائية يتبين لنا أن هناك اختالف في أراء األساتذة في طلب المسـاعدة      

من زمالئهم في أوقات الحاجة كتعرض أحد منهم إلى أزمة مالية أو مشـاكل اجتماعيـة   

،حيث نالحظ أن هناك من أجابوا أخرى ، وقد ظهر االختالف حتى داخل الثانوية الواحدة 

بأنّهم أحيانا ما يلجئون إلى طلب المساعدة وتمثل هذه اإلجابة أكبـر نسـبة فـي أغلـب     

الثانويات ، ماعدا متقنة مفتاح ومتقنة جابر بن حيان، كما أجاب آخرون وبنسـبة ضـئيلة   

إلـى   بأنّهم يلجئون دائما إلى زمالئهم لطلب المساعدة ، في حين اكتفـى الـبعض مـنهم   

  .من أفراد العينة % 37االمتناع عن طلب المعونة ممن يعملون معهم بلغت نسبتهم

إذن فداخل الجماعة التربوية نجد هناك أفراد يفضلون التعاون فيما بيـنهم فـي حـّل       

المشاكل االجتماعية التي قد يتعرضون إليها في حياتهم اليومية ، وهنا يمكن أن يسود بين 

من الوّد والمساعدة المشتركة، فالجو االجتماعي يتميز بالتفاهم والثقـة   أفراد الجماعة نوع

والعالقة المهنية في هذه الحالة عالقة متينة، كما نجد داخل الجماعة الواحدة عناصر منها 

محايدة مثل الذين أجابوا بأنهم ال يلجئون بتاتا لطلب المساعدة من زمالء المهنـة لوجـود   

، كالعائلة أو األصدقاء من خارج الثانوية ، أو ربما يجدون  أشخاص آخرون يلجئون لهم

حرجا في طلب المساعدة من زمالئهم وال يحبذون البوح بمشـاكلهم الشخصـية خاصـة    

  .المدرسات 



  

وتعتبر اإلجابة التي اقترحها أغلب األساتذة كونهم أحيانا ما يلجئون لطلب المساعدة مـن  

ي تعبير ضمني عن العالقة اإليجابية القائمة بين بعضهم البعض هي األقرب إلى الواقع وه

أعضاء هيئة التدريس ، هذه العالقة التي تمثل جانب هام في الحياة المهنية ، ألنها تقـدم  

العون المادي والمعنوي في نفس الوقت، وهذا يزيد في تضامن الجماعة المهنية ويخفـف  

  .من المشاكل التي يتعرض لها األساتذة 

ال مطروحا عن طبيعة العالقة األفقية السائدة بين أعضاء سلك المدرسـين  لكن يبقى السؤ

في المؤسسات الثانوية ؟ أي ما هي نوعية العالقة المهنية التي تربط األسـاتذة بعضـهم   

  .ببعض؟ وحتى نتوصل إلى ذلك قمنا بسؤال األساتذة عن تقويمهم لهذه العالقة 

  قة المهنية بينهم وبين زمالئهم حسب يبين تقويم األساتذة للعال:  (27)جدول رقم 

  .مكان العمل                  

تقومي العالقة        
  مكان العمل

  %   المجموع    %   سيئة  %      مقبولة  %     حسنة  %     جيدة

ــاحي  ــة م ثانوي

  محمد المتشعبة
04  21.05 09  47.37 04  2.05  02  10.53  19  100 

 100  19  -  - 15.79  03 63.16 12 21.05 04  متقنة البليدة 
ثانوية عمر بـن  

  الخطاب
09  45.00 06  30.00 05  25.00 -  -  20  100 

 100  10  -  - 20.00  02 30.00 03 50.00 05  متقنة بوقرة 
 100  12  -  - 08.33  01 66.66 08 25.00 03  ثانوية البتـاني

ــف  ــة لكفي ثانوي

  أحمد
03  25.00 06  50.00 03    -  -  12  100 

 100  08  -  - 25.00  02 75.00 04 25.00 02  متقنة مفتاح
 100  100 02.00  02 20.00  20 48.00 48 30.00 30  المجموع

   
حسب اإلحصائيات الواردة في الجدول فإن األساتذة في جميع الثانويـات قـد قيمـوا        

عالقاتهم بزمالئهم بأنها إيجابية ، إال أن هناك اختالف في درجات التقويم ، حيث أن نسبة 

  أفراد العينة ذكروا أن العالقة المهنية بينهم  من% 48 بلغت إجابات المبحوثين والتي من 



  

بأنها عالقة جيدة ، ظهرت أكبر نسبة %  30منهم بنسبةهي عالقة حسنة ، كما قيم البعض 

من أفراد العينة ذكروا أن عالقاتهم بزمالئهم % 20في ثانوية عمر بن الخطاب، أما نسبة 

، وهذا النوع من العالقات ال يخرج عن نطاق عالقة العمل الرسـمي،   هي عالقة مقبولة

بأعضاء هيئة التدريس  فقط ذكروا أن عالقاتهم%  02فيما وجدت نسبة ضئيلة جدا  بلغت 

سيئة ، وتفسير ذلك ربما يعود لوجود خالف بينهم وبين أحد الـزمالء جعلهـم يقيمـون    

  .العالقة األفقية بالسلبية 

نتج أن األساتذة راضون عن العالقة القائمة بينهم ولو اختلفت اآلراء فـي  يمكن أن نست   

درجة التقويم، وهذا يعني أن جو العمل السائد داخل جماعة المدرسين يتميـز باالنسـجام   

والتفاهم بعيدا عن الصراعات والمشاكل ، وهو ما يفسر أيضا متانة العالقة المهنية بـين  

والجو االجتماعي السائد في المؤسسات التعليمية، وحتـى  ) ةالعالقة األفقي(سلك المدرسين 

  :بتمثيلها بيانيا  تتضح لنا صورة تلك العالقة قمنا
  .يبين تقويم العالقة المهنية بين األساتذة :  (02)  رقمشكل 
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  يبين رأي األساتذة في تأثير العالقة المهنية بينهم على العمل التربوي :  (28)جدول رقم 

  .حسب الجنس                 

اعتمدنا في بناء الجدول على متغير الجنس حتى نالحظ إذا كان هنـاك فـرق بـين         

الجنسين في تأثير العالقة المهنية داخل هيئة التدريس على عملهـم التربـوي؛ أي تـأثير    

  .متغير الجنس في اتجاهات األساتذة 

  

  درجة التأثري       
  اجلنس

ــؤثر  ت

  كثيرا
%  

تــؤثر 

  نوعا ما
%  

  ال تؤثر

  بتاتا
  %  المجموع  %

  100  51 33.33  17 05.88 03 60.78 31  ذكـور
  100  49 32.65  16 10.20 05 57.14 28  إنـاث

  100  33 33.00  33 08.00 08 59.00 59  المجموع
      

يظهر لنا من معطيات الجدول أن إجابات المدرسين والمدرسات قد اختلفت من حيـث     

ير العالقة المهنية بين سلك المدرسين على العمل التربوي، كما لم يالحظ وجود درجة تأث

فرق كبير بين الجنسين، فالغالبية العظمى منهم أجابوا بأن نوع العالقة المهنية التي تجمع 

أعضاء هيئة التدريس لها تأثيرا كبيرا على عملهم التربوي ، حيث بلغت نسـبة اإلجابـة   

من أفراد العينة فقد ذكروا أنها تؤثر بدرجة قليلة، في حـين  %  08، أما نسبة%59بذلك 

من أفـراد   %33بلغت النسبة اآلخر بأنها ال تؤثر بتاتا على عملهم التربوي، ذكر البعض 

العينة ، ويمكن تفسير إجابة هذه الفئة من المدرسين والمدرسات ، إلى أنهم ربما ال يولون 

امل أخرى أكثر تأثيرا منها ، كالراتـب الشـهري أو   أهمية للعالقة المهنية ألن هناك عو

  .ظروف العمل المادية 

ومنه فالعالقة المهنية حسب إجابة اغلب األساتذة تؤثر سلبا أو إيجابا على عملهم، ويتوقف 

ذلك على نوعية العالقة التي تربطهم بزمالئهم وجو العمل السائد فـي هيئـة التـدريس،    

لعالقة المهنية على العمل التربوي ، قمنا بتحليل إجابـات  وحتى نتوقف عند أسباب تأثير ا

  :المدرسين والمدرسات فكان لنا هذا الجدول 

  

  



  

  .يبين سبب تأثير العالقة المهنية بين األساتذة على العمل التربوي :  (29)جدول رقم 

  

  %     ك    األسباب المؤثرة 
  41.79  28  التعاون المتبادل واالستفادة من الزمالء

  32.83  22  مساعدة المادية والمعنويةال
  25.37  17  توفر الراحة النفسية

  100  67  المجمـوع

     
حسب ما أجاب به األساتذة فان العالقة المهنية الجيدة تبعث على العمل الجيـد، فوجـود   

المدرس في هيئة تدريس يتميز أعضائها بالتعاون المشترك عـن طريـق تبـادل اآلراء    

فادة من تجارب الزمالء األكثر خبرة بالميدان التربوي، كل ذلك لـه  واالقتراحات واالست

تأثير على سير العمل التربوي وتظهر نتائجه في شخصيات التالميذ ونتـائجهم السـنوية   

 باعتبار أن المدرس قدوة لهم ، كما أن العالقة الجيدة بـين الـزمالء تسـاهم فـي حـل     
بنسـبة  ا أحد منهم ، وقد صرح المبحوثون المشكالت االجتماعية والمهنية إذا تعرض إليه

أن العالقة الحسنة بين األساتذة تقدم العون المادي والمعنوي أيضا، وإذا اتسمت  32.83%

هذه العالقة بالثقة المتبادلة وجو عمل يبعث على النشاط  يشعر المدرس بالراحة النفسـية  

ة متوترة وهناك انفصال بين فترتفع معنوياته للعمل ، والعكس صحيح إذا كانت هذه العالق

إذن فالعالقـة المهنيـة   . أعضاء سلك المدرسين فهذا له تأثير على عملهم مع تالميـذهم  

الجيدة لها دور في التخفيف من حدة الضغوطات االجتماعية والظروف المهنية الصـعبة  

  .      داخل بيئة العمل 

  

  : نتـائج الفـرضية الثـانية -6-1-2

متحصل عليها من تحليل معطيات الجداول فان األساتذة راضون عـن  حسب النتائج ال   

العالقة القائمة بين سلك المدرسين، وقد شمل الرضا غالبية أساتذة الثانويات التي جـرى  

فحسب آراء المبحوثين من الجنسين ، فإن جو العمل وعالقاته في الثانويـات  . فيها البحث

  من المشترك وتبادل اآلراء والمقترحات، فاجتماعات العامة والتقنية يتميز بالتعاون والتضا



  

األساتذة الرسمية تتميز بالمناقشة والمشاركة الجماعية في سير العمـل التربـوي وحـل    

المشكالت التعليمية للتالميذ، إال أن وجود بعض المشاكل قد يحد نوعا ما من هذا التعاون 

لجماعي، وهذا ما صرح به بعض مثل غياب الفرص في اختيار التوقيت المناسب للعمل ا

  .األساتذة عند سؤالنا عن أهمية التنسيق والندوة التربوية وتقويمهم لهما 

فاألساتذة يعانون نقص اإلمكانيات المادية مع غياب الفرص في اختيار التوقيـت المالئـم   

إلجراء مثل هذه االجتماعات التي تعد أهم وسائل نمو المدرسين أثنـاء الخدمـة، وعـدم    

الع األساتذة على األفكار الجديدة التي تحدث في الحقل التربوي يجعل هذه الحصـص  اط

غير مفيدة ألن المواضيع التي تطرح فيها قديمة ، وهو ما دفع ببعضهم إلى اعتبارها غير 

  .مهمة وال تلعب الدور الحقيقي لها 

المسـاعدات  عن تعاون األساتذة لم يظهر في مجال العمل فقط ، بل تعدى إلى تقـديم   -

المادية في حال تعرض أحد المدرسين إلى مشاكل شخصية ، فهو ال يمـانع فـي طلـب    

وعليه فقد قيم األساتذة العالقة المهنية فيما بينهم باإليجابيـة وهـو   . المساعدة من زمالئه

  .مؤشر يدل على رضاهم عن العالقة األفقية 

والمساعدة الجماعية المتبادلـة  إن وجود المدرسين في جو عمل يتميز بتناسق الجهود    

يعمل على تحفيزهم وزيادة دافعيتهم للعمل، حيث أثبتت البحـوث النفسـية واالجتماعيـة    

الخاصة بدراسة العالقات اإلنسانية في المؤسسات المهنية بأن للعالقات المهنيـة تـأثيرا   

وكما ثبت أيضا  كبيرا على أداء الفرد لعمله، فهي تقدم الدعم المعنوي الذي يحتاجه للعمل،

من إجابة غالبية المدرسين من الجنسين أن العالقة المهنية لها تأثيرا كبيرا علـى عملهـم   

، فإذا كانت العالقة جيدة بين أعضاء هيئة التدريس فإنها تـؤثر   % 09حيث بلغت النسبة 

ن إيجابا على عملية التدريس ، والعكس صحيح إذا كانت تلك العالقة سيئة أي أنها تقلل م

  .الروح المعنوية لهم وبالضرورة ستنعكس تلك المعنويات على التالميذ أيضا 

وأخيرا فان الفرضية الثانية قد تحققت حيث أن جل األساتذة راضون عن العالقة المهنيـة  

بين أعضاء هيئة التدريس، كما أن لهذه العالقة دورا هاما في زيادة فعاليتهم ودعم عملهم 

  . التربوي 
  
  
  



  

  :تحليل معطيـات الفرضية الثالثة ونتائجـها -2 - 6
  :  تحليل المعطيـات -2-1 -6  
  يبين نظرة األساتذة لنوع العالقة بين اإلدارة المدرسية والمدرسين     :    (30)جدول رقم 

   .مكان العمل حسب                   

رة الثانويـة عنـد   في الجدول اآلتي سيتم توضيح نوع المعاملة التي تعتمد عليهـا إدا      

تعاملها مع األساتذة ، إذا كانت مثال إنسانية أو متسلطة، وقد اعتمدنا في بناء الجدول على 

  .متغير مكان العمل من أجل المقارنة بين إجابات المبحوثين في كل ثانوية 
   

 نوع العالقة        
  مكان العمل

  %    المجموع  %     متسلطة  %    متساهلة  %     إنسانية

ــاحي ث ــة م انوي

  محمد
10  52.63  03  15.79  06  31.58 19  100  

  100  19 21.05  04 26.32 05 52.63 10  متقنة البليدة 
ثانوية عمر بـن  

  الخطاب
07  35.00  05  25.00  08  40.0  20  100  

  100  10 10.00  01 40 04 50.00 05  متقنة بوقرة
  100  12 08.33  01 25.00 03 66.66 08  ثانوية البتاني

ــة ــف  ثانوي لكفي

  أحمد
07  58.33  02  16.66  03  25.00 12  100  

  100  08 62.50  05 12.50 01 25.00 02  متقنة مفتاح
  100  100 28.00  28 23.00 23 49.00 49  المجموع

   

يتبين لنا من المعطيات اإلحصائية أن نظرة األساتذة لألسلوب اإلداري الـذي تتخـذه         

ع العالقة التي تربطهم بأعضائها من مدير ونائب مدير إدارة الثانوية في تعاملها معهم ونو

الدراسات وغيرهم من الموظفين اإلداريين قد اختلفت، لكن أهم نوع اختاره األساتذة هـو  

من أفراد العينة، وقد ظهرت نسب  %  49بنسبةاألسلوب اإلنساني ، حيث أجابوا عن ذلك 

  مفتاح وثانوية عمر بن الخطاب ،كما  هذه اإلجابة مرتفعة في أغلب الثانويات ماعدا متقنة



  

 أن إدارة الثانوية تتعامل معهم بأسلوب متسلط ، حيث على% 28وبنسبة أجابت فئة أخرى 
ظهرت تلك اإلجابات مرتفعة في كل من ثانوية عمر بن الخطاب ومتقنة مفتاح وثانويـة  

لة ، ولهذا النـوع  ماحي محمد المتشعبة، أما باقي الثانويات فإن نسبة إجابة أساتذتها ضئي

من اإلدارة ميزاته الخاصة، إذ يتميز بعدم المشاركة في اتخاذ القرارات، كما أن عالقـة  

األساتذة بمن حولهم من مدير ونائب مدير الدراسات وغيرهم من المسييرين تتميز أيضـا  

بالضعف وإتباع التعليمات دون مناقشتها، ولذلك فهذا األسلوب اإلداري ال يعطـي للفـرد   

رية العمل ويكون دائما محل متابعة ومراقبة ويتميز كـذلك بفقـدان التعـاون والعمـل     ح

وبصفة عامة فالعالقة بين األساتذة وأعضاء اإلدارة المدرسية تنحصر في إطار . المشترك

العالقة الرسمية ألنها ال تخرج عن حدود القرارات والتنظيمات التي وضعت مـن أجـل   

أحيانا عند استعمال السلطة في تنفيذ األوامر والنواهي التـي  سير العمل، وقد تتجاوز ذلك 

  .تخرج عن حدود العمل المنصوص عليه في قرارات العمل التربوي 

أفراد العينة فقد ذكروا أن إدارة الثانوية متساهلة وترسيلية، ونالحظ أن  من% 23 أما نسبة 

، وهذا النوع من اإلدارة يتسم  نسبة اإلجابة ضئيلة في أغلب الثانويات ماعدا ثانوية بوقرة

بالفوضى وعدم التنظيم ، أما المسيرون فيتصفون بضعف الشخصية؛ لذلك فاألفراد فـي  

هذه اإلدارة يفعلون ما يريدون دون توجيه من أحد ودون أخذ بعين االعتبار التنظيمـات  

  .الخاصة بالعمل المدرسي 

ت المبحوثين قد اختلفـت فـي نـوع    من خالل التحليل السابق يمكننا القول بأن إجابا   

األسلوب الذي يعتمد عليه أعضاء هيئة اإلدارة في تعاملهم مع األساتذة، وهـذا يعنـي أن   

إدارة المؤسسة التعليمية تتخذ أكثر من أسلوب في عالقاتها مع المدرسين، وقد يدخل فـي  

جـع فـي   هذا االختالف بعض األمور الشخصية والمصالح المادية، أو أن االخـتالف را 

بعض الثانويات إلى التغيير الذي يحدث في منصب مدير الثانوية ، حيث الحظنـا ذلـك   

خالل قيامنا بالدراسة الميدانية في أحد الثانويات ، أو أن البعض من األساتذة لـم يفهمـوا   

وبالرغم من ذلك فان األغلبية منهم أجابوا بأن إدارة مؤسساتهم تتعامـل  . مدلول السؤال 

ب إنساني، وهذا النوع من اإلدارة يعتمد على العالقة الطيبة والمعاملة الحسنة معهم بأسلو

على أساس قدراتهم وإمكانياتهم وكفاءاتهم المهنية، مع مراعاة وظروفهم ورغباتهم ، كمـا  

  تعتمد أيضا على التعاون والمشاركة في تخطيط العمل التربوي إيمانا منهم بضرورة 



  

حقق مصلحة التالميذ، وهذا النوع من اإلدارة يساعد األستاذ الوصول إلى األهداف التي ت

لكن ال يمكننا االعتماد فقط على هذه النسبة من اإلجابات لتحديد . في رفع معنوياته للعمل

نوع العالقة التي تربط األساتذة بأعضاء إدارة الثانوية، لذلك فقد اخترنا متغيرات أخـرى  

  .لبيان ذلك 

  رأي األسـاتذة في تنفيذ اإلدارة المـدرسية القتراحـاتهم يبين :  (31)جدول رقم 

  .واقتراحـات المدرسين معهم حسب مكان العمل                    

اعتمدنا على متغير مكان العمل حتى نتعرف على رأي األسـاتذة فـي تنفيـذ إدارة        

  .نوية الثانوية لمقترحاتهم فيما يخص العمل التربوي والنظام الداخلي لكل ثا
  

 تنفيذ االقتراحات           
  مكان العمل

  %  المجموع  %  بتاتا  %  أحيانا  %  دائما 

  100  19 05.26  01 84.21 16 1053 02  ثانوية ماحي محمد
  100  19 05.26  01 94.74 18 - -  متقنة البليدة

  100  20 20.00  04 70.00 14 10.00 02  ثانوية عمر بن الخطاب
  100  10  -  - 80.00 08 20.00 02  متقنة بوقرة
  100  12 08.33  01 91.66 11 - -  ثانوية البتاني

  100  12  -  -  100 12 - -  ثانوية لكفيف أحمد
  100  08 12.50  01 87.50 07 - -  متقنة مفتاح
  100  100 08.00  08 86.00 86   06.00 06  المجموع

  

ا تأخذ باقتراحات األساتذة فان إدارة الثانوية أحيانا م(31) رقم حسب معطيات الجدول     

 من%  86ذلك بـ فيما يخص التنظيم الداخلي للثانوية ، بلغت نسبة إجابة المبحوثين عن 

  .أفراد العينة 

إذن فمشاركة المدرسين بصفة عامة في اتخاذ القرارات قليلة وقد يتعلق األمـر فقـط      

ية تلجأ إلى أسلوب اإلدارة بمشكالت الطالب التعليمية والسلوكية، فمعظم اإلدارات المدرس

المركزية التي تستحوذ على السلطة في اتخاذ القرار على الرغم من أن المدرس من أهـم  

  العناصر في العملية التربوية والتعليمية، فأسلوب اإلدارة أحيانا ما يعد مصدر شكاوي 



  

اعتماد المدرسين مما يجعلهم غير راضين عن المهنة، وأن من أهم أسباب عدم الرضا هو 

اإلدارة على التسلط في اتخاذ القرار وغياب الفرص الكثيرة في المشاركة فـي تخطـيط   

القرارات المدرسية والتعليمية بصفة عامة، وهو ما يفسر إجابة بعض األساتذة علـى أن  

إدارة الثانوية تتعامل معهم بأسلوب التسلط وهذا له  تأثير على معنوياتهم كما يقلـل مـن   

  .بتلك القرارات وبالنظام المدرسي بشكل عام  درجة التزامهم

  يبين نظرة األساتذة في تشجيع اإلدارة المدرسية لمجهوداتهم التعليمية :  (32)جدول رقم 

  .حسب مكان العمل                   

اعتمدنا في بناء الجدول على متغير مكان العمل حتى نتعرف على رأي المبحوثين في     

نوية لهم ، نحو ما يقدموه للتالميذ من مجهودات تعليميـة خاصـة مـع    تشجيع إدارة الثا

  .األقسام النهائية 

 اإلدارة تشجع اهودات  
   

  مكان العمل
  %  المجموع  %  بتـاتا  %  قليـال  %  كثـيرا

 100  19 36.84  07 52.63 10 10.53 02  ثانوية ماحي محمد
 100  19 10.52  02 63.16 12 26.32 05  متقنة البليدة

 100  20 40.00  08 50.00 10 10.00 02  ثانوية عمر بن الخطـاب
 100  10 30.00  03 40.00 04 30.00 03  متقنة بوقرة

 100  12 41.66  05 41.66 05 16.66 02  ثانوية البتـاني
 100  12 41.66  05 33.33 04 25.00 03  ثانوية لكفيف أحمد

 100  08 12.50  01 87.50 07  -  -  متقنة مفتاح
 100  100 31.00  31 52.00 52 17.00 17  مجموعال
  

من معطيات الجدول يتبين لنا أن نظرة األساتذة كانت سلبية من جهة تشـجيع اإلدارة       

من أفـراد   % 52بنسبة للمجهودات التعليمية المبذولة من طرفهم، حيث ذكر المبحوثون 

نتائج جيـدة مـع التالميـذ أو    العينة بأن اإلدارة قليال ما تعترف بمجهوداتهم عند تحقيق 

  مساعدتهم في حل مشاكلهم التعليمية، وكل ما يتعلق باألعمال والنشاطات التربوية المختلفة 

  



  

بأن اإلدارة ال تشـجعهم   %31بنسبة أما آخرون فقد أجابوا .المقدمة من طرف المدرسين 

  .وال تحفزهم على اإلطالق نحو ما يقدمونه من أعمال 

ن نفسر قلة تعاون اإلدارة مع األساتذة وغياب أسلوب التحفيز الذي مـن  وعليه يمكننا أ   

وقد أثبتت .الواجب أن تتميز به اإلدارات التعليمية لزيادة اهتمام المدرسين بالعمل التربوي

الدراسات السيكولوجية في هذا المجال أن التحفيز الجيد يزيد من دافعية الفرد للعمل سواء 

أو معنوي، وأن قلة التحفيز وانعدامه يقلل من اهتمام الفرد وفعاليته كان هذا التحفيز مادي 

  .للعمل حيث يؤثر ذلك على أدائه له 

لكن هناك من األساتذة الذين ذكروا أن اإلدارة تشجعهم كثيـرا علـى مجهـوداتهم إال أن    

  .نسبتهم ضئيلة في أغلب الثانويات التي جرى فيها البحث 

عض المبحوثين حول كيفية التشجيع واالعتـراف بـالمجهود   وقد قمنا بتحليل اقتراحات ب

التعليمي، فذكر هؤالء أن المدرس ترتفع معنوياته للعمل ويضاعف من أدائه إذا وجد من 

يعترف له بمجهوده، وهذا االعتراف يكون بمكافئته على حسب ما قام به من أعمال وحقق 

ارج وعطل صيفية كشكل من أشكال من نتائج كتقديم مكافآت مادية، أو اقتراح بعثات للخ

التحفيز المعنوي، وهذا بالطبع ال يتحقق على مستوى إدارة الثانوية بـل علـى مسـتوى    

  .وزارة التربية الوطنية 

نستخلص مما ذكرناه أن االعتراف بالمجهود التعليمي يعتبر دافعا قويا لمواصلة العمل     

  .     التربوي 
  .قة التي تربط األساتذة بالمدير حسب مكان العمل يبين نوع العال:  (33)جدول رقم 

اعتمدنا في بناء الجدول على متغير مكان العمل حتى نتعرف على طبيعة العالقة التي     

تربط األساتذة بالمدير في المؤسسات التي شملتها الدراسة، وقد توقفنا عند هـذه النقطـة   

وية، فهو عضوا مهما قادرا على خلـق  باعتبار أن المدير المسؤول األول عن إدارة الثان

جو عمل يتميز بالتفاهم والتعاون المشترك أو يتميز بعكس ذلك أي بعدم التعاون والتوتر، 

  . ولكل هذا وذاك دورا في سير العمل التربوي 
  
  
  
  



  

 نوع العالقة             
  مكان العمل

  عالقة

  صداقة
   %  

  عالقة

  احترام
   %  

  عالقة

  رسمية
  %    وعالمجم  %   

  100  19 21.05  04 78.75 15 - -  ثانوية ماحي محمد
  100  19 42.11  08 57.89 11 - -  متقنة البليدة 

  100  20 45.00  09 55.00 11 - -  ثانوية عمر بن الخطاب
  100  10 50.00  05 50.00 05 - -  متقنة بوقرة 
  100  12 33.33  04 66.66 08 - -  ثانوية البتاني

  100  12 41.66  05 58.33 07 - -  ثانوية لكفيف أحمد
  100  08 50.00  04 37.50 03 12.50 01  متقنة مفتاح
  100  100 49.00  49 60.00 60 01.00 01  المجموع

  

يتبين لنا من معطيات الجدول أن نوع العالقة المهنية التي تربط األساتذة بالمدير يغلب    

ول األول عـن إدارة األعمـال   عليها طابع االحترام لشخصية المدير باعتبـاره المسـؤ  

بالثانوية، وقد ظهرت هذه اإلجابة بنسب مرتفعة في كل ثانوية ماعدا متقنـة مفتاح،كمـا   

أجاب آخرون بأن العالقة التي تربطهم بالمدير هي عالقة رسمية فقـط ، بلغـت نسـبة    

صة النوع من العالقات يتميز بتطبيق القرارات والتنظيمات الخا وهذا، % 49إجابتهم بـ 

بالعمل التربوي وال تخرج عن هذا النطاق، في حين نالحظ أن عالقة المدرسين نادرا ما 

تتسم بعالقة الصداقة، وربما يعود ذلك إلى أن األساتذة يتعاملون أكثر مع أشخاص آخرين 

وهذا حسب طبيعة العمل الذي يربطهم ببعض األشـخاص، كنائـب مـدير الدراسـات     

ومستشار التـربية، لذلك فاحتكاك األساتذة مـع المـدير   ومسـتشار التـوجيه المدرسي 

  .يكون قليال جدا 

إذن فعالقة المدرسين بالمدير ال تخرج عن نطاق عالقة االحترام أو العالقة الرسمية،     

لكن هل يعني ذلك أن مدير الثانوية ليس له دور في خلق جو اجتماعي يساعد فـي رفـع    

المدير ال يساهم في حل بعض مشاكل المدرسين ماديـا   معنويات األساتذة للعمل؟ وهل أن

أو على األقل معنويا ؟ وحتى نجيب على هذه األسئلة البد من أخـذ أكثـر مـن متغيـر     

  .في عمل المدرسين  لتوضيح نوع العالقة التي تربط األساتذة بالمدير وتأثير تلك العالقة
  

  



  

  تي يتخذها المدير عند منحه لنقطة يبين رأي األساتذة في المعايير ال:    (34)جدول رقم

  .المردودية حسب مكان العمل                  

في الجدول الموالي سنتعرف على أهم المعايير التي يعتمد عليها مدراء الثانويات عنـد     

وقد اعتمدنا على هـذا   ،% 20تمثل نسبة منحهم للنقطة الخاصة بعالوة المردودية والتي 

األساتذة في كل ثانوية عن دور المدراء فـي تقيـيمهم للمجهـودات    الجدول لمعرفة رأي 

التعليمية التي يبذلها كل مدرس ، ودورهم أيضا في رفع معنويـاتهم وزيـادة عطـائهم    

  .التربوي 
  املعايري املتخذة   

  مكان العمل
  المصالح 

  الشخصية
  %  

 

  الجهوية
  %  

  االنضباط

  في العمل
   %  

  معايير

  غامضة
  %   المجموع  %

ــاحي  ــة م ثانوي

  محمد
01  05.26  -  -  16  84.21  02  10.53  19  100  

  100  19  5.26  01  89.47  17 -  -  05.26  01  متقنة البليدة

ثانوية عمر بـن  

  الخطاب
01  05.00  -  -  19  95.00  -  -  20  100  

  100  10  -  -  80.00  08 10.0  01  10.00  01  متقنة بوقرة

  100  12  -  -  100  12 - -  -  -  ثانوية البتاني

ــف  ــة لكفي ثانوي

  أحمد
-  -  -  -   11  91.66  01  08.33  12  100  

  100  08  25.00  02  37.50 03 12.5 01  25.00  02  متقنة مفتاح
  100  100     06.00  06  86.00 86 02.0 02 06.00  06  المجموع

  

أن غالبية األساتذة أجابوا بأن مدراء  الثانويـات يتخـذون     (34)رقمنالحظ من الجدول   

من أفـراد   % 86نسبتهمفي العمل كمقياس عند منحهم لنقطة المردودية، بلغت  االنضباط

العينة، كما ظهرت نسبة تلك اإلجابة مرتفعة في جميع الثانويات والمتاقن ماعـدا متقنـة   

  .مفتاح التي تنوعت فيها المعايير حسب إجابة مدرسيها 

نقطة المردودية بلغت  في حين ذكر آخرون أن المدير يتخذ المصالح الشخصية في تحديد

فقط ، كما عبر آخرون كذلك بأن المدير يتخذ معايير غامضة ، وقد %   06نسبة اإلجابة 

  ظهر ذلك في أربع ثانويات لكن بنسبة ضئيلة جدا، ويمكن تفسير إجابة هؤالء على أنهم قد

  .ال يلتزمون باألعمال اإلدارية أو كثرة الغيابات لديهم جعلهم يصرحون بذلك  



  

ليه فان األساتذة راضون عن األسلوب اإلداري الذي يتبعه مدراء الثانويـات ، حيـث   وع

أنهم يتخذون االنضباط في العمل كمعيار في تعاملهم مع األساتذة ، وهو ما يفسر لنا تقدير 

أغلب المدراء لمجهودات المدرسين ، لذلك يمكـن أن نسـتخلص بـأن عالقـة المـدير      

  . بالمدرسين هي عالقة إيجابية 

  يبين مواجهة األساتذة للمشاكل عند تعاملهم مع نائب مدير الدراسات :  (35)جدول رقم 

  .حسب مكان العمل                       

 تواجد املشاكل مع الناظر        
  مكان العمل

  %    المجموع  %     ال      %  نعـم

  100  19  57.89  11  42.11  08  ثانوية ماحي محمد المتشعبة

  100  19  73.68  14  26.32  05  البليدة متقنة 

  100  20  60.00  12  40.00  08  ثانوية عمر بن الخطاب 

  100  10  40.00  04  60.00  06  متقنة بوقرة

  100  12  75.00  09  25.00  03  ثانوية البتاني

  100  12  58.33  07  41.66  05  ثانوية لكفيف أحمد

  100  08  37.50  03  62.50  05  متقنة مفتاح

  100  100  60.00  60  40.00  40  المجموع

  

من أفراد العينة أجابوا بـأنهم ال يواجهـون أيـة    % 60حسب معطيات الجدول فان نسبة 

مشاكل أو عراقيل عند تعاملهم مع نائب مدير الدراسات ، وقد عبر األساتذة عن ذلك في 

يواجهون المشـاكل ، خاصـة    بأنهم%  40أغلب الثانويات ، كما أجاب آخرون وبنسبة 

ة متقنة مفتاح ومتقنة بوقرة وثانوية ماحي محمد المتشعبة وثانوية عمر بن الخطاب، أساتذ

وعند تحليلنا إلجابات المبحوثين عن نوع المشاكل التي قد تنشأ بينهم وبين مدير الدراسات 

  :تحصلنا على الجدول التالي 

  

  

  

  

  



  

  التي تواجه األساتذة عند تعاملهم مع نائب مدير  يبين نوع المشاكل:  (36)جدول رقم 

  .الدراسات                 

 %   ك  نوع المشاكل
 47.50 19  سوء توزيع جدول التوقيت

 20.00 08  سوء توزيع األقسام 
 20.00 08  غياب التنسيق في العمل
 12.5 05  مشاكل تخص التالميذ

 100 40  المجموع
   

ية المتحصل عليها فان أهم المشاكل التي تواجه األساتذة عنـد  من المعطيات اإلحصائ   

تعاملهم مع نائب مدير الدراسات هو سوء توزيع التوقيت األسبوعي فـي بدايـة العـام    

الدراسي، وقد ذكر في هذا الصدد أحد المبحوثين أن هناك نوع من التفرقة بن المدرسـين  

يث يدخل في ذلك اعتبارات ومصـالح  في الفرص المتاحة لهم الختيار جدول التوقيت ، ح

المشاكل التي تواجههم في عالقاتهم مع مدير  بأن% 20بنسبة كما عبر آخرون . شخصية

الدراسات هو سوء توزيع األقسام، في حين يرى البعض أن غياب التنسيق والتعاون فـي  

رقل السير العمل التربوي يعد أهم مشكلة يعانيها األساتذة في تعاملهم مع الناظر، حيث تع

الحسن لعملية التدريس، وقد عبر غالبية األساتذة بـأن إدارة الثانويـة قلـيال مـا تأخـذ      

باقتراحاتهم في سير العمل بالمؤسسة وهو ما يجعل عملهم منحصر فقـط فـي تـدريس    

مـن  % 12.50 نسـبة  أما .التالميذ وإبعاده عن اتخاذ القرار بشأن النظام الداخلي للثانوية 

ذكروا أن تلك المشاكل تخص التالميذ خاصة منهم الغير منضبطين، وتماطل األساتذة فقد 

اإلدارة في اتخاذ اإلجراءات بشأنهم ، ولهذا السبب قمنا بسؤال المبحوثين عن تأثير تلـك  

  :المشاكل التي ذكرناها على عملهم التربوي ، فكان لنا هذا الجدول 

  

  

  

  

  



  

  تنشأ بين األساتذة ونائب مدير الدراسات علىيبين تأثير المشاكل التي :  (37)جدول رقم 

  .العمل التربوي                 

 %ك         درجة التأثير
 62.50 25  تؤثر كثيرا 

 27.50 11  تؤثر نوعا ما 
 10.00 04  ال تؤثر بتاتا
 100 20  المجموع

       

بين األساتذة ونائب  يتبين لنا من معطيات الجدول أن المشاكل التي تحدث في الثانوية    

مدير الدراسات تعمل على عرقلة عملهم ألنها تخلق جو عمـل يسـوده القلـق والتـوتر     

والسخط من عمل اإلدارة ، حيث أجاب المبحوثين بأن تلك المشاكل تؤثر علـى عملهـم   

  .%62.50ذلك وعالقاتهم بتالميذهم بدرجة كبيرة بلغت نسبة 

مشاكلهم مع نائب مدير الدراسات تؤثر عليهم لكن  منهم فقد أجابوا بأن% 27.50نسبة أما 

بدرجة قليلة، في حين ذكرت فئة أخرى من المبحوثين بأن العراقيل التي يواجهونها مـع  

الناظر ال تؤثر بتاتا على عملهم التربوي إال أن النسبة كانت ضئيلة جدا ، ويمكن أن نفسر 

هم ، كالراتب الشهري أو ظروف ذلك إلى وجود ربما مشاكل أخرى أكثر تأثيرا على عمل

العمل المادية أو حقيقة أن مشاكلهم مع الناظر ال تؤثر على العمل التربوي ألنهم ال يولون 

  .اهتماما للعالقات المهنية ، أو ربما كانت تلك اإلجابات عشوائية 

وما يمكن استخالصه في األخير أن أغلب إجابات األساتذة تمثلت فـي عـدم وجـود       

ع الناظر وإن وجدت فهي ال تؤثر عليهم، ربما لصغر حجمها مقارنـة بمشـاكل   مشاكل م

أخرى وبالتالي فال داعي لذكرها، أو أن هذه الفئة راضية عن العالقة التي تـربطهم مـع   

مدير الدراسات، وحتى نؤكد على ما قلناه قمنا باستجواب التالميذ فيما إذا كان األسـاتذة  

عن مشاكل تخص عالقاتهم مـع أعضـاء اإلدارة أو    يخرجون عن إطار الدرس للحديث

  .مشاكل أخرى شخصية 

  

  

  



  

  .يبين رأي التالميذ في خروج األساتذة عن إطار الدرس :  (38)جدول رقم 
  

الخروج عـن إطـار   

  الدرس
  %    ك

  12.70  16  دائمـا

  62.70  79  أحيانـا

  24.60  31  بتـاتـا

  100  126  المجموع

   

من التالميذ أجابوا بأن األساتذة أحيانـا  %  62.70نسبةدول أن يظهر من إحصائيات الج   

ما يخرجون عن إطار الدرس للحديث عن مسائل أخرى غير مضمون الدرس، في حـين  

أن األساتذة دائما يتحدثون معهم عن أمور ومشاكل بعيـدة  %   12.70ذكر آخرون وبنسبة

فقد ذكروا بأن المدرسين  % 24.60عن محتوى الدرس ، أما بـاقي النسبة والتي بلغـت

  .ال يخرجون بتاتا عن مضمون الدرس 

المدرس مع التالميذ داخل القسم، فقد قمنا باستجواب الذين  وعن المسائل التي يتحدث فيها

  :أجابوا بـ دائما وأحيانا فكان لنا هذا الجدول 

  .لقسم يبين المسائل التي يتحدث فيها األساتذة مع التالميذ في ا:  (39)جدول رقم 

  

  %     ك  المسائل التي يتحدث فيها األساتذة
  24.21  23  مشاكل شخصية 

  14.75  14  مشاكل اإلدارة التعليمية

  62.05  58  مشاكل الحياة المختلفة

  100  100  المجموع

  

يتبين لنا من معطيات الجدول أن األساتذة يتحدثون مع التالميذ عن مشـاكل مختلفـة      

ت التالميذ ، حيث تخص مواضيع الحياة العامة االقتصـادية و  من إجابا%   62.05بنسبة

  الثقافية والمهنية، كمشاكل وسلوكـات بعض التالميذ الغير منضبطين ، كما ذكـر 

  



  

بأن األساتذة يتحدثون معهم عن مشاكلهم الشخصية التي  يعـانون  %  24.21آخرون بنسبة

المعيشة وقلة الراتب الذي ال يسـد  االجتماعية المتعلقة بغالء  منها، وتخص جانب الحياة

متطلبات الحياة وغيرها من المسائل التي لها تأثير عليه مما تجعله يبتعد عـن مضـمون   

  . الدرس متى وجد المجال للحديث عنها 

من التالميذ فقد ذكروا بأن األساتذة يتحدثون معهـم عـن الظـروف    % 14.75 أما نسبة 

شاكل التي تحدث بينهم وبين أعضاء إدارة الثانويـة  المهنية الصعبة داخل بيئة العمل والم

وظروف العمل المادية ، كنقص الوسائل التعليمية أو انعـدامها وغيرهـا مـن المسـائل     

  .األخرى التي تعرقل عمل المدرسين 

نستنتج في األخير أن األساتذة قد يخرجون عن إطار الدرس للتعبير عـن أوضـاعهم      

ل ذلك على شيء إنما يدل على كثرة المشاكل التي يواجهونها االجتماعية والمهنية، وإن د

إلى درجة الحديث مع التالميذ في وقت العمل ، كما يدل عل سخطهم ونفورهم من مهنـة  

  .التعليم 

  يبين تفضيل األساتذة لألشخاص الذين يساعدونهم في حالة تعرضهم :  (40)جدول رقم 

  .ومكان العمل لمشاكل حسب الجنس                       

اعتمدنا في بناء الجدول على متغير الجنس ومكان العمل لتوضيح نوع العالقة التـي      

تربط األساتذة بأعضاء هيئة التدريس و إدارة الثانوية، ومدى رضاهم عنها وهـذا مـن   

خالل معرفة رأي األساتذة لألشخاص الذين يفضلونهم لطلب المساعدة مـنهم فـي حـال    

  .شخصية أو مشاكل تخص العمل التربوي تعرضهم لمشاكل 

      
  
  
  
  
  
  



  

من تفضلهم                      
  اجلنس                    

  مكان العمل

  الزمالء
  املدرسني

أفــراد   %   األصدقاء  %    الناظر  %  املدير  %
  العائلة

  %  اموع  %   ال أحد  %  

  ثانوية ماحي
  حممد املتشعبة

 100  10 -  - 10.00 01 - - -  - 20.00 02 70.00 07 ذكر
 100  09 11.11  01 - - 33.33 03 11.11  01 33.33 03 11.11 01 أنثى

  متقنة البليدة
 100  10 20.00  02 - - - - 10.00  01 10.00 01 60.00 06 ذكر
 100  09 -  - 44.44 04 11.11 01 -  - - - 44.44 04 أنثى

ــة عمــر بــن  ثانوي
  اخلطاب

 100  10 -  - - - 20.00 02 10.00  01 20.00 02 50.00 05 ذكر
 100  10 30.00  03 20.00 02 - - -  - 10.00 01 40.00 04 أنثى

  متقنة بوقرة
 100  05 20.00  01 - - - - -  - - - 80.00 04 ذكر
 100  05 20.00  01 20.00 01 20.00 01 -  - 20.00 01 20.00 01 أنثى

  ثانوية البتاين
 100  06 -  - - - 16.67 01 -  - 50.00 03 33.33 02 ذكر
 100  06 -  - 50.00 03 16.67 01 -  - - - 33.33 02 أنثى

  ثانوية مفتاح
 100  06 -  - 66.66 04 16.67 01 -  - - - 33.33 02 ذكر
 100  06 -  - 25.00 01 25.00 01 -  - - - 16.67 01 أنثى

  متقنة مفتاح
 100  04 -  - 25.00 01 25.00 01 -  - - - 50.00 02 ذكر
 100  04 -  - 25.00 01 - - -  - - - 75.00 03 أنثى

 100  100 09.00  09 19.00 19 12.00 12 03.00  03 13.00 13 44.00 44  اموع



  

يتبين لنا من المعطيات اإلحصائية أن أغلب األساتذة فضلوا اللجوء إلى زمالئهم فـي         

هم فـي حـال تعرضـهم لمشـاكل     المهنة أي أعضاء هيئة التدريس ، لطلب المساعدة من

اجتماعية، كوقوعهم في ضائقة مالية أو مشكلة تخص العمل المدرسـي أو غيرهـا مـن    

من أفراد العينة، والمالحظ أن نسبة %  44بذلك مشاكل الحياة ، حيث بلغت نسبة إجابتهم 

ة إجابة الذكور أكثر من اإلناث في بعض الثانويات ماعدا ثانوية عمر بن الخطاب ، ومتقن

  .البليدة ومتقنة مفتاح 

كما فضل آخرون أشخاص من خارج الثانوية لطلب المساعدة منهم خاصة أفراد العائلـة،  

وقد كانت نسبة المدرسات في هذا االختيار أكثر مـن نسـبة   % 19حيث بلغت نسبة ذلك 

  % 66.66الخطاب المدرسين الذكور، فعلى سبيل المثال بلغت النسبة في ثانوية عمر بن 

المدرسات ، فهذه الفئة فضلت الزوج والوالدين أو األقارب لطلب المساعدة منهم، أما من 

من أفراد العينة فقد اختاروا مدير الثانوية حيث ظهرت نسبة اإلجابـة بـذلك   %  13نسبة 

  .ضئيلة في كل الثانويات 

حـل   أما باقي أفراد العينة فمنهم من اختار أصدقاء من خارج الثانوية، كما فضل آخرون

  .مشاكلهم بنفسهم، في حين وجدت نسبة ضئيلة جدا من الذين فضلوا نائب مدير الدراسات

يتبين لنا مما سبق أن األساتذة راضون أكثر عن عالقاتهم بأعضاء هيئة التدريس، حيث   

ظهر هذا الرضا في أغلب الثانويات التي شملتها الدراسة، فعالقة األساتذة بعضهم ببعض 

واتحاد ، كما أن جو العمل الذي يسود جماعة المدرسين تتميز بالتعاون  هي عالقة ترابط

والتفاهم والمشاركة الجماعية في حل المشاكل التي قد يتعرض لها أي أحد مـنهم، وهـذا   

راجع ربما إلى تساوي الظروف االجتماعية فيما بينهم وإن اختلفت تلك الظـروف فـان   

خلق شعور يتميز بروح المسؤولية تجاه بعضـهم  البيئة التي تجمعهم في العمل تعمل على 

  .البعض 

أما عن أعضاء هيئة اإلدارة فان عالقة األساتذة كانت إيجابية أكثر مع المدير، حيث عبر 

األساتذة عن رضاهم على عالقتهم بالمدير من خالل إجابة أغلبيـتهم أن المـدير يتخـذ    

دية ، وهناك احترام يجمع بيـنهم  االنضباط في العمل كمقياس لمنحهم نقطة عالوة المردو

  .وتفضيل نسبة منهم لطلب المساعدة من المدير عند تعرضهم للمشكالت 

  

  



  

إذن فاألساتذة راضون عن عالقاتهم بسلك المدرسين وهذا باتفاق أغلبيـتهم واخـتالف      

الرضا في تلك العالقة بينهم وبين أعضاء اإلدارة، وحتى نتأكد من هذه اإلجابات علينا أن 

نختار متغيرات أخرى، لكن قبل ذلك سنتعرف على رأي األساتذة في طريقـة اإلشـراف   

  .التربوي باعتبار هذا األخير يعد عامل مهم في العالقات التربوية المهنية 

  يبين استفادة األساتذة من زيارات المشرف التربوي حسب الخبرة :  (41)جدول رقم 

  .المهنية                   

نا في بناء الجدول على متغير الخبرة المهنية حتـى نتعـرف علـى اتجاهـات     اعتمد    

األساتذة من حيث استفادتهم من زيارة المشرف التربوي لهم في القسم بإضافة جديد لهـم  

  .في مجال العمل التربوي ، وهذا من خالل الفترة التي قضوها في ممارسة مهنة التدريس
  

 استفادة املدرس      
  هنيةاخلربة امل

  %    المجمـوع  %  بتـاتـا    %    أحيانـا  %   دائمـا 

100  18 50.00  09   -  - 50.00  09  سنوات 5-8
0  

 100  23 78.26  18 - - 21.74 05  سنة 12- 9
 100  14 64.29  09 07.14 01 28.57 04  سنة 13-16
 100  23 65.22  15 04.34 01 30.43 07  سنة  17-20
 100  13 61.54  08  -  - 30.43 05  سنة  21-24
 100  06 50.00  03 - - 50.00 03  سنة 25-28
 100  03 66.66  02 - - 33.33 01  سنة 29-32
 100  100 64.00  64 02.00 02 34.00 34  المجمـوع   

 
يتبين لنا من معطيات الجدول أن أغلبية األساتذة أجابوا بأنهم ال يستفيدون بتاتـا مـن        

ف التربوي لهم في القسم وهذا باختالف خبرتهم المهنية، ونالحظ عدم وجود زيارة المشر

فرق في اإلجابة بين الذين لهم أقدمية في مهنة التعليم والـذين دخلـوا المهنـة مـؤخرا،     

فالمبحوثين الذين تجاوزت أقدميتهم التسع سنوات ذكروا وبنسب مرتفعة بأنهم ال يستفيدون  

نسبة منهم أجابوا بأنهم يسـتفيدون مـن زيـارة المشـرف     كما وجدت . من تلك الزيارة 

  من أفراد العينة، وعند تحليلنا إلجابة هذه الفئة من% 34نسبتهم التربوي، حيث بلغت 



  

  

  

المشرف بوصفه قائدا تربويا يقدم النصائح والتوجيهات البيداغوجية  المدرسين ذكروا أن 

عن طريق دراسة ومناقشة أهـم   وطرق التـدريس التي تساعد المدرس على تأدية عمله

النقاط الخاصة بطريقة التدريس، ومن ثم إرشاد األستاذ إلى الطرق الناجعة التـي تحقـق   

أما آخرون فقد ذكروا بأن استفادتهم من المشرف التربوي يكون عنـد  . األهداف التربوية

م، كما يكمـن  إطالعهم على األفكار والقوانين الجديدة التي تحدث في مجال التربية والتعلي

دوره في تبادل اآلراء معه لتقييم مجهودات التالميذ وإيجاد سبل ضبط سلوكهم والتعـرف  

على مشاكلهم التعليمية وهذا بتعاون أعضاء هيئة التدريس وأعضـاء اإلدارة والمشـرف   

التربوي من أجل تذليل الصعوبات التي تعيق السير الحسن للعملية التربوية ، من جانـب  

أما عن الذين أجابوا بعدم استفادتهم من زيارات المشرف التربوي . تالميذ معاالمدرس وال

من أفراد العينة فقد قمنا باستجوابهم عن أسباب ذلك فكـان   % 64لهم والتي بلغت نسبتهم 

  :لنا هذا الجدول 

  .يبين سبب عدم االستفادة من زيارة المشرف التربوي :  (42)جدول رقم 

  

  %    ك     سبب عدم االستفادة 
  50.00  32أحكامه غير موضوعية         
  28.12  18  تسلطه وطريقته البوليسية     

  15.13  10  فقدانه للكفاءة 
  06.25  04  انعدام الزيارات

  100  64  المجمـوع

                                                             

أسباب عدم استفادة األساتذة من زيـارة المشـرف   يتبين من معطيات الجدول أن من    

التربوي لهم في القسم ، نظرا ألن هذا األخير غير موضـوعي فـي أحكامـه وتقويمـه     

للمدرس ، فأحكام المشرف التربوي ال ترتبط بالواقع خاصة إذا كـان المـدرس يـؤدي           

عمله في ظروف صعبة كعدم توفر الوسائل التعليمية والتي تعمل علـى عـدم تجـاوب    

إلـى أن زيـارة    التالميذ معه، لذلك فالمشرف قد  يعيده إلى ضعف أداء المدرس، إضافة



  

المشرف التربوي لألستاذ ومراقبته له يكون غرضها في أغلب األحيان تصـيد األخطـاء   

وهو ما يسبب للمدرس التوتر واالرتباك ، حيث يعرقل السـير الحسـن للـدرس رغـم     

أن زيارة المشـرف للمـدرس يكـون    " التحضير الجيد له، وحسب قول أحد المبحوثين 

هذا دليل على أن تقويم المشرف يكون غيـر موضـوعي،   و" غرضها هو تحطيم األستاذ 

وكما أكد آخرون على أن توجيهات المشرف التربوي ال تعتمد علـى الطريقـة السـليمة    

القائمة على تبادل اآلراء والمقترحات ، بل تعتمد على األسلوب البوليسي فهـو متسـلط   

اسبة، وعالقته باألستاذ ويفرض آرائه على المدرس ، وتوجيهاته تقوم على المراقبة والمح

فقد أجابوا بأن المشرف التربوي  %15.12نسبةأما . عالقة فوقية ال عالقة الزميل لزميله 

ليس كفًأ وال يرقى لمستوى طموح األساتذة نظرا لزياراته الروتينية التي ال تأتي بجديـد  

يـارات  فهي ال تخرج عن نطاق اإلشراف التقليدي ، فقد اعتاد األساتذة مـن خـالل الز  

المتكررة للمفتشين أن يكون طابعها التفتيش وليست عملية لتقويم عمل المـدرس وتقيـيم   

أما البعض منهم وإن كانت نسبتهم ضئيلة فقد اكتفوا بالتصريح على أن المشرف . التالميذ 

لم " التربوي ال يزورهم وإن كان ذلك فنادرا جدا ، حيث ذكر أحد األساتذة في هذا الشأن 

  "رف التربوي إال يوم التثبيت فكيف أقيم استفادتي من زيارته لي في القسم أرى المش

وعليه فان أغلب إجابات األساتذة عن زيارة المشرف التربوي لهم واستفادتهم منه دالة    

على عدم الرضا وهو ما جعلنا نقيم العالقة المهنية بين األساتذة والموجهين التربويين على 

اب طريقة التوجيه البناءة التي تعتمد على أسس وقواعد علمية تحقق أنها ضعيفة نظرا لغي

  . األهداف التربوية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  .يبين رأي األساتذة في اإلشراف الحالي حسب المادة المدرسة :  (43)جدول رقم 

  اعتمدنا في بناء الجدول على متغير المادة المدرسة حتى نتعرف على رأي األساتذة     

للطريقة المعتمد عليها حاليا في اإلشراف والتوجيه إذا كـان يحقـق أهدافـه     في تقييمهم

  .التعليمية أو العكس ، ثم رضاهم عن التغيير الذي يحدث في هذا المجال 

  

 اإلشراف التربوي     
  املادة املدرسة

نعـــم 

  يحقق
%  

  يحقق   

  نوعا ما
%  

  ال يحقق

  بتاتا  
  %  المجموع  %

  100  10 40.00  04 40.00 04 20.00 02  رياضيات
  100  12 83.33  10 16.66 02 - -  فيزياء وكيمياء 

  100  12 75.00  09 25.00 03 - -  علوم الطبيعة والحياة
  100  40 75.00  30 17.50 07 07.50 03  آداب وعلوم إنسانية

  100  18 66.66  12 16.66 03 16.66 03  لغات أجنبية
  100  08 37.50  03 62.50 05 - -  مواد تقنية
  100  100 68.00  68 24.00 24 08.00 08  المجموع

  

يتبين لنا من المعطيات اإلحصائية أن األساتذة غير راضين عن اإلشـراف الحـالي       

لكونه ال يحقق األهداف التربوية والتعليمية وهذا باختالف المواد التعليمية، حيـث بلغـت   

حظ أيضا أن نسب اإلجابة كانت مرتفعة من أفراد العينة، والمال%  68بذلك نسبة إجابتهم 

مـن  % 24خاصة عند أساتذة مادة  الفيزياء والعلوم الطبيعية واللغات األجنبية، أما نسبة 

في حين أجابت فئـة أخـرى   . المبحوثين فقد أجابوا أن اإلشراف يحقق نوعا ما األهداف 

  .بنسبة ضئيلة على أن اإلشراف الحالي يحقق أهداف التربية  لكن

ن خالل اإلحصائيات يمكننا القول بأن طريقة التقويم في عملية اإلشراف والتوجيه غير م  

إيجابية العتماد المشرفون على الطريقة التقليدية ، فحسب تصريحات أغلب األساتذة عـن  

أسباب عدم استفادتهم من زيارات المشرف التربوي بينت أن طريقة اإلشـراف الزالـت   

لمراقبة بغرض تصيد األخطاء خاصة وأن أغلـب زيـارات   تعتمد على فرض األفكار وا



  

المشرف للمدرسين تكون مفاجئة وروتينية، حيث تقوم على مراقبـة الوثـائق كتحضـير    

  المذكرات أو وظائف التالميذ، وبصفة عامة فان المشرفين اعتادوا عند عملية المراقبة 

ك فقـد أصـبحت نقطـة    والتوجيه على المظاهر الشكلية ومراقبة هفوات المدرسين، لذل

التفتيش في كثير من الحاالت السبب في تدهور النظام العـام للتربيـة والتعلـيم، نظـرا     

إلتباعهم طريقة ال ترقى إلى مستوى طموح األساتذة وبقاءها رغم التغير الذي يحدث في 

  .هذا المجال 

التي يعتمد فان األساتذة غير راضين عن الطريقة  )43(و ) 41(رقم من خالل الجدول     

عليها المشرفون في عملية المراقبة والتقويم والتوجيه ، فعالقة المشرف بالمدرس الزالت 

قائمة على فرض األفكار وتنفيذ األوامر دون مناقشة، وحتى يحقق اإلشراف أهدافه عليـه  

أن يقوم أساسا على عملية تقويم ومتابعة موضوعية من كل الجوانب وال يقتصـر علـى   

ة  فيما يخص مجهود المدرس داخل القسم من حيث المادة والطريقة وإعـداد  زاوية واحد

الدروس وأثر المدرس في التلميذ بالرغم من أهميتها، بل ينبغي أيضا عند عملية اإلشراف 

مراعاة الكثير من االعتبارات مثل تعاونه مع البيئة المدرسية وأثره في الجو المدرسـي و  

  . مدرسين عالقته بالتالميذ وزمالئه ال

فعملية المراقبة والتوجيه البد أن يتجلى فيها أثر العالقات اإلنسانية ، وطريقة الزيـارات  

التقويمية البد أن تكون موضوعية بعيدة عن جو التحدي والنزاعات الشخصـية وتصـيد   

  .األخطاء والسلطة في تنفيذ األوامر

هنيـة اإلداريـة والمشـرف    وقبل أن نتعرف على رأي األساتذة في تقييمهم للعالقـة الم 

التربوي، قمنا باستجواب المبحوثين إذا كانت هناك تغيرات تحدث داخـل الثانويـة عنـد    

زيارات المشرف للثانوية وذلك من أجل التعرف على الجو التنظيمي الذي يسود المؤسسة 

  .ودور اإلدارة في فرضها للنظام بصفة دائمة أو مؤقتة 

  

  

  

  

  

  



  

  ظرة األساتذة إلى تغير المظهر والسلوك العام داخل الثانوية يبين ن:  (44)جدول رقم 

  .بزيارة المشرف التربوي حسب مكان العمل                  

 تغري املظهر العام للثانوية          
  مكان العمل

 %    امـوع  %     ال  %     نعـم

  100  19 47.37 09 52.63 10  ثانوية ماحي محمد المتشعبة
  100  19 42.11 08 57.89 11  ليدة متقنة الب

  100  20 40.00 08 60.00 12  ثانوية عمر بن الخطاب
  100  10 30.00 03 70.00 07  متقنة بوقرة

  100  12  33.33 04 66.66 08  ثانوية البتـاني
  100  12 41.67 05 58.33 07  ثانوية لكفيف أحمد

  100  08 25.00 02 75.00 06  متقنة مفتاح 
  100   100 39.00 39 61.00 61  المجمـوع

     

من أفراد العينة ذكروا بأنهم يالحظون تغير في %  61معطيات الجدول فان نسبة حسب   

المشرف التربوي ، حيث كانت نسب اإلجابـة   المظهر والسلوك العام للثانوية عند زيارة

ظون أي تغييـر  مرتفعة في أغلب الثانويات، أما باقي أفراد العينة فقد أجابوا بأنهم ال يلح

بمجيء المشرف ، ظهرت هذه اإلجابة خاصة في ثانوية ماحي محمـد ومتقنـة البليـدة    

وثانوية عمر بن الخطاب ، ويمكن تفسير ذلك إلى عدم مباالة هذه الفئة لما يحـدث فـي   

الثانوية بزيارة المشرف أو امتناعهم عن ذكر مظاهر التغيـر داخـل الثانويـة ألسـباب     

أما عن الفئة التي أجابت بـنعم فقـد حاولنـا    . يفهموا مدلول السؤال غامضة أو ألنهم لم 

  :استجوابها عن أهم تلك المظاهر فكان لنا هذا الجدول 

  .يبين مظاهر التغير داخل الثانوية بزيارة المشرف التربوي :  (45)جدول رقم 

 %  ك  أهم مظاهر التغير
 100 49  االنضباط 

 100 06  الحرس على النظافة 
 100 04  ق وتوتر األساتذةقل

 100 02  استدراك النقائص البيداغوجية
 100 61  المجموع



  

حسب معطيات الجدول فان أهم مظاهر التغير الذي يحـدث فـي الثانويـة بزيـارة         

المشرف التربوي هو زيادة االنضباط سواء من قبل األساتذة أو من إدارة الثانوية، حيـث  

اهتمام اإلدارة بالحرص على النظام والسلوك العام للمؤسسة ذكر األساتذة بأنهم يالحظون 

من حيث مراقبة التالميذ عند الدخول والخروج ومراقبتهم في ارتدائهم للمـآزر والهـدوء   

التام في الثانوية والجدية في العمل، كما أجاب آخرون أن زيارة المشرف تعمل على جعل 

افـة واسـتدراك النقـائص كالوسـائل     كل األمور في مكانها، من حيث االهتمـام بالنظ 

البيداغوجية أو االهتمام بتصليح حجرات الدراسة أو تنظيمها وترتيبها أو حتى تغييرها في 

بعض األحيان إذا كانت غير صالحة للدراسة، وفي هذا الشأن فقد ذكر أحد المدرسين أن 

  .اإلدارة تلجأ إلى تغيير حجر الدراسة عند زيارة المشرف التربوي 

نستنتج من إجابات المدرسين أن زيارة المشرف للثانوية تعمل على اسـتدراك بعـض      

النقائص كاإلهمال الذي يسود الجو التنظيمي للمؤسسة في األيام العادية وهذا إن دل على 

شيء إنما يدل على عدم اهتمام  إدارة الثانوية باالنضباط وتطبيـق النظـام الـذي مـن     

  .من أجل خلق جو عمل مناسب للمدرسين  المفروض أن تسير عليه دائما

  يبين رضا األساتذة عن العالقة المهنية بينهم وبين إدارة الثانوية :  (46)جدول رقم 

  .والمشرف التربوي حسب مكان العمل                   

  

  درجة    الرضا         
  مكان العمل

  راض

  تماما 
%  

  راض

ــا  نوع

  ما

%  
ــر  غي

  راض

  بتاتا

  %  المجموع  %

  100  19 05.26  01 52.63 10 42.11 08  ثانوية ماحي محمد
  100  19 05.26  01 47.37 09 47.37 09  متقنة البليدة

  100  20 15.00  03 60.00 12 25.00 05  ثانوية عمر بن الخطاب
  100  10  -  - 60.00 06 40.00 04  متقنة بوقرة
  100  12  -  - 75.00 09 24.99 03  ثانوية البتاني
  100  12 08.33  01 50.00 06 41.66 05  ف أحمدثانوية لكفي

  100  08 37.50  03 06.50 05 - -  متقنة مفتاح 
  100  100 09.00  09 57.00 57 34.00 34  المجموع



  

يتبين لنا من اإلحصائيات الواردة في الجدول أن هناك اختالف نوعا ما فـي درجـة        

إدارة الثانوية والمشرف التربـوي ،  رضا األساتذة عن العالقة المهنية بينهم وبين أعضاء 

من أفراد العينة بأنهم راضون بدرجة قليلة عن تلك % 57عبر البعض منهم وبنسبة حيث 

مـن  % 34العالقة ، وقد ظهرت نسبة هذه اإلجابة مرتفعة في أغلب الثانويات ، أما نسبة 

النسبة ضـئيلة  المبحوثين فقد أجابوا بأنهم راضون تماما عن تلك العالقة، في حين كانت 

  .التربوي  بالنسبة للذين هم غير راضين بتاتا عن عالقتهم بإدارة الثانوية والمشرف

ويمكن إرجاع سبب االختالف بين األساتذة في تقييمهم للعالقة المهنية بينهم وبـين اإلدارة  

إلى اختالف في آرائهم ، من حيث رضاهم عن جوانب مـن اإلدارة المدرسـية وعـدم    

انب أخرى، كرضاهم مثال عن عالقتهم بالمدير واألسـلوب المتبـع فـي    رضاهم عن جو

تقويمه لمردودية العمل التربوي، وعدم رضاهم في تنفيذ اإلدارة لمقترحاتهم وأخذ آرائهم 

وتشجيعهم على المجهودات المبذولة من طرفهم ، والمشاكل التي تعترضهم عند تعـاملهم  

درسين عبروا عن عدم رضاهم على عالقـتهم  مع نائب مدير الدراسات ، فالبعض من الم

بالناظر لحدوث مشاكل بينهم ، هذا باإلضافة إلى عدم استفادتهم من زيـارات المشـرف   

الطريقة المتبعة في عملية اإلشـراف وغيرهـا مـن     التربوي لهم ونظرتهم السلبية تجاه

ضا األساتذة عن العوامل التي توصلنا إليها من تحليلنا لمعطيات الجداول، والتي أظهرت ر

ولزيادة توضيح تلك العالقة المهنية . جوانب من اإلدارة وعدم رضاهم عن جوانب أخرى 

  :فقد اعتمدنا على الرسم البياني التالي 

  .يبين رضا األساتذة عن عالقتهم المهنية بأعضاء اإلدارة :  (03)شكل رقم 
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  لمهنية بينهم وبين اإلدارةيبين رأي األساتذة في تأثير العالقة ا:  (47)جدول رقم  

  .والمشرف التربوي على التدريس                   
في الجدول الموالي سنتعرف على رأي األساتذة عن تأثير العالقة المهنية اإلدارية على    

عملية التدريس وهذا بالنسبة للمبحوثين الذين عبروا عن رضاهم نوعا ما وعدم رضـاهم  

مدنا في بناء الجدول على متغير الجنس لنبين درجة تـأثيره فـي   عن تلك العالقة وقد اعت

  .إجابات األساتذة 

 درجة التأثري     
  اجلنس

  %  تؤثر كثيرا  
  تؤثر   

  نوعا ما 
%  

  ال تؤثر

  بتاتا  
  %  المجموع  %

  100  35 22.86  08 31.43 11 45.71 16  ذكـور
  100  31 19.35  06 32.26 10 48.39 15  إنـاث

  100  66 21.21  14 31.82 21 46.97 31  المجمـوع

  
نالحظ من خالل اإلحصائيات أن العالقة المهنية لها تأثير على عمل المدرسين داخـل    

حجر الدراسة ، وإن اختلفت أراء األساتذة في درجة التأثير، حيث أجاب األساتذة بنسـبة  

التربـوي تـؤثر    على أن العالقة المهنية بينهم وبين أعضاء اإلدارة والمشرف%  46.97

كثيرا على عملهم التربوي، أما البعض اآلخر فقد ذكروا أن العالقة المهنية اإلدارية تؤثر 

أفراد العينة، باإلضافة إلى عدم وجـود   من%   31.82نوعا ما على عملهم،  بلغت نسبتهم

  . أي فرق في اإلجابة بين الجنسين 

احترام شخصية المدرسين وعدم إشـراكهم   ومنه فالعالقة المهنية اإلدارية التي تتميز بعدم

في اتخاذ القرارات وسيادة المشاكل اإلدارية مع أعضاء هيئة اإلدارة ، وغيـاب أسـلوب   

الحوار وإتباع أسلوب التسلط في تنفيذ األوامر كلها عوامل تؤثر سلبا على العمل التربوي، 

نفسية المدرس وهـو مـا    ذلك أن العالقة التي تتميز بالتوتر والسخط تترك أثرا سيئا في

سيعكسه داخل القسم ومع عالقته بتالميذه ، حيث يقتصر دوره فقط في تقـديم الـدروس   

  .ومغادرة الثانوية متى أنهى ذلك 

إذن فجو العمل الذي يتميز بانعدام الحرية في العمل وتوتر العالقات اإلنسانية يجعله يشعر 

أما جو العمل . يشعره باالطمئنان والحريةباالختناق مما يدفع به للهروب  إلى مكان آخر 

الذي يتميز باحترام شخصية المدرس وإعطائه المجال إلثبات قدراته ومشاركته في اتخاذ 



  

القرارات ، وقيام العالقة المهنية بين أعضاء الجماعة المدرسية على أساس الزمالة وليس 

عمل دون ملل ، كما تجعلـه  على أساس عالقة فوقية فهذه العوامل تشجع األستاذ وتدفعه لل

يقضي وقتا أطول في الثانوية لمعالجة مشاكل التالميذ أو القيام بأعمال أخرى، وكل ذلـك  

  .له انعكاس إيجابي على عالقته بتالميذه ونتائجهم 

أما عن النسبة التي أجابت بعدم تأثير العالقة المهنية اإلدارية على التـدريس وإن كانـت   

إلى وجود عامل أخرى أكثر تأثيرا من العالقات المهنيـة أو أن   ضئيلة فيمكن تفسير ذلك

  .إجاباتهم كانت ارتجالية فقط 
 
  : نتـائج الفرضية الثـالثـة -2-2- 6

بعد تحليلنا وتفسيرنا لمعطيات الجداول المتعلقة بالوضعية والعالقـات المهنيـة بـين        

رة التعليميـة بصـفة عامـة لهـا     األساتذة وإدارة الثانوية والمشرف التربوي ، فان اإلدا

  :إيجابياتها وسلبياتها 

فأما اإليجابيات فقد تركزت في عالقة األساتذة مع المدير والتي تميزت بعالقة االحتـرام  

في أغلب الثانويات أو بالعالقة الرسمية ، فالمد راء يتعاملون مع األساتذة على أساس مـا  

أجابوا بأن المد راء يركـزون علـى معيـار    تمليه قوانين العمل، كما أن أغلب األساتذة 

االنضباط في تقويمهم لمجهودات األساتذة ، كما أن نسبة هامة من األساتذة اختارت المدير 

لطلب المساعدة منه في حالة تعرضهم لمشاكل ، وقد جاء هذا االختيار بعد اختيار البعض 

، ورغم ذلـك فعالقـة   اآلخر منهم للزمالء المدرسين أو أشخاص من خارج مكان العمل 

لكن تبقى هذه النتيجة . األساتذة بالمدير كانت إيجابية اكثر من عالقتهم بالمشرف التربوي

  .نسبية وال يمكننا تعميمها على جميع المؤسسات التعليمية 

أما فيما يخص السلبيات فقد ظهرت لنا في اختالف نظرة األساتذة في األسـلوب اإلداري  

الثانوية معهم، فهناك نسبة من المدرسين أجابوا بأن إدارتهم تتعامل الذي تتعامل به إدارة 

معهم بأسلوب إنساني، كما ذكر آخرون بأن اإلدارة تتعامل معهم بأسلوب متسـلط نأخـذ   

ومتقنة مفتاح %  40على سبيل المثال ثانوية عمر بن الخطاب التي بلغت فيها نسبة اإلجابة

آلخر بان إدارة الثانوية متساهلة معهم نأخذ على ، في حين أجاب البعض ا% 62.50بنسبة 

وعليـه فـان إدارة   % . 40سبيل المثال متقنة بوقرة حيث أجاب مدرسيها عن ذلك بنسبة 

  .تتخذ أساليب متنوعة في تعاملها مع األفراد  الثانوية



  

يعاني األساتذة قلة التحفيز المادي والمعنوي من حيـث تشـجيعهم علـى مجهـوداتهم      -

ة و إبعادهم عن اتخاذ القرار بشأن التنظيم الـداخلي للثانويـة وغيـاب الفـرص     التعليمي

للمشاركة في تخطيط القرارات المدرسية حيث عبر األساتذة عن ذلك في أغلب الثانويات 

  . التي شملتها الدراسة ، هذا التحفيز الذي له تأثير هام في دافعية المدرسين للعمل التربوي

نية مع أعضاء هيئة اإلدارة فقد عبر البعض عن سـوء عالقـتهم   أما عن العالقة المه -

بنائب مدير الدراسات نظرا للمشاكل التي قد تنشأ بينهم بخصوص الفرص الممنوحة لهـم  

في اختيار األقسام أو جدول التوقيت المناسب، حيث يدخل في هذا االختيـار اعتبـارات   

لتمييز بينهم يـؤثر علـيهم وعلـى    فإحساس األساتذة بالتفرقة وا. شخصية ومصالح مادية

عملهم ، باإلضافة إلى غياب تعاون اإلدارة مع األساتذة بخصوص بعض المشاكل الخاصة 

  . بالتالميذ وسلوكا تهم 

عبر األساتذة عن سوء عالقتهم بالمشرف التربوي نظرا لطريقته التقليدية في المراقبـة   -

شرف ألن أغلب زياراته ترتكز على تصيد والتقويم، فاألساتذة ال يستفيدون من زيارات الم

األخطاء ومراقبة هفواتهم ، لذلك فاألسلوب المتبع حاليا من قبل المشرفين ال يرقى إلـى  

مستوى طموح األساتذة لعدم اعتمادهم على الطرق الحديثة في اإلشراف، والعالقة التـي  

، لـذلك فـان أغلـب    تجمع األساتذة بالمشرفين التربويين قائمة على أساس عالقة فوقية 

  .األساتذة عبروا عن عدم رضاهم عن عالقتهم بالمشرف التربوي 

إذن فاألساتذة راضون عن جوانب من اإلدارة المدرسية وغير راضون عـن جوانـب     

أخرى ، كما اختلفت نظرة األساتذة في درجة تأثير بعض العوامـل و العالقـة المهنيـة    

ن الفرضية الثالثة قد تحققت جزئيا والتي تقول أن اإلدارية على عملهم التربوي ، لذلك فا

مستوى العمل التربوي لألساتذة مرتبط بدرجة رضاهم عن عالقتهم المهنية مـع الـذين   

  .  يشرفون عليهم 
  
  
  
  
  
  
  



  

  : خالصة الفصل -

حسب النتائج المتوصل إليها من تحليل معطيات الفرضية الثانية والثالثة فإن العالقـة       

ن سلك المدرسين إيجابية أكثر من عالقتهم بأعضاء إدارة الثانويـة والمشـرف   المهنية بي

التربوي ، وإن اختلفت نظرتهم في عالقتهم بأعضاء اإلدارة، فعالقـة األسـاتذة بمـدير    

الثانوية أحسن من عالقتهم بالمشرف التربوي ،وقد عبر األساتذة عن رضاهم  لألسـلوب  

جهودات األساتذة ولجـوء الـبعض مـنهم لطلـب     المتبع من طرف المدير في تقويمه لم

المساعدة منه عند الحاجة ، وبعدم رضاهم عن عالقتهم بالمشرف التربوي العتماده على 

  .الطرق التقليدية في عملية اإلشراف 

أما عن األوضاع المهنية داخل بيئة العمل فقد صرح األساتذة ببعض النقائص بخصوص  

ي يعود سببها إلى قلة اإلمكانيات المادية النعقادها وقـدم  عدم جدوى الندوات التربوية الذ

مواضيعها التي ال تزيد في تحصيلهم العلمي والمهني، هذا باإلضافة لما يعانيه األسـاتذة  

من التهميش وقلة االهتمام بهم وبآرائهم ، حيث ال يعطى لهم المجال في اتخاذ القـرارات  

عنوي للمجهودات المقدمة من طرفهم ولكل هذه بشأن إدارتهم وغياب التحفيز المادي والم

  .العوامل وغيرها دورا كبيرا في زيادة عطائهم التربوي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  

  الفصـل السابـع
  

درجـة الرضـا عن توفر الظـروف والحاجيـات 

  المهنيـة في المدرسة الثانوية
  
  
  
   
  
  
  
  



  

  :تمهيـد *
االقتصادي كالراتب والخدمات االجتماعيـة   أظهرت نتائج الفرضيات السابقة أن الجانب  

والجو االجتماعي المتمثل في العالقات المهنية السائدة في المؤسسة التربويـة مـن أهـم    

العوامل التي تجعل المدرسين راضين عن مهنتهم ، حيث يدفعهم ذلك إلى العمل التربوي 

لعامل الثالث الذي ال يقل الجاد، لكن المدرس يبقى عاجزا عن تأدية واجبه ما لم يتوفر له ا

أهمية عن العاملين السابقين ، وهي حاجيات العمل المادية وظروف عمل جيـدة كتـوفر   

الوسائل التعليمية، مالئمة المبنى المدرسي للتعليم ،عدد التالميذ في القسم نوعية التكوين ، 

أو غيابهـا  فتوفر مثل هذه الظروف وغيرها يساعد المدرس على أداء وظيفته، وأن قلتها 

  .يعرقل العمل التربوي 

ومن خالل هذا الفصل حاولنا التعرف على الظروف المهنية التي يؤدي فيهـا األسـاتذة   

عملهم التربوي في المؤسسات الثانوية ، أي معرفة درجة رضاهم عـن تـوفر بعـض    

حاجيات وإمكانيات العمل ومالئمة ظروفه ثم رأيهم في تأثير تلك الظروف على قيـامهم  

  .ملهم داخل حجرات الدراسة بع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

  : تحليـل معطيـات الفرضية الرابعـة ونتائجـها -7-1
  : تحليـل المعطيـات -7-1-1

  .يبين رضا األساتذة عن الجو الفيزيقي للثانوية حسب مكان العمل :  (48)جدول رقم 

ئمة المبنى المدرسي قصدنا بالجو الفيزيقي للثانوية كل ما يتعلق بالنظافة والتهوية ومال   

للتعليم والتعلم ، وقد اعتمدنا على متغير مكان العمل لمعرفة درجة رضا األسـاتذة عـن   

الجو الفيزيقي الذي يسود المؤسسات الثانوية باعتبار أن هذا األخير يعد عامال مهما فـي  

  .السير الحسن للعمل التربوي 

 درجة الرضا             
  مكان العمل

  راض

  تماما
   %  

  راض

  نوعا ما
  %  

ــر  غيـ

راض 

  بتاتا

  %    المجموع  %  

  100  19 31.58  06 57.89 11 10.53 02  ثانوية ماحي محمد
  100  19 26.32  05 57.89 11 15.57 03  متقنة البليدة 

ــن   ــر ب ــة عم ثانوي

  الخطاب
07  35.00 08  40.00 05  25.00 20  100  

  100  10 10.00  01 50.00 05 40.00 04  متقنة بوقرة 
  100  12 33.33  04 58.33 07 08.33 01  ثانوية البتاني

  100  12 08.33  01 91.67 11 - -  ثانوية لكفيف أحمد
  100  08 12.50  01 87.50 07 - -  متقنة مفتاح
  100  100 23.00  23 60.00 60 17.00 17  المجموع

  

ضاهم من أفراد العينة عبروا عن عدم ر%  60نسبة نالحظ من معطيات الجدول أن      

بدرجة قليلة عن الجو الفيزيقي السائد في المؤسسة التعليمية،وقد ظهرت نسبة تلك اإلجابة 

من أفراد % 23مرتفعة في الثانويات السبعة، كما عبرت فئة أخرى عن عدم الرضا بنسبة 

  .العينة خاصة في ثانوية ماحي محمد المتشعبة ومتقنة البليدة ،وثانوية عمر بن الخطاب 

ل المعطيات اإلحصائية فان الجو الفيزيقي والتنظيمي الذي يسود المؤسسـات  من خال   

الثانوية يتميز بعدم االهتمام من حيث توفر النظافة والتهوية ووفرة المياه ، كمـا تعـاني   

  الثانويات قلة التجهيزات الضرورية، وعدم صالحية المبنى المدرسي للتدريس وكل ما 



  

للموظفين والتالميذ معا، كانعدام مراكز للرعاية الصحية  يتعلق بالنمو الصحي والوجداني

أو قلة خدماتها وتوفر المالعب المناسبة والجاهزة ألداء النشاطات الرياضية، حيث الحظنا 

  .هذا العجز عند تعريفنا لميدان الدراسة 

ـ  ي لذلك فأغلب المؤسسات تفتقد للبيئة المدرسية السليمة ماعدا ثانوية عمر بن الخطاب الت

الحظنا توفر بها بعض المستلزمات وتوفر مركز للرعاية الصحية ، حيث بلغـت نسـبة   

ومنه فتوفر عامل البيئـة  .  %35الفيزيقي بـ إجابة مدرسيها من حيث رضاهم عن الجو 

  .الصحية ضروريا في رضا األساتذة عن مهنة التدريس 

تذة ؟ وهذا ما سوف نتعرف لكن ما هي درجة تأثير الجو الفيزيقي للثانوية على عمل األسا

  :عليه في  الجدول اآلتي 

  يبين رأي األساتذة في تأثير الجو الفيزيقي للمؤسسة على التدريس :  (49)جدول رقم 

  .حسب مكان العمل                    

  

 درجة التأثري           
  مكان العمل 

  يؤثر   

  كثير  
%  

  يؤثر 

  نوعا ما
%  

  ال يؤثر

  بتاتا
  %  المجموع  %

 100  19  -  - 36.84 07 63.12 12  ثانوية ماحي محمد
 100  19  -  - 31.58 06 86.42 13  متقنة البليدة

ثانويــة عمــر بــن 

  الخطاب
13  65.00 06  30.00 01  05.00 20  100 

 100  10  -  - 40.00 04 60.00 06  متقنة بوقرة 
 100  12  -  - 33.33 04 66.66 08  ثانوية البتاني

 100  12  -  - 25.00 03 75.00 09  ثانوية لكفيف أحمد
 100  08  -  - 12.50 01 87.50 07  متقن مفتاح
 100  100 01.00  01 31.00 31 68.00 68  المجموع

حسب إحصائيات الجدول فان الجو الفيزيقي يؤثر كثيرا على عمل األسـاتذة، بلغـت       

ؤسسـات  شملت هـذه اإلجابـة أغلـب الم    ، وقد%  68عن ذلك نسبة إجابة المبحوثين 

من أفراد العينة فقد ذكروا أن الجو الفيزيقي يؤثر علـيهم لكـن   % 31التعليمية، أما نسبة 

بدرجة قليلة وهذا يعني أن هناك عوامل أخرى أكثر تأثيرا على عملهم كوسائل التعلـيم ،  

  .عدد التالميذ في القسم وغيرها 



  

للعمل المدرسـي أو عـدم    إذن فانعدام التهوية والنظافة ، وقلة التجهيزات الضرورية   

صالحيتها لها تأثير سلبي على عمل المدرسين ، وعلى تجـاوب التالميـذ مـع الـدرس      

والعكس صحيح ، فوجود األساتذة في وسط بيئي مالئم يجعلهم أكثر ارتباطا بالمكان ألنه 

يوفر لهم الجو العملي المريح ويساعدهم على تأدية واجبهم المهني في أحسـن الظـروف   

  .يساعد التالميذ على اكتساب و تنمية العادات الصحية السليمة ،كما 

  .يبين رضا األساتذة عن توفر وسائل التعليم حسب مكان العمل :  (50)جدول رقم 
  

 درجة الرضا           
  مكان العمل

  راض

  تماما
   %  

  راض

  نوعا ما
   %  

  راض غير

  بتاتا 
  %    المجموع  %  

  100  19 15.79  03 63.12 12 21.05 04  ثانوية ماحي محمد
  100  19 47.37  09 47.37 09 05.26 01  متقنة البليدة 

ثانويــة عمــر بــن 

  الخطاب
04  20.00 10  50.00 06  30.00 20  100  

  100  10 70.00  07 30.00 03 - -  متقنة بوقرة
  100  12 33.33  04 66.67 08 - -  ثانوية البتاني

  100  12 16.67  02 83.33 10 - -  ثانوية لكفيف أحمد
  100  08 37.50  03 68.50 05 - -  متقنة مفتاح
  100  100 34.00  34 57.00 57 09.00 09  المجموع

  

يتبين لنا من اإلحصائيات أن جل المؤسسات الثانوية التي شملتها الدراسة تعاني قلـة       

لكـن   الوسائل التعليمية أو انعدامها أحيانا ، حيث عبر البعض من المبحوثين عن رضاهم

 % 34بنسـبة  كما عبر آخرون عن عدم رضاهم  ،%  57نسبة اإلجابةبدرجة قليلة بلغت 

عرفت كل من متقنة البليدة ومتقنة بوقرة أكبر نسبة ، ولم نالحظ أي فرق في اإلجابة بين 

المؤسسات التعليمية رغم اختالف مكان العمل بين الحضري والشبه حضري وهـو مـا    

المادية ، فوسيلة التدريس مهمة في سير العمل التربوي ألنها  يفسر لنا سوء ظروف العمل

تمكن المدرس من إصال فكرة الدرس إلى التالميذ بأقل جهد وفي زمن قصير ، كما تمكن 

  .التالميذ من استيعاب  المعلومات المقدمة من طرف المدرس بواسطة المالحظة والتجربة



  

تذة عن توفر وسائل التعليم في وحتى نعطي صورة واضحة  بخصوص درجة رضا األسا

  :الثانويات العامة والتقنية اعتمدنا على الرسم البياني التالي 

  .يبين رضا األساتذة عن توفر وسائل التعليم :   (04)شكل رقم

  يبين رأي التالميذ في استعانة األساتذة بوسائل الدرس حسب اسم   :  (51)جدول رقم 

  .الثانوية                     

اعتمدنا على الجدول الموالي حتى نؤكد على إجابات األساتذة بخصوص توفر وسائل     

التعليم في المؤسسات التعليمية من خالل معرفة رأي التالميذ فـي اسـتعانة المدرسـين    

  .بوسيلة الدرس 

 االستعانة بوسيلة الدرس        
  اسم الثانوية

  %    المجموع  %     بتاتا  %     أحيانا  %  دائما 

  100  18  -     -   66.66 12 33.33 06  ثانوية ماحي محمد المتعبة
  100  18 44.44  08 44.44 08 11.11 02  متقنة البليدة

  100  18 11.11  02 55.56 10 33.33 06  ثانوية عمر بن الخطاب
  100  18 16.66  03 50.00 09 33.33 06  متقنة بوقرة
  100  18 16.66  03 50.00 09 33.33 06  ثانوية البتاني

  100  18 05.55  01 55.56 10 38.89 07  ثانوية لكفيف أحمد 

 22.22  04 66.66  12 11.11  02  متقنة مفتاح
22  18  100  

  100  126 16.66  21 55.56 70 27.78 35  المجموع

لقد أثبتت إجابات التالميذ أن األساتذة يعانون قلة الوسائل التعليمية وذلك في أغلـب        

من أفراد العينة على %  55.56لتي شملتها الدراسة ، حيث ذكر التالميذ بنسبة الثانويات ا

24%

18%

58%

1
2
3

راض نوعا ما
غير راض تماما

راض



  

أن األساتذة أحيانا ما يستعينون بوسائل شرح الدرس، وإن كان هناك مـنهم ال يسـتعمل   

وسيلة الدرس ليس بسبب عدم توفرها بل ألنه اعتاد على طريقة التلقين خاصـة المـواد   

بيا وال يمكن تأكيده ، فوسيلة التعليم هامة جـدا إليصـال   األدبية ، إال أن هذا التفسير نس

المعلومات إلى التالميذ  إضافة إلى أنها توفر الوقت والجهد في الوصول إلـى األهـداف   

  .التعليمية خاصة المواد العلمية والتقنية 

على أن األساتذة ال يستعينون بتاتا بوسـائل   %16.66كما أجاب البعض من التالميذ بنسبة 

  .ح الدرس ، ظهرت النسبة عالية في كل من متقنة البليدة ومتقنة مفتاح شر

فقد أجابوا بأن األساتذة يستعينون دائما بالوسـائل ، ظهـرت نسـبة    %  27.78أما نسبة 

اإلجابة مرتفعة نوعا ما في كل من ثانوية عمر بن الخطاب ومتقنة بوقرة وثانوية البتاني، 

ير ذلك إلى أن البعض من األساتذة قـد يلجئـون إلـى    وثانوية لكفيف أحمد ، ويمكن تفس

استالفها من ثانوية أخرى أو تعويض الوسيلة ببعض الطرق واألساليب وذلك حسب كفاءة 

بعض المدرسين وخبرتهم الطويلة في مجال التعليم ، فهم يعتمدون على أساليب يجـدون  

ن أجابوا بذلك هم من الذين فيها سبيل إلصال فكرة الدرس إلى التالميذ ، أو أن أغلب الذي

يدرسون مواد أدبية وإنسانية ، فبعض من  األساتذة اعتادوا على األسلوب التقليـدي فـي   

تدريس مثل هذه التخصصات ووسائلها ال تقارن بوسائل المواد العلمية والتقنية من حيـث  

  . تأثيرها على فهم الدروس 

لعامل يعتبر من العوامل الهامة في رضا إذن فأغلب الثانويات تعاني قلة الوسائل وهذا ا  

األساتذة عن ظروف العمل المادية ، ومن أهم المشاكل التي تعرقل عمل المدرس ، لكـن  

  ؟ما هي درجة تأثير وسائل التعليم على عملية التدريس بصفة عامة 

  
  
  
  
  
  

  حسب يبين رأي األساتذة  في تأثير الوسائل التعليمية على التدريس :  (52)جدول رقم 

  .المادة المدرسة                   



  

اعتمدنا في بناء الجدول على متغير المادة المدرسة حتى نتوصل إلـى معرفـة رأي       

  .األساتذة في درجة تأثير الوسائل التعليمية على عملهم داخل القسم 

  

المجموع    %    % 
ال يؤثر 

 بتاتا 
   % 

  يؤثر 

نوعا ما 
   % 

  يؤثر 

 كثيرا 

  درجة التأثري             
 املادة املدرسة 

 رياضيات  09 90.00 01 10.00 - - 10 100

 فيزياء وكيمياء 10 93.34 02 16.66 - - 12 100

 علوم طبيعية  11 91.66 01 08.33 - - 12 100

آداب و علوم إنسانية  30 75.00 10 25.00 - - 40 100

 أجنبية  لغات 15 83.34 01 05.55 02 11.10 18 100

 مواد تقنية 06 75.00 02 25.00 - - 08 100

 المجموع  81 81.00 17 17.00 02 02.00 100 100
 

يتبين لنا من نتائج الجدول أن للوسائل التعليمية أهمية كبرى في قدرة المـدرس علـى      

لتعليمي إيصال الفهم للتالميذ و إكسابهم الخبرات العلمية و مشاركتهم  الفعالة في النشاط  ا

و بالتالي الوصول إلى تحقيق األهداف التربوية ، و من ثم فإن أغلب األساتذة أجابوا بأن 

من أفـراد العينـة  % 81بلغت نسبتهم , لوسائل التعليم تأثيرا كبيرا على عملهم التعليمي 

 و ذلك باختالف المواد التي يدرسونها خاصة المواد العلمية و التقنية، و نأخذ على سـبيل 

و هو ما يفسر لنـا أهميـة   , المثال أساتذة مادة الرياضيات و العلوم الطبيعية و الفيزياء 

الوسائل و دورها التعليمي و التربوي، و غيابها يعني غياب التجسيد الحقيقي للمعلومـات  

التي يتلقاه التالميذ ، ثم إن استعمالها يعد طريقة لمشاركة التالميذ في مختلف النشـاطات  

ة مما يجعلهم ملمين بالحقائق إلماما جيدا و قدرتهم على حل المشكالت باعتبـار  المدرسي

  .التالميذ محور عملية التدريس و غايتها المستقبلية 

كما عبرت نسبة من  األساتذة عن تأثير وسائل التعليم على عملهم لكن بدرجة قليلة إال أن 

  يمية ما عدا مدرسي المواد األدبية تلك اإلجابة كانت ضئيلة جدا عند أساتذة المواد التعل

و تفسير ذلك ربما إلى أن الطريقة التي يعتمد عليهـا هـؤالء    %  25التي بلغت نسبتهم 

األساتذة في إلقاء الدرس تقوم على الحشو دون استعمال الوسائل  لعدم توفرهـا أو أنهـم   

كثر و يلغـي فـي   اعتادوا على األسلوب التقليدي في التعليم الذي يعطي  للمدرس دورا ا



  

نفس الوقت مشاركة التالميذ في النشاط التعليمي ، و بالتالي فهم ال يـرون فـي وسـائل    

و حتى نؤكد على ما أجاب به األسـاتذة عـن تـأثير    , اإليضاح تأثيرا كبيرا على عملهم 

وسائل التعليم على التـدريس، قمنا بسؤال التـالميذ حول المـواد التي يجـدون صعوبة 

  :ا والجدول الموالي يوضح ذلك في فهمـه

  يبين رأي التالميذ في أسباب عدم استيعابهم للمادة التعليمية حسب:  (53)جدول رقم 

  .الفروع العلمية                     

اعتمدنا في بناء الجدول على متغير المادة الدراسية حتى نتعرف على أسـباب عـدم       

لواحدة ، و قد توقفنا عند هذه النقطة كما ذكرنـا سـابقا   استيعاب التالميذ للمادة التعليمية ا

لنتأكد من تأثير وسائل التعليم على عمل المدرسين من ناحية ، وعلى تعلم التالميـذ مـن   

  .ناحية أخرى 
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  



  

 سبب عدم االستعاب            
  ا ملادة          
  الفرع

ضــعف 

  أداء

 المدرس
%  

عـــدم 

  مباالة

 المدرس
%  

عاملة الم

  القاسية

 للمدرس
%  

نقــص 

  وسائل

  اااليضاح

%  
ــرة  كث

  عدد 

 التالميذ
%  

  صعوبة 

 االستيعاب
  % اموع  %

  مواد

  علمية

  100  20  25.00  05  20.00  02  30.00  06  -  -  15.00  03  20.00  04  رياضيات

  100  21 14.29  03  04.75 01 38.09 08  -  - 14.29 03 28.57 06  فيزياء

  100  11  09.09  01  - -  63.64  07  27.27  03  -  - - -  طبيعية/ع

  آداب وعلوم

  إنسانية

  100  06 -  -  50.00  03  -  -  50.00  03  -  - -  -  لغة عربية

ــاريخ  تـ

  وجغرافيا
-  -  01  14.28  01  14.28  02  28.57  03  42.86  -  -  07  100  

  100  06  33.33  02  33.33  02 - - -  -  16.66  01  16.66  01  فلسفة

  لغات 

  أجنبية

  100  25 48.00  12  08.00 02 08.00 02 08.00  02 16.00 04 12.00 03  فرنسية

  100  15  60.00  09  - -  26.67  04 -  -  13.33  02 - -  إنجليزية

  100  06  50.00  03  - -  16.66  01 -  - - -  33.33  02  إسبانية

  مواد تقنية

  100  03 -  -  - -  66.67  02 -  - - -  33.33  01  محاسبة
رياضيات 

  مالية
-  -  04  80.00  -  -  -  -  -  -  01  20.00  05  100  

ــا طبوغرافي
  وآليات

01  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  01  100  

  100  126  28.57  36  10.32  13  25.40  32  07.14  09  14.28  18  14.28  18  المجموع



  

من التالميذ أجابوا  % 25.40حسب المعطيات اإلحصائية الواردة في الجدول فإن نسبة    

استيعابهم للمادة الدراسية هو نقص الوسائل التعليمية المتعلقة بكل مادة  بأن من أسباب عدم

و نأخذ على سبيل المثال التالميذ الذين ال يفهمون مادة العلوم الطبيعية بسبب نقص وسائل 

، كما أجابت فئة أخرى من التالميذ بـأنهم   % 63.64اإليضاح ، حيث بلغت نسبة إجابتهم 

مـن   % 26.27و بنسـبة   % 38.09فيزياء ، بلغت نسبة إجابتهم ال يستطيعون فهم مادة ال

  .الذين ال يفهمون مادة اإلنجليزية  التالميذ

إذن فللوسائل التعليمية دورا كبيرا في فهم التالميذ للدرس ألنها تعطي التجسيد الحقيقـي    

ذ للمشـاركة  للمعلومات التي يتلقاها التالميذ من المدرسين ، كما أنها تعطي المجال للتالمي

في النشاط التعليمي ، كما تسهل على المدرسين إيصال فكرة الدرس إلى أذهان التالميـذ  

  .ووصولهم إلى الهدف األساسي من تقديم الدرس 

كما أعاد بعض التالميذ سبب عدم استيعابهم للمادة الدراسية إلى متغيرات أخرى و قد جاء 

  % 14.27اء المدرس، حيث بلغت النسبة ترتيبها حسب إجابات التالميذ ، منها ضعف أد

و قد يعود ضعف المدرس إلى غياب الفرص في التكوين و التدريب أثناء الخدمة خاصـة  

إذا كان هذا األخير ال يمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال وغياب الفرص في التـدريب  

  .  على الطرق الحديثة في التكوين نظرا لغياب اإلمكانيات المادية في ذلك 

في حين ذكر آخرون أن عدم مباالة بعض المدرسين هي التي تمنعهم من فهم الـدرس أو  

و السبب في عـدم    % 16المادة الدراسية ، بلغت النسبة للذين ال يفهمون مادة الفرنسية 

المباالة ربما ألن مهنة التدريس لم تحقق لشاغليها المسـتوى االجتمـاعي الـذي كـانوا     

دليل على ذلك عدم رضا أغلبية األساتذة عن الراتـب الشـهري و   يطمحون لتحقيقه و ال

  .رغبة أكثريتهم في العمل خارج قطاع التعليم 

من التالميذ فقد أعادوا سبب عدم فهمهم للمادة الدراسية هـو عـدم     % 28.57أما نسبة 

قدرتهم على االستيعاب وهذا يمكن إعادته إلى ضعف قدراتهم أو يعود لتـدخل العوامـل   

الفة الذكر نذكر منها عدم مباالة المدرس ، المعاملة القاسية أو ضـعف أدائـه ، هـذه    الس

األسباب التي أثرت على قدرات التالميذ العقلية في بداية مراحل تعليمهم و استمر الحـال  

  .كذلك حتى المرحلة الثانوية 

 ن أغلبوقد ظهرت نسبة اإلجابة عالية في كل من مادة اإلنجليزية و الفرنسية حيث أ



  

فقد أعادوا سبب عدم الفهم إلى  % 10.32التالميذ يعانون ضعفا في استيعابهما ، أما نسبة 

  .كثرة عدد التالميذ في القسم و عدم انضباطهم 

نستخلص في األخير أن سبب عدم استيعاب التالميـذ للمـادة الدراسـية الواحـدة أو         

الذكر أو غيرها من العوامل األخـرى   لمجموعة من المواد يعود إلى تلك العوامل السابقة

  . التي لم يشملها البحث 

  .يبين رضا األساتذة عن عدد التالميذ في القسم  : )(54جدول رقم 

  

 % 
 

 درجة الرضا  ك

18.00  راض تماما 18
24.00  راض نوعا ما  24
58.00 غير راض تماما  58

 المجموع  100 100

   
الجدول فإن أغلب األساتذة عبروا عن عدم رضاهم عـن  حسب المعطيات الواردة في     

من أفراد العينة ، في حين  % 58عدد التالميذ في القسم ، حيث بلغت نسبة إجابتهم بذلك 

  .بأنهم راضون بدرجة قليلة  % 24أجاب آخرون و بنسبة 

ي القسم ومنه فإن األساتذة في المؤسسات الثانوية يعانون أيضا من العدد الكبير للتالميذ ف 

و تعتبر هذه المشكلة من أهم العوائق التي يعاني منها المدرسون في مؤسسات التعليم ألن 

بسببها ال يتمكنون من تأدية دورهم كما يجب أن يكون ، فتعامله مع قسم  يتجـاوز عـدد   

تلميذ من األمور الصعبة جدا عليه، فمهما كان عمله جيد إال أنه ال يـؤتى   40التالميذ فيه 

ه مع كل التالميذ ، نظرا الختالف القدرات العقلية لديهم و هو ما يؤثر على صـحة  ثمار

المدرس و قدرته على مواصلة العمل الجيد من جهة و على انضباط التالميذ مـن جهـة   

ثانية ، ألن القسم ال يمكن أن يحتوي فقط على العناصر الفعالة ألن منهم مـن يتميـزون   

العدد الكبير للتالميذ فالمدرس يلجأ للعمل مـع العناصـر   بضعف القدرات العقلية و أمام 

مما يخلـق مجـال للفوضـى    , النشيطة جدا و ال يترك للباقي مجال المشاركة في العمل 

  .خاصة إذا احتوى القسم على عناصر مشاغبة حيث يؤثر ذلك على العناصر األخرى 



  

ير على عملهم و ما هي درجة لذلك قمنا بسؤال األساتذة إذا كان لكثرة العدد في القسم تأث

   ؟هذا التأثير

  .يبين رأي األساتذة في تأثير عدد التالميذ في القسم على التدريس  : (55)جدول رقم 

  

%  
 
ك  درجة التأثير 

84.00 84  يؤثر كثيرا  
16.00 16  يؤثر  نوعا ما 

 ال يؤثر بتاتا   -  -  

100 100  المجموع 

  

ول أن كثرة التالميذ في القسم له تأثير  سـلبي علـى عمـل    يتبين من إحصائيات الجد   

المدرسين من جهة و على فهم التالميذ و متابعتهم له من جهة ثانية ، و قد أجاب األساتذة 

  .أفراد العينة  من84 % بنسبة عن ذلك 

إذن فوجود عدد كبير من التالميذ داخل حجرة الدراسة ال يساعد األستاذ فـي إيصـال      

كل التالميذ ، خاصة و أنهم يختلفون في القدرات العقلية هذا إذا أضفنا لـه نقـص   الفهم ل

وسائل اإليضاح التي تعد عامل مهم في مساعدة األستاذ على إيضاح ما خفي من جوانب 

الموضوع ، كما أن وجود العدد الكبير  للتالميذ داخل القسم يؤدي إلى حدوث مشـكالت  

ة التي قد تخلق نتيجة عدم قدرتهم على الفهم ،حيـث  سلوكية من بعض العناصر المشاغب

تشكل هذه العناصر مصدر قلق للمدرس والتالميذ معا فتصبح عالقته بهم شـبه منقطعـة   

ألنه في هذه الحالة يدخل القسم و في نيته إلقاء الدرس دون شرح أو مناقشة ، أو أنه يلجا 

و قد أكد التالميذ على ذلك مـن  , قي إلى العمل مع قلة من التالميذ المجتهدين و يهمل البا

على أن من أهم أسباب عدم فهـم الـدرس أو    (53)خالل إجابة بعضهم في الجدول رقم 

المادة الدراسية هو كثرة عدد التالميذ و الفوضى داخل القسم ، حيث بلغـت نسـبة تلـك    

اصر تتميـز  لذلك فالعدد الكبير للتالميذ في القسم و احتواءه على عن% .   10.32اإلجابة 

بعدم االنضباط يخلق العدوانية نتيجة لصعوبة مراقبة سلوكات عدد كبير منهم في آن واحد 

و هو ما يسبب اإلرهاق الجسمي للمدرس و الدارس ، وهذا بالضرورة له تـأثير علـى   



  

تحصيل التالميذ ، هذا إذا أضفنا إليه عدد الساعات التي يقضيها المدرس في العمل مـع  

و يتعب و يفقد نشاطه لذلك فقد يتحول عمله إلى محاولة ضبط سلوكا تهـم  أقسام أخرى فه

على حساب الدرس ، و خير دليل على ذلك فئة التالميذ الذين أجابوا بأن من أهم أسـباب  

و يمكننـا   % 14.27عدم فهمهم للمادة المدرسة هوال مباالة المدرس ، حيث بلغت نسبتهم 

ر الندوة األوربية حول مصالح الصحة المدرسية لسنة أن نؤكد على ما قلناه من خالل تقري

رئيس مصلحة الصحة المدرسية الدانمركيـة   bojlen، حيث قال الدكتور بوجالن  1954

من البديهي أنه في قسم مكتظ بالتالميذ ، فاألساتذة يتعبون بسرعة، حيث أنهم يضـمنون  "

ئمة و حسنة ال بـد أن  و لكي تكون ظروف العمل مال... االنضباط على حساب التدريس 

   (1)".  22أو  20يكون عدد التالميذ داخل القسم الواحد ال يتعدى 

و منه فإن وجود عدد كبير من التالميذ في القسم  يؤثر على عمل األسـاتذة ألن هـذا     

تلميـذ   40العائق يقلل من نشاطهم و نشاط التالميذ أيضا، و المدرس الذي يجد نفسه مع 

مهما بذل من جهد و مهما أوتي من كفاءة و خبرة أن يحقـق مـردودا   يوميا ال يستطيع 

  .مرضيا 

  .يبين رضا  األساتذة من تأقلم و انضباط التالميذ داخل القسم :  (56)جدول رقم 

  
% 
 

 درجة الرضا  ك

 راض تماما 10 10.00
 راض نوعا ما  53 53.00
 غير راض تماما  37 37.00

 المجموع  100 100

  
من أفراد العينة عبرت عن رضاها  % 35ين من خالل إحصائيات الجدول أن نسبة يتب    

  بأنـهم غيـر %  37نوعا ما عن تأقلم و انضباط التالميذ ، فيما أجاب آخرون و بنسبة 

  
 
  ، مرجع سابق الرضا الوظيفي لدى مدرسي التعليم األساسي: العياشي بن زروق  1-

  Marcel Bataillon : L école nouvelle, revue ,p 24)  (قال عنن76   ص                        



  

راضين بتاتا عن انضباط التالميذ داخل القسم، و يمكن إعادة أسباب ذلك إلـى ازدحـام   

األقسام وغياب السلوك الحسن لبعض العناصر وهو ما يؤثر على االنضباط ، والمالحـظ  

في القسم ، هي المشكالت السلوكية التي  حاليا أن من أهم المشكالت التي يعانيها المدرس

تظهر في التحدث واالستعراض وعدم التجاوب مع أنشطة الفصل وغيرها من السـلوكات  

التي تواجه قطاعا عريضا من المدرسين ، لذلك فقد أخذنا رأي األساتذة عن سـبب عـدم   

  .الرضا التام عن تأقلم التالميذ داخل القسم فكان لنا هذا الجدول 

  . يبين سبب عدم الرضا عن تأقلم و انضباط التالميذ داخل القسم :  (57)رقم  الجدول

  

 أسباب عدم تأقلم التالميذ  ك  %
35.14 13  االكتظاظ في القسم
24.32 09  غياب األخالق و ضعف المستوى
18.92 07  عدم االهتمام و غياب مساعدة األولياء 
16.22 06  ال مباالة اإلدارة 
2.70 01  عدام النشاطات الثقافية و الترفيهية ان
2.70 01  ضعف  المدرس 
100 37  المجموع 

  

حسب المعطيات الواردة في الجدول فإن هناك أسباب مختلفة جعلت األساتذة يعبـرون     

عن عدم رضاهم عن تأقلم و انضباط التالميذ أو رضاهم بدرجة قليلة ، كان أهم سبب هو 

فاكتظاظ األقسام يخلق مشـكالت سـلوكية لصـعوبة مراقبـة      كثرة التالميذ في القسم ،

كما يـرى الـبعض   , % 35.14تصرفات عدد كبير منهم ، حيث بلغت نسبة اإلجابة بذلك 

اآلخر بأن غياب األخالق و تدهور السلوكات و ضعف المستوى الدراسي لبعض التالميذ 

الذي يؤثر بطبيعة الحـال  يعد أيضا من المسببات الهامة التي تجعل القسم يعج بالفوضى و

على  عمل المدرس و تحصيل التالميذ في نفس الوقت ، هذا إذا أضفنا له غيـاب اإلدارة  

في مراقبتها لتصرفات التالميذ الغير منضبطين و انعدام وجود قوانين واضحة تعمل بهـا  

ث أجاب اإلدارة ضد التالميذ الذين يحاولون إفساد جو العمل لعدم اهتمامهم بالدراسة ، حي

  .%  18.92األساتذة بذلك بنسبة 



  

إذن فغياب مساعدة اإلدارة من جانب واألولياء من جانب آخر يؤثر كثيرا على عمـل      

المدرسين ألن هذه المساعدة تعينهم كثيرا في معرفة أسباب تصرفات التالميذ الغير واعية 

خل أسرهم ، فيعمل علـى  التي قد يعود أسبابها إلى الظروف االجتماعية التي يعيشونها دا

مساعدتهم و حل مشكالتهم التعليمية ، ثم أن إحساس المدرس بوجود من يهـتم و يقـدر   

  .مهنته يشعره أكثر بالمسؤولية و يشجعه أكثر على متابعة التالميذ الضعفاء 

كما أعاد آخرون سبب عدم انضباط التالميذ داخل القسم إلى غياب النشاطات الثقافيـة و  

نظرا النعدام اإلمكانيات المادية من مباني ووسائل خاصة بتلك النشاطات كوجود الترفيهية 

قاعة للموسيقى ، قاعة للرياضة ، مسرح و غيرها من النشاطات الفنية ، رغم أن نسـبة  

اإلجابة كانت ضئيلة جدا ، حيث مثلت مدرس واحد ، إال أن هذا العامل مهم جدا ، فهـذه  

ميذ العادات الحسنة و تعودهم علـى النظـام و اسـتغالل    النشاطات المتنوعة تكسب التال

أوقات الفراغ في أعمال مفيدة ، في حين أعادت فئة أخرى السبب إلى ضعف المدرس و 

عدم قدرته على ضبط القسم و توجيهه الوجهة الحسنة ، و تفسير ذلك يعود ربما إلى قلة 

اهـق و ال يمكـن أن يكتسـب    التكوين البيداغوجي و قلة المعرفة بقضايا علم نفس المر

المدرس هذه المعرفة إال بالتكوين المستمر للخدمة و مطالعته للنظريات الحديثة الخاصـة  

  .بذلك 

  .يبين رأي األساتذة في تأثير تأقلم و انضباط التالميذ على التدريس  :(58)جدول رقم 

  

%  
 

 درجة التأثير  ك

90.00  يؤثر كثيرا     90

10.00  ا ما يؤثر  نوع  10

 ال يؤثر بتاتا    - -

 المجموع  100 100

      

من األساتذة أجابوا بأن انضباط التالميذ داخل  % 90حسب معطيات الجدول فإن نسبة     

أيضا أن االنضـباط   10%القسم يؤثر كثيرا على عملهم ، في حين أجاب آخرون و بنسبة 

ذه الفئة عشوائية بحيث لـم يفهمـوا   له تأثير ولكن بدرجة قليلة ، و ربما تكون إجابات ه



  

مدلول السؤال ، أو أنهم يحاولون ضبط القسم على حساب التدريس أو يتعاملون مع قلـة  

  .من التالميذ النجباء دون أخذ بعين االعتبار باقي العناصر 

و رغم ذلك فإن غالبية األساتذة يرون في االنضباط تأثيرا كبيرا على التـدريس و هـذا   

سلبا أو إيجابا ، فإذا كان جو القسم يتميز بالهدوء و النظام فهو يؤثر إيجابـا   التأثير يكون

على عمل المدرسين و عملهم يكون مفيدا  مع التالميذ ، أما إذا تميز القسم بالفوضـى و  

عدم االهتمام بالدراسة فهذه المشكالت تؤرق و توتر الكثير من األساتذة و هو ما يعـيقهم  

صة إذا غابت مساعدة اإلدارة واألولياء اللذان لهما دور كبير في حل عن القيام بعملهم خا

المشكالت السلوكية لدى بعض التالميذ ، و لقد توصلت عدة دراسات في هذا الشأن إلـى  

ضرورة اتخاذ المزيد من اإلجراءات لتحقيق االنضـباط داخـل المـدارس و الفصـول     

ة التي يعمل فيها المـدرس و التـي   الدراسية ، و حتى نتعرف أكثر على الظروف المهني

جعلته يجيب بعدم الرضا عنها و أثرها في عمله التربوي ، قمنا باستجواب التالميذ عـن  

مميزات النظام الداخلي بالثانوية ، وحتى نتعرف على دور اإلدارة التعليمية في فرضـها  

كس فمـا هـي   أما إذا كان الع. للنظام داخل الثانوية ، و دور المدرس في ضبطه لقسمه

   ؟أسباب ذلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  . يبين رأي التالميذ في مميزات النظام الداخلي للثانوية حسب اسم الثانوية: (59)جدول رقم 

  

المجموع  % % 

التساهل 

في بعض 

األحيان  

% 
اإلهمال و 

 الالمباالة 
االنضباط    %

 مميزات النظام            
  الداخلي           

  

 ويةاسم الثان

100 18       55.56  ثانوية ماحي محمد         05 27.78          03 16.66         10

100 18 32.33  متقنة البليدة  07 38.89 05 27.78 06

100 18 66.56 ثانوية عمر بن الخطاب  04 22.22 02 11.11 12

100 18 55.56  متقنة بوقرة  07 38.89 01 5.55 10

100 18 44.44  ثانوية البتاني 08 44.44 02 11.11 08

100 18 27.78  ثانوية لكفيف أحمد 11 61.11 02 11.11 05

100 18 27.78  متقنة مفتاح  09 50 04 22.22 05

100 126 44.44  المجموع  51 40.48 19 15.08 56

      
نظـام  يظهر لنا من معطيات الجدول أن نظرة التالميذ فيما يخص فـرض اإلدارة  لل     

الداخلي للثانوية قد اختلفت حتى داخل الثانوية الواحدة ، فهناك منهم من أجابوا و بنسـبة  

وجدت أعلى نسبة من إجابـات  , على أن اإلدارة متساهلة معهم في بعض األحيان %  44

متقنة بوقرة و ثانويـة  , ثانوية ماحي محمد , التالميذ في كل من ثانوية عمر بن الخطاب 

  .األربعاء 

بلغـت نسـبة   , فيما أجاب البعض أن النظام الداخلي للثانوية يتميز باإلهمال والالمبـاالة  

و متقنـة مفتـاح   % 27.78نأخذ على سبيل المثال متقنة البليدة بنسبة % 15.08 إجاباتهم 

  .أما باقي الثانويات فكانت نسبة اإلجابة بها ضئيلة نوعا ما  ،% 22.22بنسبة 



  

لتالميذ فقد أجابوا بأن إدارة مؤسستهم تتميز باالنضباط ،عرفت من ا%   47.40أما نسبة 

، كما اختلف نسبة اإلجابة في كل من ثانويـة   % 61.11أعلى نسبة في ثانوية مفتاح بـ 

  .األربعاء ومتقنة بوقرة بين االنضباط والتساهل في بعض األحيان 

التي شملتها الدراسة ال تهتم و بأخذ رأي أغلبية التالميذ نستخلص أن اإلدارة في الثانويات 

دائما باالنضباط وحفظ النظام، فقد يحدث أن تهمل هذه اإلدارة القيام بأدوارها على أكمـل  

وجه بحيث ال تلتزم بالقوانين المنصوص عليها في حفظ النظام الداخلي للثانوية والمتعلق 

لزي المدرسي و بمراقبة سلوكات وتصرفات التالميذ من حيث الدخول والخروج وارتداء ا

عدم التجول في الثانوية وقت الدراسة ، و هو ما يفسر لنا عدم انضباط التالميذ وتـأقلمهم  

مع المدرس ، فقد ذكرت نسبة من األساتذة أن من أسباب عدم انضباط التالميذ هو إهمال 

اإلدارة في مراقبتها للتالميذ الذين يثبتون سوء السلوك وعـدم وجـود قـوانين ضـابطة     

حة لردعهم ، كما أن إجابة التالميذ عن مميزات النظام الداخلي للثانوية يفسر لنـا  وواض

أيضا إجابة نسبة من األساتذة الذين ذكروا أن من أهم التغيرات التي تحدث في الثانويـة  

بمجيء المشرف التربوي لزيارة أحد األساتذة هو التزام اإلدارة في ذلك اليوم باالنضـباط  

  .العادة   والنظافة على غير

وعليه فوجود قوانين ضابطة للتالميذ وزيادة اهتمام اإلدارة في فرضها للنظـام و قيامهـا   

بدورها من شأنه أن يقلل من عبء المدرسين و يخفف من المشـاكل السـلوكية لـبعض    

  .المتمدرسين ، أما عدم المباالة و اإلهمال فيظهر العكس 

  .ظ األساتذة للنظام داخل القسم حسب الجنس يبين رأي التالميذ في حف : (60)جدول رقم 

قمنا بتحديد هذا الجدول وفق متغير الجنس حتى نؤكد على رأي األساتذة في أسباب        

عدم رضاهم عن تأقلم و انضباط التالميذ ، و زيادة االطالع أكثر على ظروف المدرسين 

  .خل القسم المهنية من خالل رأي التالميذ حول أسباب عدم حفظ النظام دا

  

المجموع  %  دائما  % أحيانا  % بتاتا  %
حفظ النظام        

 الجنس 

 ذكور  28 44.44 28 44.44 07 11.11 63 100

 إناث  26 41.27 31 49.21 06 9.52 63 100

 المجموع  54 42.86 59 46.82 13 10.32 126 100



  

قد تنوعت فيمـا يخـص حفـظ     يظهر لنا من المعطيات اإلحصائية أن إجابة التالميذ   

من التالميذ ذكـروا أن األسـاتذة   %   46.76األساتذة للنظام داخل القسم ، حيث أن نسبة 

 % 49.21أحيانا ما يحاولون ضبط النظام داخل القسم ،كانت أعلى نسبة عنـد اإلنـاث ب  

  م فيما أجاب آخرون أن األساتذة يحـافظون دائما على انضباط القسم بلغت نسبة إجـابته

من التالميـذ فقـد ذكـروا أن    %  10.32أما نسبة . كانت أعلى نسبة للذكور % 42.86 

  .األساتذة ال يستطيعون بتاتا ضبط نظام القسم 

و منه فإن هذا التنوع في إجابات التالميذ يعود ربما إلى االختالف في قدرات المدرسين   

إرجاعه إلى أسـباب ذاتيـة أو   و إمكانيتهم في حفظ نظام القسم ، و هذا االختالف يمكن 

ألسباب أخرى موضوعية ، و لذلك فقد قمنا باستجواب التالميذ حول أسباب عـدم قـدرة   

  . المدرس في ضبط قسمه وهذا بالنسبة للذين أجابوا بأحيان و بتاتا فكان لنا هذا الجدول
  سم حسبيبين رأي التالميذ في سبب عدم حفظ األساتذة للنظام داخل الق : (61) جدول رقم

  .الجنس                       

العجز عن  %   المجموع  % 

ــبط  ضـ

 القسم 

العـــدد  %  

الكبير في 

 القسم 

إهمـــال  %  

 المدرس
 سبب عدم حفظ          

  النظام                

  
 اجلنس

 ذكور  04 11.43 17 48.57 14 40.00 35 100
 إنـاث  08 21.62 20 50.05 09 24.32 37 100
 المجموع  12 16.67 37 51.39 23 31.94 72 100

  
حسب إحصائيات الجدول فإن أهم سبب في عدم قدرة المدرس على حفظ النظام داخل     

و هو دليل %  51.39القسم هو اكتظاظه بعدد التالميذ ، حيث بلغت نسبة إجابة التالميذ بـ

الفصول الدراسـية و عـدم    أيضا على عدم رضا األساتذة عن العدد الكبير للتالميذ داخل

, انضباطهم ، مما نتج عنه عدم قدرة األساتذة في مراقبة جميع تصـرفاتهم و سـلوكاتهم   

فالمدرس في القسم إما يهتم بالنظام على حساب الدرس أو تقديم الدرس دون مراعاة فهـم  

ـ  اتذة جميع التالميذ له أي عدم مراعاة فروقهم الفردية ، و لكل ذلك تأثير على عمل األس

  . من جهة و على تحصيل التالميذ من جهة أخرى 



  

إذن فعدم قدرة المدرس على فرض النظام داخل القسم يعود إلى تشابك عدة عوامـل      

كعدد التالميذ ، إهمال اإلدارة المدرسية وعدم فرضها لقوانين واضحة لضـبط سـلوكات   

ساتذة ، خاصة إذا أضفنا لهـا  بعض التالميذ ،و هذه العراقيل والمشاكل تقلل من دافعية األ

عامل من أهم عوامل عدم الرضا عن المهنة وهو الراتب الشهري ، حيث عبر غـالبيتهم  

عن عدم رضاهم عنه ، ثم قلة المساعدة االجتماعية لهم ، كل ذلك يؤدي تدريجيا إلى عدم 

عض اهتمامهم بالمهنة وهو ما يترك المجال للتالميذ في خلق الفوضى و من ثم عجز الـب 

  . من المدرسين عن ضبط القسم
و قد يعود أيضا إلى نقص الخبرة  للمدرس نظرا لغياب الفرص في التكوين و التـدريب  

على الطرق البيداغوجية الحديثة في التوجيه ، ألن التعامل مع التالميذ يتطلـب معرفـة   

تعددت  واسعة بأساليب علم نفس المراهق حتى يكتسب الخبرة في التعامل معهم خاصة إذا

         .       طباعهم و ستكون لنا وقفة عند هذه النقطة األخيرة في جدول آخر

  .يبين رضا األستاذة عن الخدمات المساندة حسب مكان العمل :  ) (62 جدول رقم

قمنا ببناء الجدول وفق متغير مكان العمل حتى نتعرف على درجة رضا األستاذة عن     

مل المدرس، كتـوفر األوراق ، أدوات الكتابـة والطباعـة و    توفر الخدمات المساندة للع

  .صالحيتها للعمل المدرسي وذلك في كل الثانوية شملتها الدراسة 

المجموع  %     % 
غير راض 

  بتاتا 
  % 

  راض 

 نوعا  ما 

%  
  

  راض 

  تماما

 درجة الرضا          
  

  مكان العمل
  حي محمد ثانوية ما 02 10.53 05 26.32 12 63.16 19 100

  متقنة البليدة  05 26.32 08 42.11 06 31.58 19 100

100 20 25.00 05 30.00 06 40.00 09 
ــن  ــة عمــر ب ثانوي

  الخطاب 

  متقنة بوقرة  02 20.00 06 60.00 02 20.00 10 100

  ثانوية البتاني 04 33.33 03 25.00 05 41.67 12 100

  لكفيف أحمدثانوية  04 16.67 04 33.33 06 50.00 12 100

  متقنة مفتاح  - - 06 75.00 02 25.00 08 100

  المجموع  24 24.00 38 38.00 38 38.00 100 100



  

حسب معطيات الجدول فإن إجابات األستاذة قد اختلفت فيما يخص رضاهم عن توفر    

على  % 38منهم بنسبة الخدمات المساندة داخل الثانويات التي شملتها الدراسة، حيث عبر 

 نهم غير راضين عن ذلك ، بلغت أعلى نسبـة في ثانوية مـاحي محمد المتشعبة بـأ

، في حين عبر آخرون عن رضاهم نوعا ما عن توفر تلك الوسـائل ، بلغـت    63.16 %

من أفراد  العينة ، ظهرت أعلى نسبة في ثانوية عمر بن الخطـاب و   38%نسبتهم أيضا 

نة مفتاح ، أما النسبة الباقية من المبحـوثين والتـي   متقنة البليدة و متقنة بوقرة و كذا متق

فقد عبروا عن رضاهم التام عن وجود تلك الوسائل كانت أعلى نسبة لثانوية  24 %بلغت 

  . 45 %عمر بن الخطاب بـ 

و منه فإن درجة الرضا عن توفر الخدمات المساندة كالطباعة و تـوفر بعـض األدوات   

هذه الخدمات التي لها دور . بإجماع رأي األغلبية منهم  الخاصة  بالكتابة كانت قليلة جدا

كبير في السير الحسن لعمل المدرسين و سببا في قلة العزيمة و نقصا للمعنويات خاصة و 

أننا نعيش عصر التطور التكنولوجي ، حيث األجهزة و الوسائل التربوية التي توفر الجهد 

وري في كامل المؤسسات التعليميـة و  و الوقت كجهاز الكمبيوتر الذي أصبح وجوده ضر

في متناول كل األساتذة و التالميذ أيضا ، و لقد عبر أحد المبحوثين أن هذه الخدمات قليلة 

جدا ، وإن توفرت فهي مقتصرة على بعض األعضاء من اإلدارة ، كالمدير أو المقتصـد  

  .ن عراقيل ولذلك فتوفر مثل هذه الخدمات وجودتها ضروري لسير عملية التدريس دو

  يبين رضا األساتذة عن نوع التكوين أثناء الخدمة حسب طريقة  :  ) ( 63 جدول رقم

  .التثبيت في التعليم                    

اعتمدنا في بناء الجدول على متغير طريقة التثبيت في التعليم حتى نتعرف علـى         

و رضاهم أو عدم رضـاهم عـن   تأثير هذا المتغير في اتجاهات األساتذة بصفة عامة نح

  .التكوين الذي يتلقونه أثناء الخدمة 

  

  

  

  

  

  



  

  درجة الرضا      
  طريقة التثبيت

  راض

  تماما
%  

راض 

  نوعا ما
%  

غير راض 

  بتاتا
  %  المجموع  %

خريج معهد تكوين 

  األساتذة
22  40.74 20  37.04 12  22.22 54  100 

 100  29 34.48  10 37.93 11 27.59 08  باإلدماج
 100  17 29.41  05 41.18 07 29.41 05  المسابقةب

 100  100 27.00  27 38.00 35 35.00 35  المجموع
يظهر لنا أن بعض األساتذة راضون نوعـا مـا    )63(ن خالل معطيات الجدول رقم م     

نجد أعلـى نسـبة   , من أفراد العينة  38%عن التكوين أثناء الخدمة ، حيث بلغت نسبتهم 

أما فيما يخص الذين تخرجوا من معهد 41.18 % . م عن طريق المسابقة بـ للذين تم تثبيته

، و يمكن تفسير ذلك كون أن هذه الفئة قد  37.04%تكوين األساتذة فقد بلغت نسبة إجابتهم 

في رضاهم عـن التكـوين    و هذا له تأثير, تلقت تكوينا أوليا قبل بداية عملهم في التعليم 

كما ذكر , وينهم األولي اكتسب هؤالء طرق التكوين البيداغوجي أثناء الخدمة، ففي فترة تك

 27%البعض اآلخر بأنهم غير راضين بتاتا عن هذا التكوين ، بلغت نسبة اإلجابة بـذلك  

من المدرسين والمدرسات الذين تم إدماجهم و بنسبة  34.48%نجد نسبة , من أفرد العينة 

أمـا بالنسـبة للمدرسـين    . المسـابقة  للذين دخلوا مهنة التدريس عن طريـق   %29.41

فقط ، علما بأن عدد  22.22%سات الذين تكونوا في المعاهد فقد بلغت نسبة إجابتهم والمدر

لكن مع ذلك فهناك نسبة معتبرة مـن األسـاتذة الـذين    , مدرسا و مدرسة  12هؤالء بلغ 

عينـة كانـت   من أفراد ال35% عبروا عن رضاهم عن التكوين أثناء الخدمة بلغت نسبتهم 

من المدرسين  29.41%، ثم بنسبة  40.47%أعلى نسبة لخريجي معهد تكوين األساتذة بـ 

  .المسابقة  والمدرسات الذين تم تثبيتهم في التعليم عن طريق

من خالل إجابة المبحوثين نقول أن نظرة المدرسين و المدرسات للتكوين أثناء الخدمـة    

حيث كانـت النسـبة   , ي و طريقة تثبيتهم في التعليم قد اختلفت باختالف تكوينهم التربو

األكبر للرضا عن التكوين عند الذين تخرجوا من معاهد تكـوين األسـاتذة ، أمـا بـاقي     

المبحوثين فيوجد منهم من أجابوا بالرضا نوعا ما ، و هناك من الذين هم غير راضـين  

ء لم يتحصلوا على تكـوين  بتاتا  خاصة الذين تكونوا في الجامعة و هذا طبيعي ألن هؤال

  .تربوي و مسلكي ، بل اقتصر تكوينهم على الجانب األكاديمي 



  

ومنه فالتكوين أثناء الخدمة ضروري ألن إعداد المدرسين و تأهيلهم قبل الخدمة يمكن     

أن يعتريها بعض السلبيات كتكرار بعض المواد التربوية و النظرية أما التربيـة العمليـة   

  .ضئيلة و قصيرة األمد فهي في الغالب 

و المالحظ من اإلجابات المتحصل عليها فإن األساتذة يعانون نقص التكوين أثناء الخدمـة  

و رصد الغيابات , و ضعفه ألنه ال يزال يعتمد على تكرار الدروس النموذجية المعروفة 

دون مراعاة التغيرات التي تحدث في مجال التربية و التكـوين و المتمثلـة فـي طـرق     

و هنا يأتي دور التكوين أثناء الخدمة في إفادة المكونين و ذلك بتجديـد   . التدريس الحديثة 

وعلى هذا األساس فهل التكـوين أثنـاء   , تكوينهم و تعريفهم بالطرق الحديثة في التربية 

الخدمة يؤثر على عمل األساتذة ، وما هي درجة هذا التأثير على عملية التدريس حسـب  

  رأيهم ؟

  يبين رأي األساتذة في  تأثير نوع التكوين أثناء الخدمة على التدريس:  (64)رقم جدول 

  .حسب المادة المدرسة                 

اعتمدنا في بناء الجدول على متغير المادة المدرسة حتى نتعـرف علـى اتجاهـا ت        

  .ربوي المدرسين و المدرسات في درجة تأثير التكوين أثناء الخدمة على عملهم الت

  

 %  المجموع %
  ال يؤثر 

  بتاتا
% 

  يؤثر 

  نوعا ما
% 

  يؤثر 

  كثيرا 

 درجة التأثري       
   املادة املدرسة

  رياضيات  07 70.00 03 30  -  - 10 100

  فيزياء وكيمياء 09 75.00 03 25  -  - 12 100

ــة  09 75.00 03 25  -  - 12 100 ــوم الطبيعي عل

  والحياة

آداب و علــــوم  30 75.00 10 25.00  -  - 40 100

  إنسانية 

  لغات أجنبية  10 55.56 08 44.44  -  - 18 100

  مواد تقنية  08 100  -  -  -  - 08 100

  المجموع  73 73.00 27 27.00  -  - 100 100



  

تشير إحصائيات الجدول أن التكوين أثناء الخدمة يؤثر كثيرا على مهنـة التـدريس ،      

من أفراد العينة ، نجد أكبر نسبة لمدرسي المواد  73%األساتذة عن ذلك بنسبة حيث أجاب 

علما أن هذه النسبة قد مثلت ثماني مدرسين و مدرسات يدرسون المواد  100%التقنية بـ 

 75%التقنية في التعليم التقني ، كما بلغت النسبة عند مدرسي ومدرسات مادة الفيزياء بـ 

و كذا مـادة  , ادة العلوم الطبيعية ونالحظ أن نفس النسبة ظهرت عند الفئة التي تدرس م

و هكذا فقد جاءت أغلب النسب مرتفعة عند أسـاتذة  , اآلداب و العلوم اإلنسانية األخرى 

  .مختلف المواد 

و منه فضعف و تدني مستوى إعداد المدرسين أثناء الخدمة هي من العوامل التي تضعف 

, لضرر على كفاية التـدريس  بحيث يعود ذلك با, من المستوى العلمي و المهني لهؤالء 

فهناك دراسات أشارت إلى أن المدرس المتفوق في ميدان تخصصه و المؤهل مهنيا بشكل 

جيد أكثر فاعلية من المدرس األقل تفوقا وإعدادا إذا قيست هذه الفعالية بمستوى تحصـيل  

، حيـث   أما بعض من المدرسين أجابوا بأن  التكوين ال يؤثر على عملهـم   (1). التالميذ 

نجد أكبر نسبة عنـد مدرسـي مدرسـات    , من أفراد العينة  27%بلغت نسبة اإلجابة بـ 

بلـغ  , لمدرسي ومدرسات المواد األدبية  25 %وهناك نسبة   44.44%اللغات األجنبية بـ

أشخاص، و تفسير ذلك يعود إلى أن هؤالء ال يرون للتكوين أثناء الخدمة  10عدد هؤالء 

ألنهم يعتقدون أن الخبرة المهنية كفيلة بتحسين أدائهم أو لعـدم   لتدريستأثيرا كبيرا على ا

رغبتهم في ذلك ألسباب معينة و هذا ال يشجعهم على تفهم دور التكوين في زيادة أدائهـم  

باإلضافة إلى سبب آخر و ربما هو أهم سبب و هو نوع التكوين الذي يتلقاه المدرسـون  

معظم البرامج التي تمنح لهم أثناء التدريب قاصرة على  ألن, باعتباره ال يأتي لهم بجديد 

تغطية األدوار الجديدة للمدرس الحديث التدريس و مقتصرة بشكل عام على إعداده كناقل 

للمعرفة و اعتماد طرق التدريس غالبا على التلقين و الندوات ذات المواضيع المكـررة و  

  .المملة 

كمـا أن ضـعف   , ء ال يغير في نشاط المدرس إذن فالتكوين أثناء الخدمة حسب هؤال  

  .التشجيع و الدعم و قلة الحوافز كلها عوامل تجعل المدرس ال يولي للتكوين اهتماما 

و بالرغم من ذلك يبقى التكوين أثناء الخدمة حسب رأي غالبية المدرسين عامل هام فـي  

  دريبية يعود بالضرر و أن أي ضعف في هذه العملية الت, عملية التجديد التربوي للمدرس 



  

على المدرس ، كما يجعل ميدان التعليم حقل تجارب قد يكون التلميذ ضحيته األولى و قد 

عبر األساتذة عن عدم رضاهم التام للتكوين الذي يتلقونه أثنـاء الـدورات التكوينيـة آو    

ار الندوات التربوية التي تجرى خالل السنة ، حيث يقتصر دورها على حشو األذهان بأفك

كما أن برامجها وموادها وأهدافها عاجزة عن تنمية شخصية المـدرس فـي كـل    ,قديمة 

  .الجوانب 

و عليه فالتكوين أثناء الخدمة في الجزائر بالخصوص و الدول العربية عموما ال يـزال   

يعتمد على طرق تقليدية ؛ ألنه ال يمنح للمكونين فرصة االستفادة من الطرق التعليميـة و  

الحديثة في مجال التدريب أثناء الخدمة و في هذا الشأن فقد حاولنـا أخـذ رأي   النظريات 

فقمنا بسؤالهم عن وضوح الطريقة التي يشرح بها المـدرس  , التالميذ في أداء مدرسيهم 

  .الدرس فكان لنا هذا الجدول 

  يبين رأي التالميذ في طريقة شرح المدرس للدرس حسب المستوى:  (65)جدول رقم 

  .الدراسي                

 %  المجموع %
ــر  غيـ

  واضحة
% 

ــحة  واض

  نوعا ما
  واضحة %

 طريقة  الشرح         
   املستوى الدراسي

  األولى ثانوي  06 14.29 36 85.71  -  - 42 100

  الثانية ثانوي  12 28.57 30 71.43  -  - 42 100

  الثالثة ثانوي  08 19.05 34 80.55  -  - 42 100

  المجموع  26 20.63 100 79.37  -  - 126 100

      

يتبين لنا من الجدول أن غالبية التالميذ في جميع المستويات الدراسـية أجـابوا بـأن        

  ,من أفراد العينة  79.39%بنسبة وهذا , طريقة شرح المدرس للدرس نوعا ما واضحة 

ة الشـرح  و يعود ذلك إلى أن التالميذ يفضلون دائما المدرسين الذين يعتمدون على طريق

و رغم ذلك فإن بعض األساتذة إن لم نقل أغلبهم يعتمدون في طريقة , المبسط و الواضح 

الشرح على اإللقاء و حشو أذهان التالميذ بالمعلومـات إتباعـا للطريقـة التقليديـة دون     

باعتبار أن التلميذ هـو  , مشاركة التالميذ و مناقشتهم ألهم األفكار التي تطرح في الدرس 

ذلك أن طرق التدريس الحديثة تعطي للتلميذ دورا أساسيا فـي  , األساسي للدرس المسير 



  

عملية التعلم عن طريق المناقشة والتحليل والتفسير ألهم األفكار التي يعرضها المـدرس  

  .كما أصبح دور المدرس يقتصر على توجيه هذا التلميذ التوجيه األصح , في الدرس 

و يمكن , ذ فرصة إلبراز قدراته العقلية و إلقاء أفكاره ولذلك فواجب المدرس منح التلمي 

 على بالتدريس حسب رأي التالميذ و اعتمادها إعادة سبب عدم وضوح الطريقة الخاصة
التلقين إلى قلة التكوين أثناء الخدمة و عدم مسايرته للتطور الذي يحدث في المجال العلمي 

, عاة الطريقة الحديثة في التـدريس  و المعرفي هذا من جهة، و من جهة أخرى عدم مرا

ألن أغلب الندوات التربوية و الدورات التدريبية التي يحضرها المدرسون يقتصر دورها 

. على طرح أفكار ليست في مستوى التجديد التربوي الحاصل في طرق التدريس الحديثة

فـي   أن طريقة شرح المدرسين للـدرس  20.63%كما أجاب البعض من التالميذ و بنسبة 

نظرهم هي طريقة واضحة وتعتبر هذه النسبة قليلة مقارنة بالتالميذ الذين أجابوا بنوعا ما، 

  ,وعليه فإن اكتساب األساتذة  للطرق البيداغوجية و المنهجية ضرورية لتحسين أدائهم

و ال يكون هذا إال بوجود عمليات تدريب للمدرسين، حيث يراعى فـي هـذه العمليـات    

و , لتدريس مع مراعاة الفروق الفردية للتالميـذ و تطـور المجتمـع    التجديد في طرق ا

التعرف على النظريات الحديثة التي من شأنها أن تجعل المدرس يتبع األسلوب الذي يراه 

  مناسبا ألقسامه مع اعتماد وسائل التدريس التي هي ضرورية في تكوين المدرس من جهة 

التدريس واضحة و يكـون للتالميـذ فرصـة    و توفيرها في األقسام ، حتى تكون عملية 

ألن التلميذ هو جزء من هذه العملية والهدف األساسي الـذي  , المشاركة في أداء الدرس 

  .يريد المدرس أن يصل إليه من عملية التدريس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  يبين رضا األساتذة عن الفرص المتاحة لزيادة التحصيل العلمي والمهني :  (66) جدول رقم

  ذا الجدول سنتعرف على آراء و اتجاهات المدرسين و المدرسات فيما يخص في ه    

  .منحهم فرص لزيادة تحصيلهم  العلمي و المهني في ميدان التربية و التعليم 

  

  درجة الرضا ك     %

  راض تماما 06 06.00

28.00   راض نوعا ما 28

66.00   غير راض بتاتا 66

100   المجموع 100

  
أن أغلبية المدرسين في التعليم الثانوي التحقوا بالمهنة إما عـن طريـق   من المعروف    

مع العلم أن هؤالء كان لهم تكوينـا أكاديميـا   , التعيين المباشر أو باإلدماج أو بالمسابقة 

لكنهم لم يتلقوا تكوينا بيداغوجيا يجعلهم قادرين على مواجهة المشكالت التي قد تـواجههم  

لذين تلقوا تكوينا في المعاهد الخاصة باألساتذة و التـي يفتـرض   حتى أن ا, مع تالميذهم 

إال أن كفاءة معظم هؤالء ليست عالية ألن برامج إعدادهم و , فيها إعدادا علميا و مسلكيا 

تأهيلهم قبل الخدمة يعتريها بعض السلبيات كتكرار المواد التربوية و ضآلة التربية العلمية 

لتدريبية و ثباتها و قلة فرص تطويرها و تحسينها و انعـدام  باإلضافة إلى جمود البرامج ا

و االفتقـار إلـى األدوات و   , فرص التكوين أثناء الخدمة نظرا لقلة الدورات التدريبيـة  

ثم , الوسائل الحديثة الكفيلة بذلك و انفصال  البرامج  التدريبية بين النظري  و التطبيقي  

تميز بالتكرار و عدم مسايرتها للتطـور العلمـي و   اقتصارها على مجرد اإللقاء و التي ت

الطرق الحديثة في التكوين ، كل هذه األسباب تجعل المدرسين يشعرون بالجمود و اليأس 

حينما ال يجدون سبيال أو منفذا من هذه الفرص من أجل تطوير قدراتهم التدريسية ، حيث 

أما البعض فقد , راد العينة من أف  66%نسبة الذين هم غير راضون تماما عن ذلك بلغت 

في حين لم تمثل نسبة الذين هم  ,  28%عبروا عن رضاهم لكن بدرجة قليلة بلغت نسبتهم 

تحصيلهم العلمـي سـوى   و زيادة  راضون عن الفرص المتاحة لتطوير قدرات تدريسهم

  .فقط   %06



  

تاحة لهـم  إن عدم رضا المدرسين و المدرسات أو رضاهم لدرجة قليلة إزاء الفرص الم  

لزيادة تحصيلهم العلمي و المهني  نتيجة تعكس حالة القلق و اليأس الذي  يعيشـونه فـي   

خاصة إذا كانت هذه المهنة لم تحقق , حاضرهم و حالة التشاؤم و فقدان الرغبة في المهنة 

و هي االستفادة من الفرص المتاحة لزيادة  , لهم مكاسب مادية و ال حتى مكاسب معنوية 

  ,ل العلمي عن طريق تقديم المنح الخارجية للتعرف على طرق التدريس الجديدة التحصي

واالستفادة من هذه الزيادات في تطوير قدراتهم التدريسية ، ألن مهنة التعلـيم تسـتدعي   

التجديد و مسايرة كل جديد ، لكن المالحظ وحسب إجابات المبحوثين فإن مهنة التعلـيم ال  

ن العطل السنوية في لقاءات و محاضرات يستفيد منها أو فـي  تمنح لهم فرص االستفادة م

إجراء بحوث علمية يستفيد منها المجتمع ، خاصة وأن المدرس هو الوحيد الذي يعرف ما 

لكن  في الواقـع  . يجري في ميدان التربية والتعليم بدال من إثقال كاهله باألعمال اإلدارية

دورهم يقتصر على تقديم البرامج المحددة لهـم   أن األساتذة  بمجرد التحاقهم بالمهنة فإن

اتباعا لما تمليه عليهم وزارة التربية ، و في إطار المنهج المحدد لهم حتى التوقيت الزمني 

.    للعمل ال يساعدهم على أن يطلعوا على الجديد في مجال التدريس أو في مجاالت أخرى 

عمله بشكل روتيني ، فهذا  يجعله  لقد أصبح المدرس شأنه شأن العامل في المصنع يؤدي

و بذلك ال يجد ما يشجعه على البقاء في المؤسسة التربوية لقلـة  , يعيش في دائرة مغلقة 

و ال المؤسسة تتوفر علـى مكتبـة   , المناقشات التي تجرى مع الزمالء و المشرفين عليه 

  مجال للمطالعة ثرية أو أجهزة إعالم ، كما أن عدد الساعات التي يعمل فيها ال تعطيه 

و البحث في المكتبات العامة، و الراتب الشهري ضعيف ال يسـمح لـه بشـراء الكتـب     

الالزمة له لزيادة تحصيله العلمي ، كل هذه األسباب وغيرها تحد كثيرا من  إرادته حيث  

تجعله ال يفكر في تطوير قدراته التدريسية ، أضف إلى ذلك المحفزات المادية و المعنوية 

ا من المدرسين أصيبوا باإلحباط من جراء غياب التشجيعات و التوجيهات التي مـن  فكثير

  .الواجب أن يتلقوها من قبل المشرفين عليهم في مجال التكوين المستمر 

وعليه فالعوامل التي ذكرناها سابقا هي التي تسبب عدم الرضا عن الفرص المتاحة لرفع 

هم من مواكبة التطور الذي يشهده العـالم فـي   المستوى  العلمي والمهني لألساتذة وتمنع

  .التربية و التعليم 

  

  يبين رأي األساتذة  في تأثير زيادة التحصيل العلمي والمهني على :  (67) جدول رقم



  

  .التدريس حسب المادة المدرسة                 

  

  درجة التأثري        
  املادة املدرسة

يؤثر 

  كثيرا
%  

  يؤثر 

  نوعا ما
%  

ؤثر ال ي

  بتاتا
  %  المجموع  %

 100  10  -  -  20.00 02 80.00 08  رياضيات
 100  12  -  -  25.00 03 75.00 09  فيزياء وكيمياء
 100  12  -  -  33.33 04 66.66 08  علوم طبيعية

 100  40  2.50  01  32.50  13  65.00  26  آداب وعلوم انسانية

 100  18  5.25  01  27.78  05  66.66  12  لغات أجنبية

 100  08  -  -  25.00  02  75.00  06  ةمواد تقني

 100  100 02.00  02  29.00  29  69.00  69  المجموع

  
من معطيات الجدول يظهر لنا أن أغلب األساتذة يرون في الفرص المتاحة لهم لزيادة     

حيث أجابوا عن , تحصيلهم العلمي و تطوير قدرات تدريسهم تأثيرا على عملهم التربوي 

و قد كانت النسب مرتفعة في جل المـواد المدرسـة ،   , اد العينة أفر من69%   بنسبةذلك 

 من75% و بنسبة  80 %الرياضيات بلغت نسبة المدرسين والمدرسات الذين يدرسون مادة 

المدرسين و المدرسات الذين يدرسون مادة الفيزياء و نفس النسبة عند مدرسـي المـواد   

العلمي و المهنـي يـؤثر    بأن التحصيل 29%بنسبة أما البعض اآلخر فقد أجابوا . التقنية 

مـن أفـراد    02%بلغت كما  أجاب البعض و بنسبة ضئيلة جدا , نوعا ما على التدريس 

العينة بأن زيادة التحصيل العلمي ال يؤثر على عملهم التربوي وقد يعود تفسير ذلك إلـى  

  .عدم فهم المبحوثان لمدلول السؤال 

م العلمي و التربوي بشكل عام يجعله عاجزا عن القيـام  إن عدم مواكبة المدرس للتقد     

بأدواره الجديدة التي فرضتها التطورات االجتماعية و االقتصادية و العلمية و التكنولوجية 

و منها القيام بدور الخبير و المستشار التعليمي و الموجه و المرشد للطـالب و المعلـم   

ه المعارف يكون أقدر علـى القيـام بواجبـه    فالمدرس الملم بكل هذ, للمادة التي يدرسها 



  

و عدم , و غياب فرص التكوين للمدرس , بالشكل الذي يحقق الغاية من التربية و التعليم 

  مواكبته للتقدم العلمي و المعرفي خاصة مع غياب المحفزات المعنوية و غياب فرص 

العاليـة كالبعثـات    و غياب المنح التي تعطى لذوي الكفاءات, لالستفادة من ما هو جديد 

و كـذا  , الخارجية و زيارة البلدان و حضور الملتقيات الخاصة بميدان التربية و التعلـيم  

ألن المدرس هو , منحهم فرص البحث العلمي لحل المشكالت االجتماعية بمنهجية علمية 

 المتفاعل مع التلميذ و هو الذي يستطيع مساعدتهم على النمو الشامل ، وهو المشارك في

و العامل على تحقيق  أهدافها االجتماعية والمساهم فـي  , بناء  المدرسة كمؤسسة تربوية 

  ,التنمية االجتماعية ، فكل هذه األدوار وغيرها تقتضي تشجيعه و منحه فرصا لذلك 

فإذا ما تحقق ذلك مع ذوي الكفاءات كان ذلك دافعا لغيرهم في طريق تطـوير قـدراتهم   

  . ا هو جديد في مجال التربية و التعليم التدريسية و البحث عن م

إن ما يعانيه المدرس اليوم من قلة اطالعه على نتائج األبحاث التربوية و ضعف إتقانـه  

ألساليب التفكير العلمي و ندرة إحاطته بأدوات البحث العلمي و طرقه و عجزه عن وضع 

ة التغيير والتجديد التربوي المعرفة النظرية مع التطبيق قاد في كثير من األحيان إلى مقاوم

حيث جعل البعض من األساتذة  يعبرون عن إجابتهم بالرضى عن الفرص المتاحـة فـي   

و الرضا عن التكوين و اكتفائهم بما تلقوه أثناء تكوينهم فـي  , تطوير القدرات المدرسية 

ـ  ة المعاهد أو الجامعات و تقوقعهم في محيط مغلق و انحصارهم في تطبيق برامج تعليمي

و التصدي لتطبيق نتائج األبحاث العلمية في حجرات التدريس ، خاصـة  , بطريقة تقليدية 

و هذا له تأثير على قدرات التالميذ في استخدامهم , مع شبه انعدام الوسائل الخاصة بذلك 

  .أدوات البحث العلمي و أساليبه في دراسة مشكالت حياتهم 

  

  

  

  

  

  

  

  .ذة عن جدول التوقيت األسبوعي حسب مكان العمل يبين رضا األسات:  (68)جدول رقم 



  

  

  درجة الرضا            

  مكان العمل

راض 

  تماما
%  

  راض

  نوعا ما
%  

  غير راض

  بتاتا
  %  المجموع  %

  100  19  21.05  04 36.84 07 42.11  08  ثانوية ماحي محمد

  100  19 26.32  05 21.05 04 52.63 10  متقنة البليدة

  100  20  40.00  08 35.00 07 25.00 05  ثانوية عمر بن الخطاب

  100  10 30.00  03 50.00 05 20.00 02  متقنة بوقرة

  100  12 16.66  02 41.67  05 41.67  05  ثانوية البتاني

  100  12 25.00  03 50.00  06 25.00  03  ثانوية لكفيف أحمد

  100  08 25.00  02 50.00 04 25.00 02  متقن مفتاح

  100  100 27.00  27 38.00 38 35.00 35  المجموع

  
حسب معطيات الجدول فإن إجابات األساتذة من حيث رضاهم عـن جـدول التوقيـت       

حيث نجد منهم مـن عبـروا عـن    , األسبوعي قد اختلفت حتى داخل المؤسسة الواحدة 

أفراد العينة ،ظهرت أعلى  من 35%نسبتهم رضاهم التام عن التوقيت األسبوعي ، بلغت 

كما أجاب آخرون عن رضاهم لكن , يدة و ثانوية ماحي محمد المتشعبة نسبة في متقنة البل

العينة ، عرفت كل من ثانوية عمر بـن   من أفراد 38%اإلجابة بدرجة قليلة ، بلغت نسبة 

في حين أجاب آخرون , الخطاب و ثانوية مفتاح و متقنة مفتاح و متقنة بوقرة أعلى نسبة 

التوقيت األسبوعي كانت أعلـى نسـبة فـي     غير راضين عن جدول بأنهم 27%و بنسبة 

   .   40%ثانوية عمر بن الخطاب بـ 

وعليه فإن إجابات المدرسين و المدرسات قد تنوعت بين الرضا و عدمـه أو الرضـا      

نوعا ما، وتفسير ذلك قد يعود إلى الصدفة أو أن هناك من يعطي لهم الحرية في اختيـار  

التي تربطهم مع أعضاء اإلدارة الثانوية و هنا نؤكـد  التوقيت المناسب لهم نظرا للعالقة 

, على إجابة بعض األساتذة أن اإلدارة تتعامل مع مدرسيها على أساس المصالح الشخصية 



  

حيث ذكر أحد المبحوثين أن معاملة اإلدارة لألساتذة تختلف من واحد آلخر مما يجعلهـم  

، كما عبر بعض األساتذة أن من أهم  أكثر حظا في اختيار التوقيت و األقسام المناسبة لهم

  . المشاكل التي قد تنشأ بينهم و بين نائب مدير الدراسات سببها هو التوقيت األسبوعي 

ويمكن أن نستنتج في األخير أن رضا األساتذة أو عدم رضاهم عن التوقيت األسـبوعي    

ي هذه السنة و غير يبقى نسبيا و غير ثابت بتغيره دائما ، فقد يكون المدرس راضيا عنه ف

  .راض عنه في السنة المقبلة 

  . يبين رضا األساتذة عن عدد ساعات العمل حسب المادة المدرسة:  (69) جدول رقم
  

  درجة الرضا        

  املادة املدرسة

  راض

  تماما
%  

  راض

  نوعا ما
%  

  غير راض

  بنانا   
  %  المجموع  %

 100  10  -  - 40.00  04 60.00  06  رياضيات

 100  12 33.33  04 - - 66.66  08  وكيمياء فيزياء 

 100  12  8.33  01 41.67  05 50.00  06  علوم الطبيعة والحياة

 100  40 20.00  08 32.50  13  47.50  19  آداب وعلوم إنسانية

 100  18 33.33  05 27.78  05 38.85  07  لغات أجنبية 

 100  08  -  - 12.50  01 87.50  07  مواد تقنية

 100  100 19.00  19 28.00  28 53.00  53  المجموع

       
يتبين لنا من معطيات الجدول أن أغلب المبحوثين راضون عن عدد الساعات التـي       

من أفـراد العينة و ذلك في مختلف المواد العلمية    53%بلغت نسبة إجـابتهم , يعملونها 

لعمل وذلـك  في حين أجاب آخرون عن رضاهم نوعا ما عن ساعات ا, واألدبية والتقنية 

  كانت أعلى نسبة لمدرسي العلوم الطبيعية و المواد األدبية و اإلنسانية , في بعض المواد 

من أفراد العينة عن عـدم رضـاهم ،    19%كما عبر آخرون بنسبة . و مادة الرياضيات 

يعـود   بالنسبة لمدرسي اللغات األجنبية ،  وقـد   33.33%نأخذ على سبيل المثال نسبة  



  

إلى أن بعض المواد الدراسية يفوق عدد ساعات العمل النصـاب القـانوني ،   تفسير ذلك 

  .حيث يضاف إلى حصصهم حصص إضافية 

خاصة إذا أضفنا , و عليه فإن كثرة عدد ساعات العمل ترهق المدرس و تقلل من نشاطه 

إليها الظروف المهنية األخرى كاكتظاظ األقسام  فهذا يزيد من أتعاب المدرس وهـذا لـه   

ثير على اإللقاء الجيد للدروس من جهة ، وعلى حيويته ونشاطه مع التالميذ داخل القسم تأ

وألجل ذلك قمنا باستجواب التالميذ من حيث تأثير عدد ساعات العمـل  . من جهة أخرى 

  .على عمل المدرسين و قدرتهم لإلتيان بجديد من غير الموجود في الكتاب المدرسي فقط 

  رأي التالميذ في المعلومات الجديدة المقدمة لهم من غير الكتاب يبين :  (70) جدول رقم

  .المدرسي                 

  يقدم معلومات جديدة  ك    %

  دائما   18 14.29

66.66 84   أحيانا

19.05 24   بتاتا

100 126   المجموع

        
لجأ األساتذة لإلتيـان  يتضح لنا من الجدول أن أغلب التالميذ قد أجابوا بأنه أحيانا ما ي     

كما , 66.66%إجابتهم بذلك حيث بلغت نسبة , بمعلومات جديدة من غير الكتاب المدرسي 

األساتذة ال يلجئون على اإلطالق لإلتيان بجديـد   على أن19.05% بنسبة  عبر آخرون و 

  من غير الكتاب المدرسي و هو ما يفسر لنا عدم قدرة المدرسين لالستزادة من المعلومات

  , و األفكار المتعلقة بمادته أو في مختلف المواضيع األخرى من غير مجال تخصصه  

و يمكن إعادة ذلك إلى عدم مناسبة الوقت المخصص للعمل مـع األوقـات المخصصـة    

هذا باإلضافة إلى ضيق الوقت نظرا لألعمال الكثيرة التي يقوم بهـا ،  , للبحث و الدراسة 

ثـم قلـة اإلمكانيـات    , لف األعمال األخرى التي نجهلها الخاصة بعمله التربوي أو مخت

كتوفر مكتبة ثرية تخص مجال عمل المدرسين           , الموجودة في بعض المؤسسات التعليمية 

إذن فكل تلك العوامل السابقة الذكر تدفع األساتذة لالكتفاء بالمعلومات الموجودة في الكتاب 



  

إلى غياب التشجيعات المتعلقة بتدريس إضـافات ضـمن   أو أن السبب يعود , المدرسي 

  .البرنامج العام للمنهج الدراسي 

  . يبين رضا األساتذة عن مضمون  البرنامج  حسب المادة المدرسة:   (71) جدول رقم
  

 درجة الرضا         
  املادة املدرسة

  راض

  تماما
%  

  راض

  نوعا ما 
%  

  غير راض

  بتاتا
  %  المجموع  %

 100  10 40.00  04 60.00 06 - -  رياضيات
 100  12 33.33  04 58.33 07 8.33 01  فيزياء وكيمياء

 100  12 33.33  04 50.00 06 16.66 02  علوم الطبيعة والحياة
 100  40 25.00  10 57.50 23 17.5 07  آداب وعلوم إنسانية

 100  18 50.00  09 33.33 06 16.66 03  لغات أجنبية
 100  08 25.00  02 50 04 25.00 02  مواد تقنية
 100  100 33.00  33 52.00 52 15.00 15  المجموع

  
أن اغلب األساتذة راضون نوعا ما عـن مضـمون    (71)يتبين لنا من الجدول رقم      

من أفراد العينة ، حيث ظهرت النسب  52%إجابتهم  حيث بلغت نسبة , البرنامج السنوي 

ى سبيل المثال أساتذة مادة الرياضيات الـذين  مرتفعة في أغلب المواد الدراسية ، نأخذ عل

العينة عن  من أفراد 33%كما عبر البعض اآلخر منهم  بنسبة  ؛ 60 %بنسبة أجابوا بذلك  

, الرياضـيات  , عدم رضاهم كليا عن مضمون البرنامج خاصة مادة اللغـات األجنبيـة   

حول سبب عدم الرضا عن  الفيزياء و العلوم  الطبيعية، و عند تحليلنا إلجابات المبحوثين

ذكر هؤالء بأن البرامج قديمة و ال تتماشـى  , مضمون البرنامج أو حتى الرضا نوعا ما 

أما البعض اآلخر فقد ذكـروا بأنهـا مكتظـة و ال    , مع العصر، كما أن منهجيتها قديمة 

فيمـا أجـاب   , تتماشى مع الحجم الساعي المقرر لهم و أنها ليست في مستوى التالميـذ  

ون بأن عدم الرضا ينشأ عندما ال يعطى للمدرس فرصة المشاركة في تحديـد هـذه   آخر

  .البرامج و ال حتى استشارته رغم أنه المعني األول بذلك 

  

  

  يبين رأي األساتذة في تأثير مضمون البرنامج على التدريس حسب :  (72) جدول رقم



  

  .المادة المدرسة                  

 التأثريدرجة          
  املادة املدرسة

ــؤثر  ي

  كثيرا
  يؤثر   %

  نوعا ما
ال يــؤثر   %

  بتاتا
  %  المجموع  %

  100  10 10.00  01 60.00 06 30.00 03  رياضيات 
 100  12  8.33  01 25.00 03 66.66 08  فيزياء وكيمياء 
 100  12  -  - 66.66 08 33.33 04  علوم طبيعية

 100  40 05.00  02 30 12 65.00 26  آداب وعلوم إنسانية
 100  18  -  - 44.44 08 55.55 10  لغات أجنبية 
 100  08  -  - 25.00 02 75.00 06  مواد تقنية
 100  100 04.00  04 39.00 39 57.00 57  المجموع

       
يتبين لنا من معطيات الجدول أن مضمون البرنامج يؤثر على العمل التربوي حيـث       

وجدت أعلى نسبة عند مدرسي و , العينة من أفراد  57%اإلجابة عن ذلك بـ بلغت نسبة 

عند مدرسي و مدرسات مادة الفيزياء  66.66 %و بنسبة  75%مدرسات المواد التقنية بـ 

عند أساتذة اللغات األجنبية ، كما ذكر آخرون أن مضمون البرنـامج   55 .55%ثم بنسبة 

أفـراد العينـة   من  39%يؤثر بدرجة قليلة على التدريس، حيث بلغت نسبة اإلجابة بذلك 

  . ظهرت أعلى نسبة عند أساتذة مادة العلوم الطبيعية و الرياضيات و أيضا اللغات األجنبية

وعليه فأغلب األساتذة يرون في مضمون البرنامج تأثيرا على عملهـم التربـوي وإن      

و يمكن تفسير ذلك إلى أن المدرس الذي يعمل لمـدة  , اختلفت نظرتهم في درجة التأثير 

ذلـك أن  , مع برامج ال تتغير إال نادرا يصيبه الملل و اإلحباط من تكرارها دائما  طويلة

مجال التربية و التعليم في تطور دائم و العصـر الحـديث هـو عصـر االكتشـافات و      

االختراعات العلمية، لذلك فمضمون البرنامج ال بد أن يسير وفق السياسات والنظريـات  

كما يجب أن تتماشى , العلمي الذي يسود العالم المعاصر  التربوية الحديثة ، و مع التطور

هذه البرامج وفق مستوى التالميذ و هذا يستدعي أيضا تغييرات في طـرق التـدريس و   

كما أن تعويد األسـاتذة علـى   , توفير كامل اإلمكانيات المادية التي تسهل عمل األساتذة 

لعوامل التي تؤثر كثيرا على عملهم المشاركة في تخطيط البرنامج الدراسي يعد أحد أهم ا

  . التدريسي



  

كما وجدت نسبة ضئيلة جدا من األساتذة قد أجابوا بأن البرنامج الدراسي ال يـؤثر بتاتـا   

و يمكن تفسير إجابة هؤالء إما أنهم اعتادوا , من أفراد العينة  % 04.00على عملهم بنسبة 

ركون حقيقة تأثير مضمون البرنامج على على تأدية عملهم بطريقة آلية و بالتالي فهم ال يد

      .       أو أنهم لم يفهموا مدلول السؤال بحيث جاءت إجابتهم عشوائية , عملهم 

  

  : نتائج الفرضية الرابعة -7-1-2

حسب معطيات الجداول التي توصلنا إليها يمكننا القول بأن درجة رضا األساتذة عـن     

ظروف العمل على مستوى مؤسسات التعلـيم الثـانوي   توفر اإلمكانيات المادية ومالئمة 

والتقني قد اختلفت وهذا حسب ضروراتها للعمل التربوي ، فقد أجاب نسبة من األسـاتذة  

  :عن رضاهم بدرجة قليلة عن 

  .الجو الفيزيقي للثانوية ومالئمة المبنى المدرسي وصالحيته للعمل التربوي  -

  .الميذ وانضباطهم داخل أقسام التدريس الوسائل التعليمية ودرجة تأقلم الت -

  .مضمون البرنامج المدرسي وصالحيته وتناسبه مع مستوى التالميذ  -

على أنهم راضون 57% نأخذ على سبيل المثال وسائل التعليم ، حيث أجاب األساتذة بنسبة 

ا بأنهم غير راضون بتاتا عنها، وهذ  34 %نوعا ما عن توفرها ، كما ذكر آخرون بنسبة 

يعني أن المؤسسات الثانوية تفتقد لهذه الوسيلة رغم أهميتها للعمل التربوي ، وقد ثبت عن 

إجابات التالميذ أن األساتذة أحيانا ما يستعينون بوسائل الدرس ، وعن األسباب التي تجعل 

التالميذ ال يستوعبون بعض المواد الدراسية ذكر هؤالء بأن السبب يعود إلى نقص وسائل 

  . 32 %ح وهذا بنسبة اإليضا

  :أجاب األساتذة باألغلبية عن عدم رضاهم بخصوص عوامل أخرى تمثلت في 

  .عدد التالميذ في القسم  -

  .الفرص المتاحة للتكوين والتدريب أثناء الخدمة  -

  .الفرص المتاحة لزيادة التحصيل العلمي  -

ذا إذا أضفنا لـه عامـل    ويعتبر العدد الكبير في القسم عامل مؤثر في عمل المدرسين، ه

آخر وهو انضباط التالميذ ، حيث تعاني معظم المؤسسات التربوية مـن مشـكل عـدم    

االنضباط وسوء تصرفات التالميذ داخل األقسام ، ويعود أسباب ذلك حسب ما اسـتنتجناه  



  

من إجابات التالميذ هو كثرة العدد في القسم مما يؤدي إلى ظهور مشكالت سلوكية خاصة 

  .ب قوانين واضحة ضد التالميذ الذين يثبتون سوء السلوك مع غيا

لذلك فالعامالن لهما تأثيرا كبيرا على نشاط وحيوية المدرس من جهة وعلى فهم التالميـذ  

على أن سبب عـدم    13 %واستيعابهم للدرس من جهة ثانية ، حيث أجاب التالميذ بنسبة

   .فهم الدروس يعود لكثرة عددهم في حجرات التدريس 

كما اختلفت أيضا درجة رضا األساتذة عن عوامل أخرى بين الرضا وعدمه والرضـا   -

بدرجة قليلة كتوفر الخدمات المساندة ، الفرص في اختيار األقسـام والتوقيـت المناسـب    

وعدد ساعات العمل ، وقد أكد التالميذ على أن األساتذة أحيانا ما يمدونهم بمعلومات مـن  

وسبب ذلك هـو كثـرة عـدد     66 .66 %غت نسبة إجاباتهم بذلك غير الكتاب المدرسي بل

  . ساعات العمل التي ال تعطي للمدرسين الفرصة للبحث عن الجديد في مجال تخصصهم 

عبر األساتذة باألغلبية بأن قلة اإلمكانيات المادية وعدم مالئمة ظروف العمل لها تأثير  -

عامل آلخر حسب أهميته فـي العمـل    على عملية التدريس وإن اختلفت درجة التأثير من

كوسائل التعليم ، عدد التالميذ في القسم وانضباطهم ، نوعية التكوين أثناء الخدمة ، فـي  

  .حين يبقى تأثير البعض أقل نوعا ما على التدريس 

ومنه فان الفرضية الرابعة قد تحققت حيث أن درجة رضا األساتذة عن العوامل السـابقة  

لى العمل التربوي وإن اختلفت درجة التأثير من عامـل آلخـر حسـب    الذكر لها تأثير ع

  . ضرورة العامل للعمل حيث يفقد األول تأثيره إذا ما وجد األهم منه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : خالصة الفصل -



  

أثبتت النتائج المتوصل إليها بأن األساتذة في الطور الثانوي العـام والتقنـي يـؤدون        

مالئمة، بالرغم من االختالف في درجة الرضا عن توفر وظيفة التدريس في ظروف غير 

الحاجيات المادية الخاصة بالعمل وهذا حسب أهميتها للعمل ، فكثرة عدد التالميذ وعـدم  

توفر وسائل التعليم وانعدام الجو الفيزيقي المالئم للعمل وقدم البرنامج الدراسـي وعـدم   

أي األساتذة بؤرة العمـل التربـوي   جودة التكوين ، فهذه العوامل وغيرها تشكل حسب ر

  .وفقدانها أو قلتها يعني عدم قدرة المدرس على تأدية عمله 
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أسفرت نتائج الدراسة التي قمنا بها بأن غالبية األساتذة راضون بدرجة قليلة أو غيـر      

ضاعهم االقتصادية و المهنية سواء التي تخـص  راضون عن مختلف العوامل المتعلقة بأو

جانب العالقات المهنية أو التي تتعلق بحاجيات العمل وظروفه ، وهذا إن دل على شـيء  

إنما يدل على سوء الحالة المادية والمهنية للمدرس في بالدنا والقصور عن تلبية حاجياته 

تالميذ على بعـض الظـروف   وقد أكد ال. الضرورية بسبب قلة التقدير المادي والمعنوي 

التي يعاني منها األساتذة في التعليم الثانوي خاصة وأن التالميذ هم محور العملية التربوية 

  .والعنصر الوحيد الذي تنعكس عليه نتائج تلك األوضاع 

لذلك فالعوامل المادية والمهنية لها دور في دفع العمل التربوي إلى األحسن، لكن درجـة  

ن عامل آلخر فمن خالل إجابات األساتذة والتالميذ نحو تأثير تلك العوامل التأثير تختلف م

  : والحاجيات المذكورة سابقا فقد جاء ترتيبها على النحو التالي 

  .تأقلم وانضباط التالميذ  1-

  .عدد التالميذ في القسم   2-

 .الوسائل التعليمية  3-

  .الفرص المتاحة للتكوين وزيادة التحصيل العلمي  4-

  .الجو الفيزيقي للمؤسسة التعليمية  5-

 .األجر والخدمات االجتماعية  6-

  .عدد ساعات العمل  7-

  .العالقات المهنية بين لك المدرسين  8-

 .مضمون البرنامج الدراسي  9-

 .العالقات المهنية بين المدرسين واإلدارة المدرسية والمشرف التربوي 10-

ل ضرورة تحسين أوضاعهم المختلفة فقد تـم التأكيـد   ومن خالل اقتراحات األساتذة حو 

  :على عدد من العوامل التي ترفع من معنوياتهم وتزيد من عطائهم التربوي أهمها 

  .رفع الراتب الشهري لألساتذة  -

  .توفير السكن و االهتمام بالخدمات االجتماعية  -

  .االهتمام بالتكوين أثناء الخدمة وتحسين نوعيته  -

  .رص لزيادة تحصيلهم العلمي منح الف -

  .عقد ندوات وملتقيات علمية لتدعيم أداء المدرسين  -



  

  .تقليص عدد التالميذ في القسم وعدد ساعات العمل  -

  .توفير الوسائل الضرورية كوسائل التعليم والخدمات المساندة له  -

ية على أساس ضرورة أن تكون العالقة بين المدرسين أكثر تعاون ومشاركة متبادلة مبن -

  .االحترام والنقاش البناء 

أن تكون العالقة بين األساتذة وإدارة الثانوية مبنية على المرونـة والتشـاور واقتسـام     -

  .القرارات التربوية 

وضع ضوابط واضحة للعالقة داخل المؤسسة التعليمية ال تخضع لألهـواء واعتبـار    -

  .بادل حول األفكار التربوية الثانوية كأسرة من حيث التعاون المشترك والمت

  .تحسين العالقة المهنية داخل النظام المدرسي برد االعتبار المعنوي للمدرس   -

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  :الخــــــــاتمـــة  *



  

إن المدرس عندما يلتحق بوظيفته يتوقع الكثير منها فهو يريـد زمـالء مسـاندين          

باإلضافة إلى ما يريده أي مهني آخـر مثـل    ومسؤوال متفهما وكفء وتطور في الوظيفة

  .مرتب كاف وفرصا للتقدير والتعبير عن الذات واإلحساس بالتأثير على مجريات األمور

لكن المالحظ من خالل النتائج المتوصل إليها من هذه الدراسة، نجد أن أغلبية المدرسـين  

ـ   ل، تظهـر هـذه   والمدرسات في مختلف المؤسسات التعليمية يواجهون مشـاكل وعراقي

المشاكل في سوء الظروف التي يؤدون فيها وظيفة التدريس كقلة التقدير المادي والمعنوي 

وغياب الفرص لتكوين عالقة تعاونية مع أعضاء اإلدارة الثانوية والمشرف التربوي وقلة 

كفاءة هؤالء، هذا إلى جانب عوامل بيئية أخرى مثل كثرة عدد التالميذ في القسم وعـدم  

اطهم وقلة التكوين أثناء الخدمة وضعف نوعيته أيضا ، هذه العوامل وغيرهـا وإن  انضب

اختلفت درجة رضاهم عنها ودرجة تأثيرها على عملهم تمثل بالنسبة لهم حجر عثر فـي  

سبيل تحقيق األهداف التربوية المسطرة ، وهو ما يفسر قلة دافعية األساتذة نحـو مهنـة   

استجوابهم ذكروا أن لهم رغبة في ترك المهنـة إلـى    التدريس، حيث أن أغلب الذين تم

مجال آخر لو سمحت لهم الفرصة بذلك وهو دليل آخر نفسر به قلة اهتمامهم بهـا لعـدم   

  .تحقيقهم لمستوى الطموح الذي طالما رغبوا في تحقيقه 

ولقد عبر األساتذة عن تأثير عدة عوامل اقتصادية ومهنية على قيامهم بعملهم في األقسـام  

الدراسية نذكر خاصة الراتب الشهري ، العالقات المهنية بين األساتذة و بـين األسـاتذة   

واإلدارة والمشرف التربوي ، الجو الفيزيقي للمؤسسة، عدد التالميذ في القسم، التكـوين  

  .أثناء الخدمة ومضمون البرنامج 

نـان كـون أن   إن الحديث عن تقويم عمل المدرس ال يمكن إرجاعه لعامل واحد أو اث   

مردودية المدرس تخضع لجمل من العوامل المعقدة والمتداخلـة ذات طـابع اجتمـاعي    

واقتصادي أو مهني باإلضافة إلى عامل آخر ذو طابع جغرافي أو ديمغرافي، حيـث أن  

لكل عامل دورا في العملية التدريسبة ، وهذا يستوجب اسـتخدام عـددا مـن المصـادر     

وبما أن هذه المقاييس ال يمكن حصرها جميعا، حيـث أننـا    والوسائل في عملية التقويم،

اكتفينا بالتعرف على وجهات نظر األساتذة في درجة رضاهم عن أوضاعهم االقتصـادية  

والمهنية التي تتداخل فيها عدة عوامل ودرجة تأثيرها على عملية التـدريس باعتبـار إن   

عمنا إجابات األساتذة برأي التالميـذ  التقويم الذاتي يعد وسيلة أيضا من وسائل التقويم، ود

لكن رغم ذلك فالنتائج تبقى نسبية نظرا لتعقـد  . باعتبارهم أهم مدخالت ومخرجات التعليم



  

ظاهرة التدريس وتداخل عدة عوامل في تقويم أداء المدرسين ، وهو ما يتـرك المجـال   

والعراقيل التي مفتوح أمام أبحاث ودراسات أخرى مستقبلية تزيد في التعريف بالمشكالت 

تواجه عمل المدرسين في مختلف األطوار التعليمية، وتضيف مصادر أخرى في عمليـة  

تقويم عملهم وتحدد أهم العوامل التي ترفع من مكانتهم االجتماعية والمهنية وتزيـد مـن   

  .دافعيتهم للعمل 

إن تجاهل مشكالت المدرسين وإبقائها دون حل سيجعل أي تطور تربـوي أقـل نجاحـا    

  .وفعالية، كما أنه يقلل من رغبة الطلبة لاللتحاق بالمهنة مستقبال إذا ما بقي الحال كذلك 

وعليه فتحقيق األهداف التربوية ألية منظومة تربوية يكمن في تطوير المدرسين وهـي    

خطوة هامة ألي تطوير تربوي جاد ودقيق وأن نقطة االنطـالق هـو التعـرف علـى     

  .   ها مشكالتهم ومساعدتهم في حل
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  : الـكتب العربية والمترجمة -أ 



  

  

  ، القاهرة  المدرس في المدرسة والمجتمع) : مصطفى(، بدران ) رضوان(أبوالفتوح  -1 

  .    1978مكتبة األنجـلو مصرية ،سنة                              

  ، القـاهرة ، مكتبـة األنجـلو  المدرسة والمجتمع) : سليمان (وعدلي ) كمال(أحمد  -2

  . 1972لى، سنةمصرية طبعة أو                               

  ، دار العلم للماليين  ، بيروت، ترجمة عبد اهللا عبد الدايم التربية العامة) : رونيه(أوبير  -3

  1982.                          سنة الطبعة الخامسة ،                    

  ، السعودية، دار  اإلدارة ودور المديرين أساسيات وسلوكيات) : محي الدين(األزهري  -4

  .1993الفكر للكتاب ، سنة                           

  للكتاب  ، مصر، مركز اإلسكندريةعلم االجتماع التربوي) : فادية(الجوالني عمر  -5 

    1997 .                                  سنة                             

  التوجيه التربوي في المدرسة العربية) : أبو الفتوح (، التو انسي ) علي(الجمبالطي  - 6

   .1965 ،القاهرة ، دار النهضة العربية ، سنة بين النظرية والتطبيق                   

   التربية لمدارس المعلمين والمعلمات ولطالب: وآخرون ) محمد كمال (نحاس  ال - 7

  .1956، القاهرة ، المطبعة األميرية، سنة الكفاءة                            

  ، مصر ، دار المعارفالعلوم السلوكية في التنظيم اإلداري) : علي( السيلمي  - 8

  .1971سنة                       

  التنظيم المدرسي والتحديث التربوي دراسة في علم اجتماع ) : نبيل ( السمالوطي  -9 

   1998، جدة ، دار الشروق، طبعة أولى، سنة إلسالميةالتربية ا                    

  ،المنظمة العربية للتربية التعليم الثانوي في البالد العربية) : محمد رمضان(القذافي  - 10

 .1994والثقافة والعلوم، األردن ، دار الشروق، طبعة ثانية ، سنة والتعليم        

  ، األردن ، دار المدخل إلى التربية والتعليم) : نعيم(وجعنيني ) عبد اهللا ( الرشدان  - 11

  1994الشروق، طبعة أولى، سنة                             

  ، بيروت ، دار النهضةسانيةإدارة األفراد والعالقات اإلن) : صالح (الشنواني  - 12

  .1970العربية سنة                    

  

  ربيةالنهضة الع اهرة ، دار، الق علم االجتماع) : محمد مصطفى(الشعبيني  -13 



  

  .1974سنة                       

  ، اإلسكندرية ، دار  عالقات العمل والخدمة االجتماعية العمالية) : أحمد زكي( بدوي - 14

  .1967الجامعات المصرية ، سنة                      

  ، ترجمة  تعاون ناظر المدرسة الثانوية مع هيئة التدريس: برستو رد إلوودل  -15

  .1965 ، القاهرة ، دار النهضة العربية، سنة )محمد العزاوي(                     

  عـلمية التكنولـوجيـةتكـوين المعـلم العـربي والثـورة ال): جبرائيل (بشارة  -16

  . 1986بيروت ، المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر والتوزيع، طبعة أولى، سنة         

  .، دار النهضة العربية ، بدون تاريخ سيكولوجية التعلم،القاهرة) : عبد الحميد(جابر  -17

  روت ، بيـالوعي التـربوي ومستقبل البـالد العـربية: وآخرون ) شهال ( جورج -18

  . 1978دار العلم للماليين، طبعة أولى ، سنة                     

  ، القـاهـرة )يـوسف مـراد (، ترجمة ميـادين علم النفـس: ب -جليفورد ج -19

  .1993نيويورك، مؤسسة فرانكلين، طبعة ثالثة ، سنة                   

  ياوي عبد الفتاح، مصر، مكتبة ، ترجمة المنمهنتك وكيف تختارها) : أنتوني(همفريز -20

  .النهضة المصرية، بدون تاريخ                 

  )حسـين سليمان قـورة (، تـرجمةاتجاهات حديثة في إعداد المعلم) : بول(ودر نج  -21

  .1973مصر، عالم الكتب، سنة                        

   لـيبه وتـقويـمالتـدريس، أهـدافـه،أسـسـه، وأسـا) : حسن فكري(زيان  -22

  ، القـاهرة ، عـالم الكـتب، طبعة ثانية نتـائجه وتطبيقـاته                         

  .1971سنة                         

  ، جدة ، دارالمدرسة الثانوية العامة بالمملكة السعودية): محمد مصطفى ( زيدان -23

  . 1982، سنة الشروق، طبعة ثانية                            

  ، جدة ، دار علم النفس التربوي) : نبيل( والسمالوطي) محمد مصطفى(زيدان -24

  . 1985الشروق، طبعة ثانية، سنة                                 

   اإلتجاهـات الحديثة في إدارة األفـراد والعالقـات ):محمود هاشم (زكي  -25

  . 1979سالسل للطباعة والنشر، طبعة ثانية، سنة اإلنسانية، الكويت، ذات ال           

  

  ، القاهرة ، دارالفكر العربي،  اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية): إسماعيل (حجي -26



  

  1998 .           سنة                      

  ،القاهرة،مسائل واتجاهات في شؤون المعلمين): رياض (ومعوض ) مصطفى(حسن  -27

  .  1959مكتبة األنجلو مصرية ، سنة                      

  ، نيويورك، مؤسسة)فاطمة محجوب (، ترجمة نحو مدارس أفضل) :  وايلز( كيمول -28

  . 1960فرانكلين للطباعة والنشر، سنة                     

  ،الكويت، وكالةالمبادئ العامة في إدارة القوى العاملة): أحمد منصور( منصور -29

  .1973 المطبوعات، طبعة ثانية، سنة                           

  .  1974، القاهرة ،عالم الكتب، سنةإدارة وتنظيم التعليم العام) : محمد منير ( مرسي -30

  ، القاهرة ، مطبعة  االتجاهات المعاصرة في التربية المقارنة) : محمد منير(مرسي  -31

  .  1974مخيمر، سنة                       

  ،السعودية  السلوك التنظيمي واألداء) : مارك(،جي واالس )أندودي (سيزالقي  -32

  .1991 ،اإلدارة العامة للبحوث ، سنة                 

  ،القاهرة ،مكتبة األنجلو مصرية، طبعة دراسات في التربية المقارنة): وهيب(سمعان  -33

  . 1962أولى، سنة                       

  ، القاهرة ، مكتبة النهضة العربية ، طبعة الجريمة والعلم): حسن شحاتة (سعفان  -34

  . 1962ثالثة، سنة                         

  ،بيروت دار النهضة العربية  مستوى الطموح والشخصية) : كاميليا(عبد الفتاح 35-

  1984للطباعة والنشر، سنة                 

   أستاذ التعليم( دليل األستاذ المتربص ) : عبد الفتاح (وشني ) علي ( عالية  -37

  . 1998، باتنة ، منشورات الشهاب ، سنة)الثانوي                        

  .  1972,، بيروت ، دار العلم للماليين ، سنة علم النفس التربوي) : فاخر(  عاقل  -38

 النشأة التطورية والمـداخل ( لحديثعلم االجتماع التربية ا) : عبد الرحمان( عبد اهللا  -39

  . 1998،اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية، سنة) النظرية والدراسة الميدانية الحديثة

  تنمية الكفاءات التربوية أو تدريب المعلمين أثناء الخدمة) : يوسف ( عبد القادر -40

  .، بيروت ، دار الكتاب العربي، بدون تاريخ                  

  

  ،الكويت ،منشورات ذات السالسل ، الدافعية في مجال العمل) : علي( عسكر -41



  

  .بدون تاريخ                    

  ، تونس ،التونسية للطباعةاألسس النظرية للتربية والتدريس) : أحمد ( شبشوب  -42

  .1988والنشر و الفنون والرسم ،سنة                     

  ،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية ،طبعة تربية والتدريسأصول ال) : رابح( تركي -43

 . 1990ثانية، سنة                    

  : الكتب المنهجية

  ، بيروت، دار األسس العلمية لمناهج البحث االجتماعي) : إحسان (الحسن محمد -44

  . 1976الطليعة للطباعة والنشر، طبعة ثانية ، سنة                  

  ، الجزائر، ديوان مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث) : عمار(وش بوخ -45

  .1995 المطبوعات الجامعية، سنة                     

  األسس العلمية لكتابة رسائل) : أحمد محسن(،وحضري )محمود عبد الغني(سعودي  -46

  طباعة والنشر،المعادي ،دار الوزان لل الماجستير والدكتوراه                    

  .  1961، سنة                   

  ، الجزائر، ديوان تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم) : محمد (عبد الحميد  -47

  . 1979المطبوعات الجامعية، سنة                      

  :المعاجم والموسوعات 

  ، تربيةمعجم علم النفس وال) : محمد سيف الدين(وفهمي ) أحمد زكي (أبو حطب -48

  .1984الجزء األول، مصر، الهيئة العامة للشؤون والمطابع األميرية، سنة                 

  معجم المعاني للمترادف والمتوارد والنقيض من أسماء وأفعال) : نجيب(إسكندر  -49

  .1971، بغداد ، مطبعة الزمان، طبعة أولى، سنةوأدوات وتعابير              

  الصحاح في اللغة والعلوم والمصطلحات العلمية) : عبد اهللا(خ العال يلي العالمة الشي -50

  ، بيروت، دار الحضارة العربية، طبعةوالفنية للمجامع والجامعات العربية             

  . 1987أولى، سنة              

  ، فرنسا،)سليم حداد ( ، ترجمةالمعجم النقدي لعلم االجتماع: بوريكوبوون وف  -51

  . 1986ديوان المطبوعات الجامعية،طبعة أولى، سنة                   

  

  ، المجلد األول، مصر،دار الدول للنشر والتوزيعذخيرة علوم النفس): كمال (د سوقي -52



  

  .  1988، سنة                    
 

  ،بيروت،دار) إحسان محمد الحسن( ، ترجمةمعجم علم االجتماع ) : دينكن( ميتشل  -53 

  . 1986الطليعة للطباعة والنشر،طبعة ثانية،سنة                  

  ،مصر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، معجم العلوم االجتماعية) : إبراهيم(مذكور  -54 

  .               1975سنة                      

  الجامعية ،اإلسكندرية، دار المعرفة  قاموس علم االجتماع): محمد عاطف (غيث -55

  .1989، سنة                         

  :المجالت العربية والرسائل الجامعية 

  : المجالت العربية -أ

 مجلـة )نحـو خطـوات جديـدة لتمهـين التعلـيم     (: إبراهيم عبد الـرزاق إبـراهيم  -56

    .1997بعد المائة السنة السادسة والعشرون،يونيو11،قطر،العددالتربية

  ، جنيف، ر النهائي للمؤتمر الثالث لوزراء التربية للدول العربيةالتقري: اليونسكو-57

  .1975سبتمبر              

، دراسة مستخلصة إعداد معلم التقني والمهني: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-58

  من وقائع الحلقة الدراسية إلعداد معلم التعليم الفني والمهني في الوطن العربي، تونس 

  . 1984سنة      

  ، مجلة دراسات )الرضا المهني لدى المعلمين لدولة قطر) : (سليمان( الشيخ الحضري-59

  .1982، سنة 30، قطر العددالخليج والجزيرة العربية                

  ، تصدر عن مجلة الثقافة، )تطور أعداد موظفي التعليم الثانوي) : (الطاهر(زرهوني -60

  .   1986، يناير  91ارة السياحة والثقافة، الجزائر، العددوز               

اتجاهات طلبة كلية إعداد المدرسين نحو منـة التـدريس،   ) : عنايات(يوسف زكي  -61

  .  1974الكتاب السنوي للجمعية المصرية للدراسات النفسية، القاهرة ،سنة

    المجلـة العربيـة  ،) المشكالت التي تواجه المعلمين العرب) :(يزيد عيسى(سورطي  -62

        17، تصدر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، العدد الثاني،المجلد للتربية

  . 1997ديسمبر



  

الرضا الوظيفي بين قوة العمل الوافدة في القطاع الحكـومي  ) : (ناصف( عبد الخالق -63

  . 1982، سنة 03جامعة الكويت، العدد ،مجلة العلوم االجتماعية، )أثره على إنتاجية العمل

  ، تصدر مجلة التربية، )دور المعلم ،طبيعته وماهيته) :( محمود عبد الرحيم( عدس -64

  .1980 ، نوفمبر 43عن  اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، العدد     

  :الرسائل الجامعية  -ب 

 ر بعض السمات االنفعالية والكفاية التربوية عنـد دراسة تحليلية أل) : العيد (أوزنجة -65 

، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر ،معهد علم الـنفس وعلـوم   المعلم على تحصيل المتعلم

  . 1981التربية، سنة

  ، رسـالة الرضـا الوظيفي لـدى مدرسي التعليم األساسي) : العياشي(بن زروق  -66

  . 1996عهد عل النفس وعلوم التربية، سنةماجستير، جامعة الجزائر ، م             

 الفعالية التربوية ألساتذة التعليم األساسي مـن خـالل إنجـازهم   ): العيد (بن عيسى  -67
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