
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  بسكرة –جامعة محمد خیضر 

 كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة 

  العلوم االجتماعیة قسم :

 الرقم التسلسلي : ................

 رقم التسجیل : .................. 

 عنوان األطروحة
 

 

 
 
 
 

  علم االجتماعأطروحة نهایة الدراسة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في :

  علم اجتماع التربیةتخصص :

 إعداد الطالب :                                                                إشراف األستاذ :  

 حوریة علي شریف                                                        أ. د عبد الرحمان برقوق 

 

 أعضاء لجنة المناقشة : 

 الصفة الجامعة الرتبة العلمیة االسم واللقب
 رئیسا بسكرة أستاذ نور الدین زمام

 مشرفا ومقررا بسكرة أستاذ عبد الرحمان برقوق
 عضوا مناقشا بسكرة أستاذ تاوریریت نور الدین
 عضوا مناقشا باتنة أستاذ عوفي مصطفى
 عضوا مناقشا المسیلة أستاذ فكرون السعید
 عضوا مناقشا المسیلة أستاذ محاضر (أ) یوسف جغلولي

 
2014/2015السنة الجامعیة :    

السلوك التنظیمي للمؤسسة  التعلیمیة وعالقتھ 
بالمردود التربوي  

  دراسة میدانیة على مستوى تالمیذ الثالثة ثانوي بمدینة المسیلة-
 



شكر وتقدیر 
وجل شكر من ید  ، ومن مقتضیات شكر هللا عزاألطروحة ھذه إتمام-  الحمد ہلل الذي أعانني بفضلھ ورعایتة على 

العون والمساعدة، كما وصانا نبینا الحبیب علیھ أفضل الصالة والسالم. 

كتور عبد الرحمان د الاألستاذ أستاذي الفاضل، إلى بموفور الشكر والتقدیر واالحترام أتقدملذا یسعدني أوال أن 
 على ھذا العمل العلمي، وكان خیر سند وموجھ، ولم یبخل بعلمھ وتوجیھاتھ البناءة، التي كان اإلشرافبرقوق لقبولھ 

 والدعم في انجاز ھذا العمل، فجزاه هللا كل الخیر وزاده علما وبركة. األثرلھا 

 والذین قدموا لي ید المساعدة ، من خالل األساتذة بجزیل الشكر واالحترام لكل من زمالئي أتقدم  یفوتني أن كما ال
االستشارات البناءة. 

"د بلوم اسمھان، أ شباح مریم، أ مامش نجیة، أ ویتوني صبیرة، أ نش عمر، أ بعلي مصطفى، أ بوزید سلیمة ، أ 
 علم االجتماع بجامعة المسیلة وجامعة بسكرة. أساتذةدھیمي بلخیر وكل 

 الدكتور سفاري المیلود على توجیھاتھ القیمة، فجزاه هللا كل لألستاذكما یسرني أن أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر 
الخیر وبارك في علمھ وصحتھ. 

 كل ھؤالء جمیعا، والى كل من ساعدني من قریب إلى أتوجھ بخالص الشكر وعظیم االمتنان والتقدیر األخیروفي 
 بوخالفة على الذي مد لنا ید المساعدة، فجزاھم هللا خیر الجزاء األستاذأو بعید في إنجاز ھذا العمل العلمي، وخاصة 

وبارك هللا لھم في علمھم وأھلھم وصحتھم. 

 

حوریة على شریف 
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 والدي الكریمین، حفظھما هللا ورعاھما برعایتھ إلى- 
  .وبارك لھما في صحتھما 

 زوجي الذي تحمل معي حجم المشقة وصعوباتھا إلى- 
وكان خیر سندا ومعین. 
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 والدي زوجي وجمیع عائلتھ . إلى- 

 صدیقاتي العزیـزات. إلى- 

 كل المخلصین في الحقل التربوي. إلى- 

 

أھدي ھذا العمل 
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  أ
 

 مقدمة

یمر العالم بمرحلة تغییر جذریة وسریعة في جمیع المجاالت، فرضت تحدیات سیاسیة واجتماعیة 

وزاد من أهمیة التربیة في تكوین وٕانماء العنصر البشري وحضاریة إزاء بلدان العالم، وخاصة النامیة منها، 

لمواجهة هذه التحدیات والتغلب علیها لمسایرة هذا التغییر الناتج عن التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع 

 العلمي وما أحدثته ثورة المعلومات واالتصاالت الحدیثة.

من خالل التركیز على مخرجات النظام التربوي، المسؤول على إعداد تلك القوى البشریة المؤهلة على 

التعامل بكل إیجابیة مع ما یحدث من تطورات، وفي الوقت نفسه المحافظة على هویة مجتمعاتها 

وخصوصیتها الثقافیة والحضاریة، ومواجهة كل اآلثار السلبیة الناتجة عن هذا التطور والتي تهدد كیانها 

واستقرارها. وهذا ما یتطلب من بلدان العالم إجراء تعدیالت وٕاصالحات، وتصحیحات من وقت إلى أخر 

خاصة  على المستوى الجزئي لعدم هدر الوقت، والطاقة المادیة والبشریة في ذلك، لنظمها التربویة، 

 باالستعانة بالبحوث والدراسات العلمیة التي توالت في هذا المجال.

وركزت اهتمامها في الغالب على عناصر العملیة التعلیمیة التعلمیة من متعلم، ومعلم، ومنهاج 

دراسي، وطرق تدریس، وفلسفة تربویة، ووسائل تعلم... وغیرها من العوامل األساسیة التي لها  دور كبیر في 

 نجاح العمل التربوي.

والجزائر من الدول التي أعطت أولویة لنظامها التربوي، في مسیرة البناء والتشیید واسترجاع هویتها 

 وثقافتها وترقیتها مع قیمها الحضاریة والوطنیة.

واتجهت سیاستها التعلیمیة إلى تحسین مردودها  التربوي، والذي تتداخل وتتشابك فیه جملة من 

العوامل والتي تأتي على رأسها اإلدارة المدرسیة التي أصبحت في القرن الحادي والعشرین، تتطلب قیادة 

تربویة فعالة تختلف على اإلدارة التقلیدیة التي عرفتها معظم مؤسساتنا التعلیمیة، وما زالت الى وقتنا الحالي 

، لذا أصبحت من اهم القضایا التي لها دور في نجاحها في تأدیة في الكثیر منها تسیر على ذلك المنوال

 .مهامها والسیر بها نحو التطویر والتغییر لألحسن

على نجاح المؤسسة أو إخفاقها في تحقیق أهدافها.  وطالما أعتبر سلوك المسیرین التنظیمي مؤشرا

ونال  هذا الموضوع أهمیة بالغة لدى البعض من المختصین والباحثین في مختلف التنظیمات، السیما 



 

  ب
 

 مقدمة

الصناعیة منها، وركزوا جهودهم لفهم أبعاده وآلیاته،  لفهم من وراء ذلك السلوك اإلنساني في المنظمات 

 والقدرة على التحكم فیه وتوجیهه بما یتفق مع أهداف المنظمة.

إال أن السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة لم ینل حقه من البحث والدراسة والتقصي بنفس الدرجة 

واألهمیة من طرف الباحثین في المجال التربوي، وعلم اجتماع التربیة، وخاصة في الجزائر. لذا جاء هذا 

البحث بمثابة  بدایة لبحوث سوسیوتربویة و إطاللة وصفیة  لواقع هذا السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة 

 وعالقته بمردودها التربوي .

 وعلیه فإن الجهد ینصب في مسعاه إلى كشف العالقة بین أبعاد كال المتغیرین، المستقل والتابع، في 

 التي تتداخل فصول دراسة ستة وضوء فرضیات الدراسة التي جاءت لتعكس وتقیس وتختبر ذلك، في إطار 

لتشكل خطوات بحثیة في سلسلة من الحلقات المتصلة، والمطلوبة في البحث العلمي، لتحقق هدف الدراسة 

 وهو الكشف عن طبیعة العالقة بین السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة والمردود التربوي.وجاءت  كتالي: 

الفصل األول والذي ناقش موضوع الدراسة من حیث طرح إشكالیتها وفرضیاتها  -

األساسیة والفرعیة، وكذا أهمیتها وأسباب اختیارها، إضافة إلى أهداف الدراسیة، لیتم بعدها  تحدید 

أهم مفاهیم الدراسة، لیختم الفصل بعد ذلك بالدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة 

 الراهنة.

أما الفصل الثاني: فقد خصص للحدیث عن كل ما یتعلق بأدبیات المتغیر المستقل،  -

والمتمثل في السلوك التنظیمي عامة من حیث التطرق فیه إلى  طبیعة هذا السلوك والتطور التاریخي 

له وأهم مكوناته وأنواعه، لنقف بعدها على أهمیته بالنسبة للفرد والمنظمة، وأهدافه، لتعرج الباحثة 

بعدها على السلوك التنظیمي في الفكر اإلداري،  ثم الحدیث عن السلوك التنظیمي التربوي 

 والمؤسسة التعلیمیة كتنظیم اجتماعي رسمي وما تحویه من شبكة من العالقات االجتماعیة .

في حین تناول الفصل الثالث: الظاهرة المعتمدة بالدراسة والمتمثلة في المردود  -

التربوي والتعلیم الثانوي في الجزائر،  حیث بدء الفصل بتناول التعلیم الثانوي بین الداللة المفاهیمیة 

واألهداف والمهام، لیتم بعدها التطرق إلى إصالحه وعالقته بتربیة التالمیذ على المواطنة، للتناقش 

بعدها المردود التربوي من حیث مظاهره سواء السلبیة منها أو االیجابیة، وعالقته بالتقویم التربوي في 

 الجزائر، لیتم في األخیر مناقشة واقعه في ظل عوامله األساسیة. 



 

  ج
 

 مقدمة

أما الفصل الرابع: فجاء كحلقة وصل بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع، حیث تم  -

فیه الحدیث عن العالقة بین السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة والمردود التربوي، من خالل 

توضیح العالقة بین األبعاد التي اختارتها الدراسة للكشف عن طبیعة تلك العالقة. والتطرق بعدها 

 للمقاربة النظریة التي اعتمدتها الدراسة.

لیأتي الفصل الخامس: كحلقة وصل بین الجانب المیداني والنظري و لیبین   -

اإلجراءات المنهجیة للدراسة، من حیث التعرض للمنهج المختار وأسباب اختیاره، واألدوات التي 

اعتمدتها الدراسة في التنقیب عن الواقع االمبریقي وجمع بیاناتها، لیتم بعدها تناول مجاالت الدراسة، 

واألسالیب المعتمدة في المعالجة اإلحصائیة، لننهي الفصل بتقدیم الخلفیة االجتماعیة والثقافیة 

 للعینة.

وفي األخیر الفصل السادس والذي تم فیه عرض النتائج وتحلیلها وفق فرضیات  -

الدراسة، لیتم بعدها الوصول إلى تقدیم نتائج الدراسة بناءا على ذلك، وفي األخیر الخروج  بالنتیجة 

 العامة للدراسة.
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الفصل األول : موضوع الدراسة 

والً - تحدید اإلشكالیة: أ

إن قضیة البحث عن المردود التربوي لنظامنا مقصد كل القائمین علیھ وحتمیة یفرضھا التغییر 

والتحول الذي یشھده العالم حالیا، والذي یعتبر فیھ العنصر البشري، المحرك األساسي واألھم ألي تغییر. 

وباعتبار المؤسسة التعلیمیة البیئة القائمة على إعداده وتكوینھ، یرتبط نجاحھا بعدد من المتغیرات التي من 

شأنھا أن تسھم في تحقیق ذلك النجاح، فنمط الحیاة المدرسیة بھا ونوع العالقات وطبیعة االتصال والتفاعل 

الذي یحدث بین مختلف عناصرھا وجو العمل السائد بھا، والذي یلعب فیھ التسییر الفعال والعقالني دورا 

كبیرا في ذلك من خالل الممارسات والسلوكات السائدة فیھا والصادرة عن المسیرین.  

ومن ھنا تظھر أھمیة السلوك التنظیمي للمسیرین في التأثیر على أداء مختلف العناصر العاملة بھا، 

وما لھذا من انعكاس على مردود التلمیذ الدراسي، وبالتالي المردود التربوي للمؤسسة التعلیمیة والذي ھو 

مرمى وھدف الجمیع. والجزائر باعتبارھا من الدول العربیة التي تسعى جاھدة إلى إصالح نظامھا التربوي 

 ،والحد من المعوقات التي تقف وراء ذلك، قصد ترقیة الفعل التربوي وتحقیق النجاعة في التسییر والفعالیة

حاولت خلق آلیات جدیدة لتسییر مؤسساتھا التعلیمیة من خالل اإلصالحات التي شھدتھا منذ االستقالل 

وخاصة اإلصالحات األخیرة من خالل ما یعرف بمشروع المؤسسة، كأداة ترمي من ورائھا إلى رفع 

 وتحسین مردودھا، انطالقا من داخلھا، بشكل یجعل التلمیذ منطلقا للعملیة التربویة، ومحورھا أدائھامستوى 

وغایتھا، وذلك بتفعیل دور كل طرف فیھا وتشجیع العمل الجماعي بھا، وخلق جو صحي واالرتقاء بالحیاة 

 في إطار خصوصیة  كل مؤسسة وما یمیزھا عن ، وتحسین المناخ المدرسي بھا،المدرسیة والبیئة المدرسیة

غیرھا من المؤسسات، ھذه األخیرة ورغم ما یحكمھا من تشریعات مدرسیة موحدة تنظم الحیاة المدرسیة 

بھا، إال أن السلوك التنظیمي إلدارتھا المدرسیة قد یختلف من مؤسسة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى 

لما یمیزھا وما یسود فیھا من مناخ تنظیمي وطبیعة الممارسات السلطویة ومنظومة االتصال التنظیمي 

 بین مختلف أطرافھا (إداریین، مدرسین، تالمیذ، ،وشبكة العالقات التي تحكم سیر العملیة التربویة بھا

رین بھا. والذي ي...الخ). والتي تتوقف بدورھا على طبیعة السلوك اإلداري وذھنیة وممارسات المسأولیاء

ھیك عن اتتشابك فیھ جوانب مختلفة انفعالیة نفسیة وشعوریة والشعوریة، اجتماعیة وثقافیة، ومعرفیة، ن

الكفاءات والقدرات والمھارات التي یمتلكھا، ویمتاز بھا كل فرد. 

وھذا ما قد یفسره التباین الواضح في المردود التربوي من مؤسسة إلى أخرى، وحتى من منطقة إلى 

أخرى، رغم اشتراكھا في الكثیر من العوامل الموحدة بینھم، كالمنھاج الدراسي، وطرق التدریس، ونظام 

االمتحانات، والتوقیت، والكتاب المدرسي، ...الخ، وكذلك ما تترجمھ النتائج المتدنیة التي یتحصل علیھا في 

االمتحانات الرسمیة، والتي تعتبر شھادة البكالوریا من أھمھا، نظرا لما تكتسیھ من شأن في حیاة التلمیذ 
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العلمیة والعملیة، كما أنھا تتوج بحصیلة أداء مرحلة تعلیمیة ومراحل تعلیمیة سبقتھا فضال عن أنھا تعتبر 

أھم مرحلة في التعلیم ألنھا تستجیب لتحوالت وتطورات حاصلة في مجال المعرفة والمجتمع والعالم. إضافة 

إلى ما تواجھھ المؤسسات التعلیمیة من مشكالت تحد من إنتاجیتھا، والتي من أھمھا العنف المدرسي، كثرة 

الغیابات من طرف األساتذة والتالمیذ، الغش في االمتحانات، وانتشار المخدرات...الخ. 

ھاتھم نحو ا عالوة على التغیرات التي طرأت على الجانب المفاھیمي والقیمي لدى التالمیذ، واتج

والتمرد على قوانینھا، وعدم وعیھم   المؤسسة التربویة،إلىاالتكالیة والسلبیة، وضعف الشعور باالنتماء 

بواجباتھم وحقوقھم والمسؤولیة الملقاة على عاتقھم.  

 شعور معظم ھؤالء التالمیذ إلى أدتن مفردات النسق التربوي القائم على االنقیاد والطاعة والتقلید، إ 

 مازالت عقلیة المسیرین بھا تقلیدیة، ترتكز على األخیرةن ھذه أباالغتراب عن المؤسسة التعلیمیة، السیما و

 واالتصال. اإلعالمالتسییر ال التطویر والتغیر، ومواجھة التداعیات التي خلفتھا منظومة 

ھیك عن مظاھر اإلخفاق المدرسي التي لحقت بھا من رسوب وتسرب. ھذه المظاھر التي تعتبر ا ن

من المؤشرات الدالة على نجاعة المنظومة التربویة أو عدمھا. 

 فبالرغم من التوسع الكبیر واالنجازات التي شھدتھا مدارسنا في الھیاكل التربویة، وتحسین ظروف 

التمدرس المادیة بھا، وكذا مواجھة الطلب االجتماعي على التعلیم، رغم التباین المسجل بھا من مؤسسة إلى 

أخرى، إال آن معظمھا في والوقت الحالي یتوفر على الشروط الضروریة الستقبال التالمیذ وأداء وظیفتھا 

التربویة والتعلیمیة في ظروف مقبولة. 

 وھذا ما دفعنا للبحث عن األسباب الموضوعیة األخرى، والتي قد تكون لھا أھمیة في المردود 

التربوي، وخاصة في بیئة تشھد ضعفا في النتائج المحققة في االمتحانات الرسمیة لفترة كبیرة وخاصة في 

شرنا من قبل أنھا تشترك مع غیرھا من والیات الوطن في كثیر من العوامل أشھادة البكالوریا، والتي كما 

ما دفعنا  للبحث عن عوامل خاصة بھا عن غیرھا والتي قد تكون لھا عالقة  بطبیعة  السلوك  األخرى،

التنظیمي للمسیرین، الذي یسود المؤسسة التعلیمیة ویمیزھا عن غیرھا من المؤسسات، ویطبع الجو العام 

السائد بھا، والذي یعمل فیھ أعضاء المجتمع المدرسي، ویؤثر على أدائھم ومردودھم سواء (إداریین، 

أولیاء...) ویمكنھم من العمل بفاعلیة أو العكس. ومن ھنا بدا لنا موضوع السلوك التنظیمي  أساتذة، تالمیذ،

من المواضیع الجدیرة بالبحث واالھتمام منطلقین من تساؤل  .  وعالقتھ بالمردود التربويؤسسة التعلیمیةللم

رئیسي مفاده:  

بالمردود التربوي من وجھة نظر التالمیذ؟ للمؤسسة التعلیمیة عالقة السلوك التنظیمي   ما
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  وتتفرع علیھ التساؤالت الفرعیة التالیة: 

تحقیق نتائج دراسیة حسنة لدى التالمیذ؟ قیادیة ھل تضمن الممارسات ال •

 ھل تساھم منظومة االتصال التنظیمي في تربیة التالمیذ على قیم المواطنة؟ •

ثانیا: الفرضیات 

 العامة: الفرضیة

 بالمردود التربوي من وجھة نظر التالمیذ.ارتباطیة  عالقة للمؤسسة التعلیمیةلسلوك التنظیمي ل

 : الفرضیات الفرعیة

.  لدى التالمیذتحقیق نتائج دراسیة حسنةقیادیة تضمن الممارسات ال -

تساھم منظومة االتصال التنظیمي في تربیة التالمیذ على قیم المواطنة.  -

  التالیة: األبعاد من خالل الفرضیتان اتان وتقاس ه

 األولى:الفرعیة  الفرضیة أبعاد

.  تحقیق نتائج دراسیة حسنة لدى تالمیذ المرحلة الثانویة علىالقیادة التحصیلیةتعمل  -

. قیادیة عالقة ارتباطیة بالنتائج الدراسیة لتالمیذ المرحلة الثانویةلألسس ال -

.  ارتباطیة بالنتائج الدراسیة لتالمیذ المرحلة الثانویة عالقةالقیادیةسمات لل -

الثانیة: الفرعیة  الفرضیة أبعاد 

لدعم فرق العمل الجماعي عالقة بتضمین قیم االنتماء االجتماعي لدى التالمیذ.  -

 واالجتماعیة في تفعیل قیم المشاركة المجتمعیة لدى التالمیذ. اإلنسانیةتساھم تنمیة الكفاءة  -

 .لفعالیة الرسالة االتصالیة دور في تنمیة الوعي بالحقوق والواجبات لدى التالمیذ -
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 :موضوعختیار الإ مبرراتاً - لثثا

لقد أستأثر المردود التربوي للمنظومة التربویة أھمیة كبیرة في ظل الظروف والتحوالت الراھنة 

البحث عن األسباب الحقیقیة  بومتغیراتھا المختلفة، مما حدا بالقائمین على السیاسة التربویة في الجزائر

، خاصة من اهفاعلة لتحسینھ والنھوض بمستواللیات اآلالمؤثرة فیھ، سواء بالسلب أو اإلیجاب، للبحث عن 

 القائمین على تسییر ھذا الجھاز الھام في السیمافضالً عن  تفعیل أداء كل الشركاء التربویین، ، ناحیة الكیف

 والكیفیة التي یمارس تھالمجتمع، لتحسین أدائھ، وھذا ما یضفي أھمیة على دراسة السلوك التنظیمي وطبیع

 من سلوكات وممارسات للمسیرین وعلى رأسھم المدیر، وطبیعة یتضمنھبھا في مؤسساتنا التعلیمیة، وما 

 ، وخاصة في المرحلة الثانویة. التربويمردوده على  ذلك ومدى تأثیرالعالقات التي تحكم التلمیذ بھم، 

 بھذا الموضوع عدة اعتبارات من بینھا: يزیادة على ھذا شحذ اھتمام

اھتمام ھذه الدراسة بجانب مھم من جوانب الحیاة المدرسیة والمتمثل في الجانب العالئقي  -

وأھمیتھ بالنسبة لتحصیل التلمیذ وبالتالي نجاحھ أو فشلھ، حیث أن ھناك الكثیر من حاالت التالمیذ الذین 

أدت بھم بعض المشاكل المتعلقة بھذا الجانب- وخاصة في المرحلة الثانویة- إلى وكانوا من المتفوقین 

ة المسیلة.  مدین بإحدى ثانویات  سابقایشناه میدانیا من خالل عملنااع  وھذا ما.اإلخفاق المدرسي

یتضمنھ التحسیس بأھمیة السلوك التنظیمي للمسیرین وعلى رأسھم مدیر المؤسسة التعلیمیة، وما  -

ي تشكیل سلوك المتعلم في حیاتھ العلمیة والعملیة وخاصة في المرحلة الثانویة. من معاني وقیم تسھم ف

، باعتبارھا بعد  لدى التالمیذالتعرف على مدى مساھمة المسیرین في غرس وتربیة قیم المواطنة -

، وأھمیة ذلك في بناء شخصیتھم وإعدادھم لتحمل منھ المردود التربوي، والمتعلق بالجانب الكیفي أبعادمن 

المسؤولیة والمشاركة بفعالیة في بناء المجتمع وتنمیتھ، خاصة مع التحوالت العالمیة وما تفرضھ العولمة من 

قیم استھالكیة، وفردیة، ونفعیة على الشباب. 

في االمتحانات الرسمیة، وخاصة في شھادة البكالوریا بوالیة علیھا تحصل مالنتائج المتدنیة ال -

 تحتل المراتب األخیرة في نسب النجاح الوطنیة ولعشریة كاملة. أین ،المسیلة

المؤسسة قلة الدراسات التي تھتم في الحقل التربوي بالسلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة في  -

 الجزائریة، وخاصة في مرحلة التعلیم الثانوي التي تعتبر من أھم المراحل التعلیمیة، مع العلم أن التعلیمیة

مجال السلوك التنظیمي وموضوعاتھ، من تناول واھتمام الدارسین في مجال علم اجتماع التنظیم، وتنمیة 



 

                                                                  9 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

الفصل األول : موضوع الدراسة 

الموارد البشریة والعلوم اإلداریة، لذا یعتبر من الدراسات الحدیثة في میدان علم اجتماع التربیة، وخاصة في 

 .بالدنا

 األساتذة تجاه المدرسیة اإلدارة أو ، سلوك القائدنحومعظم الدراسات في الحقل التربوي تتجھ  -

 لطبیعة العالقة الكالسیكیة التالمیذ، وھذا ناتج عن النظرة مع ئقيوالعاملین، وتغفل الجانب االتصالى والعال

، ولكن التغیرات التي اتربطھ عالقات مباشرة معھ  الاألخیر ھذا أن أساسوالتالمیذ، على العلیا  اإلدارةبین 

فرض ھذه تثر التحول المجتمعي، وعولمة التربیة، إ والتحدیات التي تواجھھا، المؤسسة التعلیمیةھا تشھد

العالقة. 

أھمیة الدراسة: رابعا- 

، وھي التعرف على طرحتھاالمشكلة التي و أھمیة الموضوع الذي تناولتھ، في تكمن أھمیة الدراسة 

 عالقة السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة بالمردود التربوي، من خالل استھدافھا لمحور العملیة التعلیمیة

(التلمیذ) الذي یعتبر تكوینھ وإعداده ونجاحھ ھدف الفعل التربوي، وكل المتعاملین التربویین معھ، سواء 

داخل البیئة المدرسیة أو خارجھا. 

 لذا تستمد أھمیتھا من خالل: 

تقدمھ    من خالل ماأھمیةتكتسي  التي  دراسة السلوك التنظیمي من الدراسات الھامةاعتبار -

 وأھمیتھالجانب العالئقي ب ما تعلقللقائمین على تسییر المؤسسات التعلیمیة، لفھم طبیعة ھذا السلوك وخاصة 

 .على مردودھا التربوي  العنصر البشري، ما ینعكس حتماأداءفي الرفع من فعالیة 

ارتباط ھذه الدراسة بمرحلة دراسیة حساسة ومھمة في حیاة التلمیذ من جمیع الجوانب، وھي  -

بما فیھم أعضاء - تتطلب من جمیع الذین یتعاملون معھ، حیثمرحلة الثانویة، والتي تقابل مرحلة المراھقة، 

  مراعاتھا. -الفریق اإلداري

نتیجة لما فرضتھ  عرفت المدرسة الجزائریة عدة تحوالت على الصعید الداخلي والخارجي، -

الظروف السیاسیة والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة التي شھدتھا البالد، ورغم ذلك بقیت تتصف بالروتین 

 یتطلب أمروالمركزیة في تسییرھا، كما یغلب علیھا الطابع الشكلي في مختلف العالقات التي تحكمھا، وھذا 

 ضرورة  تغییر طریقة وكیفیة تسییرھا، قصد تحقیق المزید من الفعالیة في السلوك التربوي فیھا.
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 اً - أھداف الدراسة:خامس

العالقة بین السلوك التنظیمي للمؤسسة عن طبیعة كشف ال إلى محاولة ةدراسھذه ال تذھبسبق ما م

 : الكشف عن كیف یمكن أن من خاللالتربويالتعلیمیة والمردود 

  لدى التالمیذتحقیق نتائج دراسیة حسنةقیادیة تضمن الممارسات ال . 

 من خالل الكشف عن طبیعة العالقة بین: 

-  القیادة التحصیلیة وتحقیق نتائج دراسیة  لدى تالمیذ المرحلة الثانویة. 

- األسس القیادیة والنتائج المدرسیة لدى تالمیذ المرحلة الثانویة. 

- السمات القیادیة والنتائج المدرسیة لدى تالمیذ المرحلة الثانویة. 

  تساھم منظومة االتصال التنظیمي في تربیة التالمیذ على قیم المواطنة. و كیف 

  من خالل الكشف عن طبیعة العالقة بین: 

 قیم االنتماء االجتماعي لدى التالمیذ.- دعم فرق العمل الجماعي وتضمین 

 تفعیل قیم المشاركة المجتمعیة لدى التالمیذ. و واالجتماعیة اإلنسانیة-  تنمیة الكفاءة 

.  تنمیة الوعي بالحقوق والواجبات لدى التالمیذو- فعالیة الرسالة االتصالیة 

 الختباروعلیھ فإننا نھدف بھذا إلى وصف ھذه الظاھرة باالعتماد على الدراسة النظریة والمیدانیة 

ملین أن تكون ھذه الدراسة فاتحة لبحوث ودراسات أكثر تعمقاً في المجال آفرضیات الدراسة، 

 للمؤسسة لتربويالتربوي سواء حول موضوعھا أو لعوامل أخرى لھا تأثیر بدورھا على المردود ا

 الجمیع على المستوى الفردي والجماعي، وحتى على مستوى ىالتربویة الجزائریة، والذي ھو مبتغ

السیاسة العامة للدولة، لما لھ من أھمیة وموقع في عملیة التنمیة والنھوض بالفرد والمجتمع من جمیع 

النواحي. 

 :تحدید مفاھیم سادسا- 

 التي یعتمد علیھا البحث السوسیولوجي تحدید المفاھیم، ھذه الخطوة الھامة األساسیةمن الركائز 

"فالباحث في علم االجتماع ملزم بتحدید المفاھیم التي یشتغل علیھا في بحثھ، حتى  والضروریة ألي دراسة.
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، ویعرف تماما ویحدد ما یرید دراستھ، )1( المسبقة والغموض وعدم الدقة"األفكاریضیع بحثھ في متاھات  ال

أھم المفاھیم المتداولة والتي ارتكزت علیھا الدراسة، والتي  یسیر بحثھ، ویعرف الغیر بھ. ومن أینلى إو

 تتطلب توضیح وتحدید داللتھا اإلجرائیة ما یلي:

 السلـوك: -1

 )2( ھو سیرة اإلنسان ومنھجھ واتجاھھالسلوك لغة: .أ

 السلوك ھو الظاھرة التي یھتم علم السلوك اإلنساني بدراستھا، ویعرف بأنھ واصطالحا: .ب

ذلك الجزء من تفاعل الكائن الحي مع بیئتھ، الذي یمكن من خاللھ تحري حركة الكائن الحي، أو حركة جزء 

منھ في المكان والزمان، والذي ینتج عنھ تغییر قابل للقیاس في جانب واحد على األقل من جوانب البیئة. 

. )3(ویعرف أیضا بأنھ االستجابة الكلیة التي یبدیھا كائن حي إزاء مواقف یواجھھا

 والسلوك كمصطلح علمي ال یشیر إلى السلوك البشري فحسب، فیمكن أن یستخدم للداللة على سلوك 

مختلف أنواع األحیاء، وكذلك الجمادات، فقد یبحث عالم النبات في سلوك النباتات أثناء تعرضھا للشمس، أو 

لبرودة شدیدة، أو الكیمائي في كیفیة سلوك مادة كیمیائیة معینة، كالماء عند تعرضھ لدرجة الغلیان ... 

. وبالتالي فالسلوك ھو )4(فالتغیرات التي تحدث على النبتة، وعلى المادة الكیمیائیة، ھي تغیرات سلوكیة

(تغییر)، أو رد فعل لمؤثرات قد تكون خارجیة أو داخلیة.  استجابة

التصرفات و ونحن نستخدم كلمة السلوك للداللة على كل أشكال وأنماط الحركة اإلنسانیة. فاالنفعال 

والتغییرات ومحاوالت التأثیر وغیرھا من األنشطة التي یمارسھا اإلنسان خالل حیاتھ كلھا تدخل جمیعا في 

وردود نطاق ما تشیر إلیھ كلمة سلوك. والسلوك اإلنساني في تصورنا یتمثل في سلسلة متعاقبة من األفعال 

التي تصدر عن اإلنسان في محاوالتھ المستمرة لتحقیق أھداف وإشباع رغباتھ المتطورة  األفعال

. )5(والمتغیرة

 لي، منعكس، غریزي، إرادي، غیر إرادي، سلبي، ایجابي. آ سلوك : ومن أنواعھ

، 2012، دار القصبة للنشر، الجزائر، الدلیل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعیة في علم االجتماع سعید سبعون، حفصة جرادي،  )1(
 .126ص

 .482، ص1991، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 7،ط القاموس الجدید للطالبعلي بن هادیة وآخرون، )  2(
 .196، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ص1، طمعجم المصطلحات التربویة والنفسیةحسن شحاتة وآخرون، )  3(
 .21، ص 1998، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن ، 1، طالسلوك اإلداري( التنظیمي) والعلوم السلوكیة، ةسلیم إبراهیم الحسیني)  4(
. 85، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، صالسلوك التنظیميعلي السكمي، )  5(
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. وعرفھ أیضا بأنھ : " یقولھ أو یفعلھ أو یفكر بھ الفردشيءأي "وقد عرف میللر السلوك بشكل عام، 

یصدر عن  ن السلوك ھو كل ماأ. وھذا یعني )1(" نشاط ملحوظ أو غیر ملحوظ یقوم بھ الفردأوأي استجابة "

اإلنسان في حیاتھ الیومیة. 

ن الكریم، حیث ورد الضمیر بمفھوم القلب، أو الفؤاد الذي یتعاون مع العقل آوقد ورد السلوك في القر

. )2(لتلبیة الغرائز اإلنسانیة، أو الدوافع الفطریة

. )3(فلح من زكاھا وقد خاب من دساھا"أھا قد ا قال تعالى :"ونفس وما سواھا فألھما فجورھا وتقو

في مھب الریح تسیطر علیھ غرائزه وشھواتھ، ویتمثل الضمیر  بدون الضمیر الحي یصبح اإلنسانف  

 الكریم، النفس الشھوانیة، النفس القرآنجبات وحق هللا تعالى، ومن أقسام النفس في االحي في أداء الو

اللوامة، والنفس المطمئنة. 

ومنھ  فالسلوك اإلنساني ھو استجابة الفرد وردود أفعالھ تجاه المواقف والمثیرات سواء كانت داخلیة 

عن  أو خارجیة، والتي تواجھھ من خالل البیئة التي یحتك بھا، وھي متنوعة، تصدر عن فرد أو جماعة أو

التنظیم ككل، وقد تكون أقوال، أفعال، سیاسات، قرارات، ممارسات، ضغوط، عالقات، سلوكات، 

 الخاتصاالت...

ویتضمن السلوك بھذا المعنى، كل ما یصدر عن الفرد من عمل حركي أو تفكیر أو كالم أو مشاعر 

أو انفعاالت، وإذا ما صادفت ھذه المثیرات الفرد في العمل أو التنظیم الذي یعمل فیھ سمي سلوكھ الصادر 

 . )4(كاستجابة لھذه المثیرات بالسلوك التنظیمي

السلوك التنظیمي:  -2

السلوك التنظیمي كمفھوم، تعددت وتنوعت مفاھیمھ، بتعدد وتنوع واختالف الرؤى الفكریة، ووجھة 

وفي مجال  نظر الباحثین والعلماء، في مجال العلوم االجتماعیة واإلداریة واالقتصادیة وغیرھا عامة،

السلوك التنظیمي خاصة، وسنحاول من خالل ما یأتي  عرض أبرز تعریفات ھذا المفھوم المركزي في ھذه 

الدراسة: 

، 2009، المكتب الجامعي الحدیث،االسكندریة، 1،جالموسوعة العلمیة للسلوك التنظیمي (أبعاد السلوك الفردي والتنظیمي)محمد الصیرفي، )  1(
 .13ص

 .6،ص2008، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، 1،طالسلوك التنظیمي بین النظریة والتطبیقعامر عوض، )  2(
 .9-8-7سورة الشمس، اآلیة )  3(
 .6، مرجع سابق، صالسلوك التنظیمي بین النظریة والتطبیقعامرعوض، )  4(
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  فیشیر السلوك التنظیمي إلى تصرفات األفراد والجماعات، داخل المنظمات (أي داخل مؤسسة 

. )1 (العمل)

"بأنھ االستجابة التي تصدر عن الفرد نتیجة احتكاكھ، أو نتیجة اتصالھ بالبیئة الخارجیة   كما یعرف:

من حولھ، و یشیر إلى النشاطات المتعددة التي یقوم بھا اإلنسان في حیاتھ لكي یتكیف مع متطلبات البیئة 

 .)2(المحیطة بھ"

"فھم العملیات اإلداریة التي تضمن األدوار وأنماط   السلوك التنظیمي ھوأنما باودیتش فیرى أ 

 حیث تتمثل بعض المھارات الضروریة الالزمة لألداء ،السلوك والمھارات الضروریة لألداء الفعال

 الفعال في التواصل مع الزمالء والمساعدین والرؤساء والحصول على المعلومات والمشاركة فیھا اإلداري

ن أ. وھذا یعني )3(وإدارة االجتماعات وتوزیع الموارد على جماعات العمل وإدارة الصراعات التنظیمیة"

معرفة وتطبیق من خالل  تحسین العالقة بین العاملین، -سبق حسب ما-من بین أھم أھداف السلوك التنظیمي 

 المعارف والمھارات الخاصة بالسلوك اإلنساني في التنظیم. 

ویمیز الباحثون بین أنواع من السلوك ھي: السلوك الفردي الخاص بفرد معین، وھو مجال علم 

النفس، والسلوك االجتماعي الذي یتمثل في عالقة الفرد بغیره من الجماعة، وھو مجال علم االجتماع، أما 

. )4("سلوك األفراد داخل المنظمات" السلوك التنظیمي فھو:

 ویطبق بشكل واسع على تفاعل العنصر البشري، من خالل جمیع أنواع المنظمات، أینما یحل 

األفراد المشاركین بعضھم البعض في شكل رسمي، لتحقیق أھداف معینة، لذلك ھناك تفاعل بین األفراد 

ثر وتتأثر بالنظام االجتماعي الخارجي، ھذا ؤوالتقنیة والھیكل  التنظیمي، حیث ھذه العناصر الثالث ت

. )5(التفاعل بین العناصر األربعة ھو مجال السلوك التنظیمي

راء العاملین في آنھ الحقل الذي یھتم بدراسة سلوك واتجاھات  وأ  وھناك من ینظر إلیھ على أساس "

المنظمات، وتأثیر المنظمات الرسمیة والغیر رسمیة على إدراك ومشاعر وأداء العاملین، وتأثیر البیئة على 

المنظمة وقواھا البشریة وأھدافھا، وأخیرا تأثیر العاملین على التنظیم وكفاءتھ. فالسلوك التنظیمي علم یمیل 

إلى معالجة مواضیع لھا عالقة بالعمل، الوظیفة، العاملین، مكونات التنظیم، اإلنتاجیة، البیئة الداخلیة 

 .29، ص 2008، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، السلوك التنظیمي في بیئة العولمة واالنترنتطارق طه، )  1(
 .43، ص 1995، مرامر للطباعة والنشر، الریاض، السعودیة،إدارة السلوك التنظیميالعدیلي ناصر محمد، )  2(
 .131محمد الصریفي، مرجع سابق، ص)  3(
 .22، ص1995، مركز التنمیة اإلداریة، كلیة التجارة، جامعة السكندریة، اإلسكندریة، السلوك التنظیمي، مدخل بناء المهاراتأحمد ماهر، )  4(

(5) Danis (K): Behavior et work organizational Behavior; New York 
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والخارجیة للتنظیم، السیاسات، االتجاھات، المشاعر، ردود األفعال، التنظیم الرسمي وغیر 

 )1(الرسمي...الخ"

الھدف من دراسة السلوك التنظیمي ھو تحسین األداء واإلنتاجیة والفعالیة اإلداریة  وھذا یعني أن 

وتوفیر الجو والبیئة الصحیة لتحفیز العاملین في أي تنظیم، ومنھ المؤسسات التعلیمیة التي تتمیز عن غیرھا 

 . بإعدادھا وتكوینھا وتنشئتھا لألجیال عماد نھضة ورقي المجتمعات

ویمیز الكبیسي بین السلوك التنظیمي كمیدان تخصص أو إطار نظري ظھر نتیجة لتأثر الفكر 

اإلداري بعلم النفس والعلوم االجتماعیة األخرى، وبین السلوك التنظیمي كظواھر وتصرفات وعالقات بین 

. )2(أفراد المنظمات أو جماعات التنظیم التي تعد المادة الخام الذي یركز علیھ میدان السلوك التنظیمي

وبالرغم من أن السلوك التنظیمي ھو مجال نامي للمعرفة وبھ كثیر من المبادئ العلمیة الھامة والتي 

تساعد في فھم سلوك الناس داخل منظمات العمل وفي بالده، إال أنھ لیس علما بالمعنى المعترف بھ فھو لیس 

مستقال، ولیس لھ مجال معرفي محدد خاص بھ. كما أنھ ال یخرج أناسا ذوي مستقبل وظیفي متمیز في ھذا 

 )3 (المجال. فعلم السلوك التنظیمي ھو محصلة علوم أخرى.

 ى فعل،كما قد یقع خلط بین ما یقصد بالسلوك التنظیمي وبین ما یقصد باإلدارة والسلوك اإلداري

خالت بینھما، إال أن لكل من السلوك التنظیمي واإلدارة، وسائلھ وغایاتھ االرغم من وجود بعض التد

أما اإلدارة فتھتم  فالسلوك التنظیمي یھتم بالكیفیة التي یمارس بھا األفراد والجماعات نشاطھم في المنظمة.

بالتحقق األمثل ألھداف النظام، وحیث أن ھذه األھداف، ال یمكن أن تتحقق دون مدخالت إنسانیة، فإن 

 ھو دراسة الجوانب المختلفة اإلداري. والسلوك )4(السلوك التنظیمي یشكل مكونا فرعیا ھاما من اإلدارة

 قیامھ بمھامھ وخصوصا المتعلقة منھا أثناء التي یمارسھا المدیر األسالیب أي اإلداریةلألنماط القیادیة أو 

 إلى یھدف اإلدارين السلوك أبمعنى   وتوجیھھم وطریقتھ في عملیة صناعة القرارات.اآلخرینبقیادة 

دراسة المرؤوس للمدیر للتعرف على جوانبھ المختلفة حتى یتمكن من بناء عالقات تنظیمیة فعالة، وبالتالي 

 )5(زیادة الفعالیة التنظیمیة

 .7، ص 2008، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، 1، طالسلوك التنظیمي اإلداريعامر عوض، )  1(
. 24، ص 1998، دار الشرق للطباعة و النشر والتوزیع، الدوحة، قطر، السلوك التنظیميالكبیسي عامر خضیر حمید، )  2(
 .22، ص مرجع سابقأحمد ماهر، )  3(
. 118، ص 2002، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، 1، ط االدارة التربویة والسلوك التنظیميهاني عبد الرحمان صالح الطویل، )  4(
. 133محمد الصریفي، مرجع سابق، ص)  5(
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 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

الفصل األول : موضوع الدراسة 

  )1 (یعتبر جاكسون من أبرز علماء التنظیم الذین میزوا بین نوعین من السلوك التنظیمي:و

  السلوك التنظیمي الكلي: الذي یركز على دراسة الفرد بما لدیھ من قدرات ودوافع

واتجاھات وخبرات، وعلى المنظمة التي یعمل بھا ھذا الفرد، وما تشمل علیھ من بیئة داخلیة وبیئة خارجیة، 

وكیفیة بناء المنظمة والتقنیات التي تستخدمھا، وتأثیر وعالقات المنظمة وتفاعلھا مع البیئة العامة ومتغیراتھا 

 المتعددة. 

  السلوك التنظیمي الجزئي: الذي یركز على دراسة الفرد في المنظمة التي یعمل بھا وحده

 موضوع الدراسة، ویھتم ھذا النمط بالمكونات النفسیة لكل فرد، وبالمتغیرات وویرى أن العناصر البشریة ه

 الفردیة والجماعیة األخرى، التي تحدد الكیفیة التي یحتمل أن یتجاوب بھا الفرد في موقف معین.

ویرى علماء التنظیم واإلداریون أن لدیھم نموذج خاص لفھم السلوك التنظیمي ویتكون ھذا النموذج 

الذي أعده جراي وستارك من أربعة عناصر ھي: 

مكونات السلوك التنظیمي: تشمل المدخل إلى السلوك التنظیمي وطرق البحث في مجاالت السلوك  -

 التنظیمي.

العملیات السلوكیة بالمنظمات: وتشمل الدوافع والبنى التنظیمیة والقیادیة ونظریاتھا واالتصاالت،  -

والسلوكیات واتخاذ القرار. وھذا الجانب الذي تبحث فیھ دراستنا ھاتھ والمتمثل في الجانب العالئقي 

 وما یصدر علیھ من ممارسات وسلوكات اتصالیة للمسیرین.

 معطیات السلوك التنظیمي: وتشمل التنظیم غیر الرسمي، ودینامیكیة الجماعات والصراعات التنظیمیة. -

تكیف المنظمات للظروف المتغیرة: وتشمل إدارة التغییر والتطویر التنظیمي وإثارة التساؤالت حول  -

 السلوك التنظیمي.

ویرى الطحیح أن مجال السلوك التنظیمي من المجاالت الحدیثة التي تطرق لھا الباحثون في مجال 

یقتصر على مجرد   فھو ال،اإلدارة وتبرز أھمیة ھذا المجال باعتباره مدخال یجمع بین النظري والتطبیق

 إلىاستخالص المبادئ  واألسس العلمیة المرتبطة بسلوك األفراد والجماعات داخل المنظمات، ولكنھ یمتد 

. 21-20،  ص 1988، ترجمة: خالد فاروق، إدارة البحوث، معهد اإلدارة العامة، الریاض، نظریة التنظیم، منظور كلي لإلدارةجاكسون وأخرون، )  1(
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الفصل األول : موضوع الدراسة 

توفیر مجموعة من األدوات واألسالیب العلمیة التطبیقیة التي یمكن استخدامھا في عالج المشكالت التنظیمیة 

. )1(اإلداریة

ي: ئالتعریف اإلجرا .أ

یقصد بالسلوك التنظیمي في ھذه الدراسة كل الممارسات والسلوكات االتصالیة التي تصدر عن 

 وسلوكھ وطاقم التسییر التالمیذبالمدیر بعالقة  التعلیم الثانوي، وخاصة تلك المتعلقة اتالمسیرین بمؤسس

 تربیة التالمیذ على قیم المواطنة، وعلى في ممارساتالكیفیة التي تؤثر بھا تلك السلوكات والو، اتجاھھم

نظام متكامل من التفاعالت السلوكیة، التي تعبر عن ، باعتبار أن المؤسسة التعلیمیة نتائجھم الدراسیة

مجموعة من الخصائص الداخلیة التي تمیزھا عن غیرھا، والتي تتمثل في شبكة العالقات التي تربط بین 

مختلف عناصرھا وبالذات بین اإلدارة والتالمیذ. 

القیـادة:  -3

و یقوم بمھمة ما"، وتعني في اللغة أ: كلمة قیادة یونانیة األصل مشتقة من الفعل "یفعل -لغة .أ

مام، والسوق من خلف، أمامھا ویسوقھا من خلفھا، فالقود من أة نقیض السوق، یقود الدابة من یادالعربیة (الق

والقود من الخیل تقاد بمقاودھا، وجمع قائدھا قادة وقواد، وھو قائد بّین في الیعاسیب، وھي ملوك النحل 

 لي إذا أعطاك مقادتھ. والمفھوم اللغوي یقود اآلخرین ویؤثر فانقادوقادتھا) واالنقیاد: الخضوع، نقول قدتھ 

. )2(في األتباع

 بالرغم من االھتمام الكبیر والمتزاید بموضوع القیادة من طرف الباحثین اصطالحا: .ب

  لم یجمعوا على تعریف موحد لھا، نتیجة لتعددأنھم تخصصات متعددة  إال إلىوالدارسین والمنتمین 

 مفھومھا یتضمن العدید من التغیرات المتداخلة والتي تؤثر أن إلىضافة إالمدارس الفكریة المھتمة بمجالھا،  

 وتتأثر بھا، لذا تنوعت تعاریف القیادة مع اختالف المحكات مثل سمات الشخصیة، األخرىكل منھا في 

القیم الشخصیة، السلوك، حاجات الجماعة ومواقفھا، وغیرھا من المحكات. وكذا العوامل المتغیرة كالبیئة 

والزمن والعوامل السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة، والنظام القیمي في المجتمع واألھداف المراد تحقیقھا 

والتي تحكمھا.  

. 12،  ص2009، دار اسامة للنشر والتوزیع عمان، 1، طالسلوك التنظیمي والنظریات االداریة الحدیثةسامر جلدة، )  1(
 .323، ص2007، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 1، طاالدارة المدرسیة في ضوء الفكر االداري المعاصرعبد العزیز عطااهللا المعایطة، )  2(
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الفصل األول : موضوع الدراسة 

 وبرغم من ذلك یوجد اعتراف عام بالجوانب الرئیسیة التي تسھم في تعریف القیادة ومن ذلك تعریف 

: "الدور الذي یتضمن التأثیر والتفاعل، ویقود نحو إنجاز الھدف وینتج عن التغیر البنائي خالل بأنھاالقیادة 

 )1(المجموعات

 التنظیمیة المتعلقة األمور- ویعرفھا كاتز: بأنھا كل التصرفات الصادرة من فرد ما والتي تؤثر في 

. وھذا التعریف لم یعط مفھوم دقیق للقیادة، ولم )2(بالمنظمة، والناشئة من ھذا الفرد(القائد) كصاحب فكر

 ایعد قائد یفرق بین المدیر والقائد، فالمدیر الذي یعمل جاھدا على تطبیق سیاسة وأھداف  المدرسة ال

، في حین ان المدیر الذي یھتم بإجراء التطویر والتغییر لألحسن ألھداف وسیاسة المدرسة یعتبر امتمرس

قائدا متمرسا.  

 م النشاط المتخصص الذي یمارسھ شخص للتأثیر في اآلخرین وجعلھبأنھافي حین عرفھا: اوردي 

 وھي األساسیة سمة من سمات القیادة إلى. وھذا التعریف یشیر )3(یتعاونون لتحقیق ھدف یرغبون في تحقیقھ

القدرة على التأثیر في الجماعة . 

 معقدة من التفاعل بین القائد أنماطا القیادة: عالقة دینامیة تعرض أن وھناك من الباحثین من یرى 

نماط من السلوك المختلف. أ للقیادة أن. وھذا یعني )4(واألتباع والمنظمة

و تصرفات معینة تتوافر في شخص ما، ویقصد من أمجموعة سلوكیات ":  بأنھا بان القیادةوعرف

جل تحقیق األھداف المعنیة للعمل، ومن ھنا تصبح وظیفة القیادة أورائھا حث العاملین على التعاون من 

.  )5("وسیلة لتحقیق األھداف التنظیمیة

: )6(ن ھناك عناصر جوھریة في عملیة القیادة ھيأ ومن مجموعة التعریفات للقیادة نجد 

 - وجود جماعة من األفراد یعملون في تنظیم معین. 

  في سلوكھم وتوجیھھم.التأثیر الجماعة قادر على أفراد- قائد من 

. 24، ص 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرفن القیادة المرتكز على المنظور النفسي االجتماعي والثقافيأحمد القواریة، )  1(
 .285، ص 2001، دار الجامعة الجدیدة للنشر،، االسكندریة،1، طاإلدارة المدرسیةاسماعیل محمد دیاب، )  2(
. 75، ص1999، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، 1، طاالدارة المدرسیةمحمد حسن العمایرة، )  3(
، 2005، ترجمة سالمة عبد العظیم حسین، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، تحدیات القیادة لإلدارة الفعالةتیصفا جیبر میدین بیتر شافیر، )  4(

 .19ص
 100، ص2008،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع، عمان، تطویر االدارة المدرسیةهادي مشعان ربیع، )  5(
-75، ص2008، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، االتجاهات الحدیثة في القیادة اإلداریة والتنمیة البشریةمحمد حسنین العجمي، )  6(

65 .
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  تحقیقھ.إلى- ھدف مشترك تسعى الجماعة 

- المواقف االجتماعیة. 

: باعتبارھا مجموعة من المدرسیة  للقیادةاإلجرائيالتعریف ومنھ فتعتمد الدراسة  .ج

 توفیر بیئة إلىالسلوكات والممارسات والتصرفات الیومیة لمدیر مؤسسة التعلیم الثانوي، والتي تھدف 

 في قیمھم وأفكارھم والتأثیرمدرسیة محفزة على التعلم، وتشجیع العمل الفردي والجماعي، لدى التالمیذ 

  مجموعة من السمات و تتطلب توفر المؤسسة والمتمثلة في تحقیق مردود تربوي. أھدافوتوجیھھم لتحقیق 

 القیادیة الفعالة للوصول األسس یتسم بھا مدیر(القائد) المؤسسة التعلیمیة، ویتبع مجموعة من أنالتي یجب 

  تحقیق ذلك وھي فن األداء.إلى

وضع أھداف سامیة : "القیادة المھتمة بالتحصیل، من خالل بالقیادة التحصیلیةویقصد الباحث 

 والثقة بھم في للمؤسسة التعلیمیة، تعمل على حفز وإثارة الحماس والمثابرة لدى التالمیذ، ودفعھم لإلنجاز

تحقیق نتائج دراسیة مرضیة. 

االتصال التنظیمي:  -4

 بفالن بمعنى بلغھ وانتھى واتصل الشيء – بالمعنى التام- ولم ینقطع، اتصلاالتصال لغة:  .أ

. )1(، كما یقال: اتصل بھ بخبر بمعنى علمھإلیھ

 وصلة، كما یرد بمعنى التصاق، تقارب ارتباط ویقال كان على اتصال بھ أي على عالقة، 

. )2(واشتراك

ھم تعریفاتھ : أ عدد من االجتھادات لتحدید معناه، ومن إلىتعرض االتصال واصطالحا:  .ب

لیھا إخر بھدف تعدیل سلوك أو تحقیق ھدف، ویشیر آلى إنھ االنتقال المتبادل للمعلومات من فرد أ- 

 اإلدراكرسال الرموز بأسلوب یعین المستقبل على إروس "تتضمن عملیة االتصال تصنیف انتقاء 

 .)3(واالستحضار الذھني للمرسل"

 .1028، ص 2001، دار المجاني، بیروت،معجم مجاني للطالب)  1(
. 73، ص 2001، دار المشرق، بیروت،5، ط المنجد في اللغة العربیة المعاصرة)  2(
 .39ص، 2000ر الفكر العربي، القاهرة ، ي داتقدیم حسن البیالواتجاهات حدیثة في االدارة المدرسیة،محمد ابو الوفا، سالمة عبد العظیم حسین، )  3(
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ه العملیة التي یتم من خاللھا أن یعرفانھ: على إذخر، آ ا- بینما یعطیھ كل من ھوكنز وبرستون بعد

. وھذا )1(ھداف المنظمةأتعدیل السلوك الذي تقوم بھ الجماعات داخل التنظیمات بواسطة الرسائل لتحقیق 

. هھدافألى وظیفة من الوظائف التي یؤدیھا االتصال داخل التنظیم وھي تعدیل السلوك وفق عالبعد یركز 

ن یصال أنھ "عملیة یستطیع من خاللھا طرفان أ االتصال على إلى- وینظر بعض العلماء السلوكیین 

 أحد ھذین الطرفین ،و تحفز لعمل معینأحساس إو أ درجة من المشاركة التامة، أو الجزأین في فكرة إلى

 أننطلق علیھ المصدر والطرف الثاني المستقبل، والمشاركة ھي التناغم بین المرسل والمستقبل والذي یعني 

 عناصر االتصال وھي: المرسل، إلىویشیر ھذا التعریف ) 2( المستقبلإلىالرسالة قد انتقلت من المرسل 

الرسالة، المستقبل، وسیلة االتصال والرجع. 

 وقد نكتفي في االتصال االجتماعي بمجرد نقل المعاني ولكن من الناحیة اإلداریة یعتبر االتصال 

 بما یحقق الغرض آلخرما، وینطوي على معان محددة تحدث استجابة من فرد  تصرف مقصود یأتیھ فرد

 )3(المطلوب

: يفیما یلن نوجزھا أ المستوى اإلداري ھناك تعریفات لالتصال یمكن ىبینما عل 

االتصاالت اإلداریة تعني إنتاج أو توفیر أو تجمیع البیانات الضروریة الستمرار العملیة اإلداریة 

 معلومات أو، أو أخبار بأمور، بحیث یمكن للفرد أو الجماعة، إحاطة الغیر إذاعتھاونقلھا وتبادلھا، أو 

نھ یمثل عملیة أ. وھذا التعریف یركز على وظیفة االتصاالت اإلداریة ومنھا تجمیع المعلومات، كما )4(جدیدة

توجیھ ووسیلة تأثیر فضال عن االتصال لیس عملیة وحیدة الجانب، بل ھو تفاعل بین طرفین. 

واالتصال في دراستنا ھو االتصال التنظیمي، والذي یحدث في مؤسسة تعلیمیة باعتبارھا تنظیم، بین 

داریة واجتماعیة ونفسیة داخل المنظمة، إعملیة  "نھ:أطرفین وھما: اإلدارة المدرسیة والتلمیذ. ویعرف على 

 ، دار وائل للنشر والتوزیع، 5-  طالسلوك التنظیمي- دراسة السلوك االنساني الفردي والجماعي في منظمات االعمالمحمد قاسم القیروتي، )  1(
. 218، ص2009عمان، 

. 163، ص2010، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، القاهرة، ادارة السلوك االنساني في المنظمات الحدیثةسامح عبد المطلب عامر، )  2(
 .371، ص1972، دار النهضة العربیة، بیروت، تنظیم وٕادارة االعمال في العالقات االنسانیة واإلدارةعبد الغفور یونس، )  3(
 .20-19، ص 1982، دار الطلیعة للنشر والتوزیع، بیروت، االتصال الفعال في العالقات االنسانیة واإلدارةمصطفى حجازي، )  4(
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تساھم في نقل وتحویل اآلراء واألفكار عبر القنوات الرسمیة مستھدفة خلق التماسك بین وحدات ومكونات 

. )1(ھدافھاأء التنظیمي للمنظمة وتحقیق بناال

داریة واجتماعیة دینامكیة داخل مؤسسة التعلیم الثانوي، إ عملیة بأنھ بینما نعرفھ إجرائیا .ج

یصال معلومات، إیمثل وسیلة فعالة للممارسات القیادیة، كما تحمل جوانب سلوكیة، یتم عن طریقھا 

 وقیم من طرف اإلدارة المدرسیة نحو التلمیذ، أي عن أفكار توجیھات، وغرس وتضمین أووتعلیمات، 

نشطة مختلفة، لدعم العمل الجماعي، أطریق السلوك االتصالي بھم، في المواقف التعلیمیة المختلفة، وتتبع 

نسانیة واجتماعیة مطلوبة، ویحمل رسالة، كما یعتمد في ذلك على القدوة، إلحداث إوالذي یتطلب كفاءة 

التأثیر المطلوب علیھم، والمتمثل في دراستنا ھاتھ، تربیتھم على قیم المواطنة. 

- المواطنة:   5

المواطنة والموطن مأخوذة في العربیة من الوطن: المنزل الذي تقیم فیھ ھو (موطن  لغة: .أ

 )2 (اإلنسان ومحلھ)

خذ  مفھوم  المواطنة وموضوعھا في اآلونة األخیرة، اھتمام الكثیر من الباحثین  أاصطالحا: .ب

الحدیثة القدیمة من حیث التناول  حیث یعتبر مفھومھا من المفاھیم، والمفكرین في جمیع التخصصات

والممارسة والطرح.  

 أرست أنلى إلت إلیھ استخدامات المفردة بصیغة معان اصطالحیة كثیرة ومختلفة،  آومفھومھا ھو ما

ن نسمیھ إطارا لمجموعة متداخلة من أیمكن  بینھا، في ما على منظومة من المعاني والدالالت تترابط في ما

ن أفإذا افترضنا  تفترض وتستدعي حضورھا وتداخلھا معا، كما تكون قابلة للتجدید والتعمیم، المعاني،

 بنیات وتاریخ تجوالت إلى الذھن أسئلة تردنا إلىالمواطنة ھي مفھوم فإن االفتراض بھذا المعنى یستدعي 

. )3(الت جدیدة في االستخدام خالل التجربة التاریخیةآلى مإفي فقھ اللغة والمصطلحات و

 فھو مفھوم عام وشامل ینطوي على مجموعة مفاھیم متالزمة ومتسقة فیما بینھا، والتي توجھ سلوك 

الفرد وتحدد تصرفاتھ في میادین العمل الوطني، ومن ھنا جاء ما یسمى بالمواطنة الصالحة، الذي یشیر إلى 

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، شعبة علم النفس عمل وتنظیم، تخصص االتصال التنظیمي وعالقته باألداء الوظیفيبوعطیط جمال الدین، )  1(
  جامعة غیر منشورة،السلوك التنظیمي وتسییر الموارد البشریة، قسم علم النفس والعلوم التربویة واالرطفونیا، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة،

 .25، ص2008/2009منتوري حمود قسنطینة،
 68، ص 1995، دار صادر، بیروت، لسان العربابن منظور، )  2(
 .466، عمان، ص 2006، 1، دار أسامة للنشر والتوزیع، دار المشرق الثقافي، طمعجم علم االجتماععدنان أبو مصلح، )  3(
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الفصل األول : موضوع الدراسة 

موقف الفرد من السلطة المتمثلة في الدستور وما جاء فیھ من قوانین وحقوق وواجبات، وما ینبثق عنھا من 

"المواطنة الصالحة" إلى ما یكنھ الفرد من والء وانتماء واعتزاز  أنظمة وتعلیمات، كما یشیر ھذا المصطلح

بالوطن أرضا وشعبا ونظاما وما یترجمھ من مشاركة فعلیة في األعمال التي تھدف لتحقیق الصالح الوطني 

. والحفاظ على مكتسباتھ. )1(العام

 اضحى مصطلح المواطنة جزءا من ثقافة اجتماعیة وسیاسیة جدیدة یعبر عنھا  بالحداثة، وجزءأ لقد 

 ودولة وطنیة تقوم على السیادة ، ودولة وطنیة تقوم على الدستور،من نظام سیاسي یقوم على الدستور

رض محددة، وجزءا من حقوق وواجبات، ینتظم فیھا الفرد بموجب عقد أالوطنیة، سیادة شعب على 

  )2(اجتماعي یضحى الفرد فیھ مواطنا في دولة

كما تشكل المواطنة الصالحة اإلطار القانوني والسیاسي لممارسة المواطن لحقوقھ وواجباتھ عن 

طریق تربیتھ وطنیا، وتتمیز المواطنة الصالحة بوالء المواطن لبلده وخدمتھا في أوقات السلم والحرب 

والتعاون مع المواطنین اآلخرین في تحقیق األھداف الوطنیة، التي تدعو إلى: 

 حفظ سالمة الوطن، وأرضھ، ومؤسساتھ. -
 تنمیة ثروة الوطن بتنمیة اقتصاده، والحفاظ علیھ. -
 .)3(تنمیة الوحدة الوطنیة بالمحافظة على التقالید والقیم المشتركة -

جاء في قاموس علم االجتماع على أنھا "مكان أو عالقة اجتماعیة تقوم بین فرد  أما  تعریفھا حسب ما

طبیعي ومجتمع سیاسي (دولة) ومن خالل ھذه العالقة یقدم الطرف األول الوالء، ویتولى الطرف الثاني 

 )4(الحمایة، وتتحدد ھذه العالقة بین الفرد والدولة عن طریق القانون"

ن ربط مفردة المواطنة بمیدان التربیة والتكوین، والتنشئة المعرفیة واالجتماعیة موصلة أونحن نعتقد 

. )5(بواحد من المسارات الفاعلة في عملیة البحث عن كیفیات توطینھا وترسیخ مبادئھا وأسسھا

وتأثیر ذلك على ، بعاد البیئة المدرسیة، وما یحدث فیھاأ كشفھ في بعد من إلىوھذا ما تھدف الدراسة 

 تربیة قیمھا لدى التلمیذ.

 385، ص2004،مكتبة الرائد العلمیة،عمان،1، طأصول التربیة (الوعي اإلنساني)إبراهیم ناصر، )  1(
. 466عدنان أبو مصلح، مرجع سابق، ص )  2(
 .385إبراهیم ناصر، مرجع سابق، ص)  3(
 .52، ص1990، دار المعارف الجامعیة، اإلسكندریة، قاموس علم االجتماععاطف غیث، )  4(
 .8، ص 2012، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،33، اوراق عربیة، العدد المواطنة والتربیة على قیمهاكمال عبد الطیف، )  5(
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 ھي تلك المجموعة من القیم االنتمائیة بأبعادھا الوطنیة واإلسالمیة واإلنسانیة، قیم المواطنة:  -

 وتربیة اوالحقوقیة والواجباتیة، والمجتمعیة والتي تعمل مؤسسة التعلیم الثانوي على تنمیتھا وتضمینھ

والتي استھدفتھا الدراسة وھي:  تالمیذ المرحلة الثانویة علیھا.

  إلى في الفرد وتشده لتتغلغ) أعراف تقالید- قیم- أفكار-  یشكل االنتماء الروابط (االجتماعياالنتماء 

 التي األحاسیسو منظومة من أ االنتماء شبكة من المشاعر یأخذو عقیدة، أو فلسفة معینة، وقد أجماعة 

طین بھ، من خالل العمل ي واالنتماء قیمة یكسبھا الفرد من خالل تفاعلھ مع المحوالمجتمع،تربط الفرد 

. )1(الجماعي، وتحمل المسئولیة ونكران الذات، والوحدة الوطنیة للدولة

ویندمج  لى مجموعة بشریة ما یجعلھ یتبنىإلى شعور الشخص باالندماج االنتماء االجتماعي إیشیر و

انتماء التلمیذ و ،مع خصوصیتھا وقیمھا، ویشمل االنتماء الوطني، االنتماء اإلسالمي االنتماء اإلنساني

(الوالء- الھویة- الدیمقراطیة- االلتزام-  االنتماء من األبعاد التالیة:ویتألفلمؤسستھ التعلیمیة، وما فیھا. 

 الجماعیة)

  :وجھ أ المساھمة والتعاون في وجھ من بأنھاعرفھا معجم العلوم االجتماعیة المشاركة المجتمعیة

 او ن العملیة التي یلعب من خاللھا المواطنون بما یستطیعوبأنھاالنشاط. ویعرفھا عوض توفیق عوض: 

 من رغبة حقیقیة، دورا في برامج التنمیة وفي الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة، والسیاسیة في نیملكو

فضل الوسائل لتحقیق األھداف أھداف وسیاسات المشاركة وإستراتیجیتھا، واقتراح أبلدھم وذلك بوضع 

 )2(نجازھاإوتقییم 

 بعادھا.أ المجتمعیة، بشتى األعمالوتعني المساھمة في 

 و توفرھا الدولة لمواطنیھا، بحیث یتمتعوا بھا أن تقدمھا أ االمتیازات التي یجب إلى: وتشیر الحقوق

ویمارسونھا، وھي: الحریات الشخصیة، وتشمل حریة التملك، وحریة االعتقاد، حریة العمل، وصیانة 

. )3(مام القانونأالملكیة والحقوق الخاصة، التعلیم، والرعایة الصحیة، وتوفیر الحیاة الكریمة، والمساواة 

 .بمعنى التمتع بحقوق المواطنة الخاصة والعامة كالحق في السالمة واألمن  والصحة والتعلیم

، 2005، مركز البحوث والتطویر التربوي، عدن، الیمن، دور المدرسة األساسیة في تنمیة قیم المواطنة لدى التلمیذفرج عمر عیوري  وآخرون، )  1(
. 21-20ص

 .90، ص2008، دار الجامعة الجدیدة، االزرطیة، مصر،المدرسة والمجتمع في ضوء مفاهیم الجودةمحمد عطوة مجاهد، )  2(
، رسالة مقدمة دور االدارة المدرسیة في تنمیة قیم المواطنة لدى طلبة التعلیم مابعد االساسي بسلطنة عمانثریا بنت احمد بن سلیمان البراشدیة، )  3(

 ،جامعة غیر منشورةللحصول على درجة الماجستیر في التربیة (تخصص ادارة تعلیمیة)،قسم  التربیة والدراسات االنسانیة، كلیة العلوم واالداب،
. 3، ص2011نزور، سلطنة عمان،
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  :والحفاظ على الممتلكات العمومیة والدفاع عن الوطن،والتكافل والوحدة ، احترام النظام العامالواجبات

 فراد المجتمع.أالمساھمة في تنمیة الوطن، التكاتف مع  و الوطنیة. األمر بالمعروف والنھي عن المنكر،

 أنھا،  في الدراسة الراھنةالتربیة على المواطنةمفھوم قصده من ن وما  :التعریف اإلجرائي .ج

تترجم النشاط التربوي الھادف، النابع عن مجموعة من المواقف التعلیمیة والممارسات والسلوكات التي 

غرس فیھ مجموعة ين وخاصة المدیر في مؤسسة التعلیم الثانوي، تجاه التلمیذ، لویقوم بھ المسیرمنھجا خفیا 

مواطن ك ه وتكوینتھمن السلوكیات والمبادئ والقیم والكفایات التربویة، وكذا تكوین اتجاھات إیجابیة، لتنشئ

یشارك بفعالیة في بناء وطنھ واالعتزاز بھ والشعور باالنتماء والوالء لھ، یعي حقوقھ وواجباتھ، ویحترم 

اآلخر، في بیئة تعلیمیة فاعلة وفضاء تربوي للتربیة على المواطنة، من خالل نسیج عالقات تواصل 

إنسانیة. ھذه العالقات التي تعكس طبیعة القیم واألفكار والمعاییر التي تحدد نسیج ذلك التفاعل واالتصال 

التربوي، والتي تؤدي إلى تشكیل سلوك الناشئة وتحدد الھویة لدیھم بمضامینھا النفسیة واالجتماعیة 

 والروحیة.

العالقات اإلنسانیة :  -6

. )1(: العالقة جمع عالئق من الفعل یعلق بمعنى االرتباط واالتصاللغة .أ

. )2(اإلنسانیة: تعني جمع الصفات التي تمیز اإلنسان عن غیره من الكائنات الحیة

: تتعدد تعریفات الباحثین والمختصین للعالقات اإلنسانیة في عباراتھا وصیاغاتھا اصطالحا .ب

لكن جلھم اتفقوا في مضمونھا ومفھومھا. 

مجموعة من االتجاھات التي تھدف الى تطویر العمل الجماعي ": بأنھا الملیجي إبراھیم یعرفھا رضا 

داخل المؤسسة، عن طریق تجمیع الجھود والمواھب البشریة، ومحاولة خلق نوع من التكامل بینھا في جو 

. )3(" والرضاةحایحفز على العمل التعاوني المنتج، وتشعر فیھ الجماعات العاملة بالر

"إن العالقات اإلنسانیة ھي تلك العالقات التي تقوم على المعاملة  كما یعرفھا سلیمان الحقل بقولھ:

الطیبة، وتستند إلى الفضائل األخالقیة والقیم اإلنسانیة السویة، وتستمد مبادئھا من تعالیم اإلسالم، بحیث 

. )1(تجافي التضلیل والخداع بكافة أسالیبھ ومظاھره، وتقوم على التبصیر واإلقناع

 .355 سابق، ص علي بن هادیة و آخرون، مرجع)  1(
 .526، ص 1988، دار الشروق، بیروت، 1، طالمنجد في اللغة واإلعالم)  2(
 .113، ص2011، دار الجامعة الجدیدة ، االسكندریة، معجم المصطلحات في اإلدارة التربویة والمدرسیةرضا ابراهیم الملیجي، )  3(
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 وما یمكن مالحظتھ  من ھذا التعریف، ھو تركیزه على األسس والمبادئ التي تقوم علیھا العالقات 

اإلنسانیة ومصادرھا المتمثلة في الفضائل واألخالق اإلنسانیة.  

 محمد منیر مرسي بقولھ: "ھناك عدة معان یستخدم بھا مفھوم العالقات اإلنسانیة، ولكنھا بالمعنى 

السلوكي یقصد بھا عملیة تنشیط واقع األفراد في موقف معین على تحقیق توازن بین رضاھم النفسي 

 )2(وتحقیق األھداف المرغوبة

"إن العالقات  (كنش دیفز)، إذ یقول  ولعل من أھم التعریفات المشھورة للعالقات اإلنسانیة تعریف

ت عن طریق تجمیع آاإلنسانیة مجموعة من االتجاھات التي تھدف إلى تطویر العمل الجماعي داخل المنش

الجھود والمواھب البشریة ومحاولة خلق نوع من التكامل بینھا في جو یحفز على العمل التعاوني المنتج، 

    )3("وتشعر فیھ الجموع العاملة بالراحة والرضا اقتصادیا واجتماعیا ونفسیا

وھذا یعني أن العالقات اإلنسانیة تبنى على التفاعل بین األفراد في مواقف محددة تشجع على التكامل 

والتعاون بین جماعات العمل. 

: )4(ھم ھذه العوامل ھيأ وھناك عدة عوامل تؤثر على شبكة العالقات اإلنسانیة و

الخصائص الشخصیة لألفراد، وأنماط سلوكھم، والقیم التي توجد لدیھم، وثقافة المؤسسة وقواعدھا، 

وطبیعة عمل المؤسسة وإمكاناتھا، ورسالة المؤسسة ودورھا في المجتمع والقیم واألعراف االجتماعیة، 

والظروف االقتصادیة واالجتماعیة السائدة. 

إجرائیا ما یلي:  في الدراسة الراھنة  المؤسسة التعلیمیة العالقات اإلنسانیة في ة بمفھوم قصد الباحثتو

 في مؤسسة التعلیم اإلدارة والتلمیذھي ذلك التفاعل اإلنساني والسلوك االتصالي الذي یحدث بین 

الرسمیة وغیر الرسمیة، والتي تتحدد من خالل  الثانوي، والتي تتم سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة،

، مما یشعرھم عن اإلدارة، وتتوقف على طبیعة الممارسات والسلوكات والمواقف الصادرة منھما كل مكانة

باالنتماء إلیھا وبأنھم أسرة واحدة تعمل على تحقیق أھداف محددة، وبالتحدید العالقات التي تربط اإلدارة 

المدرسیة بالتلمیذ، ومالھا من تأثیر على تربیتھ على قیم المواطنة. 

 .294، ص2007، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان، 1، طاإلدارة المدرسیة في ضوء الفكر اإلداري المعاصرعبد العزیز عطا اهللا المعایطة، )  1(
 .294-293المرجع نفسه، ص)  2(
 .293عبد العزیز عطا اهللا المعایطة، مرجع سابق،ص )  3(
 .114-113رضا ابراهیم الملیجي، مرجع سابق، ص )  4(
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المؤسسة التعلیمیة:   -7

  )1(: مدراس، المكان الذي یتعلم فیھ التالمیذ، المذھب من مذاھب الفن واألدبج لغویا: .أ

تعتبر المؤسسة مجاال خصبا للبحث، استقطب اھتمام الباحثین في میادین مختلفة، : اصطالحا .ب

اقتصادیة واجتماعیة، وقانونیة وثقافیة...الخ، وبذلك ظھرت مجموعة من المفاھیم. تعكس الواقع االقتصادي 

واالجتماعي وحتى السیاسي للباحثین. وھذا یعني أن ھناك اختالف واضح بین العلماء والباحثین في تعریفھم 

للمؤسسة، فمنھم من عرفھا من الناحیة االقتصادیة، ومنھم من عرفھا من الناحیة االجتماعیة، ونجد منھم 

 . فتعرف في ھذا اإلطار على أنھا:)2(أیضا من عرفھا من الناحیة القانونیة

و معنوي) إداري من النموذج التأسیسي أو العمومیة) ھي شخص اعتباري (أ"المؤسسة العامة (

الھدف من إحداثھا تأمین التسییر المستقبل لمرفق الدولة أو لوالیة أو لبلدیة أو لشخص عام آخر من النموذج 

المدرسة الثانویة أو المتقنة مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل  ومنھ ف)3(التجمیعي"

أقسام داخلیة ومطاعم مدرسیة ومكتبات ھا  بموجب مرسوم تنفیذي ویمكن أن تفتح فيىتحدث وتلغ المالي

وتجھیزات ثقافیة وفنیة وریاضیة إذا اقتضى األمر للمؤسسة. 

یسیر المدرسة الثانویة (المتقنة) مدیر یعینھ وزیر التربیة، یساعده: نائب المدیر للدراسات، مقتصد، 

 .)4(ومستشارون رئیسیون للتربیة

في نظر علماء التربیة "المؤسسة التعلیمیة لیست مكانا فقط لتلقین معلومات وتكوین عادات من أجل و

مستقبل بعید، وإنما ھي صورة مصغرة للحیاة االجتماعیة یكسب فیھا الطفل الشباب الخبرة والعادات الخلفیة 

 )5(كما أنھا بیئة تعلیمیة وتربویة یذھب إلیھا الشباب لیتعلم الحیاة" عن طریق نشاطھ، كعضو من الجماعة،

 "المؤسسة االجتماعیة الثانیة بعد المؤسسة األولى بأنھاوفي الفكر السوسیولوجي تعرف المدرسة 

فراده وتعلیمھم، وھي مجتمع مصغر یشبھ المجتمع أنشاھا المجتمع لتربیة أ، متخصصة األھمیةاألسرة في 

. 637، ص2006، دار صبح للنشر، بیروت، قاموس عربي-عربيجرجس جرجس، أنطوان جویس، )  1(
، رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتورة دولة في علم واقع االتصال في المؤسسات الجزائریة، جامعتا منتوري وباجي مختار نموذجااجغیم الطاھر، )  2(

. 76، ص2005/2006اجتماع التنمیة، قسم علم االجنماع والدیمغرافیا، جامعة منتوري قسنطینة، 
 .39، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر، صالدلیل في التشریع المدرسي (التعلیم التحضیري واألساسي والثانوي)ب. مدرجي، )  3(
 . 96المرجع نفسه ص )  4(
 .10، ص1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تنظیم وتسییر مؤسسة التربیة والتعلیمزرهوني الطاهر، )  5(
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الكبیر ألنھا تضم داخلھا مجموعة من األنشطة والعالقات االجتماعیة المتعددة وعالقاتھا بالمجتمع عالقة 

 )1(متبادلة كما تعتبر وسطا تربویا"

في حین ینظر بارسونز للمؤسسة بأنھا "وحدات اجتماعیة تقام وفقا لنموذج بنائي معین كي تحقق 

. )2(أھداف مادیة ومعنویة"

وھذا التعریف ركز على الغرض من وجودھا دون اإلشارة إلى نشاطھا وحجمھا وتنظیمھا. 

 وفي نفس المنحى تعرف على"أنھا بنیة مجتمعیة تم تصمیمھا لكي تحقق ھدفا محددا، ومن ثم تشكلت 

. )3(وفقا لمقتضیات تحقیقھ"

والمدرسة بناء أساسي من أبنیة المجتمع، أي أنھا مؤسسة اجتماعیة أساسیة أوجدھا المجتمع بفعل 

غزارة التراث الثقافي وتراكمھ، وتعقده لتقوم بتنشئة أبنائھ. وتربیتھم تربیة مقصودة، وصبغھم بصبغة 

مستندة إلى فلسفتھ ونظمھ ومبادئھ، ومنسجمة معھا، ولھذه المؤسسة خصائصھا وتمیزھا عن غیرھا من 

. )4(المؤسسات المسؤولة عن تنشئة األجیال

وھذا التعریف یدور في اإلطار العام للمؤسسة التعلیمیة، حسب تعریفات علماء اجتماع التربیة، من 

كونھا مؤسسة اجتماعیة أوجدھا المجتمع لتقابل حاجة من حاجاتھ الھامة، وتعمل على تحقیقھا، وھي تطبیع 

أفراده اجتماعیا لیكونوا مواطنین یشاركون في نھضتھ. 

وبناءا على ما سبق یمكن تحدید خصائص المؤسسة في ما یلي: 

 أي أن لكل مؤسسة أھداف وغایات أساسیة، أنشئت من اجل تحقیقھا، بطریقة الغرضیة أو العمدیة: -

مقصودة. 

، وظیفة محددة آو مجموعة من الوظائف تقوم بھا لخدمة الفرد والمجتمع أي أن لكل مؤسسةالوظیفیة:  -
 وتتفق مع طبیعة ودرجة تعقید ھذه المؤسسة.

ویعني أن لكل مؤسسة مجموعة من القیم المھنیة والثقافیة والقواعد والمعاییر الضابطة المعیاریة:  -

للسلوك والمحددة لألفعال وفقا للقوانین التي تحكمھا. 

 .202، دار الهدى للطباعة و والنشر والتوزیع، عین ملیلة، صعلم االجتماع التربويعلى بوعناقة، بلقاسم سالطنیة، )  1(
 .11، ص1998، دار المحمدیة العامة، الجزائر، اقتصاد المؤسسةدادي عدوي ناصر، )  2(
 .529رضا ابراھیم الملیجي، مرجع سابق، ص)  3(
 .2001،41، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، اإلدارة المدرسیة الحدیثة محمد عبد القادر عابدین،)  4(
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 أي أن ألي مؤسسة مجموعة من الضوابط  سواء كانت مكافآت أو عقوبات، یجازى بھا االنضباطیة: -

سلوك العاملین بھا بمختلف مواقعھ في العمل، لتعزیز السلوك الحسن، ومعالجة السلوك الخاطئ. 

أي أن أي تفاعل أجزاء التنظیم في تكامل الوظائف واألدوار وعالقتھ بالمنظمات األخرى التكاملیة:   -

. )1(في المجتمع لتترابط وتتشابك معھ في منظومة البناء االجتماعي

لكي تنجز المؤسسة وظائفھا في الوقت المحدد وعلى أكمل وجھ، من الضروري علیھا، تقسیم العمل:  -

توزیع المھام و األدوار على الموظفین بھا،  كل حسب اختصاصھ، ومھامھ. 

أي أن كل مؤسسة عند قیامھا بمھامھا وتحقیق غایاتھا، واألھداف التي سطرتھا اتجاه االستمراریة:  -

الفرد أو المجتمع وبنجاح یضمن لھا ھدا البقاء واالستمراریة.  

 )2 (إضافة إلى:

- تحدید المسؤولیات واالختالفات حتى یعرف كل فرد في المؤسسة الواجبات المفروض علیھ القیام 

بھا، ویعرف كذلك نوع السلطة الممنوحة لھ. 

- تحدید شكل اإلطار العام لالتصاالت داخل المؤسسة، وبذلك تزداد كفاءة العمل ویقل احتمال ضیاع 

الوقت. 

- تحقیق التنسیق بین مختلف الجھود الفردیة والجماعیة وبذلك یقل احتمال التعارض وضیاع الوقت. 

 - تحقیق االستخدام األمثل للطاقات المادیة والبشریة.

ما سبق، یتضح أن ھناك اتفاق حول اعتبار المدرسة مجتمع صغیر یضم عناصر متفاعلة تربطھا م

. عالقات اجتماعیة معقدة یحدث من خاللھا التأثیر االجتماعي،

مؤسسة "ونحن بدورنا نسیر في ھذا االتجاه في تعریفنا للمدرسة.بأنھا  التعریف اإلجرائي: .ج

تربویة اجتماعیة، تشمل على سلوك مجموعة من الفاعلین من تالمیذ ومدرسین ، وإداریین، تربطھم عالقات 

إنسانیة وتربویة رسمیة، وغیر رسمیة، وھي تقوم بوظیفة التربیة والتعلیم لألفراد، وتكوینھم من جمیع 

ونحن نعني في دراستنا ھاتھ المدرسة الثانویة، أي ، الجوانب النفسیة، العقلیة و االنفعالیة واالجتماعیة

مؤسسة التعلیم الثانوي العام، مؤسسة عمومیة للتعلیم، تتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي ... وھي 

 .81، ص2008، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، االدارة والتخطیط التربوي (النظریة والتطبیق)، محمد حسنین العجمي)  1(
. 251-250المرجع نفسھ، ص )  2(

                                                           



 

                                                                  28 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

الفصل األول : موضوع الدراسة 

المدرسة التي تربط أو تتوسط السلم التعلیمي، وحلقة الوصل بین التعلیم المتوسط، والتعلیم العالي، وھي 

. )1( سنة18 إلى 15تضم تالمیذ المرحلة العمریة من 

المردود التربوي:  -8

 المقبول یقال: رأي مردود، أي مرفوض، مردود أو عائد آلة ما (ف): نسبة كس: ع لغویاالمردود .أ

، كما یعني السرعة، الفعالیة، اتخاذ القرار )2(الطاقة الناتجة عن اآللة التي تستھلكھا، وھو دائم أقل من واحد

. )3(بطریقة مباشرة وصریحة

: یعتبر المردود التربوي من المفاھیم الداخلة على الفكر التربوي والناتجة عن اصطالحاو .ب

 على التأكید"تم  وغیرھا حیث التحلیل االقتصادي للتربیة كالناتج والكفایة واإلھدار واالستثمار البشري...

تقدمھ  فشلھا بمدى ما وأاالھتمام بالقیمة االقتصادیة للتربیة واعتبارھا مشروع استثماري یقاس مدى نجاحھا 

 .)4("من عائد

 لذا فإن معظم ة، ومنھ ظھر ھذا المفھوم واقترن بكثیر من الدالالت المتشابھة، واالستعماالت المتعدد

ون إلى التعاریف اإلجرائیة التي تتوافق مع متغیرات بحوثھم. حیث نجده عند الكثیرین منھم. ؤالباحثین یلج

مدى قدرة النظام التعلیمي على جوانب أربعة، الجانب األول منھا "والتي یقصد بھا  یعني الكفاءة التعلیمیة

یتعلق بالكفاءة الداخلیة، والجانب الثاني یتعلق بالكفاءة الخارجیة. والجانب الثالث یتعلق بالكفاءة الكمیة، 

والتي سنتناولھا بشيء من التفصیل في الفصل المتعلق بالمردود  )5("والجانب الرابع یتعلق بالكفاءة النوعیة

. التربوي

، ویعني بالحصیلة الكمیة للمؤسسة مي وھذا بدوره یشیر إلى أن للمردود التربوي جانبان، جانب ك

التعلیمیة من حیث إعداد المتعلمین الناجحین أو الراسبین، أو المتسربین، أي مظاھره من حیث النجاح أو 

 وجانب كیفي، یعني الحصیلة الكیفیة للمؤسسة التعلیمیة من حیث اكتساب المتعلم التجاھات ،اإلخفاق

وسلوكات وقیم المجتمع، من مواطنة، وغیر ذلك باإلضافة إلى بناء شخصیتھ وتنمیتھا من جوانبھا المختلفة. 

 .39، ص2002، دار الھدى للطباعة والنشر، عین ملیلة، دلیل التسییر المنھجي إلدارة الثانویات والمدارس األساسیةأحسن لبصیر، )  1(
. 255، ص1986، بیروت، 2، دار المعرفة، طالمنجد في اللغة واإلعالم)  2(

(3)  Librairie Larousse , Larousse Tome. Grand dictionnaire encyclopédique, P 9093 
،  2008، مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزیع، لیبیا، دراسات تربویة في القرن الحادي والعشرینهادي مشعان ربیع، اسماعیل محمد بشیر، )  4(

. 79ص
. 133، ص1998، عالم الكتب، القاهرة، مصر تخطیط التعلیم واقتصادیاتهمحمد منیر مرسي، )  5(
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 بینما نجده عند البعض یعني إنتاجیة المدرسة ویقصد بھا "كل ما یحقق زیادة أو كفایة أو فاعلیة، أو 

.  )1(رضا، وارتفاع معدل التحصیل الدراسي"

اتج ن وبین الاإلنتاجیة بأنھا العالقة بین كمیة الموارد المستخدمة في العملیة اإلنتاجیةكما تعرف الكفاءة 

 المستخدم من الموارد. فأي إلىمن تلك العملیة. وبذلك ترتفع الكفاءة اإلنتاجیة   كلما ارتفعت نسبة الناتج 

 ھي العمل- الموارد – ورأس المال- والخبرة التنظیمیة واإلداریة. أساسیة یدخل فیھا عناصر إنتاجیةعملیة 

 ممكن باستخدام كمیات محددة من تلك إنتاج في أماكن الحصول على أقصى اإلنتاجیةویتبلور مفھوم الكفاءة 

 )2(العناصر

یة التعلیمیة، إنتاجیة التعلیم وھي تعني العالقة بین مخرجات لفي حین نجد ھناك من ینظر إلى العم

. ھؤالء ھم رجال التخطیط )3(مرحلة (دورة) تعلیمیة معینة، ومدخالت المسجلین في ھذه المرحلة (الدورة)

التعلیمي ومنھ فإن اإلنتاجیة التعلیمیة: "ھي دراسة العالقة بین المدخالت والمخرجات التعلیمیة أي نسبة 

المدخالت إلى المخرجات، وتشمل المدخالت التعلیمیة المباني والمعدات واألدوات والمعلمین، والتالمیذ 

والمناھج، واإلدارة وغیرھا، أما المخرجات فإنھا تشمل التالمیذ الناجحین، كما تشمل النمو المھني 

  )4(للمتعلمین"

وھذا یعني أن المردود التربوي، ھو النتیجة المحصلة من الفعل التعلیمي وما یتطلبھ من توفر 

مدخالت مادیة وبشریة، تتفاعل فیما بینھا لتعطي في النھایة حاصل أو نتیجة، في شكل مخرجات، أھمھا 

المتعلمین، الذین ینصب علیھم العمل التربوي، لیتخرجوا في نھایة المرحلة التعلیمیة، أشخاص متعلمین، وقد 

اكتسبوا معارف ومعلومات، ومھارات واتجاھات وقیم. 

. )5(وعرفھ جابلن بأنھ "مستوى محدد من اإلنجاز أو البراعة في العمل المدرسي"

كما یقصد بھذا المعیار سلسلة التغیرات التي تحدث للتلمیذ نتیجة الفعل التعلیمي الذي خضع لھ، وذلك 

یتم عن طریق مقارنة مستوى التلمیذ قبل التعلم، بمستواه بعد التعلم، والفارق یعتمد كمعیار للحكم على 

. )1(فاعلیة النظام التعلیمي

 .111، ص2002،دار الوفاء للنشر، اإلسكندریة، 1، ط في المؤسسات التعلیمیةةالعالقات اإلنسانيأحمد إبراهیم أحمد، )  1(
 .21، ص1985، مكتبة غریب، القاهرة، إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجیةعلى السلمى، )  2(
 .105محمد منیر مرسي. مرجع سابق، ص)  3(
 .341أحمد إسماعیل حجي، مرجع سابق، ص)  4(
 12/4/2007 یوم http://www.balagh.com/youth/8e0v0351.htm التحصیل الدراسي –قضیة مدرسة وبیت ومجتمع-بسماء آدم. )  5(

 . 11:20على الساعة 

                                                           

http://www.balagh.com/youth/8e0v0351.htm%20%D9%8A%D9%88%D9%85%2012/4/2007
http://www.balagh.com/youth/8e0v0351.htm%20%D9%8A%D9%88%D9%85%2012/4/2007
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حصیلة النتائج "نھ  على أإجرائیاالراھنة نعرف المردود التربوي ونحن في دراستنا  .ج

نت نجاحاً أو فشالً دراسیا، والتي تظھر أكثر في االمتحانات االمدرسیة لمؤسسة التعلیم الثانوي، سواء ك

كساب التلمیذ وتربیتھ على  إلى إضافة إالرسمیة، والتي تھمنا في ھذه الدراسة نتائج شھادة البكالوریا. 

.  "مجموعة من قیم المواطنة

- الدراسات السابقة: سابعا  

  تعتبر الدراسات السابقة ذات الصلة بموضع البحث من أھم العناصر التي تنیر طریق الباحث في 

و تفید أحل مشكلتھ البحثیة، لما لھا من إسھامات سواء في التوجیھ وفھم الموضوع أكثر وضبط متغیراتھ، 

، آخرثر القیام بھ أفاق وتصورات جدیدة لبحث إفي التحلیل والمقارنة، ھذا ألن البحث ھو ما تفرعت على 

فینطلق بحث جدید على أساس ما توصل إلیھ سابقھ وھكذا دوالیك، وفیما یخص الدراسات السابقة المرتبطة 

ببحثنا ھذا،  فلم نقف على دراسة مطابقة، رغم البحث المتواصل حولھ، وكما اشرنا سابقا یعتبر ھذا 

ولكن   حقھ من البحث والدراسة،یأخذالموضوع من المواضیع الحدیثة التناول في المیدان التربوي، لذا لم 

 المتغیرات سواء كان أبعادسنحاول في ھذا الجانب عرض بعض الدراسات المیدانیة المشابھة لھ في بعد من 

 الذي تحصل الباحث األخیر المتغیر التابع وھو المردود التربوي، ھذا أوالمتغیر المستقل السلوك التنظیمي 

 وسیتم تناولھا كالتالي: فیھ على البعد الكیفي والمتمثل في المواطنة، وسیتم عرضھا  حسب تاریخ إجرائھما 

 )2 (1985/ 1983: األولىالدراسة  -

تعتبر من أبرز الدراسات العربیة التي لھا عالقة بمشكلة بحثنا ھذا، والتي تتضمن دراسة تحلیلیة 

 ھذه األخیرة التي یقصد بھا الباحث إبراھیم أحمد "دور العالقات اإلنسانیة في إنتاجیة المدرسة"بعنوان 

إبراھیم، كل ما یحقق زیادة أو كفایة أو فاعلیة ورضا للعاملین بالمدرسة، وارتفاع التحصیل بھا  ووجود 

العالقات اإلنسانیة بھا، وھي دراسة حالة بإحدى المدارس الثانویة بالصف األول بمحافظة اإلسكندریة 

؛ حیث قام الباحث بإجراء مقارنة بین الحالتین  1985إلى 1983استغرقت الدراسة سنتین متتالیتین من  

 الدراسة المیدانیة مع نفس العینة للحالتین، ونفس الظروف، مع وجود فرق فقط وھو إجراءللمدرسة، مع  

 المدرسة أفراد مع كل اإلنسانیةتغیر مدیر المدرسة في الحالة الثانیة، لمعرفة درجة ممارسة المدیر للعالقات 

،الباحث االجتماعي، مجلة دوریة تصدر عن قسم علم االجتماع، بعض معاییر اختیار معلم المستقبل(حالة مدرسة الجزائر)زین الدین مصمودي، )  1(
 .177، ص 2004العددالسادس، جامعة منتوري قسنطینة،

 .22أحمد إبراھیم أحمد، مرجع سابق، ص)  2(

                                                                                                                                                                                           



 

                                                                  31 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

الفصل األول : موضوع الدراسة 

 عاملین، وانطلق الباحث من تساؤل رئیسي مفاده دور العالقات اإلنسانیة في أو أساتذة أوسواء كانوا تالمیذ 

زیادة إنتاجیة المدرسة؟ 

وتمخضت عنھ أسئلة فرعیة كانت كاألتي:  

- ما أسباب رضا مدیر المدرسة عن العاملین معھ داخل المدرسة من وجھة نظره؟ 

  - ما طبیعة العالقات بین مدیر المدرسة وكافة العاملین معھ في المدرسة؟

    - ما األسالیب التي كان یتبعھا مدیر المدرسة في إدارة وتنظیم مدرستھ؟

ومن األسباب التي دفعتھ الختیار ھذه الدراسة وإجراء ھذه المقارنة من خالل إشرافھ على مادة 

التربیة العلمیة بتلك المؤسسة ومعایشتھ لظروف التمدرس فیھا لسنتین متتالیتین حیث الحظ  تفاوت في نتائج 

%. 5.20المدرسة مع حلول المدیر الجدید في العام الثاني في نسبة النجاح ، بزیادة بلغت  

 باإلضافة إلى االختالف الذي الحظھ في البیئة المدرسیة و المناخ الدراسي العام، وطبیعة العالقات 

بین األفراد العاملین بھا، وكذا ممارسات وأسالیب اإلدارة التي كان یتبعھا كل من المدیرین.مع بقاء ظروف 

المؤسسة  في الحالتین نفسھا. 

ما دفعھ  للقیام بھذه الدراسة النظریة والمیدانیة، والتي كان یھدف من ورائھا إلى البحث على كیفیة 

توفیر المناخ المدرسي المناسب لخلق ظروف تمدرس أحسن من حیث: 

   - أسباب رضا أو عدم رضا مدیر المدرسة عن العاملین معھ من وجھة نظره  

   - طبیعة العالقات التي تربط بین المدیر والعاملین معھ، والدینامیات المختلفة التي تحكمھا. 

   - محاولة الكشف عن األسالیب واآللیات التي یمكن أن تتبعھا مدیر المدرسة للتوفیق بین حاجات 

ومتطلبات العاملین بھا وبین تحقیق أھدافھا والتي برزت أھمیتھا من خالل إلقاء الضوء على النواحي التالیة: 

   - الدینامیات التي تحدث داخل المدرسة. 

   - طبیعة العالقات داخل المدرسة. 

   - دور العالقات اإلنسانیة في زیادة أو خفض إنتاجیة المدرسة والمستوى العلمي بھا. 
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   - دور العالقات اإلنسانیة في رضا أو عدم رضا العاملین بھا. 

   - دور مدیر المدرسة في تحقیق أھداف المدرسة، وإشباع حاجات العاملین بھا. 

   - األسالیب التي یستخدمھا المدیر من أھداف المدرسة والعاملین بھا 

 المفاھیم األساسیة التي ارتكزت علیھا الدراسة (الدور- العالقات اإلنسانیة- الرضا-  أھم ومن

الفاعلیة- الكفاءة- إنتاجیة المدرسة). 

   وتناول الباحث في جانبھا النظري، أھمیة العالقات اإلنسانیة ودورھا في تحقیق أھداف المدرسة، 

محاوال تقدیم تصوراً شامالً عن المدرسة التي تسودھا  العالقات اإلنسانیة من خالل  معالجة بعض 

الدراسات التي اجریت في ھذا الموضوع،  وتقدیم نماذج  لبعض الباحثین والمنظرین  في ھذا المجال، 

أمثال "تریمب" و"دوجالس ماكریجور"، و"ھس" و"درابك"، و"لیكارت"، ھذا األخیر الذي یعتبر من أكثر 

 ومخططات العالقات اإلنسانیة. اإلنساني ودوًر في دراسة التنظیم إسھاماتالعلماء الذین  كانت لھم 

 أما فیما یتعلق بالجانب المیداني فقد اعتمد الباحث على منھج دراسة الحالة، وشملت عینة ھذه 

(مدیر الثانویة –أربعة  الدراسة جمیع الفئات العاملة بالمدرسة الثانویة، وتم توزیعھا على النحو التالي

نظافة). بالنسبة للحالتین معاً طبعاً   عامالً من إداریین وعمال30 تلمیذ- 1200 من المعلمین- 302وكالء- 

 06مع تغیر المدیر في الحالة الثانیة، وفي الصف الثاني، واستخدم الباحث أداة االستمارة؛ حیث تم تقدیم 

استمارات لمجموعة البحث، باإلضافة إلى االستعانة بالمقابالت الشخصیة ألفراد العینة. 

   وقد توصل الباحث إلى النتائج التالیة: 

% عن 90   إن أسباب تفاوت أداء دراسة الحالة األولى والتي قدرت نتیجتھا بالصف األول الثانوي بـ

% والناتج عن تغییر مدیرھا في العام 95.80دراسة الحالة الثانیة بالصف الثاني الثانوي والتي قدرت بـ

 التالیة: لألسبابالثاني یعود 

   - العالقات اإلنسانیة الطیبة، والمناخ العام للمدرسة ومدى رضا العاملین عن مدیر المدرسة، وعدم 

رضاھم عنھ، اكتشاف حاجات العاملین ومدى إشباعھا، وتحقیق أھداف المدرسة، دیمقراطیة اإلدارة 
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والمشاركة في اتخاذ القرار وجماعیة القیادة، توفیر الطمأنینة النفسیة، استخدام الشدة والعصا في إدارة 

 ھذه الصفات التي توفرت أكثر في الحالة الثانیة. )1(وتنظیم المدرسة ومدى توافر الثقة بین العاملین

   وخلص الباحث من خالل ھذه النتائج إلى تقدیم بعض االقتراحات، فیما یتعلق بمسؤولیة مدیر 

المؤسسة والتي من أھمھا: 

   - ضرورة تعریف الموظفین بأھداف المدرسة، وتبیین دور كل واحد منھم في سبیل تحقیق كل 

األھداف.    

     - إقناعھم بوحدة ھدفھم مع ھدف المدرسة إلزالة كل تعارض بینھما. 

   - تنمیة العالقات اإلنسانیة السلیمة، وخلق روح العمل الجماعي بینھم، باإلضافة إلى تقدیم بعض 

الصفات التي یجب توفرھا لدى مدیر المدرسة والتي تمكنھ من التسییر الحسن لھا، وإقامة عالقات إنسانیة 

بین مختلف عناصرھا، وبالتالي العمل على الرفع من إنتاجیتھا. 

 )2(2000: الثانیةالدراسة - 

 دور التعلیم في تعزیز االنتماءمع دراستنا في فرضیة من فرضیاتھا والتي تبحث في " والتي تشترك 

الذي ھو بعد من أبعاد تربیة التلمیذ على قیم المواطنة. 

 والتي أجریت من طرف الباحثة لطیفة إبراھیم خضر بالمدارس اإلعدادیة بالقاھرة والتي تقابل 

مرحلة التعلیم المتوسط في بالدنا، حیث ترى الباحثة أنھا أكثر مراحل النمو والتشكیل السیاسي لألفراد، كما  

صرحت بان اختیارھا لھذا الموضوع ما كان لیتم لو لم یكن ھناك إحساس عام باستشراء ظاھرة ضعف 

 یترك أثاره في كثیر من مظاھر السلوك الیومي للمصریین.  أبدحیث االنتماء للوطن، 

كما ترى أن أھمیة ھذه الدراسة من أھمیة المفھوم الذي تبحث فیھ، بوصفھ مفھوما یتأثر بالظروف 

االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة، ومحاولة بعض القوى الخارجیة والداخلیة العمل على إضعاف قیم االنتماء 

لدى المواطن المصري. كما ترجع أھمیة الدراسة في النتائج التي تتوصل إلیھ والتي قد تساعد القائمین على 

النظام التعلیمي إلى إعادة النظر في المناھج واألنشطة المدرسیة المتعلقة بتنمیة قیم االنتماء، وكذا حسن 

إعداد المربین علمیا وتربویا. 

 . 164 163المرجع السابق، ص  1
 .11، ص 2000، عالم الكتب،القاهرة، 1، طدور التعلیم في تعزیز االنتماءلطیفة ابراهیم خضر، )  2(

                                                           



 

                                                                  34 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

الفصل األول : موضوع الدراسة 

فانطلقت من الفرضیات التالیة: 

  تختلف استجابات عینة تالمیذ الصف الثالث بالتعلیم اإلعدادي على مقیاسي االنتماء بأبعادھا

 الخمسة وفقا لتنوع نوع التعلیم الملتحقین بھ.

  تختلف استجابات عینة تالمیذ الصف الثالث بالتعلیم اإلعدادي على مقیاسي االنتماء بأبعادھا

 .الخمسة باختالف النوع (بنات – بنین)

  تختلف استجابات عینة تالمیذ الصف الثالث بالتعلیم اإلعدادي على مقیاسي االنتماء بأبعادھا

 الخمسة باختالف مستوى تعلیم األب.

  تختلف استجابات عینة تالمیذ الصف الثالث بالتعلیم اإلعدادي على مقیاسي االنتماء بأبعادھا

 باختالف مستوى األم. الخمسة

وقد تناولت الباحثة في الجانب النظري فصلین، تطرقت في الفصل األول للتحلیل النظري لمفھوم 

وكذا بعض النظریات المفسرة لھ، كما تناولت االنتماء في الفلسفة وعلم االجتماع المعاصر.   االنتماء

أما الفصل الثاني فخصصتھ للحدیث عن الممارسات التربویة واالنتماء في المجتمع المصري 

المعاصر، من خالل األبعاد التالیة (أبعاد سیاسة االنفتاح االقتصادي، انعكاس االنفتاح على النسق القیمي 

للمجتمع المصري، اإلعالم المصري واالنتماء،  النظام التعلیمي واالنتماء، مالمح االنتماء في المجتمع 

المصري).  

 یخص الجانب المیداني، فقد اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي في دراسة وتشخیص ا أما فیم

واقع االنتماء، كما لجأت إلى استخدام أسلوب التحلیل الفلسفي في سیاق اإلطار النظري. وطبقت ھذه 

شرنا سابقا، وھي عینة تم اختیارھا في ضوء تنوع أالدراسة على عینة من تالمیذ المرحلة اإلعدادیة، كما 

 615نوع التعلیم، وتم تطبیق مقیاسین (مقیاس االتجاه نحو االنتماء ومقیاس الموقف من االنتماء) على 

 علیھا من طرف اإلجابة استمارة مقیاس لعدم 85) بعد استبعاد 275) و(اإلناث 340تلمیذ، منھم (ذكور 

ربعة من التعلیم الخاص، وثالث معاھد أ مدارس متنوعة، ثالث من التعلیم الحكومي و10التالمیذ، وذلك في 

أزھریة، بعد التأكد من صدقھا وثباتھا. 

 وتوصلت الدراسة حسب فرضیتھا إلى النتائج التالیة: 
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تشیر النتائج إلى ثبات صحة الفرض األول، حیث تبین وجود فروق في استجابات التالمیذ، وفقا  -

(حكومي، خاص، أزھري)، إذ جاءت لصالح التعلیم الحكومي على مقیاس االتجاه  لنوع التعلیم الملتحقین بھ،

 نحو االنتماء، ولصالح التعلیم الخاص على مقیاس الموقف من االنتماء.

  تأثیرلم تتحقق صحة الفرض الثاني في كال المقیاسین في ضوء  متغیر النوع، ومن ثم ال -

الختالف النوع (التالمیذ، التلمیذات) فیما یتعلق باالنتماء للوطن اتجاھا وشعورا من ناحیة، وسلوكا 

. أخرىوممارسة من ناحیة 

 )1(.2003/2004:الثالثةالدراسة  -

التعلیم  بمنظومة التشریع المدرسي والمردود التربوي للمدرسة الجزائریة، مؤسسةوالموسومة "
 تخضیره ألطروحة دكتوراه العلوم إطار من طرف الباحث ابراھیمي الطاھر، في أجریت"، الثانوي نموذجا

في علم اجتماع التنمیة. 

 المشكلة التي تناولتھا الدراسة، جدیرة بالبحث والتمحیص بعیدا عن االنفعاالت أن ویرى الباحث 

واالنطباعات الحسیة، وھذا نتیجة لالھتمام البالغ من طرف المجتمع والقائمین على السیاسة التربویة ، 

بالتربیة والمدرسة في الجزائر، ومردودھا التربوي، الذي تحكمھ جملة من العوامل المترابطة والمتشابكة، 

ذات العالقات االرتباطیة العدیدة فیما بینھا، المكونة لنسق التربیة في الجزائر. 

 والتي اختار الباحث منھا منظومة التشریع المدرسي، المتعلق بالعملیة التعلیمیة والذي لھ دور كبیر 

في نجاحھا فالھدف الذي تنشده ھذه الدراسة ھو الوقوف على بعض الجوانب التي لھا عالقة بمردود مؤسسة 

 الذي یفترض اإلداريالتعلیم الثانوي، التي ترتبط بالعملیة التعلیمیة وبتكوین األساتذة وبدور جھاز التسییر 

. أدائھ ینھض النجاح على عطائھ وحصیلة أن

 بین النصوص التشریعیة المدرسیة المتعلقة ارتباطیةمنطلقة من تساؤل رئیسي مفاده: ھل توجد عالقة 

 بالعملیة التعلیمیة والنتائج المدرسیة لمؤسسة التعلیم الثانوي؟ .

  وجاءت فرضیاتھا الرئیسیة على النحو التالي: 

 بین منظومة التشریع المدرسي والمردود التربوي لمؤسسة التعلیم الثانوي في ارتباطیةتوجد عالقة 

 الجزائر .

 ابراهیمي الطاهر، مرجع سابق.)  1(
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یلي :    الفرضیات الجزئیة فصغت كماأما

رتباطیة بین النصوص التشریعیة المدرسیة المتعلقة بالعملیة التعلیمیة والنتائج اتوجد عالقة   -

المدرسیة لمؤسسة التعلیم الثانوي في الجزائر . 

 بین النصوص التشریعیة ذات العالقة بتكوین األستاذ والنتائج المدرسیة ارتباطیةتوجد عالقة   -

 لمؤسسة التعلیم الثانوي في الجزائر .

 بین النصوص التشریعیة المنظمة لتسییر مؤسسة التعلیم الثانوي في الجزائر ارتباطیةتوجد عالقة   -

 وإعداد التالمیذ على المواطنة الصالحة . 

 واألصلح، لمعالجة ھذا األنسب، الذي اعتبره اإلسالميوقد اعتمد الباحث المدخل المنھجي 

الموضوع، كمحاولة منھ لإلسھام في بلورة بناء منھجي متسق مع مرجعیة المجتمع الجزائري المسلم. 

ومقیاس   استبانة موجھة إلى أساتذة التعلیم الثانويالباحثاستخدم والختبار ھذه الفرضیات فقد 

سة. كما استعان بأداة المقابلة الموجھة للمسیرین اساسیتین لجمع المعطیات المیدانیة للدرأالمواطنة، كأداتین 

 بمؤسسة التعلیم الثانوي للمؤسسات المعنیة بالدراسة كأداة مساعدة ومدعمة. وبعض األساتذة والتالمیذ،

یتوزع مجتمع األصل المرغوب دراستھ میدانیا من خالل شبكة من المؤسسات التربویة المنتشرة في و

) مؤسسة للتعلیم الثانوي العام والمؤسسات متعددة األطوار، ونظرا لتعذر 33والیة بسكرة، والبالغ عددھا (

  عینة عشوائیة حصصیة.اختیارإجراء مسح شامل تم 

وتم اختیار العینة في مرحلتین األولى تعلقت باختیار مجموعة من مؤسسات التعلیم الثانوي من 

 .10وكان عدد المؤسسات % 30.30) مؤسسة بطریقة عشوائیة، وبلغت النسبة   33مجموع (

 والتلمیذ)، ونظرا للحجم األستاذ الدراسة تستھدف طرفي العملیة التعلیمیة (أن والمرحلة الثانیة وبما 

 8158  بالتعلیم الثانوي، منھم 24844 بـاإلجماليالكبیر للعدد الكلي لكل منھما حیث بلغ عدد التالمیذ 

. أستاذ 1431 بـاإلجمالي األساتذةتلمیذا متمدرس بالسنة الثالثة ثانوي. وبلغ عدد 
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 المسح الشامل لكبر حجمھا،  اخذ الباحث عینة بطریقة عشوائیة من إجراءلذا قرر الباحث ولتعذر 

المؤسسات التي وقع علیھا االختیار إلجراء الدراسة المیدانیة. والبالغ عدد تالمیذھا في المستوى النھائي 

.  % 25.01 بنسبة أي 485، عینة تقدر 1939بـ

. % 27.83 وبنسبة تقدر بـ81، عینة بـ291 بــاإلجمالي والبالغ عددھم األساتذةكما تم اخذ عینة من 

 الباحث معامل استخدم األسالیب اإلحصائیة التي اعتمدتھا الدراسة لتحلیل المعطیات المجمعة فقد أما 

  المعیاري وطریقة النسب المئویة.واالنحراف  والوسط الحسابي االرتباط

 الدراسة بتقنیة تحلیل المحتوى لتشخیص بعض الجوانب استعانت  فیما یخص المنھج المستعملأما 

التي تمكن من وصف متماسك للظاھرة المدروسة. 

 النتائج التالیة: إلىوقد توصلت الدراسة 

-ھناك عالقة إیجابیة بین النصوص التشریعیة المتعلقة بعملیة التعلیم، وبتكوین المكونین والنتائج 

المدرسیة لمؤسسة التعلیم الثانوي، وكذا بین النصوص التشریعیة المنظمة لطاقم التسییر وتنشئ التالمیذ على 

المواطنة. 

 لكن النصوص كرؤیة أو كتنظیر صورة وكممارسة وواقع عملي صورة أخرى، قد ال تتطابق مع 

 المشرع بالناتج اھتمامصورتھا التشریعیة في ھذه الجزئیة أو تلك، وعموما فإن التشریع المدرسي یعكس 

التعلیمي الوطني من خالل ضبطھ لقواعد العمل على نحو یدفع إلى تحسینھ أخذا متغیرات المرحلة في 

االعتبار وھي استفاقة یمكن وصفھا ضمن العوامل اإلیجابیة من حیث المبدأ. 

  إال أن تحریك العوامل الفاعلة عملیا یظل ھو المحك األكفأ في الحكم والتقویم،  ولذلك كانت بعض 

إجابات المفحوصین تشیر إلى ضرورة تحسین النص التشریعي، وتفعیلھ لتحقیق المردود التربوي الذي 

ینسجم مع األھداف التربویة تقنیا وإیدیولوجیا. 

وفي شأن المواطنة تبین أن للطاقم المسیر دورا في تشكیلھا لدى التالمیذ، ومن خالل المھام   -

  من أن الفریق اإلداري المسیر یمثل السلطة االجتماعیة بالمؤسسة التربویة.اعتباراالمنوطة بھ رسمیا، 

 كما أن الوسط المدرسي والمضمون التعلیمي للتاریخ یسھم في بلورة روح المواطنة، وما تبین من 

المعالجة التحلیلیة الستجابات التالمیذ المبحوثین أن المواطنة عندھم لیست والء للسیاسة الحكومیة بقدر ما 
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ھي شعور باالنتماء إلى المجتمع والثقافة والشخصیة القومیة واألرض، وھذا المنظور یتیح إمكانیة 

 استخالص،

ن نظرة الشباب إلى المواطنة لم تتشكل بأسلوب التعبئة أو بالتقلید أو االنسیاق وراء الخطاب إ 

السیاسي بل ببناء موقف مجرد من تلك األدوات السیاسیة واإلعالمیة ومسلح ببدائل من أدوات أخرى  

 في النص االجتھاداتكالتقلید والتمرد والتأثر بالدیمقراطیة كما ظھرت في الغرب ، أو كما تجلیھا بعض 

 الدیني .

لتنتھي الدراسة بإعطاء تصور وإستراتجیة لمدرسة ثانویة بدیلة في الجزائر، ترتكز على مجال 

 وبالنظام االجتماعي اإلداري  السیاسي بتطویر النظام إالیصلح حالھا  التسییر واإلدارة التربویة، والتي ال

 لذلك من خالل: آلیات في المجال التربوي فیقترح  الباحث أماالقتصادي، 

. اإلداري لإلصالح األولویة- إعطاء 

 في عزلة عن النظام العالمي. اإلداري اإلصالحیكون أال - 

 التربویة. اإلدارة- االھتمام بالعناصر البشریة وتكوین مختصین في 

 من الحاضر . أكثر- ضرورة بناء تصورات مستقبلیة واالھتمام بھا 

  قبل البدء فیھ. لإلصالح-  التخطیط 

 النشء على المواطنة الصالحة. إعداد- 

، التطرق إلیھا وھناك الكثیر منھا والتي حاول الباحث من خالل النتائج التي وصل آلیاتھذه بعض 

لھا ومعالجتھا وتحلیلھا بالشكل المطلوب.  

 )1(2005:الرابعةالدراسة  -

"دور  والتي لھا نفس منحى الدراسات السابقة في تناولھا لموضوع المواطنة، وكان موضوعھا حول 
 في عدن بالجمھوریة الیمنیة، قام بھا فریق أجریت في تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذ" األساسیةالمدرسة 

 35فرج عمر عیوري وآخرون، مرجع سابق، ص)  1(
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 البحوث التي یقوم بھا مركز إطار باحث) على رأسھم الباحث فرج عمر عیوري، في 12من الباحثین(

الت التالیة: ؤالبحوث والتطویر التربوي، فرع عدن، وانطلقت من التسا

 تنمیتھا لدى التالمیذ؟. إلى األساسیةھي قیم المواطنة التي تسعى المدرسة  -  ما

 التربوي والتعلیمي في تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذ من وجھة نظر األساسیةدور المدرسة   ما  -

 المدراء والموجھین والمعلمین؟.

 ھل توجد فروق دالة إحصائیا بین تقدیرات المدراء والمعلمین والموجھین تعزى لعامل الوظیفة او  -

 المنطقة؟.

: إلىوكانت تھدف الدراسة 

  تنمیتھا لدى التالمیذ.إلى األساسیةمعرفة قیم المواطنة التي تسعى المدرسة  -

 التربوي، التعلیمي في تنمیة األساسیة معرفة تقدیرات المدراء والموجھین والمعلمین لدور المدرسة  -

 قیم المواطنة لدى التالمیذ.

 بین تقدیرات كل من المدراء، الموجھین والمعلمین لدور المدرسة اإلحصائیة معرفة فروق الداللة  -

  في تنمیة قیم المواطنة، یعزى الى متغیر الوظیفة او المنطقة.األساسیة

 الباحثین في كونھا تناولت المواضیع التالیة: رأي الدراسة حسب أھمیةوتتجلى 

 ومنطلقا لدراسة التلمیذ في المراحل التعلیمیة أساسا وھي مرحلة ھامة تشكل األساسیة المرحلة  -

 الالحقة وھما التعلیم الثانوي والجامعي.

 سنة) وھي مرحلة نمو عقلي ووجداني 15-6 وھو تلمیذ یقع عمره بین (األساسیة تلمیذ المرحلة  -

 ومھاري، ومھمة جدا لحیاتھ كلھا ولمستقبلھ.

(حقھ في الحریة، اإلنسان  مفھوم المواطنة وتتعلق في مضمونھا بحقوق إطار في إنسانیة قیم  -

 الدیمقراطیة...الخ).

  قیم تتعلق بتنمیة الدور الوطني للتلمیذ كرجل مسئول مستقبال عن الوطن، وبنائھ وحمایتھ. -
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 موضوع المواطنة وھو موضوع ینال اھتماما عالمیا في ظل العولمة، ویتضمن مفاھیم إنسانیة  -

  بھا الجمھوریة الیمنیة في سیاق كونھا ضمن المنظومة الدولیة.تتأثرحدیثة، 

وفیما یخص اإلجراءات المنھجیة: 

 مدرسة من المدارس األساسیة 36ما مجتمع الدراسة، فشمل أفاتبع الباحث خطوات المنھج الوصفي، 

 ذات طابع ریفي) لیختار 3 ذات طابع حضري- و3 محافظات (6بمحافظة الیمن، والتي یبلغ عددھا بـ 

) توزعت بین (287 مدارس من كل محافظة، وبعدھا اخذ عینة بطریق قصدیة بلغت في مجملھا 6بعدھا 

). لمادتي االجتماعیات واللغة العربیة. 9-7) موجھا من الصف (37) معلما، و(214 مدیرا، و()36(

 للدراسة في جمع البیانات. أساسیةوتم االعتماد على االستمارة كأداة 

وتوصلت الدراسة الى النتائج التالیة: 

  دور المدرسة في توفیر بیئة تعلیمیة تساعد على تنمیة قیم المواطنة إطاربینت الدراسة في 

یلي:  لدى التالمیذ ما

خصائي اجتماعي في أ- اھتمام مدارس العینة بالجانب االجتماعي والنفسي للتالمیذ من خالل توفر 

نسبة عالیة من تلك المدارس. 

غلب مدارس العینة بتوفیر مالعب ریاضیة ومكتبات مدرسیة. أھمال إ- 

القائمة بین اإلنسانیة غلب مدارس العینة من حیث طبیعة العالقات أ- فاعلیة البیئة التعلیمیة في 

 تتسم بھ ھذه العالقة من دیمقراطیة واحترام اعناصر العملیة التعلیمیة من مدراء ومعلمین وتالمیذ، لم

وتعاون. 

 إنشاء جمعیات أوالثقافیة أو  المدرسیة سواء الریاضیة األنشطة- ضعف دور المدرسة في جانب 

علمیة. 

 .بینت الدراسة الدور الفعال للمدرسة في تنمیة وتعزیز االنتماء بأنواعھ الوطني والقومي واإلسالمي 
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  في تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذ في مجال الحقوق، كان األساسیةدور المدرسة أن بینت الدراسة 

 :). فیما یتعلق بـ%80بدرجة عالیة اكثر من (

عاة الفروق بین ا في كل من اللغة العربیة والریاضیات- مراألساسیة التالمیذ المھارات إكساب  (

الصحیة والتوعیة في مجالھا- تنمیة الحوار– المساواة- المعاملة الكریمة-  الرعایة  تحقیقالتالمیذ-

 اب البدني- ممارسة التالمیذ لالنتخاب).قتجنب الع

  في تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذ في مجال الحقوق، كان األساسیةدور المدرسة أن بینت الدراسة 

 ـ:ا یتعلق بم). في%79-%67بدرجة فوق المتوسط بین (

- اكتساب المعرفة الحدیثة في العلوم وغیره. 

 (التفكیر الناقد). األساسیة- تنمیة المھارات الفكریة 

 لدى التالمیذ. اإلبداعیة- تنمیة المواھب والملكات 

- توفیر الرعایة الصحیة. 

- التعبیر بحریة عن قضایا مدرستھم. 

- تجنب العقاب البدني للتالمیذ. 

  في تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذ في مجال الحقوق، كان األساسیةدور المدرسة أن بینت الدراسة 

 ـ:). فیما یتعلق ب%66بدرجة دون المتوسط اقل من (

 إلى - استخدام التقنیة الحدیثة في التعلیم- استخدام المختبرات – توفیر الصحة المدرسیة یؤدي 

 بغیة التوعیة اإلنسانفقدان حق التالمیذ في الرعایة الصحیة – تقدیم نماذج مختلفة من  انتھاكات حقوق 

بخطورة ھذه الممارسات. 

  ن دور المدرسة األساسیة في تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذ، في مجال الواجبات كان أبینت الدراسة

 ـ:). فیما یتعلق ب%80كثر من (أبدرجة عالیة، 
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 والقوانین – تنمیة واجب الحفاظ على ظام – احترام الناآلخرین آراء- تدریب التالمیذ باحترام 

الوحدة الوطنیة – احترام الرموز الوطنیة – الدفاع عن الوطن –الحفاظ على الممتلكات – تقدیر قیمة 

الوقت. 

  في تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذ في مجال الواجبات، كان األساسیةدور المدرسة أن بینت الدراسة 

 ـ:). فیما یتعلق ب%79- %67بدرجة دون المتوسط اقل من (

 للحفاظ على نظافة البیئة المدرسیة وإنشاء جمعیات لذلك – الحفاظ أنشطة- (مشاركة التالمیذ في 

 المدرسي). األثاثعلى الثروة المائیة – تقدیر الوقت – الحفاظ على 

  في تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذ في مجال الواجبات، كان األساسیةدور المدرسة أن بینت الدراسة 

 ـ:). فیما یتعلق ب%66بدرجة دون المتوسط اقل من (

جل خلق حب العمل لدى أعمل والحرف من مصانع وغیرھا من  الت المیدانیة ألماكنا- الزیار

التالمیذ والتعرف على اإلنجازات الوطنیة لتدعیم االعتزاز بالوطن لدیھم. 

  في تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذ في مجال المشاركة األساسیةدور المدرسة أن بینت الدراسة 

 ـ:). فیما یتعلق ب%66المجتمعیة، كان بدرجة دون المتوسط اقل من (

شراك إشراك التالمیذ في جمعیات خیریة – إالتالمیذ في مؤسسات المجتمع المدني – إشراك - (

شراك التالمیذ قي مناقشة المشكالت االجتماعیة كالفقر ومشكلة إالتالمیذ في الخدمات االجتماعیة – 

الثأر). 

 بین تقدیرات فئات العینة من مدیرین وموجھین ومعلمین اإلحصائیةفروق الداللة  بینت الدراسة ان 

لدور المدرسة في تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذ والذي یعزى لمتغیر المنطقة (حضر- ریف) 

والوظیفة  (مدیر، موجھ، معلم). كانت على النحو التالي: 

حصائیا لمتغیر المنطقة، في مجال المشاركة المجتمعیة والحقوق إ - عدم وجود فرق دال 

والواجبات. 

حصائیا یعزى لمتغیر المنطقة، لدور المدرسة في تنمیة قیم المواطنة في مجال إ- وجود فرق دال 

االنتماء لصالح الریف. 
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حصائیا بین المدیرین والموجھین لصالح المدیرین في مجاالت االنتماء إ- وجود فرق دال 

والحقوق والواجبات والمشاركة المجتمعیة. 

حصائیا بین المدیرین والموجھین لصالح المدیرین في مجال والحقوق إ- وجود فرق دال 

والواجبات والمشاركة المجتمعیة، وعدم وجوده في مجال االنتماء. 

حصائیا بین المدیرین والموجھین لصالح المدیرین في مجالي والحقوق إ- وجود فرق دال 

والواجبات واالنتماء، وعدم وجوده في مجال المشاركة المجتمعیة. 

 )1( .2007/2008:الخامسةالدراسة  -

 في األساتذةبدرجة تطبیق مدیري الثانویات لمبادئ الدیمقراطیة من خالل وجھة نظر والموسومة 
 انجاز مذكرة مكملة لنیل شھادة إطار من طرف الباحثة بوقرة عواطف في أنجزت، والیة المسیلة

 الماجستیر، تخصص إدارة وتسییر تربوي، من جامعة لحاج لخضر بباتنة.

 معرفة درجة تطبیق مدیري الثانویات لمبادئ الدیمقراطیة من خالل وجھة إلىوسعت ھذه الدراسة 

 في والیة المسیلة. منطلقة من تساؤلین رئیسي  مفادھما: األساتذةنظر 

ما درجة  تطبیق مدیري الثانویات لمبادئ الدیمقراطیة. وتتفرع عنھ تساؤالت فرعیة جاءت  -1

: كاألتي

؟. اإلنسانیة - ما درجة  تطبیق مدیري الثانویات مبدأ العالقات 

 - ما درجة  تطبیق مدیري الثانویات مبدأ تفویض السلطة؟. 

 - ما درجة تطبیق مدیري الثانویات مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات التربویة؟. 

؟.  األساتذة متغیر تعزى الفروق الفردیة في وجھات نظر أي إلى- 2

، مذكرة مكملة لنیل درجة تطبیق مدراء الثانویات  لمبادئ اإلدارة الدیمقراطیة من خالل وجھة نظر األساتذة في والیة المسیلةبوقرة عواطف، )  1(
شھادة الماجستیر، تخصص إدارة وتسییر تربوي، غیر منشورة ، قسم علم النفس وعلوم التربیة، كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة، جامعة لحاج 

 .2007/2008لخضر بباتنة،
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 مبدأ حیث حاولت ھذه الدراسة البحث في ممارسات مدراء التعلیم الثانوي وخاصة من حیث تطبیق 

النمط القیادي الدیمقراطي، من حیث بعض  المؤشرات السلوكیة  لدیھم،  ومحاولة  ومقاربتھا في ضوء 

یلي:   المعاصر الختبار فرضیاتھا والتي جاءت كمااإلداريالفكر 

 الدیمقراطیة بدرجة متوسطة. وتتفرع عنھا الفرضیات اإلدارةیطبق مدیرو الثانویات مبادئ  -1

 الجزئیة التالیة:

 بدرجة متوسطة. اإلنسانیة- یطبق مدیرو الثانویات مبدأ العالقات 

-  یطبق مدیرو الثانویات مبدأ تفویض السلطة بدرجة متوسطة. 

    -  یطبق مدیرو الثانویات مبدأ المشاركة في اتخاذ القرارات التربویة بدرجة متوسطة. 

  لدرجة تطبیق مدیري الثانویات لمبادئ األساتذة الستجابات إحصائیة-  توجد فروق ذات داللة 2

 الدیمقراطیة، في ظل متغیر الجنس، المؤھل العلمي، الخبرة العلمیة.  اإلدارة

 البحث حسب رأي الباحثة على المستوى العلمي الى: أھمیةوتأتي 

 الممارسات التي توصف بالدیمقراطیة، التي یمارسھا مدراء الثانویات. أھم-  الوقوف على 

 لبلورة الطروحات النظریة.  أرضیة إیجاد - محاولة 

 العالقات الدیمقراطیة في ممارسة القیادة التربویة على مستوى الثانویات، وتزوید أھمیة إلى - التنبیھ 

. اإلشرافیةالمدرین بتغذیة راجعة تمكنھم من ترقیة أدائھم في الممارسة  لوظائفھم 

: إلى وبذلك تھدف الدراسة 

 القیام علیھا. أھمیة كانت معتمدة في المیدان وإبراز إذا الدیمقراطیة، وما اإلدارة - توضیح مبادئ 

 الدراسات المطابقة والمشابھة، لموضوع دراستنا للوقوف على نتائجھا إلیھ - معرفة ما توصلت 

وتوظیفھا بما یخدم الموضوع. 

 اقتراحات وتوصیات موضوعیة یمكن االستفادة منھا من بعد في الجانب التطبیقي. إلى - التوصل 
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 المدرسیة ألھمیة قیام ھذه العملیة  على مجموعة من اإلدارات - العمل على تنبیھ المسئولین عن 

 في تكاملھا. أوالمبادئ الدیمقراطیة، دون غیرھا 

 واعتمدت الباحثة في ذلك على خطوات المنھج الوصفي االمبریقي،  وأجریت الدراسة على عینة من 

 منھا عینتین، لتأخذ ثانویات)، 8مؤسسات التعلیم الثانوي بالمسیلة، من مختلف مناطقھا ، بلغ عددھا ب(

، وتم %20 بنسبة أي مدیر بالوالیة 39 أصل مدراء من 8األولى على مستوى المدراء والتي بلغت 

 . 2007 في شھادة البكالوریا، للدورة األولىاختیارھا بطریقة قصدیة، من الثانویات التي احتلت المراتب 

. أكثر باعتبار ان النمط الدیمقراطي یحقق نتائج 

، تم اختیارھا بطریقة عرضیة، %20 أي بنسبة 29 من اصلأستاذ 61 وبلغت األساتذة والثانیة: من 

). والذي طبق على المدراء 2003ومنھ فقد تم تطبیق استبیانین، (استبیان النمط القیادي للباحث عیاصرة 

 الدیمقراطیة ) والذي تم اإلدارةواستبیان خاص ب األساتذة حول (درجة تطبیق مدیري الثانویات لمبادئ 

بناؤه باالعتماد على ما تم جمعھ من استبیانات لمجموعة من الباحثین.  

 النتائج التالیة: إلىوتوصلت الدراسة 

 الدیمقراطیة بدرجة متوسطة. اإلدارة-  یطبق مدیري الثانویات مبادئ 

  متغیر:إلى. تعزى )α=0.05 ( عند مستوى الداللة إحصائیة- توجد فروق ذات داللة 

         - الجنس. 

         - المؤھل العلمي. 

        - الخبرة العلمیة. 
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 )1 (2008/2009:السادسةالدراسة - 

 االتصال التنظیمي وانعكاساتھ على األداء إال وھو أبعاد أھم  وجاءت ھذه الدراسة لتبحث في بعد من 

  مذكرة ماجستیر في نظریة ومنھجیة إعداد إطارالتسییر بفرق العمل قام بھا الباحث بعیط عیسى، في 

اثر التسییر بفرق العمل التربیة البدنیة و الریاضیة، من جامعة بن یوسف بن خدة بجامعة الجزائر بعنوان " 
.  األفراد دراسة میدانیة بأقسام التربیة البدنیة بالجنوب الجزائري"أداءعلى 

 التسییر بفرق العمل على أھمیة التي دفعتھ للقیام بھذه الدراسة، تسلیط الضوء على األسباب ومن 

 اإلدارة إفرادالسیر الحسن لإلدارة الریاضیة، وذلك عن طریق تحسین وتفعیل العالقات االجتماعیة بین 

 الحدیثة ازدادا اھتمامھا وتركیزھا على فكرة العمل بفریق. اإلدارة أنالواحدة، عالوة على 

. لذا جاءت ھذه األفراد أداء العمل بالفریق لھ تأثیر كبیر على أن فقد وجد عدد متزاید من التنظیمات، 

 التالیة: األھدافالدراسة لتحقیق 

 . التسییر بفرق العمل كأسلوب جید في العملأھمیة - التركیز على 

 - إبراز خصائص فرق العمل الناجحة. 

 ببعضھم توطد عالقاتھم أن التي یمكن واألنشطة - التعرف على رغبات العمال ضمن فریق العمل 

 المؤسسة.  أھدافالبعض، وتحفیزھم على تحقیق 

 منطلقا من فرضیة عامة مفادھا: 

  اداء الجماعة.وعلى التسییر بفرق العمل على بث روح العمل داخل الجماعة، أسالیبتؤثر 

 الفرضیات الفرعیة فقد جاءت على النحو التالي: أما

 - یساھم نظام العمل بفریق على اتخاذ القرارات الفردیة والجماعیة.

- تتأثر مھارات الفریق بقدرة الرؤساء على دعم عمل الفریق وقدرة المرؤسین على االندماج 

الجماعي. 

مذكرة مكملة  لنیل اثر التسییر بفرق العمل على اداء االفراد، دراسة میدانیة بأقسام التربیة البدنیة والریاضیة بالجنوب الجزائري، بعیط عیسى، )  1(
 معھد التربیة البدنیة ،غیر منشورة،تخصص االدارة والتسییر الریاضي،  شھادة الماجستیر في نظریة ومنھجیة التربیة البدنیة والریاضیة،

 .2008/2009والریاضیة، سیدي عبدهللا، جامعة الجزائر، بن خدة، یوسف، 
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- االتصال الجید ومحیط العمل المقبول یؤدي الى قیادة وتحفیز من طرف الرئیس. 

 مدخل عام للبحث، لیتم بعدھا األولوالختبار ھذه الفرضیات اتبع الباحث خطة عمل، تناول في شقھا 

 المعالجة النظریة للموضوع والتي احتوت على جماعات العمل من حیث التعریف إلىالتطرق 

 حقھ من التحلیل، أعطاه، لیتناول في فصل تالي، فریق العمل والذي وأنواعھاوالخصائص، وشروطھا، 

 العمل الجماعي، لیتطرق بعدھا آلیات من كآلیةوتناولھ من جوانب عدة، لیبین بعدھا دینامكیة الجماعة، 

ذكر.  للقیادة ودورھا في العمل بروح الفریق، لیختم باالتصال وعالقتھ بكل ما

 بأقسام التربیة البدنیة والریاضیة بثالث مناطق من أجریت فیما یخص الدراسة المیدانیة، فقد أما

الجنوب الجزائري وھي (االغواط – الجلفة –المسیلة). 

 فرد من 65 بـاإلجمالي من كل قسم حسب كل والیة، بلغ حجمھا األساتذةعلى عینة حصصیة من 

 موزعین حسب الوالیات كالتالي:  أستاذ 85مجموع كلي یبلغ 

 مفتوحة أسئلة). طبق علیھا استمارة استفتاء، تحوي 15)، (االغواط 35)، (المسیلة 15(الجلفة ب

. إجابةومقیدة، وأخرى حرة ترك للمبحوث  فیھا حریة اختیار 

وقد اتبع الباحث المنھج الوصفي التحلیلي والذي یتماشى مع طبیعة الموضوع. 

 و قد تحققت فرضیات الدراسة، و النتائج  المتوصل لھا نثبت ذلك وھي : 

 .والفردیة الجماعیة القرارات اتخاذ على بالفریق العمل نظام - یساھم

 على االندماج المرؤوسینتتأثر مھارات الفریق بقدرة الرؤساء على دعم عمل الفریق وقدرة - 

الجماعي. 

 قیادة وتحفیز من طرف الرئیس. إلى- االتصال الجید ومحیط العمل المقبول یؤدي 

 ، ختم بھا دراستھ.واقتراحات توصیات إثرھالیخرج الباحث منھا باستنتاجات قدم على 
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 )1 (.2009/2010:السابعةالدراسة   -

 التحضیر لنیل شھادة الدكتوراه إطار في أجریت" والتي "بالعائد من التعلیم في الجزائر والموسومة 

في االقتصاد تخصص: اقتصاد التنمیة من طرف الباحث فیصل بوطیبة من كلیة العلوم االقتصادیة، التسییر 

والعلوم التجاریة، جامعة، أبي بكر بلقاید، تلمسان 

 من خالل دراسة: العوائد النقدیة وغیر النقدیة من التعلیم الدراسة حول إشكالیةوتدور 

  التعلیم.-  تقدیر معدل العائد الخاص من

 - دراسة عالقة التعلیم بالصحة والخصوبة كنموذجین عن العوائد الخاصة غیر النقدیة.

دراسة عالقة التعلیم بالجریمة والسلوك المدني كنموذجین عن العوائد االجتماعیة غیر النقدیة. 

  :إلى وھدفت الدراسة 

 - تقدیر معدل العائد الخاص من التعلیم في الجزائر. 

- استكشاف اثر التعلیم على الخصوبة والصحة على مستوى الفرد. 

- استكشاف اثر التعلیم على الجریمة والدیمقراطیة على مستوى المجتمع. 

- المساھمة في إثراء البحث في اقتصادیات التعلیم عن حالة الجزائر. 

 منھا فصال تمھیدیا للموضوع، حیث األولوتضمن البحث خمسة فصول رئیسیة، یعتبر الفصل 

 إبراز دور التعلیم في التنمیة نظریا وتطبیقیا، ثم تاله بعد ذلك الفصل الثاني الذي عرض فیھ إلىتطرق فیھ  

تطور نظام التعلیم في الجزائر، خالل نصف القرن الماضي، أما الفصل الثالث فخصص لتقدیر معدل العائد 

 استبیان تم توزیعھ على عینة من العمال والعامالت في إلىالنقدي الخاص من التعلیم في الجزائر. باالستناد 

والیتي تلمسان وادرار. 

 الفصل الرابع، فتناول فیھ العالقة بین التعلیم والصحة من جھة وبین التعلیم والخصوبة من جھة أما

أخرى، لیناقش بعدھا في الفصل الخامس الصلة بین التعلیم والجریمة وبین التعلیم والدیمقراطیة والسلوك 

 ومناقشتھا. إلیھاالمدني. لیختم الدراسة بعرض النتائج المتوصل 

تخصص اقتصاد التنمیة، كلیة العلوم االقتصادیة ،، رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتورة في االقتصادالعائد من التعلیم في الجزائرفیصل بوطیبة، )  1(
  .2010-2009 ،جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة ، غیر منشورةالتسییروالعلوم التجاریة 
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واتبع الباحث في ذلك خطوات المنھج الوصفي التحلیلي. 

 : النتیجة العامة التالیةإلىوتوصلت الدراسة 

 وھو معدل قریب من المتوسط في منطقة 7.2 - تم تقدیر معدل العائد من التعلیم في الجزائر بنسبة 

، وفقا لتقدیرات سكار وبولس، 10 ، بینما بلغ المعدل العالمي ب7.1 ب إفریقیا، وشمال األوسطالشرق 

 9.4 مقابل 8.8 مؤسساتي لتعزیز التعلیم بسوق العمل. وبالنسبة للتعلیم الثانوي قدر بإصالحوھذا یتطلب 

بالنسبة للتعلیم العالي. 

ما بدراستنا، أي عالقة التعلیم بالتربیة على الحس   فیما یخص النتیجة والتي لھا عالقة  نوعاأما- 

 عدم وجود معالم واضحة لعالقة التعلیم بالسلوك المدني والسیاسي إلىالمدني، فقد توصلت الدراسة 

بالجزائر، حیث جاءت ردود المستجوبین على مختلف مستویاتھم الدراسیة متطابقة نسبیا في بعض المسائل 

. اآلخرومتناقضة في البعض 

 )1(2011:الثامنةالدراسة - 

"،  بسلطان عماناألساسي المدرسیة في تنمیة قیم المواطنة لطلبة ما بعد اإلدارة دورمة "و  والموس

 الحصول على دراجة إطار في أجریت الباحثة، ثریا بن احمد بن سلیمان البراشدیة، وھي دراسة إعدادمن 

: إلى بسلطنة عمان، وقد ھدفت ھذه الدراسة 2011سنة   تعلیمیة)،إدارة(تخصص  الماجستیر في التربیة

  بسلطان عمان.األساسيما بعد  المدرسیة في تنمیة قیم المواطنة لطلبة اإلدارةدور  واقع إلىالتعرف  -

 استجابات عینة  التعرف على اثر كل من النوع والوظیفة والمؤھل العلمي والمنطقة التعلیمیة في -

 المدرسیة في تنمیة قیم المواطنة اإلدارةدور واقع الدراسة من مدراء المدارس ومساعدیھم حول 

  بسلطان عمان.  األساسيما بعد لطلبة 

 األساسيما بعد  المدرسیة في تنمیة قیم المواطنة لطلبة اإلدارةلتفعیل دور  وضع تصور مقترح  -

 بسلطان عمان.

 :اآلتیةومنھ فقد تحددت مشكلة الدراسة من التساؤالت 

 ـ، مرجع سابق.ثریا بن احمد بن سلیمان البراشدیة)  1(
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ما بعد األساسي بسلطان عمان.   المدرسیة في تنمیة قیم المواطنة لطلبة اإلدارةدور ما واقع  -

 المدرسیة في تنمیة قیم المواطنة اإلدارةدور واقع ھل تختلف استجابات عینة الدراسة من الطلبة حول  -

ما بعد األساسي بسلطان عمان باختالف النوع والمنطقة التعلیمیة؟. لطلبة 

دور اإلدارة المدرسیة واقع ھل تختلف استجابات عینة الدراسة من مدراء المدارس ومساعدیھم  حول  -

ما بعد األساسي بسلطان عمان باختالف النوع والوظیفة، والمؤھل في تنمیة قیم المواطنة لطلبة 

المنطقة التعلیمیة؟.  العلمي، وسنوات الخبرة،

ما بعد األساسي  ما التصور المقترح لتفعیل دور اإلدارة المدرسیة في تنمیة قیم المواطنة لطلبة  -

 ؟.بسلطان عمان

 مشكلة الدراسة إلىوقد تناولت الباحثة ھذه الدراسة من خالل ست فصول خصصت الفصل األول 

وأھمیتھا، بینما تناولت في الفصل الثاني اإلطار النظري للدراسة، وشمل ثالث مباحث تطرقت في األول 

 دور اإلدارة المدرسیة في تنمیة قیم المواطنة لدى الطلبة في الفكر التربوي المعاصر، في حین ضم إلىمنھ 

ما بعد األساسي بسلطان عمان، وبعدھا تم المبحث الثاني دور اإلدارة المدرسیة في تنمیة قیم المواطنة لطلبة 

 المنھجیة اإلجراءاتلى إ حول الموضوع. وخصص الفصل الثالث أجریتالتطرق للدراسات السابقة التي 

لدراسة لیأتي بعده الفصل الرابع والذي تم فیھ عرض نتائج الدراسة، بینما احتوى الفصل الخامس على 

دور اإلدارة المدرسیة في تنمیة قیم المواطنة مناقشة نتائج الدراسة، لتعرض بعدھا تصور مقترح لتفعیل 

. واألخیر بسلطان عمان في الفصل السادس األساسيما بعد لطلبة 

وقد اتبعت الباحثة في ذلك خطوات المنھج الوصفي، وتم جمع بیانات الدراسة باستخدام االستبانة 

 للتعرف على األساسيبعد   لطلبة العلیم ماإعدادھا: األولى الباحثة استبانتان، أعدتكأداة رئیسیة لھا حیث 

من خالل ست محاور، یمثل المحور دور اإلدارة المدرسیة في تنمیة قیم المواطنة لطلبة رائھم حول واقع آ

 المدرسیة في توفیر مناخ مدرسي یساعد على تنمیة قیم المواطنة لدى الطلبة،فیما اإلدارة في دور األول

 من خالل عناصر وأبعاد المواطنة المدرسیة في تنمیة قیم المواطنة لطلبة اإلدارةدور تمثل  باقي المحاور 

 التعرف إلى االستبانة الثانیة تھدف  أما(االنتماء- الحقوق- الواجبات- المشاركة المجتمعیة- القیم العامة).

المدرسیة في تنمیة اإلدارة  ومساعدیھم حول واقع ودور األساسيبعد  على وجھة نظر مدراء المدارس ما

 اإلداریةبعد األساسي وذلك ضمن ثالث محاور تختص ببعض الممارسات  قیم المواطنة لدى طلبة التعلیم ما

 والتقویم لعملیتي اإلشرافوأثرھا في تنمیة قیم المواطنة لدى الطلبة وھي (التخطیط وتنظیم العمل اإلداري 

 والمجتمع المحلي).  األمورالتعلیم والتعلم توثیق العالقة بین الطلبة وأولیاء 
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من مدراء  الدراسة وثباتھا قامت الباحثة بتطبیقھا على عینة الدراسة،أداة وبعد التحقق من صدق 

والباطنة  بأربع مناطق تعلیمیة وھي:(مسقط، الداخلیة،األساسي المدارس ومساعدیھم والطلبة للتعلیم ما بعد 

) من الطلبة، 1004حیث تم اختیار عینة الدراسة بطریقة العینة العشوائیة، وبلغ قوامھا ( جنوب، وظفار)،

) من مساعدي المدراء. 51) من مدراء المدارس، و(55(

 النتائج التالیة: إلى وقد توصلت الدراسة 

المدرسیة لدورھا في تنمیة قیم المواطنة لدى الطلبة ومن وجھة نظرھم حسب اإلدارة  درجة ممارسة  -

 وعناصر قیم المواطنة ضعیفة.أبعاد 

) لجمیع المحاور وفي المجموع إناث لمتغیر النوع (ذكور- ىتعزإحصائیة  توجد فروق ذات داللة  -

 المدرسیة لدورھا في توفیر المناخ اإلدارةدرجة ممارسة أن الكلي لصالح اإلناث حیث یرون 

 مما یراه الذكور. كبرأالمدرسي الذي یساعد على تنمیة قیم المواطنة، 

  المنطقة التعلیمیة لصالح المناطق: الداخلیة، مسقط،إلى تعزى إحصائیة توجد فروق ذات داللة  -

  المحاور، من وجھة نظر الطلبة.إجمالوالباطنة جنوب مقابل محافظة الظفار وذلك في 

 األساسيبعد التعلیم   المدرسیة لدورھا في تنمیة قیم المواطنة لدى طلبة مااإلدارة درجة ممارسة  -

(محاور الدراسة) من وجھة نظر عینة من مدراء اإلداریة بسلطنة عمان من خالل بعض الممارسات 

 المدارس ومساعدیھم ضعیفة.

 لجمیع محاور الدراسة واإلجمالي تعزى لمتغیر النوع لدور إحصائیة ال توجد فروق ذات داللة  -

 المدرسیة في تنمیة قیم المواطنة لدى اإلدارةبالنسبة لإلدارة المدرسیة في استجابتھم لواقع دور 

 .اإلداریةالطلبة، من خالل الممارسات 

حصائیة لجمیع محاور الدراسة واإلجمالي تعزى الى الوظیفة (مدیر- إال توجد فروق ذات داللة  -

 مساعدیھ).

 المؤھل العلمي (دبلوم إلىحصائیة لجمیع محاور الدراسة واإلجمالي تعزى إال توجد فروق ذات داللة  -

 دون الجامعي- بكالوریوس- دراسات علیا).
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 سنوات الخبرة (اقل إلىحصائیة لجمیع محاور الدراسة واإلجمالي تعزى إال توجد فروق ذات داللة  -

  سنوات فأكثر).10 سنوات- 10 اقل من إلىسنوات 5سنوات- من 5من 

 المنطقة التعلیمیة لصالح منطقتي الداخلیة والباطنة وجنوب إلىحصائیة تعزى إتوجد فروق ذات داللة  -

 ودورھا في تنمیة قیم اإلداریةمقابل محافظة ظفار، وذلك إلجمالي المحاور حول الممارسات 

 المواطنة لدى الطلبة من وجھة نظر اإلدارة المدرسیة. 

لتخرج في األخیر ومن خالل ھذه النتائج لبناء تصور لتفعیل دور اإلدارة المدرسیة  في تنمیة قیم 

  لدى الطلبة حسب كل محور من محاور الدراسة.  وأھدافھالمواطنة حسب مكوناتھ 

تقییم الدراسات السابقة:   -2

 األولى:الدراسة  .أ

 وبعض أھدافھا والذي انصب حول دراسة العالقات الدراسات من حیث الموضوع قربأتعتبر من 

اإلنسانیة وأھمیتھا بالنسبة للمؤسسة التعلیمیة وأثر ذلك على إنتاجیتھا ومحاولة الكشف عن طبیعة ھذه 

العالقات بین أطراف العملیة التربویة من إداریین، عمال، مربیین، تالمیذ. 

 لذا فھي شملت ومست جمیع الفئات الموجودة بالمدرسة والعالقات التي تربطھم مع بعضھم البعض 

في حین ركزت دراستنا وتحدید على فئة التلمیذ والعالقات التي تربطھ بالمدیر، وغیره من  ومع المدیر،

المسیرین، وعالقة ذلك على نتائجھ الدراسیة. 

فھي تشترك معھا في ھذا البعد والمتعلق بالممارسات واألسالیب التي یتبعھا المدیر مع التالمیذ، 

 طبیعة العالقات السائدة في المؤسسة التعلیمیة. إلى إضافة

 لذا تعتبر ھذه الدراسة من الدراسات الھامة والبارزة التي تناولت موضوع العالقات اإلنسانیة 

وأھمیتھا بالنسبة للمدرسة كتنظیم رسمي انطالقاً من نتائجھا والتي  حثت على ضرورة تنمیة ھذه العالقات 

السلیمة والعمل كفریق واحد وضرورة الموازنة بین احتیاجات الموظفین والعاملین بھا، وبین متطلباتھا 

وأھدافھا لتحقیق مردود أحسن. 

إال أن ھناك بعض المالحظات المسجلة حول ھذه الدراسة وھي أن الباحث أشار اعتماده على منھج 

دراسة الحالة في دراستھ ھذه،  إال أن المتفحص لھذه الدراسة یكتشف أن الباحث استعمل إلى جانب ذلك 

المنھج المقارن. 
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 والذي ظھر من خالل المعالجة اإلحصائیة للبیانات وكذا من خالل تحلیلھا، 

 وھذا ناتج بطبیعة الحال عن طبیعة الموضوع، والذي أجرى من خاللھ مقارنة بین حالتین لفترتین 

مختلفتین لنفس المدرسة، مع نفس الظروف ماعدا تغیر المدیر في الحالة الثانیة. 

 أنھ أخذ عینة لدراستھ، ولكن في الحقیقة أجرى مسح شامل لمجتمع إلى أشار فضالً على أن الباحث 

الدراسة. 

 : الثانیةالدراسة  .ب

والتي بحثت في موضوع من المواضیع الھامة والذي یطرح نفسھ بقوة في وقتنا الحالي، والخاص 

بتعزیز وتضمین قیم االنتماء لدى الشباب وھي قیمة من قیم المواطنة، والتي حاولت الباحثة الكشف عن 

 وھي : (انتماء حقیقي-انتماء أنماط ثالثة إلى أنماطھعالقتھ بالوالء واالنتساب للوطن، كما حاولت تصنیف 

زائف-انتماء لفیئھ بعینھا). 

 كما ناقشت االنتماء وعالقتھ ببعض المفاھیم (كالوعي- الھویة- الفردیة- الحب- الوطنیة والمواطنة 

والجنسیة- االغتراب). 

 البناء االجتماعي والنسق القیمي للمجتمع، إطارفحاولت بذلك رصد وتحلیل واقع االنتماء للوطن في 

  على واقع االنتماء للوطن ومظاھر الدفاع عنھ، وھذا ماآثاروصوال لواقع الممارسات التربویة التي لھا 

تشترك فیھ مع مؤشر من مؤشرات دراستنا والمتمثل في الممارسات التربویة وعالقتھا بتربیة التالمیذ على 

قیم االنتماء. 

 تالمیذنا لتربیتھم وترسیخ مثل ھذه القیم لدیھم وخاصة في وقتنا الحالي الذي یشھد ظروف أحوجوما 

 على منظومة القیم لدى أثارھااقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة ھامة، نھیك عن العولمة وما تتركھ من  

الشباب. 

 نضجا وتقدیرا أكثر ھذه الدراسة في المرحلة الثانویة، الن التلمیذ إجراء األحسن لكن كان من 

(نوع   حاولت الكشف عن االنتماء وعالقتھ ببعض المتغیراتأنھالألمور ما یكشف عن ذلك بصدق. كما 

التعلیم الملتحقین بھ - المستوى التعلیمي للوالدین - النوع)، وھذا قد یكون غیر كافي للكشف عن جوانب 

 الموضوع وأبعاده.
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 :الثالثةالدراسة  .ج

والتي تبحث في حدود العالقة بین منظومة التشریع المدرسي والمردود التربوي لمؤسسة التعلیم 

الثانوي بالجزائر، فتعتبر من الدراسات الثریة، فیما یخص النظام التربوي، حیث بحثت في كثیر من القضایا 

. وبإسھابالتي تخص التربیة والتعلیم في الجزائر بكل حیثیاتھا 

 التربوي في الجزائر، ومنھا اإلصالح السیما فیما یتعلق بالملفات الكبرى المطروحة على طاولة 

تكوین المكونین، وتسییر المؤسسات التعلیمیة وعالقتھا بمخرجات العمل  التربوي، وكذا تكوین التلمیذ على 

قیم المواطنة الصالحة. 

 تبحث في ھذه القضایا من زاویة المشرع الجزائري، لتتفحص وتكشف على جوانب وأنھاالسیما 

ھو موجود، على مستوى النصوص التنظیمیة، لعملیة التربیة والتكوین في الجزائر.  القوة و الضعف، في ما

والتي حاول الباحث  من خاللھا مناقشة دور المؤسسة التشریعیة والتنفیذیة، لیتم فیما بعد، عرض 

خصائصھا والتطور التاریخي الذي عرفتھ، اعتمادا على النصوص التي تم جمعھا. 

میزھا عبر تلك  ھم ماأكما قدم مطارحة ناقشت التربیة والتعلیم في الجزائر قبل وبعد االستقالل، و

المراحل المختلفة، بكل تفاصیلھا. 

وما یمیز ھذه الدراسة محاولة الباحث من خاللھا، الجمع بین مستوى تحلیلي للنظام التربوي داخل 

 االجتماعي والثقافي والسیاسي والتاریخي، ومستوى امبریقي جزئي باالعتماد على المعطیات التي تم إطاره

 المدن الجزائریة  بإحدىجمعھا من الواقع التربوي لمؤسسات التعلیم الثانوي 

لذا تعتبر ھذه الدراسة من المراجع الھامة، للباحثین في المجال التربوي، وبالذات في المردود 

 الدكتوراه، ویعتبر أوالتربوي للمدرسة الجزائریة، والذي ھو مجال دراستنا سواء على مستوى الماجستیر 

 عواملھ (البیئة االجتماعیة بالنسبة إحدى والتي حاول من خاللھما البحث في األساسیةمن اھتمامات الباحث 

للماجستیر) والسلوك التنظیمي من خالل الدراسة الحالیة وعالقة كل واحد منھا بالمردود التربوي للمؤسسة 

 التعلیم الثانوي بالجزائر.

 :الرابعةالدراسة  .د

 في تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذ" تشابھت مع دراستنا في األساسیةوالموسومة بـ "دور المدرسة 

جانب من جوانبھا وھو معرفة دور المدرسة في تنمیة قیم المواطنة والتي تشترك مع نفس القیم الني بحثت 

فیھا دراستنا وھي قیم (االنتماء – الحقوق و الواجبات- المشاركة المجتمعیة).  
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 ھذه الدراسة تناولت المدرسة بصفة عامة، واختارت  عینة من فئة أن نقطة االختالف بینھما أنإال 

 المدرسیة في الجانب المتعلق اإلدارة(المدراء والمعلمین و الموجھین)، في حین ركزت دراستنا على دور 

 االتصال بین المسیرین  والتالمیذ ومعرفة ذلك من وجھة نظر التالمیذ.  أيمنظومة االتصال التنظیمي، ب

 ھذه الدراسة باستھداف فئة التالمیذ، باعتبارھم عنصر ھام في تقدیر ذلك. وعموما أھملتھوھذا ما 

 وشملت جوانب عدیدة، تمس األخرى توسعا من الدراسات أكثر كانت ألنھا ،أھمیة الدراسة ھذه  لنتائجكان

. قضیة التربیة على المواطنة ودور النظام التربوي في ذلك

 :الخامسةالدراسة  .ه

 الدیمقراطیة، في بیئة تشھد اإلدارة معرفة درجة تطبیق مدراء الثانویات لمبادئ إلىوالتي ھدفت 

ضعفا في النتائج المدرسیة وخاصة في شھادة البكالوریا، محاولة منھا الكشف عن السلوكات القیادیة، والتي 

 في ذلك، من خالل بعض المؤشرات، التي اختارت منھا الدیمقراطيیتصف بھا المدراء، وھل یتبعون النمط 

- وتفویض السلطة – والمشاركة في اتخاذ القرار التربوي). اإلنسانیةالباحثة (مدى العمل بمبادئ العالقات 

وھذا ما تشترك فیھ مع دراستنا، في فرضیة من فرضیاتھا، والمتعلقة بالممارسات القیادیة التربویة، لمدراء 

الثانویات بوالیة المسیلة. 

وتختلف معھا من حیث الفئة المستھدفة من الدراسة . 

)، في حین استھدفت دراستنا فئة واألساتذةحیث طبقت الدراسة المیدانیة على فئتین ھما (المدراء- 

 في األولىتالمیذ الثالثة ثانوي. وجاء اختیار الباحثة لمجتمع البحث من الثانویات التي احتلت المراتب 

البكالوریا لسنة دراسیة، والذي ترى الباحثة، انھ مؤشر من المؤشرات الدالة على تطبیق مدرائھا لمبادئ 

یعبر عن تلك الحقیقة، الن بعض المؤسسات تحقق ذلك ویتصف نمطھا   الدیمقراطیة، وھذا قد الاإلدارة

 الوالیة، مما یغیب ھنا أطراف تلك المؤسسات منتشرة عبر أن، كما األحیانالقیادي بالدیكتاتوریة في بعض 

 في النتائج المحققة، والنتیجة التي أخرىشرط التجانس في مجتمع البحث، ما قد یسمح بتدخل عوامل 

 الدیمقراطیة من طرف المدراء متوسطة اإلدارة درجة ممارسة مبادئ أن أيتوصلت لھا الباحثة تؤكد ذلك، 

.    أخرىبالرغم من النتائج الدراسیة الحسنة المحققة. ما یعزى ھذا لعوامل 

 :السادسةالدراسة  .و

  والتي تعتبر من الدراسات الجزائریة القلیلة التي بحثت في موضوع التسییر بفرق العمل وعالقتھ 

باألداء، ھذا الموضوع الھام والحساس لكل التنظیمات باختالف أنواعھا إال ان الباحث من خالل دراستھ لم 
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 ذلك، كما لم یبین موقع بحثھ من البحوث األخرى وطبیعة العمل إشكالیتھیوضح بالشكل الكافي، من خالل 

بالفریق في مختلف المنظمات الجزائریة، وخاصة منھا الریاضیة، مجال دراستھ، حتى یعطي تبریرا 

الختیاره لھذا الموضوع الھام. 

، وھي حاجة المنظمات إلیھا انھ قدم لنا صورة وحقیقة ھامة من خالل النتائج التي توصل إال 

 على التعاون، األفراد، التسییر و العمل بروح الفریق، وضرورة تحفیز الحاليالجزائریة في وقتنا 

سیھم، رغم غیاب النتیجة العامة للبحث. وواالتصال بینھم وبین مرؤ

: السابعةالدراسة  .ز

فتعتبر ھذه الدراسة من بین الدراسات التي تصنف ضمن اقتصادیات التعلیم في الجزائر. والتي یعتبر 

 من طرف الباحثین، والتي تشھد أكثر اھتمام وبحث وتمحیص إلى المجاالت التي ھي بحاجة أھممجالھا من 

في بالدنا نقصا ملحوظا في ھذا المجال. 

 لذا جاءت ھذه الدراسة لتبیان معدل العائد النقدي وغیر النقدي من التعلیم في الجزائر، وكذا معرفة 

مدى ربحیة االستثمار في التعلیم على الفرد والمجتمع في الجزائر ومقارنة حالة الجزائر مع غیرھا من 

عینة من البلدان المختلفة. 

 مقارنة وضعیة وأداء التعلیم في المنطقة العربیة بكوریا الجنوبیة، وال ادري اإلطاركم تم في ھذا 

 ھذه المقارنة مع دول إجراء األفضللماذا وقع اختیاره على ھذا البلد،  ولم یقدم تبریرا لذلك، حیث كان من 

متقدمة تشھد تطورا ملحوظا في ھذا المجال بالرغم من االنجازات التي حققتھا ھذه الدولة المعتبرة. ھذا من 

الناحیة النظریة. 

 فیما یتعلق بالجانب المیداني للدراسة فقد اعتمد الباحث على استبیان طبق على عینة شملت أما

 أن تقع في الشمال واألخرى في الجنوب، وفي اعتقاد، إحداھامفردات من منطقتین مختلفتین من الوطن، 

ثر بطبیعة الحال على النتائج  أیتحقق، وھذا ما  تجانس مجتمع الدراسة ھنا، قد الأنھذا غیر كافي،  كما 

 وخاصة في قضیة عالقة العائد من التعلیم غیر النقدي على السلوك المدني في المجتمع المتوصلة

 وداللة آخر دراسة مقارنة بین المنطقتین ال عطاء الدراسة بعد إجراءالجزائري، لذا كان من المستحسن 

  تعبیرا .أكثر
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 :الثامنةلدراسة ا .ح

في فرضیة من فرضیاتھا والمتعلقة في الكشف عن العالقة بین الدراسة الراھنة والتي تشترك مع 

السلوك القیادي لمدیر المدرسة اتجاه تالمیذ المرحلة الثانویة وتربیتھم على قیم المواطنة. فھي تعتبر من 

 المدرسیة في تنمیة قیم المواطنة لدى تالمیذ المرحلة الثانویة. من اإلدارةالدراسات الھامة التي تناولت دور 

 اآلخروھما (التلمیذ والمستھدف بتربیتھ على ھذه القیم) والطرف   في العمل التربويأساسیینوجھ طرفین 

 المدرسیة والتي  تمارس نشاطات إداریة تعمل من خاللھا على تربیة التلمیذ على تلك القیم اإلدارةوھو 

 تحقیق الھدف إلىیؤدي  والتي حاولت الدراسة من وجھة نظر المدیر ومساعدیھ كشفھا ومعرفتھا.وھذا قد ال

. أكثر للكشف عن ذلك األساتذةمن ذلك. لذا كان من المستحسن استھداف فئة 

 الدراسة لم تصب الھدف، بل على العكس من ذلك كانت ثریة من حیث تغطیة أنیعني   وھذا ال

 ما یالحظ على تقسیمھا  لفصول الدراسة كان من أن إالجوانب الموضوع وخاصة في جانبھا المیداني، 

 خمس فصول بدال من  ست فصول وذلك بدمج الفصل الرابع والخامس مع بعضھما إلىالمستحسن تقسیمھا 

البعض. 

 الحدیث عن الطالب في الجانب النظري منھا، في المرحلة الدراسیة التي استھدفتھا، أھملت كما 

وخصوصیتھ في ھذه المرحلة، بصفتھ الفئة الرئیسیة المعنیة   بالدراسة.  

توظیف الدراسات السابقة:  -3

 :األولىالدراسة  .أ

 المدرسة، وكما اشرنا تشترك مع دراستنا في إنتاجیة في اإلنسانیةوالتي بحثت في دور العالقات 

جزئیة ھامة وخاصة تلك المتعلقة بعالقة المدیر بالتالمیذ ومدى رضاھم عن ممارساتھ وأسلوبھ،  وطبیعة 

سلوكھ في العمل. 

 صاحبھا، لھ دراسات مماثلة، وبحوث في أن الباحث بجانب نظري مھم، وخاصة أمدت  لذا فھي 

تم استغاللھا واالستفادة منھا من خالل تعمیق الرؤیة حول العالقات اإلنسانیة  المدرسیة، كما اإلدارةمجال 

 إلى: إضافةوأھمیتھا ودورھا في إنتاجیتھا والرفع من مردودھا،   في المدرسة

- تحدیدنا لبعض المفاھیم. 

- االستعانة بھا في بناء أسئلة االستمارة. 
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. - االستفادة منھا في عملة التحلیل السوسیولوجي للنتائج

 :الثانیةلدراسة ا  .ب

 بأفكار مبدئیة حول االنتماء. أمدتنا-

- االستعانة بھا جزئیا في بناء المقیاس وخاصة في ضبط مؤشرات االنتماء. 

- االستعانة بھا في تحلیل نتائج بعض العبارات الخاصة بالدراسة وخاصة كما اشرنا مؤشرات 

االنتماء االجتماعي. 

 :الثالثةالدراسة  .ج

 تشترك معھا في ألنھا الدراسات التي لھا عالقة  بموضوع بحثنا ھذا، أھمتعتبر ھذه الدراسة من 

 المتغیر التابع في أيالظاھرة المراد دراستھا وھي المردود التربوي لمؤسسة التعلیم الثانوي بالجزائر 

 الباحث حقھا من البحث والتمحیص، والضبط ألبعاده، مما سھل علینا فھم مدلولھ أعطاھاالدراستین، والتي 

ورسم الخطوط العریضة والمطلوبة لتناولھ. 

 في جانبھا المیداني، وخاصة فیما یتعلق بدور طاقم أو وإثراء الدراسة سواء في جانبھا النظري  

التسییر في تربیة التالمیذ على قیم المواطنة. 

نھیك عن االستعانة بھا في بناء مقیاس الدراسة، في المحور المتعلق بقیم المواطنة. مع االستعانة بھا 

 في عملیة تحلیل النتائج وتفسیرھا.

 :الرابعةلدراسة ا  .د

 المواطنة وضبط بعض أبعاد على أكثرتعتبر من الدراسات التي ساعدتنا بدورھا في التعرف 

مؤشراتھا. 

 المواطنة. أبعاد- وكذا االستعانة بھا في بناء مقیاس الذي یقیس 

 - كما تم االعتماد علیھا في عملیة تحلیل النتائج.
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 :الخامسةالدراسة  .ه

 معرفة إلىوالتي تشترك مع دراستنا في بعض مؤشرات المتغیر المستقل، وكال الدراستین ھدفت 

 نفس المجتمع وكذا المنطقة  ذاتھا. أيممارسات مدراء مؤسسات التعلیم الثانوي بالمسیلة، 

 حول ھذه الممارسات في مؤسسة التعلیم الثانوي بالمسیلة أفكارهومنھ فقد استفاد الباحث من تعمیق 

 الدراسة، والتي استغلت بدورھا في عملیة تحلیل النتائج وعقد مقارنات إلیھامن خالل النتائج التي توصلت 

 من طرف اإلنسانیةمع نتائج ھذه الدراسة في بعض مؤشراتھا، وخاصة تلك المتعلقة بممارسة العالقات 

 النظرة تختلف بینھما. أنالمدراء، وكذا تفویض السلطة، والمشاركة في اتخاذ القرار التربوي بالرغم من 

 فدراستنا اعتمدت على وجھة نظر التلمیذ في ذلك، في حین اعتمدت الباحثة على وجھة نظر المدراء 

 واألساتذة، وھذا ما قد یؤدي الى تكامل النتائج وتأكیدھا ام العكس.

 :السادسةالدراسة  .و

"، والتي تشترك مع دراستنا في جزئیة من األفراد أداءوالموسومة بـ"اثر التسییر بفریق العمل على 

 تشاركھا في مؤشر من مؤشرات الفرضیة أنھا إالعالقة لھ بھذه الدراسة،  جزئیاتھا، قد تبدو للمطلع علیھا ال

 الباحث ربطھا ببث روح العمل  داخل أن إالالرئیسیة الثانیة، للمتغیر المستقل، وھي فرق العمل الجماعي، 

 بینما دراستنا بحثت في العالقة بین فرق العمل الجماعي و تضمین قیم االنتماء أدائھاالجماعة، وعلى 

االجتماعي لدى التالمیذ. 

 الھدف من الدراستین، واحد وھو أن إال ھناك اختالف حتى في فئات الدراسة، أنوكما ھو مالحظ 

 مختلفة تحددھا طبیعة الموضوع المدروس.   أبعاد یحمالن أنھما المردود، رغم أواألداء 

 وأداء إنتاجیةومنھ فان الدراسة عمقت فكر الباحث فیما یخص التسییر بفرق العمل ودورھا في 

 معالجتھ أتناء داخل المؤسسات، وخاصة من خالل ما طرحھ من دراسات وأبحاث حول الموضوع، األفراد

لبعض المحاور في الجانب النظري من الدراسة، مما ساعدنا في عملیة تحلیل النتائج. 

 :السابعةالدراسة  .ز

 جانبھا إثراء كثیرا، خاصة، في إفادتھا أنھا إال بعیدة نوعا ما على الدراسة الحالیة، أنھاوالتي قد تبدو 

النظري، وبالذات الفصل المتعلق بالمردود التربوي في الجزائر، من خالل االطالع على بعض 

اإلحصائیات المتعلقة بالنظام التربوي في الجزائر وتطوره،عبر مراحل التعلیم المختلفة. 
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 الباحث في تناولھ  لمظاھر المردود التربوي في الجزائر، من خالل معالجة بعض أفادت كما 

 تطور عدد التالمیذ إلى إضافةمؤشراتھ، كاإلعادة واالنتقال والتسرب في جمیع مراحل التعلیم المختلفة، 

. 2008-1963واألساتذة والمؤسسات التربویة للفترة الممتدة من 

 والعربیة . األجنبیةوكذا كیفیة حساب معدل العائد من التعلیم ومقارنتھ ببعض الدول 

فضال عن التعرف على  عوائد التعلیم غیر النقدیة، من خالل تبیان كعالقة التعلیم ببعض قیم المواطنة 

والسلوك المدني في الجزائر، كالدیمقراطیة، والمشاركة المجتمعیة.  

: الثامنةلدراسة ي. ا

 المدرسیة في تنمیة قیم المواطنة لدى تالمیذ المرحلة اإلدارة حول دور أكثر في تعمیق الرؤیة أفادتنا 

الثانویة، كما كان لھا دور في: 

 المدرسیة وتربیة قیم المواطنة لدى تالمیذ المرحلة اإلدارة و ضرورة دراسة العالقة بین أھمیة إبراز-

 تالمیذنا لمعرفة ھذه القیم وتربیتھم علیھا وتضمینھا في عقولھم أحوجالثانویة في المدرسة الجزائریة. وما 

وتبنیھا في سلوكاتھم، وقناعاتھم بھا. 

 الجانب النظري المتعلق بمحور المواطنة ودور المدرسة في التربیة على قیمھا. إثراء- 

- االستعانة بھا في بناء المقیاس في المحور الخاص بالمواطنة. 

   - االستفادة بھا في عملیة التحلیل السوسیولوجي للنتائج.
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 تمھید:

 الموضوعات التي تركز اھتمامھا على األداء في بیئة العمل، السلوك التنظیمي الذي یتناول أھممن 

 والجماعات والمنظمات نفسھا، لتحقیق إنتاجیة عالیة و مردود. وخاصة األفرادالطریقة التي یتصرف بھا 

 دعامة المستقبل، وتعتمد في ذلك على العنصر األجیالفي المؤسسة التعلیمیة، التي تسھر على تربیة وإعداد 

 استخدم إذاالبشري بدوره، الذي ھو كما اشرنا نتاج بیئتھا، وثمرة عملھا ومجھودھا، ھذا المورد والذي 

 النتائج. أحسن إلىفیھ، یمكن الوصول بھ  بكفاءة، وتم توجیھھ وتحفیزه، وإیقاظ الجوانب االیجابیة

 ضروري في ھذه المؤسسات لبناء عالقات اجتماعیة صحیة، تمكن اإلنسانيومنھ فإن فھم السلوك 

 والقائم على تسییرھا وتوفیر البیئة التربویة الصحیة بھا، من فھم مختلف الشركاء األولوخاصة المسؤول 

 إلىالتربویین للتعاون والتشاور وتشجیع العمل الجماعي سواء داخلھا أو خارجھا، بغیة الوصول بالتلمیذ 

تحقیق مشروعھ المستقبلي، وتربیتھ على القیم والمبادئ السمحة، ومنھا قیم المواطنة. فكما ھو معلوم 

أو ھو الطریقة التي ، فالسلوك التنظیمي ھو مجموعة التصرفات واألفعال التي یقوم بھا الفرد في محیط عملھ

  العناصر المتعلقة بھ والتي  تمس باألخص  ھذه أھم اآلخرین لذا جاء ھذا الفصل لیتناول أمامیتصرف بھا 

الدراسة، بدءا من فھم لطبیعة ھذا السلوك وكیفیة تطوره تاریخیا، لنستعرض بعدھا أھمیة  دراستھ،  والھدف 

متعلق بالعملیة التعلیمیة التعلیمیة، وھو وال مكوناتھ وأنوعھ، ثم تم التطرق ألھم محور أھممنھ، لنناقش بعدھا 

 ھذا الفصل ي لننھوالذي ھو أساس لفھم وتحلیل منظومة التربیة والتعلیم،السلوك التنظیمي التربوي لھا، 

االجتماعیة بالحدیث عن المؤسسة التعلیمیة كتنظیم اجتماعي رسمي، والعناصر الفاعلة فیھا واھم العالقات 

 بینھم. دثالتي تح
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 أوال: طبیعة السلوك التنظیمي (إطار السلوك التنظیمي):

یدرس السلوك التنظیمي التنظیم من منظور جزئي. إذ یركز على دراسة سلوك األفراد ومحددات ھذا 

السلوك التي تشمل نمط الشخصیة، ومستوى اإلدراك والتعلم، إلى جانب الدوافع التي یعتبر فھمھا أساسا 

لعملیة التحفیز. وكذلك یتناول موضوع السلوك التنظیمي وعلى مستوى ثان السلوك الجماعي من خالل 

التعریف بمفھوم الجماعات، وأنواعھا، ومراحل تشكیلھا والوظائف التي تؤدیھا ألعضائھا، وتفسر انضمام 

األفراد للجماعات غیر الرسمیة وذات األثر على السلوك التنظیمي. ویتناول ھذا المستوى في التحلیل 

یمیة، والقیادة اإلداریة، وعملیة االتصاالت، والصراعات العملیات اإلداریة الرئیسیة وھي إدارة الثقافة التنظ

التنظیمیة، وإدارة التوتر. أما المستوى الثالث في تحلیل السلوك التنظیمي فیتناول أثر العوامل التنظیمیة 

الشاملة، وأھمھا طبیعة الھیكل التنظیمي، وتأثیر البیئة، واالستراتیجیة، والتكنولوجیا المستخدمة على 

  )1(سلوكیات العملیة و بالتالي على قدرة التنظیم على تحقیق األھداف التي یتوخاھا بكفایة و فعالیة

السلوك التنظیمي ھو سلوك ناتج عن تفاعل أعضاء جماعة التنظیم. ھذا التفاعل ف ،كما رأینا سابقاو

الذي یحدث بناءا على العالقات االجتماعیة التي تحدث بینھم والتي تتأطر وفق النسق االجتماعي والثقافي 

المشترك لھذا التنظیم. ومنھ فالسلوك التنظیمي "یعنى أساسا بدراسة سلوك الناس في محیط تنظیمي. وھذا 

یتطلب فھم ھذا السلوك والتنبؤ بھ والسیطرة علیھ، وعلى العوامل المؤثرة في أداء الناس كأعضاء في 

 )2(التحكیم أو المنظمة"

ولقد حظي السلوك التنظیمي في بادئ األمر باھتمام علماء النفس الصناعي في أوائل القرن العشرین 

حیث قام ھؤالء بدراسة الفروق الفردیة بین األفراد معتمدین في ذلك على الطریقة العلمیة في حل الكثیر من 

المشكالت التي تواجھ المنظمة. 

وقد كان الفرد العامل مركز اھتمامھم، ثم تلتھا التجارب العدیدة التي قام بھا ألتون مایو ومجموعة من 

- 1924زمالئھ، حول أھمیة العالقات اإلنسانیة في زیادة اإلنتاجیة بشركة وسترف إلكتریك في عامي (

1927 .(

واستمر الحال على ھذا المنوال بعد أن تطورت حركة العالقات اإلنسانیة في األربعینیات وما تالھا 

من سنوات وذلك على ید " میكجر ولیكرت وأرجیرز وتركزت معظم الدراسات  على دوافع العاملین 

والقیادة اإلداریة، وفي أواخر الستینات وأوائل السبعینات المیالدیة أخذت الدراسات والبحوث في مجال 

 .372-371، مرجع سابق،  صالسلوك التنظیمي، دراسة السلوك االنساني الفردي و الجماعي في منظمة- محمد قاسم القریوتي،  )1(
 .20 ص ،2000 مصر والتوزیع، للنشر وائل دار ،معاصرة رؤیة التنظیمي السلوك إدارة: مصطفى سید  أحمد.)2(
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السلوك اإلنساني والتنظیمي تھتم ال بالعامل وجماعات العمل فحسب بل أیضا بتفاعل العاملین في منظمات 

العمل وھذا فتح بدوره الباب على مصراعیھ لتظھر مدرسة السلوك التنظیمي لیتطور ھذا العلم بعدھا ویأخذ 

صیغة حادة ولتكون لھ أرضیة خصبة ینطلق منھا. 

) یمثل التطور التاریخي للسلوك التنظیمي 01والشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 ٭العدیلي: المصدر

إال أن ھناك من الباحثین من یرى البحث في ھذا المجال لیس بالجدید وھو مناف للحقیقة التاریخیة 

والعلمیة. "فالسلوك اإلنساني كان دائما موضوع مالحظة وتبصر منذ بدایة التحضر البشري، كما أن التربیة 

 وقد كان لدى المصریین القدماء مدارس ،والتعلیم تعدان من أھم وسائل تكوین السلوك اإلنساني وتعدیلھ

متقدمة لتأھیل رجال اإلدارة والحكم والجنود وتدریبھم، كما أن الفلسفة الكونفوشیوسیة، كانت تركز على 

التربیة العملیة والمیدانیة أكثر من التربیة النظریة والفلسفیة" كما أن الحضارة الیونانیة كانت غنیة 

بالدراسات الفلسفیة والنفسیة، مثل تحدید أنواع الشخصیات، على ید فالسفتھا العظام أمثال أرسطو وسقراط 

. )1(وغیرھم

كما اھتم العرب قدیما بالسلوك اإلنساني، حیث كان یشترط فیمن یرغب في ممارسة العمل في 

الدواوین أن یتصف بصفات معظمھا صفات سلوكیة، كحسن األدب، واألمانة، والنزاھة....الخ. 

 .14 ص سابق، مرجع العدیلي، محمد ناصر ٭
، ص 1998، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، 1، ط(التنظیمي) والعلوم السلوكیة اإلداري السلوك الحسنیة، إبراھیم سلیم)   1(

19 .

 الصناعي النفس علم

 التنظیمي السلوك

 الجماعة اإلنسانیة العالقات

 المھارات: الفرد
 واالتجاھات المواقف

 الذكاء

 التقنیة العلوم

 النفس علم ـ

 السالالت علم ـ

 االجتماعیة العلوم

 السیاسیة العلوم ـ

 التاریخ ـ

 االجتماع وعلم االقتصاد ـ

 الفرد

 الجماعة ـ

 المنظمة ـ

 البیئة ـ
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إن اإلحساس الفطري والتفكیر البدیھي یساعد ولو جزئیا على فھم السلوك اإلنساني والتنبؤ بھ -

(وضبطھ والتحكم فیھ نسبیا)، وكذلك فإن الخبرات والتجارب السابقة المدونة وغیر المدونة. یمكن أن تساعد 

، التي تعطي إجابات مبررة للمنظمةعلى فھم السلوك اإلنساني، ولكن ھذا لیس بدیال عن الدراسة التحلیلیة 

 )1 (عن تفسیر سلوك اإلنسان وھو ما تحتاجھ المنظمات الحدیثة إلدارة التنظیم البشري.

فبالرغم من تزاید استخدام األداء اآللي والتجھیزات المرتبطة بالحاسبات اآللیة في التشغیل التلقائي 

(األوتوماتیكي) یبقى اإلنسان ھو المخطط والمشغل، وتبقى سلوكیات العاملین متأثرة لحد كبیر بسلوكیات 

. )2(مدیریھم أو رؤسائھم بشكل عام

كد بدوره أھمیة دراسة السلوك التنظیمي، وعالقتھ باإلنتاجیة في أي تنظیم سواء كان 2نوھذا ما یؤ

صناعي أو خدماتي أو في المجال التربوي. 

 وتتطلب ھذه الدراسة فھما للعناصر التالیة كما ھي مبینة في الشكل التالي:

مثل إطار دراسة السلوك التنظیمي.  ي)02 ( رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 .20مرجع سابق، ص  المصدر: أحمد سید مصطفى،

 

وبمعنى آخر فعلى الدارسین أن یھتموا بدراسة تفاعل الجوانب الثالثة فیما بینھا لدراسة السلوك 

التنظیمي (السلوك الفردي- المنظمة- البیئة) "ال التركیز على دراسة السلوك الفردي على حدى ودراسة 

المنظمة على حدى حتى ال نغفل جانب تفاعلھما وما للمنظمة من تأثیر على سلوك أفرادھا. 

 .20 ص سابق، مرجع الحسنیة، ابراھیم سلیم)  1(
 .20 ص سابق، مرجع مصطفى، سید أحمد)2(

 الخارجیة البیئة مؤثرات

 الناس سلوك

 الفاعلیة من معین بمستوى تنظیمي أداء

 العمل وإنجاز تنظیمیة عملیات

 اإلدارة كلیة التنظیمي المحیط
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والشكل اآلتي یبین النظرة الشاملة للسلوك التنظیمي: 

) یبین طبیعة السلوك التنظیمي: 03شكل رقم (

 

 

 

 

  

 

. 7٭ المصـدر: راویة حسن، مرجع سابق، ص 

فكل شخص یأتي للعمل بالمنظمة ومعھ مجموعة من الخصائص الشخصیة، والخبرة من العمل في 

المنظمة أخرى، وخلفیة شخصیة معینة، وعند محاولة التعامل مع ھؤالء األفراد ال بد للسلوك التنظیمي أن 

كما علیھ التعرف  )1(ینظر بعین االعتبار إلى ھذه الخصائص الشخصیة التي أتى بھا األفراد إلى المنظمة

على اھتماماتھم وحاجاتھم واتجاھاتھم وأھدافھم الشخصیة، وعلى كیفیة تعاملھم واتصالھم بغیرھم من 

 أعضاء الفریق، والكیفیة التي یتعاملون بھا مع بیئة التنظیم كالبیئة المدرسیة باعتبارھا تنظیم اجتماعي.

أما بالنسبة للمنظمة ذاتھا فھي قائمة قبل أن یلتحق الفرد للعمل بھا، وأیضا مستمرة وباقیة في العمل 

بعد أن یترك الفرد العمل، لذلك فإن وجود المنظمة واستمرارھا، یجعلھا عنصر حیوي وھام یجب أخذه في 

االعتبار عند دراسة السلوك التنظیمي... ومن ثم یجب النظر لألفراد على أنھم یمثلون قیمة كبیرة للمنظمة 

یجب الحفاظ علیھا، واالستثمار فیھا لزیادة قیمتھا للمنظمة، كما یجب أن یتفھم المدیرون الدوافع واألسباب 

 حتى  یستطیعون تحقیق النتائج المرجوة واألھداف المسطرة.)2(وراء تصرف األفراد بطریقة معینة

 .7 ص سابق، مصطفى، مرجع سید أحمد)1(
 7 ص سابق، مرجع حسن، راویة  )2(

 المنظمة في اإلنساني السلوك

 

 

 

 المنظمة

 والمنظمة الفرد بین التفاعل

 البیئة
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و السلوك التنظیمي ھو حركات وتصرفات، ألحداث عملیة التكیف مع ما تقتضیھ الحیاة التنظیمیة ف   

، والتي  : العناصر المشتركة للسلوك التنظیميلإلحاطة بجوانب ھذا السلوك داخل المنظمة یقدم ھلریغل

: )1(ما یلي موزعة كتعتبر مكونات لھذا السلوك، وھي

 اآللیات الفردیة: -1

- لكل عضو داخل المنظمة خصوصیاتھ الشخصیة ینفرد بھا، وتمیزه عن غیره، وانطالقا منھا تتبلور 

نظرتھ للمحیط التنظیمي، والتفاعلي داخل المنظمة ھذه التصورات تكون باستمرار على ارتباط وثیق 

بالجانب السلوكي للتنظیم، وتساھم بقسط كبیر في بلورة الفعل االتصالي، واألثر التحفیزي، و قدرة و تدعیم 

 واألداء والجدارة.

  اآللیات الشخصیة و الجماعیة: -2

- الفرد اجتماعي بطبعھ، یتعذر علیھ العیش بعیدا عن الجماعة، إلى درجة أن ھویتنا الشخصیة تتأكد 

عن نظرة ومعاملة اآلخرین لنا، فعملیة اندماج الفرد داخل الجماعة تفرض علیھ فھم دینامیكیة وتحرك 

أعضائھا، واستنباط المعاییر والقیم التي تسیر علیھا، بغیة الحفاظ على االلتحام، فبعض المنظمات تخطط 

برامج لتحقیق اندماج المنصبین الجدد، في حین أخرى تدرك المھمة لرفقاء العمل. 

اآللیات التنظیمیة: - 3 

 تحدید المناصب)، مجموعة من ،   تفترض ھذه المیكانیزمات (الثقافیة التنظیمیة، تنظیم المنظمة

االتفاقات الفنیة المتعلقة بطریقة سیر المنظمة كمنھج للعمل، السیاسة وثقافة المنظمة، بحث تشترط الفعالیة 

أن یكون العامل باستمرار على إطالع تام بالوظیفة والھیاكل التنظیمیة للمنظمة، فاآللیات التنظیمیة تشكل 

األرضیة التي تنتظم علیھا سلوكیات كل عضو، وانطالقا منھا یتم تقییم والتنبؤ بھ، تلك اآللیات الثالث التي 

  و للسلوك التنظیمي أنواع منھا:تشكل السلوك التنظیمي، واالحتكام إلیھا في التنبؤ بھ.

 :أنواع السلوك التنظیمي -

یمكن تصنیف السلوك وكما راینا في تحدیدنا لھذا المفھوم بشكل عام إلى ثالث أنواع، رغم أنھ ال 

 :)1(یمكن الفصل الواحد منھا على اآلخر، وھي كاآلتي

( 1 )   D  .Hellriegel, L gohn  W , Slocum et Richard Woodman : Management des organisations ,ed , De 
Beock, Bruxellos , 1992 , P 29-31 . 
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 السلوك الفردي: -

 یمثل ھذا السلوك أبسط صور السلوك التنظیمي، من حیث المثیر، واالستجابة لفرد واحد، أي 

تفاعالت الفرد إزاء المثیرات، التي یتعرض لھا إلى حیاتھ الیومیة، یعبر عن نسق الشخصیة. 

 السلوك الجماعي: -

 وھو سلوك الجماعة، التي تتصف بالقدرة على تطویر قواعد، وعادات سلوكیة بصورة تلقائیة،  -

 تخالف ما ھو مقابل وشائع، ھذا ما قد یكون ثقافات فرعیة تعصف بالمنظمة و توازنھا.

 السلوك االجتماعي: -

یتمثل ھذا النوع من صور السلوك عالقة فرد بغیره من أفراد الجماعة التي ینتمي إلیھا، فارتباط 

شخص بشخص آخر یترتب علیھ سلوك معین، نتیجة تأثیر كل منھما على اآلخر، نتیجة عالقة تفاعلیة بین 

أفراد الجماعة، یتم بناء سلوكات مشتركة، تحتكم إلى نسق تفاعلي متوازن، من شأنھ إنتاج ثقافة موجھة، 

 وماطرة لسلوكاتھم كقبول مشترك.   

دراسة السلوك التنظیمي وأھدافھ:  ا: أھمیةنيثا

للسلوك التنظیمي أھمیة كبیرة في حیاة المنظمات وخاصة في المؤسسات التربویة القائمة على تكوین 

وإعداد الرأس المال البشري، لذا فإن ھذه األھمیة تأتي من أھمیة العنصر اإلنساني في المنظمة. مھما ارتقت 

ألتمتھ واإلدارة عن بعد. وتطورت أجھزة اإلنسان اآللي (اإلنساني) سیظل ھو العنصر األخیر المحرك لھذه 

األجھزة عن طریق ضغط على زر أو فتح جھاز... باإلضافة إلى أن المنظمة تعد مجتمعا صغیرا تتمثل فیھ 

لذا فیعد السلوك التنظیمي من  )2(جمیع قوى المجتمع الثقافیة واالقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والسلوكیة

الموضوعات ومجاالت البحث الھامة، للمھتمین برفع الكفاءة اإلنتاجیة و المردود لمختلف المؤسسات ومنھا 

وتحمیس الفرد في اتجاه سلوك منتج وفعال.  التعلیمیة، وذلك بتحفیز

: )3(كما أن أھمیة دراسة السلوك التنظیمي والحاجة إلى فھم السلوك اإلنساني یقدم للفرد بما یأتي

یساعد الفرد على فھم نفسھ الذي یمكنھ من اتخاذ القرار السلیم لحیاتھ.  -1

. 26-25، ص1995، دار الفكر للنشر و التوزیع، عمان2، طالسلوك التنظیمي (مفاھیم و أسس)كامل محمد المغربي،   )1(
. 20 ص سابق، مرجع الحسنیة، إبراھیم سلیم  )2(
. 15،ص2008 عمان، ، والتوزیع للنشر أسامة دار ،1ط ،اإلداري التنظیمي السلوك ، عوض عامر  )3(
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 تھذیب الروح وتوصل الفرد للتوازن بین جوانبھ الروحیة والجوانب المادیة. -2

 تدعم امن الفرد واستقراره وطمأنینتھ . -3

 تزید من مھارات اإلنسان في فھم الناس وفھم الفروق الفردیة بینھم. -4

 تساعد الفرد في إدراك الفرد العوامل المؤثرة في أنواع السلوك المختلفة. -5

 توصل الفرد إلى صحة نفسیة سلیمة . -6

 یدرك الفرد موقعھ في الحیاة والدور الذي یقوم بھ ویرسم لنفسھ أھدافا واقعیة. -7

 تساعد الفرد في إقامة حیاة أسریة سلیمة . -8

 تدعیم النشاط  المھني  للفرد، وتزید من فرص نجاحھ في العمل.     -9

ومن ھنا یتضح بجالء أن فھم السلوك التنظیمي للفرد أو الجماعة من شأنھ أن یساھم بتحقیق األبعاد 

:  )1(التالیة

االختیار السلیم لألفراد العاملین في المنظمة وتوفیر الوظائف أو األنشطة التي تتالءم مع  -1

قابلیتھم وقدراتھم الوظیفیة. 

 إن االختیار الرشید لألفراد العاملین من شأنھ أن یسھم في زیادة مستوى الرضا الوظیفي -2
 وھذا ینعكس أثره بوضوح في زیادة اإلنتاجیة وتحسین النوعیة في األداء.

یساھم التنبؤ بسلوك األفراد أو الجماعات العاملة في المنظمة في تحدید األطر العامة  -3

المرتقبة وھذا یؤدي إلى وضوح الرؤیا في األفاق التخطیطیة للمنظمة ویقلص من اثر الحدس أو التخمین في 

 الخطط المستھدفة.

 یساھم ذلك في تحقیق مستوى عالي من الرقابة والسیطرة على الموارد البشریة للمنظمة -4

 مما یؤدي بدوره لتحقیق المنظمة في الحفاظ على مواردھا البشریة وتطویرھا في المجاالت المختلفة .

إن دراسة وتحلیل السلوك الفردي والجماعي في المنظمة من شأنھ أن یساعد في بناء  -5

 أنظمة الحوافز وبرامج التدریب والتنمیة والتطویر للموارد البشریة في المنظمة . 

. 25 ص ،2008 والتوزیع،عمان، للنشر دارإثراء ،1،ط)معاصرة مفاھیم (التنظیمي السلوك وأخرون، الفریجات حمود كاظم خضیر  )1(
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الفصل الثاني : طبیعة السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة وأھمیة دراستھ 

تعزیز دور اإلدارة في تحسین سبل االتصال الفعال بین األفراد والجماعات، وخلق  -6

 عالقات إنسانیة قادرة على إطالق قدرات اآلخرین في مجاالت العمل واألنشطة المختلفة.

تعزیز دور التفاعل االجتماعیتین العاملین، مما یساھم في بلورة روح الوالء واالنتماء  -7

 وخلق قواعد ثقافیة منظمة في تطویر أداء المنظمة.
:  )1( بالغة تفید فيأھمیة لدراسة السلوك التنظیمي أنویرى محمد الصیرفي  

 الفرد بطبیعتھ یرغب في التعلم و اكتساب مفاھیم جدیدة ومن ثم فواجب اإلدارة تھیئة الظروف أن

 التي یستطیع الفرد من خاللھا كسب المعارف والخبرات التي تؤثر إیجابیا على سلوكھ.

كبر حجم المنظمات اإلنتاجیة حتم وجود ما یعرف بالتجمعات غیر الرسمیة ومن ثم فإن  .1

على اإلدارة أن تھیأ الظروف التي یستطیع أعضاء ھذه التنظیمات تحقیق أھدافھم بما ال یتعارض مع أھداف 

 التنظیمي الرسمي.

التفاعالت المتبادلة بین مستویات التنظیم وما تتضمن من صراعات ونزاعات تنعكس  .2

على سلوكیات العاملین ومن ثم فالبد من استثمار ھذه الظاھرة وتوجیھھا التوجھ السلیم بما یخدم مصلحة 

 التنظیم وال یعیق تحقیق أھدافھ.

القیادة تتمثل في القدرة على التأثیر لذاك نجد كثیرا من المتھمین بالجانب السلوكي حاولوا  .3

 تحدید النمط القیادي األكثر تأثیرا على سلوكیات المرءوسین وذلك من خالل دراستھم للسلوك التنظیمي.

الدراسة العلمیة للسلوك التنظیمي تساعد في تقدیر نوعیة الحوافز المستخدمة لتوجیھ  .4

 سلوك األفراد في المستویات اإلداریة المختلفة.

 القدرة على فھم سلوك األفراد بالمنظمة وتشخیص المشكالت السلوكیة التي یعانون منھا. .5

تحدید أسباب ونتائج ھذا السلوك مع تحدید العوامل التي ساعدت على ظھورھا، وتعد ھذه  .6

 الخطوة أساسیة للتعرف على مختلف السلوكیات التي تحدث داخل المنظمة.

المساھمة في التنبؤ بالسلوك التنظیمي، فمن خالل دراسة األنواع المختلفة للسلوك  .7

وأسبابھا یمكن التنبؤ بنوعیة السلوك. وبطبیعة الحال سیكون من الصعب على إدارة المنظمة أن تتوقع 

  السلوك إال إن دراسة السلوك سوف تعطي مؤشرا التجاھات السلوك بشكل عام على األقل.أنواعمختلف 

 إمكانیة التحكم في السلوك التنظیمي وضبطھ قدر اإلمكان. .8

تحدید أنسب األسالیب اإلداریة والقیادیة واألنماط المختلفة التي یمكن استخدامھا لمواجھة  .9

 األنواع للسلوك

 .163-162محمد الصیرفي، مرجع سابق، ص   )1(
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وبناء على ذلك یمكن أن نقول أن ھناك ثالثة أھداف لدراسة السلوك التنظیمي: 

 التعرف على مسببات السلوك. -1

 التنبؤ بالسلوك في حالة التعرف على ھذه المسببات. -2

 التوجیھ والسیطرة والتحكم في السلوك من خالل التأثیر في المسببات ومن ھنا وتأسیسا على ما -3

سبق یمكن تلخیص أھمیة السلوك التنظیمي في بعض النقاط الھامة وھي: 

أھمیة الموارد البشریة للمنظمة استلزم ضرورة االھتمام بدراسة وفھم سلوك األفراد بما لھا من  -1

 تأثیر على فعالیة المنظمة.

تغییر النظرة إلى الموارد البشریة، وجذب االنتباه إلى ضرورة االھتمام بتنمیة وتطویر ھذا  -2

 المورد ویمكن تحقیق ھذا االستثمار فیھ لزیادة الكفاءة وتحسین مھاراتھ.

وجود تعقیدات في الطبیعة البشریة ووجود االختالفات الفردیة التي تمیز ھنا طرق تعامل  -3

 )1 (متمایزة تتناسب مع ھذه االختالفات ھذا زیادة للتأثیر والتحكم في ھذا السلوك.

ولسلوكھ ھذا ومواقفھ بدوره محددات ومكونات لھا تأثیر علیھ من أھمھا: 

 الدوافع والحوافز: -1

للدوافع أثر كبیر على كمیة الجھد الذي یبذلھ الفرد في عملھ، ومن جھة النظر اإلداریة تشكل الدوافع 

واحًدا من بین أھم المواضیع التي یجب أن یھتم اإلداریون بما تیسره لھم من قدرة على التنبؤ على ما 

داخلي للسلوك  )2(سیكون علیھ السلوك التنظیمي ویمكن ھذا التمییز بین الدافع والحافز، فاألول ھو محرك

الفرد یصدر من ذاتھ إلشباع حاجة معینة في حین أن الثاني ( الحافز) فھو محرك خارجي للفرد یعمل على 

 إثارة حاجة معینة وتقویة شدة إلحاحھا .

 

 

. 199 ص ،2000 عمان، والتوزیع، للنشر الشروق دار ،1ط ،اإلداریة والمنظمات الحدیثة االتجاھات عبوس، منیر زید  )1(
 121 ص سابق، مرجع الطویل، صالح الرحمن عبد ھاني  )2(
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الفصل الثاني : طبیعة السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة وأھمیة دراستھ 

 االتجاھات والقیم:  -2

تكامل من المفاھیم والمعتقدات والعادات والدوافع والمیوالت السلوكیة متعرف االتجاھات بأنھا نظام 

ھي أسلوب منظم منسق في التفكیر والشعور ورد الفعل تجاه الناس والجماعات والقضایا االجتماعیة، وتجاه 

 ألن االتجاھات تتضمن ثالثة أجزاء ،یجابیة أو سلبیةإ، وھي مشاعر )1(أي حدث في البیئة بصورة عامة

رئیسیة كما یراھا علماء السلوك وھي عاطفة وإدراكیة، الجزء العاطفي یرتبط باالتجاه ویشیر إلى ما نرید 

رغب في الشيء، والجزء اإلدراكي، وھو ما یتعلق بالمعتقدات التي نوما ال نرید وما نحب وما نكره، وما 

 وتتكون من المعتقدات من األفكار والمعارف والتفسیر المنطقي ،یتبناھا الفرد اتجاه الشيء أو الحدث

 .)2(للعالقات بینھما، أما الجزء السلوكي وھي التصرفات التي یظھرھا الفرد اتجاه الشيء

 ومن ھنا یمكن اعتبار التجاھات من المحددات األساسیة للسلوك التنظیمي حیث یلتحق الفرد 

بالمؤسسة وھو یحمل مجموعة من القیم واالتجاھات واألفكار من البیئة االجتماعیة الخاصة ثم یكتسب 

مجموعة أخرى من القیم واالتجاھات واألفكار داخل المؤسسة، وھذا بطبیعة الحال كلھ لھ تأثیر بشكل أو 

بآخر على سلوكاتھ وتصرفاتھ، أما بالنسبة للمعتقدات التي یعتقد الفرد بقیمھا ویلتزم بھا وبضمانھا وھي التي 

تحدد لھ عادة الصواب من الخطأ والجید من السیئ والمفتول من المرفوض فالقیم داخلیة لإلنسان، وتنمو 

وتتطور من خالل العائلة واألصدقاء والتعالیم الدینیة ومكان العمل، فالقیم بھذا ھي المرشد والدلیل للسلوك 

والتي یتم في ضوئھا اتخاذ تصرف معین عن اآلخر، فھي بمثابة المعیار الذي یحتكم إلیھ الفرد في تقییم 

. )3(سلوكھ وسلوك اآلخرین، وتختلف القیم عن االتجاھات في أنھا أكثر رسوخا وثباتا

 الشخصیة: -2

إن شخصیة الفرد شأنھا شأن قیمھ واتجاھاتھ قد تم تشكلھا قبل دخول میدان عملھ ومع أن الشخصیة 

وال یمكن فھم السلوك ) 4(یمكن أن یتم فیھا تعدیل أو تغییر غیر أنھا أصل إلى الثبات النسبي منھا إلى التغییر

 اإلنساني دون فھمھا.

فھي من أھم العناصر التي تؤدي إلى تفھم السلوك فھي تعمل على التفسیر والشرح ثم التنبؤ بالسلوك 

فمن الضروري توفر فھما موضوعیا وعلمیا لشخصیة األفراد داخل التنظیم، حتى یتم توجیھ سلوكھم، 

 ،2004 العامة، الجزائر، المحمدیة دار ،)وتطبیقیة نظریة دراسة( التنظیمي والسلوك البشریة الموارد إدارة عدون، دادي ناصر  )1(
. 111ص

 .17 ص ،1993عمان،  ، الشرق دار مكتبة ،1ط ، الجماعة الفرد لسلوك دراسة التنظیمي السلوك: القیروني قاسم محمد  )2(
. 18 ص سابق، مرجع القیروتي، قاسك محمد  )3(
. 18 ص سابق، مرجع الطویل، صالح الرحمان عبد ھاني  )4(
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التوجیھ الصحیح تبعا للفروق الفردیة بینھم، والشخصیة ھي عبارة عن نظام من االتجاھات والمیوالت 

واالستعدادات التي تحدد نمط استجابة الفرد وتكیفھ مع البیئة المحیطة، وبھذا فإن سلوك الفرد ینعكس من 

خالل شخصیتھ، وأن خصائص الشخصیة بدورھا تنمو وتتطور نتیجة لالتجاھات التي بدورھا تتطور نتیجة 

. )1(اإلدراك والتعلم

وعلى ھذا األساس فإن فھمنا لشخصیة الفرد یفید في فھم سلوكھ وتصرفاتھ داخل المؤسسة وعن 

حاجاتھ. 

 التعلم واإلدراك: -3

اإلدراك من أھم العوامل التي تساھم في تشكیل سلوك اإلنسان، وإن سلوك الفرد یمثل انعكاسا 

إلدراكھ، ویؤثر بوضوح في عملیة االتصال ویحدد فعالیتھا التي تظھر في سلوكھ إلى حد كبیر، ویمر تفھم 

سلوك األفراد في المؤسسة عبر االطالع على إدراكھم للواقع الذي یعیشون فیھ، ألن إدراك الفرد لھذا الواقع 

 فواقع الفرد یلعب دورا ھاما في كیفیة إنجازه وفي نوعیة ،یؤثر إلى درجة كبیرة على استجابتھ لألحداث

عالقاتھ مع اآلخرین، والواقع مفھوم شخصي یتأثر ویتحدد من خالل مدركات الفرد. 

لذا یجب على المؤسسات التي یعمل بھا األفراد أن تكون بیئات صحیة تعزز الجوانب اإلیجابیة لدى 

الفرد، وخاصة المؤسسات التربویة والتي ھي في رسالتھا الحقیقیة تقوم على إعداد وتنشئة األفراد أساس 

تنمیة..... أما بالنسبة للتعلم فھو عبارة عن التفاعالت التي تتم بناءا علیھ مواقف معینة، وینتج عنھا تغیر 

السلوك، فالتعلم ھو تغیر ثابت نسبیا في السلوك یحدث نتیجة للتجربة. فالسلوك عادة یتكون نتیجة لخبرات 

یكتسبھا الفرد عن طریق مؤسسات التنشئة االجتماعیة المختلفة، سواء كانت رسمیة أو غیر رسمیة، ویعتمد 

على قاعدتین أساسیتین: 

أن الفرد یمیل إلى الحفاظ على السلوك أو الممارسات التي تجد تشجیعا وتعزیزا فالشخص الذي  -1

 فإنھ یحاول الحفاظ على السلوك، أما إذا لم یجد ،یؤدي وظیفة یجد كفاءة ویتلقى نتیجة ذلك تشجیعا إیجابیا

 التشجیع المالئم فإنھ غالبا ما یمیل إلى تخفیض جھوده في المستقبل.

. 105، ص مرجع سابق المغربي، محمد كامل  )1(
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إن التشجیع الذي یقوم بعد األداء مباشرة یكون لھ أثر قوي في  تحفیز الفرد على تكرار سلوكھ  -2

والتي تشمل كما رأینا على مكونات عدة من أھمھا، بناؤه )1(من التشجیع الذي یأتي متأخرا بعد األداء

 المعرفي، وقیمھ واتجاھاتھ، وشخصیتھ، ودوافعھ، وطریقة إدراكھ للموافق كما ھي مبینة في الشكل التالي:

. *بین متغیرات البعد الفردي في السلوك التنظیمي) 04 (الشكل رقم

 

 

 

 

 

 .120 ھاني عبد الرحمان صالح الطویل، مرجع سابق، ص المصدر:

 الجماعة: -

تتم غالبیة األنماط السلوكیة لألفراد العاملین في المنظمات اإلداریة في إطار اجتماعي. فالسلوك 

الفردي كفرد یختلف عنھ عندما یكون ھذا الفرد عضوا في جماعة العمل، ھذا بسبب ما تفرضھ ھذه الجماعة 

. ولفھم )2(من قیود ومعاییر على سلوك الفرد بھدف إتباع أنماط سلوكیة دون غیرھا في المواقف المختلفة

ھذا فمن الضروري البحث في دینامیكیة الجماعة أو جماعة العمل والقواعد والمعاییر والقیم التي تحدد 

األنماط السلوكیة ألفرادھا. 

 ،2002 القاھرة القاھرة، والتوزیع، للنشر الفجر دار ،1ط الحزامي، أحمد الحكیم عبد ترجمة ،التنظیمي السلوك سوء أكروید، ستیفن) 1(
 .19 ص

 
. 398 ص سابق، مرجع حسن، راویة)  2(

 اتجاھات معرفة قـیـم

 إدراك

 دافعیة شخصیة
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نامیات الجماعة، قبیل الحرب العالمیة الثانیة. إن ي) أول من أدخل مفھوم د1890- 1947ویعد لوین (

ھا ئالمحور األساس للباحثین السلوكیین في ھذا المیدان یدور حول دراسة الجماعات الصغیرة من حیث بنا

. )1(ونشاطاتھا وقیادتھا، والمناخ االجتماعي والقیم والمعاییر السائدة لدى ھذه الجماعة

ودراسة طبیعة العالقات بین أفرادھا ونوعیتھا وتأثیرھا على إنتاجیة التنظیم، وھذه الدراسة من خالل 

- سیرینالكشف عن طبیعة العالقات داخل التنظیم المدرسي. وبالذات بین أطراف العملیة التربویة (الم

األساتذة- التالمیذ). وتأثیرھا على األداء التربوي لألساتذة وعلى نتائج التالمیذ الدراسیة. 

حیث أن التحلیل الموضوعي للعالقات بین األشخاص یعطینا فھمنا واضحا للسلوك اإلنساني، وطبیعة 

المشكالت الفردیة والجماعیة والمجتمعیة، وال سیما أن كل ما یجري في الحیاة االجتماعیة ینتھي في آخر 

وخاصة في المجال التربوي الذي یتطلب توفر بیئة مدرسیة ) 2(تحلیل لھ إلى طبیعة العالقات بین األفراد

یكرت" في دراساتھ أن الجماعات التي لصحیة، والتي من أھم مقوماتھا. وحدة الجماعة التربویة فقد أظھر "

وھذا بدوره )3( تعطي إنتاجیة أكبر من الجماعات غیر المتالحمة،تتمیز بدرجة عالیة من التالحم والترابط

یتطلب قیادة حكیمة، ھذه األخیرة التي لھا أھمیة كبیرة في العملیة اإلداریة. «فأیة جماعة دون قائد ال تتحدى 

 فال بد ألیة جماعة عمل من قائد یتوفر فیھ القدرة على توجیھ جماعة العمل باتجاه ،كونھا حشد غیر منضبط

كما ھو الحال بالنسبة لمدیر المؤسسة التعلیمیة ودوره في نجاح العمل المدرسي، ) 4(تحقیق أھدافھا المحددة

. وتحقیق المؤسسة ألھدافھا

 التنظیم: -3

ن بنى ووظائف بینھا اعتمادیة متبادلة، والمؤسسة أیضا تتألف من مي نظام متكامل هالمؤسسة 

جماعة، وكل جماعة تتألف من أفراد یجب أن یعلموا بانسجام وتناغم، ویجب أن یكون لدى كل فرد منھم 

تصور عما یعملھ األفراد اآلخرون وكل فرد یجب أن یكون قادرا على التواصل ولدیھ انضباط كاف لاللتزام 

والطاعة، فالنظام المؤسسي ال یعرف بجدرانھ أو حدوده، ولكن ببعده البنیوي المشتمل على أنماط السلوك 

. )5(اإلنساني الموجود فیھ، وھذه األنماط لیست جامدة ولكنھا في حالة توازن دینا مي مستمر

. 86 ص سابق، مرجع الحسنیة، إبراھیم سلیم)  1(
)2(  
. 95 ص سابق، مرجع عدون، دادي ناصر)  3(
 .123 ص سابق، مرجع الطویل، صالح الرحمان عبد ھاني)  4(
 .317 ص نفسھ، المرجع)  5(
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وتتأثر بعوامل عدة منھا الھیكل التنظیمي والتكنولوجیا (التجھیزات وطرق العمل المستخدمة)،والقیادة 

بنظم اإلدارة التي تعنى بتخطیط وتوجیھ ومراقبة العملیات التنظیمیة، ومن ثم یتركز االنتباه على أثر الھیكل 

كما أن لكل تنظیم ثقافة وأعراف وتقالید  )1(التنظیمي وتصمیمھ، وأنماط اإلدارة على سلوك الناس في التنظیم

خاصة بھا تعمل على توجیھ سلوك أفراده، كما ھو الحال في المؤسسة التعلیمیة والتي تعتبر كتنظیم جماعي 

رسمي، لھ ثقافة خاصة بھ، تعرف بالثقافة المدرسیة والتي تطبع سلوك أفراده ولھا تأثیر كبیر علیھ وعلى 

 أدائھ.

فثقافة المنظمة ھي التي تحدد أنماط السلوك وطرائق التعامل المعیاریة المتعارف علیھا داخل 

 )2 (المنظمة.

كما أن لطریقة تصمیم وظائف النظام من حیث بساطتھا أو تعقدھا، ورتابتھا أو مرونتھا، وتكاملھا أو 

استقاللھا. وما شابھ ذلك من سبل تصمیم یمكن أن نختار من بینھا اإلداري، أثره على قناعة العاملین ومدى 

رضاھم عن عملھم غیر أن سلوكات العاملین في أي نظام تتأثر إلى حد كبیر بطریقة تقییمھم، وبالمعاییر 

المستخدمة في ھذا التقییم، وكذلك بطریقة مكافأتھم، حیث أن لكیف المكافأة وكلھا أثره على السلوك وعلى 

. )3(تفاعل العاملین مع أھداف النظام

. لذا  على القائد أن یراعي ھذا الجانب فیھ

 البیئة: -4

تعمل المنظمة ضمن بیئة خارجیة تضمھا وتؤثر فیھا من جوانب متعددة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة 

وسیاسیة وعلمیة فنیة (تكنولوجیا). 

كما تؤثر المنظمة في بیئتھا الخارجیة من خالل جھود اإلدارة في اقتناص ما تتیحھ البیئة من فرص 

بالنسبة للمؤسسة التعلیمیة: و

فلھا نوعان من البیئة الخارجیة والتي تقع خارج حدودھا وھي: 

میة على يعلت*البیئة الخارجیة البعیدة: وھي تلك القوى والعوامل المجتمعة التي تؤثر على المؤسسة ال

عناصر البیئة القریبة بطریقة مباشرة، ولكن وعیھا قد ال یكون واضحا. 

. 24 ص سابق، مرجع مصطفى، سید أحمد)  1(
. 88 ص سابق، مرجع الحسنیة، إبراھیم سلیم)  2(
 .124 -123 ص سابق، مرجع الطویل، صالح الرحمان عبد ھاني)  3(
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*البیئة الخارجیة القریبة: وھي تلك القوى البشریة كالعمالء، والجمھور وأولیاء األمور، مؤسسات 

. )1(المجتمع المدني

كما للمؤسسة التعلیمیة كذلك بیئة داخلیة وھي تشمل كل ما یقع داخل المدینة، سواء في بنائھا 

االجتماعي، والتي تنشأ فیھا العالقات والتفاعالت داخل األنشطة المدرسیة المختلفة سواء داخل الفصول أو 

 .)2(قاعات الدراسة، أو في المعامل أو في المالعب

أي أنھا تتم داخل المدرسة كلھا كنظام اجتماعي یرتبط فیھ التالمیذ بطرق مختلفة ویقومون من خاللھا 

بأداء واجبات ومسؤولیات وفق المعاییر المحددة لألداء المدرسي وما ینتج عنھ من خبرات تربویة. 

تنشأ من خالل عملیة التفاعل بین التلمیذ والمعلم، وبین التالمیذ واإلدارة المدرسیة، وبین التالمیذ 

ومن ھنا تظھر أھمیة البیئة المدرسیة، وما یسود فیھا من ، بعضھم البعض والتي یكون لھا تأثیر على أدائھ 

عالقات تنظیمیة على أداء كل من التلمیذ والمعلم. 

:  في الفكر اإلداري- السلوك التنظیميثالثا

لم تعد اإلدارة مجرد مجموعة من األسالیب والممارسات العشوائیة والتقنیات، لتسییر المنظمات، 

وحل مشاكلھا وخاصة مع التحوالت التي یشھدھا العالم المعاصر، فأصبحت تعتمد على المفاھیم واألفكار 

والنظریات العلمیة التي توجھھا. 

ولقد تطور الفكر اإلداري خالل سنوات طویلة من الممارسات اإلداریة في المؤسسات اإلداریة 

المختلفة، و كما أسھمت دراسات وبحوث عدد كبیر من المفكرین، والعلماء في إثراء المعرفة اإلداریة 

ووضع نماذج ونظریات، ومبادئ تفسر اإلدارة كظاھرة اجتماعیة، وأثناء ھذا التطور اتسم  الفكر اإلداري 

 )3( التي وجھت إلیھ اھتمامات ھؤالء المفكرین،بسمات میزت كل مرحلة من حیث المداخل واالتجاھات

 و بعدھا ظھور المدرسة الحدیثة، والتي كان ،ابتداء من النظریة الكالسیكیة إلى مدرسة العالقات اإلنسانیة

لھا التأثیر الفعال في الفكر السلوكي التنظیمي، والتي سیتم تناولھا فیما یلي وفق لتسلسلھا الزمني، وقبل 

  التعریج على نظریة اإلدارة في اإلسالم.أوالالتطرق لذلك، سنحاول 

 

 .23 ص ،2004 والتوزیع للنشر الفكر دار عمان، ،المدرسیة الثقافة وآخرون، الغریب بدران شبل)  1(
 الطباعة لدنیا الوفاء دار ،والعلمیة) المیدانیة وتطبیقاتھا النظریة (أسسھا-المدرسیة اإلدارة في قراءات الخمیسي، سالمة السید)  2(

 .18 ص اإلسكندریة، والنشر الطباعة
-59، ص 2007، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، 1، طاإلدارة التربویةحسن محمد حسان، محمد حسین العجیمي، ) 3(

60. 
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نظریة اإلدارة في اإلسالم:  -

یعود االھتمام بقضایا الفكر اإلسالمي في مختلف موضوعاتھ إلى الحركة الفكریة التي أحیاھا منذ 

أواخر القرن الماضي رواد اإلصالح االجتماعي اإلسالمي. "وكانت باكورة ثمار ھذه الحركة قد ظھرت في 

اھتمام بعض كتاب العرب والمسلمین والمستشرقین بدراسة الحضارة اإلسالمیة بنظمھا السیاسیة 

واالقتصادیة واالجتماعیة، وكان منھجھا في غالب األمر منھاجا تاریخیا وصفیا، ولم تتعرض للفكر اإلداري 

تھ نإال جزئیا، ولم تبدأ مرحلة البحث التحلیلي الذي یعنى بمناقشة الفكر اإلداري اإلسالمي وتفسیره و مقار

 )1(بالفكر اإلداري المعاصر إال في العقد السادس من ھذا القرن"

وتتمیز نظریة اإلدارة في اإلسالم بالخصائص التالیة: 

*- إدارة ذات كفاءة و جدارة: 

لقد حثت الكثیر من اآلیات واألحادیث النبویة على ضرورة توفر الجدارة والكفاءة في الفرد المسلم، 

ن الكفاءة و الجدارة من أ وھذا یعني )2("إن خیر من استأجرت القوي األمین" وخاصة المسؤول، قال تعالى

أھم الصفات التي یجب أن یتصف بھا العامل في ھذا المجال. 

 *-إدارة أخالقیة:

یحث اإلسالم على األخالق وحسن معاملة اآلخرین، وقد كان الرسول مثاال حیا لسمو الخلق، فكان 

وإنك لعلى خلق قال تعالى في سورة القلم " )3(صادقا في لھجتھ وأمینا في معاملتھ ونبیال في إنسانیتھ
  )4("عظیم

*-إدارة شوریة: 

والذین استجابوا لربھم تعتبر الشورى ركنا من أركان الحكم واإلدارة في اإلسالم، قال تعالى" 
ولو كنت  وقال تعالى في سورة آل عمران")5("وأقاموا الصالة وأمرھم شورى بینھم ومما رزقناھم ینفقون

 .33، ص2005، دار وائل للنشر و التوزیع، عمان، 3، طالسلوك التنظیمي في منظمات األعمالمحمد سلیمان العمیان، )  1(
 .56سورة القصص، اآلیة )  2(
 .34محمد سلیمان العمیان، مرجع سابق، ص)  3(
 .04سورة القلم، اآلیة )  4(
 .38سورة الشورى اآلیة )  5(
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فظا غلیظ القلب النفضوا من حولك فاعف عنھم واستغفر لھم، وشاورھم في األمر فإذا عزمت فتوكل على 
.  )1("هللا، إن هللا یحب المتوكلین

*- إدارة تھتم بالحاجات النفسیة والروحیة والمادیة لإلنسان: 

االھتمام بجمیع حاجیات العامل النفسیة والروحیة والمادیة من الركائز األساسیة التي تعتمد علیھا 

وابتغ فیما أتاك " . وقال تعالى في سورة القصص)2("ولقد كرمنا بني آدماإلدارة في اإلسالم. قال هللا تعالى"
. )3("هللا الدار اآلخرة وال تنسى نصیبك من الدنیا

*- إدارة ذات مسؤولیة رعویة وسلطة مطاعة: 

تقترن كل من السلطة والمسؤولیة باإلدارة ویعبر عنھا في اإلسالم بالمسؤولیة الرعویة والسلطة 

 قال تعالى في سورة النساء )4(المطاعة، ویحددھا اإلسالم في الكثیر من اآلیات الكریمة واألحادیث الشریفة

. )5("یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا هللا وأطیعوا الرسول وأولي األمر منكم"

*- إدارة ذات رقابة ذاتیة: 

تعتبر الرقابة من الوظائف األساسیة لإلدارة حتى تستطیع تحقیق أھدافھا ومتابعة إنجاز أعمالھا 

بالتزام كل عامل بعملھ وإنجازه على أحسن وجھ. 

"واإلسالم ثمن الرقابة الذاتیة التي تعني رقابة الفرد المسلم على سلوكھ وضبطھ وفق تعالیم الشریعة 

اإلسالمیة باعتبار أن العمل في اإلسالم عبادة وأن اإلنسان یسعى لمرضاة الخالق الذي یعلم السر والعلن قبل 

 وأن اإلنسان یسعى لمرضاة الخالق الذي یعلم السر والعلن، قبل مرضاة الرئیس الذي ،مرضات عباده

  )6(یالحظ فقط ظواھر األمور

*- إدارة شمولیة: 

یعتبر مبدأ الشمولیة من الصفات التي تمتاز بھا اإلدارة في اإلسالم، والتي تتمثل في تشجیع العمل 

 الجماعي والتعاون من جھة، ومن جھة أخرى الحث على روح المبادرة واإلبداع، واالبتكار، والتمیز

 .159سورة  أل عمران، اآلیة )  1(
 .70سورة الشورى، اآلیة )  2(
 .77سورة القصص اآلیة )  3(
 .35محمد سلمان العمیان مرجع سابق،ص)  4(
 .59سورة النساء، اآلیة )  5(
 .35محمد سلمان العمیان، مرجع سابق، ص)6(
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*- إدارة عالمیة: 

بل  ھذه النظریة عالمیة ولیست قومیة، بمعنى أنھا ال تعرف الحدود اإلقلیمیة وال القومیات العنصریة،

تصلح ألي مجتمع، وأي قومیة تعتنق اإلسالم، من ھذا المنطلق ولكونھا نظریة عالمیة فالبد أن تكون شاملة 

 )1(تصلح لكل زمان و مكان

*- إدارة عقائدیة: 

فھي صادرة عن عقیدة دینیة وتشریع رباني ینم حیاة البشر من جمیع جوانبھا االجتماعیة والسیاسیة 

واالقتصادیة و الدینیة ......إلخ 

 إال أن فیھ من المبادئ ،ن تفاصیل النظریة اإلداریة لم ترد في القرآن الكریمأ"وتجدر اإلشارة إلى 

والقواعد األساسیة العامة ما یمكن المنظرین في شتى مناحي الحیاة من تحدید التفاصیل وتعدیلھا، كلما دعت 

الضرورة لذلك، مقتدین ومھتدین بالقاعدة الشرعیة في أال یكون ھنالك تعارض بین االجتھاد والنصوص 

. )2(الشرعیة الواردة في القرآن والسنة

 -النظریات الغربیة:

 التقلیدیة ): (-النظریات الكالسیكیة

ظھرت في مطلع القرن العشرین وحاولت إعطاء تعبیر للسلوك اإلنساني رغم اختالف نماذجھا في 

ن األفراد كسالى، وأنھم غیر أھذا التغییر، والتي كانت تستند إلى العقالنیة في ذلك. فانطلقت من كون" 

قادرین على تنظیم وتخطیط العمل، وأنھم غیر عقالنیین، وأنھم انفعالیین، وأنھ لھذه األسباب فھم غیر 

ب السیطرة على ھذا السلوك غیر الرشید فباتت جعلیھ و و قادرین على أداء أعمالھم بصورة سلیمة، وفعالة،

افتراضات ھذه النماذج الكالسیكیة تؤمن بضرورة فرض نموذج عقالني ورشید وقوي على العاملین، وذلك 

 )3(في محاولة السیطرة والتحكم في السلوك داخل المنظمات"

 و فیما یلي سنحاول عرض ھذه النماذج الثالث:

 

 .36محمد سلمان العمیان، مرجع سابق، ص )1(
 .36المرجع  نفسھ، ص)2(
 .28، ص2000،الدار الجامعیة للطبع و النشر و التوزیع، مصر، 7، طالسلوك التنظیمي ( مدخل بناء المھارات)أحمد ماھر، )  3(
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 نظریة اإلدارة العلمیة: -
ورائدھا فردریك تایلر، والذي صرح أفكارھا وفلسفتھا اإلداریة من خالل كتابھ (مبادئ اإلدارة 

 یأتي بعده فرانك وللیان جلبرث بطرح أفكار أخرى تنمي دراسات الحركة والوقت. وقد اعتمدت ،العلمیة)

ھذه النظریة على رصد الظواھر اإلداریة ودراستھا بطریقة علمیة لمعرفة القوانین والعوامل التي تتحكم في 

من أ ، وكان تایلر قد مارس عددا كبیرا من األعمال وانتھى إلى مھندس صناعي،األداء اإلنتاجي للعاملین

ن كه بأن األفراد یمؤن العاملین یمكن برمجتھم ألداء فعال في المؤسسة الصناعیة، وكان یعتقد ھو وزمالأب

لى العمل واإلنتاج عن طریق الحوافز المادیة، وتلبیة بعض حاجاتھم العضویة ألنھم یحتاجون عحفزھم 

 :)2(التي انطلقت منھا ھذه النظریة ھي)1(ه، ومن أھم القضایا واالفتراضاتيباستمرار إلى التوج

 النظر للعامل بما یشبھ اآللة اإلنتاجیة یستجیب لرغبات السلطة التي تشرف علیھ ویقبل  -1

 التوجیھ بما یطلب منھ تنفیذه بصیغتھ الفردیة بعیدا عن آثار الجماعة التي یعمل معھا.

 التركیز على مبدأ تقسیم العمل، أو التخصص بین العاملین الن ذلك یؤدي إلى زیادة  -2

مھاراتھم وخبراتھم وكفاءتھم باألداء نتیجة التخصص بجزء صغیر من العمل یؤدي بشكل متكرر یومیا أثناء 

 العمل.

 وھذا یعني تحدید عدد ، في تحقیق األھداف العامة للمنظمةةإعطاء نطاق اإلشراف أھمیة خاص  -3

المرؤوسین الذي یشرف علیھم الرئیس بعدد محدود من األفراد. 

- اعتبار العامل المادي عنصرا رئیسیا  في تحفیز العاملین نحو األداء، وذلك بإعطاء العاملین  4

أجورا مادیة، تتضاعف تدریجیا باالنجاز اإلنتاجي الذي یتطلب جھودا عالیة في األداء، وكلما ضاعف 

العامل جھوده باالنجاز كلما حصل جراء ذلك على أجرا اكبر. 

 إن العامل رجل اقتصادي، ویمارس عملھ برشد وعقالنیة، ویتفاعل مع المنظمة االقتصادیة التي  -5

ن الفكر المادي والنوازع االقتصادیة تنبثق من رؤیتھ الراشدة و أسیما و وال  ،یعمل فیھا وفقا لھذا المنطلق

سلوكھ العقالني في األداء. 

، دار المیسرة للنشر والطباعة والتوزیع، 1، طالسلوك التنظیمي في إدارة المؤسسات التعلیمیةفاروق عبده فلیھ، محمد عبد المجید، )  1(
  .52عمان ، ص

 .49- 48خضیر كاظم حمود الفریجات وآخرون، مرجع سابق، ص)  2(
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اعتماد األسلوب العلمي لقیاس األداء عن طریق دراسة الوقت  والحركة، وذلك لغرض استبعاد  - 6

الحركات غیر الضروریة في األداء و اعتماد أسس الموضوع في تقییم األداء المراد انجازه. 

زیولوجیة والعضلیة وتفاعلھا مع حركات اآللة لغرض يالتركیز بشكل واضح علي الحركات الف - 7

تحقیق الكفاءة اإلنتاجیة المراد انجازھا. 

 ھذه النظریة أعطت أھمیة كبیرة للتخصص في العمل، وحسن االختیار والتدریب أنوخالصة القول 

من خالل تصمیم مثالي موحد للوظائف وألداء العمل ومن خالل الحوافز  للعاملین، وضرورة توجیھھم

المادیة. 

نظریة التقسیمات اإلداریة: 

اإلدارة  إلیھ ، وتشترك قضایاھا وافتراضاتھا التي طرحھا مع ما ذھبت فیول روادھا ھنري أشھرمن 

مة للتحكم في السلوك اإلنساني. ظن تتخذه المنأالعلمیة، إال أنھا اختلفت معھا في األسلوب الذي یمكن 

فلئن كانت اإلدارة العلمیة قد ركزت على وجود تصمیم مثالي واحد ألداء العمل بجانب الحوافز 

المادیة، فقد جاءت نظریة العملیة اإلداریة لتقول انھ یمكن السیطرة على السلوك اإلنساني من خالل العملیة 

اإلداریة و القواعد واألوامر، أي من خالل تصمیم محكم للعملیات اإلداریة، كالتخطیط والتنظیم والتوجیھ 

  )1(والرقابة، والتضامن خالل وضع ضوابط محددة ألداء سیطرة على السلوك اإلنساني

 مبدءا یمكن لقیام اإلدارة بأنشطتھا على أكمل وجھ وھي: 14وبناء على ھذا حدد 

تقییم العمل والتخصص بین األفراد.  -1

السلطة و المسؤول في إصدار األوامر.  -2

الضبط والربط بتطبیق المدیر ألنظمة الجزاء والعقاب.  -3

وحدة األمر ال تعدده.   -4

وحدة الھدف أي أن وحدة التنظیم البد أن تساھم أنشطتھا في تحقیق أھداف المنظمة.  -5

أولویة المصالح العامة على المصالح الشخصیة.  -6

 عوائد العاملین أي أن یكون األجر مناسب لكل من العاملین والمنظمة. -7

 .34عامر عوض، مرجع سابق، ص)  1(
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المركزیة أي تركیز السلطة بید الرؤساء.  -8

تدرج السلطة في االتصاالت من أعلى إلى أسفل الھرم التنظیمي.  -9

الترتیب بوضع كل شيء في مكانھ الصحیح و المناسب.  -10

المساواة في المعاملة مع العاملین.  -11

االستقرار الوظیفي بالمحافظة على العمال األكفاء لمنع تسربھم.  -12

المبادئ بتشجیعھا وتشجیع االبتكار واإلبداع لتحسین األداء.  -13

 تنمیة روح الجماعة. -14
 

    نظریة البیروقراطیة: 

ومن أھم روادھا ماكس فیبر الذي افترض أن الناس غیر عقالنیین وانفعالیین في أدائھم لمھامھ، مما 

یؤدي إلى طغیان االعتبارات الشخصیة في العمل، وھذا ما انعكس على تفسیره لكیفیة السیطرة على السلوك 

اإلنساني داخل المنظمات، وذلك بإقامة مجموعة من اإلجراءات والقواعد الصارمة في المنظمة وترتكز 

 )1 ( على المبادئ التالیة:تھنظري

التخصص وتقسیم العمل ھو أساس األداء الناجح لألعمال والوظائف. - 

- التسلسل الرئاسي ضروري لتحدید العالقات بین المدیرین ومرؤوسیھم. 

- نظام القواعد مطلوب لتحدید واجبات وحقوق العاملین. 

- نظام اإلجراءات ضروري لتحدید أسلوب التصرف في ظروف العمل المختلفة. 

- نظام من العالقات غیر الشخصیة مطلوب لشیوع الموضوعیة والحدة في التعامل. 

- نظام اختیار وترقیة العاملین یعتمد على الجدارة الفنیة للقیام بالعمل. 

 تمثل في زیادة اإلنتاج وتدني كلفتھ ،بالرغم ما حققتھ ھذه النظریات الكالسیكیة من انجازات عملیةو 

 )2(مما ساعد على االنتعاش االقتصادي. كانت لھا إسھامات على مستوى الفكري اإلداري من أھمھا

 .33أحمد ماھر، مرجع سابق، ص)  1(
 .26، ص2008، دار الجامعة الجدیدة االزاریطة ، 1، طالسلوك التنظیميمحمد إسماعیل بالل، )  2(
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توحید االھتمام نحو االعتماد على األسلوب العلمي بدال من الطرق العشوائیة سواء في تصمیم   -

 العمل أو اختبار العاملین أو في التدریس.

إن ھناك كثیر من المبادئ التي قدمھا ھذا المدخل مازالت تستخدم في الوقت الحاضر إال أنھا   -

  لھا انتقادات من أھمھا.توجھ

  على الجانب المادي فقط.ھامعاملة الفرد كآلة، وإھمال جوانبھ االجتماعیة والنفسیة وتركیز  -

افتراض أن المنظمة واألداء اإلداري لھا یمثل نظاما مغلقا، أي أن المنظمة نظام ساكن یمكن تحدید  -

 شكل مسبق.بمعاییر األداء فیھ 

 إھمال الدور الذي یلعبھ العنصر البشري في تحدید فعالیة األداء.  -

  )1 ( مھمال أثر متغیرات الموقف.، افتراض وجود وظائف إداریة و مبادئ لھا صفة العمومیة -

ن ھذه النظریات الكالسیكیة كان لھا تأثیر كبیر على اإلدارة التعلیمیة أوما یجب اإلشارة إلیھ   -

 ،والمدرسة. ویظھر ھذا في ممارسات اإلداریین بھا، "فالعملیة التربویة وإدارتھا (عمل) والمدرسة مصنع

والطالب منتجات ولم تستطیع المؤسسات التربویة  والمنھاج والكتب والوسائل وغیره مدخالت وأدوات،

 وانشغال مسؤولیھا باألعمال )2( أن تكون بمنأى عن سلبیات اإلدارة التقلیدیة"،وخاصة المدارس العامة

التشكیلیة والروتینیة والتطبیق السطحي للقوانین والمركزیة، وإھمال العالقات اإلنسانیة والمشاركة الجماعیة  

 لتحسین مردود العلمیة التربویة. في التسییر،

 مدرسة العالقات اإلنسانیة: -
لنظریة الكالسیكیة، وتمخضت أفكارھا من خالل  لمایو وقد جاءت كرد فعل ن ومن روادھا التو

لیكتریك األمریكیة) إحدى الشركات الھامة،" الختبار مدى تأثیر إاألبحاث  التي قام بھا في شركة (وسترن 

ظروف العمل المادي على إنتاجیة العمال، فقد كانت األفكار الشائعة وقتھا بتأثیر حركة اإلدارة العلمیة أن 

اإلنتاجیة تتوقف على مالئمة ظروف اإلنتاج كالحرارة والتھویة والرطوبة واإلضاءة وغیرھا. ولكن تجارب 

شركة وسترن الكتریك أوضحت نتائج أخرى مخالفة. تتركز في أن الجو االجتماعي للعمل، وطبیعة 

. ومن ثم أصبح االھتمام )3(العالقات اإلنسانیة السائدة بین اإلدارة والعمال ھي من أھم محددات اإلنتاجیة"

بما سمي بالعالقات اإلنسانیة وما ینجم عنھا من اھتمام بدراسة الروح المعنویة والحاجات النفسیة 

  )4 (والمبادئ التي طرحتھا ھذه النظریة: واالجتماعیة للعامل- ومن األفكار

 .27المرجع نفسھ، ص)  1(
 .60فاروق عبده فلیة ، السید محمد عبد المجید، مرجع سابق، ص)  2(
 .30، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، القاھرة، ص1، طالسلوك التنظیميعلي السلمى، )  3(
 .31المرجع نفسھ، ص)  4(
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 ن السلوك اإلنساني ھو احد العناصر الرئیسیة المحددة للكفاءة اإلنتاجیة. أ -

 وبالتالي المحددة لكفاءتھم و ،إن القیادة اإلداریة ھي من األمور األساسیة المؤثرة في سلوك األفراد  -

 بین رؤساءھم تسھم جمیعا في تطویر عالقات العمل بشكل إیجابي یؤثر في اإلنتاجیة.

إن اإلدارة الدیمقراطیة ھي األسلوب األفضل لتحقیق أھداف اإلنتاجیة. ومن ثم انتشرت مفاھیم   -

 ة.يالمشاركة في اإلدارة، وتفویض السلطة والالمركزیة اإلدار
اركر فولیت" و"ھنري جانین" من أصحاب ھذا االتجاه والتي كانت لھم ب مارين "كما یعتبر كل م

إسھامات بدورھم في إثراء واالھتمام بظواھر السلوك اإلداري، وإعطاء أھمیة للعوامل اإلنسانیة في العملیة 

اإلداریة. 

وبالرغم من النجاح التي حققتھ ھذه النظریة في تشخیص وتحلیل والكشف عن عوامل لھا تأثیر على 

أداء العامل في المنظمة. إال أنھا بدورھا وجھت لھا انتقادات من أھمھا: 

مدرسة العالقات اإلنسانیة، غیرت النظرة لإلداري من كونھ رأسمالیا كما كان في فلسفة  -1

 أو حدیثا یسعى إلى زیادة إنتاجیة العامل عن طریق اإلقناع ااإلدارة العلمیة إلى كونھ رأسمالیا متطور

 الظاھري بدال من األسلوب التسلطي.

ھتمت ھذه المدرسة بالجانب االجتماعي والمعاملة الحسنة للعامل واعتبرت ذلك ھو إ -2

المتغیر األساسي لزیادة اإلنتاج، وأھملت التنظیم الرسمي للمنظمة. والجوانب الفنیة كعوامل ھامة في العملیة 

والعمال، بل افترضت أن أي نزاع في السلطة بین العمال  اإلداریة، ولم تناقش عالقة السلطة بین اإلدارة

 واإلدارة ما ھو إال ظاھرة مرضیة وغیر صحیة.

 أھملت المؤشرات البیئیة على المنظمة، ولم تستطع تصور حقیقة التنظیم كاملة كنظام  -3

 فرعي یتأثر بالبیئة االجتماعیة و یؤثر فیھا. 
كما یعتبر الكثیرین أن ھذه النظریة قد بالغت في االھتمام بالعالقات االجتماعیة، مما قد یفسد العامل 

ویزید من داللھ. وفیما یخص تأثیر ھذه النظریة على اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة: "مازلنا وحتى الیوم – 

نشاھد آثار ھذه المرحلة في إدارتنا التعلیمیة والمدرسیة- كما في اإلدارات والقطاعات المختلفة – وھي أن 

وتتفاعل  اإلدارة عملیة اجتماعیة أكثر من كونھا عملیة میكانیكیة رسمیة، وھذه العملیة االجتماعیة تتكون

ح محور ببتأثیر العالقات الشخصیة وغیر الرسمیة بین جماعات العاملین وعلى ھذا فإن تلبیة حاجاتھم تص

 ھذه األخیرة التي )1(السلوك اإلداري، دون إضرار بجوانب السلوك اإلداري الرسمي للمؤسسة أو المدرسة"

تسودھا شبكة من العالقات اإلنسانیة، التي تحكم سیر العملیة التربویة بھا، وأكدت كثیر من الدراسات 

 .64علي  وطفة و آخرون، مرجع سابق، ص)1(
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 باعتبار ،أھمیتھا في تحقیق المردود التربوي لھا. وعلى أھمیة المناخ المدرسي والبیئة المدرسیة في ذلك

التلمیذ محور العملیة التربویة وتحكم مسیرتھ العلمیة شبكة من العالقات مع أطرافھا وخاصة اإلدارة،  

 المعلم. و

 نظریة العلوم السلوكیة: -
من روادھا (أبراھام ماسلو، دوجالس ماك قریقر، دیفید ما كلیالند، فردریك ھارز برق، كریس 

 لیكرت)، وجاءت ھذه النظریة كامتداد لنظریة العالقات اإلنسانیة، ألنھا تقر بأن مصلحة یسأرجایرس، رنس

المؤسسة و العاملین بھا یحب أن تكون متطابقة. 

إال أنھا تختلف معھا في بعض القضایا التي طرحتھا لذا. "حاول بعض العلماء تطویرھا بالشكل الذي 

یسمح باستخدام كل الجوانب السلوكیة إلعطاء تفسیرات أكثر دقة لألداء الناجح في األعمال، فبینما ركزت 

نظریة العالقات اإلنسانیة على االھتمام بمشاعر الناس لدرجة المبالغة والتدلیل واإلفساد. فإن النظریات 

الحدیثة تحاول أن تعطي تفسیرات واقعیة، مع االعتراف بالجوانب السلوكیة والسلبیة لكل من سلوك األفراد 

ویمكن تلخیص أھم ) 1 (وسلوك اإلدارة حتى تمكنھا استخدام كل الطاقات السلوكیة للناس في أعمالھم."

بھا فیما یلي: جاءت األفكار والمبادئ التي 

- على اإلدارة أن تكون إدارة مشاركة واستشاریة. 

- إشراك األفراد في اتخاذ القرارات بحث تكون قرارات جماعیة ولیست فردیة. 

- تلبیة االحتیاجات النفسیة لدى األفراد. 

فراد لتوجیھھم نحو أھداف المنظمة بدال من فرض السیطرة و الرقابة المتشددة ال- وضع الثقة في ا

علیھم. 

- االعتقاد بأن الرقابة الذاتیة للفرد على نفسھ ھي أفضل أنواع الرقابة. 

- المرونة في تصمیم العمل مما یتیح لألفراد الحریة فإلبراز طاقاتھم والبتكاراتھم الشخصیة. 

 .36-35أحمد ماھر، مرجع سابق، ص)  1(
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وبالرغم من  )1 (- وضع أنظمة لتفویض السلطات وتنمیة المھارات في ممارسة السلطة المفروضة.

النجاحات التي حققتھا ھذه المبادئ والتي أثبتتھا التجارب إال أن ھذه النظریة أغفلت جوانب مھمة من 

 )2 (العملیات اإلداریة والتنظیمیة كما وجھت لھا عدة انتقادات منھا:

شبھ مغلق.  نظام - یفترض ھذا المدخل أن المنظمة 

- المبالغة في االھتمام بالدور الذي یلعبھ العنصر البشري، حیث أنھ كان رد فعل قوي إلغفال المدخل 

الكالسیكي للعنصر البشري. 

- افتراض عالقات مبسطة للعالقة بین اإلنتاجیة والعوامل المؤثرة فیھا. وكذلك لمحددات السلوك 

اإلنساني. 

- إھمال متغیرات الموقف. 

 وبالنسبة لتأثیر ھذه النظریة في اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة. فیظھر من خالل نظرة ھذا االتجاه إلى 

وذلك من  جل تحقیق أھدافھا وأھدافھم بمشاركتھم في ذلك،أاإلدارة باعتبارھا فن التعامل مع العاملین من 

خالل تعمیق التشاور والعمل الجماعي، ومشاركتھم في اتحاد القرارات. 

 ولذا غدت اإلدارة التعلیمیة خدمة أو نشاط یسھم في تحقیق أھداف التعلیم، كما أصبحت النظرة إلى 

نھ إنسان متفرد، األمر الذي استوجب على المشرفین التربویین أن یتعاملوا مع المعلمین وفقا أالمعلم على 

 )3(جل إثارة دافعیتھم نحو العمل".ألحاجاتھم مع تدعیم العالقات اإلنسانیة الحسنة بعضھم البعض من 

 وفق حاجاتھم النفسیة والتربویة والمعرفیة، السلیمواستثارة قدرات ومواھب المتعلمین وتوجیھھا التوجیھ 

لتحقیق نتائج دراسیة أحسن. 

 النظریات الحدیثة: -
كیة (التقلیدیة) بأبعادھا كافة وكذلك يلقد أثبتت حقائق التجارب اإلنسانیة في فشل النظریات الكالس

 ضیح األبعاد التي یمكن أن تحققھا على صعید المنظماتوالنظریات السلوكیة (اإلنسانیة)، وعدم قدرتھا في ت

 .48محمد سلیمان العمیان، مرجع سابق، ص)1(
 .28محمد إسماعیل بالل، ص)  2(
 .67علي وطفة و آخرون، مرجع سابق، ص)  3(
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 لذا جاءت ھذه النظریات الحدیثة لمحاولة طرح مفاھیم وأفكار جدیدة لتغییر ومواكبة ،)1(اإلنسانیة المتباینة

 و من أھمھا: إفرازا تھالواقع المنظمي و

 نظریة التنظیم: -
ویذھب ھذا المدخل حسب األفكار والقضایا التي طرحھا إلى أن المنظمة تتكون من مجموعة من 

العناصر الفرعیة التي تتبادل التأثیر فیما بینھا، وكذا مع البیئة الخارجیة المحیطة بھا، وانطالقا من ھذا فإن 

الدراسة التحلیلیة لواقع ھذا المنظمة یتناول العناصر التالیة: 

 المدخالت: -
وتتمثل دراسة كافة اإلمكانات والطاقات التي تدخل المنظمة من البیئة االجتماعیة والسیاسیة 

 فمثال في العملیة التعلیمیة كمثل ،. وقد تكون مدخالت بشریة، أو مادیة، معنویة، معلوماتیة)2(الخارجیة

(المباني والتجھیزات، والتالمیذ واألساتذة واإلدارة، العالقة بین المدرسة و البیئة الخارجیة......الخ. ) 

 المخرجات: -
عملیة التحویل، وقد تسمى النتائج أو المحصلة أو المنافع (تحقیق من وھي النتائج المتحصل علیھا 

األھداف التعلیمیة) وھي إیجاد المواطن الصالح الرشید الذي یستطیع أن یتفاعل مع بیئة المحیطة، ویعمل 

 على تقدمھا ونموھا.

 العملیات: -
وتمثل جمیع النشاطات التي تقوم بھا المنظمة، لتحویل عناصر المدخالت كما في المدرسة، التالمیذ 

إلى عناصر مخرجات. (أفراد ومواطنین صالحین). 

 التغذیة الراجعة: -
وتعني كافة عملیات االتصال التراجعي المتبادل بین المجریات والبیئة الخارجیة، وما تجده فیھا من 

 )3 (آثار إیجابیة أو سلبیة تحدد وتكیف حجم ونوعیة المدخالت.

 .78خضیر كاظم حمود الفریجات و آخرون، مرجع سابق، ص)  1(
 .50محمود سلیمان العمیان، مرجع سابق، ص)  2(
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 البیئة: -
وھي البیئة المحیطة بالمنظمة (المؤسسة التعلیمیة)، وما تشتمل علیھ من مؤثرات مختلفة (سیاسیة، 

ثقافیة، اجتماعیة، اقتصادیة). وإن من أوائل المنظرین الذین طبقوا مفاھیم النظم على اإلدارة التربویة ھما 

جتزلز وجوبا. وقد تأثرت كتاباتھما بما كتبھ بارسونز. وقد اعتبرا النظام التربوي من األنظمة االجتماعیة 

الھامة والحساسة في أي مجتمع، حیث أن محور اھتمام النظام التربوي ھو بناء إنسان صالح، قادر على 

المساھمة الفعالة في بناء وتقدم مجتمعھ. ھذا النظام التربوي بكل مكوناتھ، طلبة، وھیئة تدریس، وإداریین، 

 لھا خصوصیتھا )1(وأبنیة، ووسائل تعلیمیة، ومناھج، وما إلى ذلك إنما ینشط في بیئة اجتماعیة معینة"

الثقافیة وما تحملھ من معتقدات وقیم خاصة بھا، وموارد مادیة، كذلك نمط صنع القرار بھا. والنظام 

التربوي نظام منفتح على ما حولھ ولھ عالقات خاصة مع البیئة المحیطة بھ سواء أسرة التلمیذ، أو غیرھا. 

فھو إذن انفتاح مدروس یقوم على الموازنة بین بعدي الصیانة والتكیف، وبالتالي یحقق استقرار النظام 

.  )2(ونموه وتطوره الواعي المسؤول

وتعتبر من النظریات الحدیثة نسبیا وتشیر ھذه النظریة النظریة الظرفیة ( المؤقتة ):  -

كإطار لتناول السلوك التنظیمي إلى أن النمط المناسب لكل محدد من محددات ھذا األخیر، یتوقف على 

طبیعة متغیرات الموقف، لذلك تعد النظریة الظرفیة من أكبر المداخل الفكریة المعاصرة صدقا ووضوحا في 

دراسة وتحلیل وتفسیر الظواھر المنظمیة العتمادھا على حقیقة عدم االستقرار والثبات في المواقف 

اإلنسانیة المختلفة، إذ أن المتغیرات البیئیة، تتسم بعدم التأكد وفقا لطبیعة المتغیرات الظرفیة زمانیا ومكانیا، 

وقد جاءت دراسات المفكران لونس ولورش، على تجاوز الحالة المثالیة التي تركز على (ما ینبغي أن 

. حیث أن لكل موقف أو حالة معینة لقرار الذي یتخذ )3 (یكون) إلى الحالة الواقعیة في (ما ھو كائن فعال)

حسب متغیراتھا، أي لیس ھناك مواقف مثالیة قابلة للتطبیق في كل األنظمة مع اختالف مكانھا وزمانھا. 

  )4 (وبناءا على ھذا فقد ركزا أصحاب ھذه النظریة على حقیقتین أساسیتین ھما:

   *المتغیرات البیئیة والتي تضمن كافة التغیرات المتعلقة بالبیئة الخاصة كاالقتصادیة والسیاسیة 

واالجتماعیة والتكنولوجیة والحضاریة... الخ. 

   * المتغیرات الھیكلیة وتتضمن كافة المتغیرات المتعلقة بالھیاكل التنظیمیة وحجم المنظمة، واختیار 

المتغیرات المتعلقة بالمنظمة ذاتھا.  التصمیم التنظیمي المناسب وغیرھا من

 .100، ص2006، دار وائل للنشر و التوزیع، عمان، 4، طاإلدارة التربویة والسلوك التنظیميھاني عبد الرحمان صالح الطویل، )  1(
 .101المرجع نفسھ، ص)  2(
 .45خضیر كاظم حمود، مرجع سابق، ص)  3(
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  وبناء على ھذا فإن النظم التربویة، ال تتم في فراغ، فمختلف وظائف اإلدارة. تتأثر بطبیعة 

وخصائص أفراده والبیئة االجتماعیة للمدرسة وما تشمل علیھ من أبعاد سیاسیة، وتعاملیة وسلطویة،...الخ 

الحال یوجھ  سلوك اإلداري التربوي. وما یمكن قولھ في األخیر أن نظریة االحتمال ال تؤمن بطیعة وھذا 

بوجود طریقة مثلى إلدارة النظم االجتماعیة وتنظیمھا. إال أن ھذا ال یعني أن النظریات السابقة غیر 

متھ تتوقف على طبیعة النظام المعني ءصحیحة أو خاطئة، حیث أن مالئمة أسلوب التنظیم أو عدم مال

وأھدافھ وعلى بیئتھ والعاملین فیھ، فكأن نظریة االحتمال ال تخطئ النظریات السابقة، ولكنھا تضعھا في 

  )1(مكانھا المناسب

-اإلدارة باألھداف: 

جاءت ھذه النظریة كرد فعل على أسلوب اإلدارة باألنظمة، والقوانین، والتشریعات التي وجھت 

السلوك التنظیمي للعدید من المنظمات اإلنسانیة، التي تأثرت بالفكر الكالسیكي آنذاك ولمدة طویلة. 

وقد أكد بیتر داركر: وھو أول من استخدم مفھوم اإلدارة باألھداف، من أن تستھدفھ المنظمات 

العاملة، ھو تحقیق من خالل إنجاز أھدافھا، وأن ھذا ال یتأنى إال من خالل خلق تصور كامل حول األفراد 

العاملین وعن المنظمات ذاتھا. وتحدید صورة واضحة للمسؤولیة المناطة بھا. وأن یتم تقدیم تصور شامال 

. مع توفیر المتطلبات الكافیة لذلك. وأن )2(وكامال عن الجھود المراد تعبئتھا، باتجاه الھدف المزمع إنجازه

 التوافق بین أھداف المنشأة وأھداف العاملین مراعاةیقوم بھذا االنجاز فرق عمل متجانسة في األداء، مع 

بھا. 

 )3 (وھذا یتطلب توفیر جملة من المتطلبات وھي:

- اعتماد أسلوب التفویض الشامل والكامل للسلطة الممنوحة للعاملین. 

- اإلسھام الفعلي للعاملین كافة في وضع األھداف والتخطیط والتنفیذ. 

- اعتماد أسلوب التغییر في اإلجراءات المثبتة، إذ اقتضت ضرورة االنجاز ذلك، أي إتباع مبدأ 

(المرونة في التنظیم). 

 .107ھاني عبد الرحمان صالح الطویل، مرجع سابق، ص)  1(
 .83، مرجع سابق، صالسلوك التنظیمي مفاھیم معاصرةخضر كاظم حمود الفریجان، )  2(
 .83المرجع نفسھ، ص)  3(
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- الحد من الرقابة إلى قدر معین مع ضرورة اإلبقاء على شكل بسیط من ممارستھا لمتابعة إنجاز 

الدواء، بغیة تصحیح االنحراف في العمل.  

- القیام بإتباع أسلوب أو نظام مكافأة و تحفیز العاملین. 

- اعتماد نظام اإلدارة الذاتیة، أو االنضباط الذاتي. 

- إتباع نظام متطور للمعلومات الذي یضمن تحقیق التغذیة العكسیة (المرتجعة) بصورة فعالة، وأن 

الشعور باعتماد ھذا األسلوب من شأنھ أن یتطلب توفیر المھارات األساسیة التالیة: 

* المھارة في وضع األھداف. 

* المھارة في تطبیق األھداف. 

* المھارة في القیاس والمتابعة والتصحیح. 

: - النظریة اإلداریة الیابانیة

نتیجة للتقدم الھائل الذي حققتھ الیابان في مجال الصناعة والتجارة، أقدم الكثیرین من الباحثین 

والمنظرین في السلوك اإلداري إلى محاولة دراسة األسباب الكامنة وراء ذلك، والتي یرى الكثیرین منھم 

تعود إلى الخصائص التي تمیز اإلدارة الیابانیة والتي من أھمھا: 

* تطویع وتسخیر التكنولوجیا المستوردة وفقا للخصوصیة الثقافیة التي تمیز المجتمع الیاباني. ووقف 

حاجاتھ األساسیة. 

* اعتماد الیابان على بناء قاعدة عملیة تقنیة صناعیة تقوم على التدریب المھني، ال على الجوانب 

النظریة. 

* ومن أھم المبادئ التي یرتكز علیھا- مبدأ التوظیف مدى الحیاة، فیؤمن العاملین في المؤسسة 

الیابانیة أن عملھم ھو حیاتھم، لذا فھم مستقرین بھ، ماداموا قادرین على العمل. 

 سنوات من تعینھ. ورغم ھذا 10* البطء في التقییم والترقیة، حیث ال یرقى العامل إال بعد مرور 

اإلجراء إال أنھ یتقبلھ. بسبب توفر األمن الوظیفي. 

* جماعیة صنع القرار، وذلك بإشراك العاملین في ذلك، ودراستھ لمدة طویلة نسبیا. 
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* التأكید على الروح الجماعیة والعمل كفریق واحد، واإلحساس بالمسؤولیة الجماعیة، وذلك 

لمشاركتھم في صنع القرار. 

 الفرد من جمیع جوانبھا سواء داخل العمل أو خارجھ (االھتمام بصحتھ، عائلتھ، ة* إعطاء أھمیة لحیا

اھتماماتھ...الخ). 

* تنتھج اإلدارة الیابانیة أسلوب الرقابة الذاتیة، بحث یقوم العامل بمراقبة نفسھ بنفسھ، وال یحتاج إلى 

الوالء لھا. ورقابة خاصة، وھذا ساعد على رفع معنویاتھم، وإحساسھم بانتمائھم إلى المؤسسة  

* تعمل اإلدارة الیابانیة على السماح للعامل التنقل بین مختلف الوظائف في المستوى اإلداري الواحد، 

وھذا یھدف بتعریفھ بتلك الوظائف وخصوصیتھا، وھذا ما یسھل عملیة إحالل موظف مكان موظف آخر 

في حالة غیابھ. وكذا یسمح بتبادل الخبرات والمعلومات بینھم. 

* إرساء قواعد التعاون والثقة المتبادلة بین العمال واإلدارة ویتعلق أسس التفاعل البناء من أجل 

: )1(تحقیق أھداف المنظمة. ویمكن إجمال أھم ما تتمیز بھ إدارة المؤسسة الیابانیة فیما یلي

- تقارب الطبیعة الثقافیة في النظام. 

- اإلحساس بالعائلیة التي تشمل حیاة العاملین المھنیة واالجتماعیة. 

- درجة عالیة من التناغم والتقارب القائم على الثقة، والمودة، واأللفة، وااللتزام. 

- المشاركة الجماعیة وروح الفریق في إدارة النظام وصنع القرار. 

إن مثل ھذه الخصائص تسھم في ربط الفرد بالنظام، وربط النظام بالفرد. وجاء بعدھا أتشي لیضع 

). وحاول تكییفھ مع الثقافة والقیم األمریكیة. Zنموذجا لإلدارة بعد تطویر النموذج الیاباني أسماه (نظریة 

ویقوم على ثالث مرتكزات فكریة وفلسفیة وھي (الثقة- المودة- المھارة). 

) استمدت مقوماتھا الفكریة والفلسفیة من التجربة الیابانیة الذي یشكل Z"ومن ھنا یتضح بأن نظریة (

فیھ العنصر البشري أھم المصادر الفاعلة في تطویر العملیة اإلنتاجیة. ولذا فإن اإلبعاد اإلنسانیة تشكل لدیھم 

مرتكز التطور المستھدف الذي تبلورت طبیعة ودور البناء الثقافي والتربوي واالجتماعي للشعب الیاباني، 

 .108ھاني عبد الرحمان صالح الطویل، مرجع سابق، ص)  1(
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والجدول التالي یبین الفارق بین كال النظامین(الیاباني  )1 (وتعمیق روح العائلة (األسرة) في العمل وتقدیسھ.

). واألمریكي

) مقارنة بین األنظمة اإلداریة الیابانیة واألنظمة اإلداریة األمریكیة: 01جدول رقم (

المنظمة األمریكیة  المنظمة الیابانیة  

التوظیف قصیر المدى  1التوظیف الدائم (مدى الحیاة)  1

السرعة في الترقیة و التقویم  2البطء في الترقیة والتقویم  2

االختصاص في الحیاة الوظیفیة  3عدم االختصاص في الحیاة الوظیفیة  3

وسائل الرقابة العلنیة  4وسائل الرقابة الضمنیة  4

اتخاذ القرارات فردیا  5اتخاذ القرارات جماعیا  5

المسؤولیة الفردیة  6المسؤولیة الجماعیة  6

االھتمام الجزئي بالعاملین  7االھتمام الشمولي بالعاملین  7

االھتمام الجزئي بالسیطرة على النوعیة  8االھتمام الشمولي بالسیطرة على النوعیة  8

 8المصدر: خضیر كاظم حمود الفریجات وآخرون، مرجع سابق، ص

 .90خضیر كاظم حمود الفرجات و آخرون، مرجع سابق، ص)  1(
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- السلوك التنظیمي التربوي للمؤسسة التعلیمیة: رابعا

یشمل السلوك التنظیمي التربوي جمیع األفعال وردود األفعال تجاه األفراد واألشیاء. وكما ذكرنا أن  

السلوك التنظیمي أساس لفھم وتحلیل منظومة التربیة والتعلیم، وتشمل العالقات التنظیمیة كال من الطالب، 

. وبناء على ھذا فإن علماء اجتماع التربیة ال ینظرون إلى )1(المعلمون، اإلداریون، المشاركة المجتمعیة

ة باعتبارھا مجموعة من اإلداریین والمدرسیین والطالب والمباني والتجھیزات فحسب، بل ینظرون رسالمد

إلیھا كمجموعة من النماذج والعالقات المتبادلة، وكشكل من أشكال التركیبات والبناءات االجتماعیة التي 

یستجیب لھا األفراد والجماعات بطرائق معینة من خالل شكل وطبیعة النظم المدرسیة نفسھا، وبھذا نجد 

كثیرا من النظم التربویة والمؤسسات التعلیمیة تبنى احتیاجاتھا، وتحدد أھدافھا لضمان استمرارھا، وبقائھا، 

والقیام بمھامھا، وھذا یعني أن لكل مدرسة حیاة مدرسیة وثقافة ومناخ مدرسي، یطبعھا وھي كلھا أبعاد 

للسلوك التنظیمي التربوي. 

 ھذه واالجتماعيویمكن أن ینظر إلى المدرسة من ثالث جوانب، ھي الجانب اإلداري والمھني 

. )2(الجوانب تتداخل فیما بینھا، وال تنفصل

وھي كمؤسسة اجتماعیة تختلف عن غیرھا من المؤسسات األخرى من حیث بیئتھا االجتماعیة التي 

تعكس نوعا من التفاعل االجتماعي بین مختلف العناصر البشریة الفاعلة والمكونة لھا، ھذا التفاعل المبني 

على التواصل واألخذ والعطاء المعرفي واألخالقي والتربوي، وھي بذلك تضم مجموعة من  التنظیمات 

 واألنشطة، والعالقات االجتماعیة.

لذلك اتجھت السیاسات التعلیمیة إلى االھتمام بالجو المدرسي الذي  یجعل من المدرسة مكان للتربیة 

ھذه العناصر )3(االجتماعیة السلیمة عن طریق احترام شخصیة الناظر وشخصیة المدرس وشخصیة التلمیذ

الفاعلة والتي تعكس طبیعة السلوك التنظیمي السائد في المدرسة «والتي تربط وتؤثر على بعضھا البعض 

في عالقات تكاملیة، أي تدعم بعضھا البعض وقد ترتبط بعالقات تعارضیة، أي تعوق حركات بعضھا 

، الدار (آلیات االعتماد- الجودة الشاملة- التخطیط االستراتیجي) 21 القرن في التعلیم لمنظومات التنظیمي التجدید النجار، فرید)  1(
 .143، ص 2007،الجامعیة اإلسكندریة 

 .55 ص ،1998القاھرة،  الكتب، عالم ،والتمدرس المدرسة مرسي، منیر محمد)  2(
 اإلسكندریة، والتوزیع، للنشر للكمبیوتر العلمي المكتب  ،التربویة االجتماعیة الخدمة ابراھیم، سید البخشوني، الحارس عبد حمدي)  3(

 .37  ص ،1998
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 وخاصة في مرحلة التعلیم الثانوي التي لھا خصائص وممیزات عن غیرھا من المراحل )1(البعض»

التعلیمیة األخرى. 

فالعالقات اإلنسانیة السلیمة غیر المتحیزة تساعد على إیجاد جو من األلفة والمحبة بین العاملین في 

. وھذا بالتأكید لھ تأثیر كبیر )2(المدرسة، وھذا الجو یعد مناخا صالحا للعمل وبذل الجھد بإتقان وإخالص

على المردود التربوي لھا. 

ا-  المؤسسة التعلیمیة كتنظیم اجتماعي رسمي: خامس

یعني التنظیم مجموعة من الناس تعمل معا بانسجام من أجل تحقیق أھداف معینة ال یتمكن من تحقیقھا 

كل فرد على حدا، أما عملیة التنظیم فتعني تجدید الھیكل واإلطار الذي تشكل فیھ الجھود لتحقیق الھدف. تلك 

 )3 (الجھود التي ینبغي أن تتكامل وتتكامل وتنسجم مع بعضھا البعض لیتم األداء بكفایة وفاعلیة.

ویمكن تعریفھ بأنھ كیان متكامل یتكوم من أجزاء وعناصر متداخلة، تكون بینھ عالقات تبادل من أجل 

 )4(أداء وظائف وأنشطة تكون محصلتھا النھائیة متابعة النتائج التي یحققھا النظام كلھ

والتنظیم المدرسي مجموعة من العملیات التي تھدف إلى تحقیق أھداف المدرسة ویقوم بھا مدیر 

المدرسة ومعاونوه، ویختلف من مدرسة ألخرى تبعا لتقالید المدرسة ونوع اإلدارة المدرسیة فیھا وطبیعة 

الثقافة التنظیمیة السائدة بھا والمناخ التنظیمي. 

والمدرسة كنوع من التنظیم االجتماعي تضم مكونات وعناصر أساسیة تتمثل في: 

 وھي تضم كل شيء یدخل المدرسة لیجري علیھا العملیات أو التفاعالت، وھذه المدخالت: -أ

المدخالت ھي التي تعطي المدرسة مقوماتھا األساسیة وتحدد غایتھا. وعلة مدى جودتھا یتوقف مدى نجاح 

أو فشل النظام المدرسي بأكملھ، ویمكن تقسیم ھذه المدخالت إلى مدخالت بشریة، مادیة، معنویة، 

  نحاول توضیحھا أكثر من خالل ما یأتي:.)5(معلوماتیة

 الجامعي المكتب التعلیمي، المجال في االجتماعیة للخدمة المھنیة الممارسة كشك، هللا جاد بھجت محمد خاطر، مصطفى أحمد)  1(
 .17 ص ،1999 اإلسكندریة، الحدیث،

 للنشر حامد دار ،التربویة المؤسسات في اإلداریة القیادة وأسالیب اإلداري االتصال الفاضل، العودة محمود محمد عیاصرة، علي)  2(
 .122 ص ،2005 عمان، والتوزیع،

، دار الحامد للنشر والتوزیع،عمان، 1، طاإلداري المعاصر الفكر ضوء في المدرسیة اإلدارة المعایطة، هللا عطا العزیز عبد)  3(
 .218،ص2007

 .121جمال ابو الوفا، سالمة عبد العظیم، مرجع سابق، ص)  4(
 .17 ص سابق، مرجع وآخرون، الغریب بدران شبل)  5(

                                                           



 

96 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

الفصل الثاني : طبیعة السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة وأھمیة دراستھ 

 1أھمھا* موارد بشریة: وھي تشمل كل العناصر البشریة الموجودة في النظام ومن 

 - التالمیذ: وھم المادة الخام التي تشكل المخرج الرئیسي للعمل التربوي والھدف منھ.

 - ھیئة التدریس: وھذه الفئة، تأتي في المرتبة الثانیة بعد التالمیذ، وتعتبر من اكبر المدخالت تكلفة.

- اإلدارة التعلیمیة: وھي القائمة على العمل التربوي ولھا عدة وظائف ومھام، وتظم مجموعة من 

األفراد الذین یسھرون على سیر المدرسة. 

 :)2(إضافة إلى

* موارد اقتصادیة وتكنولوجیة: وھي عصب المدرسة بما تمثلھ من قوة شرائیة لتعبئة الموارد 

والبرامج والمشروعات وتمویلھا، وتدبیر التجھیزات واإلمكانیات الفیزیقیة، والتكنولوجیة والبشریة 

 للمدرسة، ویعتبر المال من أكثر العناصر أھمیة في المصادر التعلیمیة.

* موارد ثقافیة: وھي تتمثل في االلتزامات األخالقیة والقیمیة التي تنسق من المجتمع، وھذه الموارد 

 یشتق منھا أھداف التعلیم ومحتواه من مناھج ومقررات دراسیة.

* موارد سیاسیة وإداریة: وتتمثل في تنظیم التعلیم وإدارتھ ورسم السیاسات المتفق علیھا، وتنفیذ ھذه 

 السیاسات والخطط العامة للتعلیم، واإلشراف علیھا، والتنسیق بین األنظمة المتنوعة.

* موارد زمنیة: وھي تمثل اآلفاق التي تتحرك علیھا كل جھود التعلیم والخطط العامة للتعلیم، 

 واإلشراف علیھا، والتنسیق بین األنظمة المتنوعة. 

 العملیات: -ب

ونعني بھا اإلجراءات والتنظیمات واإلدارة التي تعمل على تفعیل ھذه المدخالت في اتجاه تحقیق 

. )3(األھداف أي في اتجاه الحصول على مخرجات جدیدة

حیث یتطلب تحقیق أھداف المدرسة ونواتجھا ومخرجاتھا بعض العملیات داخلھا بحیث یتم تحویل 

المدخالت إلى مخرجات على اعتبار أن المدرسة نظام مفتوح. 

 
 .125جمال ابو الوفا، سالمة عبد العظیم، مرجع سابق، ص)  2(
 .14 ص مرجع سابق، الخمیسي، سالمة السید)  3(
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ولتحقیق المنتجات والفوائد ینبغي أن یكون للمدرسة نظام للعمل یتضمن ھیكال تنظیمیا، وطرقا إلدارة 

األعمال والتنسیق بین الجوانب المتعددة للعملیة التعلیمیة، والعملیات تعتبر مرحلة یتم بموجبھا تحویل 

 المدخالت إلى مخرجات، وھناك نمطان من التفاعل واألنشطة التي تجري داخل المدرسة:

 - تفاعالت وأنشطة متخصصة: وھي أساس العمل بالتعلیم وتشمل أنشطة تدریسیة وبحثیة وعملیة 

 وخدمات عامة، ویقوم بھذه األنشطة أساسا المدرسون داخل المدرسة ، بمعاونة األجھزة المعاونة بالمدرسة.

- أنشطة معاونة: تقوم بھا مجموعة من النظم الفرعیة بالمدرسة، وقد تكون ھذه األنشطة مباشرة أو 

 .)1(غیر مباشرة

المخرجات: 

وتمثل عوائد المدرسة أي منتجاتھا، وتتوقف ھذه المخرجات على نشاط المدرسة وأھدافھا المخصصة 

التي تعمل على تحقیقھا. 

ویوجد نوعان من المخرجات: 

*مخرجات تامة: ویقصد بھا التالمیذ الذین أكملوا تعلیمھم بنجاح. 

*مخرجات ناقصة: ویقصد بھا التالمیذ الراسبون أو المتسربون من التعلیم. 

وتوجد بعض المخرجات األخرى للنظام المدرسي ومنھا: 

 األداء الجید لألفراد العاملین وجماعات العمل داخل المدرسة. -

 الرضا الوظیفي لألفراد العاملین واالتصال الفعال بینھم. -

 اإلنتاجیة التنظیمیة (حل المشكالت- اكتساب مھارات جدیدة). -

 .)2(االلتزام التنظیمي من قبل األفراد العاملین -

 المؤسسة التعلیمیة. على المردود التربوي للمدرسة أولة وكل ھذه المؤشرات دا  

 التغذیة الراجعة:*

 .125جمال ابو الوفا، سالمة عبد العظیم، مرجع سابق، ص)  1(
 .23 ص سابق، مرجع وآخرون، الغریب بدران سبل)  2(
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وھي الطریقة التي یمكن من خاللھا قیاس مدى تحقیق األھداف المطلوبة، بھدف التعلم، وتصحیح 

. )1(العمل اإلداري، بحیث تصبح المعلومات الجدیدة جزءا من  المدخالت في العملیة اإلداریة

 بیئة النظام: -

ونعني بھا اإلطار المادي والزماني والمكاني، والمناخ االجتماعي واإلداري والتنظیمي الذي یحیط 

. )2(بالنظام، ویعمل النظام في كنفھ

وناقش علماء اجتماع التربیة المدرسیة كنظام اجتماعي وكتنظیم رسمي ینطبق علیھا ما ینطبق على 

معظم النظم االجتماعیة من خصائص من حیث التدرج في ھیاكل السلطة والمراكز واألدوار، وتوزیع 

المسؤولیات، واألخذ بمبدأ التخصص في األعمال اإلداریة والتدریس واإلشراف وتقییم العمل بین أعضاء 

التنظیم، مع وجود القواعد واللوائح المنظمة لتسییر العمل في المدرسة، ومن أبرز من ساھم في مناقشة ھذا 

. )3(الموضوع بروكوفرو أركسون

ھذه القواعد والتنظیمات الرسمیة التي تحدد العالقة بین مختلف أطراف العملیة التعلیمیة، وتحدد 

مسؤولیة كل واحد منھم وحدود ونمط العالقات التي تربط بینھم فضال عن العالقات غیر الرسمیة الموجودة 

بھا والتي تربط بدورھا بین مختلف عناصرھا من تالمیذ وإداریین ومدرسین. 

كما أن خصائص النظم المدرسیة المتمثلة في متغیرات المناخ االجتماعي للمدرسة وطبیعة العالقات 

السائدة بھا لھا تأثیر على أداء كل من التلمیذ والمعلم، وبالتالي على المردود التربوي لھا، وقد ركزت الكثیر 

من الدراسات ومن أھمھا دراسة كل من مكدال، وراتر، وبروكوفر وغیرھم من الباحثین الذین أكدت نتائج 

دراساتھم حقیقة أن ضبط المعاییر، والتوقعات المتبادلة بین الطالب والمدرسین، ونوع التنظیمات، وبعض 

المظاھر األخرى للتنظیم الداخلة في النسق التربوي والتعلیمي للمدرسة، نفسر طبیعة المخرجات 

 )4(المدرسیة

 .09، مرجع سابق، ص  لعویسات الدین جمال)  1(
 .15 ص سابق، مرجع الخمیسي، سالمة السید)  2(
 .196 ص ،2002 األزراطیة، الحدیث، الجامعي المكتب اإلسكندریة، ،التربیة إجتماع علم الثبیتي، سالم عایض بن هللا عبد)  3(
 .210 ص نفسھ، المرجع)  4(
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ومن ھنا تصبح المدرسة مؤسسة اجتماعیة فاعلة تستطیع أن تتبلور من خالل ما یحدث فیھا من 

تفاعالت بین الطالب والمدرسین الصورة التي یستخدمھا الطالب ویتبناھا عن قدرتھ األكادیمیة، والتي 

. )1(تعكس بصورة مباشرة في مستوى أدائھ التعلیمي- في المقررات الدراسیة

وذلك من خالل تفاعلھ مع معلمیھ وزمالئھ. وإدارتھا، ھذا الجانب العالئقي والذي یعكس طبیعة 

، والتي تركز فیھ على العنصر البشري تناالسلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة، والذي ھو موضوع دراسات

باإلدارة  التلمیذ  في العالقة التي تربط السلوك االتصالي الذي یحكمھ وبالذات  الممارسات القیادیة ووطبیعة

یأتي:  المدیر، لذا فمن الضروري التطرق إلى ھذا العنصر البشري من خالل ماالمدرسیة وعلى رأسھا 

: (المرحلة الثانویة) العناصر الفاعلة في التنظیم المدرسيسادسا-

لقد سبق القول أنھ یمكن النظر إلى المؤسسة التعلیمیة كمنظومة اجتماعیة وتربویة أي أن جل 

عناصرھا تعمل وفق آلیات ونظم متفاعلة ومتداخلة، تقود كل واحدة إلى أخرى بوصفھا منظومة ذات أبعاد 

. )2(وآلیات محددة

كما تمثل مراكز للعالقات االجتماعیة المتداخلة والمعقدة، التي تجمع بین مختلف أطراف العملیة 

التربویة خاصة بما یتعلق بالعنصر البشري المتمثل في: 

 اإلدارة المدرسیة: -1

كنسق یتضمن  وحدة تنظیمیة مھمة في العمل التربوي، وھي سبق وأن أشرنا إلى أن المدرسة 

 الفني (المدرسین)، والتي تتولى مسؤولیة إعداد النسقمجموعة من الوحدات المكونة لھا، والمتمثلة في 

 والذي یشیر إلى القواعد المنظمة للعالقة والرابطة المعیاریة بین االنتظامي والنسقالتالمیذ وتدریبھم، 

المدرسین واإلدارة، وبینھم وبین التالمیذ، ھذه العملیات التي تتم وفق جھاز یعمل على توجیھ وتنسیق 

وتنظیم جھود العاملین بھا لتحقیق األھداف المنشودة من وجودھا وھو اإلدارة المدرسیة والتي تمثل جزءا 

 وھذا یعني أن اإلدارة المدرسیة لیست كیانا كبیرا من اإلدارة التعلیمیة إذ أن صلتھا بھا صلة الخاص بالعام.

 مستقال بذاتھ، بل ھي جزء من اإلدارة التعلیمیة، وتعمل تحت إشرافھا وتعمل على تحقیق سیاستھا.

 اھتمام كثیر من الباحثین وخاصة المختصین في السلوك ھي من أھم المجاالت البحثیة التي نالتو

  من خالل ما یلي:اإلداري، لذا جاءت تعریفاتھا كثیرة ومتنوعة.سنكتفي باستعراض البعض منھا

 .201 -200 ص سابق، مرجع الثبیتي، سالم عایض بن هللا عبد)  1(
 .11 ص سابق، مرجع ، وآخرون الغریب بدران شبل)  2(
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الجھود المنسقة التي یقوم بھا فریق من العاملین في الحقل التعلیمي(المدرسة) أنھا: «تعرف على  ف

إداریین، وفنیین، بغیة تحقیق األھداف التربویة داخل المدرسة تحقیقا یتمشى مع ما تھدف إلیھ الدولة، من 

 )1(تربیة أبنائھا، تربیة صحیحة وعلى أسس سلیمة"

ویشیر ھذا التعریف إلى أن اإلدارة المدرسیة، جھاز یعمل على تطبیق سیاسة الدولة التربویة فیما 

 والمادیة اإلنسانیةیخص تربیة أجیالھا. من خالل مجموعة من العملیات التي یتم بموجبھا تعبئة القوى 

 ا. كافياوتوجیھھا توجیھ

وفي نفس المنحى یعرفھا إبراھیم عصمت مطاوع: ھي الوحدة القائمة بتنفیذ السیاسة التعلیمیة ویقوم 

على رأسھا ناظر أو مدیر مسئولیتھ الرئیسیة ھي توجیھ المدرسة نحو أداء رسالتھا وتنفیذ اللوائح والقوانین 

. إال أن ھذا التعریف جعل من المدیر منفذ ومطبق للسیاسة التعلیمیة )2(التعلیمیة التي تصدر من الوزارة"

فقط، كما نظر إلیھ نظرة قدیمة، فالمدیر في الفكر اإلداري الحدیث، یغیر ویطور، ویبدع في عملھ اإلداري 

 والقیادي.

یرى العجیلي أنھا "مجموعة من العملیات واألنشطة التي یقوم بھا المدیرون والمدرسون بطریقة بینما 

المشاركة والتعاون والفھم المتبادل في جو ودي وإنساني، یبعث الرغبة في العمل المثمر بما یكفل العملیة 

. )3(التعلیمیة والتربویة، وتحقیق أھدافھا وأھداف المجتمع في التربیة واألھداف الجامعة للمدرسة"

 وھذا الرأي یؤكد أھمیة اإلدارة المدرسیة في إنتاجیة المدرسة وتحقیق الفعالیة لدى أطراف الجماعة 

من خالل النشاطات والممارسات التي یقوم بھا المسیرین والمدرسین ، لخلق بیئة مدرسیة، تساعد التربویة، 

 بتحقیق مردود  للمسیرینوھذا ما تبحث فیھ ھذه الدراسة، أي عالقة السلوك التنظیميعلى حسن التمدرس، 

تربوي للمؤسسة التعلیمیة. 

ومن ھنا یمكن الخروج بتعریف شامل لإلدارة المدرسیة بأنھا:"جمیع الجھود واألنشطة والعملیات 

(من تخطیط، ومتابعة، وتنظیم، ورقابة،.....الخ). والتي یقوم بھا المدیر مع العاملین معھ من مدرسین 

وإداریین بغرض بناء وإعداد التلمیذ من النواحي (عقلیا، وأخالقیا، واجتماعیا، ووجدانیا، 

، دار الحامد 1، طاإلدارة المدرسیة الفعالة (موضوعات إجرائیة وأساسیة مختارة لمدیري المدارس)واصل جمیل حسین المؤمني، )  1(
 .28، ص 2008للنشر والتوزیع، عمان، 

 .16، ص2001، مكتبة المعارف الحدیثة، االسكندریة، 1، طاإلدارة المدرسیة في األلفیة الثالثةاحمد ابراھیم احمد، )  2(
 .21-20، مرجع سابق، صتطویر اإلدارة المدرسیةھادي مشعان ربیع، )  3(
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وجسمیا،...وغیرھا) لمساعدتھ على أن یتكیف بنجاح مع المجتمع، ویحافظ على بیئتھ المحیطة، ویساھم في 

 )1(تقدم مجتمعھ

أھمیة اإلدارة المدرسیة:  أ - 

سبق وأن أشرنا إلى أن اإلدارة المدرسیة تحتل مكانة كبیرة في توجیھ العملیة التنظیمیة التعلیمیة 

وقیادتھا وزیادة فعالیتھا. 

وقد وضع صالح عبد الحمید مصطفى بعض القواعد األساسیة لإلدارة المدرسیة والتي توضح 

 )2 (أھمیتھا لقیادة العملیة التربویة والتعلیمیة وھذه القواعد األساسیة ھي:

لم یعد ینظر إلى المدرسة على اعتبارھا مكان للتعلم فقط،  اإلدارة المدرسیة الزمة لكل مدرسة: -1

بل ھي المجتمع المصغر الذي یھدف إلى مساعدتھ على اكتساب الخبرات اإلنسانیة وأسالیب 

ومھارات التفاعل واالتصال اإلنساني وبناء الشخصیة المتكاملة التي تساعده على التكیف مع 

 )3 (البیئة االجتماعیة الصعبة.

والمدرسة في نظر دیوي، ھي صورة الحیاة االجتماعیة التي تتركز فیھا جمیع تلك الوسائط التي 

تھیئ الطفل إلى المشاركة في میراث الجنس، وإلى استخدام قواه الخاصة لتحقیق الغایات االجتماعیة، لذلك 

كانت التربیة عملیة من عملیات الحیاة ولیست إعدادا  لحیاة مستقبلیة، وھذا بالتأكید یشیر إلى أھمیة المدرسة 

في تحقیق ذلك من خالل إدارتھا المدرسیة، باعتبارھا القلب النابض لھا، والمسؤول على عمل وفعالیة كل 

األطراف التربویة. 

اإلدارة نشاط یتعلق بتنفیذ األعمال بواسطة آخرین بتخطیط وتنظیم وتوجیھ ورقابة مجھوداتھم،  -2

 وتصرفاتھم:

من طبیعة النشاط اإلداري تحدید األھداف، وتحدید العناصر الواجب استخدامھا، وتحدید كیفیة ھذا 

االستخدام، والوقت الالزم لتنفیذ كل جزء من أجزاء العمل، ووضع ذلك في خطة یسیر علیھا الرئیس 

اإلداري (مدیر المدرسة) في المستقبل (وھذا ما یسمى بالتخطیط) ویقوم (مدیر المدرسة) بتحدید من یقوم 

بأداء كل جزء من أجزاء العمل الذي تقرر في الخطة، وھو بھذا یقوم بتحدید المسؤولیة ومنح السلطة 

 .99، ص2001، دار الجامعة الجدیدة للنشر، االدارة المدرسیةاسماعیل محمد دیاب، )  1(
 .79 ص نفسھ، المرجع)  2(
 .87، ص 1964)، بیروت، دار العلم للمالیین، دراسات في التربیة العامة والتربیة العربیة( التربیة معالم عقل، فاخر)  3(
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وعلیھ )1(الالزمة، فتحدید السلطة ھما أساس التنظیم وتنمیة التعاون االختیاري بینھم، وھذا ما یسمى بالتوجیھ

كذلك التأكد من تحقیق وتنفیذ كل ما خطط لھ وھذا ما یسمى بالرقابة. 

 تھدف اإلدارة إلى اإلشباع الكامل للحاجات والرغبات اإلنسانیة فھي مسؤولیة اجتماعیة: -3

باعتبار المدیر المسؤول األول على المدرسة، فعلیھ العمل على تحدید المعالم ورسم الطرق والبحث 

عن أفضل السبل وتوفیر الوسائل أمام العاملین فیھا لتحقیق أھدافھا المسطرة، وعلیھ أن یأخذ بعین االعتبار 

الحاجات المادیة واالجتماعیة والثقافیة للمدرسین والتالمیذ. 

ومنھ فاإلدارة المدرسیة لم ینظر إلیھا كجھاز لتطبیق اللوائح والتشریعات المدرسیة وحفظ النظام، بل 

أصبحت وظیفتھا أكثر شمولیة واتساعا واھتماما بجمیع الجوانب اإلداریة والفنیة واإلنسانیة، وأصبحت 

. )2 (المسؤولة عن تحقیق أفضل النتائج بأكفأ الطرق وأقل جھد بشري ممكن

إن المبرر من وجود اإلدارة المدرسیة، ھو االستخدام األمثل للقوى المادیة والبشریة من طالب  -4

ومدرسین وموظفین وأدوات تعلیمیة وأموال لتحقیق األھداف المحددة، ولھذا یجب أن تكون تصرفات 

وقرارات الرئیس اإلداري تحقق االستخدام األمثل للعناصر التي  یستعین بھا في سبیل تحقیق األھداف 

 المرغوب فیھا.

أنماط اإلدارة المدرسیة:  -ب

ارسات القائمین على إدارات المدارس وتصرفاتھم من مدرسة إلى أخرى وفقا لعوامل تختلف مم

متنوعة، منھا ما یتعلق بالمدیر ذاتھ وشخصیتھ، وإدراكاتھ وفلسفتھ وإعداده، ومنھا ما یتعلق بالعاملین، ومنھا 

ما یتعلق بالنظام التعلیمي... فقد تتصف ممارسات إدارة المدارس وتصرفاتھا بالسلطة والسیطرة المطلقة، أو 

تمیل إلى التعاون والمشاركة في الرأي والعمل، أو یغلب علیھا اإلحجام عن التصدي للمشكالت وعن 

التوجیھ والمتابعة وتنأي بنفسھا عن األخذ بزمام األمر والمبادرة المبدعة، وھدا التنوع في الممارسات من 

حیث التعامل مع المعلمین والطلبة والعاملین شخصیا ومھنیا، وتطبیق البرامج الدراسیة وتنفیذ السیاسات 

 )3(التعلیمیة، واإلجراءات والوسائل اإلداریة المتبعة یضفي على كل إدارة  نمطا معینا یمكن وصفھا بھ

 .80 ص سابق، مرجع المعایطة، هللا عطا العزیز عبد)  1(
 .20 ص ،2001 عمان، ، والتوزیع للنشر الثقافة ، دارالحدیثة المدرسیة اإلدارة عطوي، عزت جودت)  2(
 .67، ص2005، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، 1طاالدارة المدرسیة الحدیثة،محمد عبد القادر عابدین،    ) 3(
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یتوقف نمط اإلدارة المدرسیة وطریقة أدائھا وطبیعة الحیاة المدرسیة، على شخصیة مدیر المدرسة، 

باعتباره المسؤول األول على تسییرھا، فمیولھ، واھتماماتھ ومعتقداتھ وصفاتھ تنعكس بالتأكید على 

 . التنظیمات والعملیات، ومختلف النشاطات والقرارات التي یصدرھا داخل المدرسة 

ویقصد بالمنط في ھذا المقام نظام العمل الذي یتبعھ مدیر المدرسة في اإلدارة ویتخذ لھ سبیال، 

  )1 (وأسلوبھ المتجسد في السلوك والتصرفات الشخصیة والمھنیة في كافة المواقف التربویة واإلداریة.

ویخضع معظم المھتمین باإلدارة التعلیمیة والمدرسیة على تصنیف أنماط اإلدارة المدرسیة إلى ثالث 

: أنماط

 النمط األوتوقراطي: (الدیكتاتوري أو التسلطي). -1

ویسود ھذا النمط القیادي جو من عدم الثقة بین القائد ومرؤوسیھ، حیث یتعامل معھم بالقساوة 

ویكون منعزال عن موظفیھ أكثر األوقات ال توجد  والصرامة وال یراعي الجو النفسي بھ (أي جو العمل)

 )2(عالقة مودة مع المرؤوسین وال یحقق لھم اإلشباع الدائم لحاجاتھم

مما یقلل المبادرات لدى المدرسین وال یحفزھم على العمل، ویحد من عملیة االتصال التربوي 

داخلھا، ویعیق العالقات التربویة بین أطراف العملیة التعلیمیة. 

:   )3(یلي كما یتصف المدیر بما

 عنھا، فیظھر وال یحید- یضع في ذھنھ صورة معینة لمدرسة، وضمنھا یضع الخطط والسیاسات 

 والسیاسة، مدیر یھتم بفاعلیة في بالرأي وعدم الرضا لمن یخالفھ والجفوة والحب لمن یسیر معھ، الرضا

یحقق سیر المدرسة.   ویضع من الطرق والوسائل مااإلدارة

   - االجتماعات مع ھیئة التدریس قصیرة، یعطي المدیر بیانات وتعلیمات للمدرسین بسرعة وإیجاز،

تخطیط فیھا عادة، یتناول ھذا المدیر مع من یصطفھم من  وتكون ھذه االجتماعات من وحي الساعة ال

 ھیئة التدریس المناقشة، ثم یصدر قراراتھ. أعضاء

ه. ل - ھذا المدیر منظما دقیقا في عم

 .67المرجع نفسھ، ص  )  1(
 والتوزیع، للنشر الحامد دار ،1ط ،التربویة المؤسسات في المستقبلیة والتحدیات التنظیمي السلوك حمادات، محمد حسن محمد)  2(

 .43 ص ،2007 عمان،
-49، ص2008، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،عمان، 4، طالدیمقراطیة المدرسیةربیع محمد، طارق عبد الروؤف عامر، )  3(
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 والتعلیمات والتفتیش، للتأكد من تنفیذ القرارات. إصدار للقرارات في نظره اإلدارة  - 

ھذا إضافة إلى بعض االعتقادات والمفاھیم الخاطئة التي یتمسك بھا المدیر األوتوقراطي نذكر 

 :)1(منھا

- یعتقد أن مجرد تعیینھ في وظیفة مدیر یعطیھ الحق في قیادة المجموعة، وھذا من المخاطر التي 

 یواجھھا المدیر األوتوقراطي ألن اإلدارة أمر یكتسب، وال یصاحب الوظیفة بطریقة آلیة.

 - یدرك أن أعضاء المجموعة المعلمین متالئمون معھ.

- یعتقد أن الوالء یجب أن یكون لشخصھم ولیس ألفكارھم، ومفھوم الوالء یعني موافقة المدیر على 

 كل ما یقولھ أو یفعلھ، وان ما یحس أو یشعر بھ اآلخرون غیر مھم.

- بإمكان المدیر أن یتخذ القرارات بمفرده ویجبر المعلمین على اتباع األسلوب الذي یرده، وھذا 

 المفھوم الخاطئ یؤدي إلى خفض الروح المعنویة عند المعلمین.

- تجاھل المدیر في الخوض في المشكالت عند ظھورھا، ظنا منھ بأنھا ستتالشى إذا تم تجاھل ألي 

مشكلة من قبل المدیر، وقد یؤدي إلى نمو بعض األحاسیس وبدء ظھور إفرازات الغضب والخوف بین 

 العاملین في المدرسة.

النمط اإلداري األوتوقراطي من األنماط اإلداریة المرفوضة من وجھة نظر مما سبق یتضح أن "و

الفكر اإلداري المعاصر ألنھ یھدم شخصیة العاملین. ویعوق بنائھا ونموھا ویسبب القلق واالضطراب في 

نفوس العاملین، وتنعدم فیھ وحدة العمل اإلنساني بین مدیر المدرسة والمدرس والتلمیذ، وھذا ما یتعارض 

  وھذا النمط من أكثر األنماط شیوعا في مؤسساتنا التربویة..)2("مع روح التربیة الحدیثة

 النمط الدیمقراطي: -2

أما في ھذا النمط من  أنماط اإلدارة المدرسیة، فان المدیر یعتبر نفسھ عضوا في أسرة المدرسة، وان 

بقیة أفراد المجتمع المدرسي یعملون معھ، وال یعملون عنده، یعمل مع الجمیع في جو تسوده المحبة والتفاھم 

والتعاون والتشاور لتحقیق األھداف التي رسمھا المجتمع للمدرسة. ویتلقى مدیر المدرسة أفكار المعلمین 

 .33واصل جمیل حسین المؤمني، ص)  1(
 .22 ص سابق، مرجع عطوي، عزت جودت،)  2(
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والتالمیذ وأولیاء األمور ومقترحاتھم، بل یعمل كل في وسعھ الستشارتھم وتشجیعھم على المشاركة في 

 .)1(رسم الخطوات التنفیذیة لتحقیق أھداف العملیة التعلیمیة بنجاح

كم یتقبل النقد، ویسمح بإبداء الرأي، وحریة التعبیر لكل أعضاء المجتمع المدرسي، ویلتزم بتنفیذ كل 

 ما اتفق علیھ معھم. 

: )2(بـ كما یتمیز المدیر

یجعل الكثیرین یھتمون بھ من أول وھلة.   - بھدوئھ، ولیست لھ خصائص بارزة مما ال

- یعرف المدرسون موقفھم من مثل ھذا المدیر، وھو یعرف موقفھ من كل منھم كما یعرفون جمیعا 

الفلسفة التي تسیر علیھا مدرستھ. ، ومعھم تالمیذ المدرسة

- یكون ھذا المدیر ملم بكل آراء وأفكار المدرسین من خالل مناقشات االجتماعات، فھو یعقد 

اجتماعات یومیة، ویخطط لذلك لجنة من المدرسین، وقد یرأس المدیر االجتماعات أو أي من ھیئة التدریس؛ 

وھو یصل دائما لقرار جماعي یحدد فیھ المسئولیة وھو مقتنع أن ھذه المسئولیات ستنفذ، والجمیع مقتنعون 

بالتنفیذ سواء المعلمین أو الطلبة. 

- ھذا المدیر یعتقد  أن واجبھ مساعدة اآلخرین على تحدید ما سیقومون بعملھ، وعلى التفكیر معھم في 

وسائل أداء ھذا العمل كما یساعدھم على تنفیذ خططھم وتقویمھا؛ لذلك نجد ھذا المدیر ینفق كثیرا من وقتھ 

في تخطیط العمل وتقویمھ مع كل الجماعات أو األفراد. 

 :)3(وتقوم ھذه اإلدارة على مجموعة من األسس من أھمھا

 - االھتمام بالعالقات اإلنسانیة داخل العمل، وبما یساعد على رفع الروح المعنویة.

 - تشجیع األفراد على المشاركة االیجابیة طبقا لمبدأ اإلدارة الجماعیة.

- االھتمام بجمیع عناصر اإلدارة من تخطیط وتنظیم ومتابعة...الخ بشكل جید وفعال من خالل العمل 

 الجماعي.

 - االھتمام بالنمو المھني للمعلمین وذلك بأسالیب متعددة....

 .40-39ھادي مشعان ربیع، مرجع سابق، ص )  1(
 .52-51ربیع محمد، طارق عبد الروؤف عامر، مرجع سابق،ص)  2(
 .304اسماعیل محمد دیاب، مرجع سابق، ص )  3(
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 - العمل على تحقیق العدالة االجتماعیة بین العاملین.

- مراعاة الفروق عند توزیع الواجبات والمسؤولیات وبما یساعد على اكتشاف المواھب المختلفة 

 وتنمیتھا، من اجل استغاللھا بما یعود بالفائدة على المنظمة وأفرادھا وبدون تحیز للبعض.

 - تأكید المصلحة العامة على المصالح الشخصیة...

- االھتمام بمبدأ التفویض في العمل اإلداري، ویتم ذلك من خالل تفویض بعض العاملین بأعمال 

 إداریة معینة نتیجة لشعوره بكفاءتھم في العمل.

 )1 (:إضافة إلى

 - االھتمام باالتصاالت الجیدة داخل المدرسة من أھمھا: االجتماعات المدرسیة والمقابالت الرسمیة.

- تھیئة المناخ المدرسي السلیم والمالئم داخل المدرسة على أساس من االحترام المتبادل، واإلخوة 

 الصادقة، والتعاون البناء.

- توثیق الصلة القویة بین المدرسة والبیئة المحیطة، وذلك تحقیقا ألھداف المدرسة والبیئة المحیطة، 

وذلك تحقیقا ألھداف المدرسة باعتبارھا، مؤسسة اجتماعیة أنشأھا المجتمع إلعداد أبنائھ كمواطنین 

صالحین، وبالتالي یعمل المدیر على االھتمام بنجاح مجالس اآلباء والمعلمین لتوثیق العالقة القویة بین 

 المدرسة والبیئة المحیطة.

 - العمل على تطویر العملیة التعلیمیة من اجل تعلیم أفضل.

ویعتبر ھذا النمط من أكثر األنماط اتباعا في اإلدارة المدرسیة، العتماده على العالقات اإلنسانیة بین 

 أطراف العملیة التعلیمیة، وخلق مناخ من التعاون فیما بینھم.

النمط التراسلي: (المتساھل).  -3

وما یمیز ھذا النمط ھو ترك الحریة المطلقة ألعضاء التنظیم أثناء القیام بأعمالھم ودون التدخل في 

شؤونھم حتى فیما یتعلق بصالحیاتھ، سواء بالتوجیھ أو التخطیط أو المتابعة والمراقبة، مما ینعكس ذلك على 

نظرة العاملین لھ وعلى احترام مكانتھ، ویشعر الجمیع بالضیاع، وكل واحد منھم یفعل ما یحلو لھ فتعم 

الفوضى والتسیب، والالمباالة، وعدم احترام الوقت وعدم الجدیة في العمل، وفي تطبیق القوانین. 

 .98- 97المعایطة، مرجع سابق، ص  هللا عطا العزیز عبد)  1(
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: )1( كما یتمیز فیھا المدیر بـ

 - یتمیز بشخصیة مرحة و باطالعھ الواسع الغزیر في النواحي المتعلقة بمھنتھ وھو یظھر اعتقاده 

التام في الدیمقراطیة، وفي ضرورة مالئمة برنامج المدرسة لحاجات التالمیذ و میولھم. 

- یترك لآلخرین الحبل على الغارب دون تدخل في شئونھم، فیقوم عادة بتوصیل المعلومات إلى 

 مطلق الحریة في التصرف دون أي تدخل. أھمالعاملین ویترك 

- مدیر ال یعرف موقف المدرسین منھ وال ھم یعرفون موقفھم منھ یستمع لكل مدرس بصبر وأناة و 

بابتسامة دائمة. 

- االجتماعات عنده طویلة، الجمیع یتحدثون و یبدون آراءھم، جمیعھم مستشارین للمدیر، ال یمیز أحد 

على آخر. فھو یعتبر أن المسئولیة والتوجیھ الذاتي ال یمكن أن ینموا إال إذا توافرت الحریة. 

- ھذا النوع أقل األنواع من حیث ناتج العمل وال یبعث على احترام المجموعة لشخصیة القائد وكثیرا 

ما یشعر العاملین لدیھ بالضیاع وعدم القدرة على التصرف واالعتماد على أنفسھم في مواقف تتطلب 

المعونة أو النصح أو التوجیھ من المدیر مما یكون لھ اآلثار السلبیة على عالقات العمل وعلى العمل بالطبع 

نفسھ.  

 : )2(كما تتمیز شخصیتھ بسمات من أھمھا

ضعف شخصیة المدیر: ولذلك تظھر داخل المدرسة إحدى الشخصیات القویة من المستوى  -

 اإلداري األقل وتغطي على شخصیتھ (مثل: وكیل المدرسة، أو أحد المعلمین).

 التذبذب الدائم في اتخاذ القرارات. -

عدم االھتمام بالمواظبة على الحضور للعمل، مما یسبب نوعا من التسیب الشدید والفوضى  -

 الكبیرة داخل المدرسة.

 عدم القدرة على تطبیق اللوائح والقوانین بشكل جید وفعال. -

 نقص عملیات التوجیھ للعاملین. -

 .51المرجع نفسھ، ص)  1(
 .302اسماعیل محمد دیاب، مرجع سابق، ص )  2(
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التھرب من إبداء اآلراء والمالحظات حول العدید من األمور والموضوعات التي تعرض  -

 علیھ من قبل المعلمین والوكالء.

عدم االھتمام بحل المشكالت الشخصیة للعاملین، على الرغم منحھم الكثیر من الحریة في  -

 العمل لھم.

 مما ینتج عنھ جو مدرسي یسوده التوتر والقلق لدى العاملین وخاصة الجدیین والملتزمین منھم، وھذا 

ما تعانیھ الكثیر من مدارسنا التربویة، وھذا بالتأكید یكون لھ آثار سلبیة على التلمیذ، من جمیع الجوانب 

الروحیة واالجتماعیة واالنفعالیة والمعرفیة، وعلى أداء األستاذ وبالتالي على مردودھا التربوي. 

 النمط الدبلوماسي: -4

: )1(ویتصف المدیر في ھذا النمط بـ

- ھذا المدیر ذو شخصیة جذابة یعتني بمظھره. 

 وفلسفة دیمقراطیة یسعى لمناقشة مشكالت المدرسة أسس- دیمقراطي: یؤمن أن مدرستھ تسیر على 

مع المدرسین ذوي النفوذ في المدرسة قبل عرضھا على مجلس المدرسة؛ ألنھم عنصر مؤثر فاالقتراحات 

یوافق علیھا أو ال یوافق علیھا بتأثیر منھم. و إذا ما تقدم أحد أعضاء مجلس المدرسة باقتراح لم یسبق لمدیر 

المدرسة بحثھ و التفاھم حولھ مع األعضاء من ذوي النفوذ في المجلس، فإنھ یحیل ھذا االقتراح إلى لجنة 

لدراستھ، و ھذا یعني أنھ یرغب في بحث كل أمر قبل اتخاذ القرار النھائي. 

- المدیر یترأس االجتماعات و یخطط لھا و یشرك معھ لجنة من المدرسین حتى یبدوا العمل منظما. 

- ھذا المدیر لھ القدرة على توجیھ الفكر الجماعي یعرف من یناصر أفكاره ومقترحاتھ أو من 

یناھضھا. 

، نجد الجمیع راضین عنھ و یجدون أعمالھ أمر- ھذا المدیر یوجھ األعضاء بطریقة لبقة ال یلقي أي 

ماسي.  وقیمة و عظیمة فھو دبل

- وتبقى اإلدارة المدرسیة كفن وكعلم، تتطلب مرونة، وحكمة، وحسن تصرف، حسب المواقف 

ات، وھذا الرأي سم بھ من سم المختلفة التي تمر علیھا، وھذا بطبیعة الحال یتوقف على القائد، وعلى ما یت

 .51-50ربیع محمد، طارق عبد الروؤف عامر، مرجع سابق،ص )  1(
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یؤكده أرجرز بقولھ «إن القادة األكفاء الذین یقدرون على التصرف في نماذج قیادیة عدیدة ومختلفة معتمدین 

في ذلك على المطالب الفعلیة للموقف اإلداري. فاإلدارة تستمد من الموقف، وكل موقف یتطلب نمط إداري 

 وقد نجد كل واحدة منھا أخذت من اآلخر بقدر، فقد تجمع تارة بین األتوقراطیة والدیمقراطیة )1(معین»

 .وھكذا

 نظام تعلیمي یعتمد بدرجة كبیرة على كفاءة إدارتھ،غیر أن الشواھد نجاح وتطویر أي    ومنھ فان

 من مشكالت وتعترضھا عوائق في تأدیة  تعاني البالد العربیةتدل على أن اإلدارة التعلیمیة والمدرسیة في 

 مھامھا الحضاریة ومنھا:

المركزیة المتطرفة في النظم اإلداریة، والتي تمثل عقبة أمام التطویر، لما ینتج عنھا من قیود  •

 عن االھتمام –والمحلیة بصورة خاصة -وتبعد قطاعات المجتمع المختلفة  تعوق الحركة، وتمنع المبادرة،

بقضایا التعلیم والمشاركة في المسئولیة تجاھھا. 

مقاومة القیادات اإلداریة للتغییر والتطویر، ذلك  بسبب خوفھا على أمنھا الوظیفي وخوفھا من  •

لذلك فھي تسایر الماضي وال تمشي في ركاب الحاضر، تخضع  أمالً في بقاء الكراسي الوظیفیة، المساءلة،

 فھي تابعة دون رؤیة للتوجھات السیاسیة العامة، للقرارات دون النظر في علمیة ومنطقیة ھذه القرارات،

أیضاً ال یوجد المناخ العام المالئم داخل المؤسسات التعلیمیة الذي ُیشجع وُیفّرخ القیادات الشابة الطموحة. 

اإلدارة التعلیمیة ال تتبنى فكراً واضحاً، تثُبت في ضوئھ السیاسات التخطیطیة المتعلقة بتطویر  •

بل ھي توجھات وأفكار فردیة وسیاسات ارتجالیة تتباین فیما بینھا باختالف توجھات  وتحدیث اإلدارة،

وأراء المسئولین. 

كرار المسئولیات والواجبات،بحیث یقوم بھا المدیر أو الوكیل أو المدیر العام،مما یؤدي إلى نوع ت •

على مدى فعالیة العملیة اإلداریة وسیر العمل- –بدوره–ویؤثر ذلك  من الصراع في األدوار والوظائف،

تداخل االختصاصات. 

وضعف  غیاب وعي الھیئة اإلداریة بطبیعة السیاقات المجتمعیة التي تعمل فیھا اإلدارة المدرسیة، •

وغیاب البیانات والمعلومات الحقیقیة عن واقع  سبل االتصال بین المدرسة واألسرة والمجتمع الخارجي،

 .29 ص سابق، مرجع عطوي، عزت جودت)  1(
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وذلك في ظل عملیات تسییر  اإلدارة المدرسیة مع العمل في إطار جزئي للتطویر اإلداري والتربوي،

روتینیة وعقیمة. 

وفي الوقت نفسھ قصورھا وصوریتھا داخل  تعدد أسالیب وأجھزة الرقابة على العملیة التعلیمیة، •

مع عدم ارتباط عملیات التطویر بالمعلومات الرقابیة التي یتم الحصول علیھا.  المؤسسات التعلیمیة،

حیث ال یبذلون الجھود  إھمال وتسیب العاملین في أداء واجباتھم سواًء كان ذلك جزئیاً أو كلیاً، •

وذلك یعني تدني  مما یؤدي إلى عدم انتظام العمل وإھدار األوقات والطاقات، المفترضة والمتوقعة منھم،

. )1(مستویات الكفاءة التنظیمیة

مكونات اإلدارة المدرسیة:  -ج

- المدیر (القائد التربوي): 1

تناول الكثیر من الباحثین والمنظرین موضوع القیادة محاولین إعطاء تفسیرھا والحدیث عن مجاالتھا 

النظریة والتطبیقیة، لذا جاءت تعریفاتھا متعددة تبعا لذلك فیعرفھا بایس بأنھا العملیة التي یتم عن طریقھا 

إثارة اھتمام اآلخرین، وإطالق وعرفھا أوردواي بأنھا النشاط الذي یمارسھ شخص ما للتأثیر في الناس 

. )2(وجعلھم یتعاونون لتحقیق ھدف یرغبون في تحقیقھ

وھذا یعني أن القائد، عضو في جماعة یرى مصالحھا ویھتم بأمورھا ویھتم بأمورھا، ویقدر أفرادھا 

ویسعى لتحقیق أھدافھا، وإشباع حاجاتھا، فھو «الفیلسوف والمعلم والموجھ وھو یتعامل مع مجموعات 

متعددة من األفراد، یتوقع أن یشغل العدید من األدوار معھم، یملي بعضھا علیھ التنظیم المدرسي، ویملي 

». )3(بعضھا الجماعة التي یتعامل معھا، ویملي البعض نمط شخصیتھ وفشلھ في القیام بالدور المتوقع منھ

وھذا یعني أن للقائد التربوي أو المدیر أدوار نوجزھا فیما یلي: 

 ، رسالة مقدمة للحصول على درجة  ،إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعلیمیة: رؤیة اسالمیةاشرف السعید احمد  محمد)  1(
 .82، ص2005دكتوراه الفلسفة في التربیة، غیر منشورة، قسم اصول التربیة،، كلیة التربیة، جامعة المنصورة، مصر، 

 .219 ص ،2006 عمان، والطباعة، والتوزیع للنشر المیسرة دار ،1ط ،التربویة اإلدارة العجمي، حسنین محمد حسان، محمد حسن)  2(
 ،2001،، القاھرةالعربي الوطن في التعلیم دار عمار، حامد تقدیم ،التعلیمیة واإلدارة المقارنة التربیة في دراساتعبود،  الغني عبد)  3(

 .201 ص
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أدوار مدیر المدرسة:  -

التخطیط: ویمثل أھم وظائف اإلدارة المدرسیة، ویتمثل دور المدیر في الجانب بدراسة األھداف  -

العامة وأھداف المرحلة التعلیمیة التي تنطوي تحتھا مدرستھ ثم أھداف السیاسة التعلیمیة التعلیمیة، مركزیة 

 تمثل المخرجات التي  یرید تخطیطھا واألغراض .ح أھداف التعلیم في مدرستھيوضبتومحلیة، ویقوم كذلك 

التي تتخذ كموجھات للسلوك اإلداري والفني، وھو في ذلك یعمل على إشراك العاملین معھ في ھذه العملیة 

وحسب ما جاء في التشریع المدرسي الجزائري حول مھام مدیر مؤسسة التعلیم الثانوي في ھذا الجانب 

فتتمثل في إعداد خطة وبرنامج للنشاطات السنویة في المجاالت المختلفة اإلداریة والبیداغوجیة والتربویة 

 ا ما یلي:يعراواإلعالم واالتصال... الخ) م

 تحدید أھداف الخطة المطلوب تحقیقھا بمجھودھا  على: -

 مني لألعمال المطلوب إنجازھا.زوضع برنامج  -

 توفیر الشروط المادیة المتعلقة بأماكن العمل واألثاث والتجھیزات الضروریة وغیرھا. -

 تنفیذ الخطة في حدود االعتمادات المالیة المسموح بھا في میزانیة الثانویة. -

 القیام بأعمال المتابعة والتقویم. -

 .)1(دراسة الخطة لمواجھة االحتماالت الممكنة، وتقدیم الحلول البدیلة عند اللزوم -

التنظیم: وھو تقسیم العمل بین أفراد المؤسسة مع تفویضھم السلطات والصالحیات الكامنة للقیام  -

 والذي 1991 المؤرخ في مارس 176بالمھام الموكلة إلیھم بأقل وقت وجھد وتكلفة، وحسب القرار رقم 

 :)2( منھ یكون مسؤوال عما یلي07یحدد مھام مدیر مؤسسة التعلیم الثانوي وبالذات في المادة 

 ضبط خدمات المدرسة وتنظیمھا. -

 التنظیم العام ألنشطة التالمیذ، وجداول توقیت األقسام. -

 تطبیق التعلیمات الرسمیة المتعلقة ببرنامج التعلیم في المؤسسة. -

 .371 ص ،2000  القاھرة، العربي، الفكر ،دارالمدرسیة واإلدارة التعلیمیة اإلدارة حجي، إسماعیل أحمد)  1(
 للتوثیق، الفرعیة المدیریة خاص، عدد المدرسیة، الحیاة بتنظیم المتعلقة النصوص ،للتربیة الرسمیة النشرة الوطنیة، التربیة وزارة)  2(

 .46 ص ،2005 جویلیة المدرسیة، للمطبوعات المدرسي الدیوان النشر، مكتب
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وضع اإلجراءات الضروریة لتشكیل األفواج التربویة، قصد تحقیق التنسیق األفضل والتكیف  -

 األنسب لعمل األساتذة.

 تحضیر مجالس التعلیم، ومجالس األقسام وعقدھا. -

 وضع اإلجراءات الضروریة لتحسین تكوین المدرسین. -

 اإلشراف: -

 منھ یتمثل دور المدیر فیما یخص اإلشراف فیما یلي: 8حسب القرار سالف الذكر وفي المادة 

ینسق المدیر نشاطات األساتذة المسؤولین على المادة، كما یجب علیھ أن یزور المدرسین في  -

أقسامھم ویتخذ اإلجراءات الكفیلة بمساعدة األساتذة المبتدئین، والمدرسین الذین تنقصھم التجربة، ترشید 

 من نفس القرار، ولذلك یلزم المدیر بالمشاركة في كل تفتیش یجري في المؤسسة على 11لعملھم حسب م 

 من نفس 12موظفي التأطیر والحراسة والتعلیم باستثناء تفتیش التثبیت الذي یقوم لھ لجان خاصة حسب م 

 )1 (القرار.

 :تنمیة العالقات اإلنسانیة -

ویتمثل دور المدیر في ھذا الجانب، بناء عالقات حسنة بینھ وبین العاملین في المدرسة من جھة،  

ومن جھة أخرى تشجیع لھذه العالقات بین مختلف العاملین بھا. 

فإذا سادت المحبة والمودة واالئتالف واالندماج بین العاملین في المجتمع المدرسي، وإذا كان 

ھي سمات التعامل بینھم، وكانت الثقة وحسن النیة تسیطر على ، االحترام والتقدیر واإلیمان بقیمة كل منھم

العالقات اإلنسانیة في المجتمع المدرسي، وآتت ثمارھا بطریقة ) 2(الجو المدرسي، تحققت غایات وأھداف

وبالتالي ) 3(إجرائیة وتطبیقیة تتمثل في زیادة اإلنتاج وأداء األمانة وتحقیق الھدف واإلخالص في العمل

الرفع من المردود التربوي للمؤسسة التعلیمیة. 

 للتوثیق، الفرعیة المدیریة خاص، عدد المدرسیة، الحیاة بتنظیم المتعلقة النصوص ،للتربیة الرسمیة النشرة الوطنیة، التربیة وزارة)  1(
 .46 ص ،2005 جویلیة المدرسیة، للمطبوعات المدرسي الدیوان النشر، مكتب

 .49 ص نفسھ، المرجع)  2(
 .293 ص سابق، مرجع المعایطة، هللا عطا العزیز عبد)  3(
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 من القرار 14وبالنسبة للنشاطات المكلف بھا مدیر الثانویة في ھذا المجال، وحسب ما جاء في م 

المتعلق بتحدید مھامھ. 

العمل على توفیر جو من شأنھ تكوین مجموعة متماسكة، قادرة على تذلیل الصعوبات وتحصن من 

الصراعات المحتملة وتفادیھا، لذا جاءت لتنص على ما یلي: 

ینبغي أن تساعد عالقات المدیر مع التالمیذ والموظفین وأولیاء التالمیذ على تنمیة الشعور 

. )1(بالمسؤولیة، وتقویة الثقة المتبادلة، والتفاھم، واحترام الشخصیة والصداقة والتضامن

 :عملیة االتصال -

ن من أھم كفایات القائد التربوي في كل المستویات والمواقع اإلداریة الى أیشیر األدب التربوي 

القیادیة ھي المھارة في القدرة على االتصال الفعال، وبخاصة االتصال اإلداري من حیث االتجاه داخل 

المنظمة، التي تعمل على قیادتھا قیادة إداریة فعالة وإبداعیة، أو اتصالھ باآلخرین خارج المنظمة أو 

المؤسسة التربویة في المیدان التربوي وغیره... فاالتصال من وظائف اإلداري الضروریة، وھو المكون 

الذي یجعل النظام ممكنا، وھو الوسیلة التي یتم عبرھا القیام بوظائف اإلدارة األساسیة، فاإلداریون 

یمارسون عملیات التخطیط والتنظیم والتنسیق والتوظیف والضبط والتقییم من خالل عملیة االتصال. 

ربط المدرسة بالبیئة: - 

لقد سبق وأن أشرنا إلى أن البیئة بعد من أبعاد السلوك التنظیمي، فھي تؤثر وتتأثر بالمدرسة، وال 

یكتمل نجاح ھذه األخیرة في تحقیق أھدافھا دون ربط جسر متین من العالقات مع ھذه البیئة. 

فنجاح المدرسة عامة والثانویة خاصة رھین بارتباطھا العضوي بالمجتمع الذي توجد فیھ. ومن ھنا 

صار من واجبات إدارة المدرسة والمدیر، توثیق صلتھا ببیئتھا ومجتمعھا، ومدیر المدرسة الناجح ھو الذي 

یخطط تخطیطا سلیما لتحقیق ما یتوقعھ منھ مجتمعھ، لجعل مدرستھ منظومة مفتوحة على بیئتھا من خالل 

استغالل مختلف مؤسسات المجتمع في إثراء المحیط المدرسي بأوجھھ المختلفة، وربط العالقات مع 

الجمعیات الثقافیة والریاضیة، وتنظیم المسابقات والتظاھرات ومشاركة األولیاء في ذلك وتحسین وتوعیة 

 على المردود التربوي للمؤسسة التعلیمیة. االمجتمع بأھمیة ھذه العالقة المتبادلة وأثره

 .49 ص سابق، مرجع الفاصل، العودة محمود محمد عیاصرة، علي)  1(
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في توفر تأن وفي ھذا الشأن یقترح احمد الخطیب ورداح الخطیب مجموعة من الممارسات التي یجب 

وھي: ) 1(المدرسة في ھذا المجال

 القدرة على التأثیر على مؤسسات المجتمع المختلفة لتوثیق عالقة المدرسة معھا. -

 القدرة على تنظیم برامج لخدمة البیئة المحلیة. -

  وتفعیل دورھم.األمور أولیاء االجتماعات مع إدارةالقدرة على  -

 القدرة على تنظیم برامج متنوعة تتضمن مشاركة المجتمع المحلي. -

  منھا.اإلفادة البیئة المحلیة وحاجاتھا واھتماماتھا وإمكانیة إمكانیاتالقدرة على التعرف على  -

 المشاركة بجمیع فعالیات وأنشطة مؤسسات المجتمع المحلي. -

  ورؤساء المؤسسات المختلفة في المجتمع.األمور أولیاءالقدرة على بناء عالقات ودیة مع  -

 القدرة على تشكیل مجالس التطویر التربوي. -

القدرة على جعل المدرسة مركز لتطویر المجتمع المحلي.  -

التسییر المالي واإلداري: - 

یعتبر التسییر المالي واإلداري من المھام األساسیة لمدیر المؤسسة التعلیمیة وخاصة فیما یتعلق       

بتوفیر الوسائل التعلیمیة الضروریة، والسھر على االھتمام بالجانب الفیزیقي والجمالي لھا، سواء فیما 

یتعلق بالقسم أو خارجھ والمرافق الضروریة من مخابر ومكتبة وقاعة الریاضة، وغیرھا باعتباره 

المسؤول األول عن الصرف وتسییر الشؤون المالیة وبمساعدة المسیر المالي والمادي للمؤسسة وفقا 

، والمتضمن القانون األساسي 1990 فیفري 6 المؤرخ في 49.90ألحكام المرسوم التنفیذي رقم 

 الخاص بعمال قطاع التربیة.

 من ذلك المرسوم. 31 إلى غایة م 26وقد حددت النشاطات المالیة لمدیر القانونیة من 

 .84، ص 2007، جدار للكتاب العالمي، 1، طاستراتیجیات التطویر التربوي في الوطن العربياحمد الخطیب، رداح الخطیب، )  1(
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ویقوم بإعداد المیزانیة السنویة بمساعدة المسیر المالي ویعرضھا على مجلس التوجیھ والتسییر 

للمداولة فیھا، ترسل بعدھا للوصایة للمصادقة علیھا. 

 النشاطات البیداغوجیة والتربویة: -

 )1 (یمكن إجمال أھم األعمال التربویة التي یقوم بھا مدیر الثانویة حسب القرار الوزاري في:

ضبط نتائج القرارات النھائیة المتخذة على مستوى مجالس األقسام قبل نھایة العام الدراسي  -

 (قبول في القسم األعلى- إعادة السنة- إعادة محتملة للتوجیھ- إنھاء الدراسة... الخ).

إعداد مشروع الخریطة التربویة للموافقة علیھا من طرف السلطة التربویة المختصة (مدیرة  -

 التربیة على مستوى كل والیة).

تشكیل قوائم األقسام التربویة (الفصول) بطریقة تربویة ومنھجیة من طرف مستشار التربیة  -

 طبقا لتوجیھات مدیر الثانویة.

توزیع األقسام التربویة على األساتذة العاملین بالمؤسسة (أي القیام بعملیة اإلسناد التي ھي من  -

 اختصاص مدیر الثانویة شخصیا).

إنجاز جداول التوقیت األسبوعي لألساتذة والتالمیذ من طرف نائب المدیر للدراسات ومساعدة  -

 مستشار التربیة (المراقب العام).

إنجاز التقریر العام لسیر المؤسسة من طرف أعضاء الفریق اإلداري كل حسب اختصاصھ،  -

ویعتبر ھذا التقریر العام وثیقة أساسیة ھامة یتضح من خاللھا، مدى إتقان وجودة وفعالیة التنظیم التربوي 

 العام للمؤسسة كما یقوم إضافة إلى ذلك وخاصة فیما یتعلق بالجانب البیداغوجي:

 متابعة مدى تحقیق وإنجاز البرامج الدراسیة المقررة للعام الدراسي الجاري. -

 تنظیم الفروض واالختبارات الفصلیة ومتابعتھا. -

 ضبط غیابات األساتذة والتالمیذ. -

 تحضیر مختلف المجالس بالمؤسسة وتسییرھا. -

 دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، (نظریاتھ وتطبیقاتھ في النظام التربوي الجزائري) المدرسیة اإلدارة علم حمودة، بن محمد)  1(
 .241- 240، ص 2006الجزائر،
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 تنسیق عمل األساتذة المنسقین للموارد واألقسام. -

 مراقبة مختلف السجالت المنصبة بالمؤسسة. -

 تنشیط األیام البیداغوجیة والندوات التربویة وضبطھا. -

وفي األخیر ینبغي على مدیر المؤسسة التعلیمیة، أن یخلق اإلحساس بالمسؤولیة لدى العاملین، 

واالنتماء إلى المؤسسة. وذلك بإشعارھم أنھم أصحاب قرار، والتأثیر في كل ما یجري بھا، وذلك بغیة 

تحسین أدائھم للرفع من مردودیتھا، ویتمثل أعضاء الجماعة داخل المدرسة في المرحلة الثانویة في 

مؤسستنا من حیث تنظیمھا حسب  الخریطة اإلداریة لھا من األعضاء التالین. 

 :المؤرخ 49 من المرسوم التنفیذي رقم 77 والتي حددت مھامھ في المادة نائب المدیر للدراسات 

 والذي یحیل مكانة كبیرة من الفریق اإلداري، ویخلف المدیر في غیابھ عدا األمر 1991- 2- 26في 

بالصرف. 

 من 1991/ 02/ 26 المؤرخ في 154وبموجب القرار رقم  :المتصرف المالي وأعوانھ 

المساعدین المباشرین لمدیر المؤسسة في كل ما یتعلق بتوفیر الشروط المادیة والمالیة الضروریة 

 لتنظیم حیاة الجماعة التربویة في المؤسسة، ویساعده أعوان المصالح االقتصادیة.

 المؤرخ في 171یكلف مستشار التربیة وفق القرار الوزاري  :المستشار للتربیة ومساعدیھ 

، بالنظام واالنضباط داخل مؤسسات التعلیم والتكوین، كما یشارك في المھام اإلداریة، 02/02/1991

یجب علیھ أن یراقب، وینشط عمل مساعدي التربیة والذین یعملون تحت إشرافھ المباشر ویشاركونھ 

في تأطیر التالمیذ. 

 والذي یعمل تحت سلطة كل من مدیر المؤسسة، ومدیر مركز  :المرشد التربوي والمھني

. 13/11/1991 الصادر في 827التوجیھ م.م وحسب القرار الوزاري رقم 
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بتوجیھ التالمیذ وإعالمھم، والقیام بالتحقیقات اإلحصائیة حول المنظومة التربویة، وتقییم یقوم 

 المشاركة في الدراسات الخاصة بحالة التعلیم، وإنجاز المشاریع المتعلقة بتخطیطھ وتحلیل ومردودھا 

 )1 (المضامین والوسائل التعلیمیة.

 بر- المكتبیین- عمال الصیانة- ا موظفین آخرین یعملون بالمؤسسة التعلیمیة (كأعوان المخھناك و

أعوان اإلدارة... الخ). 

- متطلبات مدیر المؤسسة التعلیمیة الناجح: د 

تعتبر القیادة علم وفن وخلق، وحتى یكون القائد فعاال وكفؤا ویستطیع التأثیر على مرؤوسیھ 

 وتشجیعھم على األداء الجید ینبغي علیھ أن یتصف بمجموعة من الصفات والتي من أھمھا:

 الصفات العلمیة: -1

ال یقف القائد عند الحد األدنى من المعرفة والعلم فیجب أن یتعلم ویبحث لكي یسایر ویواكب  -

 التطور.

 یشجع األفراد على االبتكار واإلبداع وتنمیة القیادة الفعالة وإثارة الرغبة في التقدم والنمو. -

 توفیر المثیرات باستمرار وتوفیر الخبرات التي تساعد على النمو وتشجیع التجارب واألبحاث. -

 قادر على الربط بین األمور واالستفادة من الخبرات واالستفادة من الوقت. -

 یبحث دائما عن الخبرات الجدیدة ویھتم بتنمیة قدراتھ ویسعى دائما لتدریب أفراده. -

 غایتھ تحقیق أھداف المنظمة على الوجھ األكمل في جو یسوده االحترام والتقدیر لكل العاملین. -

 )2(.التكوین المعرفي المستمر في كل ما ھو جدید وخاصة في الجانب التربوي والبیداغوجي -

االطالع الدائم بكل ما ھو جدید في مجال اإلدارة المدرسیة خاصة والتربیة والتعلیم عامة على  -

 التحدیث والتجدید في أسالیب اإلدارة المدرسیة.

 .223، ص مرجع سابق ،رجيدب- م)  1(
 2008، دار الجامعة الجدیدة، )(اإلشراف التربوي الفعال واإلدارة الحافزیة التربویة القیادة: العجمي حسنین محمد)  2(

  ص مصر، األزاریطیة،
19-20. 
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 معرفة خصائص نمو المتعلم والطبیعة البشریة. -

الصفات الخلقیة اإلنسانیة:  -2

العمل بالتحاور والتشاور مع أعضاء التنظیم الستغالل مواھبھم وقدراتھم في صالح المؤسسة  -

 التعلیمیة.

 یثابر في العمل وتكون لدیھ القدرة على االستمرار فیھ. -

 یتمتع بعقلیة مفتوحة وموضوعیة، فیما یتعلق بعملھ مع اآلخرین. -

یجب أن تتسم مشاعره باإلیمان باہلل والقدوة الحسنة والسلوك اإلسالمي كالصدق والصبر  -

 )1 (والعدل ومراقبة هللا سبحانھ والنضج االنفعالي والفھم التربوي واالستواء النفسي والتواضع.

 االستقامة، الذكاء، الطموح، روح المبادرة. -

 الثقة بالنفس، والقدرة على التأثیر في اآلخرین. -

 یتحلى بالھدوء ویأخذ االنطباع الصحیح على األمور وال ینفعل أبدا. -

 ینسجم مع أعضاء التنظیم، ویتحسس مشاكلھم ویعرف أحوالھم ویشعر بشعورھم. -

  الصفات اإلداریة والمھنیة:  -3

تمثل جوھر العمل اإلداري لمدیر المدرسة، وھي ضروریة للقیام بعملھ، وبقناعة وإیمان بقیمتھا 

بالنسبة للمدرسة والمجتمع ومن أھمھا: 

 الخبرة التربویة المالئمة واالستعداد الشخصي للوظیفة وتحمل أعبائھا. -

 اإلیمان برسالة التعلیم وأھمیتھا بالنسبة للفرد والمجتمع. -

 )2 (المعرفة التامة بأھداف التعلیم في المرحلة التعلیمیة التي یعمل بھا. -

 دار الشروق للنشر ،( دراسة في اجتماعیات التربیة اإلسالمیة السعودیة) التربوي والتحدیث المدرسي التنظیمالسمالوطي، نبیل)  1(
 .67، ص 1980الریاض، والتوزیع، 

 .133 ص ،2000، بیروت،  العربیة المھضة دار ،المدرسیة اإلدارةاألغیري، الصمد عبد)  2(
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ه یحتم علیھ التمسك بالمبادئ والقوانین واألنظمة بالقائد ھو المثل الذي یحتذى بھ لذا فإن واج -

 والعمل بھا قبل أن یدعو غیره إلیھا.

 االتصال الفعال وإتاحة الفرص لمناقشة األنظمة والقوانین واالعتراف بقیمة الفرد واحترامھ. -

إن ممارسة القیادة بطبیعتھا عمل ممزوج یشتمل مرحلتین متمیزتین یتطلبان مواقف فكریة  -

 )1 (متباینة ھما: مرحلة الدراسة والتفكیر، مرحلة القرار والتنفیذ.

 فالقائد علیھ أن یدرس سیكولوجیة العالقات اإلنسانیة والتعبیر عن كل ،إقامة عالقات إنسانیة- 

المشاعر اإلنسانیة بأسلوب مھني، بحیث تتوافر فیھ عناصر حسن االستماع واالحترام والتشجیع 

 )2 (والتقدیر.

 كما علیھ أن یمتاز بمجموعة المھارات التي تعتبر ضروریة لنجاح عملھ وھي: -

المھارات الفكریة:  -أ

وتعني القدرات المكتسبة لدى القائد على التصور الذھني والعقلي لألمور المحیطة بھ في المؤسسة 

وللمتغیرات الداخلیة والخارجیة والعالقات القائمة بینھما، ولھذا تجد المدیر الذي تتوفر لدیھ ھذه المھارات 

یكون فعاال في ابتكار األفكار واإلحساس بالمشكالت قبل حدوثھا، حیث یضع الحلول واالستراتیجیات 

واألولویات والخطط العالجیة قبل وقوع المشكلة وھي تتعلق أیضا بما یجب أن یتوفر لدى القائد من 

 )3 (معلومات وأفكار تتصل بخصائص المنظمة التي یقودھا.

 المھارات الفنیة: -ب

یقصد بالمھارات الفنیة، مدى كفاءة القائد في استخدام األسالیب والطرائق الفنیة أثناء ممارستھ 

لوظیفتھ ومعالجتھ للمواقف المتعلقة بالعمل، والمھارات الفنیة تتطلب قدر معین من المعارف والحقائق 

العلمیة والعملیة التي تتطلب ھذا النوع من المھارات فعلى سبیل المثال تخطیط العملیة التعلیمیة، وضع نظام 

 )4 (جدید لالتصاالت، وتفویض السلطة توزیع الواجبات والمھام الوظیفیة، اختیار البدائل وغیر ذلك.

 .22 -21 ص سابق، العجمي،مرجع حسنین محمد)  1(
 .106 مرجع سابق، ص الفاصل، العودة محمود محمد عیاصرة، علي)  2(
 .106 مرجع سابق، ص الفاصل، العودة محمود محمد عیاصرة، علي)  3(
 .342 ص سابق، مرجع المعایطة، هللا عطا العزیز عبد)  4(
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المھارات اإلنسانیة:     -    ج 

وتعني القدرات المكتسبة لدى المدیر كقائد فعال وقدرتھ على التفاعل اإلیجابي مع أعضاء المجمع     

المدرسي أو خارجھ، لذا یجب علیھ أن یكون ملما بالمھارات اإلنسانیة وفق التعامل اإلنساني، وأن 

ینمي قدرتھ على االتصال الناجح مع اآلخرین ونقل أفكاره وآرائھ إلیھم لیستقبلوھا ویعملون بھا بكل 

قناعة، ویعمل على تقویة الروابط والعالقات اإلنسانیة معھم. والعمل على تقدیر سلوكھم، وبذلك 

 :)1(یلي یستطیع خلق أفراد یتصفون بما

 أن یعرف الفرد في مجموعة العمل التي یشرف علیھا واجباتھ ومھماتھ . -

 یؤدي كل فرد في مجموعة العمل التي یشرف علیھا واجباتھ بكفاءة. -

 أن یعمل الجمیع في ظل غیاب المدیر بذات الكفاءة كما لو كان موجودا بذاتھ -

 یحاول كل فرد في مجموعة العمل أن یحل مشكلة یتعرض لھا في العمل قبل أن یلجأ للمدیر. -

  یبادر كل فرد بتقدیم مقترحاتھ لتطویر العمل دون انتظار أن یسألھ المدیر. -

ونحن بأمس الحاجة لمثل ھذه السلوكیات في مؤسساتنا وخاصة التربویة منھا لتربیة وتنشئة  -

 األجیال علیھا. وللرفع من مردودھا التربوي. 

المعلم ( األستاذ):  -2

ماھیة المعلم (األستاذ):  -أ

، )2( المعلم المدیر والعالم وھي كلمة فارسیة تعني كبیر دفاتر الحسابوأساتیذاألستاذ جمع أساتذة 

 معظم المواد الدراسیة، أوكما یعرف بأنھ "المربي الذي یقوم بتدریس كل  )3(واألستاذ شخص یقوم بالتعلیم.

یرتكز دوره في تھیئة الظروف التعلیمیة والعلمیة المناسبة لتالمیذه، بھدف متابعة نموھم، العقلي، البدني، 

 .)4(األخالقيالجمالي الحسي، البدني االجتماعي النفسي 

 .22ص سابق، مرجع ، عوض عامر)  1(
 .10 ص ،1998 ، بیروت،  الرسالة مؤسسة ،المحیط القاموسأبادي،  الفیروز)  2(
 .181 ص ،2006 القاھرة الجامعة، شباب مؤسسة ،االجتماع علم منظور من والمعلم والتعلیم العلم رشوان، الحمید عبد حسین)  3(
 .173، ص 2003، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة معجم المصطلحات التربویة و النفسیةحسن شحاتة واخرون، )  4(
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والنظرة الحدیثة لألستاذ والمعلم ال تقتصر على تلقینھ، أو نقلھ للمعارف والمعلومات للمتعلمین بل 

تتعداھا إلى اإلعداد الروحي واألخالقي والثقافي لھم، أي بمعناھا الواسع المساھمة في بناء شخصیة التلمیذ 

بجوانبھا المختلفة. 

وھو من أھم العوامل المؤثرة في العملیة التعلیمیة، فمستوى المؤسسات التعلیمیة ومدى نجاحھا 

فھو سید الموقف التعلیمي واقدر الناس على إدراك الظروف ) 1 (وتحقیقھا ألھدافھا یتوقف على المعلم.

 )2(المحیطة بھ

وحدیثنا على المعلم في ھذه الدراسة، ھو حدیثنا عن األستاذ في مرحلة التعلیم الثانوي التي ھي مجال 

دراستنا. 

فأستاذ التعلیم الثانوي، ھو الشخص المكلف بتدریس المواد العامة والتكنولوجیة والتربیة البدنیة والفنیة 

 ساعة، ویتم توظیفھ من 18في مؤسسات التعلیم الثانوي، العام والتكنولوجي، ویقوم بخدمة أسبوعیة مدتھا 

بین الطلبة واألساتذة المتخرجین من المدارس العلیا لألساتذة الحاصلین على لیسانس في التعلیم، كما یوظف 

عن طریق المسابقة على أساس االختبارات من بین المترشحین الحاصلین على شھادة لیسانس في التعلیم 

العالي، أو شھادة مھندس یتولى القیادة بعدة مھام ونشاطات نتناولھا فیما یلي: 

نشاطات أستاذ مرحلة التعلیم الثانوي:  -ب

 155تتمثل أساسا مھمة التعلیم الثانوي في تربیة التالمیذ وتعلیمھم، وتوجیھھم وحسب القرار رقم 

ت ، والذي یحدد مھام األساتذة في التعلم األساسي والتعلیم الثانوي، حیث حدد1991 فیفري 26المؤرخ في 

لھ نشاطات بیداغوجیة وتربویة تتمثل فیما یلي: 

 في : تشمل النشاطات البیداغوجیة النشاطات البیداغوجیة: 

 التعلیم الممنوح للتالمیذ. -

 العمل المرتبط بتحضیر الدروس وتصحیحھا وتقییمھا. -

 تأطیر التدریب والخرجات التربویة. -

 .160 ص ،2000 الجزائر،  ملیلة،  للنشر والتوزیع، عین الھدى دار ،3ط الجزائري، التشریع في المرجع سالم، بن الرحمان عبد)  1(
 .48واصل جمیل حسین المومني، مرجع سابق، ص )  2(
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 المشاركة في عملیات التكوین المختلفة. -

یقوم بمنح التالمیذ المعارف والمعلومات التي یتضمنھا البرنامج الرسمي والمخصص لھ ضمن  -

 المواقیت الرسمیة، الواجب التقید بھا بصفة قانونیة وكاملة.

یتولى اختیار مواضیع الفروض واالختبارات وتصحیحھا، وھو المعني بھا مباشرة في حاالت  -

 خاصة تقررھا مجالس التعلیم أو مجالس األقسام.

یتولى حساب المعدل في مادتھ، و تسجیل العالمات التي یتحصل علیھا التالمیذ في فروض  -

 المراقبة المستمرة واالختبارات والمالحظات على الوثائق والكشوف المتداولة.

یلتزم بالمشاركة في عملیات التكوین وتحسین المستوى، وتجدید المعلومات التي تنظمھا وزارة  -

 التربیة سواء كمستفید أو كمؤطر بما في ذلك العملیات التي تبرمج أثناء العطل المدرسیة.

تدخل مشاركة األساتذة في األنشطة المتعلقة باالمتحانات والمسابقات التي تنظمھا السلطات من  -

 حیث إجرائھا وحراستھا وتصحیحھا، ولجانھا في الواجبات المھنیة المرسومة لھم.

 :یساھم األساتذة بصفة فعلیة في ازدھار المجموعة التربویة، وفي تربیة النشاطات التربویة

 )1 (التالمیذ وإعطاء المثل بما یأتي:

 المواظبة واالنتظام في الحضور والقدوة والسلوك. -

 المشاركة في النشاطات التربویة واالجتماعیة. -

 االھتمام بكل ما من شأنھ ترقیة الحیاة في المؤسسة. -

یكون مسؤوال عن جمیع التالمیذ الحاضرین الموضوعیین تحت سلطتھ المباشرة في القسم طیلة  -

 المدة التي یستغرقھا الدرس الذي یكلف بإلقائھ في إطار التنظیم العام للمؤسسة، وجدول التوقیت الرسمي.

وتنظم عالقة األساتذة ببعضھم البعض من خالل التنسیق والتشاور وذلك بتعیین أستاذ رئیس  -

 )2 ( والذي یقوم:1991 بتاریخ فیفري 177قسم حسب القرار الوزاري رقم 

 .161 ص سابق، عبد الرحمان بن سالم ،مرجع)  1(
 .161 ص نفسھ، المرجع)  2(
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بعملیة التنسیق بین األساتذة الذین یدرسون في القسم الواحد، وتنشیط التفكیر الجماعي في  -

 المشاكل التي یالقیھا التالمیذ واألساتذة داخل القسم.

المشاركة في خلق جو مالئم یحفز التالمیذ على بذل الجھد المتواصل ویرفع األساتذة إلى تقدیم  -

 عمل ناجح.

 التنظیم األفضل للتعاون داخل القسم لتحقیق نجاعة أكبر لعمل األساتذة . -

إقامة الجو المناسب والكفیل بتحسین قدرات التالمیذ . باإلضافة إلى تعیین أستاذ مسؤول على  -

 الذي عدد مھام . والتي تدخل كذلك في إطار التنسیق و 1991 فیفري26بتاریخ  174المادة وفق القرار 

  )1(التعاون والتشاور بین أساتذة المادة الواحدة من خالل

 تنظیم التشاور بین أساتذة المادة الواحدة. -

التأكد من تطابق الطریقة التربویة المتبعة مع األھداف والبرامج والتوجیھات الرسمیة المتعلقة  -

 بتدریس المادة .

المساعدة على اقتناء الوسائل التعلیمیة والتجھیزات الضروریة إلعطاء تعلیم ناجح  ،واستعمالھا  -

 بصفة عقالنیة .

العمل على انسجام المقاییس والمناھج والكیفیات فیما یتعلق بمراقبة عمل التالمیذ وتقییمھ  -

 وتنقیطھ .

اقتراح ترتیب األنشطة بكیفیة منسجمة قصد االستغالل العقالني للتوقیت األسبوعي المخصص  -

 للمادة .

 تنفیذ اإلجراءات الضروریة التي یتطلبھا العمل المشترك بین المواد . -

یشارك في تنظیم األسئلة التربویة المكملة للمادة التي یقوم بھا، والتي تتمثل في الخرجات وفي  -

إنشاء النوادي وتنشیطھا وفي المحلیة أو النشرة الداخلة والمعرض وتكوین المجموعات الوثائقیة، وأي نشاط 

 تربوي أو وثائقي یرمي إلى تنمیة حب اإلطالع، وتشجیع روح البحث، وبعث جو التنافس في المؤسسة .

 .162 ص نفسھ، المرجع)  1(
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یعقد األساتذة المسؤولون على المادة اجتماعات شھریة للتنسیق فیما بینھم ویجتمعون تحت  -

رئاسة مدیر المؤسسة مرة في الشھر. ھذه ھي  المھام التي حددھا المشرع الجزائري بالنسبة لمھام أستاذ 

التعلیم الثانوي و التي تحتاج أكثر إلى تفعیل واالھتمام بالجانب اإلنساني أكثر . 

أدوار المعلم :   -ج 

 على الرغم من االختالفات التي نجدھا بین النظریات التربویة فإن ھناك تسلیما بأن المعلم ھو مفتاح 

. وقطب الرحى فیھا. فھو العنصر األساسي في الموقف التعلیمي، وھو المھیمن على مناخ )1(العملیة التربویة

الفصل الدراسي، والمحرك لدوافع التالمیذ، والمشكل التجاھاتھم، وھو المثیر لدواعي االبتھاج والحماسة 

والموجھ والمحفز والقدوة لھم  )2(والتسامح واالحترام واأللفة والمودة

فلم یعد خفیا على احد ذلك الدور الذي یقوم بھ المدرس بالنظر للتأثیرات المختلفة التي یحدثھا لدى 

 الحكم على مستوى المدرسة من خالل مالحظة باإلمكان أصبحالتالمیذ والتي تنعكس على المجتمع. فقد 

مختلف مظاھر المجتمع ودرجة تطوره ومستوى وعي أفراده ومواطنیھ، فمھما استحدثنا في التعلیم من 

 أفخم لھ وأقمناطرق ووسائل ومھما أضفنا من موضوعات جدیدة وطورنا من مناھجھ ورصدنا لھ من مال 

 المناسب ومھما قمنا بصیاغة فلسفات واألثاث والوسائل التعلیمیة األجھزةالمباني وزودناھا بأحدث 

 مواقف موضوعیة إلىیمكن ان یحقق أھدافھ وان نستطیع أن نترجمھ  وتصورات متمیزة، فإن كل ھذا ال

. ومن أھم أدواره: )3( عن طریق المعلمإالوعالقات وتفاعالت وخصائص سلوكیة 

حفظ النظام:   -أ

حتى تتم عملیة التعلم البد من توفر جو مالئم یسمح بذلك وخاصة  في القسم الذي یحتاج إلى إدارة 

 النظام جزء منھ، إن التعلم ال یتم في جو من ىن المحافظة علأحسنة من طرف المعلم أو األستاذ، والشك 

الفوضى، وحتى تتم عملیة التفاعل اإلیجابي بین المعلم و تالمیذه من ناحیة، وبین التالمیذ أنفسھم من ناحیة 

أخرى. 

 .172زین الدین مصمودي، مرجع سابق، ص)  1(
 .9، ص 2006دار غریب للطباعة و النشر، القاھرة، المدرس المثالي(نحو تعلیم افضل)،محمد سامي منیر، )  2(
 .172زین الدین مصمودي، مرجع سابق، ص)  3(
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برز ما أفخالصة القول أن النظام قیمة أساسیة على التلمیذ اكتسابھا واالقتناع بأھمیتھا لسیر العمل، و

باالتفاق معھم  ،)1(نھ ال یجوز تجاوزھاأ في ھذا الخصوص وضع حدود یعرف كل تلمیذ األستاذیقوم بھ 

علیھا.  

توفیر المناخ العاطفي واالجتماعي: ب -  

تحقق أھدافھا، وما قیل عن  یسھم في ، یحدث بھا تفاعلةة اجتماعيئذكرنا من قبل أن المدرسة بي

ة اجتماعیة مصغرة من الصعب إدارتھا، ئالمدرسة، ینطبق تماما على القسم الدراسي والذي بدوره یعتبر بي

من دون توفر مناخ نفسي اجتماعي یشعر التلمیذ من خاللھ بالراحة واالطمئنان، یساعده على االنتباه 

والتركیز واألداء التربوي الحسن داخلھ، وھذا من خالل العالقات االجتماعیة التي تربط األستاذ بتالمیذه من 

جھة أو بین التالمیذ بعضھم البعض من جھة أخرى، لذا على األستاذ أن یوفر مثل ھذا الجو الذي یشعر 

 و ھذا بالتأكید لھ اثر كبیر ، بقیمھ وأستاذه وزمالئھز ما یجعلھ یعت،التلمیذ بالمحبة واأللفة والتقدیر واالحترام

  شخصیتھ. بناءعلى نتائجھ الدراسیة و على

تنظیم البیئة الفیزیقیة: ج- 

إن التالمیذ ھم العنصر األھم في العملیة التعلیمیة، ولكن البیئة الفیزیقیة_ والتي تشكل اإلطار الذي یتم 

وقد خضع ھذا البعد للكثیر من الدراسات التي  فیھ التعلم- من األمور الھامة في زیادة الفاعلیة واإلنتاجیة،

تدخل من قیاس وتقویم أدى المعلم، وھذا یحتاج إلى فھم طبیعة المتعلمین واحتیاجاتھم النفسیة واالجتماعیة 

  )2( إلى حسن التخطیط بحیث یتم استقالل كل جزء من أجزاء حجرة الدراسةباإلضافةوأسالیبھم في العمل، 

ا المتعلم ویشعره باالرتیاح، ویجد اھتمامھ بالدروس. ذبما یخدم ه

توفیر الخبرات التعلیمیة: د- 

مھما كان األستاذ لطیف مع تالمیذه قریبا منھم ووفر لھم غرفة حسنة التنظیم فانھ ال یستطیع أن یكون 

ا لن یأتي ذ جدیدة، وهأشیاءمدیرا جیدا للفصل، ما لم یشعر تالمیذه بأنھم یتعلمون في كل یوم وحصة ولحظة 

، دارالكتاب الجامعي، اإلمارات 1، طمھمة التعلیم وادوات المعلم في مدرسة المستقبلابراھیم حامد األسطل، فلایر یونس الخالدي، )  1(
 .73، ص2005العربیة المتحدة،

، سند تكویني خاص بتكوین التربیة و علم النفس، تشریع مدرسيخیري وناس، بوضوبرة عبد المجید، إشراف محمد زكریا، )2(
  .117، ص2011المعلمین،وزارة التربیة الوطنیة، الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد، 
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إال بتوفیر العدید من الخبرات التنظیمیة المتنوعة، وحسن التخطیط لھا ومتابعة التالمیذ والتوجیھ أدائھم 

   )1(ومراعاة الفروق الفردیة،فأفضل تعلیم ذلك الذي في ظلھ یعمل المجتمع كل وفق سرعتھ و اھتماماتھ

 الدافعیة لدى المتعلم: خلق و المحافظة علىه - 

والمحافظة على الدافعیة تتضمن استدامة استشارة المتعلم لالندماج في موقف التعلم وتجنبھ البطء في 

ن تكون موجھة بشكل كبیر أتقدیم األنشطة التي تحافظ على استمرار تعلمھ ومن خصائص الدروس الفعالة 

، والرغبة في اكتشاف معارف أكثر والمشاركة في ذلك. )2(نحو المحافظة على قوة دافعیة التالمیذ للتعلم

المسیر لعملیة التعلیم: و-  

وتتطلب اإلدارة الناجحة من قبل المعلم التمكن من عدد من المھارات الخاصة بتنظیم الفصل وحفظ 

 إلى عدة مھام ینبغي أن یكون المعلم قادرا على أدائھا 1989ھدى الناشف  والنظام فقد أشارا محمود شفشق،

وھي حفظ النظام، توفیر المناخ العاطفي واالجتماعي الذي یشجع على التعلم، توفیر الخبرات التعلیمیة 

حل المشاكل التي تعترض حسن تمدرس التالمیذ والبحث ) 3(وتنظیمھا، مالحظة أعمال التالمیذ ومتابعتھا.

 عن السبل الكفیلة لذلك.

دور األستاذ في تدریب الطلبة على التعلم الذاتي والبحث: ز-  

لم یعد كافیا أن یتقن األستاذ المادة التي یقوم بتدریسھا ولم یعد ناقال للمعرفة وذلك للتطور الھائل 

والتقدم المتسارع في المعرفة وعلیھ فقد أصبح لألستاذ دور آخر وھو تحفیز التلمیذ و تدریبھم على البحث 

عن المعارف الجدیدة و اختیارھا واستخدامھا وھذا یتطلب من األستاذ أن یكون قادرا على توجیھ تالمیذه 

وتشجیعھم على البحث الذاتي والوصول إلى الحقائق والمعلومات من مصادرھا ) 4(إلى الجدید من المعارف.

تسعى إلیھ طرق التدریس الحدیثة، وما تسعى إلیھ المدرسة الجزائریة من خالل   بأنفسھم وھذا ما

 اإلصالحات األخیرة .

 

 

 .17، دار الفكر العربي، القاھرة، ص3، طإدارة الصف المدرسيمحمد عبد الرزاق شفشق، و ھدى محمود الناشف، )  1(
، 2002، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، عمان، 1، طإدارة الصفوف ( األسس السیكولوجیة)یوسف قطامي، و نایفة قطامي، )  2(

 .145ص
 .32، دار الفكر العربي،بیروت، صعلم النفس التربوي للمعلمینعبد الرحمان صالح االزرق، )  3(
 .79-78ابراھیم حامد االسطل، فلایر یونس الخالدي: مرجع سابق، ص)  4(
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:  (المتعلم)التلمیذ -3

ثانوي في العملیة التربویة   المتعلم على انھ عنصرإلى كانت تنظر التقلیدیة التربیة أن من المعروف 

، والمبنى المدرسي والنظام واإلدارة وان التركیز كان یجري على بقیة العناصر كالمعلم والمنھج ،والتعلیمیة

 لم تراعي حاجات المتعلم ولم تعطیھ التربیةالدراسي وغیرھا. لذلك فان الخبرات التربویة والتعلیمیة لھذه 

تغیرت في ظل التربیة الحدیثة وذلك بانطالق ھذه التربیة  ان ھذه النظرة سرعان ما االھتمام الكافي، غیر

 أن المتعلم یجب أنمن المتعلم بالتركیز على قابلیتھ ومیولھ وطبائعھ ومقومات شخصیتھ، وھي تؤكد على 

 )1(یكون ھو المحور الحقیقي والمركز الفعلي للعملیة التربویة

 تحقیق إلىالعملیة التربویة بجوانبھا المختلفة وطرائقھا ومضامینھا تعتبر عملیة ھادفة تسعى كما أن 

 أشكالھ مستوى مقبول من النمو بمختلف إلى المتعلم إیصال أھمھجملة من األھداف والغایات المحددة، من 

. )2(وأنواعھا، العقلي والمعرفي

یعتبر المتعلم محور العملیة التربویة والعمود األساسي الذي  تقوم علیھ كما انھ سبق   على ماوتأسیسا 

."وكل موقف تعلیمي یعد الھدف الرئیسي للنظام التعلیمي ككل والمعیار األساسي لقیاس نجاح نظام تعلیمي

وسیلة لتحقیق نموه الكامل، وكل إشراف تربوي یجب أن یدور حولھ، فالتعلیم لم یعد مجرد تلقین المعرفة، 

بل أصبح تغییرا في طبیعة المتعلم، وفي سلوكھ من خالل تعرف تحصیلھ، وتنمیة القوى العقلیة لدیھ، 

وتطویر المھارات واالتجاھات نحو اكتساب المعرفة، وال تقتصر التربیة على اكتساب المعرفة فحسب، بل 

 .)3(البد لھا من االھتمام بتربیة  الجسد والوجدان والخلق، لتحقیق النمو المتكامل لدى التالمیذ"

 أن التالمیذ ھم المادة الخام التي تشكل المخرج الرئیسي :ویعرف سعید إسماعیل علي التلمیذ فیقول

، كما أنھم أھم مدخالت إدارة بیئة التعلیم والتعلم إذ بدون تالمیذ ال یكون ھناك فصل )4(هللنظام التعلیمي كل

 .)5(وال یكون ھناك تعلیم

كما عرف التلمیذ بأنھ محور العملیة التعلیمیة وھو یبدو وكأنھ اضعف أركان ھذه العملیة وھو الذي 

یتحمل في النھایة كافة جھود مخططي ھذه العملیة إیجابا أو سلبا ولكنھ في نفس الوقت أقوى ھذه األركان 

 .78ھادي  مشعان ربیع، اسماعیل محمد بشیر، مرجع سابق،ص )  1(
 .155، دار الھدى للطباعة و والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، صعلم االجتماع التربويعلى بوعناقة، بلقاسم سالطنیة، )  2(
 .48واصل جمیل حسین المومني، مرجع سابق، ص )  3(
 .44 ،مرجع سابق، ص اإلدارة التعلیمیة واإلدارة المدرسیةاحمد إسماعیل حجي ، )  4(
 .29المرجع نفسھ، ص )  5(
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ھو تربوي  مردوده الوبالتالي )1(جمیعا باعتبار أن نجاحھ یعني نجاح العملیة التربویة كلھا وفشلھ یعني فشلھا

مردودھا. 

 فیرون "أن التالمیذ أو جماعة الصف ھي ،ویعرف بارنارد وبریكون في كتابھما تكوین المكونین

جماعة من التالمیذ و ھي بذلك جد منظمة تحكمھا عالقات داخلیة وعالقات خارجیة ، ولكن جماعة الصف 

 .)2(ھي أیضا جماعة من األشخاص مجتمعة"

وھذا یعني أن التالمیذ عبارة عن جماعة في تنظیم تحكمھ قوانین وثقافة ما، تنظم وتطبع الحیاة بھ 

والتلمیذ الجزء األھم منھ. 

أما أحمد إسماعیل حجي فیعرف التالمیذ أو یعتبرھم "أھم مدخالت إدارة بیئة التعلیم والتعلم، بل أنھم 

أھم مدخالت العملیة التعلیمیة، إذ بدون تالمیذ ال یكون ھناك فصل وال یكون ھناك تعلیم، وتالمیذ المدارس 

 )3(وفقا ألعمارھم ینقسم التعلیم إلى مراحل، كما تنقسم كل مرحلة إلى صفوف دراسیة"وأعمارھم مختلفة  

ألنھ  ومن ھذا التعریف یتضح أن التلمیذ أھم أطراف العملیة التعلیمیة، وبدونھ ال یمكن تأسیس مدرسة

ھو األساس في وجودھا و وجود أي نظام تعلیمي، فھو كما أشرنا سابقا "الشمس التي تدور حولھا كل 

أي أن التلمیذ مركز العملیة  أجھزة التعلم و أنشطتھ ... فھي مركز الكون، وتدور حولھا الكواكب،

ھو تلمیذ المرحلة الثانویة، والتي تستقبلھ بعد نھایة تعلیمھ بمرحلة   والتلمیذ المعني بالدراسة ھنا،)4(التربویة"

ویشمل  المتوسط، وبعد حصولھ على معدل قبول یسمح لھ بااللتحاق بھا، كما تحدده المناشیر الوزاریة.

 سنة، وھي التي تمثل فترة المراھقة من مراحل نموه وھي أكثر الفترات 18 إلى 15المرحلة العمریة من 

حرجا، ألنھ یمر خاللھا بتغیرات فسیولوجیة وسلوكیة. ولھذه التغیرات عدة مطالب واحتیاجات تربویة 

وتعلیمیة یتوجب على المدرسة مراعاتھا، فھو في ھذه المرحلة أحوج إلى النصح والتوجیھ والمتابعة. 

وتنتھي بالرشد، واكتمال النضج، فھي بھذا عملیة  والمراھقة "ھي المرحلة التي تبدأ بالبلوغ،

 وھي تخضع إلى حد كبیر إلى عوامل )5(بیولوجیة، عضویة في بدایتھا، وظاھرة اجتماعیة في نھایتھا"

اجتماعیة وبیئیة وثقافیة تؤثر على الناشئ و تطبع سلوكا تھ وتوجھاتھ، ویتحقق بذلك النمو المتكامل 

 .113،ص 2003 للطباعة والنشر ،الجزائر، ى ،عین ملیلة ، دار الھدالتعلم والصحة النفسیةرشید حمید العبودي ،)  1(
  (2) Bernard honorée et Joel Bricon ,former des enseingnants approche psycho sociologique et 

institutionnelle science de l'homme privât et éditeur Toulouse 1999,p23 
 .29أحمد إسماعیل حجي، مرجع سابق،ص)  3(
 .37محمد منیر مرسي، مرجع سابق، ص)  4(
 .242، ص1990، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،أصول التربیة والتعلیمرابح تركي، )  5(
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لشخصیتھ، وھذا الھدف األھم الذي تعمل المدرسة على تحقیقھ ومن ورائھا المجتمع "ویتضمن ھذا الھدف 

  .)1(تكامل إعداد الطالب في نواحي النمو الجسمیة والعقلیة واالجتماعیة والوجدانیة والروحیة"

" دور خطیر في حیاة المراھقین وتشكیل ؤسسة التعلیمیة وإدارتھا بالذاتوبناءا على ما سبق فإن للم

مستقبلھم وتستطیع المدرسة عن طریق المواد العلمیة، وأسلوب المعاملة وعن طریق العالقات اإلنسانیة 

 واحتیاجاتھم )2(السائدة وكذلك عن طریق األنشطة المختلفة أن تساعد المراھقین على تحقیق مطالب النمو"

 وكذا تربیتھم على الحس المدني، والقیم االنسانیة، وغرس وتفعیل قیم واھتماماتھم في ھذه المرحلة،

المواطنة لدیھم. 

" التي تجنبھم الكثیر من الصراعات التي تحفل بھا ھذه المرحلة وعن الجو والبیئة الدراسیة وخلق 

   .)3(طریق التعاون مع الوالدین واألسرة تستطیع المدرسة أن تسھم في حل الكثیر من مشكالت المراھق"

:  اإلدارة المدرسیةواجھھاتالتي  والتحدیات ومن أھم المشكالت الدراسیة 

:  الھروب من المدرسة- الغیاب و  

تعتبر ھذه الظاھرة من أھم المشاكل التي تعاني منھا المؤسسة التعلیمیة وباستمرار وذلك لما تتركھ 

  على حیاة التلمیذ الدراسیة وسبباً في كثیر من إخفاقاتھ التحصیلیة وانحرافاتھ السلوكیة،ة سلبيأثارمن 

و"بخاصة الفاشلین دراسیا أو الخاضعین لتأثیر قرناء السوء، وتأثیر الظروف االجتماعیة  واألسریة السیئة- 

بالھروب من المدرسة أثناء الدوام، أو بدایتھ، رغبة منھم في االبتعاد عن جو المدرسة. ولعل أھم أسباب ذلك 

ضعف الرقابة أو انعدام التعاون بین المدرسة واألھل (أولیاء األمور). ومن الطبیعي أن یسھم جو اإلرھاب 

والكبت في المدرسة، وغیاب البیئة الدیمقراطیة واإلرشاد النفسي والتربوي واألنشطة المالئمة والبرامج 

 )4(المتنوعة في دفع الطالب إلى الھروب من المدرسة"

 من طرف اإلدارة بشكل حازم و التساھل في الغیاباتھذه لمتابعة خاصة عندما ال تكون ھناك و

 . في ذلكا یدفعھ إلى التماديإعطاء ورقة الدخول للتلمیذ م

 ) دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،  القاھرة،دون تاریخ، التربیة ومشكالت المجتمع ( مجموعة دراساتسید إبراھیم الجبار، )  1(
 .151ص 

 .142المرجع نفسھ،ص)  2(
 .142المرجع نفسھ،ص)  3(
 .172رشید حمید العبودي،مرجع سابق، ص )  4(
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- ضعف التحصیل الدراسي : 

 تعتبر ھذه المشكلة أكثر األنواع شیوعا من الدارسین بغض النظر عن الحالة االجتماعیة، أو

تطرق لھا أكثر . سن)1(االقتصادیة للطالب، ولنقص التحصیل الدراسي أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة

  تفصیال في الفصل الالحق.

: داخل القسم أو خارجھ- الشغب 

ویعني ذلك إظھار سلوك عدواني من قبل الطالب نحو أقرانھ ومعلمیھ بقصد التأثیر في عملیة 

التدریس أو األنشطة المدرسیة و عرقلتھا، أو التغطیة على فشلھ، أو للفت االنتباه إلیھ. ویرتبط الشغب 

بعوامل نفسیة واجتماعیة ودراسیة لدى الطالب، مما یستدعي البحث عن أسبابھ وعالجھا، وتوفیر فرص 

النمو والمشاركة في األنشطة المالئمة للطالب، وعدم كبت قدراتھ أو استخدام القمع وسیلة لضبطھ، ویحتاج 

المدیر في معالجة ھذه الحالة إلى تعاون مع المرشد االجتماعي في المدرسة، والمعلمین، وولي أمر الطالب 

. )2(المشاغب،ومن األمور التي یلزم التنبیھ إلیھا ضرورة عدم إھانة الطالب المشاغب أمام زمالئھ أو والدیھ

 والبحث عن الطرق السلیمة، الحتوائھ، وتوجیھھ الوجھة السلیمة.

وھذه الظاھرة أصبحت من الظواھر األكثر انتشارا في كثیر من مؤسساتنا التربویة وخاصة في 

 وباتت من مرحلة التعلیم الثانوي، یعاني منھا المدرس في القسم وتعاني منھا اإلدارة المدرسیة خارجة،

نظامھا. على  ویھاالتلمیذ إلى التمرد علوتؤدي ب الظواھر التي تعرقل السیر الحسن لمؤسساتنا التربویة.

 :والتخریبالعنف المدرسي - 

یعتبر العنف المدرسي من الظواھر التي أخذت في االنتشار في األوساط التربویة، بأشكالھا المختلفة، 

 والتي بدورھا أثرت على العمل التربوي، وعلى التلمیذ في حد ذاتھ، وباقي أطراف العملیة التعلیمیة. 

وحتى على النظام المدرسي، وممتلكات المؤسسة التعلیمیة ومرافقھا، وتجھیزاتھا. وھذا قد ینتج على 

عدة أسباب من أھمھا عدم رضا التلمیذ، عن الممارسات التي تحدث داخل المؤسسة التعلیمیة والناتجة سواء 

من طرف اإلدارة المدرسیة أو األساتذة أو فشلھ الدراسي، أو لعدم توفر النشاط المدرسي، الذي یساعد 

التلمیذ على التخلص من الطاقة السلبیة عنده، وتحفیز كل ما لدیھ من مواھب وطاقات إیجابیة، وغیرھا من 

 األسباب.

 .32،ص 1999، دار الفكر العربي ، القاھرة،الوظیفة االجتماعیة للمدرسةعدلي سلیمان ، )  1(
 .171محمد عبد القادر عابدین، مرجع سابق، ص )  2(
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: والواجبات المدرسیة- الغش في االمتحانات  

مازالت المدرسة تركز بشكل كبیر على نقل المعرفة إلى الطلبة، وعلى االمتحانات كوسیلة لقیاس 

تحصیل الطالب والحكم على نجاحھ أو انتقالھ من مرحلة إلى أخرى لذلك أضحت تشكل مصدر قلق دائم 

لكثیر من الطلبة، مما یدفعھم إلى التفكیر بطرق یظنون أنھا تساعدھم على تجاوز عقباتھا والتخفیف من 

وطأتھا، لكنھا في حقیقتھا خیانة للعھد واألمانة، وخروج على نظام المدرسة، ومن أشھر تلك الطرق: الغش، 

سواء مباشرة أثناء تأدیة االمتحان، أو غیر مباشرة،  بمحاولة سرقة األسئلة أو استئجار آخرین لإلجابة بدال 

. وما أكثر ھذه الظاھرة في مؤسساتنا التربویة والتي تعددت أشكالھا وتنوعت وسائلھا، حتى )1(عن الطالب

 في االمتحانات الرسمیة كامتحان البكالوریا.

 - الخروج الجماعي على النظام المدرسي:

یشكل الخروج الجماعي على النظام المدرسي مشكلة مستحدثة تواجھ المدیرین والھیئات التعلیمیة في 

مجتمعنا، غیر أنھا مشكلة تؤرق السلطات التعلیمیة في مجتمعات أخرى وتأتي خطورة ھذا النوع من 

الخروج على النظام المدرسي في تھدیده لھیبة المدرسة: إدارة ومعلمین، ولرسالتھا، وللعملیة التعلیمیة بشكل 

، )2(عام، ومن مظاھر الخروج الجماعي: العصیان والتمرد من قبل الطلبة، والھروب والتخریب الجماعیین

اإلخالل بالنظام العام للمؤسسة التعلیمیة، وقوانینھا الداخلیة، كما یؤثر على سیرھا الحسن، والتحكم في 

سلوك التالمیذ واإلشراف علیھم.وبطبیعة الحال یؤثر على مردودھم المدرسي. وقد أخذت ھذه الظاھرة في 

االنتشار في مؤسساتنا التربویة، وأصبحت من أھم المشاكل التي تواجھھا، في التحكم في التالمیذ وضبط 

 سلوكھم، وھذه الظاھرة تتطلب تكاتف جھود جمیع الشركاء التربویین، وخاصة األولیاء.

 :التحدي اإلعالمي -

یقصد بالتحدیات اإلعالمیة تلك المؤثرات والضغوط المتصلة باإلعالم ووسائلھ وأسالیبھ وكوادره  -

ومتطلباتھ من إمكانیات مادیة وبشریة والتي تتطلب مواجھتھا حشد الجھود ورسم الخطط وتفعیل اآللیات 

 .)3(بصورة تفوق قوة ھذه المؤثرات والضغوط

 كما تتطلب تكاثف جھود مختلف مؤسسات التنشئة االجتماعیة وخاصة األسرة والمدرسة، ھذه 

األخیرة التي أصبحت مطالبة بمدخالتھا المختلفة أن تراعي ھذه التحدیات والتحوالت على الصعید 

 .172محمد عبد القادر عابدین، مرجع سابق، ص )  1(
 .173المرجع نفسھ، ص )  2(
، عالم الكتب، القاھرة، 1، طمجاالت تربیة الطفل في األسرة والمدرسة من منظور تكامليمحمد جابر محمود رمضان، )  3(

 .150،ص2005
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اإلعالمي وما ینقلھ من قیم وأفكار وعادات تركت أثار كبیرة على التلمیذ وجعلتھ، في مفترق طرق، وتشتت 

 بین الواقع والطموح.

 ومنھا ما ھو سلبي كان لھ األثر على تربیة وأخالق التلمیذ وخاصة في سن المراھقة، الشدید التأثر 

فالمراھق اآلن ال یخضع فقط لتأثیرات البیئة المادیة المباشرة التي تتمثل في الحي والمنطقة فیھ بمن حولھ. 

السكنیة التي یعیش فیھا، ولكن یتعایش مع ثقافات وقیم واتجاھات تنبع من مجتمعات مختلفة ومتباعدة 

 .)1(األطراف ... باإلضافة إلى ما یمكن استدعاؤه من شبكات اإلنترنت وما یراه من أفالم على قنوات عدیدة

تأثیر كبیر علیھ إذا استغل من الناحیة السلبیة ولم یكن ھناك توجیھ و متابعة من كما اشرنا وھذا بالتأكید لھ 

طرف األولیاء. وقد یتطلع إلى حیاة ما، قد ال تتوفر لدیھ، مما یجعلھ في صراع وقلق متواصل و ھذا بدوره 

 .الدراسي مردوده یؤثر على تكیفھ االجتماعي وحتى على 

عالوة على أن ھؤالء التالمیذ لم تتشكل عقلیاتھم بعد، التشكیل القادر على التمییز بین الحسن والغث 

الذین لم تأخذ نفسیاتھم الحد األدنى من البناء الذي یؤھلھم للصمود أمام مبثوثات  ومن األفكار والمفاھیم

السلوك التنظیمي للمسیرین، من  في ذلك من خالل المؤسسة التعلیمیةھنا تبرز أھمیة  و)2(األجھزة الخطیرة

 والمتطلبات النفسیة ھذه المتغیراتعالقاتھ مع المدرسین واإلداریین حیث یجب علیھم أن یتفھموا خالل 

واالجتماعیة لھذه المرحلة ویحاولوا التقرب منھ لتصحیح أفكاره الخاطئة وتعزیز األفكار اإلیجابیة وتوجیھھ 

التوجیھ السلیم بالتفاھم والتحاور والمناقشة واإلقناع، فھو یتأثر أكثر بأسالیب اإلقناع والمنطق بدال من 

. من خالل منظومة االتصال، وشبكة العالقات االجتماعیة التي تحویھا المؤسسة التعلیمیة المعاملة الصارمة 

 و التي نحاول توضیحھا فیما یلي :

 االجتماعیة:المؤسسة التعلیمیة شبكة من العالقات سابعا- 

تعرف العالقة االجتماعیة بأنھا: الروابط واآلثار المتبادلة بین األفراد في المجتمع وھي تنشأ من 

طبیعة اجتماعھم وتبادل مشاعرھم وأحاسیسھم واحتكاك بعضھم بالبعض اآلخر ومن تفاعلھم في بوتقة 

. (3)المجتمع

، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 1 ،طالسلوك اإلنساني والبیئة االجتماعیة بین النظریة والتطبیقحسین حسن سلیمان، )  1(
 .181،ص 2005والتوزیع ، بیروت ،

 .151-150محمد جابر محمود رمضان، مرجع سابق، ص)  2(
 .403، ص 1997 ،الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، معجم العلوم االجتماعیة  إبراھیم مدكور، (3)
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 أطراف اثر متبادل بین أوھي إال عبارة عن رابط    العالقة االجتماعیة، ماأن إلىیشیر ھذا التعریف 

مختلفة، وبأشكال متنوعة، وھي تحدث نتیجة االتصال واالستجابة  والتفاعل المتبادل بینھم، سواء في بیئة 

 األوساط أھم، وتعتبر المؤسسة التعلیمیة، من بإكمالھ وحتى في المجتمع آخر أي  تنظیم أو األسرة أوالعمل 

التي تحدث فیھا ھذه العالقات نتیجة للطبیعة التي تتصف بھا العملیة التعلمیة، فالمؤسسة التعلیمیة عبارة عن 

غر، وبیئة اجتماعیة لھا استقرارھا النسبي، وتنظیمھا االجتماعي تظم مجموعة متنوعة من صمجتمع م

 مجموعة من العالقات االجتماعیة  التي إطار لھم وظائف مختلفة یحدث بینھم تفاعل مستمر، في األفراد

تحكم ذلك التنظیم و تسعى لتحقیق ھدف واحد وھو نجاح التلمیذ بمعایره ومؤشراتھ المختلفة، وتحقیق مردود 

 ي.تربوي

 .)1(  وتتحدد أھمیة العالقات االجتماعیة في النقاط التالیة

  - تضمن للعاملین في المجال التربوي الرضا الوظیفي.

  - تدفع العاملین للعمل واألداء واإلنتاج.

  - تخفف وطأة اآللیة المفرطة في العمل.

  - تجدد األسالیب الروتینیة التي تضفي على العمل الملل والرتابة.

 - تبعد االضطرابات النفسیة والتشاحن والحقد والحسد.

  - تعزز االنتماء إلى العمل التربوي من قبل الجمیع.

  - تمنح فرصا لالنجاز والتقدم.

  - ترفع من الروح المعنویة. 

  تلك العالقات والتي تركز علیھا ھذه الدراسة والتي تحدث داخل المؤسسة أو خارجھا ماأھمومن 

 یلي:

 

 

 .59واصل جمیل حسین المومني، مرجع سابق، ص)  1(
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 :  - عالقة اإلدارة المدرسیة بالتالمیذ 1

 منھا بصفة اإلداريالجانب  لىإ العملیة التعلیمیة ككل- وإلى النظر إلى الحدیث اإلدارياتجھ الفكر 

 التربیة أن إلى. والذي یشیر )1( المناحي الفنیةأھمیة دون التقلیل من اإلنسانيخاصة- من خالل ذلك المنحى 

 تتصف العملیة التعلیمیة التعلمیة أن ومن ھنا، یجب اإلنسان،في مجملھا عملیة اجتماعیھ تستھدف الفرد 

باإلنسانیة. 

 وسلیما، تسوده الطمأنینة، یتمتع فیھ آمنا المدرسة التي حظیت بإدارة ھیأت لھا مناخا تعلیمیا إن 

ھم ميالطالب بقسط وافر من الحریة المنظمة، لھي مدرسة تعمل على زیادة ثقة الطالب بأنفسھم وبمعل

 الرغبة بضرورة إلى المجتمع المدرسي، ویدفعھم إلى تعزز فیھم الشعور باالنتماء أنھاوبزمالئھم، كما 

 التربویة المتنوعة، ویعمل على إحداث نقلة موضوعیة واضحة في قدرات الطالب األنشطةالمشاركة في 

. )2(خاصة عندما یشعرون بالعدالة واإلنصاف

شعر فیھ التلمیذ باإلحباط، ویكون عامل لجذب التلمیذ للمدرسة وما فیھا  وھذا الجو الدراسي ال

 المناخ المدرسي الفاعل یمكن الفرد من التعامل مع أنویساعده على التحصیل الدراسي الجید. كما 

 تعلم القیم والعادات واالتجاھات، ویلغي إلىالمجموعة بشكل طبیعي، بعیدا عن التعقید واالنفعال ویؤدي 

الحواجز بأنواعھا المتعددة االجتماعیة واالقتصادیة والطبقیة، ولمدیر المدرسة الدور الفاعل في ھذا 

. )3(المجال

 عالقتھ مع أھمھا العملیة التعلیمیة، ومن أطرافمن خالل بناء عالقات وطیدة بینھ وبین مختلف 

 الذي یحتاج منھ الدعم واالھتمام والتشجیع، والثقة واالحترام والمتبادل. األخیرالتلمیذ. ھذا 

. اإلداریة الھامة المساعدة للمدیر في تنفیذ مسؤلیاتھ األمور التعامل مع الطلبة وتقدیرھم من إن 

 على تطویر وتحسین اتجاھات الطلبة في إیجابا الفعال من طرف مدیر المدرسة أن یؤثر األداءویمكن 

 یرتبطون ارتباطا مباشر مع أنھمالمدارس الثانویة نحو المدرسة، وأصبح ینظر للمدرین الفعالین على 

. أھدافھا، وھذا ما تسعى الدراسة الحالیة الكشف علیھ، وعلى عالقتھ بنتائجھم الدراسیة كھدف من )4(طلباتھم

 .117،ص2011، دار الجامعة الجدیدة،االزاریطة، اإلسكندریة،اإلدارة والعالقات اإلنسانیة في األلفیة الثالثةرانیا عبد المعز الجمال، )  1(
 .77، ص2007،  الطریق للنشر والتوزیع ،عمان، 1،،طاإلدارة التربویةفوزي سمارة، )  2(
 .76المرجع نفسھ، ص )  3(
 .229واصل جمیل حسین المومني، مرجع سابق، ص)  4(
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 إلى تربیتھ وتعلیمھ وإخراجھ إلىإن الطالب ھو الفئة المستھدفة من كل العملیات التربویة التي تھدف 

الحیاة العملیة صالحا، ومستعدا للعمل وتطویر المجتمع، لذلك كان البد أن تدور جمیع الفعالیات التربویة 

التطویریة حول خدمتھ والمساھمة في تطویر قدراتھ ورعایة مواھبھ ومیولھ، ورفع مستوى تحصیلھ العلمي 

وتحسین اتجاھاتھ نحو ذاتھ ونحو اآلخرین الن المجتمع ھو المستفید في النھایة من العملیة التعلیمیة، وینبغي 

ھنا أن یكون الطالب ھو أساس التخطیط للعمل التربوي والتطویري. إن اتصال المدیر المباشر مع الطلبة 

 التي یمكن أن تبقى مغلقة، ویشكل ذلك وسیلة اآلفاقوانخراطھ معھم یعتبر ضروریا لفھم حاجاتھم، ویفتتح 

. 1لتفھم مستبصر للتلمیذ ككل لمراعاة میولھ واستعداداتھ وانفعاالتھ وحالتھ الجسدیة وقدراتھ العقلیة 

. )2( نجمل مھام المدیر في عالقاتھ مع التالمیذ بما یليأن وبصورة محددة یمكن 

 االھتمام بالمشاكل والصعوبات التي تواجھ التالمیذ داخل المدرسة إن مرسي قندیل(أمین - یقول 

 السیئ على األثروخارجھا، وإیجاد الحلول المناسبة لھا ضمانا لعدم تفاقمھا وإقرارھا لنتائج سلبیة، یكون لھا 

حاضر التلمیذ ومستقبلھ. 

 - العمل على تنمیة االتجاھات السلیمة في نفوس الطلبة والتالمیذ في المدرسة، وذلك بتھیئة المناخ 

 غرس وتنمیة االتجاھات إلى والفعالیات التي تؤدي األنشطةالمالئم والمناسب للتلمیذ لكي یمارس بعض 

االیجابیة. 

 - تحقیق المساواة والعدالة في تعاملھ مع التالمیذ، بحیث ال یفرق في ھذه المعاملة بین طالب و آخر 

 أو وصدیق  لكل تلمیذ  وانھ مستعد لمعاونة كل التالمیذ دون تفریق أبوإنما یكون تعاملھ ھذا دلیال على انھ 

تمیز. 

 تكون عالقتھ بالتالمیذ عالقة یسودھا الحب واالحترام والتقدیر وان یتیح الفرص أن یعمل على أن- 

 بحریة ودون خوف، ألن ذلك سیثیر فیھم شعور االعتزاز والثقة في النفس وكذلك آرائھمللتالمیذ للتعبیر عن 

. لآلخرینیزرع في نفوسھم االحترام والحب 

 بشكل مبسط في تنظیم المدرسة والتخطیط لبعض أنشطتھا وفعالیاتھا  التالمیذ ولوإشراك- أن یحاول 

وھذه المشاركة ستتیح لھم الفرصة لتحمل المسؤولیات والعمل المشترك حتى وان كان  ذلك العمل وتلك 

المسؤولیة بسیطة في اقتراح الحلول المالئمة لھا. 

 .230-229المرجع نفسھ، ص  1
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان، 1، طاألسالیب القیادیة واإلداریة في المؤسسات التعلیمیةطارق عبد الحمید البدري، )  2(

 .186،ص2001
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 - توثیق العالقة بین التالمیذ ومدرسیھم ومعلمیھم، الن ذلك یضمن حب التدریس لتالمیذھم 

یستطیعون، من اجل نمو التالمیذ النمو الصحیح، وصوال   ماأقصىوإخالصھم وتفانیھم في العمل على تقدیم 

 توثیق ھذه العالقة یضمن االحترام والطاعة من قبل أن المدرسة، كما إلیھالألھداف التربویة التي تسعى 

التالمیذ لمعلمیھم. 

: )1(جلأ كما على المدیر عقد لقاءات مع التالمیذ من 

 الطلبة خاصة إذا كانت لم إلىتوصیل المعلومات: على مدیر المدرسة أن یوصل جمیع المعلومات   -

 أوصلھا ھو بنفسھ. إذا إالتفھم 

 - الحصول على المعلومات: الحصول على المعلومات تتعلق بموضوع معین تفید الطلبة من إمكانیة 

التعرف على صور التفاعل بین وجھات النظر المختلفة. 

 واالتجاھات القدیمة األفكار - تكوین االتجاھات: تھدف لتكوین اتجاھات معینة لدى الطلبة أو تعدیل 

ھو جدید منھا.  وتقبل ما

: یھف توجیھ الطلبة وتحسین مھاراتھم وتوسیع أفاقھم. اإلرشادي - اللقاء التوجیھي أو 

 اإلشارة تكون عالقات مباشرة كما تم  فقدوتأخذ عالقة المدیر بالتالمیذ  أشكاال مختلفة في التواصل،

 عن طریق التقاریر والرسائل الموجھة إلیھ أو عن طریق  غیر مباشرةأوعن طریق اللقاء بھم، مسبقا، لذلك 

، وھذا یرجع لطبیعة عمل المدیر الذي ال یسمح لھ بالتواصل المباشر والدائم مع التالمیذ، إال من ینوب عنھم

في مناسبات خاصة، ووفق العالقة اإلداریة والتربویة التي حددتھا النصوص التشریعیة الرسمیة في مؤسسة 

التعلیم الثانوي سواء المتعلقة بالضبط و حفظ النظام وااللتزام بمواعید الدراسة  أو االھتمام بنظام المدرسة، 

والمتعلق بنظام الجماعة التربوي  .26/10/91 المؤرخ في 778واحترام العالقات كما جاء في القرار رقم 

والذي یعمل على تنظیم الحیاة الجماعیة داخل المؤسسة وضبط العالقات بین أعضاء األسرة التربویة 

 یطلب من التلمیذ 41لمختلف أطرافھا. وفیما یخص جانب العالقات مع التالمیذ، فقد جاء في المواد التالیة م

  االمتثال لقواعد النظام ،في إطار تنظیم الحیاة الجماعیة وتوفیر ظروف العمل المالئمة بالمؤسسة

 : تقوم عالقة التشاور والتحاور بین التالمیذ وإدارة 42واالنضباط المعمول بھا كما جاء في المادة  

: ینبغي 43المؤسسة عن طریق مندوبي األقسام الذین یمثلونھم طبقا للتنظیم الجاري بھ العمل والمادة 

 .232-231واصل جمیل حسین المومني، مرجع سابق، ص )  1(
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للتالمیذ أن یتحلوا بالسلوك الحسن مع جمیع المعلمین واألساتذة وأفراد األسرة التربویة داخل المؤسسة 

وح التعاون، وأن یتجنبوا كل أنواع اإلساءة واإلھانة راالحترام وووخارجھا وأن یتعاملوا فیما بینھم بالمودة 

. )1(المعنویة والمادیة

) من نفس القرار والتي تنظم بدورھا حیاة التالمیذ 57.52.51.50.48.47.45.44وكذا المواد ( 

داخل المؤسسة التعلیمیة والتي تحثھم على االلتزام بالنظام األساسي الداخلي للمؤسسة والتقید بھ واالنضباط 

داخلھا كما ورد ذلك أیضا في القانون الداخلي بھا، والذي یخضع لھ كافة التالمیذ ویلتزمون بالتعلیمات التي 

جاء ت فیھ، و یمكنھ متابعة عمل التالمیذ ومواظبتھم من خالل العمل الیومي الذي ینقل بأمانة وصدق 

مجریات الدراسة والعمل خالل الیوم، ویعكس الحیاة الداخلیة للمؤسسة، من حیث المذاكرة واإلطعام والنوم، 

باإلضافة إلى استغالل مختلف المجالس المنصبة في الثانویة  ). 2(وما یعتري ذلك من أعمال وأنشطة مختلفة

والتي من أھمھا مجلس األقسام ومجلس التأدیب، مجلس التعلیم، كما یقوم المدیر بزیارة األقسام الدراسیة 

ولو مرة في الفصل خاصة األقسام النھائیة المقبلة على شھادة البكالوریا من أجل تشجیعھم وحثھم على 

العمل والسماع النشغاالتھم في إطار التكفل بتالمیذ الثالثة ثانوي كما جاء في المنشور الوزاري رقم 

 .)3(20/11/2006 والصادر بتاریخ 66و/ ن، /و،526

ویعتبر مستشار التربیة ومعاونیھ من المساعدین التربویین، أكثر األعضاء اإلداریین احتكاكا بالتالمیذ 

ذلك بطبیعة عملھ والذي یسمح لھ باالتصال الدائم مع التالمیذ من خالل متابعة حركتھم في ومن غیره، 

دخولھم وخروجھم واستراحتھم ومراقبة حضورھم، ومواظبتھم بغیة حفظ النظام واالنضباط  المؤسسة،

داخلھا، وتحسین ظروف تمدرسھم ولذا فإن لھذه الدور تأثیر كبیر على التلمیذ. قد یكون لدیھ اتجاھات 

والعمل بكل جد  إیجابیة نحو المؤسسة والعاملین بھا و اإلحساس باالنتماء إلیھا  والحفاظ على ممتلكاتھا، 

وقد یكون العكس في حالة توتر ھذه العالقة، وھذه من قیم المواطنة التي یجب أن یربى علیھا. ومثابرة، 

وھذا ما قد یؤثر على مردوده الدراسي  وظھور سلوكیات غیر  كوین اتجاھات سلبیة نحوھا،توبالتالي 

مقبولة، كما رأینا سابقا و منھا التمرد على نظامھا و قوانینھا الداخلیة، وقد تتطور إلى حالة من حاالت 

العنف المدرسي . 

 .296عبد الرحمن بن سالم ، مرجع سابق ، ص)  1(
 .102آحسن لبصیر ، مرجع سابق ، ص )  2(
، و المتعلق بالتكفل بالتالمیذ الثالثة 2006نوفمبر 20 المؤرخ في 06/و،ت،و/526وزارة التربیة الوطنیة ، المنشور الوزاري ، رقم )  3(

 .2ثانوي ، ص 
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. وتعتبر ھذه العملیة من أھم یھمكما أن إلشراك التالمیذ في التنظیم الداخلي للمؤسسة تأثیر كبیر عل

العملیات التي أھملھا المشرع المدرسي، عدا اعتبار التلمیذ عضوا من األعضاء المنتخبون في مجلس 

والتي من أھمھا   والذي یحدد مھامھ،199/1983 المؤرخ في 989التوجیھ والتسییر المنصب بالقرار رقم 

وتقدیم االقتراحات من طرف أعضائھا لتحسین ظروف العمل  إبداء الرأي في التنظیم العام للمؤسسة،

المدرسي وتضافر الجھود لتحقیق األھداف المرسومة للمؤسسة باإلضافة إلى دراسة األمور المالیة من 

ة للمؤسسة . قيمیزانیة التسییر وكذا البیئة الفیزي

ولكن یبقى ذلك غیر كافي وخاصة في مرحلة التعلیم الثانوي التي یستطیع التلمیذ فیھا إبداء رأیھ في 

م أفكارا يكثیر من األمور وبشكل مباشر في األمور المتعلقة بتمدرسھم ویكون في كثیر من األحیان مفیدا بتقد

نیرة.   

إن اإلدارة المدرسیة تقوم على عالقات إنسانیة ھذه العالقات التي تخضع ف وتأسیسا على ما سبق

لمؤثرات نفسیة واجتماعیة مختلفة ولیس من السھل وضع مواصفات دقیقة محدودة لھذه العالقات ولكن في 

أي مجتمع یتفاعل أفراده ویتجاوبون معھ بعضھم البعض تبرز أھمیة العالقات اإلنسانیة ومكانتھا الكبرى في 

      (1)إنجاح اإلدارة المدرسیة

التلمیذ  : ب- عالقة األستاذ  2

 على التلمیذ تأثیرا وأكثرھا العملیة التربویة، أطراف أھمیعتبر المعلم كما اشرنا سالفا طرف من 

 العوامل، التي قد تخلق الدافعیة للتعلم والمشاركة أھمالحتكاكھ الدائم والمستمر بھ، كما یعتبر عامل من 

یقدم لھ من  معارف  خارجھ، وماأو االیجابیة فیھ، وخلق الرغبة لدیھ لبیئة التعلم سواء داخل القسم 

كملھا. أ العكس النفور من القسم والمدرسة بأو ومواقف تعلیمیة مختلفة. وأنشطةومھارات 

"لذا فمن واجب المعلم خلق دافع التفاعل اللفظي وغیر اللفظي بینھ وبین تالمیذه، بغیة التعرف على 

ھوایاتھم ومواھبھم، ومیوالتھم، واتجاھاتھم، ومواھبھم، وطرق التفكیر لدى كل واحد منھم، ومن ثم توفیرھا 

 المعلم الذي یجعل البیئة الصفیة منبرا لحدیثھ اللفظي وغیر اللفظي أنلخدمة العملیة التعلمیة التعلمیة، حیث 

یث، سیخلق بال شك بیئة صفیة یكون د مھددا إیاھم بعدم الحواالستفھام والحوار الحدیثمانعا لتالمیذه من 

 .305،ص 1984 ،القاھرة ،ي، دار الفكر العربأصول التربیة وعلم النفس محمد رفعت رمضان وآخرون ،(1)
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 أمرا سلبي والمعلم ھو المرسل المھیمن المنفرد بالحدیث مما یجعل التفاعل يفیھا المتعلم مجرد متلق

. )1(مستحیال

 حیز أخذت العالقات القائمة في المؤسسة التربویة والتي أھم ومنھ فالعالقة بین المعلم والمتعلم من 

كبیر من اھتمامات وبحوث المختصین في ھذا المجال، لما لھا انعكاسات على المتعلم من جمیع النواحي 

النفسیة واألخالقیة واالجتماعیة والتربویة والمعرفیة وغیرھا، خاصة في المرحلة الثانویة، وفي وقتنا الحالي 

والذي كثر الحدیث فیھ عن المشاكل والمشادات الیومیة التي تحدث بین التالمیذ ومدرسیھم. 

(المربي)   الذي یبنیھا ھواألساسي وتلمیذه تبنى باالحترام، والعنصر األستاذ العالقة الحسنة بین إن 

 المدرسة بكل عیوبھ، عفویتھ ونیتھ یتجاوب حسب نوع إلىبحكم موقعھ ومھمتھ التربویة، أما التلمیذ یأتیھ 

 والحماقات ألنھ ال یقدر المسؤولیة والعواقب لكنھ لیس من األخطاءالمعاملة التي یتلقاھا، لذلك قد تقبل منھ 

وال الظرف  مھما كان الوضع واألستاذالمعقول قبول أخطاء وحماقات مشابھة لھا أو أخطر منھا تصدر عن 

إلیھ.  أوكلت من مسؤولیتھ التربویة ومن الرسالة التي األستاذ نضعھا في نفس الكفة، وإال جردنا أنیمكن 

وعلى ھذا األساس ولوحللنا الموقف التعلیمي من الناحیة النفسیة االجتماعیة، لوجدنا أن األستاذ یمثل السلطة 

التربویة، ویحتل موقع القوة بالنسبة للتلمیذ، أما ھذا األخیر یحتل موقع الضعف والخضوع لھ شعور مسبق 

، مما یضطر في حالة وجود اضطراب في ھذه العالقة اللجوء إلى بعض )2(بالھیبة والخوف اتجاه أستاذه

السلوكات العدوانیة والتي تسيء لألستاذ ما قد یؤثر على نظرة ھذا األخیر للتلمیذ ویكون لھا بطبیعة الحال 

 اثر كبیر على حسن  تمدرسھ.

فحینما یعامل بقسوة وغلظة قد یلجأ إلى استعمال بعض الحیل السلوكیة السلیمة (كالتشویش، 

االستفزاز بالكتابة على الطاولة أو السبورة...) إلثبات وجوده، وللتعبیر عن توترات نفسیة وإسقاطات 

لمكبوتات أو حرمان یعیشھ یومیا داخل قسمھ أو مدرستھ، ومثل ھذه الوضعیات تحتاج إلى تفھم، واھتمام 

وتقرب أكثر من قبل األستاذ لیتعرف على الحاجیات النفسیة لتلمیذه لیوجھ نشاطھ في االتجاه االیجابي 

 .)3(ویساعده على االندماج في القسم أو المدرسة

 الن التلمیذ تواق لمن یقف معھ في طموحاتھ، یشجعھ ویزرع في نفسھ الثقة العالیة، ویولد لدیھ 

دینامكیة الشعور بالفخر والزھو. ھذه المعالجات تضمن ثقة التالمیذ بمعلمھم وترفع من روحھم المعنویة، 

وتغرس فیھم حب التعاون والمبادرة، فیسھل علیھ توجیھھم وتنظیم نشاطاتھم. إن من أحد واجبات المعلم 

  . 167، مرجع سابق، ص التقویم التربوي الشامل للمؤسسة المدرسیة رافدة عمر الحریري، )1(
، مجلة ثقافیة تربویة مستقلة، دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزیع، المعلم متى یجرؤ التلمیذ على ضرب أستاذهخالد عبد السالم، )  2(

 .16، ص2002، بئر توتة، الجزائر، 12العدد
 .16خالد عبد السالم، مرجع سابق، ص )  3(
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تنمیة العالقات اإلنسانیة بینھ وبین تالمیذه ضمن إطار االحترام وعدم تجاوز الحدود األدبیة بین الطالب 

 ، وتعویدھم على التعاون والعمل الجماعي.)1(والطالب األخر

 ویجب أن یعمل على سیادة طابع االحترام كما أن الشعور باالنفراد بھ، یولد لدى بعض التالمیذ 

عامل األنانیة ویشعرھم بدون وعي أن یكبر معھم، وقد یصبح حالة، أن الحب ھو تحقیق المصالح والوقوف 

بجانب الطالب حتى ولو كان مذنبا ومقصرا في أدائھ واجباتھ المختلفة، وان ذاك تكون الخسارة النفسیة 

للطالب أكبر من ربحھا عن طریق تدلیلھ بالحب المبالغ من قبل المعلمین، وخاصة لدى بعض أفراد العنصر 

النسوي التعلیمي... وان ذاك یبلغ األثر النفسي المؤذي بقیة التالمیذ حدا قد یفقد التربیة النفسیة جزءا من 

 )2(مھامھا المركزیة

لذا "باتت االضطرابات العالئقیة في ھذه المرحلة بین األستاذ والتلمیذ من المشكالت التي تؤرق 

مسؤولي المؤسسات التعلیمیة وكل العاملین بھا، فال الطرد وال مجالس التأدیب وال استدعاء األولیاء أصبح 

. كما أصبح األولیاء غیر قادرین على مواجھة مثل ھذه المشاكل التي )3(بإمكانھ حل المشكلة وإزالة الخالف"

 تعترض تمدرس أبنائھم، وقد تؤثر على مردودھم الدراسي وحتى على توازنھم النفسي واالجتماعي.

 مع العلم أن مثل ھذه األحداث تقع مع تالمیذ سن المراھقة وما تحملھ ھذه المرحلة من خصائص 

 وممیزات نفسیة واجتماعیة تجعلھم حساسین لكل سلوك أو موقف جارح.

 وعلى ھذا األساس نجد أن شخصیة  األستاذ وتكوینھ في الجانب النفسي والبیداغوجي یلعبان دورا  

كبیرا في تجاوز الكثیر من المشكالت السلوكیة والعالئقیة داخل القسم ألنھ القائد الموجھ والمسیر للقسم 

فمطلوب منھ التعالي عن سفاسف األمور والدنایا لیعطي المثل األعلى في ضبط النفس، والرزانة والحكمة 

. والتغاضي عن أخطاء التلمیذ ومحاولة تصحیحھا وتوجیھھ نحو السلوك األفضل. )4(في التصرف

 :)5( كما یجب علیھ

- اإلصغاء إلى طلبتھ وعدم التمییز بینھم، أو السخریة منھم مھما كان األمر الن ھذه األمور تبعد 

 الطالب عن المدرسة وتزھده فیھا.

 .237طارق عبد الحمید البدري، مرجع سابق، ص)  1(
 .238-237المرجع نفسھ ص)  2(
 .8-  مدیریة التربیة لوالیة سطیف، مركز التوجیھ المدرسي والمھني، مجلة إضاءات ، مجلة دوریة، ص)  3(
 .16، مرجع سابق، ص12خالد عبد السالم، مجلة المعلم ،العدد)  4(
 .12المرجع نفسھ،ص )  5(
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- تلقین طلبتھ منھجیة للدرس، بالشرح والمساعدة الشخصیة لكل طالب، مع مراعاة عنصر االھتمام 

والمتابعة من طرف الطلبة مما یسھل عملیة االستیعاب والفھم، علما أن التنظیم والمنھجیة نصف العمل من 

 كل أمر.

 - الحفاظ على الثقة التي یمنحھا للطالب من بدایة التعامل معھ، وذلك بأن ال یبدي مواطن السوء في 

 الطالب من مالحظات قد تحبط بعضھم، وتعجزھم بل یجب معالجة ذلك النقص بالعنایة والتوجیھ.

 -  زرع شعور التحدي لدى طلبتھ، وذلك بأن یحدد لھم أھدافا تحثھم على العمل وتعزز طموحھم، 

 فھذا یشعرھم بأن إنجاز العمل فردیا أمر ممتاز، ویكون ذلك بمشاركة المعلم وتشجیعھ.

 یعزز لدیھ الثقة بنفسھ أكثر و یتولد عنده اإلحساس  واالحترام والتقدیر،إن شعور التلمیذ باالھتمام

 ویكون عامل مھم في نجاحھ وتخطي كل الصعوبات بالحب اتجاه األستاذ و مادتھ و المدرسة بصفة عامة .

 التي تواجھھ.

 والمدرسة: األسرةالعالقة بین -3

 البیئات القائمة على تربیة وتنشئة الفرد، لما لھما من مكانة ھامة أھم والمدرسة، األسرةتعتبر كل من 

في رسم مالمح حیاتھ، وبناء مشروعھ العلمي والتربوي  والمھني انطالقا من وظیفة ودور كل واحد منھما  

 مھامھ ورسالتھ اتجاه أداء نجاح كل واحد منھما في أساسیاتلذا فالعالقة والتواصل والتكامل بینھما من 

التلمیذ.  

ومنھ فالتعاون بینھما ضرورة من الضروریات التي یفرضھا الواقع االجتماعي والتربوي،" وھي 

دعوة نادى بھا رجال التربیة الحدیثة، ولذلك نجد أن جون دیوي یرى أن المدرسة، وھي مؤسسة تعلیمیة 

یجب أن تكون صورة مصغرة للمجتمع تعكس ما یدور في المجتمع الكبیر، فالعملیة التعلیمیة ال تتم في فراغ 

مع المؤسسات االجتماعیة األخرى یؤثر فیھا ویتأثر فیھا، وعلى ھذا فإنھ من المستحیل أن نجد مجتمع 

. وبذلك یصبح التعاون بین كل من األسرة والمدرسة مطلب أساسیا لتفھم كل منھا لدور )1(تعلیمیا مغلقا تماما

أخر ولتكامل ھذه األدوار وما لھذا من أثر على األداء المدرسي، وعلى مردودیة المدرسة. 

فالمدرسة تتأثر بالنظام التعلیمي العام للدولة، كما تتأثر بالمجتمع المحلي الذي تعمل فیھ، وأسرة الطفل 

تتأثر أیضا بالمجتمع المحلي بدرجة تتناسب مع اتجاھاتھا وقیمھا وفلسفتھا في الحیاة وتطلعاتھا، كما أن كال 

، دار الفكر العربي، القاھرة، 1، طإدارة بیئة التعلیم والتعلم، (النظریة والممارسة في الفصل والمدرسة)احمد إسماعیل حجي، )  1(
 316 ص،2000
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من األسرة والمدرسة تعمالن على تدعیم النسق القیمي السائد في المجتمع وأھداف النظام التعلیمي العام 

. )1(والنظام االجتماعي للدولة

وبصدد ھذا التعاون یقول "روجي روبیر"  إذا لم یحصل التعاون واالتصال المستمر بین المدرس 

وأسرة تلمیذه فمن الصعب بمكان تحقیق أھداف الدروس والمواد المختلفة أو یتم االنسجام والتكامل بین ما 

یقال في المدرسة، وما یقال في المنزل، بشأن المعرفة العلمیة والمعرفة اإلیدیولوجیة وال یمكن أن یتحقق 

التوزان في شخصیة التلمیذ ما لم یتم التنسیق بین المدرسة والمنزل فیما یجب  أن یركز علیھ من المبادئ 

والقیم واالتجاھات، وفیما یجب أن یعالج ویصلح من األخطاء التي یرتكبھا التلمیذ في عاداتھ وتصرفاتھ 

واستجاباتھ، فالمنزل مطالب باحترام توقیت المدرسة ونظامھا الداخلي وقواعدھا في التعامل مع األطراف 

 )2(المختلفة في بیئة المدرسة

 مع المدرسة یساعد على توفر الفرص للحوار الموضوعي حول األمور أولیاءكذلك فإن تواصل 

 في حل المشاكل التي یعاني أیضا من الناحتین العلمیة والتربویة، ویسھم األبناءالمسائل التي تخص مستقبل 

 المدرسة وإیجاد الحلول المناسبة لھا، ویعزز تبني النواحي العلمیة أومنھا التلمیذ سواء على مستوى البیت 

 .)3(البارزة من عناصر موھبة تجود باألعمال المطورة التي تخدم الصالح العام والھدف المرجو

ومن ھنا تأتي الحاجة إلى ضرورة التواصل بین األسرة والمؤسسة للرفع من المردود التربوي 

وتحسین الفعل التربوي. كما أن للتعاون بینھما یساعد التلمیذ على تحقیق النمو الشامل والمتكامل من جوانبھ 

المختلفة، االنفعالیة والعاطفیة والصحیة والمعرفیة واألخالقیة.  

ففي بادئ األمر یكتسب الطفل من بیئتھ األسریة مجموعة من الخبرات والمھارات والقیم  

واالتجاھات، كما أنھا تحدد قدرتھ اللغویة، وإلى حد ما أسالیبھ الفكریة وأنماطھ السلوكیة قبل التحاقھ 

بالمدرسة، وھذا یعني أن التلمیذ عند التحاقھ بھا یكون مزود بقیم لغویة وقیم واتجاھات وأنماط سلوكیة، تعد 

من المنطلقات األساسیة التي یقوم علیھا الفعل التربوي، فكلما كانت في االتجاه السلیم الصحي تزید من 

فعالیتھ ومن ھنا، تأتي كذلك أھمیة التنسیق والتعاون بینھما، لذا عملت الدول المتقدمة على تشجیعھ وتفعیلھ. 

 .316المرجع نفسھ، ص )  1(
، دار االمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، تقویم عالقات بیداغوجیة من منظور الممارسة المیدانیةمحند او بلقاسم خدام، )  2(

 .18، ص2010الجزائر،
، منشورات مخبر المسألة التربویة في الجزائر آلیات تفعیل المتابعة األسریة لألبناء المتمدرسینقرساس الحسین، شحام عبد الحمید، )  3(

-06في ظل التحدیات الراھنة، دفاتر المخبر (الرھانات االساسیة لتفعیل االصالح التربوي في الجزائر، اعمال الملتقى الثالث المنعقد 
 .155، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص2009 العدد الخامس، جوان 07-05-2009
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ویلعب مدیر المؤسسة التربوي دورا ھاما في خلق االتصال بین أسرة التلمیذ ومعلمیھ لفتح المجال 

أمامھم للتشاور والتحاور في كل القضایا التي لھا عالقة بتمدرس أبنائھم ومتابعة مسارھم الدراسي ومحاولة 

المشاركة في عالج المشكالت التي قد تعترضھم، أو لتعزیز نقاط القوة التي قد یالحظھا المعلم فیھم، ومن 

ھنا یمكن القول أن لالتصال بین األسرة والمدرسة أھمیة بالغة لنجاح العمل المدرسي، ویظھر ھذا أكثر من 

خالل: 

التعاون في العمل على تنمیة جوانب النمو عند التلمیذ، إذ مھما كانت جھود المدرسة شاملة للنمو  -

العقلي والوجداني واالجتماعي مراعیة للنمو الجسمي والحسي والحركي عند التلمیذ، فأن دور البیت 

واألسرة في توفیر مقومات النمو في الجوانب المذكورة یبقى أساسیا وھاما، وتحاشي االختالف في المواقف 

أو التناقض بینھما ضروري إلى حد بعید، حتى ال تتصارع األدوار التي یلعبھا التلمیذ في المدرسة مع 

أدواره في المنزل. 

 التي تواجھ بعض ت تبادل المعلومات والخبرات بین اآلباء والمعلمین مما یساعد على حل المشكال -

 التالمیذ وتعرقل تقدمھم في تعلمھم.

توثیق الصلة بین المدرسة والبیت بحیث ال تبقى المدرسة معزولة عن مجتمعھا، بل تكون أبواب  -

مكاتبھا وآفاق ساحاتھا مشروعة أمام أولیاء األمور، كما تكون الخبرات الممیزة المتوافرة لدى بعض أولیاء 

 .)1(األمور متاحة لجمیع التالمیذ من خالل استعانة المدرسة بأفراد ھذه الفئة وإمكاناتھم

تقییم العمل المدرسي من خالل التعرف على المسار الدراسي ألبنائھم للمشاركة في حل المشاكل  -

 التي تعترضھ وتقدیم الدعم والمعونة للمدرسة في ذلك.

تدعیم العالقات وتعزیزھا بین المعلمین واألساتذة حتى یشعر التلمیذ باالھتمام والمتابعة، فتعطى  -

 أھمیة أكثر لدروسھ وعملھ المدرسي.

 إطالع األولیاء بكل ما یحدث داخل البیئة المدرسیة، سلبا وإیجابا. -

اشتراك األولیاء في النشاطات والتظاھرات التي تنظمھا المؤسسة التربویة، وذلك لتدعیم التعاون  -

والمشاورة وإشراكھم في العملیة التربوي، وتوطید العالقات الطیبة بین الجمیع، حتى یتوفر المناخ التربوي 

 والصحي الذي یساعد على الوصول بالتلمیذ إلى النجاح.

 .146 ص ، 2001،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،عمان ،1،طاإلدارة التربویة المعاصرةسامي سلیطي عریفج، )  1(
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تقدیم الدعم المعنوي والمادي من طرف األسرة للمؤسسة التربویة لتذلیل بعض الصعوبات التي  -

 تعترضھا.

 تزوید األولیاء بتقاریر وافیة عن مستوى أبنائھم الدراسیة. -

 إعالم األولیاء بكل المستجدات وخاصة فیما یتعلق بنظام االمتحانات وعملیة التقییم والتقویم. -

إشراك األولیاء في التخطیط وبناء المشروع البیداغوجي للمؤسسة، وفي صنع القرارات الھامة وھذا  -

 بدوره ینعكس إیجابا على العملیة التعلیمیة .

التعرف على احتیاجات أبنائھم وخاصة في المجال الدراسي وتوفیر الظروف المناسبة لذلك، وكذا  -

 احتیاجات المؤسسة التربویة.

العمل على رفع الوعي لتربوي لدى اآلباء وتوجیھھم إلى الدور المتوقع منھم في مساعدة األبناء  -

 على النجاح المدرسي.

 معاونة المدرسة في النھوض بدورھا كمركز إشعاع فكري في المجتمع المحلي الذي تعمل فیھ. -

 التعاون مع المدرسة لإلسھام في مشروعات خدمة البیئة المحلیة . -

تشجیع األبناء على السعي للنجاح لشعورھم باھتمام األسرة والمدرسة بأدائھم والمشكالت التي قد  -

 .)1(یواجھونھا

 المرئیة والمقروءة اإلعالم والمعلمین عن طریق وسائل اآلباءنشر الوعي بأھمیة مجالس  -

 اللقاءات .أو  التمثیلیات أووالمسموعة، كالبرامج التلفزیونیة، مثل الندوات 

على أكثر ، وتكریم لمن یتردد أبنائھم التالمیذ للسؤال عن آباءوضع جدول لكل زیارة یقوم بھا  -

 المدرسة للسؤال عن حالة ابنھ في نھایة العام الدراسي.

 مطویات من قبل المدارس بأسلوب جذاب وشیق تبین من خاللھا أھداف مجالس أوإصدار نشرات  -

  والمعلمین وفوائدھا على العملیة التعلیمیة.اآلباء

  والمعلمین والصدق في تنفیذ القرارات.اآلباءالجدیة في التعامل مع اجتماعات مجالس  -

 .86، ص1998، دارالفكر العربي، القاھرة،1، طعلم اجتماع التربیةسمیرة احمد السید، )  1(
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 في التعاون بین اآلباء أسالیب مجالس الدائمین على مستوى المنطقة، وتطویر ألعضاءعمل دورات  -

  عمل لقاءات مفتوحة على شكل مجموعات صغیرة بینھم لتبادل الخبرات.أو والمدرسة، األسرة

 وبرامج اجتماعیة وریاضیة عن طریق الرحالت الخلویة مع بدایة كل فصل ویدعى أنشطةتنظیم  -

 .بأبنائھم لیساھموا ویناقشوا الموضوعات المھمة التي تتعلق اآلباءلھا 

 إلمكانیة سلوكیا أو لنقاط الضعف في تحصیل الطالب المتأخرین دراسیا أسبوعیة تقاریر إرسال -

 التغلب علیھا ولیتواصل التعاون بین البیت والمدرسة.

 بدوره في توجیھ األب في تشجیع الحفل الختامي الذي تقیمھ المدرسة وتعریف اآلباءمساھمة  -

 )1(الطالب

  الواقع التربوي یكشف عن غیاب یكاد یكون تام لھذه العالقة، إال في حاالت محددة،  ویعتبرأنإال 

من المشاكل التي تعترض المیدان التربوي، والمؤسسة التربویة بصفة خاصة، ومن أھم العوامل التي 

لھا تأثیر كبیر على المردود التربوي لھا،حیث تكشف" وقائع الحیاة التربویة أن إحدى كبریات المشكالت 

ھذه  )2(التي یعانیھا العمل التربوي في المدرسة یتمثل في الھوة التي تفصل بین عالم المدرسة وعالم األسرة"

األخیرة، التي یالحظ غیابھا والذي یكون في كثیر من األوقات تام خاصة أثناء تمدرس أبنائھا على امتداد 

فترة الدراسة من العام الدراسي، حیث یالحظ إقبال األولیاء على المؤسسة التربویة یكون في حاالت نادرة، 

كطرد ابنھم وانقطاعھ عن الدراسة، أو في حالة وقوع مشكل لھ، أو في حالة إعادتھ للسنة، أو لتوجیھھ إلى 

إحدى الشعب الغیر مرغوب فیھا، مما یضطرھم إلى االتصال بالمؤسسة واإللحاح المستمر في آخر المطاف 

لتتغیر القرارات، وھذا االتصال یكون حتما في بدایة السنة أو في أخرھا بینما ینعدم كما سبق ذكره خالل 

طول فترة العام الدراسي. وحتى االجتماعات التي تنظمھا جمعیة أولیاء التالمیذ یكون حضور األولیاء فیھا 

 في  ذلك: األسباب أھممحتشما، ومن 

 المسؤولة  الوحیدة األخیرة مھمتھم تنتھي بمجرد التحاق االبن بالمدرسة وان ھذه أناعتقاد بعضھم  -

 .أبنائھمعلى تربیة وتعلیم 

 .لألسرةالیومیة وتوفیر المطالب االقتصادیة بأعباء الحیاة  األولیاءانشغال  -

،  منشورات مخبر المسألة التربویة في الجزائر في ظل التحدیات الراھنة، عالقة األسرة بالمدرسةعبد الغاني تیایبیة، سماح بشق، )  1(
 .88مرجع سابق، ص

)، المؤسسة الجامعیة علم االجتماع المدرسي(بنیویة الظاھرة المدرسیة ووظیفتھا واالجتماعیةعلي جاسم الشھاب، علي أسعد وطفة، )  2(
 .150للدراسات والنشر والتوزیع، القاھرة،  ص
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 ھیئة التدریس، لذلك یجتنبون أمامترغب في كشفھا  ، الأسریةبعض العائالت تعاني من مشاكل  -

 االتصال بالمدرسة تجنبا للحرج.

 .أبنائھم لتعلیم أھل المعلم غیر أنیقدرون عمل المدرسة، ویرى بعضھم  ال -

، یجعلھم غیر قادرین على مرافقة ومتابعة األولیاء البسیط أو المتدني لبعض األكادیميالمستوى  -

 .أبنائھمعمل 

  والتبرعات للمدارس.األموالالتخوف من دفع  -

 .  )1( الشعور بالخجل من تصرفات أبنائھم أو ضعف مستواھم -

  في ھذا الجانب انھ، وبالرغم من المسؤولیة الكبیرة الملقاة علیھا في ذلك فالإلیھ اإلشارةتجدر  وما

 للمؤسسة التعلیمیة بدورھا مسؤولیة ودور في ذلك، من خالل: أنیعني ھذا 

أو  في حالة رسوبھ، أو في بعض الحاالت، ككثرة غیاب ابنھم، األولیاءحصر ھذه العالقة في تبلیغ  -

 فتح أو مشكل قد یحول بعده على المجلس التأدیبي للمؤسسة، دون خلق مبادرات أوعند ارتكابھ لخطأ 

یتعلق فیھا، واستغالل االحتفال   في كل ماإشراكھم للمؤسسة التعلیمیة، ومحاولة األولیاءفضاءات لجلب  

بالمناسبات الدینیة والوطنیة في ذلك.  

فبالرغم من االھتمام الذي أولتھ وزارة التربیة والتعلیم لخلق ھذا التواصل بینھما من خالل التوصیات 

والتعلیمات المقدمة للمؤسسة التربویة لالنفتاح على األولیاء والمحیط الخارجي، وكذا إنشاء وتنظیم جمعیة 

ألولیاء التالمیذ على كل مؤسسة تربویة وإشراك رئیس الجمعیة أو عضو منھا في معظم المجالس التي 

تنعقد بھا وبالرغم من اعتبارھم أعضاء استشاریین إال أن ھذا ال یكفي إلشراك األولیاء في الحیاة المدرسیة. 

كما حاولت المصالح المركزیة لوزارة التربیة الوطنیة ومن خالل اإلصالحات التربویة األخیرة خلق 

آلیات جدیدة للتسییر "نزعة العمل للمشاركة في التصور والتخطیط والتسییر من خالل إدخال تنصیب العمل 

بمشروع المؤسسة كما نصت تشریعات وزارة التربیة الوطنیة على ضرورة إشراك التالمیذ واألساتذة 

والعمال والموظفین اإلداریین في إدارة المؤسسة من خالل المجالس البیداغوجیة واإلداریة والتربویة ھذه 

 .159قرساس الحسین، شحام عبد الحمید، مرجع سابق، ص)  1(
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المجالس التي تضم األولیاء واألساتذة والتالمیذ وإن كانت ذات صفة استشاریة إال أنھا تؤثر تأثیرا مباشرا 

. )1(ومشاركة تعاونیة" أو فعاال في أسلوب اإلدارة التربویة وتجعل منھا عملیة دیمقراطیة

وبناء على ما سبق، فبالرغم من األسالیب والتقنیات الحدیثة التي تحاول وزارة التربیة الوطنیة 

تطبیقھا لتحسین التسییر وتشجیع العمل الجماعي وفتح المؤسسة على المحیط الخارجي وتحسین العالقات 

اإلنسانیة وجعل الولي عنصر فعال في النشاط التربوي والحیاة المدرسیة للرفع من المردود التربوي كما 

 المشرع الجزائري لم یصدر نصوص تشریعیة جدیدة لتحسین أنھوا لحال في العمل بمشروع المؤسسة إال 

ھذا الجانب وتفعیلھ وتنظیمھ بكیفیات وأسالیب جدیدة واقتصر فقط على الحث على ضرورة تكییف 

النصوص التشریعیة الجاري العمل بھا في المؤسسات التعلیمیة كما ورد في وثیقة العمل بمشروع المؤسسة 

الصادرة عن مدیریة التعلیم الثانوي دون إحداث تغییرات عملیة مؤسسة عن نص قانوني كإنشاء مجلس 

یضم المربین واألساتذة والھیئة اإلداریة. 

جمعیة أولیاء التالمیذ : یخضع تأسیس ھذه الجمعیة إلجراءات قانونیة یجب القیام بھا قبل البدء في 

ممارسة أنشطتھا المكملة للمدرسة طبقا لقانونھا األساسي المصدق علیھ من طرف المصلحة المختصة 

بالوالیة، ویعتبر مدیر الثانویة عضوا في مجلس ھذه الجمعیة بقوة القانون، ویھدف إنشاء ھذه الجمعیة أساسا 

إلى: 

دعم الصلة بین الثانویة واألسرة من اجل تربیة التالمیذ تربیة متكاملة وناجحة.  -

 مساعدة الثانویة مادیا ومعنویا من اجل إنجاح العملیة التربویة. -

 معاونة التالمیذ المعوزین، وتجیعھم على مواصلة الدراسة. -

تسھیل عملیة اتصال اآلباء وإدارة الثانویة وأساتذتھا للحصول على معلومات حول سلوك  -

التالمیذ وحیاتھم الدراسیة داخل الثانویة وحول ما یستجد من تشریعات مدرسیة تتعلق بتوجیھ 

 التالمیذ ومستقبلھم الدراسي بصفة عامة.

  ).2(تقدیم اقتراحات تتعلق بتحسین شروط العمل بالثانویة -

 ،دار الھدى  للطباعة والنشر، عین ملیلة، الجزائر ، دلیل التسییر المنھجي إلدارة الثانویات والمدارس األساسیةأحسن لبصیر، )  1(
 .198ص

 .206-202محمد بن حمودة، مرجع سابق، ص )  2(
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 وفعالیة تأثیر العالقات التي لھا أھمومنھ یمكن القول بان العالقة بین األسرة والمؤسسة التعلیمیة، من 

سسة التعلیمیة ونجاحھا في تحقیق رسالتھا السامیة، ومن عوامل نجاح الفعل التربوي ؤ المأداءكبیرة على 

ونجاعتھ، لذا فعلى كل المربین، وخاصة المسیرین منھم،  الحرص على وجوده واستمراره والبحث 

باستمرار على آلیات تفعیلھ، وإشراك األولیاء في الحیاة المدرسیة، وفي المقابل على األولیاء االتصال الدائم 

والمستمر بالمؤسسة التربویة التي یتمدرس بھا أبنائھم لإلطالع على كل ما یحدث بھا كما یتسنى لھم متابعة 

حالة أبنائھم السلوكیة والمعرفیة والتحصیلیة وخاصة في وقتنا الحالي زمن الثورة التكنولوجیة التي یعیش 

فیھ األبناء ویتعرضون إلى مؤثرات خارجیة مع ثقافات وقیم واتجاھات تنبع من مجتمعات مختلفة ومتباعدة 

األطراف، وھذا بالتأكید لھ تأثیر كبیر علیھم إذا استغل من الناحیة السلبیة، ولم یكن ھناك توجیھ ومتابعة من 

طرف األولیاء، وقد یتطلع إلى حیاة ما قد ال تتوفر لدیھ ، مما یجعلھ في صراع وقلق متواصلین ،مما یؤثر 

 العوامل لمد جسور أھموھذا بدوره عامل من كما اشرنا سابقا،  الدراسي، مردوده على تكیفھ االجتماعي 

 التواصل بینھما الحتوائھ . 
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 خالصة الفصل:

یعتبر السلوك التنظیمي، قضیة أساسیة ، تتعلق بسلوك األفراد وتصرفاتھم ، وممارساتھم داخل أي 

تنظیم، ھذا السلوك الذي من الضروري فھمھ من أجل القدرة على التنبؤ بھ، والتحكم فیھ وتوجیھھ، بما یتفق 

 مع أھداف المنظمة. وقد حاول اإلنسان منذ وقت بعید ،  فھم  السلوك اإلنساني ، لیقدم تفسیرا لھ.

وتوالت األبحاث والدراسات في ھذا المجال الحساس، كل منھا حاول دراستھ من جوانب معینة،  

لتنوع أبعاده، وتداخل عناصره، وطبیعة مكوناتھ، ومحدداتھ، والذي حاول الباحث من خالل ما تقدم، في 

الفصل السابق التعرض لھا،  ومناقشتھ، إلعطاء تصور عام حولھ. وأھمیتھ، والھدف من دراستھ، كعلم، 

 وفي الوقت ذاتھ كمجال تطبیقي وحیوي، للعلوم السلوكیة واإلداریة الرتباطھ الشدید بھما.

و یصعب التحكم  فیھ وضبط أبعاده و مؤشراتھ من طرف الباحث لتداخلھا، نھیك عن تأثره بمؤثرات 

متداخلة ومتعددة،  وال سیما أن دراستھ تشمل عدة عناصر منھا، سلوك األفراد والعملیات اإلداریة، المحیط 

التنظیمي الذي تتم فیھ تلك العملیات، إضافة إلى البیئة الخارجیة المحیطة بالمنظمة، نھیك عن اھتمامھ بتنمیة 

 مھارات األفراد.

ویعتبر السلوك التنظیمي التربوي، كما سبق وأن أشرنا، أساس لفھم وتحلیل منظومة التربیة والتعلیم 

على المستوى الكلي أو الجزئي، كما ھو الحال في في المؤسسة التعلیمیة، التي لھا خصوصیة معینة، نتیجة 

لوظیفتھا، ولما تقدمھ للمجتمع، باعتباره، مكان إلعداد وتكوین الناشئة، ومكان إلنماء لقدراتھم واكتشاف 

 لمواھبھم، وتربیتھم األخالقیة واإلنسانیة والوطنیة وغیرھا.

والتي أصبح ینظر إلیھا على أساس أنھا تنظیم اجتماعي رسمي، یشمل عالقات تنظیمیھ وعملیات 

اجتماعیة وإداریة، ومنظومة اتصال تحتاج إلى فھم وتحلیل وتفسیر، خاصة تلك المتجھة نحو التلمیذ محور 

 العمل التربوي وأساسھ.
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تمھید: 

یعتبر المردود التربوي، مجال واسع، وخصب للبحث والتمحیص، النھ یعنى ویرتبط  بمخرجات 

منظومة تعلیمیة بكاملھا، بما تحویھ من عناصر، وابعاد متداخلة، وعوامل متشابكة، یصعب فصلھا 

وحصرھا. 

نھیك على أنھ حصیلة مخرجات مراحل مراحل تعلیمیة مختلفة، لكل واحدة منھا خصوصیتھا، 

ومناھجھا، واھدافھا الخاصة، والغایة المسطرة لھا. وانطالقا من أن الدراسة تستھدف مرحلة التعلیم 

الثانوي، لذا جاء ھذا الفصل، لیناقش ھذه المرحلة، بدءا بالحدیث عن الداللة المفاھمیة لھ، واالھداف التي 

سطرت لھ، وأھم االصالحات التربویة التي مستھ، والجوانب المعنیة منھ، والمھام الملقاة على عاتقھ في 

إطار ذلك. 

لینتقل الباحث بعدھا الى التعرض الى غایة من أھم غایاتھ االساسیة، والتي تعتبر ملمح من مالمح 

مخرجات ھذه المرحلة، والمراحل التي سبقتھا، وفي الوقت ذاتھ، تمثل الجانب الكیفي للمردود التربوي، 

وھي تربیة التالمیذ على قیم المواطنة، وتضمینھا لدیھم. والتي تدخل في إطار النسق القیمیي للمجتمع. لیبین 

بعدھا كیف یمكن للمؤسسة التعلیمیة بكل عناصرھا، العمل على ذلك. 

ومن ثم الحدیث على المردود التربوي، من خالل الجوانب التي لھا عالقة بھ، إنطالقا من التقویم 

التربوي ، لیتناول بعدھا أھم ظواھره، سواء االیجابیة منھا كالتفوق الدراسي، أو السلبیة منھا ، كالتسرب 

المدرسي واالعادة، والرسوب، لیتم في االخیر القیام بمناقشة بحثیة لواقع المردود التربوي، من حیث 

عواملھ االساسیة والتي كما قلنا سابقا، عدیدة ومتشابكة الجوانب. 
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  بین الداللة المفاھمیة واألھداف:-  التعلیم الثانويأوال

  المقصود بالتعلیم الثانوي ذلك النوع من التعلیم النظامي الذي یمتد من انتھاء المرحلة المتوسطة،

وینتھي عند مدخل التعلیم العالي، وتمتد المرحلة الثانویة في معظم النظم التعلیمیة الدولیة من سن انتھاء 

الطفولة إلى سن إكمال النضج والقدرة على اإلسھام في نواحي النشاط االجتماعي ، ولھا أثر بعید في نفوس 

الناشئة، وفي تكوینھم وإعدادھم للحیاة وكیفیة إیجاد الطرق المثلى للتمتع بحیاة مملوءة بالوظیفة والعضویة 

. )1(وتوافق ھذه المرحلة المراھقة المتوسطة لدى التالمیذ الفعالة في المجتمع،

 المتضمن تنظیم التربیة والتكوین في الجزائر 76/35جاء في األمر   وھو في النظام التربوي وكما

ھو مرحلة التعلیم ما بعد اإللزامي، وھو معد الستقبال التالمیذ بعد نھایة التعلیم األساسي. ینتقل التالمیذ إلى 

. )2(التعلیم الثانوي حسب شروط محددة قانونیا

 وھذا یعني أن التعلیم الثانوي ھو المرحلة التعلیمیة التي تلي مرحلة التعلیم المتوسط وتنتھي بإجراء 

لمتابعة  امتحان البكالوریا، تحضیرا لاللتحاق بالتعلیم العالي. وبالتالي فھو المسؤول عن تحضیر التالمیذ

دراستھم في التعلیم الجامعي، وتدوم الدراسة بھ ثالث سنوات ویختص بالمتعلمین الذین ھم في طور 

 وأكثرھا أھمیة للفرد والمجتمع.  )3(المراھقة، ولذلك فھو من أعظم مراحل التعلیم خطورة

فھو الممر اآلمن للوصول بالتالمیذ إلى التطور، وتحسین ظروف حیاتھم، ویساھم في إصالح وبناء 

المجتمعات المنفتحة والمتحابة، ویعتبر من أھم استثمارات الدولة، خصوصا عندما تتحقق المساواة بین 

الذكور واإلناث، وتحسین نوعیة التعلیم ومالئمة وما یتطلبھ من شراكة حقیقیة بین مختلف قطاعات وفئات 

ألنھ حلقة الوصل بین المراحل التعلیمیة التي تسبقھ  كما یعتبر العمود الفقري للعملیة التعلیمیة،. )4(المجتمع

ومرحلة التعلیم الجامعي الذي یلیھ. 

  كما تختص ھذه المرحلة بتكوین الشخصیة وإعداد الفرد المواطن وبناء قیمھ ومعتقداتھ وھویتھ. 

إلى  ولذا فھو یختلف عن مرحلة التعلیم االبتدائي والمتوسط لكونھ بحاجة أكبر وتربیتھ على المواطنة،

 . 107، ص1997 مصر، الحدیث، الجامعي ،المكتب2ط العربیة البالد في الثانوي التعلیم القذافي، محمد ورمضان الفالوقي محمد- (1)
 .54ص 200 الوطنیة،الجزائر، المكتبة ،3ط ،الجزائري المدرسي التشریع في المرجع، سالم بن الرحمن عبد- (2)
 .64ص ، الجزائر، للكتاب الوصیة المؤسسة ،2ط ،التعلیم و التربیة أصول تركي، رابح- (3)
 ،2009 عمان، الطباعة، و التوزیع و للنشر المسیرة دار حبتور، بن صالح العزیز عبد ، تقدیم1ط ،المعاصر الثانوي التعلیم النجار، سالم رمضان- (4)

 .14ص
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وذلك عند وضع المنھج. وكذلك االھتمام بالحیاة  اإلعداد والتطویر لجعلھ یتناسب ومتطلبات عالم العمل،

  )1(العملیة للمراھقین، وذلك من خالل

* عددا اصغر من المدارس الكبیرة. 

*حاجة اكبر إلدارة قطاع أكبر من الوظائف . 

* قاعدة ارتباط أضیق بالمجتمع المحلي بسبب محدودیة الرقعة الجغرافیة. 

 * یتصف بنسبة مردود أعلى، على المستوى الوطني واالقتصادي واالجتماعي.

*  تكلفة أعلى لتعلیم الطالب. 

* قدرة أقل لألھل في حكم الحیاة المدرسیة. 

- وھذا ال یعني أن وظائفھ تختلف عن التعلیم المتوسط أو االبتدائي، وإنما ھي أكثر عمقا، وأكبر 

طموحا، نتیجة للمرحلة العمریة التي تقابلھ، ومكانتھ في الھرم التعلیمي، وھو استكمال وامتداد لھا. 

یھدف التعلیم عموما والتعلیم الثانوي خصوصا إلى المساھمة في الخارطة المعاصرة للتطورات و 

 االقتصادیة واالجتماعیة للمجتمع. وذلك عن طریق خلق األجیال من الشباب القادر على التكیف مع
المستجدات ومواجھة التحدیات بكفاءة عالیة من خالل إكسابھم ما یكفي من المعارف والخبرات العلمیة 

.  )2(والقیم السلوكیة

ولم تعد مھمة التعلیم الثانوي في إكساب التلمیذ المعارف والمعلومات، فقط بل أصبحت مطالبة بتوفیر 

البیئة المناسبة الستكمال بناء الشخصیة وصقلھا، ومساعدتھ على اكتشاف قدراتھ، ومواھبھ وإمكانیاتھ 

واستعداداتھ وتنمیتھا لبناء مشروعھ المستقبلي التعلیمي والمھني، لیصبح مواطنا فعاال. 

وال تخرج أھداف مرحلة التعلیم الثانوي عن فلك أھداف منظومة التعلیم، بل تشكل جزءا منھا، وھي 

بذلك تتأسس من محتوى تعلیمي شامل یسھل بلوغ غایات المجتمع من التربیة، فاألھداف ال ترتبط بالجانب 

التحصیلي، بل تتعدى إلى تعزیز االنتماء االجتماعي الثقافي للمتعلم، وتوثیق صلتھ بوطنھ. ھذا یستلزم أن 

تكون التربیة موسومة بالوحدة والشمول، فبمبدأ وحدة التربیة وسھولتھا، یبعث على اعتبار المدرسة أفضل 

وسیلھ لتدریب األطفال على الروح الجماعیة، فالمطلوب من المؤسسة المدرسیة ھو أن تكون امتدادا طبیعیا 

 .24-23ص النجار،مرجع سابق، سالم رمضان-(1)
 .21 المرجع نفسه، ص- (2)
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لألسرة. وأن تقیم معھا  عالقات التعاون والتفاعل. من أجل إنجاز مھامھم المشتركة في تربیة وتنشئة ھذه 

األجیال للقیم بدورھا في تلبیة حاجات المجتمع وترقیتھ. 

:  )1(ف المرحلة الثانویة في ثالث أھداف رئیسیة ھياوبصورة عامة یمكن تحدید أھد

- تحقیق الذات  

- العالقات اإلنسانیة  

 - باإلضافة لألھداف التربویة والثقافیة 

  إصالح التعلیم الثانوي في الجزائر:ثانیا- 

 یعتبر اإلصالح التربوي من الضروریات األساسیة من أجل مسایرة الواقع الراھن داخلیا وخارجیا، ومن 

اجل رفع التحدي داخلیا، وذلك بإیصال قیم التسامح والحوار، وتحضیر التالمیذ للممارسة مواطنتھم في 

مجتمع دیمقراطي، بتكوین مواطنین فعالین حسب احتیاجات المجتمع الجزائري، وبرفع نوعیة النظام 

التربوي ومواصلة تطبیق دیمقراطیة التعلیم. وخارجیا لمواجھة تحدي العولمة االقتصادیة والمعلوماتیة أي 

جعل النظام التربوي على استعداد لالستجابة لمقتضیات تنمیة البالد االقتصادیة واالجتماعیة، ضمن بیئة 

شھدت المنظمة التربویة في الجزائر في السنوات األخیرة جملة من اإلجراءات في ظل لذا ). 2(عالمیة

اإلصالحات األخیرة والتي تمحورت حول ثالث محاور كبرى وھي: 

: وذلك بإرساء منظومة متجددة للتكوین و تحسین مستوى التأطیر والتأطیر)- تحسین نوعیة 1

:  )3(البیداغوجي واإلداري من خالل القیام بعدة عملیات مست كل من

- تكوین معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي في مدة ثالث سنوات بعد شھادة البكالوریا وذلك على مستوى 

معاھد تكوین وتحسین مستوى المعلمین. 

- تكوین أساتذة مرحلة التعلیم المتوسط والثانوي العام على مستوى المدارس العلیا لألساتذة. 

- تكوین أساتذة التعلیم الثانوي و التكنولوجي على مستوى المدارس العلیا ألساتذة التعلیم التقني. 

- إعادة بعث مسابقة التبریز.* 

(1)- Danielle Bailly, Didactique de l’anglais, Editions NATHON, Paris, 1997, p34 
 .25، ص2009 ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، في قضایا التربیةصالح بلعید،  )  2(

   .28 ، ص 2009 الجزائر، للنشر، القصبة دار ،)وانجازات رهانات(الجزائر في التربیة إصالحبوزید،  بن  بوبكر(3)
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- إعادة مخطط وطني لتحسین و ترقیة مستوى التأطیر. 

- إعادة تأھیل األسالك التعلیمیة. 

إال أن بعض ھذه العملیات مازال لم یصل إلى المستوى المطلوب، وھو بحاجة إلى تفعیل أكثر. 

 وخاصة فیما یتعلق بإعادة تأھیل األسالك التعلیمیة، نھیك عن كیفیة تطبیق ھذه التعلیمات في الواقع وما

تتطلبھ من جدیة ومصداقیة أكثر. 

: )1()- إصالح مجال البیداغوجیة: والذي مس2

*- إصالح البرامج التعلیمیة. 

*- إعداد جیل جدید من الكتب المدرسیة. 

- استعمال الترمیز الدولي في العلوم الدقیقة والتجریبیة وإدخال المصطلحات العلمیة بلغة مزدوجة 

                                                           . ابتداء من مرحلة التعلیم المتوسط

- إعادة تأھیل شعب االمتیاز في الریاضیات األساسیة وتقنیات الریاضیات والفلسفة. 

- تعدیل برامج التربیة اإلسالمیة و التربیة المدنیة. 

- إعادة تأھیل تدریس التاریخ و الفلسفة في جمیع المستویات. 

- تعمیم التربیة الفنیة في جمیع المستویات. 

- إعادة تأھیل التربیة البدنیة والریاضیة وتكریس طابعھا اإللزامي على جمیع التالمیذ. 

- تعزیز تدریس اللغة العربیة. 

- ترقیة وتطویر األمازیغیة. 

- ادخل تدریس اللغة الفرنسیة في السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي. 

- إدخال تدریس اللغة االنجلیزیة في السنة األولى من التعلیم المتوسط. 

- إعداد وتنفیذ إستراتجیة لمحو األمیة في صفوف الكبار. 

  .28-27 ص سابق، بوزید، مرجع بن   بوبكر(1)
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- تعمیم استعمال تكنولوجیا اإلعالم واالتصال الجدیدة. 

 غیر أن ھذه العملیات تم تصحیحھا و تعدیلھا ولم تطبق میدانیا.

. )1(- إعادة التنظیم العام للمنظومة التربویة: والذي مس بدوره3)

 سنوات. 5التعمیم التدریجي للتربیة ما قبل المدرسة لفئة األطفال البالغین  -

  سنوات.5 إلى 6تخفیض مدة التعلیم في المرحلة االبتدائیة من  -

  سنوات.4 إلى 3تمدید مدة التعلیم في المرحلة المتوسطة من  -

 یلي:  فروع، كما3إعادة تنظیم مرحلة التعلیم ما بعد اإللزامي في  -

* التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي. 

* التعلیم التقني والمھني والتكوین. 

* التعلیم العالي. 

- إضفاء الطابع القانوني على مدارس التعلیم التابعة للقطاع الخاص. 

ھذه أھم الجوانب المھیكلة لإلصالح التربوي والتي اقرھا القائمین على ھذا القطاع الحساس في 

بالدنا. وعلیھ فإن التعلیم الثانوي والذي یدخل في إطار التعلیم ما بعد اإللزامي قد أعیدت ھیكلتھ في إطار 

وكما رأینا سابقا، إصالح النظام الوطني للتربیة، والتي تتیح للتلمیذ من خاللھا االختیار بین االلتحاق بالتعلیم 

الثانوي العام والتكنولوجي، أو المسار المھني بمسلكیھ (تعلیم مھني وتكوین مھني) في إطار رؤیة جدیدة 

لتوجیھ مدرسي ومھني یكرس التعلیم عن طریق االختیار، واتخاذ القرار لدى التلمیذ. وكذا التعبیر عن 

رغبتھ، وبناء مشروعھ المستقبلي. 

: )2(وقد ھیكل التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي في جذعین مشتركین في السنة األولى

 الجذع المشترك أدب الذي یتفرع إلى شعبتین في السنة الثانیة والثالثة: -

 .29 -28 ص سابق، مرجع بوزید، بن   بوبكر(1)
 الثانوي التعلیم هیكلة تحدید والمتضمن ،2005 ماي 14 في المؤرخ الوزاري القرار الوطنیة، التربیة ،وزارة الشعبیة الدیمقراطیة  الجزائریة   الجمهوریة(2)

 /.و.خ.ا/و.ت.و/ 16 رقم التكنولوجي، و العام
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 شعبة األدب والفلسفة. -

 شعبة اللغات األجنبیة. -

 الجذع المشترك علوم وتكنولوجیا الذي یتفرع إلى أربع شعب في السنتین الثانیة والثالثة. -

 شعبة الریاضیات. -

 شعبة التسییر واالقتصاد. -

 شعبة العلوم التجریبیة. -

 شعبة تقني ریاضي والتي تضمن أربع خیارات ممكنة. -

 الھندسة المیكانیكیة. -

 الھندسة الكھربائیة. -

 الھندسة المدنیة. -

 ھندسة الطرائق. -

وتتوج الدراسة في مرحلة التعلیم الثانوي  العام والتكنولوجي بشھادة بكالوریا التعلیم الثانوي. 

وتتم الدراسة في ھذه المرحلة في ثانویات للتعلیم العام، وثانویات للتعلیم التكنولوجي، وثانویات 

 المؤرخ 16متعددة االختصاصات، وقد شرع في تطبیق ھذه الھیكلة حسب ما جاء في القرار الوزاري رقم 

 وتم تنصیب السنة الثانیة ثانوي خالل السنة الدراسیة 2006-2005 في السنة الدراسیة 2005 ماي 14في 

 بالشعب الجدیدة التي حددھا القرار السالف الذكر. 2006/2007

 أما فیما یخص التوجیھ في التعلیم المھني: -

) سنتین لكل منھا. 2یحتوي ھذا المسار التربوي والمھني الجدید على طورین(

یتوج الطور األول بشھادة التعلیم المھني. (الدرجة األولى). 

یتوج الطور الثاني بشھادة التعلیم المھني. (الدرجة الثانیة). 
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یشتمل التعلیم المھني عن تعلیم نظري وتعلیم تطبیقي، تتخللھا فترات تكوین في الوسط المھني. 

) التكوین التالیین: 02بینما ینظم مسار التكوین المھني، وفق نمطین (

 - التكوین اإلقامي المنظم داخل مؤسسة التكوین، تتخللھ فترات لتربصات تطبیقیة. في الوسط 

 أشھر حسب مستوى التأھیل المستھدف. 06 إلى 02المھني لمدة تتراوح من 

 - التكوین عن طریق التمھین، وتنظم معظم فتراتھ في الوسط المھني، باإلضافة إلى تكوین نظري 

وإن االلتحاق بالسنة األولى من مسار التكوین المھني المحضر لشھادة  وتكنولوجي تتم في مؤسسة التكوین.

 أساسي أو الرابعة متوسط. 9 قسم السنة االكفاءة المھنیة مفتوح للتالمیذ الذین  أنھو

ومنھ فإن الغایة من إعادة ھیكلة التعلیم ما بعد اإللزامي، كما جاءت، حسب المسؤول األول عن 

في بالدنا  "لتكون في انسجام و توافق تام مع التوجھ العالمي الراھن في ھذا المجال، سابقا التربیة و التعلیم 

وال ریب أن كل ما یمس تطور المدرسة العالمیة یعنینا بقدر ما یرفعنا قدما كجزائریین ... إن إعادة التنظیم 

قد نجمت عن تقییم مختصین أنجزتھ منظمات دولیة، وتمت مراقبتھ میدانیا  الھیكلي للطور ما بعد اإللزامي،

دراسة  في جل البلدان، لقد درس المختصون عبر العالم، اآلثار المنجزة عن التصور السابق للتعلیم الثانوي،

 .) 1(أفضت بالنتیجة إلى انعدام جدوى التخصص المبكر"

إذ جاءت ھاتھ اإلجراءات للتخفیف من الشعب والتخصصات السابقة والتقلیص منھا، والتركیز على 

 الشعب التي تؤسس للمعارف الجامعیة.

النجاح. وال إعدادھم لعالم الشغل، من حیث تفاقم بل لحقیقة ال إعداد المتمدرسین للدراسات العلیا ك

نسبة معیدي السنة األولى جامعي، وشبھ التسرب في نھایة مرحلة التعلیم الثانوي. ما یؤكد أن الحل یكمن في 

توجیھ الطور الثانوي العام والتقني منذ اآلن إلى غایة واحدة، وھي تحضیر التالمیذ وإعدادھم إلى الدراسات 

. )2(العلیا

وبالرغم من االھتمام بتفعیل ھذه الشعب والترغیب فیھا لدى التالمیذ وخاصة شعبة تقني ریاضي 

باختیاراتھا األربعة، إال أن معظم ھؤالء التالمیذ والموجھین لھا من جذع مشترك علوم وتكنولوجیا، لم تكن 

لھم الرغبة في االلتحاق بھذه الشعبة، تخوفا من صعوبة دراستھا، وعدم الحصول على البكالوریا والنجاح 

فیھا، والشيء نفسھ یقال على شعبة اللغات األجنبیة في بعض الوالیات من الوطن والتي تعتبر اللغات فیھا 

 الوطني الدیوان ). ب. أ االنتاجیة (2009 افریل 05: رقم العدد الوطنیة، التربیة لوزارة دوریة مجلة ،المدرسة و االصالح بوزید، بن   ابوبكر(1)
 .217المدرسیة، ص للمطبوعات

 ).االفتتاحیة (نفسه   المرجع(2)
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من المواد المسقطة في امتحان شھادة البكالوریا، لذا یالحظ عدم اإلقبال علیھا من طرف التالمیذ، لذا جاء 

،لیحث على أھمیة فتح  ھذه الشعبة، 2006 جوان 04/و،ت،و/ر،و المؤرخ في554المنشور الوزاري رقم 

واعتبار اللغات األجنبیة ، وسیلة مفضلة للتواصل والتعلیم، فھي تعتبر للتلمیذ أداة تساعده على إثراء ثقافتھ 

األدبیة والعلمیة،وتفتح لھ أفاقا واسعة في إطار العولمة، وقد أكدت نصوص وغایات اإلصالح التربوي ذلك.  

لذا جاء ھذا المنشور لتقدیم حلول واقتراحات لتجاوز ھذا المشكل، وكذا مشكل التأطیر التربوي فیھا، 

وخاصة في اللغة األلمانیة واالسبانیة. 

وتبقى ھذه الحلول بحاجة إلى إجراءات عالجیة أكثر في ارض الواقع، كإنشاء مخابر للغات األجنبیة 

في المؤسسات التربویة ، وتحفیز التالمیذ على اإلقبال علیھا أكثر.  

 لم تقم على فلسفة معینة، حیث یتطلب ذلك اعتماد نظریة دیداكتیكیة، 2003  وعموما إن إصالحات 

 افتقرت للفلسفة والنظریة والتخطیط، 2003وبعدا استراتیجیا، وتحدیدا زمنیا بعد تخطیط دقیق، فإصالحات 

حیث ال توجد نظریة خرجت بھا، لجنة اإلصالحات...أضف إلى ذلك أن واقع اإلصالحات التربویة تحتاج 

إلى منظومة شاملة للمجتمع، والى فلسفة وطنیة قائمة على التحدي الحضاري والعلمي والدیداكتیكي ویحتاج 

. یشارك فیھا الجمیع كل حسب اختصاصھ، )1(إلى تخطیط تربوي دقیق، إن لم نقل إلى إستراتیجیة وطنیة

 وما یمكن ان یفید بھ، من موقعھ.

، فھذا فعل نبیل 2003 وھذا ال یعني أن نستغرب اإلصالحات التي بادرت  بھا الدولة الجزائریة سنة 

نتوق إلیھ ونحن ندرس في الجامعة، ألننا أحسسنا بأن الحراك الجماعي یتطلب التطویر، وما یعرفھ من فعل 

 )2 (العولمة ونحن نتفرج على الجمود.

   - المواطنة والتعلیم الثانوي في الجزائر:ثالثا 

یشكل مفھوم المواطنة كما اشرنا سابقا في تحدیدا لھذا المفھوم،وعي الشخص  لمجموعة من الحقوق 

والواجبات والعمل بھا ، باعتباره عضوا في مجتمع، یمتاز بحركیة  وتحوالت، وفي ظل  ھذه الحركیة 

تتكون تلك الحقوق والواجبات،في إطار شبكة من العالقات ،التي تتبادل من خاللھا المنافع وتخلق الحاجات 

 ومن تفاعل كل ھذه العناصر یتولد موروث مشترك من المبادئ والقیم والعادات والسلوكات، والمسئولیات

  .یسھم في صقل شخصیتھ ، ویمنحھا خصائص تمیزھا عن غیرھا

 .13-12  صالح بلعید،  في قضایا التربیة ، مرجع سابق، ص(1)
. 15  المرجع نفسه، ص (2)
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 إن المواطنة متعددة اإلبعاد لكنھا ال تخرج عن اإلحساس باالنتماء إلى ما یجعل المواطن ال یحس 

بالتھمیش واإلقصاء وتجسد فیھ الغیرة واإلخالص من خالل المشاركة في الفعل الجماعي الذي یظھر فیھ 

ھویة الفرد. كما تعني االستقامة والمشاركة معھ في الشأن المشترك مھما اختلفت التوجھات والغایات 

واألھداف، وھي شبھ تسییر محلي من خالل احترام القانون العام. وتأتي تجسیدا لفكرة الوطنیة، وتعني كذلك 

 )1(المشاركة في الحیاة السیاسیة واالجتماعیة  والقتصادیة وإبداء الرأي وصوال إلى اتخاذ القرار

وتعتبر التربیة أداة للحفاظ على ھذا المورث،وتنقیتھ وتكییفھ مع ھذه التحوالت المجتمعیة،بما یخدم 

. إلیھالوطن و المواطن ،وتعزیز شعور االنتماء 

     ویعتبر موضوع المواطنة، والتربیة على قیمھا من الموضوعات التي ترتبط بالجدل المطلوب في 

الفكر العربي، والفكر السیاسي بالذات، وھو یرتبط بأفق في النظر، تتطلع إلیھ فئات  واسعة من نخب 

المجتمع العربي، كما انھ یشیر إلى حاجة تاریخیة وسیاسیة. ونحن نعتقد أن ربط مفردة المواطنة بمیدان 

التربیة والتكوین، والتنشئة المعرفیة واالجتماعیة، یجعلھا موصولة بواحد من المسارات الفاعلة في عملیة 

 )2(البحث عن كیفیات توطینھا وترسیخ مبادئھا وأسسھا

لذا فإن للتربیة دورا ھاما في عملیة إعادة بناء األفراد وخلق أنماط جدیدة من الشخصیة مناسبة 

للسیطرة على التنظیمات التي تخلقھا الظروف الناشئة عن التطور العلمي والتكنولوجي، وھذا العمل یحتاج 

إلى إعادة التربیة، حیث یتفق التعلیم مع الحقائق الثقافیة، لتطبع المدرسة- كأحد وسائط التربیة- التلمیذ مع 

العناصر الثقافیة الجدیدة،والمعلومات الجدیدة، لتصبح مھمة المربي إعادة الفحص وإعادة البناء للتراث 

، وتماسكھ )3(الثقافي،في ضوء التغیرات والظروف الجدیدة،متخذة من عمومیات ثقافة المجتمع وترابطھ

ووحدتھ.  

فالمدرسة وحدة اجتماعیة لھا جوھا الخاص الذي یساعد بدرجة كبیرة على تشكیل إحساس الطالب 

بالفاعلیة الشخصیة، وفي تحدید نظرتھ تجاه البناء االجتماعي القائم. فھي تلعب دوراً حیویاً في عملیة التنشئة 

السیاسیة خاصة أنھا تمثل الخبرة األولى المباشرة للطالب خارج نطاق األسرة، وذلك من عدة زوایا، فھي 

تتولى غرس القیم واالتجاھات السیاسیة التي یبتغیھا النظام السیاسي بصورة مقصودة من خالل المناھج 

والكتب الدراسیة واألنشطة المختلفة التي ینخرط فیھا الطالب، ولیس بصورة تلقائیة كما ھو الحال في 

األسرة أو المؤسسات األخرى. كما أن المدرسة تؤثر في نوع االتجاھات والقیم السیاسیة التي یؤمن بھا 

 .16  صالح بلعید مرجع سابق، ص (1)
 .8-7  كمال عبد اللطیف، مرجع سابق، (2)
 .113ص ، مرجع سابق، االنتماء تعزیز في التعلیم  دورخضر، إبراهیم   لطیفة(3)
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الفرد، وذلك من خالل عالقة المعلم بالطالب، ومن خالل أداء المعلم لعملھ، ومن خالل التنظیمات 

 .)1(اإلداریة

فلكل إدارة مدرسیة أسلوب وسلوك تنظیمي خاص بھا ،یطبع بیئتھا ومناخھا المدرسي، ویظھر من 

التي تنمي لدیھ حس المواطنة واالقتدار  ومن خالل تنظیماتھا وأنشطتھا المختلفة، خالل مواقفھا اتجاه التلمیذ،

والمشاركة في أنشطتھا  وتربي لدیھ االتجاھات االیجابیة نحو الجماعة، الذاتي واالنتماء االجتماعي،

المختلفة، مما یخلق لدیھ إحساس الشعور بالمسؤولیة وأھمیتھا.  وھناك عدد من المبررات التي تجعل 

  ):2( ویمكن إیجازھا فیما یلي واالنتماء االجتماعي،للمدرسة دوراً في التربیة الوطنیة،

 - أن المدرسة تمثل بنیة اجتماعیة ووسطاً ثقافیاً لھ تقالیده وأھدافھ وفلسفتھ وقوانینھ التي وضعت 1

لتتماشى وتتفق مع ثقافة وأھداف وفلسفة المجتمع الكبیر والتي ھي جزء منھ، تتفاعل فیھ ومعھ، وتؤثر فیھ 

وتتأثر بھ بھدف تحقیق أھدافھ السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة. 

 - أن المقررات الدراسیة إلزامیة یدرسھا كافة التالمیذ، ولذلك تعتبر أداة ھامة لتحقیق التواصل 2

الفكري والتماسك االجتماعي في المجتمع. 

 - تعد المدرسة من المؤسسات الرسمیة التي توظفھا السلطة السیاسیة في سبیل نشر القیم العلیا التي 3

تبتغیھا لدى الطالب .  

 -احتوائھا للفرد فترة زمنیة طویلة سواء أكان ذلك بالنسبة للیوم الدراسي أم بالنسبة للعام الدراسي 4

أو بالنسبة لعمر المتعلم، فتؤثر فیھ وتعدل من سلوكھ، إضافة إلى إكسابھ المعلومات المختلفة التي تساعده في 

 .حیاتھ

 المسئولیة تحمل مثل الجماعة حیاة في المساھمة من الطفل تمكن التي والمھارات االتجاھات تنمیة- 5

 والمحافظة العامة المرافق استخدام وحسن، للجماعة والوالء حقوقھم واحترام، اآلخرین واحترام والتعاون

 كنظافة، النظافة على المحافظة التالمیذ وتعوید المختلفة، النشاط ألوان في التالمیذ إشراك طریق عن علیھا

 .أثاث من بھ وما لقسما

 16.00 الساعة على.11/10/2012 ،بتاریخhttp/aafaqcenter.com/post/22 ،المواطنة تربیة في المعاصرة االتجاهاتالحبیب، إبراهیم   فهد(1)
مساءا. 

   المرجع نفسه.(2)
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 التنمیة مطالب من كمطلب ،اآلخرین معاملة وحسن السلوك آداب على الطالب -  تعوید6

 الطریق في والسیر واالستماع الحدیث في المستقیم السلوك إتباع على تدریبھم طریق عن االجتماعیة
 أفراد بین السائدة العالقات یدرك بحیث ،سلیماً  فھما المحلیة البیئة وفھم العامة، المدرسیة واالجتماعات

 ما على واالطالع المؤسسات بعض وزیارة العامة، الخدمة مؤسسات من فیھ بما إلیھ ینتمي الذي المجتمع
 وخدماتھا، أعمالھا عن للتحدث المدرسة لزیارة المؤسسات تلك أفراد بعض ودعوة خدمات، من تقدمھ

 التلمجاوا الصحف قراءة طریق عن، البیئة في الجاریة األحداث وتتبع حب االستطالع وغرس

 حقوق من بمالھ وتعریفھ علیھا، والتعلیق الجاریة األحداث واستخالص والتلفزیون اإلذاعة إلى واالستماع
 .)1 (المختلفة األنشطة خالل من ذلك ویتم ،واجبات من علیھ وما

، ففي نظام یعتمد على الحفظ والتكرار، تالمیذومن ھنا یتضح تأثیر طبیعة النظام المدرسي على ال

ویعد نتائج االمتحانات المؤشر الوحید لتقویمھم، تبرز النزعات الفردیة وتتفشى ظاھرة الغش والمنافسة 

السلبیة، بینما تختفي مثل ھذه النزعات في نظام تعلم یقوم على البحث الذاتي واالطالع الحر والتوجیھ 

واإلشراف السلیم ویغرس قیم االبتكار والجماعیة والتعاون . 

وللبیئة المدرسیة تأثیراً مباشراً في تحقیق ما تھدف إلیھ التربیة الوطنیة، حیث إن تركیبة ونوعیة 

الحیاة داخل المدرسة تؤثر في الطالب أكثر من عمل المنھج الرسمي بمواده ومحتویاتھ المقررة، كما یعتقد 

بعض التربویین الذین یرون إمكانیة تحسین أو تطویر التربیة الوطنیة من خالل المنھج الخفي، أي النظم 

والقواعد السائدة داخل المدرسة، فممارسة الطالب لمسئولیة تعلیم أنفسھم، وحل الخالفات والمشكالت التي 

. )2(تواجھھم في مدرستھم سوف تجعلھم یتعلمون كیف یعملون بمسئولیة في مجتمعاتھم

وعلى النظام المدرسي أن ال یكتفي بتشكیل عقول التالمیذ وشخصیتھم على االنصیاع إلى ما ھو 

موجود فقط، بل یجب تربیتھم وتنشئتھم وتوسیع مداركھم على نطاق واسع من التعلم والمعرفة والبحث 

وإدراك أن التلمیذ عقل واع ومفكر ناقد یمكنھ أن یسھم في العملیة النقدیة  ، والتفكیر النقدي البناءالذاتي

البنائیة لواقع المجتمع، ألننا في األساس نھدف إلى إعداد مواطنا مستنیر قادر على التعامل والتكیف مع 

القضایا في بیئتھ واستیعابھا وتقییمھا ونقدھا، فال بد من إكسابھ مھارات التفكیر الناقد وتزویده بأسالیب 

االستقصاء والتحلیل وحل المشكالت والبعد عن طرق التدریس التقلیدیة التي تعمد على التلقین وتنمیة 

الحوار والنقاش وإثرائھ بالموضوعات والقضایا والمشكالت، لفتح المجال أمام فكر ومواھب وطاقات  

، مذكرة مكملة لنیل شهادة دور تدریس مادة التربیة الوطنیة في تنمیة قیم المواطنة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة  عطیة بن حامد ذیاب المالكي، (1)
 .48، ص2000الماجستیر، قسم المناهج وطرق التدریس، غیر منشورة،،جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة،

 .75سابق، ص  الحبیب، مرجع إبراهیم   فهد(2)
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التلمیذ واستثارتھا لبناء فكر وكفاءات، لما یخدم الصالح العام، وھنا بال شك سوف تتحقق المواطنة الفعلیة 

عندما نعد ونربي أفرادا یسخرون فكرھم لخدمة قضایا مجتمعھم وتنمیتھ. 

ومن ھنا أحس المشرع الجزائري ومن خالل اإلصالحات األخیرة للمدرسة الجزائریة، أھمیة التربیة 

المواطنة، وما تحویھ من مبادئ الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، والحریات الشخصیة قیم على 

یحدث من تحوالت في محیطھ  والعامة..."لجعل التلمیذ یتحلى بروح المسؤولیة وقادرا على فھم ما

االجتماعي والمشاركة بنصیبھ فیھا، كما تطمح على الصعید المعرفي إلى تلقینھ المبادئ البسیطة 

 ،)1(للدیمقراطیة وشتى القواعد التي تحكم الحیاة المجتمعیة، وكذا الحقوق والواجبات والعالقات االجتماعیة"

 وتھدف التربیة على المواطنة .التي تحكمھ بالوسط االجتماعي الذي ینتمي إلیھ سواء من قریب أو من بعید

: )2(على صعید السلوك كما اقرھا المشرع الجزائري إلى تحقیق ما یلي

 أن یكون التلمیذ واعیا بما لدیھ من حقوق وما علیھ من واجبات. -

 أن یحترم القانون ویلتزم بقواعد الحیاة االجتماعیة. -

 أن یحب وطنھ ویحترم رموزه. -

 تسلیط الضوء على مزایا التضامن والتسامح والتعایش مع الغیر. -

 تقدیر الخدمات التي تؤدیھا المؤسسات والوكاالت. -

 المحافظة على المؤسسات واألمالك العامة والخاصة والمحیط البیئي.  -

 )3 (تكوین مواطن: -

*المعتز بوطنھ الجزائر واالنتماء إلیھ وااللتزام بقضایاه والتطلع على طبیعة بالده وخصائصھا 

 الطبیعیة والبشریة بما من شأنھ ما یجعلھ فاعال في مجتمعھ محافظا على موارد بالده.

 *المعتز بھویتھ ومركباتھ (اإلسالم، العربیة، األمازیغیة) وااللتزام بھا.

 *المتمثل لتراثھ الروحي النابع من اإلسالم والمتمسك بالقیم واألخالق اإلنسانیة.

 .107-106 ص سابق، مرجع بوزید، بن   بوبكر(1)
 .107 ص نفسه،   المرجع(2)
  وزارة التربیة الوطنیة،مدیریة التعلیم الثانوي العام،مدیریة التعلیم الثانوي التقني،مناهج السنة األولى من التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي،جذع مشترك (3)

 .35، ص 2005التربیة االسالمیة)،مارس –علوم وتكنولوجیا، جذع مشترك اداب(التاریخ- الجغرافیا 
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*المستوعب لتاریخھ الوطني الجامع، بعیدا عن الجھویة الضیقة، والمدرك للمجال الجغرافي لبالده 

 وإمكاناتھ االقتصادیة ومكانتھ اإلقلیمیة والعالمیة.

العامل على توطید روح التضامن والتسامح والسالم في الذات وفي العالقات بین األفراد، وفي 

 العالقات االجتماعیة و الوطنیة.

وال یكفي صیاغة ھذه األھداف على الصعید النظري بل من الضروري البحث عن آلیات وطرق 

لتطبیقھا في الواقع التربوي، إلقناع التلمیذ بھا، وغرسھا فیھ وخاصة تلمیذ المرحلة الثانویة، وفي ظل 

االنفتاح على العالم وعولمة االقتصاد وتكنولوجیا اإلعالم واالتصال ومالھا من تأثیر عمیق على نسق القیم 

لدى الناشئة، فنحن اآلن نعیش الزمن اإلعالمي أكثر من الزمن االجتماعي. 

فبالرغم من مراجعة طرائق التدریس والقیم اإلیدیولوجیة، وكذا مضامین بعض مقررات المواد 

 الدراسیة  كالتاریخ التي لھا تأثیر في صقل شخصیة المتعلمین وتعدھم للممارسة حقھم الكامل في المواطنة

إال أن ھذا اإلجراء غیر كافي وكما اشرنا سابقا في التأثیر الفعلي والحقیقي في ذھنیات وقناعات المتعلمین 

فھم بحاجة إلى سلوكات ومواقف فعلیة من طرف المربین والقائمین على ھذا المیدان،أو غیره من المیادین 

یشعر التلمیذ بحب الوطن  األخرى وخاصة من المجتمع المدني، بالقدوة والمبادرة والسلوك الحسن في كل ما

إضافة إلي :    والخوف على مكتسباتھ، وانجازاتھ، والمشاركة في بنائھ،إلیھواالنتماء 

من خالل التماسك والترابط والتعاون بین أعضاء التنظیم  - بناء صورة المواطنة الحقة لدى المتعلم،

المدرسي وخلق جو من التفاعل وتبادل االحترام والتقدیر والمساواة وتقدیم وغیرھم لیشعر التلمیذ بالمصیر 

لیتعلم ممارسة المواطنة في البیئة المدرسیة، لتنعكس فیما بعد على باقي حیاتھ.   والھدف المشترك،

- المساواة بین المتعلمین في الحقوق والواجبات، وتكافؤ الفرص في التعلیم و كذا في الجزاء 

والعقاب، وتعویدھم على احترام قوانین المدرسة والعمل بھا، والحفاظ على ممتلكاتھم لتعلیمھم مبادئ وقیم 

المواطنة . 

-  ضرورة تطابق ما یتلقاه التلمیذ نظریا، مع ما یجده في المجتمع المدرسي وخارجھ، حتى ال یصبح 

تأثیر المدرسة وما یتعلمھ  فیھا ضعیف.  

جل التعاون وتكاثف الجھود وخاصة مع باقي أمن  - انفتاح المؤسسة التعلیمیة على المجتمع المحلي،

من اجل غرس قیم المواطنة، والبحث عن اآللیات لتحقیق ذلك، كاستغالل  مؤسسات التنشئة االجتماعیة،
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، لتعزیز المكتسبات الوطنیة، وحب ةالتاریخيالمناسبات الوطنیة واالحتفال باألعیاد الدینیة، وكزیارة األماكن 

 ، وتشجیع العمل التطوعي لدى التالمیذ.الوطن

تعطي نفس الفرص والحقوق  وتلمیذ الاتمبادرو الحوار الھادف مدرسیة صحیة تشجع  ة - تھیئة بیئ

 لتربیھم على قیم المواطنة الفعلیة، والعمل بھا خارجھا فیما بعد. ،التعلم والمساواةفي 

تفعیل النشاط المدرسي بالمؤسسات التعلیمیة وخاصة في مؤسسة التعلیم الثانوي،وتشجیع مواھب  -

وقیم المواطنة ،وتنشئة اجتماعیة على التآلف والتكاثف،وبناء  التلمیذ واستغاللھا في غرس القیم التربویة،

 اتجاھات ایجابیة نحو الذات واألخر.

لعالقات اإلنسانیة السائدة في المؤسسة التعلیمیة من أھم السبل لتعلیم وتربیة السلوك االتصالي واو

التالمیذ على المواطنة  بمختلف أشكالھا وخاصة تلك التي تجمع التلمیذ بأعضاء الجماعة التربویة 

واإلداریة، وعلى رأسھا مدیر المؤسسة بصفتھ القائم على حفظ النظام واالنضباط في المؤسسة، وكذا 

الساھر على تطبیق القوانین والتعلیمات الصادرة عن القائمین على السیاسة  التربویة في البالد، وبالتالي  

یعتبر القدوة والمثل الحسن للتالمیذ، ومن ھنا یتضح تأثیر طبیعة السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة على 

أدائھ، مما ینعكس بدورھا على أدائھا، ومردودھا التربوي الذي تتحكم فیھ إضافة إلى ذلك مجموعة متشابكة 

من العوامل. 

 رابعا- المردود التربوي والتقویم التربوي في الجزائر:

التقویم التربوي ھو عملیة نظامیة مستمرة ترمي إلى تحدید مدى تحقیق العملیة التربویة ألھدافھا، أي 

تحدید نواحي القوة ونواحي الضعف في كل مكونات المنظومة التربویة لكي یتم عالج نواحي الضعف 

 .)1(وتعزیز نواحي القوة فیھا

وتأتي مبررات التقویم في التربیة من كونھ یعطي وصفا أو لتقدیر لمدخالت ومخرجات النشاط 

التربوي ویحدد مواطن القوة والضعف، مما یساعد على تحسینھ ویوفر تغذیة راجعة عن التقدم في النشاط، 

. وھو بذلك ركن من األركان )2(ویعطي مواجھات التخاذ القرار بشأن االستمرار في النشاط أو تعدیلھ

األساسیة، التي ترتكز علیھا مساعي تحسین نوعیة التعلیم ومردود المنظومة التربویة، ووسیلة لتقییم أدائھا، 

وأداء كل عناصر العملیة التعلیمیة التعلمیة، لذا اعتبره المشرع الجزائري في المیدان التربوي "یقع في قلب 

 .16، ص2008 ، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان ، التقویم التربوي  رافدة الحریري،(1)
،  دار الهدى للنشر والتوزیع ،القاهرة، 1،طآفاق جدیدة في تطویر مناهج التعلیم في ضوء تحدیات القرن الحادي والعشرین  تمام اسماعیل تمام، (2)

 .177، ص2000
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مشروع إصالح المنظومة التربویة، وینبغي إدماجھ في صمیم دینامكیة التغییر النوعي الشامل، وعالوة على 

كون التقییم وسیلة لمعاینة المكتسبات المدرسیة للتالمیذ وحوصلتھا، فإنھ أداة للتنویر مراكز القرار وتزویدھا 

 .بالمعطیات الصحیحة،كما یندرج في سیاق تدارك الخلل وإعادة  ضبط وتنظیم المنظومة التربویة

 وقد مر مفھوم التقویم الحدیث بعدد من التطورات، بدأھا كرونباخ بدراساتھ حول األسس واألسالیب 

الحدیثة للتقویم التربوي، وإسھاماتھ حول مفھوم تطویر العملیة التربویة من خالل تقویمھا، وقد استند 

سكریفن إلى دراسات كرونباخ ووضع فیما بعد مبادئ التقویم غیر الموجھ باألھداف، غیر أن المبادئ 

واألسس التي اقترحھا كل من كرونباخ وسكریفن قد تعرضت للنقد من قبل ستیك الذي اقترح معاییر للحكم 

على مدى مالئمة البرامج التربویة، كما طور أسلوب التقویم المقارن، وأنواع التقویم الرسمي والغیر 

رسمي، ولكن اإلسھام الرئیسي الكبیر في تطویر مفھوم التقویم التربوي جاء على ید ستافلبن، الذي توصل 

 .  )1(إلى تحدید علمي للطرق واألسالیب في مجال التقویم التربوي، وعالقة عملیة التقویم بعملیة اتخاذ القرار

 كما أسھم كل من الفن وھاموند في تطویر مفھوم التقویم التربوي الشامل وكان ھنري بیرون "أول  

باحث من اثبت تجریبیا عدم صالحیة االختبارات التقلیدیة، وقام بوضع فرع جدید في علم التربیة وھو علم 

التباري (علم دراسة صالحیة االمتحانات)، الذي یھتم بمنھجیتھا، ولقد ظھر التفكیر في إصالحھا سنة 

 .  )2 ( ضمن اللجنة األمریكیة المعروفة باسم (لجنة كارنجي)1935

عملیة شمولیة مستمرة، مصاحبة ألي نشاط تربوي،  تتناول جمیع جوانب العملیة ومنھ أصبح التقویم 

التعلیمیة وأبعادھا التربویة واالجتماعیة واالقتصادیة، وذلك للحصول على تغذیة راجعة بشأن أھمیة نجاحھا 

أو فعالیتھا وكفاءتھا. وال یقتصر فقط على قیاس وتقدیر التحصیل الدراسي للتلمیذ عن طریق االمتحانات 

التقلیدیة بل تعداھا إلى قیاس میولھ واستعداداتھ وقدراتھ واتجاھاتھ، أي جمیع مكونات الشخصیة، الجسمیة 

 والعقلیة والروحیة واالجتماعیة....الخ ، 

كان منصبا ومن خالل ممارساتھ في أشكال التعلیم المختلفة "على تطویر واستخدام األدوات  لذا فقد 

والتقنیات المناسبة  من اجل التنبؤ واالختیار ومنح الشھادات والمؤھالت .بمعنى تحدید كیفیة قیاس 

. و )3(خصائص الفرد من قدرات واستعدادات ومیول من جھة، واألداء المدرسي أو المھني من جھة أخرى"

لم یكن یھمھ من التعلیم إال مقدار التراكم المعرفي الذي یلقن لتلمیذ بینما المفھوم الجدید للتقویم، أصبح أكثر 

شموال لمجاالت مختلفة في النظام التربوي في آن واحد فكما اشرنا أصبح التقویم عملیة أساسیة وھامة في 

 .493-492،ص 1991،  دار الثقافة للنشر والتوزیع ، قطر،1،طاتجاهات جدیدة في االدارة التعلیمیة في البالد العربیةعبد الغني النوري،   (1)
 .22ص ، 2003 ، المكتبة الوطنیة الجزائریة، الجزائر،التقویم التربوي في المواد العلمیة   سعد لعمش،(2)
،كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة،جامعة الجزائر، 2، منشورات مخبر (التربیة- التكوین- العمل)،العدد سلسلة معارف بسیكولوجیة  بوسنة محمود، (3)

. 44ص 
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العملیة التربویة ودعامة أساسیة یرتكز علیھا األداء المدرسي وأصبح أسلوبا یبدأ قبل الفعل التعلیمي، حتى 

یصل نھایة عبر سیرورة نسقیة متواصلة، وأداة تربویة شاملة تساعد على ضبط وتصحیح السیرورة 

التعلیمیة بكل عناصرھا وتالزمھا من بدایتھا حتى نھایتھا، وبفضل تطور البحث أصبح أكثر دقة 

وموضوعیة في ذلك،  وارتبط كل االرتباط بالمردود التربوي الذي یخضع بدوره لھذا التقویم وقبل التعرض 

إلى مراحلھ وأدواتھ وأشكالھ ومجاالتھ، البد أوال من توضیح معناه وبعض المفاھیم التي لھا تداخل وعالقة 

 بھ. 

انھ : تقدیر قیمة الشيء أو الحكم على قیمتھ وتصحیح أو تعدیل ما عوج، فإذا قال شخص التقویم لغة

قوم الشيء فمعنى ذلك أنھ ثمنھ وجعل لھ قیمة معلومة، فإذا قال قوم الغصن فمعنى ذلك أنھ عدلھ وصححھ 

 وھناك إشكال اصطالحي وخلط شائع بین مفھوم التقویم، ومفاھیم أخرى كثیرة مثل  )1 (أي جعلھ مستقیما.

القیاس والتقدیر واالختبارات وغیرھا وربما یرجع ھذا الخلط إلى اختالف منظور خبراء التقویم حول ھذا 

المفھوم، ورؤیتھم بجوانب العملیة التربویة كما یرجع إلى طبیعة عملیة التقویم وما تتطلبھ من منھجیات 

 .)2 (وفنیات وتقنیات

 وتتخذ العالقة بین االختبار والقیاس والتقویم شكال متسلسال، فالقیاس ال یتم بدون االختبار، والتقویم 

 .)3(ال یتم بدون القیاس. وھكذا فإن االختبار ھو أداة القیاس، والقیاس، ھو أداة التقویم

وھذه المفاھیم تستعمل أحیانا بشكل تبادلي رغم بعض االختالفات في معانیھا، كما أن ھناك خلط كبیر 

بین التقییم والتقویم، فھذا األخیر أوسع وأشمل من مصطلح التقییم الذي یقصد بھ "إصدار األحكام على قیمة 

 .)4(األشیاء أو األشخاص أو الموضوعات أو األفكار، أو ھو إصدار األحكام القیمیة واتخاذ القرارات العملیة

 والتقییم أو التقدیر أقدم من القیاس وھو یعتمد على تحدید قیمة الشيء لحدس أو التخمین دون 

االعتماد على مقیاس من المقایس ، ولكن في مجال التربیة والتعلیم البد أن یكون التقییم معتمدا على عملیات 

قیاس. ویعرف القیاس على انھ العملیة التي تحدد بواسطتھا كمیة ما یوجد في شيء من الخاصیة أو السمة 

التي تقاس، والقیاس عملیة یتوجھ من یقوم بھا إلى تعیین دلیل عددي أو كمي للشيء الذي یتفحصھ، وغالبا 

 .32 ، ص2001، دار الكندي للنشر والتوزیع،عمان،  1، طالقیاس والتقویم في التعلم والتعلیمعلي مهدي كاظم ،   (1)
 .12، ص 2002، سلسلة سندات التكوین أثناء الخدمة، الجزائر، سند تكویني خاص بمادة الفلسفة ألساتذة التعلیم الثانويوزارة التربیة الوطنیة،   (2)
 .41  علي مهدي كاظم، مرجع سابق، ص (3)
 .33  المرجع نفسه، ص (4)
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ما یتم تعیین الدلیل المشار إلیھ بالنسبة لوحدة قیاس مختارة. فالقیاس إذا عملیة كمیة یعبر عن نتائجھ 

 .   )1(باألرقام

 ومن جملة التعاریف االصطالحیة الھامة للتقویم التربوي: 

تعریف نادو: "ھو حكم قیمي، یطلق على نوعیة التعلم الذي حققھ الطالب من المعلومات المستقاة في 

 . بینما یعرفھ)2(شكل نتائج المردود المدرسي، بغیة اتخاذ قرارات ذات الطابع البیداغوجي و(أو) اإلداري"

 )3("أنھ عملیة التخطیط و الحصول واإلمداد بالمعلومات النافعة للحكم على القرارات البدیلة"ستافلییم : 

معنى عاما ومعنى خاصا. فالتقویم في معناه العام ینطبق علیھ تعریف بلوم "في حین یمنحھ معنیین: 

وھو صیاغة أحكام في شأن قیمة أفكار وأعمال أو وضعیات أو طرق أو وسائل الخ بھدف محدد. أما في 

معناه الخاص فھو المسعى أو المسار الذي یؤدي إلى إصدار الحكم واتخاذ القرار ، انھ حكم نوعي أو كمي 

في شأن قیمة شخص، أو مسار، أو وضع، أو منظمة، بواسطة إجراء مقارنة الممیزات القابلة للمالحظة 

بمعاییر محددة انطالقا من مقاییس واضحة، بغیة الحصول على معطیات من شأنھا أن تسھل اتخاذ القرار 

.  )4(في إطار متابعة مقصد أو ھدف

أما عبد الحلیم منسي فیعرفھ على انھ : األسلوب العلمي الذي یتم من خاللھ تشخیص دقیق للظاھرة 

. ومن خالل ھذه التعریفات نستخلص أن التقویم إجراء تربوي یسعى )5("موضوع التقویم وتعدیل مسارھا

من ورائھ إصدار حكم على برنامج أو ھدف تعلیمي، یتخذ أساسا التخاذ قرارات ذات طابع بیداغوجي أو 

كما یعتبر إجراء یتطلب تحدید الجانب المراد تقویمھ و تحدید الوسیلة  إداري أي إعطاء البدائل السلیمة.

 :)6(ووضع معیار الحكم. وبناءا على ھذا یمكن إیجاز أھداف التقویم التربوي فیما یأتي

- الوقوف على المكتسبات السابقة للمتعلمین للتأكد من مستوى بلوغ األھداف المسطرة و اكتشاف 

 الصعوبات التي اعترضتھم.

 - تنظیم سیرورة الفعل التعلیمي- التعلمي وطرق إنجاز النشاطات التكوینیة وتعدیلھا عند الضرورة.

 . - جعل أولیاء التالمیذ على بینة من نتائج أبنائھم

 .21-20  رافدة الحریري، مرجع سابق، ص(1)
. 6 سلسلة البیداغوجیة الحدیثة التطبیقیة الحدیثة،الجزائر، صتقییم التعلم (أنواعه وأسالیبه وأدواته، النظریة والتطبیق)،  بدر الدین بن تریدي، (2)
 .17سعید لعمش، مرجع سابق، ص   (3)
 .7  بدر الدین بن تریدي، مرجع سابق، ص(4)
 .117، ص2002، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،عین ملیلة ،الجزائر، المدخل إلى التدریس بالكفاءاتمحمد الصالح حثروني،   (5)
 .14-13، ص2005 دار السعادة للطباعة والنشروالتوزیع،الجزائر، التقویم البیداغوجي( اشكاله ووسائله)، زرهوني،   محمد الطاهر وعلي(6)
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 إعالم المتعلمین أنفسھم بمستوى الجھود التي بذلوھا و ذلك إلثارة الدافع للتعلم عندھم و تشجیعھم -

 على تخطي العقبات.

- اإلجازة أو االعتراف االجتماعي بالتغیرات التي حدثت عند المتعلمین في نھایة التكوین(منح شھادة 

 مثال).

 - تثمین بعض جوانب التكوین بعد أخذ رأي المعنیین في الموضوع.

 - إطالع الجھات المشرفة على التربیة و التعلیم لتتخذ القرارات المناسبة.

- تقییم التعلم وكل  عناصر العملیة التربویة ،ومرد ودیتھا واقتراح التعدیالت واإلصالحات التي 

 تتطلبھا.

 :)1( كما یھدف التقویم إلى

 دد .معرفة مدى تحقق األھداف المرسومة لبرنامج مح  -

   الكشف عن مدى فاعلیة المعلم في تقدیم مادة التعلم. -

   التحقق من مدى مالئمة المنھج المدرسي للمرحلة العمریة والنمائیة للتالمیذ. -

 معرفة جوانب القصور والمعوقات في المؤسسة المدرسیة والقضاء على الظواھر السلبیة،  -

 والعمل على تذلیل الصعوبات بعد تشخیصھا.

 تحفیز إدارة المدرسة على بذل مزید من العمل، وتحفیز المعلم على النمو المھني، والتلمیذ  -

 المتعلم على التعلم.

الحكم على مدى ثقافة أفراد المجتمع وتحدید مدى امتالكھم للحد األدنى من أساسیات العلم  -

   -والتكنولوجیا واتجاھاتھم العلمیة.

ویصنف الباحثون التقویم التربوي تصنیفات عدیدة، وذلك تبعا لألسس التطبیقي المعتمد، وعلى  -

 العموم ، فھناك أساسا اثنان، یجمع علیھما الباحثون وھما : 

 .29-28  رافدة الحریري،مرجع سابق، ص(1)
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التقویم المعیاري: ویھدف إلى المقارنة بین مستوى التعلم عند التلمیذ، والھدف المرجو بلوغھ  -

 إلدخال ما یمكن من تعدیل في تعلم التلمیذ حتى یتماشى مع الھدف المسطر 

التقویم التوقیعي: ویھدف إلى الحكم على التالمیذ، ومعرفة ما إذا كان قادرا على متابعة دراستھ  -

 في شعبة أو تخصص ما في المستقبل، ومن ھذین األساسیین تتفرع أنواع التقویم على النحو األتي.

 )- التقویم التشخیص : 1

ویسمى كذلك بالتقویم التمھیدي أو التنبؤي، وھو تقویم یحدث في بدایة التكوین، ویھدف إلى معرفة 

مدى تحكم التعلم في ما تعلمھ سابق (المكتسبات القبلیة)، كما یھدف إلى الوقوف على أسباب الضعف 

وأسباب االضطرابات التعلمي وأعراضھ التي تتم مالحظتھا أثناء انطالق التكوین، حتى یمكن اتخاذ 

 التدابیر، واإلجراءات العالجیة، قبل االنطالق في ذلك، ویكون ھذا النوع من التكوین في الفترات التالیة.

       في بدایة مرحلة تعلیمیة أو في بدایة سنة دراسیة بھدف الوقوف على مستوى تحصیل المتعلم 

 خالل المراحل السابقة لمعرفة العناصر التي نحتاجھا في المقرر الجدید.

  بین المستویات المختلفة للمتعلمین .ت- تحدید طبیعة الفروقا

 - الكشف عن مواطن القوة والضعف لدى المتعلمین. 

 - أخذ فكرة عن المستوى العام للقسم. 

- أخذ بعین االعتبارات، مستوى التالمیذ في انجاز التوزیع السنوي للمادة، وإعادة النظر في التخطیط 

 في المواقف، والنشاطات التعلیمیة . 

 - في بدایة الدرس أو الوحدة التعلیمیة، حیث یتمكن المتعلم من: 

 - تشخیص معارف وقدرات ومھارات التالمیذ، وتحدید العناصر المكتسبة أو التي ال یعرفھا التالمیذ 

 -الكشف عن استعدادات التالمیذ، ومیولھم، واتجاھاتھم نحو المادة. 

وقد أول المشرع الجزائري ومن خالل اإلصالحات األخیرة للمنظومة التربویة، أھمیة لھذا النوع من 

التقویم ومحاولة تفعیلھ من خالل ممارستھ، فجاءت عدة مناشیر تؤكد أھمیتھ وخاصة في تحدید مواطن 

االختالل لدى التالمیذ في بدایة المرحلة التعلیمیة، التخاذ اإلجراءات التربویة الالزمة لمعالجتھا أو استدراكھ 

بغیة التقلیص الفارق في المستوى المعرفي بین التالمیذ من حیث المعلومات والمھارات والمعارف 
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المكتسبة، وجعل مستوى تالمیذ القسم الواحد متجانسا ومتقارب، قبل الشروع في تقدیم الدروس،كما حث 

/ الخاص بإصالح نظام التقویم 13/03/2005 المؤرخ في 2039على ذلك المنشور اإلطار رقم 

 المتعلق بإجراء فحوص 21/07/2010 المؤرخ في 104/0.0.3/10البیداغوجي. والمنشور الوزاري رقم 

 لتقییم المكتسبات القبلیة لتالمیذ السنة األولى ثانوي. 

   : التقویم التكویني–) 2

ویحدث ھذا التقویم أثناء العملیة التربویة " ویقوم على مبدأ تقویم العملیة التعلیمیة التعلمیة خالل 

 تقدم الطلبة نحو األھداف التعلیمیة المنشودة، أو مدى استیعابھم ىمسارھا، و یھدف بوجھ عام إلى تحدید مد

وفھمھم لموضوع تعلیمي تعلمي محدد (حصة دراسیة، وحدة تعلیمیة) بغرض تصحیح المختلفة التي 

. لذا  )1(یطرحھا المعلم أثناء الدرس (الحصة) واالمتحانات القصیرة، والتمارین الصفیة والوظائف البیتیة"

  )2 (یعتبر من أھم أنواع التقویم أھمیة، من كونھ یسعى الى:

  * الكشف عن درجة تقدم التلمیذ في تعلمھ، بشكل مستمر، وكذا مقدار تحكمھ في المعلومات 

 والمعارف.

   * التعرف على الصعوبات التي تعترض تعلم التلمیذ للعمل على تجاوزھا.

  * یساعد على اقتراح االستراتجیات الالزم إتباعھا في عملیة التعلم.

   * یساعد على تكییف األنشطة التعلیمیة وفق نتائج عملیة التعلم.  

   *یقدم تغذیة راجعة تفید، على حد سواء، كال من المعلم والمتعلم.

 :)- التقویم التحصیلي 3

ویسمى نھائي، إجمالي، ختامي، ویقوم على أساس تقویم العملیة التعلیمیة التعلمیة بعد انتھائھا، وھو 

 بمثابة إصدار حكم على مستوى أو أداء، وبالتالي فھو یتعلق بنھایة التدریس، وبفحص مدى بلوغ، ریعتب

األھداف النھائیة، فھو ال یھتم بھدف واحد، بل یعني جملة من األھداف المختلفة، ویتم في نھایة حصة أو 

وحدة تعلیمیة أو فصل دراسي أوفي نھایة سنة دراسیة، أو مرحلة تعلیمیة، كما ھو الحال في االمتحانات 

 ابتدائي، شھادة التعلم المتوسط، شھادة الباكالوریا) ویمكننا ھذا 5الرسمیة (الفحص التربوي بالنسبة لتالمیذ 

 .404، ص1999، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردن، 1، طالتصمیم التعلیمي نظریة وممارسةعمر محمود الحیلة،   (1)
 .18  محمد الطاهر وعلي زرهوني، مرجع سابق، ص (2)
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 ومدى تحقیق أھدافھا، ومنح درجات ةالنوع من التقویم من إصدار أحكام نھائیة على فعالیة العملیة التقویمي

یقصد اتخاذ إجراءات إداریة (كانتقال التالمیذ، التكرار، إنھاء الدراسة أو الفصل، التوجیھ إلى مختلف 

 اإلجازات والعقوبات) كما تستخدم نتائجھ لبناء مشروع ح والشعب، ترتیب التالمیذ ومنتاالختصاصا

 بیداغوجي في فترة الحقة.

وبالرغم من اختالف وظیفتي التقویم التكویني، والتقویم التحصیلي، وخاصة فیما یتعلق بطبیعة 

القرارات المترتبة عنھما، فھما عملیتان مفیدتان، ومتكاملتان، فالتكوین ینتج مساعدة المتعلم على تحقیق 

التعلمات التي یقترحھا المنھاج، بینما یأتي التقویم التحصیلي لتأكید ما إذا حصلت ھذه التعلمات فعال، وذلك 

 .)1 (اثر الفترة المقررة لتحقیقھا

لذا فإن التقویم، بمفھومھ الواسع، یقع في قلب مشروع إصالح المنظومة التربویة وینبغي إدماجھ في 

صمیم دینامكیة التغییر النوعي الشامل، وعالوة على كون التقییم وسیلة لمعاینة المكتسبات المدرسیة للتالمیذ 

وحوصلتھا فإنھ أداة لتنویر مراكز القرار وتزویدھا بالمعطیات الصحیحة، كما یندرج أیضا في سیاق تدارك 

. واالستجابة إلى دینامكیة التغیر العلمي والثقافي والطلب )2(الخلل وإعادة ضبط وتنظیم المنظومة ككل

 االجتماعي على التربیة .

وكممارسة وواقع ومعرفة بیداغوجیة  في المدرسة الجزائریة، ورغم المحاوالت الجادة الستنارة 

وتعزیز ھذا الجانب المھم من المنظومة التربویة، لضمان جودتھا.- حیث كان ملفھ من بین الملفات 

المطروحة على طاولة اإلصالحات األخیرة -إال أنھ، مازال یستخدم فیھا إال بغرض تحدید التالمیذ الفاشلین 

 من خالل – دون االھتمام بعملیة تحسین التدریس والتعلیم والقائمین علیھ –والممتازین ومتوسطي المستوى 

االمتحانات واالختبارات التي تحدد مصیر التلمیذ المدرسي والمھني وتحكم على مردودیتھ ومردود 

 المؤسسة التعلیمیة التي یزاول الدراسة بھا.

واالعتماد الكلي على ھذه  االختبارات التحصیلیة في تقدیر المستویات الدراسیة، وإصدار األحكام 

والقرارات المصریة على التالمیذ مع اإلھمال الكلي لألنواع األخرى في المؤسسات، حیث تتبع سیاسة 

الھروب إلى األمام، وبالتالي تتكرر األخطاء نفسھا والسلبیات في كل عام دراسي. وعلیھ فان االختبارات 

التحصیلیة التي یستعان بھا لتقویم مستوى التالمیذ تفتقد إلى الشروط الموضوعیة، سواء في إعداد المحتوى 

والصیاغة، أو في التصحیح وبالتالي تعطي صورة مشوھة عن مستویاتھم الحقیقیة، وحینما یعتمد علیھا 

كمرجع أساسي في تقدیر إمكاناتھم من اجل القبول والتوجیھ المدرسي، تحدث أخطاء كثیرة، ضحیتھا ھم 

 .128ص  محمد الطاهر وعلي زرهوني، مرجع سابق، (1)
 .133  بوبكر بن بوزید، مرجع سابق، ص(2)
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التالمیذ الذین قد تبدوا نتائجھم لدى أولیائھم جیدة، وحینما یرتقون إلى مستویات علیا یفاجئونھم، بالسقوط 

 )1(الحر للمستوى والنتائج وبالتالي یفشلون

 ومن أكثر العوامل تأثیرا في نظام التقویم، أن بعض االمتحانات ال تقیس قدرات الطلبة الحقیقیة وذلك 

العتمادھا على درجة الطالب في كراسة االمتحان معیارا وحیدا للحكم علیھ، باإلضافة إلى أن بعض 

االمتحانات مازالت تقلیدیة، وتعتمد على الحفظ واالسترجاع، وان مفعول التقویم یقل ویصبح عدیم الفائدة 

زیادة على ذلك كلیة، أن البرنامج ال یستوفي في اغلب  األقسام، بسبب الغیابات واإلجازات المرضیة 

 و السیما –. كم أن االمتحانات )2(واألعیاد والمناسبات التي فاقت المقاییس الدولیة في المدرسة الجزائریة"

 غدت فواصل زمنیة مصیریة في حیاة الفرد الدراسیة والمھنیة ونتیجة لذلك –االمتحانات الرسمیة منھا 

اختزلت عملیة التعلیم والتعلم بما رحبت في أذھان المربین وأولیاء المتعلمین إلى عملیة تحضیر 

لالمتحانات، فتنظیم عملیة التعلم ال یستھدف الرفع من فعالیة التحصیل، بقدر ما یستھدف اجتیاز متطلبات 

عقبة االمتحانات، فاالمتحانات ھي التي أجلت واقعا وممارستھ تعلیمیة وتعلمیة، في حین أن التعلیم والتعلم 

 .)3 (لم یؤثر بما فیھ الكفایة و لم یفرض واقعا تقویمیا وشتان بین التعلیم للتعلم والتعلیم لالمتحان

والتقویم بذلك مختزل في مجرد القیاس البسیط للمعارف المكتسبة وموظف لمجرد اتخاذ القرارات 

  لذا لیس لھ أي تأثیر." توجیھ– إعادة – تدرج "المرتبطة بالمسارات الدراسیة للتالمیذ

 كما ان عدم تجدید األھداف الكبرى للتعلیم في المدرسة الجزائریة، أدى إلى عدم االستقرار نحو 

إرساء مشروع قوي یتكئ على قواعد وأسالیب علمیة یمكن التحكم فیھ وتقویمھ عن طریق التجارب 

 . )4(والبحوث التربویة، التي تؤدي إلى التجدید واالنبعاث، ال إلى المراجعة والتراجع وبالتالي إلى التذبذب

األخیرة حجر الزاویة واعتبر ركیزة أساسیة لعملیة تحسین نوعیة  لھذا شكل التقویم في اإلصالحات

 حیث كان ملفھ من بین الملفات المطروحة على طاولة ،التعلیم الممنوح ومردود منظومتنا التربویة

اإلصالحات األخیرة. وفي ھذا اإلطار جاء مخطط التقویم الجدید من وزارة التربیة لتبلیغ األطراف المعنیة 

ویحث على ضرورة أن تقوم كل مؤسسة تربویة بوضع مشروع بیداغوجي في بدایة السنة الدراسیة 

وتشخیص عدة عملیات تم التطرق إلیھا و تنظیمھا من خالل المناشیر الواردة في ھذا الموضوع ابتداء من 

. والذي جاء لیحدد إطاره العام وینص 1998 أوت 12 المؤرخ في 98/أ.ع/1011النشور الوزاري رقم 

 .20، ص 10،2002، مجلة المعلم، العدداشكالیة التقویم التربوي في المدرسة الجزائریة  خالد عبد السالم، (1)
، جمعیة اإلصالح االجتماعي 2،(قراءات في التقویم التربوي) كتاب الرواسي طالتقویم التربوي في المدرسة الجزائریة  علي بوعناقة، (2)

 .69، ص1998والتربوي،الجزائر،
 .26- إصدارات مخبر التربیة والتنمیة- دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، الجزائر، صمقاربة نقدیة تحلیلیة لقضایا تربویة معاصرةأمحمد ثیعزة،   (3)
 .69  علي بوعناقة، مرجع سابق، ص(4)
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على مبادئھ األساسیة، ویقترح بعض الترتیبات القاعدیة، وتقییم تشخیصا للثغرات وصعوبات التعلم لدى 

 والتي تحدد بدورھا اإلطار 2000 دیسمبر 05 المؤرخة في 253 و251و 250كذا المناشیر رقم والتلمیذ ، 

التنظیمي واإلجراءات التطبیقیة لتنفیذ أحكام المنشور اإلطار السابق وتھدف أساسا عقلنة استعمال الزمن 

المخصص للدراسة ویقترح إجراءات تقویم أعمال التالمیذ وتلت بعد ھذا عدة مناشیر في ھذا المجال كان 

، والذي تضمن إصالح نظام 2005 مارس 13/و.ت.و/أ.ع والمؤرخ في 2039أھمھا المنشورین رقم 

 128/600/05التقویم التربوي والذي نص على أھم المبادئ واألسس التي یقوم علیھا والمنشور رقم 

و المنشور  والمتعلق باإلجراءات العملیة في مراقبة وتقویم أعمال التالمیذ2005 مارس 15المؤرخ في 

 والمتضمن التعدیالت الخاصة بعملیات تقویم أعمال التالمیذ 02/09/2006المؤرخ في 128الوزاري رقم 

 بعض ، تقترح كل ھذه المناشیروأشكال ھذا التقویم عن طریق المراقبة المستمرة والمنظمة لتعلمات

الترتیبات القاعدیة وتقییما تشخیصا للثغرات وصعوبات التعلم لدى التلمیذ، مؤدیة إلى عملیات عالج 

 :)1(وترتیبات یجب القیام بھا، والتي تتضمن

  - أن یتولى مجلس التعلیم، في مستھل العام الدراسي،إعداد مخطط التقییم السنوي الذي یشمل على 

نشاطات التقییم ومواعیده ووتیرة تنفیذه بالنسبة لكل مادة ولكل مستوى. 

- أن تكرس األیام األولى من العام الدراسي، حتما، إلجراء اختبارات تشخیصیة تتعلق باللغات 

األساسیة (اللغة العربیة والریاضیات واللغة/اللغات األجنبیة للتأكد من المكتسبات الضروریة المسبقة قصد 

 تعزیزھا أو تدارك الخلل فیھا قبل الشروع في تطبیق البرامج الجدیدة؛

- أن تجرى، على فترات منتظمة، خالل التدرج في تنفیذ البرنامج وقفات للتقییم التكویني (أسئلة 

 شفھیة و كتابیة، تمارین، اختبارات.....)؛

- أن ال تقتصر مواضیع الفروض و االختبارات و االمتحانات على أسئلة تطالب التالمیذ بإرجاع 

المعلومات أو إعادة تطبیقھا؛ بل یجب أن تتضمن وضعیات تقتضي منھ تعبئة كل مكتسباتھ واستخدامھا 

 بطریقة تبرھن على مستوى مھارتھ في حل مشكلة معینة؛

- أن یجرى تقییم ختامي للمستویین الدراسیین، االبتدائي والمتوسط، وعلى مستوى كل مؤسسة 

دراسیة للموقوف على مدى التحكم في اللغات األساسیة في نھایة كل مستوى؛ 

 .136-135  بوبكر بن بوزید، مرجع سابق، ص (1)
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- أن یسھر رؤساء المؤسسات التعلیمیة والمفتشون على رصد سیرورة التقدم المستمر في التعلمات 

 في مختلف المستویات التعلیمیة.

 ولذا ینبغي أن تخضع النتائج التي أحرزھا التلمیذ، في الفرض واالختبارات وامتحانات آخر السنة، 

للتحلیل النوعي من طرف رئیس المؤسسة وبالتنسیق مع مدیر مركز التوجیھ المدرسي والمھني؛ وھذا 

بھدف الخروج بالترتیبات الواجب اتخاذھا في سبیل تحسین مستوى أداء التالمیذ. 

من جھة أخرى ینبغي استغالل نتائج االمتحانات المدرسیة الرسمیة بصورة منھجیة على الصعیدین 

الكمي والنوعي على مستوى كل مؤسسة وعلى مستوى مجموع مؤسسات الوالیة. 

ومن بین ما تتیحھ ھذه العملیة الوقوف على مدى تحقیق األھداف المنشودة وتقییم مردود التالمیذ 

وبالتالي مردود المدرسین، وتحدید اإلشكاالت المطروحة على مستوى بعض المواد الدراسیة والكشف عن 

 المحققة.  الدراسیةالفروق بین نتائج االمتحانات والنتائج

فإذا ما تم استغالل ھذه النتائج بحكمة وتبصر أمكن التوصل إلى معطیات في غایة األھمیة إلعالم 

المشتغلین في الحقل التربوي وتوجیھ مساعیھم. ذلك أن تثمین بذل الجھد واألداء العالي یفضي إلى ما یلي:  

 والفصلیة والسنویة استخدام مختلف األسالیب إلطالع المھتمین بالشأن التربوي على النتائج الشھریة- 

وكذا نتائج االمتحانات الرسمیة؛ 

اتخاذ التدابیر التشجیعیة عبر عملیات رمزیة تھدف إلى تثمین النجاح المدرسي (توزیع الجوائز و - 

  المكافآت المتنوعة...)؛

تطبیق إجراءات من شأنھا خلق جو من التباري والتنافس النظیف بین المؤسسات التعلیمیة (إشھار - 

 النتائج وتنظیم المسابقات والمنافسات فیما بین األقسام والمؤسسات...)؛

إتاحة الفرص لألولیاء التالمیذ بتشجیعھم على أداء الدور المنوط بھم. وفي ھذا الصدد یتوجھ على - 

المؤسسة المدرسیة تزویدھم بالمعلومات المتعلقة بعمل أطفالھم وبنتائج مختلف عملیات التقییم وإطالعھم 

  على اإلجراءات والمعاییر المعتمدة في التقییم واالنتقال أو تكرار السنة.

وبناءا على ما سبق فإن التقویم التربوي ھو عملیة إصالح وتعدیل مستمرة، یتم من خاللھا تشخیص 

جوانب القصور في النظام التربوي، تمس كل جوانبھ متعلما ومعلما ووسائال وطرق ومحتویات وأھداف 

وأدوات تقویم أي لكل جوانب العملیة التعلیمیة من مدخالت ومخرجات وفي ما یلي سنتطرق إلى أھم 
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وباعتباره ، مجاالتھ، مع التركیز بشيء من التفصیل على تقویم المتعلم ألنھ أكثر ما یھمنا في ھذه الدراسة

 محور العملیة التربویة: 

 - تقویم اإلدارة المدرسیة:1

 عبارة عن جھود منسقة یقوم بھا مجموعة من المسیرین، تعمل  المدرسیةاإلدارة رأینا فیما سبق أن

. لذا یعتبر للدولةلتحقیق أھداف سطرھا القائمین على المجال التربوي، وحتى على مجال السیاسة العامة 

تقویمھا من األولویات لنجاح العمل التربوي وذلك بالوقوف على مدى كفاءتھا في القیام بوظائفھا. ویعد 

 المدیر الركیزة األساسیة في نجاحھا، وھو العضو األساسي فیھا والذي ركزت علیھ دراستنا ھذه.

 ویمثل تقویم المدیر خالصة لتقویم المدرسة ككل، حیث أن جمیع مدخالت عملیة تقویم 

المدرسة،تنعكس بطریقة أو بأخرى على عملیة تقویم المدیر، فكما أن الطالب ھو محور المخرجات 

(النتاجات)، فإن المدیر ھو محور المدخالت التعلیمیة التي یقع على عاتقھا تحقیق أھداف المدرسة والنظام 

التربوي، والتقویم المتكامل لعمل المدیر یتم عادة في ضوء تحلیل تفصیلي لمھامھ وكفایاتھ ومجاالت عملھ. 

وككل أنواع التقویم یھدف تقدیم عمل المدیر إلى الوقوف على مدى نجاحھ في تحقیق أھداف مدرستھ 

المنبثقة بطبیعة الحال من أھداف التربیة في المجتمع. وعند تقویم مدیر المدرسة ینظر إلى مدى فاعلیتھ في 

 : )1(مجاالت عدیدة منھا

 -التخطیط من حیث:أ

 - وضع أھداف الخطة الدراسیة وواقعیتھا.

 - وضوح طرائق التقویم.

 - الشمول.

 - التجدید.

 - تحدید زمن التنفیذ.

- مشاركة ذوي العالقة من معلمین وآباء  ومشرفین وإدارة تربویة. 

 

 .302عبد العزیز عطااهللا المعایطة، مرجع سابق، ص  (1)
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 التنظیم من حیث:ب- 

 -  توافر الھیكل التنظیمي و الخریطة التنظیمیة للمدرسة.

 - اطالع العاملین على مھامھم.

 - تنظیم الملفات و السجالت و النماذج المطبوعة الالزمة لتسییر العمل.

 - تحدیث المعلومات.

 - تنظیم الوقت و حسن توزیعھ بین المھام اإلداریة و المھام اإلشرافیة.

 - مراعاة التخصص و العدالة في توزیع المباحث الدراسیة على المعلمین.

 - وجود جدول إشغال وفقا ألسس منطقیة و عادلة.

 - إعداد موازنات المدرسة وفقا لألولیات و الحاجات األساسیة.

  المنھاج و البرامج المقررة من حیث:ج-

- االھتمام بإغناء وتحسین وتطویر المنھاج الدراسیة من حیث تحلیل وحداتھ لتحدید أوجھ النقص 

 وتقدیم المقترحات.

 - متابعة تنفیذ المعلمین للمنھاج والكتب المدرسیة.

 -- تزوید مدیریة التربیة والتعلیم والوزارة بمالحظة  المعلمین حول المنھاج والكتب المدرسیة.

 استخدام أسالیب وطرائق تدریس حدیثة.

 - مساعدة المعلمین وتشجیعھم على تكییف المنھاج لحاجات الطلبة وقدراتھم.

 - توزیع الحصص والمھام بین المعلمین بطریقة فاعلة لخدمة أھداف المنھاج.

 - استخدام أسالیب وطرائق تدریس حدیثة.

 - توزیع الحصص والمھابین بین المعلمین بطریقة فاعلة لخدمة أھداف المنھاج.

 - مساعدة المعلمین في تحدید أھدافھم و إستراتجیتھم.
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 - توفیر التسھیالت و المصادر الالزمة لتنفیذ المناھج الدراسیة.

  اإلشراف التربوي على المعلمین:د-

 - تنوع أسالیب اإلشراف من زیارات ورشات عمل ودروس توضیحیة، اجتماعات... الخ.

 - شمول اإلشراف على جمیع المعلمین و المباحث الدراسیة و الصفوف.

 - متابعة خطط المعلمین الیومیة والفصلیة.

 - متابعة تنفیذ مالحظات المسؤولین والمشرفین التربویین.

  تنمیة الموارد البشریة من معلمین وإداریین:– ه 

- تنظیم نشاطات تعزیز نمو المعلمین المھني مثل تبادل الزیارات بین المعلمین، عقد الندوات 

 واالجتماعات واللقاءات، ودعم المكتبات بالكتب والمراجع، قراءات ومستخلصات تربویة.

  - متابعة انتقال أثر الدورات التدریبیة إلى غرفة الصف.

 - تدریب المعلمین الجدد والمعلمین اآلخرین على الموضوعات التي یلزم زیادة مھاراتھم ومعرفتھم   

 بھا.

 - تشجیع إجراء البحوث والدراسات التربویة.

 - رصد حاجات المعلمین المھنیة للعمل على تلبیتھا.

 - تشجیع المعلمین المھنیة للعمل على تلبیتھا.

- تشجیع المعلمین على اإلبداع والتفوق من خالل إبداء المقترحات البناءة وتقدیم الحوافز المناسبة 

 لھم.

  كما یعمل على:
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- فعالیة العمل القیادي ودوره في توطید الصلة بین التالمیذ والمدرسة وبین اآلباء والمدرسة لتحقیق 

 وكیف ترقى إلى المستوى العملیات الفعالیة "داخلیة / خارجیة"األھداف العامة- وسائل االتصال 

 . )1(واالتصاالت العامة الجیدة بالمجتمع المحلي

  والمتصفح للواقع التربوي في بالدنا، یالحظ أن المؤسسة التعلیمة تطبع حسب شخصیة وطبیعة أداء 

المدیر فإذا كان متسیب تسیبت المؤسسة، وإذا كان صارم في تطبیق القوانین وفرض النظام بشكل مبالغ فیھ 

ساد االنضباط وھذین الصفتین التي یتصف بھما معظم المدراء والتي كان لھا التأثیر الكبیر على المردود 

التربوي لمؤسساتنا التربویة. وخاصة في غیاب جھاز تقویمي فعال لھذه اإلطار، فتقویم المدیر في مؤسساتنا 

االستعانة بالسجالت والوثائق الرسمیة المنصبة بالمؤسسة. وبالنسبة لتقویم  التربویة یعتمد في معظمھ على

اإلدارة وموظفیھا فیتم من خالل سلك التفتیش والمتمثل في مفتش التربیة والتكوین إلدارة الثانویات والذي 

مدیر، نائب مدیر الدراسات، "یقوم بزیارة للمؤسسات التعلیمیة لتفتیش ومراقبة عمل كل عضو إداري من : 

 "مستشار التربیة

ویقوم باالطالع على كل تلك السجالت و الوثائق الرسمیة باإلضافة إلى زیارة المرافق الموجودة 

  وعلى أثرھا یقدم تقریر عن ھذه الزیارة."مخابر، مكتبة ، أقسام...إلخ"بالمدرسة من: 

وفیما یخص مجال تنظیم اإلدارة المدرسیة من حیث النصوص التشریعیة كان ھذا الجانب على 

 نصا مما یؤكد أن التسییر كان دائما في أولویات المشروع المدرسي، ألھمیة دورة في 59رأسھا بـ "

 )2("المدرسة أو إدارة التربیة بل أیضا ألنھ لم یكن موقف في أداء مسؤولیاتھ بالكفاءة المطلوبة

و مازال لم یعكس كل الطموحات المرجوة ، وھذا ما نتج عنھ بروز سلبیات في جوانب الحیاة 

 المدرسیة و خاصة في الجانب التنظیمي والتسییري من :

  - الرتابة المملة التي طغت على تسییر المؤسسات التعلیمیة و التكوینیة .

  - سوء االستغالل للكفاءات و اإلمكانات المتوفرة .

  - التطبیق الشكلي للنصوص التشریعیة و عدم متابعة و تقییم نتائجھا .

 وضعف مساھمتھم في "أولیاء، سلطات محلیة .... إلخ" - قلة اھتمام مختلف المتعاملین بالمؤسسة 

 تدعیمھا مادیا ومعنویا.

 .29، ص2002، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة ،1 ،ط2، المجلد التقویم والقیاس في التربیة وعلم النفسمجدي عبد الكریم حبیب،   (1)
 .145إبراهیمي الطاهر، مرجع سابق، ص  (2)
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  - عدم التوافق بین االحتیاجات الحقیقیة واالعتمادات المالیة الممنوحة وسوء استعمالھا. 

 - نقص تكوین المسیرین ومحدودیة إطالعھم على التقنیات الحدیثة باإلدارة المدرسیة . 

- ارتفاع نسبة الغیابات التي تؤثر سلبا على مردودیة التعلیم وخاصة منھا المتعلقة بغیابات التأطیر 

 )1(التربوي

   رغم ورود عدة مناشیر من الوزارة الوصیة للحد من ھذه الظاھرة في الوسط التربوي، والتي كان 

. والمتعلق بمحاربة ظاھرة الغیابات، ھذه 14/09/2010/المؤرخ في677أھمھا المنشور الوزاري رقم 

ع مكونات األسرة التربویة من تالمیذ وأساتذة ومعلمین وإداریین وحث أولیاء يالظاھرة التي طالت جم

 التالمیذ.

  فالكثیر منھم غائب عن متابعة المواظبة الدراسیة ألبنائھم أو یكادون أن یكونوا كذلك.

 - تقویم المتعلم :2

 التربوي، وتكتسب ھذه األھمیة  من خالل ما   تعتبر عملیة تقویم التلمیذ من أھم مجاالت التقویم

فتزوده   تقدمھ من نتائج ومعطیات للقائمین على العمل التربوي وخاصة طرفي العملیة (األستاذ- والتلمیذ)،

 بمعلومات تتعلق بأدائھ ومستوى تعلمھ من خالل:

: تعتبر معرفة المتعلم بمستوى إنجازه ونتیجة تعلمھ حجر الزاویة أ- إعالم التلمیذ بمستوى انجازه 

في عملیة  التعلم، كما أن معرفة المتعلم لألھداف التعلیمیة التي حققھا واألھداف التي لم یحققھا، والمعلومات 

القیمة والمفیدة التي اكتسبھا والمعلومات التي لم یكتسبھا ومدى تنوع المعلومات التي اكتسبھا أو مدى 

ضحالتھا، كل ھذه تعد من الحوافز التي تدفع بالتلمیذ إلى التعلم السیما إذا حصل على ھذه المعلومات بعد 

 . )2(عملیة التعلم مباشرة

 یتیح التقویم للتلمیذ التعرف على قدراتھ :ب- تشخیص نقاط القوة ونقاط الضعف لدى التلمیذ

وإمكانیاتھ، ونقاط القوة فیھا لتعزیزھا وتنمیتھا ونقاط الضعف لمعالجتھا وتداركھا، لتحسین ادائھ ومساره 

        التعلیمي.

، 1997وزارة التربیة الوطنیة ،مدیریة التعلیم الثانوي العام، المدیریة الفرعیة للتنظیم المدرسي وضبط المقاییس، وثیقة العمل بمشروع المؤسسة، جوان   (1)
 .4ص

 .193  رافدة الحریري، مرجع سابق، ص (2)
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إن معرفة التلمیذ إلمكاناتھ وقدراتھ، تساعده على إرشاد التلمیذ وتوجیھھ تربویا ومھنیا: ج- 

المسارات الدراسیة التي یتبعھا في دراستھ من خالل اختیاره للتخصص والشعبة المناسبة لھ لمتابعة الدراسة 

بھا، والتي تؤھلھ فیما بعد الختیار المسار المھني الذي یلتحق بھ، بناءا على تلك القدرات واإلمكانیات، وكذا 

       میولھ.

   وھذا یقتضي أن یشمل التقویم جمیع جوانب شخصیة التلمیذ، ونواحي نشاطھ ومنھا:

یلعب التقویم دورا بارزا في تحدید موقع التلمیذ التحصیلي من الدرس أو  تقویم تحصیل التلمیذ:     *

المادة فعندما نقوم التلمیذ فإننا ال نھدف إلى إثبات نجاحھ أو إخفاقھ في مادة معینة بل نھدف إلى أبعد من 

  .)1("ذلك

    أي إلى إصدار الحكم على مدى تحقق األھداف التعلیمیة في المتعلم ومدى التأثیر في نموه عقلیا 

 ومھاریا وانفعالیا وتحدید العقبات التي قد تعرقل ھذا النمو ومعرفة أسبابھا، للعمل على الحد منھا.

تقویم االتجاھات كأي عملیة من عملیات التقویم یساعد على الشكل  إنتقویم االتجاھات :     * 

النھائي لالستجابة الصادرة من المتعلم نحو العلوم المختلفة، ومن ھنا وجدت أھمیة  اختبارات االتجاھات 

. وما یالحظ في )2(واھتم الكثیر من الباحثین بمسالة تقویم االتجاھات ووضعوا طرقا وأسالیب مختلفة لقیاسھا

 ھذا الجانب إھمالھ من طرف المعلمین بالرغم من أھمیتھ بالنسبة للتلمیذ فقد یكون سببا في نجاحھ أو إخفاقھ. 

     :)3(یرجع اھتمام المعلم لمعرفة میول تالمیذه لعدة أسباب ھي  *تقویم المیول:

       - تنمیة المیول المرغوب فیھا اجتماعیا .

         - تثبیط المیول غیر المرغوب فیھا اجتماعیا بالوسائل التربویة المساعدة.

       - غرس المیول الجدیدة.   

          - استخدام المیول في التوجیھ التربوي والمھني.

: ویجب على المعلم في ھذا الجانب قیاس كل القدرات العقلیة التي تقویم الذكاء و قدراتھم العقلیة* 

یمتاز بھا المتعلم وذكائھ للكشف عنھا من أجل تنمیتھا وتوجیھ التلمیذ إلى المسار الدراسي الذي یناسبھا 

 .346، ص2004، دار النهضة العربیة ، بیروت، 1 ،طعلم النفس التربويمریم سلیم ،   (1)
 .198  رافدة الحریري، مرجع سابق، ص (2)
 .200-199  المرجع نفسه ، ص (3)
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كالقدرة اللغویة والقدرة المیكانیكیة وغیرھا من القدرات وھذا یتطلب منھ استخدام اختبارات الذكاء 

 واختبارات القدرات وشبكة مالحظة خاصة بذلك .

: وھذا  الجانب الھام یحتاج إلى عنایة و اھتمام ألن الصحة الجسدیة  تقویم النمو الجسمي للتالمیذ *

لتلمیذ، ضرورة من ضرورات النمو السلیم لدیھ، فھي تؤثر تأثیرا كبیرا على مردوده الدرسي واالستقرار 

النفسي والتكیف االجتماعي، لذا وجب على المدرسة وباألخص االستاذ االھتمام بھذا الجانب لدى التلمیذ 

 وتربیتھ على المحافظة على نظافتھ. 

یعتبر التقویم أھم وسیلة في اكتشاف الطالب الموھبین * تقویم التفكیر اإلبداعي لدى التلمیذ:

والمتفوقین دراسیا في أي مجتمع، "ویعتبر اإلبداع نوعا من أنواع التفكیر الذكي واالبتكاري ولمعرفة مدى 

قابلیة التلمیذ في اإلبداع یطرح أمامھ موضوعا أو مشكلة ویطلب منھ إیجاد الحل الناجح لذلك الموضوع 

الذي ال توجد لھ إجابة صحیحة محددة سالفا، ولكل تلمیذ الحق في تقدیم استجابة فریدة للسؤال المطروح، 

ویمكن الكشف عن التلمیذ المبدع من خالل عدة أمور ھي (الطالقة، المرونة، األصالة، الحساسیة 

 .)1 (للمشكالت)

 :)2(ویشمل ھذا االختبار تحدید سمات المتعلم وخصائصھ النفسیة من حیث تقویم المتعلم نفسیا:*

   - مفھومھ عن ذاتھ.

  - تحقیقھ لذاتھ.

 - قدرتھ على اإلنجاز.

 - اندماجھ مع الجماعة.

 - انطوائھ و عزلتھ.

 - خجلھ و جرأتھ.

 - ایجابیتھ أو سلبیتھ.

 - دافعیتھ.

 .203  رافدة الحریري، مرجع سابق، ص(1)
 .205  المرجع نفسه، ص(2)
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 - عدوانیتھ.

: تعتبر المدرسة بیئة اجتماعیة تسودھا عالقات إنسانیة بین أعضائھا من * التكیف االجتماعي

مدرسین وإداریین وتالمیذ یحدث بینھم تفاعل واتصال یتعلم منھا التلمیذ آداب التعامل اإلنساني والمشاركة 

 كل ھذه الجوانب ھي "الجماعیة وروح التعاون، وفي نفس الوقت المناقشة وتبادل اآلراء واألفكار والحوار

من التكیف االجتماعي التي یجب أن تتناولھا عملیة التقویم في المدرسة ومن وسائل قیاس ھذه الناحیة 

. وباإلضافة إلى ما سبق فإن التقویم أداة لتعزیز العالقة بین )1("مالحظات المعلمین وتتبعھم لسلوك التالمیذ

             المعلم والمتعلم وبین المتعلم واإلدارة المدرسیة .

 - تقویم المعلم : 2

 یعتبر تقویم المعلم من میادین التقویم التربوي الھامة، وذلك لما للمعلم من أثر كبیر في تالمیذه ، وما 

یمكن أن  یحدثھ فیھم من تغییر وتطور یمتد إلى جمیع نواحیھم الجسمیة والعقلیة واالجتماعیة والعاطفیة 

والروحیة، فالمعلم ھو الذي یكون على اتصال یومي بالتالمیذ. وبالتالي فھو اقدر على مالحظتھم عن كتب 

ولدیھ الفرصة الكافیة لدراسة سلوكھم وكیف یتغیرون من یوم آلخر تبعا الختالف المواقف، وعلیھ یقع 

العبء األكبر في توجیھھم وإرشادھم نحو الطریق السلیم لتحقیق األھداف التربویة المرسومة في نظم التعلیم 

 .)2(للمراحل الدراسیة المختلفة

یجرى "وتقویم المعلم لیس باألمر الجدید فقد مورس منذ القدیم، ولكن الجدید فیھ في نوعیتھ حیث كان 

سابقا قبل أن یلتحق المعلم بعملھ بناء على مزایاه الشخصیة أكثر منھا على ممارستھ التدریس وكفایتھ 

فأصبح تقویم المعلم أثناء ممارستھ لعملیة التدریس من أھم مجاالت التقویم التربوي، والذي یشترط  )3("فیھ

في نجاحھ جملة من الشروط حتى یستطیع المعلم النجاح والمساھمة في تحسین مردودیة التعلیم ومن 

 :)4(أھمھا

:إذ یجب أن یشتمل تقویم المعلم على كافة الجوانب والمنشط التي یقوم بھا، وال یجب أن  - الشمول

یصب على جانب بعینھ ویھمل الجوانب األخرى. ومن الجوانب التي یعنى بھا التقویم الشامل النمو العلمي 

والمھني والثقافي للمعلم، عالجھ لما یقدم فیھ من أخطاء، وعالقاتھ مع التالمیذ والمعلمین واإلدارة...الخ، 

 ومظھره العام، وأسلوبھ في القیادة وغیر ذلك.

 .78ص  رافدة الحریري، مرجع سابق، (1)
 .171  هادي  مشعان ربیع، اسماعیل محمد بشیر، مرجع سابق، ص(2)
 .234 ، ص2000، دار الفكر للطباعة والنشر،عمان، 1، طالمعلم الفاعل والتدریس الفعالمحمد عبد الرحیم عدس،   (3)
 .300العزیز عطا اهللا المعایطة، مرجع سابق، ص   (4)
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وتعني مشاركة التلمیذ في تقییم المعلم والبحث عن األسالیب التي تفي بھذا الغرض كأن - المشاركة:  

یقوم المعلم بتوجیھ أسئلة غیر مباشرة حول أدائھ، واإلجابة على أوراق دون كتابة أسمائھم،كما یجب أن 

 یتعاون كل من المدیر ومفتش التربیة والتكوین المسؤول على تقییم المعلم، في ذلك.

: إذ ال یجب أن یكون ھدف التقویم مجرد الوقوف على نقاط الضعف والقوة فقط، ولكن  - األثر الطیب

أن  یھدف إلى عالج مواطن الضعف وتنمیة جوانب القوة، وأن تأخذ ھذه جوانب القوة، أن تأخذ ھذه 

. ویصبح ھدف التقویم تحسین أداء المعلم )1(الجوانب حظھا من التقدیر بدال من التركیز على السلبیات فقط

وممارستھ لھذا الجانب من العملیة التعلیمیة، ومساعدتھ بالوسائل والتقنیات واالختبارات الممكنة، وتجدید 

معلوماتھ من حین إلى أخر ومواكبة التطورات الحاصلة في ھذا المیدان، ففي دراسة أجریت في المدرسة 

الجزائریة  ومن بین األھداف التي سعت إلى تحقیقھا ، "تحدید تصورات معلمي التعلیم األساسي والثانوي 

 بأنھم بحاجة إلى عملیة %92  . صرحت الغالبیة منھم وبنسبة تقدرب)2(لعملیة التقویم التي یقومون بھا"

 )4 (. فمن خالل ممارستھ في الواقع نالحظ انھ یركز على:)3(تحسین في میدان التقویم

  * االھتمام فقط بالجانب اإلنتاجي من عمل المعلم في عملیة التقویم، وإغفال الجوانب األخرى  رغم 

 أھمیتھا.

   * عدم قدرة المعلم على مراجعة المشرفین التربویین للفروق الفردیة بین المعلمیین.

  * اھتمام بعض المشرفین التربویین بإظھار العیوب ونواحي القصور دون توضیح المحاسن وعدم 

 محاولتھم إیجاد العالج لنواحي القصور.

  - أھم وسائل تقویم أداء المعلم:

 من دالئل التعاون والمشاركة والشعور باالنتماء، عندما یطلب المعلم من احد زمالئھ تقویم الزمالء :

زیارتھ في حجرة الدرس لمالحظة طریقة تدریسھ، السیما إذا كانت عالقتھ مع زمالئھ عالقة طیبة 

.والخبرة وخاصة في المادة الواحدة، وتقدیم مالحظاتھ )5(قائمة على الود والتعاون وتبادل وجھات النظر

 حول سیر الحصة ونقاط القوة فیھا ونقاط الضعف.

 .300  عبد العزیز عطاهللا، مرجع سابق، ص(1)
 .72  بوسنة محمود مرجع سابق، ص (2)
 .80  المرجع نفسه، ص (3)
 .301  عبد العزیز عطااهللا، مرجع سابق، ص (4)
 .216  رافدة الحریري، مرجع سابق، ص(5)
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  : سواء كان مدیر المؤسسة، أو مفتش التربیة والتكوین للمادة كما ھو الحال تقویم الرؤساء في المھنة

لھ في   حیث یتم تقویمھ من طرف ھذا األخیر ، من خالل زیارة تفتیشیة مفاجئةفي نظامنا التربوي.

في كل  قسمھ و على إثرھا یقدم تقریر تربوي حول نشاطھ و یمنح على إثره عالمة على أن تجمع

 ویعتمد في تقییمھا 04/05/1993 المؤرخ في 91/122سداسي حسب ما حددھا المرسوم التنفیذي رقم 

 على المعاییر اآلتیة :

  : من خالل عدد الغیابات و التأخرات* المواظبة واالنضباط 

  : حضور الندوات التربویة و مدى المشاركة في النشاط التربوي والتحضیر الجید للدروس* التكوین 

مدى تحضیر وإثراء العمل التربوي واستعمال وسائل اإلیضاح وكذا مساھمتھ في * المبادرة : 

  األنشطة المختلفة التي تنظمھا المؤسسة والمشاركة في إنجاز النشرات الداخلیة و المجاالت

عن طریق عالمة رقمیة سنویة مرفوقة بمالحظة "* كما یقیمھ في الجانب اإلداري مدیر المؤسسة 

 )1("عامة حیث تؤخذ ھذه العملیة بعین االعتبار عند ترقیتھ

 في 05باإلضافة إلى التربویة الممنوحة من طرف المفتش و قد ضبطتھ التعلیمة الرسمیة رقم 

 مبینة حسب العناصر العشرة 20 إلى 0 مقیاس التنقیط اإلداري وحددت النقطة اإلداریة من 3/7/68

 المكونة لھا :

 - الھیئة الجسمیة و الحالة الصحیة.  

  - المواظبة. 

  - روح التعاون و التنسیق و االنسجام.

"  الضمیر المھني و الشعور بروح المسؤولیة " - األداء الجید للعمل 

  - السرعة في التنفیذ .

 ." الكفاءة و الخبرة " - المعرفة المھنیة 

 ." التوقع لما یحدث " - روح المبادرة 

 .249رشید أورلسان، مرجع سابق، ص  (1)
                                                           



 

                                                                  186 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 المردود التربوي في الجزائر و: التعلیم الثانويالثالثالفصل 

 ." الفعالیة " - التنظیم 

 ." التحكم في میدان العمل في القسم أو المصلحة " - القیادة 

 )1("روح المتابعة" - المراقبة 

 "وال شك أن  ھذا التقویم قد تتدخل فیھ عوامل شخصیة و ذاتیة تنقص من مصداقیتھ وأي كانت نتیجتھ

فإنھ ال یمكن تسمیتھ تقویما ألنھ ینصب على جانب واحد ضیق من جوانب مھنة التدریس ووظیفة المدرس 

فھو یقتصر على تقدیر مدى عنایة المدرس بإعداد دروسھ وسعة مادیة وموقعھ في الفصل والوسائل 

التعلیمیة التي یستخدمھا، وطریقة التدریس التي یتبعھا و أوجھ النشاط التي یقوم بھا والمتصلة بدروسھ. وقل 

أن یعني بتقدیر نواتج أخرى مثل تعاونھ مع غیره من المدرسین وعالقتھ بالتالمیذ واھتماماتھ بمشكالتھم  

 )2("مرونتھ وقدرتھ على تشخیص نواحي ضعفھ واالستفادة من خبرات غیره وإصالح أحوالھ و في مھنتھ

لذا فمن الضروري على المشرفین على ھذا المجال البحث على المقاییس الموضوعیة واألكثر 

شمولیة، وتجدیدا لتقدیر كفاءاتھ وأداءاتھ و الحكم علیھ باعتباره عامل من أھم عوامل المردود الدراسي. 

وفي ھذا المجال حاول المشرع الجزائري في ھذا المیدان خلق بعض اآللیات الجدیدة لتفعیل الممارسات 

المھنیة ذات الطابع البیداغوجي والتي تمكن من تطویر األداء التربوي انطالقا من الواقع التربوي. من خالل 

 والصادرة في 79/0.0.3/10مذكرة عامل صادرة عن مدیریة التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي، رقم 

4/07/2010. 

   : إن تحلیل الممارسات المھنیة البیداغوجیة یقوم على األسس البسیطة التالیة:جاء فیھاو التي  

 المالحظات الیومیة للممارسات المھنیة؛- 

اعتماد طریقة التساؤل؛   -

  - إثارة اإلیقاظ المھني من خالل الحوار و تبادل اآلراء و التجارب و المناقشة.

وتدور ھذه العملیة في مجاالت مرتبطة باألعمال المعتادة من خالل عقد اللقاءات التنسیقیة الدوریة 

وعملیات التكوین الداخلیة والخارجیة التي تتناول المواضیع بنفس متجددة یخرجھا من دائرة الرتابة ویمدھا 

 .250رشید أورلسان،  مرجع سابق، ص   (1)
 .88-87، ص 1994وزارة التربیة ، المجلة الجزائریة للتربیة، العدد األول ،نوفمبر   (2)
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بالنجاعة والعمق القائمین على دقة المالحظة لمختلف المواضیع التي تشغل بال المربین، ویمكن- على سبیل 

 التوضیح- تركیز ھذا النشاط التحلیلي في مجالین ھما:

 : حیث یمكن التطرق إلى:أ- في المجال البیداغوجي

 طرائق التدریس المالئمة (كیفیة التحكم في الوقت)؛ .1

 طرائق تنفیذ المناھج ( دراسة أسباب التأخر، انتھاج التناول ال خطي.....)؛ .2

 طرائق التعلم و التحصیل المعرفي عند التالمیذ( طرائق بناء التعلمات و تقویمھا...)؛ .3

 بیداغوجیا إدماج المكتسبات المعرفیة(بیداغوجیا المشاریع)؛ .4

 التقویم التكویني والتقویم الذاتي( األدوات، الطرائق...) .5

 تنظیم العمل الجماعي للتالمیذ... .6

 : حیث یمكن التطرق إلى:ب- المجال التربوي

الطرائق المحكمة لتسییر القسم(االنضباط)؛  -1

(االعتماد على النفس، المواظبة، العنف...)؛  سلوكات التالمیذ -2

،...) األقسامتأطیر العمل الجماعي للتالمیذ خارج الدروس(المرافقة، دور مندوبي  -3

(تقدیر الزمن الضائع أثناء الدخول، أثناء االستراحة...)؛  تنظیم أوقات الحركة -4

 (تأثیر المحیط؛ التأثیر على المحیط)؛ تأثیر الظواھر االجتماعیة السلبیة على التربیة -5

 :یعتبر التلمیذ العنصر األكثر احتكاكا بالمعلم باعتباره المحور األساسي تقدیر الطلبة للمعلم 

في العملیة التعلیمیة ونشاط المعلم ووظیفتھ موجھا أساسا لھ، وبالتالي فھو یعرف علیھ أكثر مما یعرفھ 

 "اآلخرین عنھ وخاصة في مرحلة التعلیم الثانوي، وفي أكثر من األحیان یكون صورة حقیقیة وصادقة عنھ

وھذا راجع إلى الفكرة التي یحملھا الطالب عن المعلم فیما یتعلق بأسلوبھ في التدریس وكفایتھ األكادیمیة 
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 وھذا بدوره )1("وأھم من ھذا كلھ في نظرھم ھو طریقة تعاملھ معھم وتفھمھ لمشاكلھم و تقدیره لظروفھم

یعتبر عامل من أھم العوامل التي تدفع التلمیذ إلى االنجذاب إلى المادة التي یدرسھا و بالتالي تحقیق نتائج 

وإن كان األخذ "أفضل، ھذه األخیرة یعتبرھا الكثیرین كمقیاس ومؤشر على مدى نجاحھ في أداء وظیفتھ 

بھذا االتجاه یقتضي منا الحیطة والحذر في استعمالھ بما یصاحب إنجاز الطلبة ومستوى تحصیلھم من 

.كما یجب التنویھ ھنا إلى أن في )2("مشاكل وقضایا، وإن كان ھذا االتجاه ھو الغالب في الجھاز الحكومي

بعض األحیان قد یخطئ التلمیذ في حكمھ على أستاذه، ویكون غیر موضوعي في تقییمھ لھ نتیجة لبعض 

 أو االعتبارات كعدم منحھ لعالمة حسب رغبتھ ، أو لجھلھ ألبعاد بعض السلوكات الصادرة عن  أستاذه، 

 تأثره برأي احد زمالئھ نحوه.

وفي االخیروكما اشرنا سابقا فإن التقویم أساس النظام التربوي، فھو یشكل أرضیتھ والجھاز الذي  

یوجھھ نحو التحسین والتطور المستمر، فلم یعد كما كان في السابق منصب على تقییم أعمال التالمیذ 

فحسب، بل یتناول كل جزئیات ومكونات العملیة التعلیمیة التعلمیة، بما تشمل علیھ من مناھج وطرق 

تدریس، وإعداد المورد البشري، واإلدارة المدرسیة والتعلیمیة،والوسائل التعلیمیة واالمتحانات وغیرھا 

وحتى مردود النظام التربوي، الذي ھو بدوره یحتاج باستمرار إلى مراجعة وتقییم من حین إلى أخر،لذا 

سنحاول فیما یأتي إعطاء لمحة وجیزة علیھ باعتبار أن المردود التربوي في ھذه الدراسة ھو الظاھرة 

 المقصودة بالدراسة. 

 التقویم البیداغوجي للنظام التربوي:- 

. همردودیتو مراجعة ألدائھ ل،مھنيالتربوي أو ال تعلق األمر بالنظام  سواء  أي نظام تكوینيخضعي

 وتقویم المردودیة لیس فكرة جدیدة، فقد وضعت طرائق كثیرة من أجل ذلك بدعم من منظمات دولیة مثل

مؤشرات التكوین، ووضع ھذا والبنك الدولي، والغایة من ذلك ھي تقویم مردودیة أنظمة منظمة الیونسكو 

لقیاس ھذه المردودیة واإلنتاجیة، وذلك من اجل اقتراح وتصور التعدیالت واإلصالحات التي یمكن إحداثھا 

 في العملیة التعلیمیة والتكوینیة ، للوصول إلى مردودیة أحسن. 

والواقع ان تقویم كل عنصر من عناصر النظام یتم من خالل سؤال أساسي واحد وھو ھل یسھم ھذا 

النظام مساھمة فعالة في تحقیق أھداف  النظام، ومن ھنا تظھر االھمیة القصوى الیجاد طریقة لتحدید 

 .234-235 عدس، مرجع سابق ، صممحمد عبد الرحي  (1)
 .234المرجع نفسه ، ص  (2)
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اھداف النظام وتصنیفھا حسب أولویاتھا والشك أن وضع االھداف على مستوى النظام امر ضروري الن 

 . )1(ذلك یتیح للمرء الفرصة كي یحسن اختیار البدائل الفعالة

 مرتبطة مؤشرات تقویم المردودیة من طرف االقتصادیین؛ فمن جھة ھناك  في بادئ االمرقد تمو

 خاصة مؤشرات نجد يبإنتاجیة أنظمة التكوین، أي بالنجاعة: المنتوج المحصل علیھ؛ ومن جانب ثان

 تلك المرتبطة بتكالیف التكوین التي تترجم في دراسة الفعالیة: فعالیة أنظمة التكوین؛ ،تحدیدا باالستثمارات،

لقد ظھر، مؤخرا، اتجاه ثالث یقوم على البعد  بمعنى قدرتھا على الحصول على منتوجات بأقل تكلفة.

االجتماعي، ویرتكز على اإلنصاف. وھكذا أصبحت أنظمة التكوین خاضعة لثالث تصورات ھي: النجاعة 

و المردودیة و اإلنصاف. 

، ھي: )2(ھناك أبعاد أخرى غیر األبعاد السوسیو-اقتصادیة المذكورة أعاله

: البعد البیداغوجي المرتبط بنوعیة المنتوجات التي تترجم بدراسة التوازن، أخذا بعین االعتبار 1

جمیع أبعاد المعرفة و سیرورة التعلیم/ التعلم، و ھي فكرة مرتبطة بالتالؤم مع األھداف المتبعة من قبل 

النظام التربوي. 

: البعد المرتبط بالطاقة، أي الھدر: ھدر الطاقة من قبل الفاعلین في النظام التكویني(تالمیذ، أساتذة، 2

طلبة...). 

  والسؤال الذي یطرح باستمرار، ما مدى استجابة إجراءات التقویم للطلب االجتماعي على التربیة 

والتكوین؟ والى مدى تتفق مع طبیعة القیم الثقافیة الحالیة؟ وما مدى صدق وصالحیة تقنیات التقویم 

 المستخدم؟.

 إن العالم عرف تحوالت كبیرة خاصة خالل العقود األخیرة، ومن أبرزھا التنمیة في میدان التربیة 

منذ االستقالل إلي یومنا ھذا  ففي الجزائر شھد التعلیم وخاصة على مستوى الكم تطورا كبیرا  .)3(والتكوین

) یوضح القفزة التي عرفھا ھذا التطور من ناحیة أعداد 01في مراحل التعلیم المختلفة، والجدول رقم (

 المتمدرسین مقارنة بسنتین دراسیتین.

 .135،  ص1996، دار المعارف، القاهرة 1، طادارة المنظمات التعلیمیة (رؤیة معاصرة لألصول العامة)  شاكر محمد فتحي أحمد، (1)
 .238-237، ص 2010، سلسلة المعارف البیداغوجیة، دار نشر المعرفة، الرباط، المغرب، كفایات المدیر(ة) التربوي(ة)  الحسن اللحیة، (2)
 .50-49  محمود بوسنة، مرجع سابق، ص (3)
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 ) یبین تطور عدد المسجلین في مختلف مراحل العلیم.02        الجدول رقم (

 السنة الدراسیة  ومراحل التعلیم 1963-1964 1994-1995

 المستوى االبتدائي (الطور األول والثاني) 777.656 4.548.827

 المستوى التكمیلي (الطور الثالث) 30.790 1.651.510

 الثانوي 5.823 821.059

 الجامعي 3.564 238.427

 .49 محمود بوسنة، مرجع سابق، صالمصدر:

وحتى من ناحیة الھیاكل والتأطیر اإلداري والتربوي، فقد  شھدت بدورھا تطور ملحوظ في السنوات 

األخیرة، نتیجة للطلب االجتماعي (من ناحیة الكم) في بدایة األمر على التربیة والتعلیم، والجدول التالي 

 ،مثال على ھذا التطور: 2005/2006یعطي من خالل القراءة البسیطة لھ للسنة الدراسیة 

 2005/2006): یوضح عدد التالمیذ و الھیاكل لمراحل التعلیم للسنة الدراسیة 03الجدول رقم (

 .على المستوى الوطني

 التعلیم وضعیة
التربوي  والتأطیر

 التعلیم مراحل

عدد المؤسسات 
 التربویة المستعملة

عدد األفواج 
 التربویة

عدد التالمیذ 
 من بینھم إناث اإلجمالي

 1973901 4196580 144482 17163 التعلیم االبتدائي

 1088324 2221328 61731 3947 التعلیم المتوسط

 686440 1175731 32115 1473 التعلیم الثانوي

 3748665 7593639 238328 22583 المجموع

 الجدول من تصمیم الباحث اعتمادا على إحصائیات مدیریة التخطیط، المدیریة الفرعیة المصدر:

 .2006لإلحصائیات، التربیة الوطنیة باألرقام مارس  
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ھذا على المستوى الوطني، أما فیما یخص والیة المسیلة باعتبارھا مجال الدراسة، فشھدت بدورھا 

تطور ملحوظ  في عدد المتمدرسین، وھذا مایبینھ الجدول التالي: 

): یوضح عدد التالمیذ والتأطیر و الھیاكل لمراحل التعلیم للسنة الدراسیة 04الجدول رقم (

  كنموذج على تطورھا على مستوى والیة المسیلة.2011/2012

 الطور التعیین الوحدة 1999 2004 2009 2012 2014آفاق

725 719 708 633 601 

 عدد

 عدد المدارس

ئي
تدا

الب
ا

 

 عدد حجرات الدراسة 3761 4338 4622 4422 4461

 عدد التالمیذ 155162 145487 109528 116208 126926

 معدل التالمیذ في القسم 41 38 24 26 24

 عدد األساتذة 5076 5309 5514 5132 5203

 عدد المتوسطات 88 107 140 148 157

سط
تو

الم
 

 عدد حجرات الدراسة 1218 1542 2205 2322 2508

 عدد التالمیذ 51160 69958 97840 83552 104270

 معدل التالمیذ في القسم 42 45 44 35 34

 عدد األساتذة 2437 2752 4379 4580 4720

 عدد الثانویات 33 38 53 56 64
وي

ثان
ال

 

 عدد حجرات الدراسة 675 849 1188 1208 1455

 عدد التالمیذ 23969 31452 35139 44898 57544

 معدل التالمیذ في القسم 36 37 30 37 36

 عدد األساتذة 1201 1362 1761 2650 3011

 2012 مارس 01فیفري و29الملتقى الوالئي حول نجدة التربیة بالمسیلة المنعقدة أیام  المصدر:

بمتوسطة ابن ھاني االندلسي.(مداخلة مقدمة من طرف رئیس مصلحة الدراسة واالمتحانات بمدیریة التربیة 

للوالیة). 
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إلى أن وكما أشرنا سابقا أن ھذا التطور مس  الجانب الكمي في النظام التربوي، وبقي الجانب الكیفي 

كما  ، التي شھدتھا المنظومة التربویة لدلیل على ذلكواإلصالحاتدون المستوى المطلوب،وما التعدیالت 

أن مخرجات العملیة التكوینیة ، لم تحقق أھدافھا على الشكل المنتظر منھا.ومازال الحدیث عن نجاعة النظام 

 التربوي، من أولویات القائمین على تنمیة ھذا الوطن، وأصبح الحدیث عن المردود الكیفي لھذا النظام.

 فمن بین المؤشرات العامة في ھذا التقویم نجد عدد الناجحین والراسبین والمتسربین ومستویات 

الدبلومات، ومستوى التالمیذ التحصیلي في مختلف المواد...الخ.والجانب الثاني في ھذا التقویم ینصب على 

. أم لم )1(النجاعة الخارجیة،أي اآلثار خارج النظام التربوي والتكویني: ھل تحققت األھداف من التكوین

 تتحقق.

     وسنحاول فیما یأتي اإلجابة عن ھذه التساؤالت من خالل عرضنا لمظاھر المردود التربوي. 

 خامسا- مظاھر المردود التربوي:

سبق وان أشرنا إلى أن النظام التربوي في الجزائر شھد تطورا ملحوظا من ناحیة الكم،وخاصة    

بعدم تعمیم التعلیم وإلزامیتھ و إجباریتھ، إال أن النظام التربوي الجزائري مازال لم یحقق األھداف المنتظرة 

منھ، وخاصة أمام التحدیات التي تواجھھ على المستوي الداخلي والخارجي، والتحوالت التي یشھده المجتمع 

الجزائري، والمجتمع العالمي، كما یعاني من أمراض ومشكالت بالرغم من بعض المحاوالت تظھر ھنا 

 :     )2(وھناك في فترات متقطعة، نوجزھا في التالي

  فلسفة واضحة وإطار وطني.غیاب- 

 - االفتقار إلى التكییف مع احتیاجات المجتمع والسوق.

  -عدم مالئمة المناھج مع المتغیرات الجدیدة.

  - انخفاض مستوى إعداد المعلم وخاصة معلم المدرسة األساسیة .

  - قصور في حمایة األطفال وضمان التعلیم.

 - النقص في المباني المدرسیة وعدم مالئمتھا مع متطلبات العصر(المستوى العالمي).

 .238  الحسن اللحیة، مرجع سابق، ص(1)
 .61  علي بوعناقة، بلقاسم سالطنیة، مرجع سابق، ص (2)
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- تضخم إعداد األمیین نتیجة التسرب. 

 - مشكالت التكوین وسوق العمل.

 .)1(نھیك عن

 حشو المناھج والكتب الدراسیة بمواد او موضوعات القیمیة لھا في حیاة الطالب ومستقبلھ.

 استخدام طرق تدریس عقیمیة ضعیفة الفاعلیة من حیث التحصیل. -

 سوء استثمار الیوم الدراسي والعام الدراسي. -

 سوء استغالل المباني وعدم استغالل الوسائل واالدوات المتاحة. -

 كثرة اعداد االداریین، وارتفاع نسبة المصروفات، وسوء استخدام االموال التعلیمیة. -

 عدم التوازن بین مخرجات التعلیم واحتیاجات العمالة. -

 سوء االدارة التعلیمیة. -

 تخلف النظام عن مواكبة التغیرات االجتماعیة. -

                              من أھمھا: إضافة إلى مشكالت تربویة والتي -

                         - اإلخفاق المدرسي : 1        

 ألنھ یمثل تقییما حقیقیا التحدیات الكبرى التي تواجھھا األنظمة التربویة في العالم،یعتبر من  والذي 

ونظرا النعكاساتھ السلبیة على الفرد والمجتمع وعلى االقتصاد التربوي .  وفعالیة أدائھالمردودھا ونجا عتھا

 فارتفاع نسب ،كل إصالح تربويالمحرك والعامل األساسي لمن ھنا كان اإلخفاق ھو وجودة التعلیم. 

ھو المبرر للتخلي عن منظومة قدیمة والرغبة في الرفع من نسب من ھدر وتسرب وإعادة ورسوب اإلخفاق 

. إذ جدیدة أو تغییر سواء كان جزئي أو كلي كل منظومة قصد ھو م والحد من ھذه الظواھر السلبیةالنجاح

 رغم أنھما ، عوامل النجاحتعزیزعوامل الفشل ومن طمح إلى تقلیل ت إال ومنظومة تربویةلیس ھناك من 

 جملة من  تلك العوامل، والتي سبق الحدیث عنھا من تداخل فیھاتوجھان لقضیة معقدة متشابكة األسباب 

  خالل تناولنا لعوامل المردود التربوي في صفحات سابقة.

 .100، ص2000، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة،  اتجاهات حدیثة في االدارة المدرسیة  جمال ابو الوفا، سالمة البیالوي، (1)
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  )1(» أخفق، یخفق، أخفق، إخفاقا، الرجل طلب حاجة لم یحصل علیھا«وتعني كلمة اإلخفاق لغویا 

 ومن الناحیة االصطالحیة فتعددت تعریفاتھ من الناحیة التفصیلیة.ألكن معظمھا عموما تتفق على انھ 

"حالة من حاالت عدم التكیف المدرسي وبمفھوم أدق: ھو عدم القدرة استیعاب المعلومات، والمعارف التي 

تقدم للتالمیذ ، وذلك ألسباب ذاتیة و بیداغوجیة و اجتماعیة و اقتصادیة، أثرت على قدرات التالمیذ 

 البرامج التعلیمیة المقدمة لھم ، ما یضطر بعضھم إلعادة السنة أو بوجعلتھم غیر قادرین على استیعا

. وھذا یعني أنھ یعبر على عدم التوافق الدراسي لدى التالمیذ نتیجة )2(»"االنقطاع النھائي عن الدراسة

ألسباب ذاتیة خاصة بھ أو أسباب موضوعیة، قد تعود ألسرتھ أو مدرستھ أو محیطھ، یعیق مساره الدراسي 

وتحصیلھ وبالتالي إخفاقھ. وھذا المفھوم أو تعریف ینظر لھ من جانبھ الجزئي.أما في معناه العام والشمولي 

 أنھ عجز المنظومة التربویة على تحقیق أھدافھا و غایتھا المسطرة. 

 على أنھ عبارة عن إھدار یحدث للنظام التعلیمي مؤثرا "الیونسكو"وفي نفس المنحى تعرفھ منظمة 

 في كفاءتھ و ناجما عن عاملي ترك المدرسة مبكرا أو الرسوب أو اإلعادة.

 أن ھذا المفھوم یحمل عدة مضامین نذكر منھا: وھذا یعني

  -عدم قدرة النظام التربوي على االحتفاظ بتمدرس التالمیذ في مراحل التعلیم فیما بعد اإللزامي.

 - عدم قدرة النظام التربوي على تقدیم، نوع من التعلیم یضمن إتقان التلمیذ مجموعة من المھارات 

والمعارف والخبرات، واستثارة وتنمیة قدراتھ و طاقاتھ ومواھبھ وكفاءاتھ، لمواكبة حاجیات سوق العمل 

 ومتطلباتھ في ظل التحوالت التي یشھدھا وما یواجھھ من منافسة عالمیة، والمشاركة في عملیة التنمیة.

- عدم قدرة النظام على غرس وتظمین مجموعة من القیم االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة لدى الناشئة 

 ومن اھمھا قیم الموطنة، وماتحملھ من والء وانتماء ومشاركة مجتمعیة، ووعي التلمیذ بحقوقھ وواجباتھ.

- تفاقم حجم الظواھر االجتماعیة المرضیة سواء في الوسط المدرسي أو خارجھ، (كالعنف المدرسي 

 المخدرات- السرقة...الخ).ما یؤكد عجز النظام التربوي إلى حدا ما  باعتباره طرف أساسي في التربیة –

 والتنشئة االجتماعیة، في غرس القیم األخالقیة والتربویة في الناشئة.

 - ارتفاع نسب التسرب والرسوب و التأخر الدراسي واإلعادة ، ومالھا من انعكاسات على جمیع 

األنظمة في المجتمع، فمن الناحیة االجتماعیة وكما اشرنا سابقا انتشار اآلفات االجتماعیة، البطالة، تراجع 

 .22علي بن هادیة و آخرون ، مرجع سابق، ص  (1)
 .147رشید أورلسان ، مرجع سابق ، ص  (2)
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وغیرھا وعدم تكافؤ الفرص الشعور باالنتماء االجتماعي، والعمل الجماعي وانتشار للقیم الفردیة والنفعیة 

في المجتمع، أما على الصعید االقتصادي فیشكل ھذا اإلخفاق عبئا كبیر على االقتصاد الوطني سواء من 

أن التكلفة الفعلیة للتلمیذ تحتسب على أساس عدد " حیث نجد حیث الزیادة في التكالیف واإلنفاق من جھة،

من أتموا التعلیم بنجاح فعال، و لیس بعدد المقیدین فقط، وعلى سبیل المثال، إذا كانت التكلفة السنویة للتلمیذ 

 تلمیذا 80 دینارا، فإذا أتم منھم 8000 تلمیذ في فرقة ما 100 دینار ، فإن تكلفة 80في مرحلة دراسیة ھي 

 دینار 200 دینار سنویا، ویكون ھناك فاقد قدره 100تعلیمھم بنجاح فإن التكلفة الحقیقیة للتلمیذ تصبح 

، أومن حیث الھدر في المورد البشري، ونوعیة إعداده لتلبیة حاجیات االقتصاد )1("" تلمیذ100بالنسبة لتكلفة 

 الوطني.

  فكما ھو معلوم أن قطاع التربیة یأخذ حصة معتبرة من المیزانیة العامة للدولة سواء كانت كافیة أو 

غیر كافیة، ونفس الشيء بالنسبة لكلفة التلمیذ الواحد وحصتھ من خالل ھذه المیزانیة .وسنحاول من خالل 

الجدول التالي إعطاء صورة عن تكلفة التلمیذ الواحد في التعلیم الثانوي حسب الدینار الجزائري والدوالر 

.    2007الى غایة1999األمریكي للسنوات الدراسیة للفترة الممتدة مابین 

) یبن كلفة التلمیذ الواحد في التعلیم الثانوي حسب الدینار الجزائري والدوالر األمریكي 05الجدول رقم (
 

الكلفة بالدوالر 
 األمریكي

القیمة الحقیقیة 
 لكلفة التلمیذ الواحد

مؤشر التضخم لسنة 
 1999االساس 

التكلفة بالدینار 
 السنوات الجزائري

471  100 31388 1999 
413 31448 99 31134 2000 
406 31365 100 31365 2001 
430 31414 109 34241 2002 
444 31530 109 34368 2003 
514 31430 118 37087 2004 
588 31500 137 43155 2005 
618 31364 143 44851 2006 
662 31482 146 45964 2007 

 
دفاتر المعھد ، طاوطاوي مبدوعة زولیخة، كروشة قرمیة، دراسة حول تكالیف التربیةالمصدر : 

. نقال عن وزارة التربیة الوطنیة، المدیریة الفرعیة 28ص 2009الوطني للبحث في التربیة ، جوان
 .2007)، جولیة 2007-1962لإلحصائیات، سلسلة إحصائیة (

 .54سید إبراهیم الجبار ، مرجع سابق ، ص  (1)
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القراءة البسیطة للجدول أعاله، یتضح أن كلفة التلمیذ الواحد في التعلیم الثانوي في ارتفاع من  خالل 

 دج  سنة 45964دج وارتفعت ھذه النفقات إلى 31388 كلف التلمیذ الواحد 1999مستمر، ففي سنة 

2007.  

 دج 45964ورغم ارتفاع ھذه التكالیف تبقى غیر كافیة ارتباطا بمستوى التضخم من سنة ألخرى، فقیمة 

. ونشیر بأن عدد 1999 نسبة إلى سنة 31482 قیمتھا الحقیقة بعد التصحیح ھي 2007لكلفة التلمیذ في 

 .)1(التالمیذ خالل ھذه الفترة

وھذا یعني أن الدولة تتحمل أعباء ونفقات كثیرة  في حالة إعادة التلمیذ ورسوبھ كان یجدر ترشیدھا   

 في النھوض بھذا النظام و تطویره، أو في تطویر قطاعات أخرى .

إضافة إلى ما یتركھ من آثار سلبیة على البنیة التربویة واالجتماعیة واالقتصادیة، لما یخلفھ على 

التلمیذ واألسرة والمجتمع، فبالنسبة للتلمیذ یؤثر اإلخفاق في شخصیتھ تأثیرا كبیرا، وقد یؤدي بھ إلى 

اإلحساس بالنقص وعدم األمان والتكیف مع األوساط التي یحتك بھا. وقد یؤدي بھ إلى سلك سلوكات غیر 

محبذة اجتماعیا ناھیك عن أسرتھ التي تعیش القلق على مصیره الدراسي والمھني، ویشعرون بالضیاع 

للمجھود الذي یبذلونھ، مما یجعلھم یضغطون علیھ نفسیا، مما یزید من سوء حالتھ ومن ناحیة تأثیره على 

المجتمع، فإن كثرة عدد الراسبین والمخفقین تعني حرمانھ من أفراد وعناصر على مستوى مناسب من 

الثقافة و الخبرة ... األمر الذي غالبا ما یحول بینھم و بین تحسین أحوالھم المعیشیة ، والثقافیة فـي المستقبل  

. ومن مظاھره )2(ویكون عامال رئیسیا من عوامل ضعف فعالیتھم و إنتاجیتھم كمواطنین ذوي مسؤولیة

 مایلي :

 الرسوب أو اإلعادة:أ- 

تعتبر اإلعادة المدرسیة ظاھرة قدیمة قدم ظھور المدرسة كمؤسسة اجتماعیة، وأصبحت منذ النصف 

الثاني من القرن العشرین تطرح للنقاش من فترة ألخرى كموضوع للنقاش والدراسة في العدید من 

، ومن بینھا الجزائر، باعتبارھا مؤشر من المؤشرات الدالة عن مدى نجاعة وفعالیة النظام )3(البلدان

 .29، مرجع سابق، ص طاوطاوي مبدوعة زولیخة، كروشة قرمیة  (1)
 ، المركز الوطني للوثائق التربویة ، الجزائر التصورات النظریة لتفسیر الفشل المدرسي،18 ، الملف رقم ةوزارة التربیة الوطنیة، سلسلة قضایا التربي  (2)

 .5-4، ص
. 35ص،  2009، دفاتر المعهد،جواندراسة اإلعادة المدرسیة في التعلیم االبتدائيبوسنة محمد وآخرون،   (3)
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التربوي، واإلعادة أو الرسوب من المشكالت التي تشكل مصدر قلق للقائمین على ھذا النظام، وكذا التالمیذ 

 وأولیائھم.

یرسب ، رسبا ورسوب الشيء في الماء سقط إلى أسفلھ، التلمیذ أخفق في االمتحان "والرسوب لغة : 

 .  )1("و لم ینجح

تبعا الختالف المقاییس التنظیمیة في كل بلد، فیعرفھ "أما من الناحیة االصطالحیة  اختلف مدلولھ 

الدنمركیون "بأنھ عبارة عن اختالل وعدم التوافق بین مھارات التلمیذ ومؤھالتھ الطبیعیة، وما یجنیھ من 

الدراسة... بینما في ایطالیا: یعرف بأنھ عجز التلمیذ عن استیعاب المعارف القاعدیة ...في حین یعرف في 

وھذا یعني بالرغم من )2 (بلجیكا : بأنھ عبارة عن جملة من األھداف المعرفیة التي لم یبلغھا التلمیذ."

االختالف في وجھة نظر كل نظام تربوي في تعریفھ للراسبین، إال أنھا تتفق في معناھا العام بأنھ عجز 

 التلمیذ على اكتساب المعارف القاعدیة، وعن تحقیق األھداف المتوخات من العملیة التعلیمیة.

 یعني رسوب التلمیذ في السنة الدراسیة لعدم إتقانھ الحد "   وفي نفس المنحى ترى سمیرة احمد 

األدنى من المھارات و المعارف المتوقع إكسابھا في ھذه السنة و بذلك یعید نفس السنة الدراسیة ، و یقوم 

  . )3("بالدور السابق حتى یرفع إلى السنة التالیة بعد نجاحھ في نھایة السنة الدراسیة 

 وھذا یعني أن مصطلح  الرسوب  یشیر إلى التالمیذ الذین یبقون في نفس المستوى في الوقت الذي 

یكون فیھ زمالئھم قد ارتقوا إلى مستوى أعلى أو انھوا دراستھم، أي عدم اكتسابھم للمعارف والمعلومات 

والمھارات التي تؤھلھم إلى االرتقاء إلى مستوى أعلى، ویكون ھنا تحصیلھم ضعیف في االمتحانات مقارنة 

 بزمالئھم في المستوى التعلیمي.

"وتتفق تلك المفاھیم حول نقطة مشتركة ھي أن وصول المتمدرس إلى نھایة المرحلة الدراسیة بدون 

  للنظام التعلیمي وحتى للمجتمع ككل.)4("الحصول على شھادة ظاھرة تطرح مشكلة حقیقیة

ویشكل الرسوب إھدار داخل النظام التعلیمي، ھذا األخیر الذي تتضافر عدة أسباب إلحداثھ إما أن 

تكون فردیة، وإما أن تكون عائلیة أو مؤسساتیة. وتداخلھا قد یؤدي إلى نجاحھ أو فشلھ ، وظھور مثل ھذه 

المشاكل یحد من نجاعة النظام التربوي ومردوده. والمتتبع لھذه الظاھرة في الجزائر كما تبین اإلحصائیات 

 386علي بن هادیة و آخرون ،مرجع سابق، ص  (1)
 .5-4، مرجع سابق،التسرب المدرسي في الجزائر  دفاتر المعهد،(2)
 .184سمیرة أحمد ، مرجع سابق ، ص  (3)
 .13دفاتر المعهد ، مرجع سابق ، ص  (4)
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، من االستقالل إلى وقتنا الحالي، باتت من )الصادرة عن مدیریة التخطیط،(المدیریة الفرعیة لإلحصائیات

 المؤشرات التي تقلق القائمین على ھذا القطاع والجدول التالي:

) یبین خصائص تطور نسب اإلعادة المدرسیة في العلیم االبتدائي خالل العقود 06الجدول رقم (
   والسیاسات التربویة المفسرة لطبیعة تغیر ھذه النسب.20األربعة األخیرة من ق 

خصائص تطور  خصائص السیاسة التربویة ( التشریع بالنسبة إلى االنتقال و التكرار)
  نسب اإلعادة

التشریع التربوي المعتمد حول االنتقال و التكرار ھو التشریع الموروث -إن التحدي الكبیر -
الذي كان یدور في ھذه المرحلة ھو حول كیفیة  الوصول إلى تھیئة الشروط المادیة (الھیاكل) 

 لتطویر والتنظیمیة (ھیكلة مختلف مستویات التعلم) و التشریعیة ( إصدار القوانین الالزمة)
منظومة تربویة تعبر على خصائص الدولة الجزائریة، و بالتالي فإن مشكلة اإلعادة لم یعتني 
 بھا. و لھذا لم نجد أي منشور تربوي صدر في ھذه العشریة فیما یخص ھذا موضوع اإلعادة.

 
 –النسب كانت 

مرتفعة فیما بین 
27%-17% 

 

ت 
ینا

ست
ال

)
19

70
-

19
65

(
 

 1976 صدر  األمریة –الشروع في التحضیر لقانون توجیھي فیما یخص التربیة و التكوین 
المحددة للسیاسة التربویة التي طبعت الممارسات- التربویة في النصف الثاني من السبعینیات 

 و في الثمانینات
 المحدد لنسبة النجاح في السنة األولى من  التعلیم المتوسط ب 16.1.78صدور المنشور 

 ( بدایة االعتماد على سیاسة تربویة ترمي إلى   تحدید نسب اإلعادة المدرسیة في ما 60%
 یخص مختلف السنوات).

– انخفضت 
نوعا ما النسب 
ثم استقرت حول 
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  - تعمیم المدرسة األساسیة .
  - تحدید نسب االنتقال إلى السنة أولى متوسط.

 الذي نص على عدم تجاوز اإلعادة 1983 المؤرخ في 1983/20/1525 - صدور المنشور 
   في كل فوج تربوي بالنسبة لتالمیذ السنة الرابعة.10 %لنسبة

 فیما %10 الذي ینص على عدم تجاوز نسبة اإلعادة-1984/21/017 - صدور المنشور 
 یخص تالمیذ السنة الخامسة و الذین ال یمكنھم االنتقال إلى السنة السادسة

 الذي ینظم انتقال التالمیذ من السادسة-  إلى السابعة 1986/م ت أ/ 07 - صدور المرسوم 
 .%15أساسي و الذي حدد عدم تجاوز النسبة ل  

  النظر في مصداقیةة و الذي إعاد20-89/م ت أ/ 09 - صدور المنشور 
النسب و أشار إلى أن االنتقال من طور إلى آخر یتم على أساس العمل المدرسي للتالمیذ و 

 لیس النسب
 -   اھتمام كبیر بعملیتي االنتقال و التكرار في ھذه المرحلة.

– انخفضت 
نسب اإلعادة 

بصورة 
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 و الذي أكد على أن االنتقال إلى السنة- السابعة یكون على 1993/م ت أ/ 132صدور المنشور 
 أساس مجھود التلمیذ.

 حول التقویم و الذي بین بأن االرتقاء من مستوى إلى آخر أو من 98/1011صدور منشور 
 10/05طور إلى آخر یتم على أساس الحصول على معدل أكبر أو یساوي

ارتفعت-  النسب 
في العشریة من 

إلى أن % 5
وصلت إلى أكثر 
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 بوسنة محمد وآخرون ، دراسة اإلعادة المدرسیة في التعلیم االبتدائي، دفاتر المعھد،جوان المصدر:

 .43، مرجع سابق، ص2009
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   یتضح من خالل المعطیات المبینة في الجدول أعاله والمتعلقة بتطور نسب اإلعادة  في مرحلة  

التعلیم االبتدائي والسیاسات التربویة  المفسرة لھا، انھ بالرغم من ارتباط ھذه الظاھرة كما اشرنا فیما سبق 

بجملة من العوامل منھا ما یعود للتلمیذ وأسرتھ ، أو للمحیط االجتماعي،أو للمؤسسة التربویة ومختلف 

العناصر المرتبطة بھا ،كالمناخ المدرسي أو طبیعة اإلدارة المدرسیة ،أو المعلم ...الخ وغیرھا من العوامل 

 فھي من ناحیة أخرى انعكاس للسیاسة التربویة ، وخاصة في الجانب المتعلق بالتشریع المدرسي.

حیث یالحظ أن لھذا األخیر تأثیر كبیر في اإلجراءات التنظیمیة التي تطبق فیما یتعلق باإلعادة 

- 1981وشروط االنتقال في الممارسة المیدانیة، حیث نالحظ مثال أن نسبة اإلعادة في الفترة الممتدة من  

1990 

 نتیجة لتحدید نسب االنتقال إلى السنة أولى متوسط في بدایة الثمانیات وكذا %5 بلغت حوالي  نسبة 

  مع العلم  أن السیاسة التربویة في تلك الفترة 1984 في %10الحث من طرف الوصایا على عدم تجاوزھا 

تعتمد على نظام النسب سواء فیما یتعلق باإلعادة أو االنتقال أو التوجیھ لمختلف  الشعب والتخصصات . 

 في فترة التسعینات، ومن أھم األسباب  كما 14 في حین نالحظ أن نسبة اإلعادة وصلت حتى إلى 

اشرنا من قبل إلى السیاسة التربویة المتبعة في ھذه الفترة والتي دعت إلى القضاء على نظام النسب سواء 

في االنتقال أو التوجیھ واإلعادة ، والتأكید على االعتماد على االستحقاق أي عمل التلمیذ ومجھوده، كما تم 

.وبقت نسبة اإلعادة في السنوات التي تلتھا في تفاوت وتذبذب من سنة إلى 10تحدید عتبة االنتقال بمعدل 

). والجدول التالي یعطینا فكرة عن ذلك: 2006-2001أخرى في التعلیم االبتدائي، للسنوات الممتدة مابین (

 ): یبین إعادة السنة في السادسة ابتدائي على المستوى الوطني07الجدول رقم (

 السنة الذكور اإلناث المجموع

11.66 8.98 14.03 2001 

11.49 8.99 13.98 2002 

11.13 8.66 13.61 2003 

11.26 8.63 13.89 2004 

10.57 8.08 13.05 2005 

11.26 8080 13.72 2006 

 .44 : بوسنة محمد وآخرون ، مرجع سابق، صالمصدر
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ھذا عن اإلعادة في التعلیم االبتدائي، أما عن التعلیم الثانوي ،المرحلة المعنیة بالدراسة  فحجم اإلعادة 

فیھا یفوق المراحل التعلیمیة التي تسبقھا  وخاصة في نھایتھا نتیجة الجتیاز التالمیذ المتحان شھادة 

). 2006-2005البكالوریا، والجدول التالي یعطینا مثال على ذلك لسنة دراسیة من سنوات اإلصالح(

 ) یبین اإلعادة في التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي حسب الجنس والشعب.08الجدول رقم (

 سنوات الدراسة جذع مشترك 2ثانوي  3ثانوي  خاص3ثانوي  المجموع
بنات  الشعبة  مجموع بنات مجموع بنات مجموع بنات مجموع بنات مجموع

 آداب 44436 24592 / / / / / / 44436 24592

علوم  62751 24275 / / / / / / 62751 24275
وتكنولوجیا 

مجموع جذع  107187 48867 / / / / / / 107187 48867
 مشترك

آداب وعلوم  / / 15576 9431 43209 31337 13603 9756 72388 50524
 إنسانیة

آداب وعلوم  / / 2248 1324 8196 5754 1543 1076 11987 8154
 شرعیة

آداب ولغات  / / 1440 988 4301 3298 93 69 5834 4355
 أجنبیة

طبیعة العلوم  / / 18417 9266 52295 32161 13242 7853 83954 49280
والحیاة 

علوم دقیقة  / / 614 233 2990 1529 69 33 3673 1795

تسییر واقتصاد  / / 2300 933 7689 4319 1754 933 11743 6185

ھندسة مدنیة  / / 433 125 1538 562 48 25 2019 712

ھندسة  / / 584 132 2011 690 35 18 2630 840
كھربائیة 

ھندسة  / / 533 89 1717 319 19 8 2269 476
میكانیكیة 
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مجموع التعلیم 
الثانوي عام 
وتكنولوجي 

الجدول من تصمیم الباحث  اعتمادا على إحصائیات مدیریة التخطیط، المدیریة الفرعیة المصدر: 

 .، مرجع سابق2006، لإلحصائیات
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وللحد من ھذه الظاھرة السلبیة، یستدعي تكاثف مجھودات جمیع شركاء العملیة التعلیمیة، وخاصة 

القائمین علیھا من ناحیة التشریع والتخطیط وبناء السیاسات واالستراتجیات للنھوض بھذا القطاع الحساس  

  وفي إطار اإلصالحات األخیرة للمدرسة الجزائریة، البحث ،وفي ھذا اإلطار حاولت وزارة التربیة الوطنیة

عن آلیات جدیدة لتفعیل  أسالیب المعالجة البیداغوجیة والمتمثلة في عملیتي الدعم واالستدراك، قصد 

التخفیف من حدتھا و خاصة في التعلیم الثانوي، كممارسة بیداغواجیة ووسیلة لمعالجة صعوبات التعلم 

وضعف التحصیل لدى التالمیذ في المواد الدراسیة، فجاءت عدة مناشیر تنظیمیة لھذه العملیة أھمھا المنشور 

 .   15/12/2007 بتاریخ 10/07 ، والمنشور الوزاري رقم 25/12/2006 بتاریح 3553الوزاري رقم 

 ولھذا الغرض قامت الوصایا بمراجعة طرق تدارك الخلل بتحسین أسالیب االستدراك المدرسي 

وتتوخى  ھذه الترتیبات الجدیدة جرد جمیع الوسائل الالزمة ووضعھا في متناول المعلمین لتمكینھم "الحالي

من حث التالمیذ على مواصلة المسار الدراسي... حیث  یلمح التقریر المرافق للقانون التوجیھي للتربیة 

، إلى انتھاج أسلوب یتیح تشخیص التربیة حیث جاء فیھ مایلي: ینبغي من اآلن 2008 جانفي 23الصادر في 

  الجتناب )1(االكتفاء بتقدیم نفس التربیة للجمیع، بل یجب أن نطمح إلى توفیر أحسن تربیة لكل واحد".

 اإلخفاقات المدرسیة، من رسوب وتسرب.

واالستدراك عملیة تربویة وبیداغوجیة ذات طابع عالجي فردي، تھدف إلى تذلیل الصعوبات 

 وھي عبارة عن حصص إضافیة .)2 (المشخصة لدى بعض التالمیذ ومعالجة الثغرات الطارئة في دراستھم

تقدم خارج التوقیت الرسمي، وتشمل فئة التالمیذ الذین یظھرون ضعفا في مواد معینة وخاصة في المواد 

األساسیة في التخصص مثال في مرحلة التعلیم الثانوي تكون موجھة أكثر لتالمیذ الجذع المشترك، وتھدف 

 ھذه الحصص إلى :

  - تذلیل الصعوبات الدراسیة و معالجة الثغرات الطارئة في تحصیل بعض التالمیذ .

  - القضاء على تباین المستوى من القسم الواحد و بذلك یتم تیسیر مھمة األستاذ التربوي. 

 . - التقلیل من ظاھرة التسرب و الرسوب و تقلیص اإلخفاق المدرسي

 )3( - تحسین المستوى و رفع مردودیة التعلیم

 .157  بوبكر بن بوزید، مرجع سابق، ص (1)
  ،تنظیم االستدراك و الدعم في التعلیم الثانوي.09/04/1997 المؤرخ في 319وزارة التربیة الوطنیة ،المنشور الوزاري رقم   (2)
 .156رشید أرلسان ، مرجع سابق ، ص  (3)
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والدعم عملیة بیداغوجیة تختلف عن االستدراك و تعنى بالتالمیذ المقبلین على االمتحانات الرسمیة 

تھدف إلى تقویة و تعزیز المكتسبات و امتالك قدرات و مھارات تساعد على استیعاب البرنامج المقرر "

 .)1("وتشمل كل تالمیذ القسم وال تخص التالمیذ الضعاف فقط

 وتشمل على أنشطة متنوعة أھمھا :

 مراجعة الدروس وتذلیل الصعوبات التي تواجھ التلمیذ في محتوھا. -

 حل التمارین وإنجاز األعمال التطبیقیة.  -

 .تعمیق فھم الدروس  -

 تدریب التالمیذ على منھجیة وأسلوب معالجة مواضیع االمتحانات الرسمیة. -

 مراجعة محروسة.  -

 وھي تنظم حسب إمكانیة كل مؤسسة .

 والمالحظ من خالل متابعة ھذه العملیة من طرف الوصایا، انھا في تزاید من سنة الى اخرى 

) كنموذج بوالیة المسیلة  لدلیل على ذلك. 08واإلحصائیات المقدمة في الجدول رقم (

  لوالیة المسیلة.2011/2012) یمثل حصص الدعم والتقویة المقدمة للتالمیذ مابین الفترة 09جدول رقم (

 االعتماد المالي
 للدعم (د.ج) المخصص

عدد  عدد المؤطرین
 األفواج

عدد 
التالمیذ 

 المستفیدین
 الفترة

مي
علی

الت
ر 

طو
ال

 
 تربویین إداریین

/ / 910 803 20080 2005- 2009 

/ / 2058 1911 54094 2010- 2012 

/ / 890 614 18430 2005-2009 

18 005 580.00 896 6300 1728 50492 2010  - 2012 

11 877 080.50 146 560 209 6180 2005 - 2009 

20 638 500.00 259 1588 481 13532 2010 - 2012 

 2012 مارس 01فیفري و 29الملتقى الوالئي حول نجدة التربیة بالمسیلة المنعقدة أیام المصدر: 
بمتوسطة ابن ھاني االندلسي.(مداخلة مقدمة من طرف رئیس مصلحة الدراسة واالمتحانات بمدیریة التربیة 

 .) لوالیة المسیلةللوالیة

 .159رشید أرلسان ، مرجع سابق ، ص   (1)
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وبالرغم من ھذا االھتمام  والحث الدائم  على السھر على تطبیقھا وتفعیلھا لتحسین األداء التربوي إال 

أنھا كممارسة  كما یرى بعض القائمین على تطبیقھا وخاصة من المربین، قلیلة الفعالیة ، حیث أن الدروس 

المقدمة من خاللھا لم تقدم الغایة المقصودة منھا، بسبب عدم التشخیص والعالج والمتابعة والتقییم الفردي 

للتالمیذ، كما أنھا تقدم بنفس الطریقة التي تقدم بھا في سیر الدروس العادیة، مما جعل بعض  التالمیذ 

یعزفون عنھا وخاصة الذین یتابعون الدروس الخصوصیة.إال أن ھناك من منھم من یعتبرھا ذات فعالیة  

 وتقدم دعم للتلمیذ وتحسن من مستواه الدراسي.

كما عمدت وزارة التربیة الوطنیة على تنظیم اإلعادة وفقا لمنظور بیداغوجي عالجي ، و السماح 

ألكثر فئة بإعادة السنة وخاصة التالمیذ الذین رسبوا في االمتحانات الرسمیة ومنھا البكالوریا  للتقلیل من 

/و.ت.و/ ا.ع/ المؤرخ في 801التسرب، كفتح األقسام الخاصة، كما جاء في التعلیمة الوزاریة رقم 

. والمتعلقة  بالتكفل بحاالت التالمیذ الذین أخفقوا في امتحان شھادة البكالوریا، كما ھو 2011اكتوبر 12

الحال في ثانویات والیة المسیلة  والتي كما سبق وان اشرنا إلى أنھا من الوالیات المرتبة في المراتب 

األخیرة في شھادة البكالوریا إضافة إلى أن  بعض ثانویاتھا ھي المجتمع المعني بالدراسة، والجدول التالي 

 .2011/2012تعداد التالمیذ في السنة الثالثة واألفواج التربویة ونسب اإلعادة فیھا للسنة الدراسیة یوضح 

) یبین عدد التالمیذ السنة الثالثة والمعیدین منھم و األفواج التربویة 10الجدول: رقم (
  .2011/2012للسنةالدراسیة 
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ومن خالل المعطیات المبینة في الجدول أعاله، والتي قدمت في الندوة المنعقدة بھا لتشخیص أسباب 

الفشل في االمتحانات الرسمیة، وخاصة امتحان البكالوریا، وحسب ما صرح بھ رئیس مصلحة التمدرس 

  طبقا 2011 التكفل بمعظم التالمیذ الذین أخفقوا في امتحان البكالوریا دورةواالمتحانات بالوالیة،  تم

) 4492(الراسبین من غیر المعیدین . حیث بلغ عدد 12/10/2011 المؤرخ في 801للمنشور الوزاري رقم 

 لإلعادة منھم، وبذلك أصبحت فئة المعدین تشكل 3951، تم قبول 2011في امتحان البكالوریا دورة جوان 

 من تركیبة القسم. وكما ھو معلوم أن الناجحین في كل مرة في ھذا االمتحان غالبیتھم من %31.71نسبة 

المعدین، مما یطرح عدة إشكالیات حول مدى نجاعة النظام التربوي في الجزائر بكل عناصره.  

وھل اإلعادة المدرسیة ھي بالفعل إجراء بیداغوجي و وسیلة وحل لمواجھة الفشل والرسوب 

المدرسي ؟. أم من الضروري البحث عن طرق و بدائل  وحلول لصعوبات التعلم عند التالمیذ، وتغییر 

ممارسات القائمین على العمل التربوي سواء على مستوى المؤسسات التربویة وأولیاء التالمیذ، أو على 

مستوى القائمین على بناء السیاسات التربویة والتخطیط لھذا المجال الحساس من المجتمع، وخاصة ان 

المعطیات المبینة في الجداول السابقة ، تبین "أن نسب اإلعادة بعد اإلصالح حافظت على طبیعة سیرھا 

، بمعنى أن عملیات عملیات اإلصالحومستویاتھا  وھذا بالمقارنة مع الوضعیة التي كانت موجودة قبل بدایة 

اإلصالح التي تمت لم تمس الجوانب  التنظیمیة لعملیتي االنتقال والتكرار والجوانب التي تتصل بشكل 

 .)1(مباشر مع عملیة التعلم

ب- التسرب المدرسي: 

  من أھم المشاكل التي تثقل كاھل المنظومات التربویة العالمیة، وتبرز بشكل مؤثر في حركیات 

التعلیم، ظاھرة التسرب المدرسي،التي تعتبر بدورھا من المؤشرات السلبیة الدالة على أخفاق تلك 

المنظومات في تحقیق أھدافھا، ومدى فعالیتھا وكفاءتھا. رغم تفاوت حجمھا من بلد إلى أخر، والظاھر أن 

 بلدان العالم الثالث أكثرھا معاناة من ھذه الظاھرة .

 ویزید من حدة المشكلة أن أعداد كبیرة من المتسربین من المرحلة االبتدائیة یضعون عبئا على 

االقتصاد القومي لھذه الدول، إذ أنھم ینضمون إلى فیئة المتعطلین عن العمل غیر المؤھلة لسد احتیاجات 

المجتمع من العمالة المؤھلة، وخاصة أن  أعدادا كبیرة منھم یكون لدیھا الطموح الكافي لمواصلة الدراسة 

. مما ینعكس حتما بالسلب )2(الرسمیة أو غیر الرسمیة في المستقبل لتحسین وضعھا االجتماعي االقتصادي

 .38  بوسنة محمود واخرون، دفاتر المعهد ، مرجع سابق، ص (1)
 .183  سمیرة احمد، مرجع سابق، ص (2)
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علیھا وقد ینجر البعض منھا وراء اآلفات االجتماعیة والجریمة، نھیك على ما یخلفھ  على المجتمع بجمیع 

                                                                 .  مؤسساتھ وأنظمتھ المختلفة

 القوم في – تسرب ، یتسرب، تسرب الماء ، سال"وكلمة  التسرب لغویا جاءت بمعان متعددة 

 )1("الطریق : تتابعوا الجاسوس في البلد، دخلھ خفیة

أما في المعنى االصطالحي فقد أعطیت لھ عدة تعریفات تحمل في معناھا الفشل أو االنقطاع أو 

أنھ ظاھرة ترك "الھجر، ورغم االستخدامات المختلفة فھي تحمل نفس الداللة . فھناك من یعرفھ على 

المراھقین واألطفال للمدرسة، أو انقطاعھم عنھا لفترات طویلة أو بصورة نھائیة قبل وصولھم إلى نھایة 

 وھذا یعني أن التسرب یمس مختلف المراحل العمریة، أي مختلف )2("المرحلة التعلیمیة التي یتواجدون فیھا

 المراحل التعلیمیة .

 كما یعرف على انھ "ترك التعلیم قبل إتمام مرحلتھ، أو ترك الدارس للبرنامج لسبب من األسباب قبل 

. ونستشف من ھذه التعریفات )3(نھایة السنة األخیرة من المرحلة التعلیمیة التي سجل فیھا، أو إحدى سنواتھا

أن التسرب المدرسي یمس فیئة التالمیذ الذین الیستطعون مواصلة دراستھم في المراحل التعلیمیة الالحقة 

مع زمالئھم في نفس المستوى من التالمیذ، النقطاعھم عن الدراسة سواء بسبب تكرار (اإلعادة)، وطردھم 

من المدرسة  نتیجة لضعف تحصیلھم، وھذا یكون  في المراحل التعلیمیة ما بعد اإللزامي،  كما ھو الحال 

في التعلیم الثانوي. 

 سنة لظروف قاھرة 16الذین تخلوا عن الدراسة بمحض إرادتھم قبل بلوغ السن اإللزامي أو أولئك 

 سواء كانت مادیة او صحیة أو اجتماعیة...الخ.

 تذكر في "الظاھرة و مدى اتساعھا في منظومتنا التربویة ، فنجدھا بعدما كانت  حجم    وعن

السبعینیات كنموذج في كل نشریات الیونسكو لنجاحھا في تطویر نسبة التمدرس بسرعة، وخاصة في 

الوسط الریفي، وأكثر من ذلك برفع نسبة تمدرس البنات في الریف، فإن كل المجھودات التي بذلت تبقى 

رھینة ظاھرة التسرب المدرسي التي تزید وضع المدرسة تفاقما، وترھن بذلك استقرار المجتمع حیث تسبب 

 .188على بن هادیة و آخرون ، مرجع سابق ، ص  (1)
 .348عمر عبد الرحیم نصر اهللا ، مرجع سابق ، ص  (2)
 .102 ، ص2003، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، 1، طمعجم المصطلحات التربویة والنفسیة  حسن شحاتة وآخرون، (3)
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وھذا ما تؤكده اإلحصائیات  الصادرة عن . )1(في تسرب ورسوب آالف المتمدرسین على المستوى الوطني

 مصالح وزارة التربیة المتخصصة في ھذا المجال، وكما ھو مبین في الجدول التالي:

) یبین نسب التسرب في التعلیم الثانوي ( العام والتقني) على المستوى الوطني 11جدول رقم(
). 2006الى غایة1971حسب سنوات الدراسة والجنس للسنوات الدراسیة للفترة الممتدة مابین (

 نسبة التسرب

السنة 
 الدراسیة

 نسبة التسرب

السنة 
 الدراسیة

سنة ثالثة 
 ثانوي

سنة ثانیة 
 ثانوي

سنة أولى 
 ثانوي

سنة 
ثالثة 
 ثانوي

سنة ثانیة 
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 ثانوي
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 13،المعهد الوطني للبحث في التربیة،ص2002)،وقائع الملتقى غردایة ، ماي 4 ( الجزائريالتسرب المدرسي فدفاتر المعهد ،   (1)
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31
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اعتمادا على إحصائیات مدیریة التخطیط، المدیریة الفرعیة  الجدول من تصمیم الباحث المصدر:

 ، مرجع سابق.2006، لإلحصائیات

فالمتصفح لھذه المعطیات یالحظ مدى اتساع حجم ھذه الظاھرة التي باتت تقلق القائمین على ھذا 

القطاع الحساس، وحتى على مستوى السیاسة العامة للدولة،.لذا كانت من عوامل ودوافع اإلصالح التربوي 

من فترة إلى أخرى ،كما كان الحد منھا من األولویات التي وضعھا المشرع الجزائري من خالل 

اإلصالحات األخیرة للمنظومة التربویة.حیث یالحظ وكما تبینھ المعطیات  أن نسب التسرب في التعلیم 

الثانوي أكثر حجما في الفترة التي سبقت ھذه اإلصالحات وخاصة في السنة الثالثة ثانوي كما ھو الحال في 

، وھذه المعطیات وكما ھو معروف تترجم بدورھا %52.27) حیث بلغت 1990-1989السنة الدراسیة (

. والمالحظ أیضا ومن خالل تطور ھذه الظاھرة ارتفاعھا في انخفاض نسب النجاح في شھادة  البكالوریا

مستوى األولى ثانوي ، وفي نفس الفترة. إال أن نسب التسرب شھدت بعد ذلك وفي بدایة األلفیة انخفاض 

طفیف، وخاصة مع بدایة سنوات اإلصالح التربوي ، وخاصة لدى تالمیذ الثالثة ثانوي الرتفاع نسب النجاح 
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 وھذا االرتفاع "الیعود الى %50 حیث تجاوزت نسبة2005/2006في البكالوریا .بدایة من السنة الدراسیة 

تأثیر عملیات اإلصالح على ھذا النوع من المخرجات، وإنما یعود إلى االھتمامات التي بدأت السلطات 

المركزیة تولیھا ألقسام االمتحانات الرسمیة في السنوات األخیرة، حیث الحظنا تشجیعات وتھدیدات 

ومساعدات غیر مسبوقة للمسئولین على المؤسسات التربویة من اجل بذل كل المجھودات وخلق الشروط 

 .)1(المناسبة لرفع نسب النجاح في الشھادات الوطنیة"

 وھذا ما تؤكده التعلیمات والمناشیر الوزاریة، التي جاءت وفي ھذا اإلطار لتطبیق  مجموعة من 

اآللیات، وتفعیل وخلق بعض الممارسات المھنیة في الوسط التربوي، ومن أھمھما المنشور الوزاري رقم 

، إضافة إلى 27/01/2007 المؤرخ في 89/07. وكذا المنشور الوزاري رقم 2006 المؤرخ في 526

 ، والخاص بتنظیم دروس الدعم  والتقویة،15/15/2007 بتاریخ 10/07المنشور الوزاري رقم 

وقد حدد في ھذه المناشیر وغیرھا اإلجراءات العملیة و التنظیمیة و البیداغوجیة، الموجھة للتالمیذ 

 المقبلین على االمتحانات الرسمیة وأھمھا شھادة البكالوریا.

 :)2(ومن أھم ھذه العملیات  والنشاطات ما یلي

 - اختیار أحسن األساتذة للتدریس في ھذه األقسام.

 - الحرص على مداومة األساتذة في ھذه األقسام.

 - متابعة المفتش ألساتذة ھذه األقسام بصورة مستمرة.

 - وجوب تطبیق البرنامج في ھذه األقسام بصورة كلیة.

 - العمل على تنظیم حصص االستدراك و حصص الدعم. 

 - العمل على تنظیم المذاكرة المحروسة و المراجعة ضمن أفواج. 

، أعمال الملتقى تأمالت حول مدى فعالیة اإلصالحات التربویة في الجزائر، الرهانات األساسیة لتفعیل اإلصالح التربوي في الجزائر  بوسنة محمود ، (1)
، 2009، منشورات مخبر المسالة التربویة في الجزائر في ظل التحدیات الراهنة، دفاتر المخبر، العدد الخامس 2009 ماي 07-06الثالث المنعقد 

 .18كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص
 .19المرجع نفسه ، ص   (2)
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 وللسھر على تطبیق ھذه اإلجراءات والعملیات تم تكوین جھاز لمتابعة و تقییم ھذه النشاطات یتكون 

 من لجان بیداغوجیة على المستوى الوزاري ،وعلى المستوى الوالئي ، وعلى مستوى كل مؤسسة تربویة.

وإضافة إلى ماسبق و للحد من ظاھرة الفشل المدرسي والتسرب المدرسي، عملت وزارة التربیة  

الوطنیة إلى التفكیر في الترتیبات الواجب اتخاذھا قصد اإلحاطة بصعوبات التعلم لدى بعض التالمیذ." 

وتتوخى ھذه الترتیبات الجدیدة جرد جمیع الوسائل الالزمة ووضعھا في متناول المعلمین لتمكینھم من حث 

التالمیذ على مواصلة المسار الدراسي. وترتكز ھذه الوسائل بصورة أساسیة، على األدوات والوسائل 

البیداغوجیة القادرة على مساعدة المعلمین على تصور حصص االستدراك بفعالیة اكبر من جھة، ومساعدة 

المتعلمین على تجاوز اخفقاتھم وتدارك ثغراتھم من جھة أخرى، ومن ثم االنتقال إلى المستویات الدراسیة 

. وفي ھذا اإلطار تم إرسال مذكرة منھجیة حول تحلیل الممارسات المھنیة  إلى مدیریات التربیة  )1(االعلى"

. والمؤرخة في 79/0.3/10إلرسالھا إلى المؤسسات التربویة( التعلیم الثانوي) للتطبیق تحت رقم:

. والتي حملت بعض العملیات واآللیات وتفعیل ماھو موجود في الواقع من طرف المربین 04/07/2010

في المجال البیداغوجي  والتربوي .ومن  القواعد العلمیة التي تأتي  بالتكوین العملي عن طریق تحلیل 

 الممارسات المھنیة كما جاء في ھذا المنشور مایلي:

- التحكم في تقدیر الحجم الزمني لتقدیم الدروس وفق درجة أھمیتھا من خالل التمییز بین محاور 

البرنامج و تصنیفھا حسب حداثتھا لدى التالمیذ و مستوى صعوبتھا بالنظر للمكتسبات القبلیة للتالمیذ، كأن 

یشار بعالمة * للمحاور الھامة و عالمة ** للمحاور الھامة جدا و عالمة *** للمحاور ذات األھمیة البالغة 

 و یوزع التوقیت المخصص لھا على أساس ھذه األھمیة.

- تفادي التناول الخطي/ اآللي لمعالجة الموضوعات المقررة في المناھج و یكون ذلك عن طریق 

 االستعانة باستعمال التكاملیة بین المحاور و توظیف طریقة دمجھا؛

- توظیف العمل الالصفي من أجل التحضیر التدریجي للتالمیذ لتناول محور جدید من البرنامج 

ویمكن أن یكون ذلك من خالل اختیار مسائل تمھیدیة ضمن فروض منزلیة ترتكز على مكتسبات قبلیة لدى 

التلمیذ لتقدیم ھذه المفاھیم الجدیدة، حیث یسمح لھم ذلك بالمشاركة الفردیة في بناء تعلماتھم و یفید في ربح 

الوقت و التخفیف من الدرس اإللقائي كما یمكن ذلك من خالل استباق الحصة الموالیة بمجموعة من األسئلة 

 یحضرھا التالمیذ خارج الحصة؛

 .157  بوبكر بن بوزید، مرجع سابق، ص (1)
                                                           



 

                                                                  210 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 المردود التربوي في الجزائر و: التعلیم الثانويالثالثالفصل 

 االستعمال المنظم للسبورة وتجنب التكرار –مثال –- اعتماد أسالیب النجاعة في التدریس من حیث 

العقیم باعتماد طریقة تكرار "الفكرة " من قبل التالمیذ أنفسھم تشجیع عمل التالمیذ في أفواج وغیر ذلك مما 

 یسمح بربح الجھد والوقت والتقویم الفردي....

- تدریب التالمیذ على استعمال تقنیات تلخیص األفكار وتدوین المعلومات مباشرة دون وقت مقتطع 

مخصص للنقل من السبورة أثناء الحصة، مع إرشادھم إلى ضرورة مراجعتھا وإعادة تنظیمھا خارج القسم. 

 وفي ذلك ما ینفع في تحضیر التالمیذ للدراسات الجامعیة؛

- تجنب الوقت الضائع بین الحصص بإلزام التالمیذ باالنضباط و تحسیسھم بمسؤولیتھم في تدارك 

 الوقت الضائع.

- كما عملت على تفعیل حصص الدعم والتقویة، باعتبارھا كعالج بیداغوجي، موجھ خاصة للتالمیذ 

المقبلین على االمتحانات الرسمیة، وحاولت تسخیركل االمكانیات البشریة والمادیة لھذه العملیة والتي شھدت 

تحسن وتطور من حیث الدعم المادي والبشري، والجدول التالي یبین ذلك والخاص بالعملیة بقطاع التربیة 

لوالیة المسیلة.   

) یبین حصص الدعم والتقویة المنظمة بالمؤسسات التربویة لمراحل التعلیم 12الجدول رقم (
 المختلفة لوالیة المسیلة.

االعتماد المالي 
 عدد المؤطرین المخصص للدعم(دج)

عدد التالمیذ  عدد األفواج
الطور  الفترة نالمستفیدي

 التعلیمي
 تربویین اداریین 

/
 

/
 

/
 

/
 

/
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/
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/
  / /
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/
 / 890 416 18430 2005 - 2009 

18005580.00 896 6300 1728 50492 2010 - 2012 
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/
 

/
 

/
 

/
 1999 - 2004 

وي
ثان

 ال
لیم

لتع
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11877080.50 146 560  6180 2005 - 2009 

20638500.00 259 1588 481 13532 2010 - 2012 

 الملتقى الوالئي حول نجدة التربیة بالمسیلة مرجع سابق. المصدر:

 



 

                                                                  211 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 المردود التربوي في الجزائر و: التعلیم الثانويالثالثالفصل 

وبالرغم من تفعیل بعض ھذه الممارسات والعمل على نجاعتھا، لتحسین وتطویر األداء التربوي  كما 

یراھا القائمین على عملیة اإلصالح التربوي، انطالقا من الواقع المعاش، إال أنھا تبقى وحدھا غیر كافیة 

فكما ھو معروف أن أسباب اإلخفاق المدرسي، من رسوب وتسرب تعود وكما تناولناھا في صفحات سابقة 

إلى جملة من العوامل المتشابكة والمتداخلة، والتي تشترك فیھا أطراف وجوانب متعددة، منھا ما یعود إلى 

الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة لألسرة و المجتمع، أو ما یعود إلى التلمیذ في حد ذاتھ من خالل 

صحتھ ونفسیتھ وما یتمتع بھ من إمكانیات وقدرات عقلیة وجسمیة، نھیك عن  األسباب  التي تعود إلى 

 النظام التربوي وما یحویھ في حد ذاتھ. 

وھذا یعني عدم وجود حل جذري لھذه المشكلة، فالعالج یتطلب إعادة تقویم النظام التربوي ككل من 

خالل األھداف وإمكانیة تحقیقھا وطبیعة المناھج ومدى مناسبتھا، ودور المدرس والتلمیذ وطرق وأسالیب 

التدریس وأسالیب التقویم المتبعة، كذلك دراسة الظروف االجتماعیة واالقتصادیة ذات التأثیر المباشر على 

النظام التربوي والتلمیذ، باإلضافة إلى دراسة العالقة بین المدرسة ومؤسسات المجتمع، والحوافز التي 

التي . )1(تقدمھا الدولة للمتعلمین لتحدید جوانب القصور والعمل على التوصل إلى حل متكامل لھذه المشكلة

 تؤثر على المردود التربوي ، لمنظومتنا التربویة. وما تخلقھ من أثار على الفرد والمجتمع. 

ھذه بعض مظاھر المردود التربوي السلبیة، والتي باتت ترھق النظام التربوي الجزائري، والتي  

تتطلب تضافر جھود كل القائمین على العملیة التعلیمیة من قمة الھرم التعلیمي، من ساسة ومخططین 

ومشرعین لھذا النظام الى القائمین على تطبیق ھذه السیاسة التربویة، من اداریین ومربین، وحتى أولیاء وال 

 ننسى دور الباحثین في ھذا المجال.

  وكما للمردود التربوي من مظاھر سلبیة، لھ في المقابل، مظاھر ایجابیة ومنھا:

 التفوق الدراسي:- 2

اشار أبرھام إلى التضارب المسرف في تعریف مصطلح التفوق، حیث جمع احد طالبھ حوالي 

) مصطلحا للتفوق ضمنھا بحثا دراسیا، قام بإجرائھ. وقد یعكس ھذا مدى حیرة المتخصصین في 113(

 .)2(المجاالت التربویة، والتعلیمیة في تحدید، التفوق وتعریفھ وتقدیره وتعیینھ وماھیتھ وكنھھ وھویتھ

 .185  سمیرة احمد مرجع سابق، ص (1)
 .105 ، ص2011، دار المعرفة الجامعیة للنشر والطباعة والتوزیع،االسكندریة،الصحة النفسیة والتفوق الدراسي  مدحت عبد الحمید، (2)
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 ومن اھم المحكات التي لجأ الیھا الباحثین والمختصین في ھذا المجال ( الذكاء- التحصیل الدراسي- 

 محكات متعددة).

 - فبالنسبة لمحك الذكاء:فقد اعتمد القائلین بھذا المحك على اساس نسبة الذكاء.

 - اما بالنسبة لمحك التحصیل الدراسي: فقد اعتمدوا على التحصیل او االنجاز.

 - وبالنسبة للمحكات المتعددة:

حیث رأى بعض الباحثین ضرورة عدم االكتفاء، بمحك بعینھ لتعریف التفوق، بل وجوب االعتماد 

على أكثر من محك، أو معیار مثل الذكاء، والتحصیل، واراء المدرسین، وسجالت المدرسة، واختبارات 

 )1 (القدرات الخاصة، والقدرات االبتكاریة، وما الى ذلك.

 االفراط – وارتبط ھذا المفھوم بمفاھیم كثیرة منھا الذكاء- النجاح او الفشل- التأخر الدراسي 

 والتفریط التحصیلي.

 :)2( ویظھر التفوق في جوانب متعددة، وفي صور مختلفة منھا المجاالت االتیة على سبیل المثال

  - المجاالت العقلیة.

 - المجال االبداعي مثل ( الشعر، واالدب، والروایة، والقصة).

 - المجال العلمي مثل (االخترعات العلمیة والتكنولوجیة- واكتشاف مصادر الطاقة الجدیدة).

 -المجال الھندسي والمیكانیكي.

 والفنون – التصویر- العمارة- الزخرفة- وفنون المسرح –- المجال الفني مثل ( الرسم- النحت 

 االذاعیة والسینمائیة).

والمالحظ  في المدرسة الجزائریة، ان محك التحصیل الدراسي ھو االكثر اعتمادا فیھا، وبالرغم من 

السلبیات التي تم  تناولھا فیما سبق كمؤشرات على مردود المنظومة التربویة الجزائریة، ففي المقابل ھناك 

بعض االیجابیات في ھذا المجال والتي یجب التنویھ بھا، وھي ان المدرسة الجزائریة، انجبت اعداد كبیرة 

من المتفوقین، والتي تشھد لھم المحافل العلمیة الدولیة، والتي ثبتت جدارتھم، في مختلف المجاالت العملیة 

 .106  مدحت عبد الحمید، مرجع سابق، ص(1)
 .109-108  المرحع نفسه، ص (2)
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وغیرھا. وللتفوق الدراسي عوامل كثیرة بعضھا قد یتعلق بالتلمیذ ذاتھ، وبعضھا االخر یتعلق بالبیئة التي 

 یعیش فیھا سواء كانت اسریة او مدرسیة، نحاول في مایالي االشارة الى اھمھا وھي:

 ومن اھمھا :العوامـل الفردیة : 

 - الذكاء :

یعرف بینیھ الذكاء : ھوقدرة الفرد على الفھم واالبتكار والتوجیھ الھادف للسلوك و النقد الذاتي" اي 

أن الذكاء یتألف من اربع قدرات ھي: الفھم واالبتكار والنقد، والقدرة على توجیھ الفكر في اتجاه معین 

واستبقائھ فیھ. والذكاء كلمة مجردة أو تكوین افتراضي الیشیر الى شیئ مادي ملموس یمتلكھ الفرد، أي أننا 

 .)1(النالحظھ مباشرة وال نقیسھ قیاسا مباشرا، إنما نستدل علیھ من اثاره ونتائجھ

أثبتت العدید من الدراسات التي أجریت في العالقة بین الذكاء، والتفوق االكادیمي سواء في وقد 

انجلترا على ید سیرل بیرت، أو في امریكا على ید بوند، وتیرمان، وغیرھما ان ھناك عالقة ارتباطیة 

موجبة  بین ھذین المتغیرین . وعلى ذلك یلعب الذكاء دورا مھما في عملیة التفوق التحصیلي، بمعنى 

. )2(لدى االشخاص المرجو تفوقھم ضرورة توفیر قدر من مناسب من الذكاء

 - االستعدادات :

من المعلوم ان الذكاء وحده الیكفي للنجاح في كثیر من أمور الحیاة، إذا  كان أداؤھا یتطلب وجود 

استعدادات خاصة لدى الفرد فعلى سبیل المثال الیكفي للنجاح في الدراسة او الوظیفة أو المھنة أن یكون 

الفرد ذكیا، بل البد من توافر استعدادات خاصة في ھذا المجاالت. فاذا كانت القدرة ترتبط باألداء الذي یسفر 

عنھا ویدل علیھا، فان االستعداد قوة كامنة في اإلنسان ویدل على الناحیة التنبؤیة للقدرة أو االداء في 

.  واالستعدادات متنوعة وتحوي مجاالت كثیرة كاالستعداد الغوي، واالستعداد المیكانیكي أو )3(المستقیل

 الھندسي، واالستعداد الفني والموسیقي، واالستعداد االكادیمي وغیرھا. 

 - القدرات العقلیة:

تعتبر القدرات العقلیة من اھم المؤشرات الدالة على التفوق الدراسي، وھي متنوعة، كالقدرة على 

التحلیل والتركیب القدرة اللغویة والقدرة على فھم العالقات بین األشیاء، و القدرة على الفھم واالستعاب 

 .113  عمر احمد الهمشري، مرجع سابق، ص(1)
 .115مرجع سابق، ص  مدحت عبد الحمید، (2)
 .118  عمر احمد الهمشري، مرجع سابق، ص(3)
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بسرعة، والقدرة على االستنتاج واالستدالل، والمناقشة، ... وغیرھا من القدرات العقلیة التي تمیز المتفوقین 

 عن غیرھم من المتمدرسین.

 - الدافعیة :

تعتبر الدافعیة من اھم العوامل الكامنة، وراء التفوق لما لھا من اھمیة في تحفیز التلمیذ، نحو النجاح 

والمثابرة  والتفوق، فھي بمثابة الدافع والموجھ والمراقب الذاتي لھ، وقد كشفت على ذلك كثیر من الدراسات 

التي بحثت في ھذا العامل. وما احوج تالمیذنا لھذا العامل وخاصة في وقتنا الحالي والذي یتعرضون فیھ 

 لمغریات قتلت فیھم ھذه الدافعیة والحماس،  نحو التعلم والتفوق فیھ.

 - مستوى الطمـوح :

یلعب الطموح دورا ھاما في دفع التلمیذ نحو التمیز والتفوق بین أقرانھ وكذا تحقیق اھدافھ وغایاتھ في 

المستقبل، عن طریق خطط وطموحات  یرسمھا ویعمل على تحقیقھا، وھذا مااثبتتھ كثیر من الدراسات 

والتي اجریت في بیئات مختلفة، من اھمیة الطموح في دفع الشخص نحو التفوق. 

 - الرضا عن الدراسة :

ھنالك كثیر من الدراسات التي أثبتت عالقة التفوق األكادیمي بعملیة رضا الفرد عن الدراسة، و لقد 

دلت نتائج الدراسة التي قامت بھا سھام الخطاب على طلبة المدرسة الثانویة و طالباتھا الى أن ھناك عالقة 

بین الرضا عن الدراسة، و التحصیل، حیث وجدت الباحثة أن الطلبة األكثر رضا عن دراستھم كانوا أكثر 

تحصیال من الطلبة األقل رضا، بینما لم یكن ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین الطالبات األكثر رضا، و 

. )1(األقل رضا في مستوى التحصیل

 : دورالمؤسسة التعلیمیة في االھتمام ورعایة المتفوقین - 

تلعب المؤسسة التعلیمیة وخاصة  الثانویة منھا دورا ھاما في رعایة المتفوقین من خالل مجموعة من 

 :)2(االدوار من اھمھا

 تعزیز ثقة الطالب بنفسھ وتقدیر ذاتھ وتقییم قدراتھ وتحدید اھدافھ بواقعیھ ومساعدتھ في السعي نحو -

 تلك االھداف واالستعدادات لبذل الجھد المطلوب.

   .117 مرجع سابق، ص ،مدحت عبد الحمید  (1)
 .326-325، عالم التربیة،  صاالنشطة غیر الصفیة ودوره فیرعایة الطالب الموهوبین بالمرحلة الثانویة  علي بن ناصر عالمي ریاني، (2)
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 مساعدة الطالب على تنظیم وقتھ وترتیب أولویاتھ وتوظیف الوقت والجھد في سبیل مایحقق -

 مصلحتھ، ویعود بالنفع علیھ وعلى مجتمعھ.

 تنمیة روح المبادرة لدى الطالب ورفع معنویاتھ بحیث الیستسلم في حالة مروره بتجربة فشل او -

 موقف غیر ناجح في حیاتھ.

 توفیر البیئة التربویة التي تحفز الطالب لمزید من التعلم الھادف المشوق بجیث یمكن مالحظة -

 قدرات الطالب.

 اعتماد استراتجیات التدریس القائمة على تنمیة تفكیر الطالب ومشاركتھ االیجابیة في عملیة التعلم -

 وتعلیمھ كیف یتعلم.

 أن تقوم المدرسة بإتاحة خبرات تربویة خاصة للطالب من اجل تدریبھم مھارة حل المشكالت  -

 وعدم التقید بالمواضیع الدراسیة.

  تركیب المواقف التعلیمیة بحیث تتحدى قدرات الطالب وتبرز مھاراتھ في التفكیر وحل المشكالت.-

 تقدیم البرامج االثرائیة المناسبة لقدرات الطالب سواء داخل الحصة الدراسیة أو خارجھا، وتنویع -

 ھذه البرامج...

 تعوید الطالب على دقة المالحظة وحثھ على النظر الى الظواھر والبحث عن اسبابھا والسعي الن -

یرى في االشیاء المألوفة دقائق وأسرارا غیر مألوفة. 

 : المردود التربوي في ظل عواملھ االساسیة –سادسا

 لقد كانت النظرة القدیمة إلى التربیة على أنھا خدمة تقدم للمواطن بدون مقابل 

 أي بمعنى أنھا بدون مردود اقتصادي وأضح .غیر أن التجارب أثبتت فیما بعد عكس ھذه النظرة، من أن 

التربیة تعد من أفضل المشاریع االستثماریة. بمعنى أن ما یتم إنفاقھ علیھا من رؤوس األموال یتم تحصیلھ 

 .)1(فیما بعد بأضعاف مضاعفة. واألمثلة على ذلك كثیرة

 مالذي تسھ األخیرھذا   عملیة استثمار لھ عائد ومردود،إلىانتقل التعلیم من مجرد خدمة تؤدى ومنھ 

والتي لھا األثر البالغ  في رسم مسار العملیة التربویة، وتوجیھھا الوجھة ،  المتعددةفیھ جملة من العوامل

السلیمة، یرتبط بعضھا مباشرة بنظام التعلیم نفسھ، ویرتبط  البعض األخر بظروف المجتمع االقتصادیة 

 .78  هادي  مشعان ربیع، اسماعیل محمد بشیر، مرجع سابق، ص(1)
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 مدرسیة. أو أسریة بیئة، سواء كانت ما یحیط بھ منلتلمیذ في حد ذاتھ، ولیعود  منھا ماواالجتماعیة و

یلي :   ما التي سیتم عرض أھمھا فيوغیرھا من العوامل

العوامل المتعلقة بالتلمیذ:  - 1

  - العوامل العقلیة: 

 ولھا تأثیر كبیر على  مردوده آخر إلىوالمتمثلة في قدرات الفرد العقلیة، والتي تختلف من شخص 

 الدراسي، التي قام ببحثھا التأخر من مئات حاالت 10 نحوأن الذكاء "حیث وجد بیرت أھمھاالدراسي، ومن 

 التأخر. إلحداث الغباء الذي یكون وحده كافیا إلىترجع 

 0,8 إلى 0,3 معامالت االرتباط بین مقاییس القدرة ومقاییس التحصیل تقع بین أن إلى ویشیر سوبر 

في المدرسة الثانویة، وھذا یعني أن جزءا ھاما من التباین في التحصیل تقرره عوامل القدرة العقلیة كما 

 الدراسيیعني أن ھنالك عوامل عدیدة أخرى قد تؤدي دورا حاسما في تفسیر التباین بین القدرة والتحصیل 

فقد یتصف الفرد ذو المستوى العالي من الذكاء ببعض السمات التي تعوقھ عن استخدام ھذه المقدرة في 

، التي قد یعانیھا سواء في )1(التحصیل الدراسي فقد یكون مثال فاتر الحماسة و شارد الذھن بسبب المشاكل

البیت أو في المدرسة، نھیك عن عدم توفر مناھج تربویة، وطرق تدریس تتماشى مع ذكائھ، إضافة إلى 

 فقدان المنبھات االیجابیة والمحفزة في البیئة المدرسیة . 

 ومن القدرات العقلیة التي لھا تأثیر كذلك على المردود الدراسي لتلمیذ، الذاكرة، أي قدرة الفرد على 

استدعاء األلفاظ واألفكار والمعلومات بصفة عامة ، وكذا القدرات الخاصة، كالقدرة اللغویة والمتمثلة في 

القدرة على فھم معاني الكلمات وإدراك العالقة بینھما بطریقة تؤدي إلى الفھم الصحیح والدقیق لمعاني 

التعبیرات اللغویة. وما أحوج مدارسنا الختبارات تقیس مثل ھذه القدرات، العتمادھا في عملیات التقویم 

 سواء المتفوقین منھم أو المتأخرین، للقیام بعملیات عالجیة ذالتربوي، وكذا الكشف عن قدرات التالمي

للضعاف منھم ودعمھم من جھة، واھتمام وتشجیع للمتفوقین منھم من جھة أخرى، وكذا لتوجیھھم العلمي، 

 النقطة التي یتحصلون علیھا في االمتحانات المعیار األساسي والوحید لتحدید مصیرھم الدراسي ىوال تبق

والمھني من بعد. 

 

، العدد  2011، مجلة علمیة محكمة تصدرعن مخبر التربیة واالسبتمولوجیا بالمدرسة العلیا لالساتذة ببوزریعة التربیة واالبستیمولوجیا  اسماء خویلد،(1)
 . 159االول، ص

                                                           



 

                                                                  217 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 المردود التربوي في الجزائر و: التعلیم الثانويالثالثالفصل 

 - العوامل الجسمیة:

  وھي الحالة العضویة العامة للتلمیذ، والتي تلعب دورا كبیرا في مردوده الدراسي، والتي تشمل 

نواحي عدیدة منھا: البنیة الجسمیة العامة، حیث أكدت الكثیر من الدراسات أن ضعف البنیة الجسمیة یحول 

دون قدرة الفرد على االنتباه والتركیز، ومتابعة الدروس، ویصبح أكثر عرضة للتعب واإلرھاق واإلصابة 

باألمراض. كما أن سالمة الحواس شرط أساسي وخاصة حاستي السمع والبصر في التعلم والتحصیل 

إضافة إلى أن وجود بعض العاھات الجسمیة، كالصعوبة في النطق واضطراب الكالم كالتأتأة وغیرھا، وكذا 

 العیوب الجسمیة والتي تشعر التلمیذ بالنقص أمام زمالئھ، قد تكون من أھم أسباب فشلھ.

 - العوامل النفسیة:  

میذ قد تؤدي دورا ھاما في تحدید مستوى نشاطھ واجتھاده، وقد بینت الدراسات لإن الحالة النفسیة للت

أن االتزان المزاجي وحاالت القلق واالضطراب العصبي كلھا عوامل قد تؤثر كثیرا في أعمال التالمیذ التي 

 لذا یكثر تأخر من یتصرفون بھذه الصفات في الحساب ویكون خطھم ردیئا االنتباه،تتطلب الدقة وتركیز 

وأعمالھم ینقصھا الترتیب والنظام. 

 وھدفت إلى معرفة العالقة بین القلق 1981وھذا ما أكدتھ الدراسة التي قام بھا أوتیل في سنة 

والتحصیل الدراسي وخلصت إلى وجود فروق جوھریة بین فئات التالمیذ، حیث وجد أن مستوى التحصیل 

الدراسي للتالمیذ ذوي القلق المنخفض أحسن وأفضل من مستوى التحصیل الدراسي للتالمیذ ذوي القلق 

 العالي أو المرتفع.

) على أن التالمیذ الذین یعانون من تحصیل دراسي منخفض 1994ومن ناحیة أخرى  یؤكد زلزلة(

یوجد لدیھم توجھ عدواني تجاه اآلخرین وخصوصا ممثلي السلطة واإلدارة وھم یشعرون باالكتئاب الدائم 

ومن الصفات الممیزة للتالمیذ منخفضي التحصیل الدراسي الخضوع  واالندفاعیة و سھولة االنقیاد  والتبعیة 

الحذروالتواضع والتمرد والحساسیة، واالنبساط والبساطة واالغتراب والعدوانیة السلبیة واالكتئاب 

.وبالتالي فإن الحالة النفسیة التي یكون علیھا التلمیذ، تؤثر بشكل كبیر على مردوده الدراسي، سواء )1(والقلق

بالسلب أو باإلیجاب، وتتحكم كما رأینا فیھا حاالت انفعالیة وشعوریة متنوعة، توجھ قوة الدافعیة للتعلم لدیھ 

 ودرجة المیل للدراسة.

. 160  أسماء خویلد، مرجع سابق، ص(1)
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 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 المردود التربوي في الجزائر و: التعلیم الثانويالثالثالفصل 

 العوامل المتعلقة باألسرة :- 2

العائلة ھي التي تربي األبناء وتمدھم بقواعد التنشئة االجتماعیة الصحیحة وتحافظ علیھم من اإلخطار 

والتحدیات والمنزلقات التي قد یتعرضون لھا وتھیئ لھم البیئة الصالحة واألجواء المناسبة التي تساعدھم 

على النمو والتكیف واالستقرار. فضال عن أھمیتھا في تدریب األبناء على األدوار االجتماعیة الوظیفیة التي 

یشغلونھا في المجتمع. وأخیرا تؤدي العائلة دورھا المھم في حث األبناء على الدراسة واالجتھاد والتحصیل 

 ، ودعمھم ومساندتھم في ذلك .)1(العلمي وإرشادھم إلى المھن واألعمال التي یتخصصون فیھا مستقبال

  وتعتمد األسرة على عوامل ومقومات معینة للقیام بمھامھا تلك، ومن أھمھا:

  المستوى التعلیمي والثقافي  للوالدین:-  

یلعب المستوى التعلیمي دور كبیر في المردود الدراسي للتلمیذ وھذا ماكشفت علیھ الكثیر من 

الدراسات التربویة والنفسیة، ما التجاھات الوالدین وقیمھم، ومستواھم التعلیمي في ذلك، ومنھا دراسة 

 "إللقاء الضوء على ذوي 1980(جارالند)  والتي قام بھا لنیل دراجة الدكتوراه من جامعة متشیجان عام 

) من 90 التربوي، اختار الباحث عینة قوامھا(مالتحصیل العالي، والمنخفض في برنامج میتشان للتقیي

المدارس اإلعدادیة وأسفرت نتائجھ عن أن الخلفیة األسریة والقیم الوالدیة، وإدراك المدرسین لتلك القیم 

  من حیث مستواھم التعلیمي والثقافي، مھم جدا في ذلك.)2(واالتجاھات، والتوقعات، وعوامل تأثیر الوالدین"

فالتلمیذ الذي یحاط بأسرة تدعمھ تربویا ومعنویا یجتاز في غالب األحیان أكبر المراحل الصعبة التي 

تعترض كل عمل تعلیمي، ألنھ ال یشعر بأي قطیعة بین وسطھ العائلي والعالم المدرسي أین یجد االھتمامات 

والدوافع نفسھا، وعلى العكس من ذلك فإن االتجاھات السلبیة لإلباء نحو المدرسة واالنتقاص من قیمة العلم 

والمعلم قد تؤثر سلبا على نظرة التلمیذ. لذلك قد یكون للبیئة الثقافیة لألسرة دور في التحصیل الدراسي 

لألبناء من خالل توفیر التكوین اللغوي والفكري، وینتج ھذا من خالل ما یتوفر في المنزل من كتب 

، وتعوید االبن على جو القراءة والمطالعة، )3(ومجالت ودوریات ومن وسائل لعب وإیضاح وإعالم

وتوجیھھ نحو المراجع القیمة والمفیدة حسب عمره ومرحلة تمدرسھ العلمیة، والبحث المستمر على اآللیات 

 لتعزیز الجوانب االیجابیة في شخصیتھ.

 .141، ص2005، دار وائل للنشر والتوزیع،عمان، 1،طعلم االجتماع التربوي  احسان محمد الحسن، (1)
. 120  مدحت عبد الحمید، مرجع سابق، ص(2)
 .112  نوال زغیبة، مرجع سابق، ص(3)
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 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 المردود التربوي في الجزائر و: التعلیم الثانويالثالثالفصل 

 - المستوى االقتصادي لألسرة:

 للمستوى المادي لألسرة دور كبیر في التحصیل الدراسي ألبنائھما فكما ھو معلوم أن من بین 

متطلبات التمدرس توفر قدر من الضروریات والشروط المادیة، سواء ما تعلق األمر بمظھر التلمیذ أو 

بأدواتھ المدرسیة وكتب ومراجع أو وسائل أخرى كجھاز الكومبیوتر واالنترنت والدروس الخصوصیة 

وغیرھا والتي أصبحت ضروریة في وقتنا الحالي،  وعم توفرھا قد یشعر التلمیذ بالنقص أمام زمالئھ مما 

 قد یكون من أسباب تخلیھ على الدراسة، وإھمالھا.

 كما ذھبت سناء محمد إلى أن الفقر قد یكون من أقوى أسباب التأخر الدراسي، فسوء التغذیة 

والمرض وتكلیف التلمیذ بالقیام ببعض اإلعمال المنزلیة كمساعدة األسرة مما یعیقھ عن متابعة الدراسة. 

 بقولھ "قد ثبت لعلماء النفس والتربیة 2000وھو نفس الطرح الذي یذھب إلیھ نبیل عبد الفتاح حافظ 

واالجتماع أن تدني المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي لألسرة ال یوفر للطفل المثیرات التربویة 

الكافیة واإلمكانات  التي تساعد على نمو شخصیتھ، وقد یصل األمر إلى مرتبة الحرمان الثقافي الذي ال 

 .)1(یساعد على قدر زناد استعدادات األطفال العقلیة وتحولھا إلى قدرات

كما أن طبیعة السكن قد تؤثر على التحصیل الدراسي للطفل، فالسكن الضیق وغیر المریح یصعب 

فیھ توفیر الجو المناسب للدراسة والمراجعة- خاصة في األسر الممتدة- كما أن نقص التھویة واإلضاءة في 

 ضغوطات نفسیة واجتماعیة بكثیر من المساكن یؤدي إلى اإلصابة بأمراض الربو وضیق التنفس، مما یسب

قد تنعكس على األداء التربوي للطفل، وقد یدفع ضیق السكن بالكثیر من األمھات لترك أبنائھن عرضة 

 االیجابیة فیما فیھ )2(لمخاطر الشارع، خاصة في غیاب المساحات الخضراء والمالعب الستثمار طاقاتھم

خیر لھم وللمجتمع مما یدفعھم للتعرض لرفقاء السوء ما یكسبھم سلوكات وعادات سیئة، وآفات اجتماعیھ 

كالتدخین والمخدرات التي أصبحت من الظواھر األكثر انتشارا بین الشباب، وھذا ما ینعكس حتما على 

 تمدرسھم وقد یؤدي بھم إلى الفشل وبالتالي،  اإلعادة أو التسرب من المؤسسة التعلیمیة.

 - االستقرار األسري:

 الطبیعي الذي یتولى حمایة األبناء ورعایتھم وتنمیة أجسادھم وعقولھم حیث األسرة الحضنتعتبر 

یتلقون مشاعر الحب والرحمة والتكافل وتطبعھم بطبائع تالزمھم مدى حیاتھم وقد عمل اإلسالم جاھدا على 

 .162  أسماء خویلد، مرجع سابق، ص(1)
. 114-113  نوال زغیبة، مرجع سابق، ص(2)
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 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 المردود التربوي في الجزائر و: التعلیم الثانويالثالثالفصل 

ولى  االجتماعیة األفھي البیئة .)1(الفضائلأن تكون األسرة بیئة تقیة نقیة تصان فیھا الحقوق وتتحقق فیھا 

قیم بّر والجو األسري السائد بھا، كعالقات  ال من خاللفرد ویتشبع منھا القیم والمبادئ الھافيالتي یترعرع 

، وحب اآلخرین والحث على العمل الصالح والمثابرة واالجتھاد في حیاتھ وخاصة الوالدین وصلة الرحم

توفیر الجو الصحي الذي یسوده التعاون والمحبة والتفاھم والحوار واالحترام  وھذا من خالل التعلیمیة منھا،

 والدفء العائلي الذي یوفره استقرارھا وتماسكھا.

فالجو العائلي بما فیھ من استقرار وعدم االستقرار لھ األثر البالغ في التحصیل الدراسي فإذا كان الجو 

األسري متسم بالتعاون واالحترام المتبادل والعشرة الحسنة فإن ذلك یعود باإلیجاب على التلمیذ ویھیئ لھ 

فرص أحسن للتحصیل في حین نجد أن األسرة التي تعي عدم االستقرار نتیجة للظروف المعینة كالطالق 

مثال أو غیاب األب بشكل دائم على األسرة أو فقدان أحد الوالدین یجعل التالمیذ المنتمین إلى ھذه األسر 

 عدیدة، تؤثر على مردودھم الدراسي وتدفعھم في بعض األحیان إلى الفشل الدراسي )2(یعانون من مشكالت

 وترك المدرسة في وقت مبكر.

كما توجد ھناك إضافة إلى ما سبق عوامل أسریة أخرى لھا تأثیر كبیر على أداء التلمیذ التعلیمي 

 :)3(تلخصھا  سناء محمد سلیمان في ما یلي

  - تنقل التلمیذ المستمر من مدرسة إلى أخرى نتیجة مھنة اآلباء التي تفرض ذلك.

 - الخالفات العائلیة المتكررة.

 - عالقة الطفل غیر السویة باألم واألب واإلخوة.

 - تمییز األھل في تعاملھم مع األبناء وأسلوب التربیة الخاطئ.

- إرھاق األھل ألطفالھم ودفعھم للتعلم بقوة، تفوق قوتھم الطبیعیة وغیر المتالئمة مع النضج لدیھم 

وذلك بدروس خصوصیة، مما یزید من شعورھم بالخیبة فیتولد لدیھم الشعور بالنقص مما ینتج عنھ التأخر 

 الدراسي.

 - توجیھ األھل ألطفالھم بعكس ما یملكون من میول واتجاھات.

 - أحداث طارئة على العائلة كاألمراض والوفیات.

 .351، ص2004  ، دار السالم ،القاهرة ،2، طمنهج القرآن الكریم في إصالح المجتمعمحمد السید یوسف،   (1)
 .108، ص 2002، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، 1 ، طمهارات التدریس الصفي  محمود محمد الحیلة ، (2)
 .40، ص2005، عالم الكتب، القاهرة، 1،طمشكلة التأخر الدراسي في المدرسة والجامعة  سناء محمد سلیمان، (3)
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 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 المردود التربوي في الجزائر و: التعلیم الثانويالثالثالفصل 

وما یكن قولھ في األخیر أن تربیة الطفل والوصول بھ إلى النجاح ھو االستثمار الحقیقي لآلسرة 

وثمرة مجھودھا ، كما أن العوامل السابقة الذكر والمتعلقة بنجاحھا في ذلك، متشابكة، وعدیدة، ال یمكن 

النظر لھا على حدة، وتقدیر حجمھا ودرجة تأثیرھا، بل في جملتھا وتكاملھا معا، فقط یجب تفطن ووعي 

 الوالدین بذلك، والتخطیط لمستقبل أبنائھم ونجاحھم.   

إال انھ ال توجد نماذج جاھزة یمكن من خاللھا تشكیل األسرة والحكم على نجاحھا أو فشلھا في أداء 

وظیفتھا، فھي معرضة لضغوط عدة عوامل، وتواجھ مواقف متعددة بسبب تعقد الواقع االجتماعي، لذا 

یصعب إیجاد وصفة جاھزة تعتمد علیھا جمیع األسر، فھي مطالبة بإحداث موازنة في معادلة صعبة، بین 

الظروف االجتماعیة  واالقتصادیة الصعبة التي فرضتھا طبیعة التغیرات التي مر بھا المجتمع الجزائري 

كما أن إعداد األبناء واالھتمام بتنشئتھم لمرحلة تحتاج مواصفات خاصة وكفاءات متعددة. ویمكنھا تحقیق 

 . )1(ذلك بالمتابعة و المرافقة الدائمة للطفل وتوفیر الظروف المالئمة للتمدرس

- العوامل المدرسیة : 3

المدرسة ھي المؤسسة التربویة المسؤولة عن تربیة األبناء وتقویھم وتمریر المعرفة األساسیة إلیھم 

. كما تعتبر من "أكثر )2(وتزویدھم بالعلوم والمعارف والخبرات التي تعتبر من مقومات الحیاة المعاصرة

الوسائط أھمیة في التنشئة االجتماعیة بعد األسرة، فھي مفتاح التقدم الفكري والتحصین الشخصي، وتفسر 

المدرسة قیم المجتمع، وھي كما یقول روبرت ھتشنز، لیست بالضرورة قوة لإلصالح لكنھا مؤسسة للتعلیم. 

ما ھو جدیر باالھتمام من التراث الثقافي، وكذلك تكیفھم فھي مسئولة عن تطبیع تالمیذھا، أو غرس كل 

 لھا مھمة إعداد الرأسمال البشري وتكوینھ، أساس نھضة المجتمعات وفي الوقت نفسھ، توكل )3(االجتماعي.

 وھذا یتطلب توفر مجموعة من العوامل التي تعمل على تحقیق ذلك، فكما نعلم أن المدرسة وتطورھا.

مدخالت  بشریة، ومادیة، كما تتطلب مقومات ومرتكزات وشروط، حتى تؤدي وظیفتھا على تحتوي على 

 ما یتعلق ببیئتھا الداخلیة، ومنھا ما  منھا، یعكس مجھوداتھا، وجھ، وتحقیق مخرجات، ومردود تربويأكمل

 یتعلق بالبیئة الخارجیة سواء القریبة منھا أو البعیدة ، سنحاول من خالل ما یلي عرض أھمھا:

  البیئة االجتماعیة للمدرسة:-

ال تقتصر أھمیة  المدرسة على مناھجھا الدراسیة، وال على ما تعلمھ التلمیذ من معارف ومھارات 

معرفیة، إنما تبدو أھمیتھا في بنیة التنظیم االجتماعي للمدرسة نفسھا، أي بنیة وشكل العالقات االجتماعیة 

. 116-117  نوال زغیبة، مرجع سابق، ص(1)
. 142  احسان محمد الحسن، مرجع سابق، ص (2)
 .69، ص2010  مؤسسة الجامعة، اإلسكندریة، التربیة و المجتمع ( دراسة في علم إجتماع التربیة)عبد الحمید أحمد رشوان،   حسین (3)
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 ھذه )1(الھرمیة داخل المدرسة، بین اإلدارة والمدرس وبین المدرس والمدرس، وبین المدرس والتلمیذ،

العالقات التي تحدث في بیئة تتسم بالتفاعل الدائم والمستمر. 

وتتجھ األبحاث الیوم وبشكل متزاید إلى االھتمام بدراسة بنیة التفاعالت الداخلیة للمؤسسات التربویة 

ھذه التفاعالت التي تشكل المحرك األساسي لفعالیة المؤسسة وقدرتھا على اإلنتاج التربوي والمعرفي، كما 

أن أھمیة التفاعل ھنا تفوق حدود الوصف في مجال المؤسسة التربویة ذلك أن بنیة التفاعل التربوي تشكل 

البوتقة التي یتكون فیھا اإلنسان ویتشكل ویتحدد التفاعل التربوي بأنساق العالقات واتجاھاتھا كما یشیر إلى 

 .درجة التواصل بین أطراف العملیة التربویة 

لذلك اتجھت السیاسات التعلیمیة إلى االھتمام بالجو المدرسي الذي یجعل من المدرسة مكانا للتربیة 

ھذه  )2(االجتماعیة السلمیة، عن طریق احترام شخصیة الناظر وشخصیة المدرس، وشخصیة التلمیذ

و"التي قد ترتبط و تؤثر على بعضھا البعض في عالقات تكاملیة، أي   الھامة في العملیة التعلیمیة،األطراف

.  )3(تدعم بعضھا البعض و قد ترتبط بعالقات تعارضیة، أي یعوق حركة بعضھا البعض"

ولما تحتلھ من أھمیة في توسطھا  وخاصة في المرحلة الثانویة لما یمیزھا من خصائص وممیزات،

للمراحل التعلیمیة. ھذا التفاعل والذي یحدث من خالل تلك العالقات، لھ تأثیر كبیر على مردود التلمیذ 

 والتي من أھمھا: سابقا رأینا كما اإلیجاب أو بالسلب أدائھالدراسي وعلى 

 - عالقة التلمیذ بالمدرس:

إن المعلم ھو الذي لدیھ فكرة واضحة على أھداف التربیة وفھمھ لألھداف التي یسعى إلى تحقیقھا 

واقتناعھ بالطرق التي تمكنھ من نقل التراث الثقافي للتالمیذ وفق استعداداتھم وقدراتھم حتى یتم تعلیمھم 

. كما أن القسم لیس مكان یتم فیھ تعلم  )4(مجتمعوزیادة تحصیلھم وتعویدھم على طریقة الحیاة التي ینشدھا ال

 المھارات والمعارف فقط، بل ھو مجال للتفاعل واألخذ والعطاء بین التلمیذ ومدرسھ.

 :)5( ولقد درس عدد من الباحثین أجواء الفصول الدراسیة، وأمكن تمییز األتي

  - الجو المتمركز حول المدرس، في مقابل الجو المتمركز حول التلمیذ.

 .69مرجع سابق، ص  حسین عبد الحمید أحمد رشوان، (1)
 .58، ص 1977 ، أملیة جامعیة ، جامعة دمشق ،علم النفس االجتماعيلیلى داؤود :  (2)
، المكتب الجامعي الحدیث 1 ،طالممارسة المهنیة للخدمة االجتماعیة في المجال التعلیميأحمد مصطفى خاطر ، محمد بهجت جاد اهللا كشك ،   (3)

 .17، ص1999، اإلسكندریة ،
 .197،  ص1976،المكتبة االنجلو مصریة، القاهرة ، 3) ،طالتعلم (دراسة نفسیة وتوجیهیة وتربویة  رمزیة الغریب، (4)
. 125-124  مدحت عبد الحمید، مرجع سابق، ص(5)
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 - الجو التسلطي مقابل الجو الدیمقراطي.

 - الجو المقید في مقابل الجو التسامحي.

 - الجو السیادي في مقابل الجو التكاملي.

وتؤكد نتائج بعض البحوث أن استجابة التالمیذ للمعلمین تكون أكثر إیجابیة في الفصول المتمركزة 

 حول التلمیذ.

ومنھ فالجو الدراسي داخل القسم والذي یطبعھ التفاعل الذي یحدث بین التلمیذ والمدرس لھ تأثیر كبیر 

على أداء التلمیذ فإذا ساده الحب واآللفة والحوار والتفاھم، واھتمام المدرس بالتلمیذ وتقدیره لھ، ومساعدتھ 

على إبداء رائیھ وعلى تخطي الصعوبات التي تعترضھ أثناء تمدرسھ، یكون عامل من أھم العوامل التي 

تساعد على نجاح التلمیذ وتفوقھ، وإذا حدث العكس فقد یكون من أھم أسباب فشلھ، وفي بعض األحیان تغییر 

 المؤسسة التعلیمیة، أو تركھا.

 - عالقة التلمیذ باإلدارة المدرسیة:

إن للمناخ االجتماعي للمدرسة تأثیر على عمل التلمیذ ومردودیتھا سواء تعلق األمر بالتلمیذ أو 

األستاذ، فالمدارس التي یسودھا أسلوب المنع والعقاب لكل شيء، وال تسمح للتلمیذ بالتنفیس عن رغباتھ 

بحجة حفظ النظام وھیبة المدرسة، قد تتحول إلى مجرد مجمع ال روح لھ وال معنى لھ بالنسبة للتلمیذ مما 

یجعلھ ینفر منھا، وتؤدي بھ إلى اعتماد سلوكات عدوانیة اتجاھھا واتجاه العاملین بھا، وتدفعھ إلى التمرد 

 اتجاھات سلبیة نحوھا ونحو الدراسة و التعلم . تخریبھا  وتكون على قوانینھا و

ولإلدارة المدرسیة دور كبیر في ذلك، فھي المسؤولة على توفیر المناخ والبیئة المدرسیة الصحیة 

التي تساعد على حسن تعلم التلمیذ وتجذبھ إلیھا. والفضاء الذي یسمح لھ بتفجیر طاقاتھ ومواھبھ وقدراتھ من 

خالل األنشطة الثقافیة والریاضیة التي تقیمھا، والتي تساعد على التفاعل بینھ وبین مختلف األطراف 

األخرى وتعوده على نظامھا واحترام قوانینھا بكل حب واحترام واقتناع وحوار ال باإلجبار والقوة والتسلط 

وخاصة في مرحلة العلیم الثانوي، التي یرفض فیھا التلمیذ القوة واالنصیاع ویصبو إلى معاملتھ على أساس 

انھ ناضج، كما یحتاج إلى تربیة االختیار واتخاذ القرار لدیھ. ویتقاسم أعضاء الفریق اإلداري كال حسب 

موقعھ ودوره ومھامھ المسؤولیة في ذلك، ھذه األخیرة التي تقع بالدرجة األولى على المدیر، القائد األول في 

المؤسسة التعلیمیة، والذي لھ دور كبیر في تشجیع التالمیذ على المثابرة والعمل المتواصل لتحقیق نتائج 

 مرضیة، وخاصة في شھادة البكالوریا، االمتحان المصیري في حیاتھ العلمیة والمھنیة.
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 - العالقة مع جماعة الرفاق:

     قلما یجتمع األفراد في جماعات ویستمرون فیھا دون أن تجمع بینھم خصائص مشتركة تسھل من 

التفاھم والتعاون بینھم إذ یعتبر االتفاق في نمط التفكیر وفي طریقة النظر إلى الحیاة وكذلك التشابھ في 

المستویات االجتماعیة والعلمیة من العوامل المؤدیـة إلى التفاف األفراد حول بعضھم وتكوین جماعات. 

الذي یفسر ویعكس الترابط بین أفرادھا وقد اھتمت معظم  والطابع االجتماعي للجماعة اإلنسانیة ھو

 على سلوك تأثیرھادرجة  و.)1(اإلنسانیة وخصائصھاالدراسات السوسیولوجیة الغربیة بدراسة الجماعة 

الفرد وقیمھ، واتجاھاتھ وھي تختلف باختالف أھدافھا  وغایاتھا، وتخضع لعوامل عدة تساعد على تشكیلھا 

منھا، السن والجنس، والمستوى التعلیمي، وقرب السكن، والمستوى المعیشي، واالھتمامات المشتركة 

والبیئة. 

 وھي تتمثل في كل ما  كما یقال ابن بیئتھفھوتأثیر خاص في اإلنسان "  وكما نعلم أن لھذه األخیرة

أفراد وجماعات إذ یتأثر الفرد بقیم و أفكار  یحیط باإلنسان من مؤسسات اجتماعیة نظامیة وغیر نظامیة,

وتساعد الرفقة الطیبة  باعتبارھا جماعة انتماء بالنسبة للتلمیذ على  واتجاھات  األشخاص المحیطین بھ.

تثقیفھ وإثراء أفكاره، خاصة إذا كان یتبادل مع رفاقھ النقاش في الجدید المستحدث من األفكار والقضایا كما 

تعمل الرفقة الطیبة على تزوید األفراد بالمعلومات والحقائق نتیجة احتكاكھم بخبرات وتجارب اآلخرین 

البعض إیجابیا فھي تفتح أمامھم  مجال للتشاور . )2(وتعطیھم فرصا للتقلید من خالل تفاعلھم مع بعضھم

 والنقاش بینھم، وتبادل الرأي في كل ما یھمھم من قضایا وأمور خاصة بتمدرسھم وشؤون أخرى. 

كما یوفر االحتكاك بین الفرد وبین أعضاء جماعتھ االنتمائیة جوا تعلیمیا یمكن الفرد من اكتساب 

مجموعة متنوعة من المعارف والمعلومات، وكما تعمل ھذه الجماعة على زیادة تعلم الفرد فإنھا تعلمھ أیضا 

كما یمكن أن تلعب الرفقة الطیبة دورا مھما في مساعدة التلمیذ على تحسین . )3(الطموح والمثابرة والكفاح

مستواه الدراسي خاصة إذا ساد في معامالت أفرادھا جو من التعاون والمذاكرة الجماعیة كما أن التلمیذ 

 یرتفع مستوى تحصیلھ الدراسي عن ،الذي ینتمي إلى جماعة رفاق ذات مستوى دراسي عالي ألعضائھا

 ویساعد الرفاق الصالحون ، )4(طریق التقلید والتحفیز والتشجیع لكي یجد قبوال بین أعضاء جماعتھ

المجتھدون بعضھم على فھم الدروس الصعبة وقد یخصصون ساعات للمراجعة في بیت أحدھم أو في 

، وھذه النتیجة توصل الیھا الباحث من خالل الدراسة التي اجراھا في اطار تحضیر مذكرة المكتبات العامة

(1)  jean baechler : Groupes et sociabilité .Raymond Boudon: traitéde sociologie,presses unuversitaires de 
France,1992.p80 

 .287ص ، ،2002دار الشروق ،عمان،  ،المدخل الى التربیة و التعلیم، عبد اهللا الرشدان و نعیم جعنیني   (2)
 .79، ص2000 ،، دار الفكر الجامعي ، األزاریطة علم النفس االجتماعي ،خلیل میخائیل معوض  (3)
 .235 ، ص 2003، شركة دار االمة، الجزائر، التنشئة االجتماعیة والسلوك االنحرافي لتلمیذ المدرسة الثانویةمصباح عامر،   (4)
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ماجستیر حول البیئة االجتماعیة للمدرسة وعالقتھا بالمردود الدراسي، الى أن للسلوك االتصالي للتلمیذ 

. بجماعة الرفاق المدرسیة عالقة بنتائجھ الدراسیة

وقد أولت المدرسة الحدیثة اھتماما بالجماعة بعد أن ثبت أن العملیات التربویة الھامة ھي نتیجة خبرة 

ألن العملیة التربویة ، الجماعة سواء كان ذلك تعلم الحقائق أو اكتساب المھارات  وتدریب الشخصیة ونموھا

 تفھم كل خبرات أنعملیة اجتماعیة في جوھرھا حیث تتم في األسرة أو في الفصل أو الزمرة ومنھ ینبغي 

. )1(الجماعة باعتبارھا عملیات تربویة

ورغم التأثیرات التربویة الھامة واالیجابیة التي قد تكون لجماعة الرفاق على المسیرة التربویة للتلمیذ 

إال أنھا یمكن أن تؤثر في حاالت أخرى وبشكل مختلف وسلبي حیث تسھم جماعة الرفاق السیئة في تلویث 

البیئة التربویة ألفرادھا خاصة إذا سادتھا أفكار وتوجھات تختلف عن تلك الموجودة في المؤسسة التربویة 

حرافي للتلمیذ في المدرسة وذلك نتیجة أسالیبھا نالنظامیة .حیث تسھم جماعة الرفاق في تنمیة السلوك اال

 وقد تؤدي بھ إلى إھمال الدراسة، مما یؤثر على .)2(وطرقھا في التأثیر على الفرد وعلى تنشئتھ االجتماعیة

مردوده الدراسي، وخاصة في وقتنا الحالي الذي كثرت فیھ المغریات، التي تقدمھا الجوانب السلبیة لوسائل 

االتصاالت الحدیثة وعلى رأسھا االنترنت، والھواتف النقالة، لفئة الشباب والمراھقین،  لذا یجب على كل 

من األسرة والمدرسة، مراعاة خصوصیة ھذا السن واحتیاجاتھ، وتقدیم البدائل اإلیجابیة من خالل توفیر 

البیئة المحفزة، والمستوعبة لطاقات، واھتمامات، واالیجابیة عن انشغاالتھم والمتفھمة لھم، والبحث عن 

 اآللیات والطرق لذلك.

 لعالقة بین األسرة والمدرسة:- ا

تناولنا في صفحات سابقة من ھذه الرسالة طبیعة العالقة بین األسرة والمدرسة، ومدى أھمیتھا بالنسبة 

للتلمیذ، فكما الحظنا "أن المدرسة إحدى المؤسسات االجتماعیة التي تسھم مع غیرھا، من المؤسسات في 

تربیة اإلنسان، أي مساعدتھ على النمو في جمیع جوانب شخصیتھ الجسمیة والعقلیة والنفسیة والروحیة 

واالجتماعیة إلى أقصى درجة ممكنة، من النمو وفقا لقدراه واستعدادتھ ومیولھ واتجاھاتھ. مع توجیھ ھذا 

. إلى طرف أساسي وھام )3(النمو وجھة اجتماعیة، ولتؤدي المدرسة وظیفتھا التربویة خیر أداء فإنھا تحتاج

 بالنسبة للتلمیذ یساعدھا ویكملھا، في ذلك، وھو األسرة.

. 469محمود حسن، مرجع سابق ، ص  (1)
 .222مصباح عامر، مرجع سابق ، ص  (2)
  .40-39، ص 2008، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع ،عمان ،1، طالدیمقراطیة المدرسیة  ربیع محمد، طارق عبد الرؤف عامر، (3)
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ولكن الواقع، ال یعكس ذلك، فمن بین المشاكل التي یعاني منھا القائمین على المؤسسات التربویة، ھو 

الغیاب التام لھذه العالقة إال في حدود معینة، وللضرورة وان كانت درجتھ تختلف من مؤسسة إلى أخرى 

ومن منطقة إلى أخرى من مناطق الوطن. وقد سبقت اإلشارة إلى عوامل ذلك، في الفصل الثاني، حینما 

 تناولنا لھذا المحور.

وتعتبر العالقة بین األسرة والمدرسة من أھم العوامل التي تساعد على السیر الحسن للعملیة التعلیمیة 

التعلمیة، وذلك من خالل اھتمام كل طرف منھما بالتمدرس الحسن للتلمیذ، وضمان نجاحھ، والتعاون 

والمشاركة، في ذلك، من خالل أوجھ متعددة، من أھمھا التشاور والتحاور في القضایا التي تھمھ، أو في 

تذلیل الصعوبات التي تعترضھ، أثناء تمدرسھ، نھیك على المتابعة والتشجیع والتحفیز وتوفیر الجو الدراسي 

 المناسب لذلك.

فغیاب ھذه العالقة، تكون لھ  انعكاسات كبیرة على الفعل التربوي، وعلى عمل التلمیذ، ومردوده 

 كما أن عدم تعاون العائلة مع المدرسة یحول مھام ومسؤولیات المدرسة إلى التزامات صعبة من الدراسي.

طرف المدرسین والقائمین على العملیة التربویة في المدرسة، ألن المدرسة وحدھا ال تستطیع القیام بوظیفة 

التربیة والتعلیم  وحدھا، إذا كانت األسرة غیر متعاونة معھا وال تؤدي مھامھا التربویة والتھذیبیة التي تكون 

 فھناك أسرى تجھل ما یحدث داخل المدرسة، وال تعرف في )1(مكملة للمھام التي تضطلع بھا المدرسة

بعض األحیان حتى المسار التعلیمي والشعبة  التي یدرس فیھا ابنھا،" فقد بینت إحدى اإلحصائیات انھ من 

بین كل مئة أسرة، ثالث أسر فقط یتصل فیھا الوالدان بالمؤسسة التعلیمیة لمتابعة ابنھم، رغم وجود دفتر 

، بینت أن سوء 2000المراسلة وجمعیة أولیاء التالمیذ لھذا الغرض، فقد أجریت دراسة بوالیة الشلف سنة 

االتصال بین ھیئة أعضاء التدریس فیما بینھم وبین التالمیذ واألولیاء كان وراء تراجع المردودیة الدراسیة 

 .)2(للتالمیذ"

 - طرق التدریس:

یرجع الكثیر من الباحثین في مجال علم اجتماع التربیة  أن من بین عوامل عزوف التالمیذ عن  

 في اغلب األحیان- یقوم –الدراسة وكره المدرسة إلى ما یجري في القسم، أي أثناء الحصة الدراسیة،" إذ 

أسلوب المعلم على التلقین ویخلو من النشاط وما یثیر الدافعیة، إضافة إلى تھمیش دور الطالب، إذ ال یسمح 

 .167 ص ، مرجع سابق،إحسان محمد الحسن  (1)
. 120-119  نوال زغیبة، مرجع سابق، ص(2)
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المعلم لھم بالتفاعل الصفي والمشاركة في المواقف التعلیمیة التعلمیة، مما یؤثر علیھم سلبا، وبذلك یكون رد 

 .)1(الفعل لدیھم غیر نابع عن ذواتھم"

وھذا األسلوب طبعا یؤثر على اتجاھاتھم  نحو المدرس، والملل من الدراسة. لذا على المدرس اتباع 

طریقة تدریس تجعل من التلمیذ منطلق الفعل التربوي وأساسھ، وتشجیع مشاركتھ الفعالة، والمستمرة في 

 عملیة التعلم. وجعلھ المحرك األساسي والعنصر الفعال في  الحصة الدراسیة، ال متلقي ومستمع.

"إن البیئة الغنیة بمصادر كثیرة تساعد الطالب على التعلم السریع وتزید من قابلیات فرص اكتشاف 

إمكانیاتھم العلمیة الحقیقیة، وتنمي استعداداتھم وقدراتھم الذھنیة، وھذا یعد أساسا في تشكیل فرصا مناسبة 

حقیقیة، لكي تعمل البرامج المدرسیة على تنمیة التفكیر اإلبداعي وعلى تحقیق االكتشاف والتفوق، وعلى 

 .)2(تحقیق االكتشاف والتفوق

 لذا أولت اإلصالحات األخیرة في المدرسة الجزائریة لھذا الجانب أھمیة كبیرة، واخذت حیز كبیر 

من اھتمام القائمین علیھا، بتطبیق ما یسمى بالمقاربة بالكفاءات،"وھي متفرعة عن المنھج البنائي وتعتمد 

  إشكالیة.–على منطق التعلم المتمركز حول التلمیذ وأفعالھ وردود أفعالھ أمام وضعیات 

في ھذه المقاربة، یحمل التلمیذ على المبادرة بالفعل بدل الركون إلى التلقي (البحث على المعلومات، 

التنظیم، تقییم فعالیة الحلول...) وذلك حسب وضعیات-إشكالیة منتقاة باعتبار أنھا تمثل وضعیات حقیقیة قد 

 .إال أن التطبیق )3(یصادفھا التلمیذ في حیاتھ الیومیة (في المدرسة والمجتمع) بوتیرة متكررة إلى حد ما"

الفعلي لھذه المقاربة، یتطلب توفر عوامل لنجاحھا منھا، ما یتعلق بتكوین المربین على ھذه الطریقة وكیفیة 

التحكم في آلیاتھا، وقناعاتھم باھمیتھا وفائدتھا للتلمیذ. ومنھا مایتعلق بھذا االخیر ونوعیة تكوینھ والزاد 

المعرفي الذي یمتلكھ، نھیك عن اإلمكانیات المادیة وما تتطلبھ من وسائل تعلیمیة مختلفة. تحد من تطبیقھا 

 الفعلي في التدریس.

 فنحن بحاجة إلى تطویر الطریقة الطاغیة وھي التلقین والمقاربة بالكفاءات ال تلتقي مع التلقین 

والتلقین وظیفتھ الحفظ والتذكر واسترجاع المحفوظ... وان طرق  التدریس الحالیة تربي االستبداد وتشجع 

على االتكالیة والسلبیة، وتساعد على ضعف قدرة التالمیذ على الفھم والتحلیل وحل المشكالت واالستنتاج 

وحصر المتعلم في تلقي المعلومات دون تصفیتھا واختیار النافع منھا، ولھذا تنشأ أجیال ال تعمل العقل، وال 

تعتمد النقد والتحلیل فعقولھا خزانة معلومات تستعاد وقت الحاجة دون إضافات، فأین تعلیم التفكیر أذا  قمعنا 

 .384، ص2005،عالم الكتب، القاهرة، 1،طالمنهج التربوي وتعلیم التفكیرمجدي عزیز إبراهیم،   (1)
. 385  المرجع نفسه، ص (2)
 .54-53  بوبكر بن بوزید، مرجع سابق، ص(3)
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الفكر، وكیف تعتمد طریقة جدیدة بكثرة التالمیذ في القسم، أال یؤدي ذلك إلى إعاقة الحوار والمناقشة 

. )1 (والتجریب،ھذا وغیره من المظاھر التي جعلت مدارسنا مراكز إلكساب السلبیة والالمباالة والخنوع.

 :- المناھج التعلیمیة

 تعد المناھج التعلیمیة المخطط األصلي في بناء مفاھیم ومنطلقات العملیة التعلیمیة المؤسسة لنظام 

تربوي شامل ومتكامل، یلبي حاجات األمة، ویخدم تطلعاتھا المستقبلیة، فمتى كانت المناھج موضوعة وفق 

سیاسة تعلیمیة ھادفة تتماشى ومعتقدات األمة، وتاریخھا وحضارتھا أدت واجبھا أما إذا خرجت عن دائرة 

الثوابت والمنطلقات الفكریة (التغریب) ساعیة إلى تقلید أعمى غیر مدروس وال مرتبط بواقع الحال نتج 

. أو اإلخفاق )2(عنھا بأس وإحباط وتمزق داخلي في نفسیة التلمیذ تكون بوادره مقدمة لظاھرة التسرب

 المدرسي.

كما قد تكون ھذه المناھج جامدة و ضعیفة الصلة بالواقع وحاجیات المجتمع، فیدرس التلمیذ محتوى ال 

عالقة لھ بما یجده خارج المدرسة، وال یلبي میولھ وھوایاتھ واھتماماتھ، أو تركز على الجانب األكادیمي وال 

تفسح المجال لنشاطات وفعالیات ترتبط بالبیئة التي یعیشھا التلمیذ.ما ینتج عنھ عدم استیعاب الدروس 

وإھمالھا ما ینعكس حتما على مردوده الدراسي.  

 متماشیا مع المرحلة العمریة لھ لھن یكون المنھج مناسبا للقدرات العقلیة واالستیعابیة أكما یجب 

 فھ.یحتوي على معارف وخبرات یمكن فھمھا واستیعابھا بسھولة من طر

 :)3(ومن أھم ممیزات المنھج الحدیث ما یلي

  - اھتمامھ بنمو الفرد من جمیع النواحي العقلیة والجسمیة والنفسیة واالجتماعیة واألخالقیة.

  - اھتمامھ بتدریب التالمیذ على أنواع السلوك المرغوبة، وتعدیل سلوكھم نحو األفضل.

- اھتمامھ بتدریب التالمیذ على طرق التفكیر السلیم وإتباع األسلوب العلمي في حل المشكالت 

 وتشجیعھم على اإلبداع واالبتكار.

  - ربطھ بین النظریة والتطبیق العملي.

. 19-18، صمرجع سابق  صالح بلعید، (1)
، وزارة التربیة الوطنیة، سند تكویني للمعلمین، السنة الثالثة، الدیوان الوطني تربیة وعلم النفس، تشریع مدرسيخیرة وناس، بوصنوبرة عبد الحمید،   (2)

. 30، ص2011للتعلیم والتكوین عن بعد،
 .245-244  عمر احمد همشري، مرجع سابق، ص  (3)
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 - اھتمامھ بالفروق الفردیة بین التالمیذ ومساعدة كل تلمیذ على النمو بالقدر الذي تھیؤه لھ قدراتھ 

 واستعداداتھ واھتماماتھ ومیولھ.

 - اھتمامھ بمشاركة التالمیذ في التخطیط لألنشطة التعلیمیة وجعلھم أكثر تفاعال وایجابیة في عملیة 

 التعلم.

  - ربط المدرسة بالمجتمع، وإسھامھ في حل المشكالت االجتماعیة المختلفة.

 - إعطاؤه حریة أكبر للمدرس في تخطیط المنھج وتنفیذه، واختیار المصادر والمراجع العلمیة 

 واألنشطة والوسائل والطرق المتعلقة، التي تساعد على تحقیق أھداف المنھج.

 - تأكیده علة تنوع مصادر المعلومات للتالمیذ (مصادر المعلومات المطبوعة وغیر المطبوعة أو 

 المحسوبة)، إذ لم یعد المعلم ھو المصدر الوحید للمعلومات.

  - تأكیده على التكامل بین المواد الدراسیة واألنشطة والخبرات.

 - مرونتھ، بحیث أصبح یأخذ بالتغیرات والتطورات الحاصلة في البیئة والمجتمع. 

 :- التوجیھ المدرسي والتقویم التربوي 

التوجیھ المدرسي ھو مساعدة الفرد في اتخاذ قراره في الشعبة والمسار الدراسي، الذي یلتحق بھ     

والذي یتماشى مع قدراتھ وإمكانیاتھ واستعداداتھ، من خالل تبصیره وتوجیھھ، ومساعدتھ على حسن 

االختیار بطرق مختلفة سواء بإعالمھ بمستلزمات مختلف الشعب ومتطلباتھا، أو بآفاقھا المستقبلیة، أو 

 بتوجیھھ الوجھ السلیمة التي تتماشى مع رغباتھ وإمكاناتھ في ذلك.

ولكن واقع التوجیھ واإلرشاد التربوي في المدرسة الجزائري، ال یعكس ذلك، نتیجة لصعوبات 

وعراقیل جمة  تحد من فعالیتھ، فكما نعلم أن مقاییس التوجیھ تحاول التوفیق بین رغبة التلمیذ ونتائجھ 

(ملمحھ)، ومستلزمات ومتطلبات الشعبة، وكذا األماكن المفتوحة فیھا (الخریطة التربویة). مما ال یلبي في 

غالب األحیان رغبة التلمیذ. نتیجة لضعف نتائجھ وعدم مالءمتھا لمتطلبات الشعبة، أو لعدم توفر األماكن 

في الشعبة المطلوبة، وكما نعلم أن معظم رغبات التالمیذ تمیل نحو التوجھ العلمي ویلیھ التوجھ األدبي، وفي 

 المقابل ینفرون من التوجھ التكنولوجي والھندسات من بعده، وھذا الظاھرة تختلف من منطقة إلى أخرى.

وفي ھذه  الحالة أي عدم تلبیة رغبة التلمیذ، وإرغامھ على الدراسة في شعبة ال یرغب فیھا، یشعر 

 بالملل فیھا وقد تكون سبب من أسباب نفوره من الدراسة، وتؤدي بھ إلى اإلخفاق فیھا.
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كما أن "التوجیھ والقبول المعمول بھ في المدرسة الجزائریة، ال یقوم وال یستخدم االختبارات المقننة 

لقبول الطلبة، واالنتقال إلى المستویات العلیا، وتسجیلھم في التخصصات التي تناسبھم، ومن اكثر العوامل 

تأثیرا في نظام التقویم أن بعض االمتحانات ال تقیس قدرات الطالب الحقیقیة، وذلك العتمادھا على درجة 

الطالب في كراس االمتحان معیارا وحیدا للحكم علیھ، باإلضافة الى بعض االمتحانات مازالت تقلیدیة، 

 .)1(وتعتمد على الحفظ واالسترجاع وان مفعول التقویم یقل ویصبح عدیم الفائدة"

أما اإلصالحات الجدیدة فتسعى إلى التقییم باستخدام  المقاربة بالكفاءات، بحیث تصل بالتلمیذ إلى 

االختیار األفضل بین الخیارات المطروحة إلمكانیة تطبیق الحلول المناسبة مباشرة في االختبار وھناك من 

الطلبة من یعتمد على الغش لالنتقال خاصة بعد تطور أجھزة االتصال وانتشار الھاتف النقال مما قد یؤثر 

. )2(على المردودیة التربویة

 - النشاط المدرسي:

النشاط المدرسي ھو تلك البرامج التي تضعھا أو تنظمھا األجھزة التربویة لتكون متكاملة مع البرنامج 

التعلیمي والتي یقبل علیھا التالمیذ وفق قدراتھم ومیولھم مع توفیر التوضیح وإیجاد الحوافز والدوافع بحیث 

بإكساب المعارف  وأتحقق أھدافا تربویة معینة، سواء ارتبطت ھذه  األھداف بتعلیم المواد  الدراسیة 

والمھارات أو البحث العلمي أو كانت نشاطات عملیة داخل الصف أو خارجھ، إثناء الیوم الدراسي أو في 

العطل المدرسیة، على أن یؤدي ذلك إلى بناء القاعدة الفكریة الصحیحة والثقافة الخاصة الواعیة واستیعاب 

ما یلزم من أفكار تربطھ بأمتھ وحضارتھ، ونمو في خبرات الطلبة ومھاراتھم ضمن الخطوط العامة لفلسفة 

 )3(التربیة والنشاطات التربویة المدرسیة

فالنشاط المدرسي شأنھ شأن المواد الدراسیة المقررة لیس سوى مجال لخبرات یمر بھا الفرد، وھي   

خبرات منتقاة، بحیث یؤدي المرور بھا إلى تحقیق أھداف التربیة، ویالحظ أن للنشاط المدرسي أثرا فعاال 

في عملیة التربیة، وھو یفوق أحیانا أثر التعلیم في حجرة الدراسة عن طریق المواد الدراسیة، ویرجع ذلك 

لخصائص النشاط المدرسي التي ال تتوافر بنفس القدر لتعلم المواد الدراسیة، وذلك الن الطالب عنصر فعال 

في اختیار نوع النشاط المدرسي الذي یشترك فیھ، وفي وضع خطة العمل وتنفیذھا، مما یجعل إقبالھ علیھ 

 .77، ص1999، مطبعة قرفي، باتنة، 1، كتاب الرواسي،طقراءة في التقویم التربوي  محمد مقداد واخرون، (1)
. 121  نوال زغیبة، مرجع سابق، ص(2)
 .90-89  هادي  مشعان ربیع، اسماعیل محمد بشیر، مرجع سابق. ص(3)
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متمیزا بحماس أشد مما یتوافر لدراسة المواد الدراسیة، األمر الذي یؤدي إلى تعلم أكثر اقتصاد ودوما، ھذا 

 .)1(باإلضافة الى أنھ یھیئ فرص تعلم المبادرة وتوجیھ الذات

فضال على انھ عامل مھم جدا وخاصة في وقتنا الحالي، في جذب التلمیذ، إلى الجو المدرسي 

والقضاء على االغتراب الدراسي، واالرتباط أكثر بالمؤسسة التعلیمیة، والحیاة فیھا، وكذا وسیلة لتربیتھ 

على قیم عدیدة ومتنوعة، كقیم المواطنة (المنھج الخفي). ولكن مؤسساتنا التربویة تفتقد لھذا الجانب المھم 

في العملیة التعلیمیة، وحتى وان وجدت بعض النشاطات تكون شكلیة، وال تؤدي الغرض منھا، ومعظمھا 

ینحصر في المنافسات العلمیة سواء بین األقسام أو المؤسسات التعلیمیة دون غیرھا، ومؤسساتنا التعلیمیة 

بحاجة للبحث عن آلیات لترغیب التلمیذ فیھا، وحمایتھ من الشارع ومغریاتھ، ورفقاء السوء، وإنعاش الحیاة 

المدرسیة بھا. والتي من أھمھا تنظیم النشاطات الثقافیة والریاضیة، والتفتح على العالم الخارجي واستغالل 

كل ما فیھ ایجابي. 

 - تدني مكانة المعلم في المجتمع:

نتیجة النتشار القیم المادیة في المجتمع، تغیرت نظرت المجتمع للمعلم، واھتزت مكانتھ، وھیبتھ حتى 

عند المتعلمین نفسھم، مما اثر  بدوره على نظرتھم للعلم وأھمیة التعلم، فأصبحت مغریات الكسب السریع 

 والبحث عن طرقھ، من أھم اھتماماتھم.

وما شجع على ذلك الظروف المادیة والمعیشیة التي یعیشھا المعلمون  األساتذة وحتى الظروف 

المھنیة الصعبة، كبعد السكن عن مكان العمل، وعدم توفر النقل، خاصة في المناطق الریفیة والنائیة. 

واإلضرابات المتكررة لھم لخیر دلیل على ذلك، نھیك عن األجور التي لم تعد تفي بمتطلبات المعیشة مع 

غالء األسعار فھذه المشاكل المھنیة واالجتماعیة لألستاذ في كثیر من األحیان تؤثر على أدائھ ومردوده 

 التربوي، ما ینعكس حتما على مردود التلمیذ الدراسي، والنظام التربوي ككل.

 - اإلدارة المدرسیة:

لتؤدي المدرسة وظیفتھا التربویة خیر أداء فإنھا تحتاج إلى إمكانیات مادیة وبشریة، وتحتاج إلى إدارة 

تتولى القیام بمجموعة عملیات، یتم بمقتضاھا تعبئة القوى البشریة والمادیة وتنظیمھا وتوظیفھا بصورة 

  وتوفیر الجو الدراسي.)2(موجھة، لتحقیق األھداف المنشودة

 .1995، 75، ص،عالم الكتب، القاهرة5، طالنشاط المدرسي ( أسسه، أهدفه، تطبیقاته)فكري ریان حسن ریان،   (1)
 .37  هادي  مشعان ربیع، اسماعیل محمد بشیر، مرجع سابق، ص (2)
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 - تمویل التربیة والتعلیم:

یعتبر ھذا العامل من أھم العوامل األساسیة المؤثرة في المردود التربوي للمدرسة الجزائریة، فاإلنفاق 

على التعلیم، ومدى حجمھ یتحكم بدوره في فعالیة ھذا األخیر وذلك لما یتطلبھ ھذا القطاع الحساس من 

ھیاكل وتجھیزات، ومرافق ووسائل تعلیمیة بمختلف أشكالھا، وخاصة مع الطلب المتزاید على التعلیم . 

 نتیجة للزیادة السریعة في عدد السكان.

إن تخصیص میزانیة تقدر بسبعمائة وعشرون ملیارا ومائتان وتسعة عشرة ملیونا وتسعمائة 

 17.27%) كمیزانیة لقطاع التربیة والتكوین بما یعادل نسبة 720.219.920.000وعشرون ألف دینار (

 لم یكن كافیا لتغطیة نفقات التجھیز والتسییر 2008من مجموع المیزانیة العامة للدولة الجزائریة لسنة 

. مقارنة )1(فھناك نقص في الھیاكل المادیة وتوفیر الكتب والوسائل الالزمة ألداء كفؤ في النظام التعلیمي"

بالدول التي حققت قفزة نوعیة في مجال التعلیم، وحتى في المجاالت األخرى. رغم ما حققھ ھذا الجانب من 

 انجازات في بالدنا كما اشرنا سابقا.

 إال أن بعض المؤسسات وخاصة الواقعة في األریاف والمناطق النائیة، وحتى بعض المؤسسات 

المتواجدة بالمدن، تعاني نقائص كبیرة من حیث الھیاكل المادیة والتجھیزات والوسائل التعلیمیة، ما نتج عنھ 

مشكل االكتظاظ في األقسام، مما یؤثر على السیر الحسن للعملیة التعلیمیة التعلمیة، وخاصة مع تطبیق 

المقاربة الجدیدة في التدریس (المقاربة بالكفاءة) والتي تتطلب تواجد عدد قلیل في القسم حتى یستطیع 

األستاذ متابعتھم وتوجیھھم فمناھج اإلصالح تعمل على تمكین المتعلم من  بناء كفاءات مستھدفة تمكنھ من 

 حل وضعیات مختلفة قد تواجھھ، وھذا یتطلب توفر وسائل تعلیمیة وإمكانیات  تساعد على ذلك.

 كما تفتقر معظم مؤسساتنا التربویة إلى الھندسة البشریة أو االرجومونیا في المدرسة عند تصمیم 

وبناء المؤسسات التربویة، ھذه األخیرة التي تعتني بتكییف محیط الدراسة للتلمیذ لینسجم مع الخصائص 

 .)2(النفسیة والفسیولوجیة لتحقیق الفعالیة في الدراسة، بأقل تكلفة وأقصى اقتصاد في الوقت

فمعظم المباني المدرسیة خالیة من النوافذ الواسعة ذات التھویة واإلضاءة الطبیعیة، وشكلھا الھندسي 

. والبیئة الفیزیقیة التي تشعر التلمیذ )3(خالي من النظرة الجمالیة الفنیة، وساحاتھا خالیة من األشجار

. 120-119  نوال زغیبة، مرجع سابق، (1)
. 122  نوال زغیبة، مرجع سابق، ص(2)
 .23، مرجع سابق، ص 10  خدوسي، المعلم العدد (3)
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باالرتیاح وتجذبھ للمدرسة. "والدول مكلفة بضرورة توفیر اإلنفاق على التعلیم للمحافظة على مستواه 

 .)1("واالرتفاع بكفاءتھ

 مشكلة التخطیط التربوي:- 

التخطیط عنصر أساسي في العملیة التربویة إذ ال یمكن تنفیذ أي عمل تربوي دون تخطیط مسبق لھ 

فھو مرحلة التفكیر التي تسبق تنفیذ أي عمل والتي تنھى باتخاذ القرارات المتعلقة بما یجب عملھ، وكیف یتم 

ومتى یتم، والتخطیط التربوي أمر جدي وال یكون مجرد تحدید األھداف التربویة التي ترغب في مشاھدة 

 .)2(حدوثھا، بل ھو كذلك األفعال التي تتخذ لتحقیق األھداف

 عالوة على ذلك فھو العملیة التي تمكن من "تصمیم منظومة تربویة تناسب حاجات البلد وإمكاناتھ 

وأمالھ، وأنھ دراسة العالقة القائمة بین الواقع المدرسي والوضعیة الدیموغرافیة واالقتصادیة واالجتماعیة 

بغیة االطالع األفضل على الحاجات في مجال التربیة وعلى األھداف المنشودة واختیار الوسائل التي ینبغي 

 .)3(استعمالھا لبلوغ مجموعة األھداف المختارة

والتي من شأنھا الرفع من المردود التربوي للمؤسسة التعلیمیة عن طریق بناء خطة لتحسین أدائھا 

 وحسن االستغالل األمثل  لمواردھا، والحد من المشكالت التي تواجھھا. لتخفیف من حدة اإلخفاق المدرسي.

كما یعمل على رسم المسار المناسب للنظام التربوي، ومدخالتھ من أھداف وغایات ومناھج وطرق 

تدریس وإدارة ومعلمین وأساتذة وتالمیذ وتجھیزات وغیرھم. فضال عن رسم الخطط المستقبلیة وضبطھا 

مع التحوالت المجتمعیة والعالمیة، واالستجابة لمتطلبات التنمیة، وموجھة الصعوبات والعراقیل التي قد 

 تعترضھا. 

 : )4( والتخطیط یشمل ما یلي

 - تحدید ما یجب إنجازه في ضوء أھداف المدرسة العامة والخاصة، ولذا یجب تحدیدھا بشكل واضح 

 ومحدد.

 .483  محمد حسنین العجمي، مرجع سابق، (1)
 .73  هادي  مشعان ربیع، اسماعیل محمد بشیر، مرجع سابق،  ص (2)
 .74  هادي  مشعان ربیع، اسماعیل محمد بشیر، مرجع سابق،  ص (3)
 .20مرجع سابق، ص  ،12، مجلة المعلم، العدد التخطیط التربوي للعمل المدرسيدلماجي المكي،   (4)
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- تحدید الخطوات التي یجب اتخاذھا إلنجاز األھداف الخاصة، وھنا مرة أخرى البد من التأكید على 

ضرورة االھتمام بصیاغة األھداف الخاصة بشكل واضح یكفي الستخدامھا كنقاط للمتابعة، ومدى نجاح 

 الخطوات المتخذة في تحقیق األھداف.

- توقع المشكالت التي یمكن أن تبرز وتعیق مسار العمل المدرسي في تحقیق األھداف ووضع 

الطرق البدیلة لمواجھة ھذه المشكالت بحیث یتم التكیف بسرعة لمواجھة العراقیل التي من الممكن أن تبرز 

والتغلب علیھا بدون حدوث نتائج غیر مرغوب فیھا، ووضع الطرق البدیلة لمواجھة ھذه المشكالت بحیث 

یتم التكیف بسرعة لمواجھة العوائق التي من الممكن أن تبرز، والتغلب علیھا بدون حدوث نتائج غیر 

 مرغوب فیھا ومثل ھذا التوقع ینبغي أن یتم قبل البدء في تنفیذ الخطة.

 - تحدید الضوابط الضروریة لمراقبة ومتابعة الخطة كوسیلة لضمان سیر تنفیذھا بشكل فعال.

إال أن ھذا الجھاز الھام والحساس في البلدان العربیة ومنھا الجزائر یوجھ "منذ نشأتھ والى اآلن العدید 

من المصاعب والمشاكل  یتعلق بعضھا بضعف اإلیمان بأھمیة ھذا المجال ویتعلق البعض اآلخر منھا بعدم 

 .)1(توفر الشروط الالزمة للقیام بھ بشكل صحیح

 في ما )2(إضافة إلى جملة من العوامل حسب ما حددھا ھادي مشعان ربیع وإسماعیل محمد بشیر

 :یأتي

 - ضعف الوعي التخطیطي في معظم البالد العربیة.

 - عدم وجود مراكز بحثیة متخصصة بالتخطیط التربوي.

 - صعوبة تمویل الخطط التربویة.

 - عدم التنسیق والتكامل بین الخطط التنمویة والخطط التربویة التعلیمیة.

 - صیاغة الخطط التربویة في إطار مثالي مما یفقدھا المصداقیة.

 - عدم حریة التخطیط التربوي.

 - عدم وجود خطط تربویة بدیلة.

 .81  هادي  مشعان ربیع، اسماعیل محمد بشیر، مرجع سابق، ص (1)
. 83-82لمرجع نفسه، ص ا  (2)

                                                           



 

                                                                  235 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 المردود التربوي في الجزائر و: التعلیم الثانويالثالثالفصل 

- عدم المتابعة الفعلیة للخطط التربویة من قبل مؤسسات الدولة. ومنھ فان غیاب ھذا العامل لھ تأثیر 

 عمیق على المردود التربوي للمؤسسة التربویة.

إن القدرة على التخطیط من الصفات األساسیة الھامة التي ینبغي توفرھا في المسار التربوي، حیث 

أن أي مدرسة ال یخطط لھا بالمرة أو بشكل كاف قد یغلب علیھا عدم االستقرار، حیث أنھ قد تتخذ فیھا 

القرارات في الغالب على أساس االرتجال وفي حالة حدوث تغییرات مفاجئة یجب تجنبھا بطرق وأسالیب 

بدیلة بدال من إحداث تغییر وتعدیل في أھداف المدرسة، حیث أن القرارات المفاجئة  قد تؤدي إلى إحداث 

تغییر، ومع أنھ قد یكون من الضروري في بعض الحاالت إجراء تعدیل في األھداف إال أن اتخاذ القرار 

بخصوص ذلك یجب أن یكون استثناء ال قاعدة، إن معظم األحداث یمكن التنبؤ بھا، ولذا فإنھ یمكن معالجتھا 

من خالل التخطیط الفعال، والحقیقة أن اتخاذ قرارات كثیرة بشكل ارتجالي قد ال یساعد على ضمان توفیر 

.  )1(جھود منسجمة مع أغراض المدرسة الخاصة والعامة. وبذلك تنخفض فعالیة العملیة التربویة

 - البحث التربوي:

 إن البحث التربوي لیس قشرة زائفة كما یقول العاجزون بل ھو من بحوث التأسیس، القاعدة، یتطلب  

الحریة األكادیمیة وال یعتمد غیاب القیود أو الغیاب عن النشاطات والتدریس، بل نعني بھ إقرار روح 

المبادرات التي تتنامى في ظل الحریة. إن البحث التربوي یؤدي الى االبتعاد عن اجترار المعرفة وخزنھا 

وعدم تغلیب األلفاظ عل األشیاء وعدم تقدیم الجدل على المنھج، وعدم إیثار التقلید على التجدید، كما نؤسس 

لنخبة مدمجة تكره التغریب ... وما یمكن تأكیده في ھذا المجال تلك القطیعة أو الشرخ الموجود بین األبحاث 

األكادیمیة التي تنجزھا المعاھد والجامعات، والفعل التھمیشي الذي تلقاه من المطبقین الفعلین في وزارة 

، من بحوث ودراسات، ولخیر دلیل على ذلك، الكم )2(التربیة التي ال تولي أیة أھمیة لما یقدم في الجامعة

الھائل من الرسائل واألطروحات الجامعیة التي تبحث في كل عناصر العملیة التعلیمیة وغیرھا. 

للمدرسة الجزائریة: المردود التربوي - مناقشة بحثیة لواقع سابعا

یعتبر التعلیم و تحسین مستواه و حسن استثماره من القضایا الھامة في عالمنا المعاصر و التي تشغل  

بال الكثیرین من التربویین و االقتصادیین على حد سواء و لقد جاء االھتمام الكبیر بضرورة تطویر النظام 

التعلیمي لنجاح عملیة التنمیة الشاملة بشعبیتھا االقتصادیة و االجتماعیة و تحقیق التقدم و الرقي لألفراد و 

الشعوب، كما أسھمت الظروف االقتصادیة التي تعیشھا دول العلم في وقتنا الحالي إلى المناداة بتطویر 

 .20مرجع سابق، ص  ،12، العدد مجلة المعلمدلماجي المكي،   (1)
 .20  صالح بلعید،  في قضایا التربیة ، مرجع سابق، ص (2)
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النظام التعلیمي و ترشید إنفاقھ و ال سیما و أن قطاع التعلیم یمثل جزاءا ھاما من حجم النشاط 

 . وركیزة اساسیة یقوم علیھا.)1(االقتصادي

ولقد اوضحت عدید من الدراسات تلك العالقة الوثیقة بین التعلیم واالقتصاد والنواحي االجتماعیة، اذ 

لم یعد ینظر للعملیة التعلیمیة على انھا مجرد خدمة، بل أصبحت استثمارا یستھدف تحسین مستوى الحیاة 

لالفراد وتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للمجتمع، وإذ كان االقتصاد ھو شریان الحیاة للمجتمعات 

االنسانیة المعاصرة، فان التعلیم بمختلف أنماطھ ھو مادة في ھذا الشریان، وذلك لضمان استمراریة 

االزدھار االقتصادي، وأصبح المعیار االقتصادي یأتي في مقدمة المعاییر التي تقاس في ضوئھا االمم  ولما 

كان التعلیم یعمل على تنمیة القوى البشریة بتزویدھا بالمھارات والمعارف الالزمة للقیام بعملھا المنتج 

صارت العملیة التعلیمیة عملیة اقتصادیة لھا كلفتھا ومعدالتھا ولھا مدخالتھا ومخرجاتھا، وبالتالي تؤثر في 

 .)2(رسم السیاسة التعلیمیة

 ولقد احتل موضوع العائد من االستثمار في التعلیم اھمیة كبیرة لدى كل من التربویین واالقتصادیین 

وخاصة في االونة األخیرة، رغم ما واجھھ  ھؤالء من صعوبة في دقة قیاس ھذا العائد، والذي یختلف عن 

 العائد في المجاالت االخرى كمجال الصناعة او التجارة او الزراعة وغیرھا، والذي یسھل حسابھ.

  عالوة على، ان العائد في التعلیم یشمل عوائد مادیة وعوائد غیر المادیة، كالعوائد النفسیة 

واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، على الرغم من الصلة الوثیقة بینھما، وھذا یعني كما سبق ذكره ان للعائد 

 التربوي، جانبین او بعدین، كمي وكیفي، ھذا االخیر الذي یصعب قیاسھ كما یجب.

 وھناك عدة طرق لقیاس العائد من التعلیم، ومن اكثر ھا تداوال لدى الباحثین الطرق التالیة:

 طریقة االرتباط:أ 

 الحظ عدد من الباحثین وجود ارتباط قوي بین بعض مظاھر النشاط التربوي( وبخاصة نسب 

استعاب الطالب في المراحل التعلیمیة) وبین مؤشرات النشاط االقتصادي(غالبا مایستخدم نصیب الفرد من 

الدخل القومي). وتم التوصل لبعض النتائج بإتباع ھذه الطریقة، سواء من خالل الدراسات المقارنة عبر عدد 

 .463  محمدحسنین العجمي، مرجع سابق، ص(1)
 .463  المرجع نفسه، ص(2)
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من الدول، او من خالل الدراسات المقطعیة المستعرضة لدولة ما، وتشیر مثل ھذه الدراسات الى وجود 

 .)1(ارتباط مابین التعلیم والدخل

  ومن اھم الباحثین في ھذا المجال "سیفنلسون" وزمیلھ "ادینج" و"ألفین" و"بامیال والترز".

 وتعتمد ھذه الطریقة غالبا على عد المسجلین  بالمدارس والجامعات كمقیاس النتشار التعلیم، وكذا 

 االعتماد على الدخل القومي ونصیب الفرد منھ بوصفھ مقیاسا للنمو االقتصادي.

 اال ان من عیوب ھذه الطریقة، صعوبة قیاس الجانبین وخاصة االخیر منھم، كما ان االعتماد على 

عدد الملتحقین بالتعلیم، یعكس الجانب الكمي فقط، والیعكس الجوانب االخرى، كالجودة في التعلیم ونوعیتھ. 

 نھیك على صعوبة قیاس نصیب الفرد من الدخل القومي ( العیوب االحصائیة).

 ب طریقة الباقي: 

لقد اعتقد بعض االقتصادین في الماضي أن الزیادة في المخرجات االقتصادیة یمكن ارجاعھا بالكامل 

الى المدخالت التقلیدیة (االرض، والعمل، ورأس المال)، وبمرور الوقت الحظ عدد من الباحثین في 

دراسات دینامیات النمو االقتصادي ان جزءا كبیرا من النمو االقتصادي یظل غیر مفسر، عندما تستخدم ھذه 

المدخالت التقلیدیة. واحد التفسیرات لظاھرة "الباقي" ھي ان المدخالت التقلیدیة تتضمن فقط كم العمل ولیس 

جودتھ، وعلیھ... فإن التغیرات في المخرجات االقتصادیة الراجعة الى جودة العمل(والعوامل االخرى غیر 

المحددة) ظلت غیر مفسرة. ومن ھنا فقد حاول بعض علماء االقتصاد ان یقیسوا نسب الزیادة في الناتج 

القومي االجمالي، التي یمكن ارجاعھا الى المدخالت التقلیدیة أو بعضھا، واعتبار "الباقي" نتیجة 

 .)2(للتحسینات، التي طرأت على القوى العاملة من حیث الكیف بسبب التعلیم

ویعتبر "دینسو" من اشھر الباحثین الذین استخدموا ھذه الطریقة في ابحاثھم لتفسیر التطور 

االقتصادي في الوالیات المتحدة، والسیما في عالقاتھ بالتعلیم. وتاله من بعد كل من "سولو"، وریداوي" 

 و"سمیث"  من خالل دراساتھم  والتي بینت بدورھا مدى اسھام التعلیم في النمو االقتصادي. 

 والنقد الموجھ لھذه الطریقة انھا تعاني من كثرة العوامل المتداخلة عند الحساب باإلضافة الى صعوبة 

 .)3(عزل مایسھم بھ التعلیم فقط

 .103، ص2004، الدارالمصریة اللبنانیة، القاهرة، 2،طعلم اقتصادیات التعلیم الحدیث  محمود عباس عابدین، (1)
 .106محمود عباس عابدین، مرجع سابق، ص (2)
 .497  محمد حسین العجیمي، مرجع سابق، ص (3)
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 ج - طریقة العائد المباشر من التعلیم:

وتقوم ھذه الطریقة على اساس افتراض ان التعلیم ینتج عوائد مادیة مباشرة، یمكن قیاسھا بالنسبة 

للفرد والمجتمع، وان ھذا التعلیم یتكلف نفقات متعددة یمكن ایضا قیاسھا، وقوام ھذه الطریقة المقارنة بین 

ارباح االفراد وبین تكلفة تعلیمھم، ونحصل على "معدل" مردود التعلیم عن طریق استخراج النسبة أو 

العالقة بین الدخول، وكل النفقات التي یدفعھا الفرد او المجتمع، بما في ذلك المكاسب الضائعة، والتي تتمثل 

. ومن الرواد )1(في المكاسب التي كانت ربما تأتي، لو أن ھذه النقود قد صرفت في مجال استثماري اخر

االوائل والذین نادوا باالعتماد على ھذه الطریقة في قیاس عائد التعلیم،  وقاموا بالعدید من البحوث 

) 1961) و"شولتز"(1960والدراسات  في ھذا المجال ابتداءا من الخمسینات من القرن العشرین، "بیكر" (

 ). لي یلیھما من   بعد كل من "وودھول" و"مارك بلوج"  و"والش" وغیرھما.1964و"سترومیلین" (

 وھناك عدة طرق وأراء لمقارنة الفوائد بالتكالیف، وللتمیز بین عدد من انواع  معدالت العائد 

 :)2(وھي

 :معدل العائد الخاص مقابل معدل العائد االجتماعي 

یرتبط معدل العائد الخاص بین نفقات التعلیم التي یحملھا الفرد مع األرباح التي یجنیھا من خالل 

استثماره في التعلیم، بینما یرتبط معدل العائد االجتماعي بین التكالیف االجمالیة التي یحملھا المجتمع مع 

االرباح التي تعود علیھ. عندما یتعلق االمر بالفرد یحسب الدخل بعد الضریبة،  لكن بالنسبة لمعدل العائد 

االجتماعي یحسب الدخل االجمالي قبل الضریبة. كما تحسب النفقة االجتماعیة الوحدویة لھذا االخیر بدل 

النفقات الخاصة التي یدفعھا الفرد، وعادة ما یستخدم معدل العائد ال اجتماعي ألغراض التخطیط التربوي 

بینما یستخدم معدل العائد الخاص في تفسیر الطلب الفردي على  التعلیم . 

 : معدل العائد الحدي في مقابل معدل العائد المتوسط 

تعد التفرقة بین المعدلین الحدي والمتوسط مربكة حیث یحتمل العائد الحدي عدة معاني: سنة حدیة من 

التعلیم، مستوى دراسي حدي أو طالب حدي. عندما تكون المقارنة بین مستویین دراسیین یكون معدل العائد 

المحسوب ھو المعدل الحدي، لكن عند المقارنة بین من لھ تعلیم جامعي ومن لیس لھ اي مستوى یكون 

 .حینھا معدل العائد المقصود ھو المعدل المتوسط

 .110  محمد حسین عابدین، مرجع سابق، ص (1)
(2)  Geortges psacharopoulos et al, returns to education: an international comparison, El sevier, New York 1973, pp 

20-23. 
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 : معدل العائد االرتجاعي (االستعادي) في مقابل معدل العائد المستقبلي 

یشیر معدل العائد االرتجاعي _ كما ینضح من اسمھ_ إلى االستثمارات في الماضي، بینما یتعلق 

معدل العائد المستقبلي بمعدل العائد الذي نتوقعھ في المستقبل لنشاط تربوي ما، وھو ال یستخدم الحجم الكبیر 

 .)1(نفسھ من البیانات التاریخیة، التي یستخدمھا معدل العائد االرتجاعي

 :)2(ومن اھم االنتقادات التي وجھت لھذه الطریقة مایلي

  - توجد فجوة زمنیة بین الوقت الذي یوضع فیھ اإلنفاق على التعلیم والحصول على العائد.

- العائد المباشر من التعلیم عبارة عن الفرق بین األجور المكتسبة والمتوقعة كسبھا طوال الحیاة 

 العامة و بین تكلفتھ. والواقع العوامل تؤثر على الدخل كالقدرة والسن والمھنة.

- بعض االعمال لھا مزایا غیر نقدیة وبالذات تلك الوظائف التي یشغلھا خریجي بعض الكلیات والتي 

 نادرا ما تتوافر لألشخاص األقل تعلیما.

 ھذا عن قیاس العائد من التعلیم والشائع عند كل االقتصادیین والقائمین عن التخطیط التربوي في 

 معظم بلدان العالم. 

اما في الجزائر وفي فیما یتعلق بقیاس المردود التربوي للمدرسة الجزائریة، الظاھرة المقصودة 

بالدراسة،  ونتیجة الرتباطھ بالعملیة التعلیمیة التعلمیة. المعقدة االبعاد لذا  یصعب حصر وضبط مؤشراتھ 

في الغالب،  وخاصة من ناحیة الكیف والنوعیة لمخرجاتھ، لذا یلجأ معظم الباحثین والمتخصصین في ھذا 

المجال وكذا القائمین على المنظومة التربویة في الجزائر الى االعتماد علم الناحیة الكمیة، والتي ترتبط 

  شھادة التعلیم المتوسط –بنتائج االمتحانات وخاصة الرسمیة منھا ، كامتحان (نھایة مرحلة التعلیم االبتدائي

 البكالوریا). وكذا مدى تطبیق المنھاج الدراسي المقرر خالل كل سنة دراسیة وخاصة للمقبلین على ھذه –

االمتحانات الرسمیة، اضافة الى جملة من المؤشرات  یمكن اجمالھا فیما یلي: 

 

 .120  محمد حسین عابدین، مرجع سابق، ص (1)
 .499محمد حسین العجیمي، مرجع سابق، ص   (2)
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 معدالت االلتحاق بالتعلیم:- 

  من المكتسبات الھامة للمدرسة الجزائریة بعد االستقالل، تعمیم التعلیم واجبارتھ، ودیمقراطیتیھ 

االمر الذي انجر علیھ انفجار حقیقي ألعداد الدارسین، وارتفاع تعدادھم حسب مختلف اطوار التعلیم 

 المختلفة، التي شھدت تطورا ملوحظا. 

 ممثل زیادة یقدر %6.55 شھدت فئة المتمدرسین ارتفاعا یقدر معدلھ السنوي ب1962/1963فمنذ 

 فتاة وطبعا، لم یكن ھذا التطور منتظما، فقد 92.000 تلمیذ في العام، من بینھم 190.000معدلھا ب 

 .)1(تلمیذا 300.000 و70.000تراوح حسب السنوات بین 

وفي ھذا السیاق، البّد من اإلشارة إلى أّن ھذه المنظومة تحّملت وبصفة متواصلة، الثقل المرھق 

الناجم عن تعداد التالمیذ الذي ما فتئ یتزاید بارتفاع وتیرة النمو الدیمغرافي والتأثیر السلبي الناتج عن 

الضغوطات اإلیدیولوجیة، واالنحرافات السیاسیة التي شّوھت غایاتھا وأھدافھا، حیث تضاعف التعداد العام 

 8 إلى أكثر من 2012 - 2011للتالمیذ بأكثر من عشر مرات، حیث وصل في إطار الدخول المدرسي 

 4،3 ألف تلمیذ مقارنة بالسنة الفارطة (+273مالیین تلمیذ، وبالتالي، یسّجل القطاع زیادة إجمالیة قدرھا 

بالمائة) في كّل األطوار التعلیمیة، وھو عدد یفوق ربع ملیون تلمیذ... وفي ھذا اإلطار، شھد التعلیم 

 96، زیادة قدرھا 2011 -2010 مقارنة بالدخول المدرسي 2012-2011االبتدائي في الدخول المدرسي 

 بالمائة) والتعلیم الثانوي العام 2،3 تلمیذ (+98.500 بالمائة) والمتوسط ارتفاعا بـ8،2ألف تلمیذ (+

 بالمائة)، مع التذكیر بأّن تعداد التعلیم الثانوي بخاصة 1،6 تلمیذ (+78.500والتكنولوجي زیادة قدرھا 

  .)2( تلمیذ5800 بـ 1963تضاعف بنسب كبیرة منذ االستقالل، حیث قّدر عام 

 بدایة مرحلة %25  اكثر منكما لوحظ زیادة في عدد االناث المسجلین، فبعدما كانت "التتجاوز

 .)3( 2009-2008 خالل الموسم %60االستقالل، اصبحت في حدود 

 .19، ص1998، افریل 1998-1962، مسح شامل من وضعیة قطاع التربیة الوطنیة  وزارة التربة الوطنیة، الدیوان،  (1)
 .4، ص2012جویلیة5 ،الخمیس   المنظومة التربویة الجزائریة منذ االستقالل( من التربیة حق للجمیع الى االصالحات الكبرى)، جریدة المساء(2)
 .86فیصل بوطیبة، مرجع سابق، ص  (3)

                                                           



 

                                                                  241 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 المردود التربوي في الجزائر و: التعلیم الثانويالثالثالفصل 

 - معدالت المعلمین واألساتذة:

 بذلت جھود "، ولتغطیة ھذا التزاید  في عدد المتمدرسین من حیث التاطیر البیداغوجي واإلداري

، حیث 1962 مرة منذ 16حثیثة لتوظیف األساتذة وتكوینھم، ومن ثّمة تضاعف العدد اإلجمالي لألساتذة 

 ألف تعلیم 55 أستاذ تعلیم أساسي و101 ألف معلم ابتدائي، و170، منھم 2000 ألف عام 326قّدر بـ

 بالمائة) 24،64 (406.285، من بینھم 632.402 إلى 2012ثانوي، ووصل عدد مستخدمي القطاع عام 

 وقّدرت نسبة التأطیر اإلداري بالمائة) یمثلون التأطیر 76،35 (226.117یمّثلون التأطیر البیداغوجي و

 في 10،16 في المتوسط و97،20 في االبتدائي و54،23على المستوى الوطني (عدد التالمیذ لكل أستاذ) بـ

 .)1(الثانوي

 ـ 2010 حیث سّجل خالل سنة اال ان ھذا النمو یختلف من حیث النسب لدى الرجال والنساء "

-2000 امرأة سنة 89 رجل في مختلف األطوار التعلیمیة، مقابل 100 امرأة مقابل 130 حوالي 2011

 100 امرأة في االبتدائي، المتوسط والثانوي، مقابل 117 و149 و121 ویتم تسجیل على التوالي 2001

 وھذا یعني ان  عدد المعلمات واألستاذات  )2("رجل، بعد أن كانت تكاد تكون منعدمة تماما غداة االستقالل

 ھو الغالب في سلك التعلیم.

وھذا التحسن من الجانب الكمي، كان لھ االثر كذلك من حیث معدل الفوج لكل معلم او أستاذ " فقد 

 سنة، 37استغرقت % 40انخفضت نسبة شغل الحجرات الدراسیة، اي عدد التالمیذ في القاعة الواحدة، الى 

 تلمیذ/قسم. ولكن ھذه النسبة انخفضت في ظرف 40 الى 66، بحیث تراجعت من 1999 الى 1962من 

. اال ان ھذا التحسن  یتفاوت و )3("%32 لتصل الى %20، بـ2006 الى 1999سنوات فقط، اي من 7

یختلف من منطقة الى أخرى وھناك بعض المؤسسات التربویة التي مازالت تعاني من مشكل االكتظاظ في 

 األقسام و الجدول التالي یبین لنا معدل التاطیر للسنة الثالثة ثانوي بوالیة المسیلة این اجریت الدراسة. 

 .5   جریدة المساء، مرجع سابق، ص(1)
 .5  جریدة المساء، مرجع سابق، ص(2)
 .320  بوبكر بن بوزید، مرجع سابق، ص(3)
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): یبین كثافة االفواج التربویة في االقسام النھائیة لمرحلة العلیم الثانوي بوالیة 13الجدول رقم (

. 2011/2012المسیلة للسنة الدراسیة 

  فما فوق50 50 ـ 40 40 ـ 20 20 ـ 10  تالمیذ10أقل من  الشعب المستویات

وي
ثان

ة 
الث

الث
ة 

سن
ال

 

 3 50 62 1 0 آداب وفلسفة

 0 6 24 1 0 لغات أجنبیة

 2 42 79 1 0 علوم تجریبیة

 0 0 5 8 0 ریاضیات

 0 0 11 34 8 تقني ریاضي

 1 6 43 3 0 تسییر واقتصاد

 06 104 224 48 8 المجموع

 مدیریة التربیة لوالیة المسیلة. المصدر:

تطور الھیاكل والتجھیز: 

تشكل ھیاكل االستقبال الركیزة األساسیة الستعاب أعداد المتمدرسین، وقد عانت المدرسة الجزائریة 

في ذلك أشاد المعاناة في بدایة االستقالل إذا لم ترث عن العھد االستعماري إال عددا ضئیال جدا من 

المدارس، كان مخصصا باألساس ألبناء المستعمر و لتلبیة الحاجة المضطردة للجزائریین في التعلیم، بدءا 

من السنة األولى لالستقالل، ومواجھة تدفقھم الھائل على المدرسة بفضل انفتاح أبواب التعلیم للجمیع، 

وإلزامیتھ ومجانیتھ، خصصت الدولة استثمارات ھائلة مكنت من توفیر عدد ال یستھان بھ من المؤسسات 

بعد اللجوء إلى الحلول الترقیعیة في بدایة األمر، وتمیزت فترة السبعینیات والثمانینات بازدیاد متسارع 

 .)1(للمدارس وھیاكل االستقبال

الجدول التالي یوضح ذلك : و

 

، مجلة االدب والعلوم االجتماعیة، م) المؤشرات النوعیة والكمیة2000-1962نظام التعلیم الجزائري وكفاءته االنتاجیة للفترة(عبد اهللا صحراوي،   (1)
 .326 ص 2004، 2، السداسي االول، جامعة سطیف15العدد
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. 1999/2007) یبین تطور المنشأت القاعدیة عبر الوطن للسنوات الممتدة من 14الجدول رقم (

 
 الثانویات المتوسطات المدارس السنة الدراسیة

1999/2000 15.729 3.315 1.218 

2000/2001 16.186 3.414 1.259 

2001/2002 16.482 3.526 1.289 

2002/2003 16.714 3.650 1.330 

2003/2004 16.899 3.740 1.381 

2004/2005 17.041 3.844 1.423 

2005/2006 17.163 3.947 1.473 

2006/2007 17.357 4.104 1.538 

2007/2008 17.487 4.272 1.589 

2008/2009 17.796 4.584 1.699 

. 315 بن بوزید، مرجع سابق، ص المصدر:

 یتضح من خالل قرأتنا للجدول ان ھناك تطور في عدد المؤسسات التربویة من سنة الى اخرى. أي 

ان ھناك تحسن ملحوظ في ھذا الجانب، مقارنة بالوضعیة المزریة التي عرفھا ھذا الجانب كما سبق الذكر 

 بعد االستقالل.

 مجمعا مدرسیا او 4900حجرة دراسیة كانت تشكل 33000فافي الستینات تم احصاء مایزید عن 

 مؤسسة، اما 380مدرسة ابتدائیة. وعلى مستوى التعلیم المتوسط او االكمالي، كان عدد االكمالیات یقل عن 

  ثانویات تقنیة.5 ثانویة للتعلیم العام و34عن التعلیم الثانوي، فقد احصیت 

 3300لقد شھدت ھذه المنشأت ارتفاعا ملحوظا. إذ كانت حظیرة حجرات الدراسة تكبر كل السنة بـ

. اما عن مؤسسات 1962 حجرة دراسیة في االسبوع وھذا منذ 65 وحدة جدیدة،  أي استالم 3400الى 
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 7  اكمالیة او مدرسة اساسیة، مما یعني استالم 84التعلیم المتوسط، فقد سجل ارتفاعا سنویا یقدر معدلھ بـ

. )1( متاقن في السنة6. اما فیما یخص المتاقن فقد بلغ التزاید 1963/1964مؤسسات في الشھر وھذا منذ 

أنجزت الجزائر حیث من حیث شبكة المنشآت المدرسیة، وھذا یعني ان ھناك انجازات للمدرسة الجزائریة "

 مؤسسة (مدارس ابتدائیة، متوسطات وثانویات)، بعد 24.932 إلى أیامنا، حظیرة تضّم أكثر من 1962منذ 

 مدرسة 355 ألف مؤسسة تعلیمیة بمختلف أنواعھا، مما یعادل فتح 21 بنحو 2000أن كانت تقّدر عام 

 . )2( ثانویة أو متقنة كّل سنة32 إكمالي و79ابتدائیة، 

 - معدالت االنفاق عن التعلیم( تمویل التعلیم):

تضاعفت المیزانیة المرصدة للتعلیم من اجمالي میزانیة الدولة منذ بدایة االستقالل، فإذا ماعتبرنا مثال 

 الف دج ، اصبح المؤشر 170800) حیث كانت میزانیة التعلیم 100 ( المؤشر 1964سنة االساس 

 1965 سنة %25.92، وھو تطور مھم على اجمالي المیزانیة، إذ انخفضت من 2006 في سنة 82582

 .  وھي موزعة كالتالي:)3(2006 سنة %5.93الى 

  * تكلفة التلمیذ الواحد:

 دینار للتلمیذ الواحد 130 دینار اي 548، بـــــ 1964تقدر التكلفة  الخام للتلمیذ الواحد، عام   كانت

 1997 دینارا للتلمیذ الواحد من منظور تكالیف التسییر، بینما وصل االستثمار سنة 481بالنسبة لالستثمار و

 دینار للتلمیذ الواحد أیضا بالنسبة للتسییر. تمثل نفقات التربیة للتلمیذ 15000 دینارا للتلمیذ و2400الى 

. )4 ( دینار/ تلمیذ.17400الواحد، اذن، حوالي 

 

 .22، مرجع سابق، ص1998-1962  وضعیة قطاع التربیة الوطنیة، مسح شامل من (1)
 .5  جریدة المساء، مرجع سابق، ص(2)
 .74 صسابق، عبد اهللا صحراوي، مرجع  (3)
 .23، مرجع سابق، ص1998-1962  وضعیة قطاع التربیة الوطنیة، مسح شامل من (4)
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 * میزانیة التسییر:

 اخذ جانب التسییر الحظ االوفر من المخصصات و االعتمادات االمر الذي طغى على التجھیز، حیث 

 قدرت ب 1997  من میزانیة الدولة. في سنة %21 ملیون دینار أي 550 حوالي 1964بلغت عام "

 من میزانیة الدولة، وتعد ھذه النسبة من اضعف النسب %17 ملیار دینار أي انھا ال تمثل إال 111.5

. )1(1964المسجلة منذ 

. وھذا یعني )2(" ملیار دینار544 أكثر من 2012، لتبلغ عام 2000 ملیار عام 132 "في حین بلغت

ان  الحصة المخصصة لھذه المیزانیة كانت متذبذة، من حین الى أخر رغم تحسنھا في الغالب، مقارنة 

 بمیزانیة التجھیز.

 * میزانیة التجھیز: 

، من منظور اعتمادات الدفع ( ولیس من منظور مصادقة 1964        كانت میزانیة التجھیز، عام 

 من مدونة االستثمارات العمومیة للدولة، بینما %15 ملیون دینار جزائري أي 171البرنامج ) حوالي 

  من االستثمارات العمومیة للدولة مما %6.54، اال ب1997قدرت حصة االستثمار في قطاع التربیة، سنة 

 ملیار دینار. ان ھذا التدني في االستثمار حیال قطاع التربیة الیمكن تبریره نظرا للنقص 18یعادل حوالي 

 . )3(الكبیر المسجل على مستوى المنشأت التربویة على صعید التعلیم االساسي

  والجدول التالي یوضح تطور االعتمادات المخصصة للقطاع، ونسبتھا قیاسا لالنفاق الحكومي

 .24   المرجع نفسه، ص(1)
 .05ص،   جریدة المساء، مرجع سابق(2)
 .24 ص، مرجع سابق،1998-1962  وضعیة قطاع التربیة الوطنیة، مسح شامل من (3)
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): یبین نسبة میزانیة قطاع التعلیم ( تسییر و تجھیز) قیاسا لمیزانیة الدولة للفترة 15الجدول رقم (

 )1965-2000.(  

السنة 

المالیة 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

 %22.4 %16.29التسییر 
15.59

% 
17.88% 17.18% 29.71% 19.84% 15.66% 

 %6.67 %4.12 %8.13 %12.35 %1.00 %1.44 %18.30 %25.92التجھیز 

 .329 عبد هللا صحراوي، مرجع سابق، صالمصدر:

من خالل المعطیات المبینة في الجدول، یتضح وكما اشرنا سابقا، ان میزانیة التسییر تاخذ الحصة 

االكبر من االنفاق، وكما ھو معلوم ان معظمھا یصرف على مرتبات العاملین في ھذا القطاع، والذي یشھد 

من حین الى اخر، اضرابات، من اھم سبابھا، تحسین الوضع المادي للمربین، فالرغم من الزیادة والتحسن 

الذي شھده ھذا القطاع ،اال ان الكثیرین منھم یرون ان ھذا غیر كافي لضمان مستوى معیشي یلیق بالمربي، 

مقارنة بقطاعات اخرى . 

اّتخذت وزارة التربیة عددا من اإلجراءات، أھّمھا تحسین الظروف االجتماعیة والمھنیة لألساتذة لذا "

من خالل مراجعة القانون الخاص المتعلّق بھم وتثمین وظیفتھم على وجھ الخصوص، وفي ھذا اإلطار 

 ملیار دینار لمراجعة مخلفات 240 ، ما قیمتھ 2012خّصصت الدولة ضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

 بالمائة، في الفترة 50النظام التعویضي لعمال قطاع التربیة الوطنیة، والتكّفل بمؤخرات الرواتب في حدود 

 مالییر 5، فیما أنفقت الحكومة على الزیادات الجدیدة لعمال القطاع ما یقارب 2011 و 2008الممتدة بین 

 .)1(دوالر، أّما فیما یخّص “تحسین التنظیم البیداغوجي”، فتّم اعتماد تنظیم جدید للسنة الدراسیة

 كما ان وضعیة القطاع من ناحیة التجھیز وبالرغم ماحققتھ المرسة الجزائریة كما نشیر الى ذلك من 

حین الى اخر،من انجازات على مستوى الھیاكل والمنشأت القاعدیة، عبر مختلف ارجاء الوطن، اال ان 

 .5  جریدة المساء، مرجع سابق، ص(1)
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ھناك بعض المناطق وخاصة النائیة منھا، مازالت تشھد نقص ملحوظ في ھذا الجانب، فضال عن التوزیع 

 الغیر العادل لھا من منطقة الى اخرى.

عالوة عن ان معظم ھذه الھیاكل وان وجدت تفتقر الى بعض المرافق والضروریات وخاصة على 

مستوى التعلیم االبتدائي، والذي كما ھو معلوم انھا  تابعة للبلدیات من حیث التجھیز والترمیم، مما اثر على 

البیئة الفیزیقیة لھا وجعل البعض منھا یقتقر الى الشروط المطلوبة لتمدرس الحسن، كالساحات المھیئة، 

 والمساحات الخضراء، ودورات المیاه الصحیة، المكتبة، قاعة الریاضة... وغیرھا.

ومن االسباب الكامنة وراء ذلك " نقص االھتمام بالھندسة البشریة أو االرجومانیا في المدرسة عند 

تصمیم وبناء المؤسسات التربویة، ھذه االخیرة التي تعتني بتكییف محیط الدراسة للتلمیذ لینسجم مع 

الخصائص النفسیة والفسیولوجیة لتحقیق الفعالیة في الدراسة، بأقل تكلفة واقصى اقتصاد في الوقت والجھد 

 .)1(واالمكانیات

وھذا یعني اننا بحاجة الى دعم واالھتمام بالنوع في ھذا الجانب ، فرغم االنجازات المحققة االأن 

االنفاق على التعلیم بحاجة الى دعم وزیادة أكثر لتلبیة حاجات ھذا القطاع ولیستطیع مواكبة التحوالت 

 الحاصلة في العالم.

 - معدالت االمیة:

، ثم ارتفعت ھذه النسبة لتصل %14 بحوالي 1830قدرت نسبة االمیة في المجتمع الجزائري سنة 

 .%92الى 1955، لتنخفض بعدھا  بشكل طفیف سنة %94 الى 1948سنة 

، وفئة المتمدرسین تكاد تكون % 85، كانت نسبة األمیة تفوق 1962عام  أي عند االستقالل و"

منعدمة مقارنة مع حاجیات المجتمع وتطلّعاتھ، وكم كانت تطلّعات الجزائریین كبیرة وھم یخرجون من فترة 

طویلة من االستعمار، تطلّعات لحیاة كریمة ورقّي اجتماعي، وعّبرت الجماھیر عن ھذه المطامح عن طریق 

طلب متزاید للتعلّم والتكوین، وكان “الحق في التربیة” أّول مطلب نادى بھ الشعب الجزائري بعد استرجاع 

. )2(حریتھ، مّما یعكس قناعة الجزائریین أّنھ ال یمكن التحّدث عن الحریة دون حریة االلتحاق بمناھل العلم

 .122  نوال زغیبة، مرجع سابق، ص (1)
 .5ع، سابق، ص  جریدة المساء، مرج(2)
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ومنھ كان من اھم  اھداف الدولة الجزائریة، توفیر ھذا المطلب لجمیع الجزائریین،  وتبنت استراتجیة 

وطنیة في ذلك، كما تم إنشاء جھاز یعمل تحت وصایة وزارة التربیة الوطنیة، والمتمثل في الدیوان الوطني 

لمحو االمیة وتعلیم الكبار، یعد ویقترح جمیع العناصر التي تساعد الدولة على تحدید  ھذه االستراتجیة في 

ھذا المجال، ویضمن الحق في التعلیم لجمیع االمیین، كما یتولى التنسیق مع المؤسسات والجمعیات تكوین  

القائمین بمھة التعلیم في مجال محو االمیة وتعلیم الكبار، ونتیجة لھذه الجھود المبذولة  بدأت نسب االمیة في 

الجزائر تتراجع، حسب االحصاء العام للسكان والمساكن والجدول التالي، یوضح ذلك. 

) :یبین تراجع نسب االمیة في المجتمع الجزائري من الفترة الممتدة من 16الجدول رقم(

)1962-2008 .(

 نسبة األمیة عدد األمیین العدد اإلجمالي للسكان السنة
1962 6.588.235 5.600.000 85% 

1977 12.439.300 6.214.859 59.9% 

1987 15.504.266 6.763.163 43.6% 

1989 17.355.972 7.411.000 42.70% 

1998 22.346.721 7.074.828 31.66% 

2008 27.610.092 6.108.361 22% 

 من اعداد الباحث باالعتماد على احصائیات اخذت من الدیوان الوطني لمحو االمیة وتعلیم المصدر:

 الكبار.

 وكما ھومبین في الجدول اعاله ورغم الجھود المبذولة في القضاء على االمیة في المجتمع 

الجزائري، االانھ وكما یبدو ان ھذه الظاھرة مازال یعاني منھا بعض افراده، ماینعكس حتما على طبیعة 

 حیاتھم وعلى المجتمع كافة لما تخلفھ من اثار سلبیة.
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): یبین توزیع المتحررین من األمیة حسب السنوات الدراسیة. 17الجدول رقم (

 
 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008السنة الدراسیة 
إناث ذكر إناث ذكر إناث ذكر إناث ذكر السن     الجنس 

 36857 6658 29840 6062 36019 6332 9539 2138 سنة 15-24
 43515 35902 42351 11677المجموع 

 364234 44070 321678 46698 368327 52190 77492 13363 سنة واكثر 15

المجامیع 
90855 420517 368376  

408304 879748 
1288052 

 ر.  الدیوان الوطني لمحو األمیة وتعلیم الكباالمصدر:

 - معدالت التسرب:   

سبق وان تطرق للتسرب المدرسي في حدیثنا عن مظاھر المردود التربوي، والذي یعتبر في الوقت 

ذاتھ مؤشر من المؤشرات الدالة عن نجاعة وصحة النظام التربوي الجزائري او غیره، فبالرغم من 

المجھودات المبذولة للحد من ھذه الظاھرة، اال انھا "اخذت حجما اكبر یستدعي االنتباه. فإن البحث عن 

حلول عالجیة ووقائیة للحد من تأثیراتھ وتداعیتھا، یصبح امرا عاجال، للحیلولة دون حدوث اي اختالل في 

نمو وتوازن المجتمع واستقراره. واذا كان التسرب المدرسي یرجع الى اسباب تربویة واجتماعیة 

 تتفاعل لتزید من حدتھ، ما یتطلب استراتیجیة وتدابیر والبحث عن الیات للحد من تفاقمھ. وما )1(واقتصادیة"

 یتركھ من اثار سلبیة سواء على الفرد او المجتمع.

وفي ھذا السیاق، كشفت دراسة قامت بھا مصالح االمن الوطني لحمایة الطفولة وجنوح االحداث 

 طفل تورطوا في جمیع انواع الجرائم العام 6836بمدیریة الشرطة القضائیة للعاصمة، "عن تسجیل 

) من بینھم تالمیذ تركوا التعلیم في سن مبكر . و تعد جرائم الضرب و الجرح العمدي من 2013الماضي،(

 قضیة. تلیھا الجرائم التي تمس باألداب العامة و العائلة ب 1582بین أھم الجرائم التي یقع فیھا األحداث ب 

 حالة، فیما 298 حالة، و تخریب أمالك الغیر بـ 362 متورط، ثم تعاطي المخدرات و المھلوسات ب 417

  ، وزارة التربیة الوطنیة، مدیریة التقویم والتوجیه واالتصال، النشرة الرسمیة، النصوص المتعلقة بالتسرب المدرسي، المدیریة الفرعیة للتوثیق،مكتب (1)
 .3، ص2005النشر، عدد خاص، افریل 
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 قضیة، و 20 طفال في االعتداء على اولیائھم. كما تورط األطفال في جرائم القتل بتسجیل 54تورط 

 حاالت. من جھة أخرى اكدت مصالح االمن  أن العنف 5الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة ب 

 8 ضحیة وسط التالمیذ و 146 حالة أسفرت عن 159طال أیضا المؤسسات التربویة، حیث تم إحصاء 

. كما )1( تلمیذا58 شخص من الوسط المدرسي في العنف من بینھم 138 مدیرین، بینما تورط 3أساتذة و 

  من المجرمین ذوو مستوى دراسي متوسط.% 56.6صرح نفس الجھاز بان مایقدر ب

وھذا یكشف مدى خطورة ھذه الظاھرة على المجتمع الجزائري. ومدى ارتباط التعلیم بالجریمة 

 والسلوك المدني، والعوائد االجتماعیة للتعلیم.

ومما سبق یتضح ان المنظومة التربویة عرفت منذ االستقالل تطورا معتبرا، تطلب "تجنید موارد 

مالیة معتبرة النجاز الھیاكل التربویة وضمان أجور المؤطرین في ظرف كان توظیف المعلمین فیھ معتبرا. 

وھذا یبرھن على االرادة السیاسیة القویة التي كانت دوما ایجابیة بخصوص تكوین المواطن الجزائري، وقد 

تجسد ذلك في التقلیل المعتبر من نسبة االمیة في بالدنا...فتحقیق ھذه النتائج المتمثلة في الدیمقراطیة 

مكن المدرسة . كما ")2(التعریب والجزأرة ، یعد عمال دائم ومستمرا ولم یتم دون مشاكل وعوائق"

الجزائریة من قطع اشواط في  تخریج  دفعات كثیرة، وفي مجاالت متعددة، اال انھا كانت تسیر في خط الكم 

. التي تتطلبھا عملیة التنمیة ." حیث بین  واقع التعلیم الزال یعاني صورا )3(دون الولوج الى دائرة الكیف

. )4(من التخلف وعدم الفعالیة في مختلف مكوناتھ، كشف ھذا الخلل الخطاب الرسمي على اكثر من مستوى

كما " عانت منظومتنا التربویة مخاطر جمة من النقائص واالختالل بسبب تعریضھا، الى حد بعید، 

 .)5(للضغوط االیدیولوجیا واالنحرافات السیاسیة التي صرفتھا عن بلوغ غایتھا

كما ان " الفشل الذي منیت بھ السیاسة  التربویة في السنوات االخیرة: شرخ بین المؤسسات، عجز 

عن تمكین المتعلم سالمة اللغة، شلل في االبداع، كالم مكرور، سرقات ادبیة وعلمیة، سلطویة 

  جریدة الخبر ندوة الخبر حول التسرب المدرسي، العنف اللفظي  یفجر المدرسة الجزائریة،( المؤسسات التربویة تفتقر الى ادنى شروط الترغیب في (1)
 .16، ص 2014 فیفري 15المدرسة)، السبت 

 .39، مرجع سابق، ص 1962/1989  وضعیة قطاع التربیة، احصاء شامل من (2)
 .192  علي بوعناقة، سالطنیة بلقاسم، مرجع سابق، ص(3)
 .192  المرجع نفسه، ص(4)
 .11  بوبكر بن بوزید، مرجع سابق، ص(5)
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الموضوعات، العیش في التاریخانیة، تخریج البطالین، ضعف المستوى المنحدر باستمرار، غیاب الكفاءة 

 .)1(المھنیة والتقنیة، فراغ في النھضة الثقافیة، ملل ثقافي مخیف

اضافة الى عجز المدرسة الجزائریة على تلبیة متطلبات وحاجیات المجتمع ومایتطلبھ من تغیر نحو 

االحسن،" ان ھذا الوضع المنذر بالخطر والناجم الى حد كبیر عن غیاب الرؤیة الواضحة وعن سوء 

الترابط بین مختلف اطوار المنظومة التربویة قد زاد سوءا بسبب ضعف االتصال بالمحیط المحلي، من 

 .)2(جھة، ونقص التفتح على المحیط العالمي، من جھة اخرى، مما كان لھ اسوأ االثر في تفاقم التدھور العام"

یبدو أن مسألة إعادة النظر في نظام التعلیم وإدارتھ وإستراتیجیاتھ أضحت أمرا ال مفر منھ، 

فاالستعداد لمواجھة التحدیات اآلنیة والمستقبلیة یبدأ حتما من إعادة النظر في طبیعة المدرسة وأھدافھا 

إنما  ورسالتھا، ومن ثمة فخیر ما نواجھ بھ تحدي الثورة العلمیة التقنیة، وسد الفجوة التي نعانیھا في مجاالتھ

ھو تحدیث العقل، وتمكینھ من استیعاب روح العصر في صیغتھا السلیمة، مجردة من عیوبھا وسلبیاتھا إنھ 

تحدیث یؤاخي بین العلم وما یتطلبھ من منھجیةعقالنیة صارمة، وما یترتب علیھ من تقنیة دقیقة قابلة 

حتى تستطیع المدرسة الجزائریة القیام بمھامھا الحضاریة، وتستطیع مواجھة  )3(للتطبیق واالستثمار"

 التحدیات الداخلیة والخارجیة، وماتفرضھ العولمة من تداعیات.

 :)4( فمن الناحیة الداخلیة تواجھ جملة من التحدیات من اھمھا

  - عدم وجود وسائل جودة التعلیم واعداد المعلم القدوة المثالي في العملیة التعلمیة والتعلمیة.

 - غیاب دور المجتمع المساند للتربیة.

- عدم ربط المعلمین بالتعلیم المناسب حسب متطلبات سوق العمل، وربطھم بالعالم المعاصر اكثر من 

 عالم الفضیلة والقیم.

 - وتخلف النظم التعلیمیة وطرق التقویم.

 .7  صالح بلعید، مرحع سابق، ص (1)
 .12  بوبكر بن بوزید، مرجع سابق، ص(2)
 .388  عبد اهللا صحراوي، مرجع سابق، ص(3)
، اشغال الملتقى الدولي االول حول العولمة والتربیة ، الفرص العولمة واثارها السلبیة على التربیة: حلولها ومواقفنا إزاء ذلك  محمد إحسان اهللا میاه، (4)

 .27-26، مخبر التربیة واالبستمولوجیا، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع ، الجزء االول ، ص2012 دیسمبر 10-09والتحدیات یومي 
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- افتقاد الفلسفة التربویة االسالمیة الذي دفع البالد االسالمیة الى ازمات التربیة العدیدة، منھا ربط 

التربیة بفلسفات تربویة وافدة من الغرب تارة ومن الشرق تارة اخرى كالعلمانة وغیرھا، فانعكس ذلك على 

 التربیة من خالل المناھج واالھداف والكتب المقررة وطرق التدریس واالنشطة التربویة االخرى.

- جمود النظام التعلیمي كجمود نظام تقویم االمتحانات الذي یسبب العوائق امام المتعلم... 

- نقص المیزانیات المطلوبة لتغطیة الحاجات السنویة. وھذا النقص یؤدي الى فشل االداء المطلوب 

 وضعف المعنویات لدى المعلم والمتعلم...

اضافة الى ضعف جھاز التسییر وعدم تماشیھ مع التطورات الحاصلة على المستوى الداخلي او 

 الخارجي. 

وفق ھذا المنظور یتضح أن أحد عوامل ضعف و قصور المدرسة الجزائریة عن تحقیق أھدافھا 

 اإلداريالمرسومة بكفاءة یعود إلى النقص الملحوظ في اإلطارات اإلداریة المختصة أو المؤھلة للعمل 

بسبب قلة الكفاءة اإلداریة فالمالحظ في المیدان یرى بوضوح أن ضعف نتائج االمتحانات الرسمیة ش،ب أو 

. ش،ت،أ یزداد من سنة ألخرى، ومعدالت اإلعادة والرسوب والتسرب ترتفع تباعا

 و أن التفاوت في ذلك كبیر بین المؤسسات كما بین المناطق، ومرد ذلك إلى تفاوت اإلدارة في 

قدرتھا على التحكم في التسییر من حیث التخطیط والتنظیم والتنشیط والمراقبة والمتابعة والتقویم، ومن ثمة 

. فضال عن ضعفھا في فتح قنوات اتصال )1(القدرة على تجنید الموارد البشریة، واإلمكانات المادیة المتاحة

مح المحیط وخاصة مع اسر التالمیذ المنتسبین لھا، وجمود بیئتھامایجعل التلمیذ ینفر منھا، وفي الوقت ذاتھ 

 .الیعمل على تطویر مھارات وقدرات المعلمین، ویدفعھم للعمل اكثر.

إن المؤسسات التربویة التي ال یستطیع رؤساؤھا كسب ثقة الموظفین والتالمیذ وإقناعھم بالسعي الجاد 

نحو تحقیق األھداف، ال یمكنھا أن تلعب دورھا بنجاح، وألجل ذلك ینبغي العمل على إعادة النظر في 

إجراءات االنتقاء والتكوین  والتدریب والتعیین، ال على مستوى رؤساء المؤسسات فحسب بل أیضا بالنسبة 

للفریق اإلداري العامل، ومراجعة طبیعة السلطات والمسؤولیات  الممنوحة لمدیر المدرسة وإفساح مجال 

 .338  عبد اهللا صحراوي، مرجع سابق، ص (1)
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أكبر التخاذ اإلجراءات الضروریة، وحریة أوسع في اتخاذ القرارات و رسم السیاسات ووضع 

 . )1(اإلستراتیجیات

 یمكن إرجاعھ إلى العوامل الثالثة المرتبطة بوظیفة التسییر التعلیمیة في تسییر الخلل الموجود إن 

  :)2(ھيو

المعرفة : والتي ھي نتیجة العملیة التكوینیة، وألجل ذلك ینبغي إعادة النظر في سیاساتھا  -

 .وإجراءاتھا ومحتویاتھا

المنھجیة : التي تعبر على طریقة التحكم في تقنیات التسییر، وقصد تفعیلھا ینبغي إدخال التقنیات  -

 .الحدیثة، واالستفادة القصوى من إفرازات علوم اإلدارة والتسییر

السلوك : الذي یصف شكل وطبیعة عالقات المسیر في مؤسستھ، وھو ما یحتم إعادة النظر في  -

اختیار القادة والرؤساء، الذین بإمكانھم إدارة وقیادة المدرسة المعاصرة والتقلیدیة بمقتضیات القیادة الناجحة 

 وھذا ما تریدالدراسة الحالیة الوقوف على البعض من مؤشراتھ .  .والسلوك اإلداري الفعال

 .338  عبد اهللا صحراوي، مرجع سابق، ص (1)
 .339-338المرجع نفسه، ص   (2)
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خالصة الفصل : 

یتضح مما سبق أن قیاس المردود التربوي، یرتبط أكثر بمخرجات المنظومة التربویة. ولھ جوانب 

كمیة وكیفیة، ھذه االخیرة التي یصعب قیاسھا الرتباطھا بنسق قیمي، وكذا بطبیعة ملمح خریج المراحل 

التعلیمیة، وخاصة النھائیة منھا، والتي تظھر نتائجھا من خالل مشاركة ھذا الخریج، في تنمیة المجتمع 

وتطوره، وھذا بطبیعة الحال یرتبط بمدى كفاءتھ، وماتلقاه من معارف، وما اكتسبھ من مھارات، للقیام 

بذلك. 

وھذه الغایة االساسیة التي تطمح لھا كل بلدان العالم من خالل منظومتھا التربویة، ومنھا الجزائر عند 

التخطیط لھا، وبناء االستراتیجیات في ذلك، والذي یبدو أن مؤسساتنا التعلیمیة، غیر مھیئة لذلك، وتحتاج 

الى إعادة نظر، وخاصة فیما یتعلق بمجال التسییر، لقیادة المؤسسات التعلیمیة، نحو التغییر والتطویر نحو 

االحسن واالفضل، ولمواجھة التحدیات التي تعیشھا المجتمعات في الوقت الحالي.   
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 تمھید:

  من مساعي الدراسة الكشف عن طبیعة العالقة بین السلوك  التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة والمردود 

التربوي، ھذه العالقة التي تتحكم فیھا جملة من االبعاد والمؤشرات المتعددة والمتشابكة، والتي یصعب على 

الباحث التحكم فیھا وضبطھا لتداخلھا فیما بینھا سواء ما تعلق االمر بالمتغیر المستقل والمتمثل في السلوك 

التنظیمي، والذي ھو مجال واسع للبحث والدراسة، یشمل وكما رأینا على أبعاد عدیدة لھا عالقة بالفرد 

وبالجماعة وبالمنظمة والبیئة التي تحیط بھا، وحتى بمختلف التفاعالت التي تحدث بینھما، نھیك عن 

المحددات التي تتحكم فیھ، والمنظور الذي ینظر من خاللھ الباحث الیھ سواء من المنظور الجزئي لھ أو  

الكلي. 

ومنھ جاء تركیزھذه الدراسة على السلوك التنظیمي للمسیرین، الذي الذي یطبع ویؤثر بشكل كبیر 

على السلوك التنظیمي العام آلي مؤسسة، وخاصة التعلیمیة منھا، الھمیة االدارة المدرسیة في تسییر 

شؤونھا والسھر على تحقیق النتائج المرجوة سواء على مستوى الكم أو الكیف. 

وما قیل عن المتغیر المستقل، یقال على المتغیر التابع، الظاھرة المقصودة بالدراسة والمتمثل في 

المردود التربوي، والذي تتحكم فیھ جملة من العوامل ، و یصعب قیاسھ، وخاصة فیما یخص الجانب الكیفي 

منھ. والذي إختارت الدراسة فیھ، التطرق الى بعض قیم المواطنة، التي ھي من بین الغایات المسطرة، التي 

یھدف النظام التربوي الى غرسھا وتضمینھا لدى الناشئة، سواء عن طریق المنھاج المعلن، أو المنھاج 

الخفي، والذي ركزت فیھ الدراسة على دور منظومة االتصال التنظیمي في ذلك. لذا جاء ھذا الفصل لیبین 

أھم االبعاد التي إخترتھا الدراسة لدراسة تلك العالقة بینھما، والمقاربة النظریة التي یرى الباحث أنھا تصلح 

لالعتماد علیھا في دراسة ھذا الموضوع الذي تتعدد وجھات النظرفي زوایا مختلفة لدراستھ ، وكذا 

 الطروحات النظریة المناسبة التي یرھا أي باحث تصلح لدراسة ابعاده.    
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أوال- السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة والمردود التربوي: 

 الممارسات القیادیة والنتائج المدرسیة: -1

یتضح ان للمردود التربوي  جملة من العوامل المتعددة و المتشابكة، على رأسھا  في ضوء ما تقدم 

االدارة المدرسیة، والتي تعتبر من الدعائم االساسیة، لتحریك واستثمار الطاقات، واستغالل االمكانیات 

المتاحة للمؤسسة التعلیمیة، والذي یعتبر المدیر فیھا الركیزة االساسیة في نجاحھا او اخفاقھا. فكما نعلم  ھذه 

 المؤسسة كنظام لھ مدخالتھ وعملیاتھ ومخرجاتھ، یعبر علیھا الشكل  التوضیحي التالي:

  

            

 

 

 

 

 

                                

 ) یمثل بنیة النظام (المؤسسة التعلیمیة) من تصمیم الباحث.05الشكل رقم (

"یعتبر السلوك التنظیمي االداري لمدیر المدرسة احد العوامل الھامة في تحدید خصائص وسمات 

المخرجات، االمر الذي یؤدي الى تحدید ما اذا كان ھذا النظام قادرا على بلوغ االھداف التربویة. ومن ھذا 

 )1(المنطلق فإن مدیر المدرسة ھو القائد الذي یتحمل مع معلمیھ مسؤولیھ تحقیق النظام المدرسي ألھدافھ"

والتي من اھمھا نجاح التلمیذ، وتحقیق مردود دراسي عالي. 

إن المدرسة بالنسبة للطلبة أشبھ ما تكون بالتربة التي تھیئھا للزراعة فإذا أحسنا رعایة التربة  

وأعددناھا اإلعداد الالزم بتوفیر المعوقات الصالحة لإلنبات توقعنا منھا مردوداً حسناً نوعاً وكماً وكذلك 
. 330عبد العزیز عطاهللا المعایطة، مرجع سابق، ص (1)

 مخرجات مدخــالت عملیات

 - رسالة المدرسة وفلسفتھا.

- السیاسة التربویة 
 والتشریعات.

 - الموارد البشریة.

-الموارد واالمكانیات المادیة 
 والمالیة

  - المناھج.

 - التخطیط والتنظیم

 - اتخاذ القرارات 

 - االتصال 

 - الرقابة

 - التوجیھ

 - االشراف والمتابعة

 - التقویم.

 

 رسوب- –- كمیة ( نجاح 
 اعادة- تسرب)

   - كیفیة (اكساب مھارات 
 –وخبارات -قیم ایجابیة 
 سلوك صحیح-  ملمح)

 

                                                           



 

                                                                  258  
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
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والجو الدراسي الذي ،)1(الحال بالنسبة للمدرسة، فإذا أحسنا القیام علیھا ووفرنا لھا مقومات المناخ التربوي"

 وبالتالي تحقیق مردود دراسي كماً كیفاً وتنمیة شخصیتھ بأبعادھا المختلفة ،یساعده على التمدرس الحسن

الجسمیة، والعقلیة، واالنفعالیة، واالجتماعیة وتربیتھ بالقدوة والمعاملة الحسنة على قیم المواطنة 

الصالحة،والسماح لھ باستغالل قدراتھ وإمكاناتھ وتنمیتھا ومما الشك فیھ أن لإلدارة المدرسیة تأثیر كبیر في 

ذلك من حیث خلق ھذا الجو التربوي الصحي وتوفیر كل لظروف والشروط المناسبة من رعایة وحمایة 

اھتمام وتفھم لحاجات التالمیذ ومتطلباتھم وبالتالي تحقیق"عامل القناعة والرضا لكل من في المدرسة وما 

تولد عنھ من روح معنویة عالیة تحفزه على العمل الجدي بكل رعایة واھتمام ویخلق عنده المتعة الحسیة 

 . وما یحدث فیھا من سلوكات وممارسات.)2(والمعنویة في الوقت الذي یقضیھ داخل المدرسة"

إن االدارة ضرورة، وھي مرھونة بوجود اھداف ووجود مدیر قائد ذو تاثیر فعال ویحمل فكر إداري 

وقرار صائب في الوقت المناسب، ولعل المتأمل في مدارسنا یلحظ سیطرة السلوك االداري، وظھوره  على 

السلوك القیادي، وتبقى مدارسنا تراوح مكانھا وتكرر النسخ المقلدة فیھا باستمرار تلك الصورة. مما یدفعنا 

على االنتقال بدور مدیر المدرسة من التركیز على اجراءات العمل وأسالیبھ، وتحقیق اعلى معدالت الضبط 

االداري واالھتمام بسالمة التنفیذ، الى موقع القیادة المحفزة ذات الرؤیة المستقبلیة المتطورة في ذاتھا 

وعالقتھا مع االخرین، وتحسین مخرجات المدرسة بالتركیز على النتائج وزیادة مستوى تحقیق 

 .ومن)3(األھداف

 :)4(أ- األسس التي تقوم علیھا اإلدارة المدرسیة الفعالة

تقوم على اساس احترام شخصیة الفرد وأنھ غایة في ذاتھ. فتعمل على تشجیع فردیة الطلبة  -1

وأعضاء الھیئة التدریسیة، فالمدیر الیخضع لتعلیمات، إنما یخضع الھداف عامة ووسائل تحقق ھذه 

االھداف. فلیس من اغراض المدرسة ان تربي تالمیذھا على طریقة العمل الجماعي فحسب، بل یجب ان 

 ترى فردیاتھم بطرق مرغوبة من خالل معرفة القدرات والمیول والحاجات واالستعدادات لدیھم.

 تنسیق الجھود بین العاملین في المدرسة: تنظم المدرسة على اساس سماحھا لكل اعضاء  -2

 ھیئة التدریس بالعمل كمجموعة متناسقة متعاونة بدال من عملھم كأفراد.

 في ھذه االدارة یتعرف المدیر على االستعدادات الخاصة ألعضاء ھیئة المدرسة. -3

)، المؤسسة الجامعیة للدراسات علم االجتماع المدرسي (بنیویة الظاھرة المدرسیة ووظیفتھا االجتماعیة على اسعد وطفة، علي جاسم الشھاب، (1)
 .93والنشر والتوزیع، القاھرة ،دون تاریخ، ص 

 .71 محمد عبد الرحیم عدس، مرجع سابق، ص (2)
. 114 واصل جمیل حسین المؤمني، مرجع سابق، ص (3)
. 116-115 المرجع نفسھ، ص (4)
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ویعرف حدود قدراتھم ومیولھم. فلكل مدرس في المدرسة عمالن: احداھما یختص بالتدریس والثاني 

 یختص باداء بعض األعمال االداریة واالشراف على نشاط معین.

المشاركة الفعالة الواسعة في تحدید السیاسات والبرامج: فاالدارة المدرسیة الفعالة تتطلب  -4

 اشتراك كل من الطلبة و اعضاء ھیئة المدرسة في تحدید السیاسات والبرامج...

تكافؤ السلطة مع المسؤولیة: فالمدیر یفوض االعضاء العاملین معھ، القیام ببعض الواجبات  -5

والمسؤلیات مع منحھم كل في نفس الوقت السلطة التي تتكافأ مع المسؤلیة من اجل تسھیل القیام بالواجب 

 الموكل الیھم فھذا یسھل العمل ویضمن نجاحھ.

ھذه االدارة تحدد وتنظم االعمال كي التتضارب والتتداخل.عمل تعاوني محدد التعلیمات  -6

واضح...ولذلك كل فرد في ھذه االدارة یعرف مسؤلیتھ وواجباتھ ضمن إطار تعاوني مع االخرین من أجل 

 تحقیق االھداف الموضوعیة.

 حل النزاع داخل الجماعة: یحدث النزاع عادة داخل الجماعة ألسباب تعود الى اختالف  -7

وتباینات أو تفاوتات كثیرة. یستطیع المدیر الفعال في ظل الدیمقراطیة ان یحول دون النزاع بین افراد 

 الجماعة (المعلمین)، بل یستطیع ان یجعل من اختالفاتھم مصدرا لعمل خالق ومبدع....

إنشاء برنامج للعالقات العامة: ھذا البرنامج یھدف لتعریف السلطات التعلیمیة والمجتمع  -8

 المحلي بسیاسة المدرسة وبرنامجھا، وما تقوم بھ من نشاط بطریقة عملیة ال إعالمیة...

 وحتى یستطیع القائد القیام بذلك، وقیادة االخرین علیھ ان یتسم بسمات منھا:

 ب- سمات القائد الفعال:

تكتسب العدید من المھارات القیادیة و اإلداریة كغیرھا من المھارات من خالل التدریب الرسمي و 

غیر الرسمي و من خالل زیادة الخبرات و تعزز من خالل الممارسات، و كما قال "دیفید كیمز" إنھ ال 

یوجد خط للنھایة في سباق الجودة، بل إنھ یجب على القادة البارزین العمل على اكتساب المھارات التي 

تجعلھم فعالین، فالقائد یصنع و ال  یولد، فھناك العدید من السلوكیات التي تجعل المدیرین ناجحین والسمات 

 :)1(التالیة ھي التي وضعھا میلر و ھوزیس

. 62-61مرجع سابق، ص تیصفا جیبر میدین بیتر شافیر،  (1)
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القدرة على تطویر و زیادة روح التعاون و روح الفریق و االلتزام بھا، فإرتباط األفراد  -1

العاطفي و العقلي في العمل كفریق تعتبر من أھم الصفات التي تساھم في رفع مستوى اإلنتاج لدى 

 المؤسسات.

القدرة على مساعدة المؤسسة في إحداث التغییر في المؤسسة و رفع مستوى كفاءة المؤسسة  -2

 في مواجھة التحدیات و استغالل الفرص المتاحة...

یمیل القائد البارز إلى تكوین اتجاه إیجابي، فمن أھم سمات القائد القدرة على التخطیط الجید  -3

و اإلعداد لمواجھة المواقف غیر المتوقعة، فھناك العدید من القرارات التي یجب أن تؤخذ بشأن العدید من 

 المواقف التي ال یتوافر فیھا معلومات ھامة تساعد على تحدید المواقف و بالتالي تحدید الرأي الصحیح...

  القائد الجید یعرف كیف یستفید من طاقاتھ الشخصیة، فالطاقة ھي القدرة على التاثیر في  -4

 االخرین، وتبرز من خالل تعامالت القادة مع االخرین ومواقفھم في عملیات صنع القرار.

 لكي تكون قائدا جیدا البد ان تكون سیاسیا بارزا ویشتمل ذلك على االحاطة الكاملة  -5

 بشبكات االتصال بین االفراد والمجموعات في المؤسسة.

 تعتبر قدرة القائد على تحمل االراء النقدیة البناءة ولیست الناقدة واحة من اصعب  -6

 المھارات التي یمكن تعلمھا ومن اھم المھارات التي یجب ان یعمل القادة على تطویره.

ان القادة البارزین لدیھم بعد نظر، فبعض الناس لدیھم القدرة على رؤیة االشیاء من خالل   -7

اضیق القنوات، وذلك الن لدیھم المقدرة على تحدید الرؤیة، فھم یحددون االھداف ثم یقومون بتشجیع 

 االخرین على مشاركتھم الرؤیة ثم مساعدتھم لتحقیق تلك االھداف في الواقع.

امل التكامل فھو من اھم سمات القائد المعاصر، فمعنى ان تكون عادال، وامینا وعلى خلق  -8

 فتعتمد القیادة على االمانة واالخالق الحمیدة.

 إن الكفاءة شرط اساسي وتتطلب الكفاءة ان تتصرف بشكل ناضج ومثل اعلى یحتذى بھ. -9

إن القادة الفاعلین لدیھم القدرة على الھام االخرین، فیؤثرون علیھم بكونھم حماسیین  -10

 واجابیین ومتفائلین، فالبد ان یكونوا اكفاء في اداء مھامھم القیادیة.
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وتعتبر القدرة على حل المشكالت من اھم المھارات القیادیة العملیة. فلكي تحل المشكلة  -11

البد أوال ان تحددھا وتحط علما بكل جوانبھا، فأھم خطوة في عملیة حل المشكالت ھي فھم المشكلة أوال 

 ومعرفة طبیعتھا.

یتمتع القادة الفعالین بوعي بالذات وضبط النفس والتوجیھ الذاتي والمعرفة الذاتیة وتقدیر  -12

 الذات المرتفع، ومعرفة شخصیة وتقییم شخصي عال.

ھذه أھم سمات القائد الفعال، وھناك العدید من  السمات األخرى ، والتي ذكرھا الكثیر من الباحثین 

المھتمین بھذا المجال، على ضوء النظریات القیادیة، ال یسعنا الحدیث عنھا بالتفصیل، لذا نحاول من  خالل 

 المخطط التالي تبیان اھمھا  وھي:

 

 

 

 

 

 

 

 ): یبین سمات الشخصیة القیادیة بناءا على التراث النظري للقیادة من تصمیم الباحث.06الشكل رقم (

ومنھ فمدیر المدرسة ال یستطیع ادارة البیئة المدرسیة بفعالیة، وتحقیق اداء عالي ومردود دراسي،  

 دون تمتعھ بتلك السمات لتأثیر في االخرین وخاصة التلمیذ. 

 سمات جسدیة عضویة سمات ادراكیة سمات انفعالیة وجدانیة

- الوعي النفسي واالجتماعي 
 لمقومات الجماعة وتكوینھا.

 -- التقدیر السلیم.
 - روح التكامل.

 - الجدیة في العمل.
 - المشاركة الوجدانیة االجتماعیة.

   
 

  - الذكاء العام..
 - الفھم الدقیق لالھداف.

 - المبادأة.
 - قوة االستبصار.

 - التمتع بصحة جیدة.
 - السالمة العامة للحواس.

 - الحیویة الجسمیة.
 - المظھر الجسمي .المتناسق.

 تؤثر على األداء القیادي

 القیادة

 لھا العوامل عملیة نفسیة اجتماعیة بالغة التعقید وكثیرة
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فقد  "اصبح محور العمل االداري الحدیث یدور حول التلمیذ والقدرة على توفیر كل الظروف 

واالمكانیات على توجیھ نموه العقلي والجسمي واالنفعالي لتحسین العملیة التعلیمیة التعلمیة بما یحقق 

 .)1(االھداف المرسومة

 فاستماع المدیر وتحدثھ وتصرفھ وتفاعلھ مع التالمیذ وفتح مجال الحوار والمناقشة معھم البداء 

رائھم في ظروف تمدرسھم وخاصة المقبلین على االمتحانات الرسمیة كامتحان البكالوریا، یعززاھتمامھ 

الشخصي بقیمتھم من جھة ومن جھة اخرى، یعزز اھتمامھم بھ وبسلوكھ ومواقفھ المختلفة اتجاھھم وخاصة 

فیما یتعلق بالنصح واالرشاد وبالتاكید یعزز اھتمامھم بالدراسة وتحقیق النتائج الدراسیة المرضیة، ومنھ 

 تكوین اتجاھات ایجابیة عن المؤسسة التعلیمیة.

وأورد سابین سبع سمات للمدیرین الجیدین في مسح قام بھ على الطلبة فھم یقولون بأن المدیر الجید 

 :)2(ھو

 صارم ویحافظ على نظام ضبط ممتاز. -

 یستمع للطلبة بشكل جید. -

 یشارك الطلبة في نشاطاتھم المدرسیة. -

  یصدر الحكم على المشكلة بعد سماع الطرفبن. -

 - یحب ان یكون مع الطلبة ویتواصل معھم. -

 یشجع الطلبة على التعبیر عن ارائھم. -

 یتشاور مع الطلبة. -

 یظھر اھتماما شخصیا بالطلبة. -

 یعلم الطلبة. -

. 116 واصل جمیل حسین المؤمني، مرجع سابق، ص (1)
. 121 المرجع نفسھ، ص (2)
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تحكم في منظومة االتصال التنظیمي     عالوة على ماسبق ال یستطیع القائد تحسین ممارساتھ  بدون 

المؤسسة وتوجیھھا في خدمة التلمیذ  و اإلحاطة الكاملة بشبكات اإلتصال بین االفراد والمجموعات في

 والمؤسسة التعلیمیة حتى تستطیع تحقیق مردود دراسي.

 منظومة االتصال التنظیمي والتربیة على قیم المواطنة : -2

 االتصال احد الركائز الضروریة التي یرتكز علیھا البناء التنظیمي في المؤسسة، فاالتصال عملیة 

تساعد االفراد على التماسك مع بعضھم البعض، كما یمكن ان یحقق التكامل واالنسجام بین جماعات العمل  

 وھو من مقومات النشاط التعاوني .

لذا ینبغي على القائد التربوي والتعلیمي لكي تكون قیادتھ فاعلة ومؤثرة على األخرین أن یتقن 

مھارات االتصال بانواعھا المختلفة، اذ الیكفي ان تقرأ بعض النصائح عن مھارات االتصال بل أن تتخذ 

العدید من الخطوات الھامة التي تساعد على  اكتساب وتنمیة المھارات في حقل االتصال بالجانب الثاني 

وتوصیل مانریده بصورة دقیقة وسلیمة لغرض تحقیق أھداف المنظمة أو المجموعة.إن النجاح في العمل 

القیادي التربوي یعتمد بدرجة كبیرة على قدرة القائد التعلیمي في االتصال الفاعل والمؤثر في العدید من 

المواقف التعلیمیة ومع العدید من المواقف التعلیمیة ومع العدید من المتعلمین والطلبة الذین یختلفون في 

 .)1(مستاویاتھم العمریة والثقافیة واالجتماعیة

 لذا على المدیر ان یحسن التصرف في المواقف المختلفة مع التالمیذ، وباحتكاكھم وتواصلھ 

 معھم،وتشجیعھم على العمل الجماعي و بروح الفریق والذي یعتبر من اھم فوائد االتصال.

  فرق العمل الجماعي( روح الفریق): -أ

ھي عملیة إداریة وتنظیمیة تخلق من جماعة العمل وحدة متجانسة، متماسكة، متفاعلة   العمل بالفریق 

وبثقة دوره ،  تتمتع  بروح معنویة عالیة، تدفع بالفرد الى  الشعور بالثقة والرضا السائد في الجماعة، وفعالة

في الجماعة، وكذلك الشعور بالوالء اتجاه الجماعة، كما ان الروح المعنویة تشیر الى العالقات االنسانیة بین 

افراد الجماعة، وطبیعة السلوك االتصالي بینھا، كما تعكس  عالقة  األفراد بالقادة، ومدى احساسھم  بالرضا 

عن التنظیم واالنتماء لھ، مایساعدھم على االنجاز وحسن األداء وخاصة في المجال التربوي. حیث تتمثل 

 الوظیفة الرئیسیة لإلتصال في دفع وتوجیھ وتقویم أداء الجماعة .

. 219، ص2001، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، 1، طتطبیقات ومفاھیم في االشراف التربوي طارق عبد الحمید البدري، (1)
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كما یسھم اإلتصال المستمر في تنمیة روح الفریق في العمل، وخلق وحدة المفھوم والھدف، كما أنھ 

یؤدي الى زیادة التفاعل االجتماعي، وتنمیة العالقات االنسانیة التي تكون لھا أثار إیجابیة على نتائج العمل 

 .)1(ككل

 وفي ھذا الشأن یرى بیرن" أن الفرد حین ینظم الى جماعة یحمل معھ مستلزمات ومتطلبات، البد أن 

تؤخذ في االعتبار، فھي تؤثر في عضویتھ للجماعة ومدى إرتباطھ باألخرین، وتؤثر في طبیعة اتصالھ 

بباقي أفراد الجماعة وتشمل تلك المتطلبات حاجات بیولوجیة وسیكولوجیة وحوافز وخبرات سابقة... تؤثر 

في تحقیق مكانتھ في الجماعة ، فإشباع الحاجات داخل الجماعات یجعل العضو یتبنى ثقافة الجماعة وقیمھا 

ومعاییرھا، ویتقبل أھدافھا، والجماعة التصبح اال اذا تمكنت من اقامة عالقات وروابط بین األعضاء فقط 

، ھذه المشاعر التي تسعى المؤسسة التعلیمیة وعلى )2(ولكنھا تشمل أعضاء یشعرون بمشاعر اإلنتماء"

رأسھا اإلدارة المدرسیة، غرسھا في التلمیذ، وتعویده على العمل مع الفریق، والرغبة  في المشاركة 

واإلندماج فیھا، لقد أكدت العدید من البحوث، إن مفردات النسق التعلیمي القائم على التلقین والطاعة العمیاء 

أدت الى شعور التالمیذ باإلغتراب، وعدم الرغبة في التفاعل مع قضایا المدرسة ما انعكس سلبا، على 

ضعف شعورھم باالنتماء الى المجتمع المحلي، وعدم تفاعلھم مع قضایا الوطن، وتكوین اتجاھات سلبیة 

 نحو ذلك.

فالغایة الكبرى من انشاء المؤسسات التعلیمیة ھي تربیة التالمیذ تربیة شاملة تحقق لھم النمو الشامل 

 والمتكامل لمختلف جوانب الشخصیة بما فیھا قبول األخر و التعایش والتعاون معھ ، من أجل الصالح العام. 

إن الطالب ھو الفئة المستھدفة من كل العملیات التربویة التي تھدف الى تربیتھ وتعلیمھ وإخراجھ الى 

الحیاة العملیة صالحا، ومستعدا للعمل وتطویر المجتمع، لذلك كان البد ان تدور جمیع الفعالیات التربویة 

التطویریة حول خدمتھ والمساھمة في تطویر قدراتھ ورعایة مواھبھ ومیولھ، ورفع مستوى تحصیلھ العلمي 

 .)3(وتحسین اتجاھاتھ نحو ذاتھ ونحو األخرین، ألن المجتمع ھو المستفید في النھایة من العملیة التعلیمیة

 

 

 

. 43 جمال ابو الوفا، سالمة البیالوي، مرجع سابق، ،ص(1)
، ص 1991، المكتب الجامعي الحدیث، االسكندریة، االتصال ووسائلھ بین النظریة والتطبیق محمد سالمة محمد غباري، السید عبد الحمید عطیة، (2)

210-211. 
. -230230 واصل جمیل حسین المؤمني، مرجع سابق، ص(3)
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 الجماعي: مزایا فرق العمل -

 ریساعد اعتماد مفھوم فرق العمل علي ترسیخ مفاھیم العمل الجماعي وادراك عنصر التنظیم كعنص

: )1(ھام في انجازه بالكثیر من المزایا والتي یمكن تلخیصھا فیما یلي

  .خلق بیئة عالیة التحفیز ومناخ مناسب للعمل -

  .اإلحساس المشترك بالمسئولیة تجاه المھام المطلوب انجازھا  -

. استجابة أسرع للتغیرات الطارئة في بیئة العمل  -

. تقلیل االعتماد على الوصف الوظیفي  -

 . مرونة األداءفيتفویض فعال للمھام المطلوبة مع زیادة   -

 .لمساندةانجازه من كل عضو مع المحافظة علي القیم إلتزام تام بالعمل المطلوب  إ -

 .تحسین مستوى ونوعیة القرارات  -

 .زیادة فاعلیھ االتصاالت بین األعضاء  -

 .تحسین مستوى مھارات األعضاء  -

 وحت تستطیع المؤسسة التعلیمیة بلوغ ذلك، وعلى رأسھا االدارة المدرسیة، ھذه االخیرة التي یجب 

 أن تتوفر لدیھا كفاءة وفعالیة ومن أھم الكفاءات في ذلك:

 ب- الكفاءة االنسانیة واالجتماعیة:

نسق من المھارات المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة، التي تیسر صدور سلوكیات المقصود بالكفاءة 

 التي یجب على القائد "المدیر" أن یمتلكھا أو ینبغي أن تتوافر لدیھ لتأدیة عملھ وانجازه بفاعلیةو ، اجتماعیة

 لیال 9 الساعة  علىhttp://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/127177 ،كیفیة بناء فریق العملاحمد السید الكردي، (1) 
. 27/03/2017بتاریخ 

                                                           

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/127177%D8%B9%D9%84%D9%89
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/127177%D8%B9%D9%84%D9%89
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تساھم في تحقیق قدر مالئم من الفعالیة والرضا، في و التي تستخدم لإلستجابة في مواقف اجتماعیة محددة.و

مختلف مواقف التفاعل االجتماعي مع اآلخرین. وتنعكس مظاھر الكفاءة في كافة صور مھارات التواصل 

، والتصرف االجتماعي، وتوكید الذات، وحل المشكالت االجتماعیة، والتوافق النفسي االجتماعي للفرد

 بشكل صحیح في أغلب  المواقف المختلفة.

 وتعتبر من ضروریات العمل اإلداري التربوي، لما لھا من تأثیر على اتجاھات التالمیذ وغرس القیم 

فیھم وتحویلھا الى ممارسات واقعیة، وتحفیزھم على العمل الجماعي والتعاون المثمر بین التالمیذ، وغیرھم 

من أفراد المجتمع المدرسي، بالقدوة الحسنة، وتكوین الرأي الحر، والتركیز على التربیة االخالقیة 

 والسلوكیة، والمشاركة المجتمعیة، بتعویدھم على العمل التطوعي، واالنفتاح على المحیط.

) إلى تصور آخر أكثر تفصیالً لمھارات الكفاءة االجتماعیة، كما ھو 2002ویشیر طریف شوقي (

 موضح بالشكل التالي:

 ∗): یبین تصور مفصل للمھارات االجتماعیة07شكل رقم (

 

 

 

 

 

 

: )1(وفیما یلي تفصیل لذلك

أ- مھارات توكید الذات: تتعلق بمھارات التعبیر عن المشاعر واآلراء والدفاع عن الحقوق، وتحدید 

المھارات في مواجھة ضغوط اآلخرین. 

 .50، ص2002، دراسات وبحوث نفسیة، القاھرة: دار غریب، القاھرة، المھارات االجتماعیة واالتصالیةشوقي طریف،  ∗
 

. 51-50 صنفسھ، المرجع(1) 

                                                           



 

                                                                  267  
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 المقاربة النقدیة  للعالقة بین السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة والمردود التربوي(رؤیة نقدیة): الرابعالفصل 

ب- مھارات وجدانیة: تھم في تیسیر إقامة الفرد لعالقات وثیقة وودیة مع اآلخرین، وإدارة التفاعل 

معھم على نحو یساعد على اإلقتراب منھم والتعرف علیھم لیصبح الشخص أكثر قبوالً لدیھم مثل: التعاطف 

والمشاركة الوجدانیة. 

ج- المھارات االتصالیة وتتضمن:  

- مھارات اإلرسال، وھي تعبر عن قدرة الفرد على توصیل المعلومات التي یرغب في نقلھا لآلخرین 

لفظیاً أو بشكل غیر لفظي، من خالل عملیات نوعیة، كالتحدث والحوار واإلشارات االجتماعیة. 

- مھارات اإلستقبال، وتعني مھارة الفرد في اإلنتباه وتلقى الرسائل والمھارات اللفظیة وغیر اللفظیة 

من اآلخرین، وإدراكھا وفھم مغزاھا والتعامل معھم في ضوئھا. 

د- مھارات الضبط والمرونة االجتماعیة واإلنفعالیة، وتشیر إلى قدرة الفرد على التحكم بصورة مرنة 

في سلوكھ اللفظي وغیر اللفظي اإلنفعالي، خاصة في موقف التفاعل مع اآلخرین، وتعدیلھ بما یتناسب مع 

ما یطرأ على تلك المواقف من مستجدات لتحقیق أھداف الفرد. ویتم ذلك من خالل خبرة الفرد ومعرفتھ 

 .بالسلوك االجتماعي المالئم للموقف، واختیار التوقیت المناسب إلصداره فیھ 

 :)1(وإضافة الى ماسبق ھناك مھارات إنسانیة البد ان تتوفر لدى اإلداریین ومنھا

-  مھارة التحدث والتعبیر بأسلوب طیب ومؤثر امام األخرین، لھذا البد أن یتسم حدیث رجل االدارة 

 واسلوب مناقشتھ بعدة مزایا.

 - مھاره التحكم في االنفعاالت خالل الحدیث والمناقشات.

- مھارة حفز التالمیذ على العمل الجماعي و المشاركة الجماعیة في المواقف المختلفة داخل الفصل و 

 خارجھ.

 - مھارة االتصال باآلخرین مع إمكانیة التأثیر علیھم و حفزھم على إنجاز األھداف المطلوبة.

- مھارة إیجاد المناخ المالئم للعمل الجماعي و التعاون البناء بین أفراد الجماعة و یتطلب ذلك توفیر 

المعاملة الطیبة و احترام األفراد بعضھم ببعض و مراعات الفروق الفردیة. 

. 192اسماعیل محمد دیاب، مرجع سابق.،ص(1) 
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- مھارة العدل و المساوات بین األفراد، على الرغم من وجود الفروق الفردیة بینھم، مع ضرورة 

 مؤازرة العاملین في السراء و الضراء.

- مھارة العمل على ایجاد أنماط التفاعل المستمر بین األفراد و بعضھم بعضا خالل العملیة التربویة 

لھذا فإن العمل بكال من اإلدارة التعلیمیة و التدریس یعدان من أصعب األعمال و الفنون ألنھما یتطلبان 

 التصور الدقیق و االدراك الكامل ألبعاد شخصیة الفرد و أسلوب االداء المؤثرة علیھ في آن واحد.

 - مھارة المشاركة في الحوار الجماعي  أثناء المناقشات واالجتماعات والمجالس المختلفة.

 :)1(اضافة الى

 تجاوز اإلختالف والتحسب لردود األفعال المختلفة ونشر األمن النفسي واالجتماعي وجعلھ جزء من -

  من طبیعة العمل.

 -  طریقة التعامل مع األخرین وتأكید فاعلیتھم ونشاطھم، والتعاون معھم المبني على الثقة المتبادلة.

زیادة الكفایة اإلنتاجیة واإلبداع في المجاالت مما یعبرعن إدارة التفوق بما یتفق مع عرف وتقالید  -

 العمل التربوي وغیره.

رفع الروح المعنویة والعمل على تنمیة التوافق المھني وقوة العزیمة وتشجیع اإلنتماء والوالء  -

 للتنظیم، مما یضیف الى مناخ العمل صحة واستقرار ونماء.

 وھذا بطبیعة الحال یسھم في خلق بیئة مدرسیة محفزة، وداعمة لحسن تمدرس، وتحقیق نتائج 

ومردود دراسي عالي. كما أن النشاط التعلیمي سواء كان ثقافي أوریاضي، أو ترفیھي في المؤسسة التعلیمیة 

یعمل على إحداث التغیر المطلوب في أنماط سلوك التالمیذ وخبراتھم ومعلوماتھم، ویضمن قیم االنتماء 

والمشاركة المجتمعیة، وكذا اشراك أولیاء األمور في صنع القرارات، وتكوین حلقات وصل مؤسسیة في 

المجتمع، والحرص على تقویة أوامر الشراكة بین البیت والمدرسة، وتفعیل دور مجالس األباء والمعلمین 

  . بشراكة المجتمع في إدارة المؤسسات التعلیمیةوالتفتح على المحیط،

وكما اشرنا سابقا على رجل اإلدارة المدرسیة أن یتحكم في مھارات االتصال حتي یستطیع التأثیر في 

 التالمیذ في المواقف التربویة المختلفة، ویختار الرسائل االتصالیة لتحقیق ھدفھ .

، 2007)، دار الفكر للنشر والتوزیع،عمان، السلوك االداري (مدخل نفسي اجتماعي االدارة التربویةمحمد علي شمس الدین، اسماعیل محمد الفقي، (1) 
  253-252. ص
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: ج- الرسالة االتصالیة

ھي محور العملیة االتصالیة.فھي المضمون الذي یقوم المرسل بإرسالھ الى المستقبل، وھي مجموعة 

المعلومات واألفكار والحقائق والمفاھیم والقیم والعادات والتقالید التي یسعى المرسل الى إشراك المستقبلین 

 . )1(فیھا وإكسابھم إیاه

 معلومات وحقائق و مھارات وقیماً انسانیة  ھذه المضامین في المؤسسة التعلیمیة عبارة عنكونتوقد 

، أو مایسمى بالمنھج الخفي، وسلوكیات اجتماعیة بناءة. مرتبطة عادة بالمناھج واألنشطة التربویة المدرسیة

ھذا األخیر المتمثل  في مختلف األنشطة المقامة في المؤسسة التعلیمیة  والممارسات الیومیة  ألعضائھا 

وخاصة  السلوكات الصادرة عن الفریق االداري، مع التالمیذ وغیرھم، من تشكیل تلك القیم والمعارف 

والخبرات، لدى التالمیذ،  وتغییر اتجاھاتھم  وتصحیح معلوماتھم  والتي تساھم في معرفة التلمیذ لموقعھ في 

العملیة التعلیمیة، كما تسمح لھ بتنمیة وعیھ بحقوقھ باعتباره محور الفعل التربوي، والعنصر األھم فیھ 

والذي تتجھ الیھ كل نشاطات وممارسات المؤسسة التعلیمیة، كحقھ في التعلم، وتلبیة حاجاتھ ومتطلباتھ في 

ذلك، وكذا حقھ في المعاملة الحسنة، والمساواة واالحترام والتقدیر، والمشاركة في صنع القرار المدرسي  

وتفویض بعض السلطات لھ، وتوفیر البیئة المدرسیة المساعدة على حسن وابداء رائھ بكل حریة، 

التمدرس،و الدعم والتحفیز...الخ من جھة. ومن جھة اخرى تنمیة وعیھ بواجباتھ، كالحفاظ على النظام 

الداخلي للموسسة التعلیمیة، واإلنضباط، والحفاظ على ممتلكات المدرسة، واحترام موظفیھا من إدارة 

 وأساتذة،واحترام الرموز الوطنیة كتحیة العلم، والنشید الوطني، و تمجید الثوابت الوطنیة...الخ.

ویتوقف ذلك على "مد إرتباط محتویات الرسالة باھتمامات المرسل الیھ. ویؤثر ذلك في الطریقة التي 

یمكن لمستقبل الرسالة أن ینظر بھا الى محتوایاتھا، وبالتالي طریقة تفھمھ لھا، ویتأثر الشخص المستقبل 

. ومن )2(للرسالة في تفھمھ لھا بخبرتھ السابقة في المدرسة، فضال عن انطباعھ الحالي عن مرسلھا

الضروري صیاغة الرسالة بصورة یستطیع المستقبل استالمھا بصورة جیدة ومفھومة وواضحة وھو األمر 

والذي یختلف شكلھا ومضمونھا .)3(الذي یسھل ویسھم في قدرة المستقبل على فھم محتوى ومضامین الرسالة

تبعا للھدف الذي أعدت لھ. 

)، مركز االسكندریة للكتاب، معلمة ریاض االطفال وتنمیة االبتكار (دراسات عن تنمیة االبتكار ومھارات االتصالاسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، (1)
 .30،ص 2005االسكندریة، 

. 50 صمرجع سابق،محمد ابو الوفا، سالمة عبد العظیم حسین، (2)  
. 220طارق عبد الحمید البدري، مرجع سابق، ص(3)  
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لذا یجب أن تتوفر  أسس عملیة وعلمیة في االتصال و في الرسالة حتى یكون لھا األثر في المتلقي 

: )1(لھا ومنھا

 : االختیار -1

وھي مھارات صنع الرموز وتحویل األفكار والمعاني لكلمات تصبغ الرسالة االتصالیة المطلوبة 

 ویطلب ذلك:

 اللجوء الى البساطة في اللغة وسھولة المعنى لترجمة األفكار. -

 مراعاة المستوى الثقافي وإمكانیات وقدرات المستقبل. -

 تسلسل ومنطقیة األفكار. -

 االختصار في الحدیث وعدم السرعة في الكالم. -

 وضوح الكلمات والعنایة بنماذج األلفاظ. -

 مالحظة رد فعل المستقبل ومتابعة فھمھ للرسالة. -

 اختیار الوقت المناسب للتحدث مع المستقبل. -

 التأكد من دقة المعلومات حفاظا على مصداقیتھا. -

 الحفاظ على ھدوء األعصاب وعدم ظھور حركات وألفاظ تشتت ذھن المستقبل. -

 عدم التعالي بالمعرفة والمعلومات على المستقبل. -

 إعطاء ملخص في بدایة الحدیث. -

 ختام الحدیث بأھم النقاط التي وردت بالحدیث لتأكیدھا. -

 

 

. 193-192 سامح عبد المطلب عامر، مرجع سابق، ص(1)
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 االستفھام: -2

 وھي مھارة تأكید المعنى بإثارة االسئلة واإلجابة على األسئلة ویتطلب ذلك متابعة مستمرة لرد فعل 

 الرسالة على المستقبل من خالل متابعة الردود اللفظیة وغیر اللفظیة التي تصدر منھ ویتطلب ذلك:

 اختیار الوقت المناسب لطرح االسئلة. -

 تشجیع المستقبل على الرد واإلجابة على األسئلة المطروحة. -

 تشجیع المستقبل على توجیھ اسئلة استفساریة. -

استخدام اسلوب إثارة االسئلة واإلجابة علیھا كوسیلة لتوضیح المعاني وتشجیع المستقبل على  -

 اإلستمرار في الحدیث.

وھذا یعني أن االتصال عبارة عن عالقة إنسانیة تبادلیة، أي تاثیر شخص على شخص أخر، وعلى 

 أفكاره واتجاھاتھ وخبراتھ، وقیمھ وخاصة اذا تعلق األمر بأجیال (تالمیذ).

 فكیف نعلم التلمیذ المساواة ونحن نتعامل معھ بالعكس، أي اتباع التفرقة بین التالمیذ واالعتماد في 

ذلك على المحاباة، وكیف نعلمھ، اإلنضباط، ونحن غیر منضبطین في العمل والنلتزم بمواعیده، وكیف 

 نعلمھ احترام تحیة العلم ونحن النفعل ذلك، وھكذا.

ومجمل القول ان القیادة المدرسیة، البد ان تكون مھیأة ومعدة للقیام بمھامھا ودورھا القیادي بكفاءة 

وفعالیة، فھي بحاجة الى ان تقضي وقتا اطول في تطویر البیئة المدرسیة، وأن تبني سلوك تنظیمي 

فعال،ببناء عالقات انسانیة سواء داخل المدرسة أو خارجھا، حتى تستطیع ان تحقق مردود دراسي ، عن 

طریق بناء شبكة اتصال تسھل عملیة انتقال المعلومات، وتضمین بذلك قیم االنتماء والمشاركة 

المجتمعیة،لدى التلمیذ، وتنمي عنده الوعي بحقوقھ وواجباتھ، اتجاه المؤسسة أوالمجتمع، وتكوین فرق عمل 

 تحقق تلك االھداف التربویة المرسومة.

 وقادرة على إدارة مجموعة من القوى البشریة ذات االتجاھات واالحتیاجات المختلفة. وھذا ما یمیز 

مؤسسة تعلیمیة عن أخرى، ویعكس طبیعة أدائھا، ومردودھا الدراسي وھذا ماتھدف الدراسة الى اختباره 

وكشفھ میدانیا في واقع مؤسسة التعلیم الثانوي بالجزائر والتي ھي بحاجة ماسة لمثل ھذه الدراسات في ھذا 

 المجال. 
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ثانیا- المقاربة السوسیولوجیة  للعالقة بین السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة 
والمردود التربوي: 

الیمكن فھم العالقة بین السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة والمردود التربوي ، دون االستعانة  

، كما یرسم اتجاھھا ویضبط أھدافھا ویكون قادر ابمنظور سوسیولوجي،  قادر على تحدید إطارھا ومفاھیمھ

على فھم أبعاد ھذه العالقة، ومؤشراتھا، ویساعدنا في تحلیلھا،  ثم تفسیرھا فیما بعد . في ضوء سیاقھا 

 االجتماعي والتربوي. 

وعلیھ تنطلق الدراسة الراھنة من رؤیة تصوربة مفادھا أن للمردود التربوي  عالقة بالسلوك 

التنظیمي للمؤسسة التعلیم الثانوي، والذي تتحكم فیھ جملة من المتغیرات أھمھا طبیعة الممارسات القیادیة 

من حیث االسس التي تبنى علیھا ھذه القیادة والسمات التي تتسم بھا، إضافة الى منظومة االتصال التنظیمي 

داخلھا، من حیث دعم فرق العمل الجماعي، والكفاءة االنسانیة واالجتماعیة للمسیرین، والرسالة االتصالیة 

وما تحملھ من قیم مواطنة، والتي من الضروري غرسھا وتضمینھا لدى التالمیذ. 

ولتوضیح ھذه الرؤیة، كان لزاما تقصي مضامین التراث النظري للوقوف على موقع البحث الراھن 

من النظریة العلمیة، ولعل من بین أھم الطروحات في ھذا السیاق ما قدمتھ المدرسة السلوكیة والتي نحاول 

من خالل مایلي توضیح أھم إفترضاتھا وقضایاھا التي لھا عالقة بموضوع دراستنا ھاتھ. 

المدرسة السلوكیة:  -1

والتي  جاءت بشكل أساسي لمواجھة االنتقادات والنواقص التي اتسمت بھا نظریات المدرسة التقلیدیة 

والمتمثلة في التركیز على الجانبین الھیكلي واإلجرائي وتحقیق على مستوى من االنتاج دون إعطاء أي 

اعتبار للعوامل اإلنسانیة وقد اھتمت ھذه المدرسة بدراسة سلوك الفرد والجماعة اثناء العمل، سعیا وراء 

 .)1(زیادة االنتاجیة وتحسین العمل

 ویعتبر ھذا المدخل نتائج  مجموعة بحوث عدیدة وتطبیق طرق علم النفس وعلم االجتماع وعلم 

النفس االجتماعي وعلم النفس الصناعي، وغیره من التخصصات . وذلك بغیة المھتمین بدراسة التنظیم أو 

 القائمین علیھ من فھم السلوك التنظیمي، أي سلوك االفراد داخل المنظمات.

. 28 محمد عبد القادر عابدین، مرجع سابق، ص (1)
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وبرزت اثر ذلك، نظریات القیادة السلوكیة والتي تؤمن بوجود وظیفتین كبیرتین ألداء القادة - إنجاز 

 . )1(العمل، وإشباع حاجات أعضاء الجماعة- ولیس مطلوبا من نفس الشخص أن یقوم بكال الدورین

لذا "اھتموا بدراسة حاجات العاملین ودوافعھم لضمان استجاباتھم لمتطلبات العمل بطریقة أفضل. 

وبدراسة مفھوم الجماعة وحیویتھا، وأسالیب القیادة اإلداریة وإدارة التغییر واستراتیجیات التدخل من أجل 

تحقیق اإلنسجام والتوازن في التنظیمات اإلداریة وتتلخص نظرتھم بأن االنسان كائن عاطفي أو مجموعة 

من المشاعر واألحاسیس والغرائز واالنفعاالت التي یجب اخذھا بعین االعتبار وإشباعھا أو ارضائھا من 

 دراسة التفاعالت والعالقات االنسانیة داخل م. لذا كان من ابرز اھتماماتھ)2(أجل ان ینجح ویحقق أھدافھ

 التنظیم.

وتعتبر ماري باركر أول ماھتمت بدراسة العالقات االنسانیة في االدارة وأولت اھتماما كبیرا بالجانب 

 .)3(السیكولوجي، فیما یتعلق بالمبادئ االساسیة للتنظیم االداري

حیث " تنظر لسلوك االنسان في محیط من البیئة التي یوجد فیھا، وتأخذ في اعتبارھا عددا وافرا من 

العوامل المؤثرة، وتتناول التفاعل الحركي الذي یحدث بین سلوك الفردي والجماعي من ناحیة، والعوامل 

 . )4(البیئیة المؤثرة فیھ من ناحیة ثانیة

كما اعطت اھمیة لقضیة تحفیز العاملین، والتركیز على الجانب المعنوي وخلق الحماس لدیھم، للرفع 

 من كفاءتھم وزیادة االنتاج.

 القیادة من أھم المجاالت التي نالت اھتمام باحثیھا،  حیث حاولوا دراسة العالقة  بین لویعتبر مجا

القیادة و نجاح المنظمة أو المؤسسة، وماھي السمات والعوامل الشخصیة التي یجب أن تتوفر في القائد 

لبلوغ ذلك، اضافة الى عوامل الموقف اإلداري. وھذه من بن القضایا التي تبحث فیھا دراستنا في إحدى 

فرضیاتھا، وھي العالقة بین الممارسات القیادیة للمدیر المؤسسة التعلیمیة، وتحقیق النتائج الدراسیة للتلمیذ 

 وكیف یؤثر ذلك على المردود التربوي لھا.

وذلك بدراسة  األنماط القیادة، وكان ذلك    وفي نفس المنحى اھتمت ھذه المدرسة باألسالیب القیادة،

كیرت لوین ورونالد لیبت ورالف وایت على عدد من االفراد وقد ل"في اواخر الثالثنیات وتحدیدا بدراسة 

. 46، ص2008)، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، االدارة الحدیثة (نظریات ومفاھیم بشیر العالق ، (1)
. 31 المرجع نفسھ، ص(2)
. 12، ص 2011، المؤسسة الحدیثة للكتاب،بیروت،المدخل الى العلوم االداریة ودیع طورس، (3)
. 173، ص2006، مخبر علم االجتماع االتصال للبحث والترجمة، قسنطینة، فعالیة التنظیم في المؤسسات االقتصادیة صالح بن نوار، (4) 
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قاموا بتشكیل ثالث مجموعات من األفراد نظمت المجموعة األولى على اساس "دیكتاتوري" یتولى القیادة 

یجب عملھ، وكیفیة تنفیذه، كما یتولى توزیع المھام على  فیھا قائد دیكتاتوري یقوم بتحدید السیاسة وتقریر ما

 قرار بنفسھ، إنما یشرك بأيینفرد  افراد المجموعة. اما المجموعة الثانیة، فنظمت على اساس دیمقراطي ال

ما المجموعة الثالثة أمجموعتھ في اتخاذه كما یسمح لألعضاء باختیار زمالئھم الذین یؤدون العمل معھم. 

فنظمت على اساس فوضوي تركت فیھ الحریة الكاملة للجماعة أو الفرد في اتخاذ القرار، ولم یمارس القائد 

. )1(یة سیطرة على المجموعة، وتركھم یعالجون مشاكلھم بأنفسھم دون تدخل منھمأ

 والسلوكوقد توصل الباحثون الى وجود اختالف بین المجموعات الثالثة، من حیث الجو االجتماعي 

فراد المجموعة في شجار وعدوان فیما بینھم وتعود أ و األداء في ظل القیادة الدیكتاتوریة "كان والحماس

ن استمرار العمل یتوقف على وجود القائد أیضا وإذا ما تغیب یمیل أن یعتمد على القائد، كما أبعضھم 

ما القیادة الدیمقراطیة ففي ظلھا عمل األفراد في جو أ بمعدل بسیط، إالو ال یتقدم العمل أالنشاط الى التوقف، 

ن العمل یسیر في یسر أمن الصداقة وكانت العالقات مع القائد تتسم بقدر وافر من الحریة و التلقائیة، كما 

حتى عند غیاب القائد، اما القیادة الفوضویة ففي ظلھا كان العمل یتقدم بطریق الصدفة وبمعدل منخفض في 

ن االعضاء كانوا یضیعون وقتا طویال في المجادالت والمناقشات بینھم على أاإلنجاز رغم النشاط الكبیر و

. )2(اساس شخص

 وھذا یعني ان النمط الدیمقراطي، حسب ھذا االتجاه ھو االكثر نجاحا في االدارة بصفة عامة 

واإلدارة المدرسیة بصفة خاصة، ألنھا تتطلب تفاعل سلوكي واجتماعي یقوم على تقارب القیم واالتجاھات 

بین أفرداھا و العمل على تماسكھم. حتى تستطیع القیام بمھامھا، فیما یخص التطبیع االجتماعي. وما یحملھ 

 من تربیة التلمیذ على قیم االنتماء والمشاركة المجتمعیة.

ومنھ فإن المدیر الناجح، ھو ذلك االنسان القادر على فھم بیئتھ الداخلیة، وبیئتھ الخارجیة فھما 

شامال،ومتعمقا، خصوصا إذا ما كان ھذا المدیر یتعامل بكثافة مع الناس، فالمدیر معني، بل علیھ ان یھتم 

بمعرفة سلوك االفراد وكذلك سلوك الجماعة، وإال فإنھ یجد صعوبة في قیادتھم أو تحفیزھم أو حثھم على 

. لذا نجد أن ھذه المدخل اھتم بدراسة القائد من حیث طبیعتھ وخصائصھ )3(بلوغ االھداف المنشودة

 وشخصیتھ التي تؤثر على طبیعة ممارساتھ القیادیة، وعلى أدائھ و درجة تفاعلھ واتصالھ باآلخرین. 

 .26-25صمرجع سابق، ،  محمود احمد  العیاصرة(1)
. 26 المرجع نفسھ، ص (2)
. 48 بشیر العالق ، مرجع سابق، ص(3)
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 المدخل "موضوع االتصاالت اھتماما خاصا، ویدرس عالقة االتصاالت بنجاح الذا یعیر ھذ

المشروع، والوقوف على الھیكل التنظیمي المناسب وأفضل قنوات االتصال ھذا الى جانب االھتمام بتنمیة 

العاملین وتطویر مھاراتھم من خالل دراسة وتطبیق المبادئ التي تؤدي الى كفاءة التعلیم، وكذا العوامل 

 .)1(المؤدیة الى التطبیق السلیم لما تعلمھ الفرد في موقف جدید"

أنھا تحمل بعض  التتماثل مع المدارس التي سبقتھا بالرغم من المدرسة السلوكیة وحقیقة األمر أن

، التي یصنفھا العالقات اإلنسانیة مبادئ المدرسة الكالسیكیة مثل التأكید على الكفایة, وبعض مبادئ مدرسة

بعض الباحثین ضمن ھذا االتجاه والبعض األخر یرى غیر ذلك. وھي أن ھذه النظریة ال تنتمي لھذا االتجاه 

 مع تأكیدھم لحقیقة انطالق ھذا االتجاه وتؤثره بأفكار ھذه النظریة. 

 مالئم للتعبیر عن مواھب العاملین. مثل تأكید أھمیة العالقات اإلنسانیة في محیط العمل وبناء مناخ

فھي تركز بشكل كبیر على السلوك االنساني داخل المنظمة. 

وتقوم على المبدأ الذي یقول: "حیث أن الناس یعملون مع بعضھم البعض كجماعات لغرض تحقیق 

 .)2(أھداف الجماعة، فمن الضروري أن یفھم الناس بعضھم البعض"

لذا حاولت استعمال مھارة وبراعة جماعة العمل لترسیخ معاییرھم وقیمھم كطریقة 

 ،المعلمین والتالمیذ في المؤسسة التعلیمیة. وتشجیع روح الفریق.)3(إلدماج

  : )4( فیما یلينوجزھاتتمیز بھا والتي  لمدرسة خصائصھا وسماتھا التيولھذه ا 

فرضیات عن السلوك التنظیمي وأثره على  ھي مدرسة علمیة تطبیقیة تقوم على وضع -

 .تطبیق النتائج في محیط العمل اإلنتاجیة ثم فحص ھذه الفرضیات بأسلوب علمي ثم

تھدف إلى تطبیق األبحاث السلوكیة في مجال  یةھي مدرسة معیاریة تقوم على معاییر قیم -

إحداث تغییر في اتجاھات سلوكیة محددة. فھي إذن ال تكفي فقط بالجانب  العمل بغرض

. 47بشیر العالق ، مرجع سابق، ص (1)
. 76المرجع نفسھ، ص(2)
. 125، جامعة قسنطینة، ص 2006، مخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة، علم اجتماع التنظیم رابح كعباش، (3)
 یوم 15:12: ساعة http://www.social-team.com/forum/showthread.php?t=3855 المجید طاش النیازي عبد (4)

14/05/2014 .
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تحاول التأثیر في السلوك اإلداري من أجل حل مشكالت العمل ورفع كفاءة  الوصفي, بل

 .التنظیم

ھي مدرسة إنسانیة تقوم على التفاؤل وعلى اعتبار أن حوافز وحاجات اإلنسان تحدد   -

 ومن ثم تؤكد على أھمیة ھذه الحاجات. وھي تتمیز أیضاً بنظرة متفائلة عن اإلنسان ،سلوكھ

 .هوقدراتھ على الخلق واإلبداع واإلنتاج والمساھمة الفعالة في تحقیق أھداف

  مة.تھدف لتحقیق التوازن بین أھداف العاملین وأھداف المنظ -

المناخ وال تكتفي باإلصالحات الجانبیة  تتمیز بنظرتھا الشمولیة التي تھدف إلى تغییر -

أو زیادة الرضا الوظیفي عن طریق تغییر  والجزئیة مثل األحوال الطبیعیة ( كاإلضاءة

وإلى التعرف على حاجات   فھي تھدف إلى تحقیق نظام إشراف فعال).بعض أسالیب العمل

  .اإلنجاز لدیھم العاملین ومساعدتھم على إشباعھا وتنمیة شعور

وتفاعل ھذه الجماعات وتستخدم دینامیكیات  تھتم مدرسة العلوم السلوكیة بالجماعات -

 . المنظمة لتحقیق أھداف ةالجماع

اإلداري. فالمشاركة ھنا لیست  تستخدم مدرسة العلوم السلوكیة المشاركة كأداة للعمل       -  

العامل فقط "اإلحساس بالمشاركة" وإنما ھي مشاركة  استشاریة كما جاء في مدرسة العالقات اإلنسانیة تمنح

 .القرارات فعلیة في جمیع مراحل اتخاذ

بین األفراد وبین األفراد والمجموعات ویشمل ذلك مفھوم  تنمیة المھارات اإلنسانیة والعالقات    - 

لھم وأسلوب تعاملھ معھم وما ینتج عن ذلك من ردود أفعال. كما یشمل أیضاً  اإلنسان عن اآلخرین وتقویمھ

الناتج   في التعامل مع اآلخرین وسھولة االتصال بھم, وتمنح عنایة خاصة بالتعارضواالنفتاح مستوى الثقة

یعالج في العالنیة: أي  عن التفاعل بین اإلدارة ومجموعات العمل واعتبار الصراع ظاھرة صحیة طالما أنھ

یساعد على حل النزاع بین األطراف  یعتبر وضع مواضیع التعارض على مائدة البحث أمراً ضروریاً 

 .المختلفة ویسمى ذلك " مبدأ التعارض البناء
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والبیئة وخاصة في تنازلھا  ھتمت المدرسة السلوكیة بدراسة التفاعل بین الفرد والمنظمة ا -

. " لموضوع الدافعیة من منظور شامل

أحداث التعدیالت في  تھتم المدرسة السلوكیة بالتغیرات التنظیمیة كعملیة مستمرة ھادفة إلى -  

التنظیم مع التغیرات والظروف البیئیة  أھداف وسیاسات اإلدارة وعناصر العمل التنظیمي, وذلك لمالءمة

وأوجھ نشاط جدیدة تحقق للتنظیم سبقاً على غیره من التنظیمات  التي یعمل فیھا أو استحداث أسالیب إداریة

 والفعالیة, وتعتبر إدارة التغییر أحد النشاطات المھمة في المؤسسة. إذ ینبغي أن یكون وتوفر لھ الحیویة

 .دون مقاومة التغییر عملیة تلقائیة في المؤسسة یتم

 ن الفرد الیسعى للعمل لتحقیق إشباع حاجات اقتصادیة فقط، بل أن الحاجات االنسانیة األخرى ال -  إ

تقل في أھمیتھا عن الحاجات االقتصادیة، او في بعض االحیان قد تحتل ھذه الحاجات موقع متقدم في 

 .)1(سلم الحاجات االنسانیة بالمقارنة بالحاجات االقتصادیة

 أي أن االنسان یرغب في العمل في جو یسوده العالقات الطبیة االجتماعيتدعیم  مفھوم الرجل  - 

  .)2(والشعور باالنتماء

و من الصعب على أي باحث في اإلدارة أن یتعرف على مدرسة العلوم السلوكیة دون أن یرجع إلى 

خرى أ ومن جھة ،التي یعتبرھا الكثیر من الباحثین اللبنة األولى لھا .ھذا من جھة، حركة العالقات اإلنسانیة

ألنھا لتطرق لھا، ل وجود ضرورة ألن ھذه المدرسة تحوي مجموعة من النظریات، التي یرى الباحث، عدم 

 التي بحثت في قضایا لھا عالقة بھ، لذا اإلنسانیةتفیده نظریة العالقات   بقدر ما،ال تفید في ھذا البحث

 افكارھا في الفكر السوسیولوجي عامة،  مع التركیز على اسھاماتھا وتطبیقاتھا في ألھمسنحاول  التعرض 

، من خالل مایاتي :  بصفة خاصة الرتباطھا بفرضیات الدراسةالمؤسسة التعلیمیة، وعلى القیادة التربویة

 العالقات االنسانیة : مدرسة -2

التي تعتبر المرحلة األولى لمدخل العلوم السلوكیة في دراسة اإلدارة، و ترجع أساسا إلى األكادیمي و 

م في 1932م إلى 1927الباحث األمریكي إلتون مایو و مجموعة من الباحثین في الفترة الممتدة من عام 

. 12 ودیع طورس، مرجع سابق، ص (1)
. 275، ص2008 دار اسامة للنشر والتوزیع، عمان،،سیكولوجیا االدارة المعاصرة عادل ثابت، (2)
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 إلى أن حركة العالقات 1997مصانع شركة وسترن إلكتریك في الوالیات المتحدة. و یشیر عمر عقیلي 

اإلنسانیة تطورت بفعل ثالثة رواد ھم: روبرت أوین الذي وضع اللبنة األولى لمدخل العالقات اإلنسانیة في 

 یعتبر المنشئ الحقیقي لمدرسة العالقات اإلنسانیة في القرن العشرین، و يمایو الذم، و إلتون 1828 عام 

و زمیلھ روثلیز برجر أن حل المشاكل  ماري فولیت التي تعتبر افكارھا امتدادا ألفكار مایو. و قد أكد مایو

 .)1(اإلنسانیة في العمل یتم عن طریق االھتمام بالعنصر اإلنساني، و دراسة سلوكھ

 وأبرزت التجارب التي قام بھا ھؤالء أھمیة العالقات االنسانیة واالجتماعیة في زیادة اإلنتاج والدور 

الذي تلعبھ، یفوت العوامل والحوافز المادیة، "وبالتالي ھناك حاجات أخرى إلثارة واقعیة الفرد لإلنجاز وأن 

الرضا عن العمل من خالل إثارة اشباع الحاجات االجتماعیة و الذاتیة، یؤدي الى زیادة األداء. وركزت ھذه 

المدرسة اھتماما على المناخ الداخلي للمنظمة، من خالل االھتمام بالجانب اإلنساني لتحقیق رضا 

 .  )2(العاملین،مما یؤدي الى زیادة انتاجھم

حیث أولت اھتماما " بدراسة العوامل النفسیة واالجتماعیة المحددة للسلوك التنظیمي. وعلى ھذا 

األساس صنفت على أول دراسة أمبریقیة میدانیة تجرى بغرض محاولة فھم  السلوك االنساني داخل 

 .)3(التنظیمات"

یعرف عبد الكریم درویش و لیلي تكال العالقات اإلنسانیة بأنھا: "ذلك النوع من عالقات العمل الذي و

یھتم بالنظر إلى التنظیم كمجتمع بشري، یؤثر فیھ و یحفزه كل ما یمكن أن یستجیب لھ الفرد، باعتباره 

إنسانا، نتیجة إشباع حاجاتھ االجتماعیة والنفسیة ". و یحددھا حمدي أمین عبد الھادي  بأنھا: "حفز و دفع 

العاملین في التنظیم إلشاعة روح الفریق بینھم، تلك الروح التي تشبع حاجاتھم بفعالیة، وتحقق أھداف 

 وانتھت الى تأكید حقیقة أساسیة ھي تأثیر الجماعات التي ینتمي لھا العمال على سلوكھم .)4(التنظیم"

. وھو الحال بالنسبة للمؤسسة )5(وخاصة جماعات الصداقة وغیرھا من الجماعات الطوعیة او غیر الرسمیة

التعلیمة، التي یعتبر العمل الجماعي وبروح الفریق من اساسیات نجاح الفعل التربوي، بین مختلف أطرافھا 

سواء بین االدارة والمعلمین، أو بین المعلمین والتالمیذ، أو بین االدارة والتالمیذ، أو بین التالمیذ فیما بینھم 

 أو بین مختلف أطرافھا.

. 28 محمد عبد القادر عابدین، مرجع سابق، ص (1)
. 71، ص2007، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، االدارة  التربویة حسن محمد ابراھیم حسان، محمد حسنین العجمي، (2)
 .150 صالح بن نوار، مرجع سابق، ص (3)
. 29محمد عبد القادر عابدین، مرجع سابق، ص (4)
. 125، ص 1994، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة،علم اجتماع التنظیمالسید الحسیني، (5)
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تؤمن بأن السلطة لیست موروثة في القائد التربوي، وال ھي نابعة من ھذا فضال عن أن ھذه النظریة "

القائد في المدرسة، فالسلطة في القائد نظریة و ھو یكتسبھا من أتباعھ من خالل إدراكھم للمؤھالت التي 

 لیتعرف ویفھم و یحلل حاجات المدرسین والتالمیذ ،یمتلكھا ھذا القائد، ومن ضمن مسئولیات مدیر المدرسة

 وال یقصد أصحاب ھذه النظریة ،لمدرسةا و حاجات التالمیذو لیقدر أھمیة التوفیق بین حاجات المدرسین و

بحث ال تعود ھنالك  مسافات اجتماعیة تفصل  أن ینخرط اإلداري في عالقات شخصیة مباشرة مع العاملین،

 و لكن ما ،لة تتشتت بعیدا عن الھدف اإلنتاجي للمؤسسةا ألن جھود في ھذه الحالمرءوسینبین اإلداري و

یتوخاه أصحاب النظریة ھو مراعاة األبعاد النفسیة و االجتماعیة التي تجعل العاملین یؤدون دورھم بدون 

 وخلق عراقیل وعدم االھتمام والمثابرة في العمل. .)1(اللجوء للمراوغة ومقومة السلطة

ألن العاملین یتطلعون دائما الى نوع من الفھم المشترك یجعل السلطة تشعرھم بأن مصلحتھا أن تنظر 

في شأنھم بعنایة مثلما تولي متطلبات العمل عنایتھا، إن المرؤوس الذي ال یكون معوقا بمشكالت یستطیع أن 

فتقل األخطار التي یرتكبھا و تزداد وجوه التكامل بین عملھ وأعمال الفریق، ویحافظ على یركز العمل، 

وھذا یتطلب  توفر كفاءة انسانیة واجتماعیة لدیھ حتى یستطیع التعامل   .)2(األوضاع القائمة التي یرتاح لھا

بنجاح مع اعضاء المجموعة، وخاصة التالمیذ، محور العملیة التعلیمیة، ونجاحھم ھو غایتھا، وھدفھا 

 المرجو.

والذي یھمنا ونحن نتناول بالتفصیل مدرسة العالقات االنسانیة أو مدرسة السلوك االنساني ھو حقیقة 

أن العالقات االنسانیة أضافت لدور اإلدارة أبعادا جدیدة لم تكن معروفة من قبل. ولقد بدأت ھذه التجارب 

 مثل االضاءة وفترات الراحة ونمط اإلشراف على إنتاجیة العمل... –بدراسة أثر العوامل المادیة في العمل 

غیر ان النتائج التي توصلت الیھا تلك التجارب أظھرت بوضوح عدم  وجود اإلرتباط القوي الذي نادت بھ  

المدرسة العلمیة بین العوامل المادیة وإنتاجیة الفرد في العمل، وكان لزاما على الباحثین تفسیر ھذه النتائج 

غیر المتوقعة في بدایة األمر، توصل باحثون الى وجود عامل خفي یؤثر على إنتاجیة العامل، ثم بعد تكرار 

 . )3(التجارب توصل الباحثون الى تشخیص ھذا العامل الذي أطلق علیھ الجوانب النفسیة واالجتماعیة

ماحدا بالكثیرین من المنظمات والمنشآت الى تطبیق ھذه األفكار وخاصة في الوالیات المتحدة 

 االمریكیة. 

 ومن أھم  التجارب التي اجریت في ھذا السیاق تجارب ھاوثورن والتي تضم اربع تجارب ھي :

. 58-57مرجع سابق، ص ، محمد حسنین العجمي(1)
. 58المرجع نفسھ، ص (2)

. 78بشیر العالق ، مرجع سابق، ص(3)  
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 المقاربة النقدیة  للعالقة بین السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة والمردود التربوي(رؤیة نقدیة): الرابعالفصل 

 - تجربة االضاءة.

 - تجربة قاعة التجمیع.

 - تجربة الدوافع المادیة.

 - تجربة السلوك االجتماعي للعمال.

 :)1(أما أھم المفاھیم التي نتجت عن دراسات ھوثورن فھي

إن المنشأة نظام اجتماعي، باإلضافة إلى كونھا نظام فني و أن ھذا النظام االجتماعي یحدد أدوارا و  -

 معاییر لسلوك الفرد قد تختلف عن أدوار و معاییر التنظیم الرسمي للمنشأ.

 ال تتم إثارة دوافع األفراد بفعل حوافز اقتصادیة فقط بل بالحوافز المعنویة أیضا. -

 تلعب الجماعة غیر الرسمیة في المنظمة دورا في تحدید االتجاھات عند األفراد. -

 یجب اتباع األسلوب الدیمقراطي و المشاركة كنمط في القیادة. -

 ربطت حركة العالقات اإلنسانیة بشكل عام بین رضى الفرد العامل و إنتاجیتھ. -

ضرورة تطویر نظام اتصال فاعل بین مستویات اإلدارة في المنشأة لتبادل المعلومات و لذلك فإن  -

 مشاركة العاملین مبدأ مھم جدا في حركة العالقات اإلنسانیة.

 یحتاج مدیرو المنشآت إلى مھارات اجتماعیة بقدر حاجتھم إلى مھارات فنیة. -

 یمكن حفز العاملین عن طریق تحقیق حاجاتھم النفسیة و االجتماعیة. -

 :)2(إضافة الى

تلعب كل من العوامل المادیة والمعنویة تأثیرا قویا في تحدید درجة رضا أو عدم رضا العامل عن  -

 عملھ.

 .46، ص 2009، اثراء للنشر والتوزیع، عمان،القیادة الفاعلة والقائد الفعال عمرمحمود عبدین، (1)
.  77-76 بشیر العالق ، مرجع سابق، ص(2) 
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ھناك أنماط متباینة للقیادة واإلشراف وأكثر ھذه االنماط فعالیة النمط الذي یعتمد على إشراك  -

 العاملین في اتخاذ القرار.

 یجب أن یتحلى المدیر بمھارات سلوكیة بجانب المھارات الفنیة واإلداریة. -

تلعب العالقات االجتماعیة التي تنشأ في العمل بین العاملین دورا ھاما في تحدید سلوك العامل داخل  -

 المنظمة.

إن حاالت عدم التكیف االجتماعي في جماعة ما ال ترجع الى إضطراب نفسي عند الفرد ذاتھ، بقدر  -

ما ترجع الى إضطراب في العالقات بین المحور ثالثي األبعاد الذي یتكون من : الفرد والعمل 

 وسیاسات المنظمة.

 ھمیة كبیرة لتدریب المشرفین والرؤساء على المعاملة اإلنسانیة للعاملین.أھناك  -

منح قسط من حریة التصرف أثناء العملیة اإلنتاجیة حتى یمكن الكشف عن طاقاتھ اإلبداعیة الكامنة  -

والتي تنعكس ایجابا على الفعالیة التنظیمیة، وھذا بإعتماد الالمركزیة والمشاركة من خالل 

 .)1(اإلرشاد والتوجیھ والحد من تسلط الرئیس على المرؤوس

: )2(وتعتمد العالقات االنسانیة على مجموعة مختلفة من المفاھیم األساسیة وھي

 المصلحة المشتركة:- 

وھي تعني المصلحة بین كل من  الفرد والمشروع الذي یعمل لدیھ وأیضا األفراد في المشروع 

الواحد...وإذا لم توجد ھذه المصلحة المشتركة بین المجموعة فإن المجموعة تصبح مفككة واإلدارة الناجحة 

ھي التي تدع فرصة لھذا التفكك بل تعمل دائما على وجود مصلحة مشتركة، وذلك من خالل تجمیع جھود 

أضاءھا حول المصلحة المشتركة لكل مجموعة، وتعمل ایضا على التنسیق والتكامل بین مصالح 

 المجموعات ومصلحة المشروع.

 - الدوافع: 

 یشعر الفرد بالدوافع نحو القیام بعمل معین ألحد السببین:

. 34، ص2009، دار النجاح للنجاح، الجزائر،المنظمة المتغیرة(االبعاد، التصمیم) عبد الوھاب السویسي، (1)
 .  73-72 حسن محمد إابراھیم حسان، محمد حسنین العجمي، مرجع سابق، ص (2)
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 أ.إما في سبیل الحصول على إشباع أكبر من حاجة معینة أو في سبیل تجنیب نقص من حاجة معینة.

 ب.و اإلدارة تستطیع حفز و دفع الفرد بإحدى طریقتین:

 - إقناع الفرد بأن العمل المطلوب القیام بھ سیؤدي الى زیادة في إشباع حاجاتھ.1

 تقنعھ بقیامھ بالعمل المطلوب سیجنب التخفیض في إشباع حاجاتھ. -3

 الكرامة اإلنسانیة: -

 تشیر الدراسات إلى أن الفرد یرغب دائما في أن یعامل باحترام و تقدیر أي یرغب كل فرد أن یعامل 

 كإنسان. ( الحاجة الى تقدیر الذات و االحترام).

وتنطوي فلسفة الكرامة االنسانیة على ضرورة استخدام الفرد بأكملھ و بكل طاقاتھ و قدراتھ و لیس 

 فقط قوتھ الجسمانیة. 

 تباین األفراد: -4

نشأت فكرة تباین فكرة تباین األفراد أصال في علم النفس فكل فرد یختلف عن األفراد األخرین بدنیا 

 وعقلیا وعاطفیا.

 مع حصولھم على الرضا عن لویعني ھذا التباین من وجھة اإلدارة أنھ یمكن حث األفراد على العم

أعمالھم عن طریق معاملتھم بما یتفق واإلختالفات بینھم، أي یجب على اإلدارة في معاملتھا لألفراد أن 

تعترف بوجود ھذه االختالفات فلكل فرد خصائص ممیزة ولكل فرد شخصیتھ مستقلة ھذه الشخصیة جاحدة 

 ولكنا متحركة ومتغیرة بمرور الوقت وبإكتساب خبرات جیدة.

 الموضوع   في مھذه أھم منطلقات نظریة العالقات اإلنسانیة و التي سیعتمد الباحث منھا وما یخد

الكشف عن  العالقة بین السلوك التنظیمي والمردود التربوي لمؤسسة التعلیم الثانوي بالجزائر، من خالل 

المعطیات التي ستجمع من الواقع التربوي، لمؤسساتنا التعلیمیة، واختبار فرضیات الدراسة، األساسیة 

 والفرعیة، وتحلیل نتائجھا وتفسیرھا. 

بالرغم من االسھمات التي قدمتھا ھذه النظریة من تعدد الجوانب   و االشارة في األخیر،ةمع ضرور

التي ركزت علیھا في محاوالتھا للتعرف على محددات السلوك إال أنھا انصرفت جمیعھا الى اإلھتمام ببنیة 
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 .)1(العمل الداخلي للمنظمة فقط، وكأن حیاة الفرد داخل المنظمة منعزلة تماما عن حیاتھ الخاصة خارجھا

وھذا جانب مھم ركزت علیھ ھذه الدراسة، من خالل فحص العالقة بین المسیرین بالمؤسسة التعلیمیة 

ومن ثم أخذت ھذه النظریة بالجزائر، وأولیاء امور التالمیذ، ودورھا في  تحقیق  نتائج دراسیة للتالمیذ ، 

 .المؤسسة التعلیمیة كوحدة مستقلة ومنعزلة ال كجزء اجتماعي متكامل. لھ دور كبیر في المجتمع

من خالل  تفتحھا  على المحیط، لتربیة التالمیذ على االنتماء االجتماعي والمشاركة المجتمعیة، والتي 

 ھي مؤشر من أھم  مؤشرات المواطنة التي تبحث فیھا الدراسة.

في تطویر الفكر اإلداري من حیث تركیزھا على العامل اإلنساني والجماعة سھاماتھا إ ھذا فضال عن 

في المنشأة.  فالمبادئ الخاصة بالدوافع و القیادة و سلوك الجماعات واالتصال تعطي اإلدارة أساسا للتعرف 

على المشاكل التي تواجھھا في تعاملھا مع األفراد العاملین، و تساعدھا على تفھم أسس السلوك اإلنساني و 

 .)2(سلوك الجماعات إال أنھا"

 بتركیزھا على الجانب اإلنساني قد أھملت الجوانب األخرى و التي  لھا دور كبیر في نجاح المؤسسة 

 والتي تعود الى العوامل المادیة، كتوفیر الوسائل ،بصفة عامة والمؤسسة التربویة في تحقیق مردود تربوي

و خارجھ.  واإلھتمام أالتعلیمیة، والبیئة الفیزیقیة المطلوبة لحسن التمدرس سواء داخل القسم الدراسي 

 في المجتمع. ةالالئق مكانتھ وإعطائھبالعنصر البشري وتحفیزه مادیا، 

إذا كانت المؤسسة االنتاجیة ھدفعا إنتاج السلع في وقت قیاسي وبمواصفات وجودة عالمیتین 

 وتعقیدا، ألنھا تسعى إلى النجاح في إعداد وتكوین وإنماء المورد ةفالمؤسسة التعلیمیة ھدفھا أكثر صعوب

البشري، وعلیھ فإن نقل مقوالت النظریة السلوكیة من بیئة المؤسسة اإلنتاجیة الى البیئة التربویة التعلیمیة 

دون تمحیص وغربلة وتدقیق یمكن أن ینطوي على بعض المجازفة، فمبالغة مثال في التركیز على مبدأ 

العالقات اإلنسانیة وما ینطوي علیھ من قیم اإلحترام والتعاون بین مختلف األطراف الفاعلة داخل المؤسسة 

التعلیمیة ، بما في ذلك التالمیذ. 

یمیل الى المثالیة، كون ذلك یمكن أن یؤدي الى كسر الحواجز واإلخالل بقیم الوقار والھیبة، التي من 

المفترض تتوفر في المدرسین و المسیرین، خاصة و أن سن المراھقة التي یصاحبھا عادة میل التلمیذ 

لإلفصاح عن ذاتھ بطرق مختلفة، قد تكون مشاغبة في بعض األحیان، االمر الذي یجعل فرض قوة وھیبة 

. 80-79، ص  بشیر العالق ، مرجع سابق(1)
. 74 عمرمحمود غباین، مرجع سابق، ص(2)
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السلطة داخل المؤسسة التعلیمیة، الیمكن إھمالھ والتغاضي عنھ نھائیا.وذلك طبعا باألسالیب الدیمقراطیة 

اللبقة الھادفة الى توعیة التلمیذ بحقوقھ واجباتھ.  

وعلیھ فإن كفاءة مثل ھذه الطروحات النظریة مرتبطة بالنتائج التي أسفرت وسوف تسفر علیھا 

تطبیقاتھا في بیئات متعددة ومختلفة،خارج بیئة وجودھا األصلیة وھو ما یجعل الدراسة الراھنة أحادي 

التطبیقي لمحاوالت الرامیة إلى التأكد من مدى صدقھا واستجابتھا للواقع. 
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 خالصة الفصل:

حاول الباحث من خالل ماسبق، مناقشة العالقة بین السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة والمردود 

التربوي، محاوال ابرازھا باالعتماد على األدبیات التي تناولت كل متغیر من متغیرات الدراسة، وخاصة 

فیما یتعلق بالسلوك التنظیمي للمسیرین، بالحدیث على الممارسات القیادیة وما یتعلق بھا من أبعاد التي 

إختارھا الباحث، ویرى أنھا بحاجة الى وصف وتمحیص لعالقتھا بالمردود التربوي، سواء ماتعلق بالنتائج 

الدراسیة أو بتربیة التالمیذ على قیم المواطنة. 

لذا یعتبر میدان السلوك التنظیمي بمختلف أبعاده، أحد أھم اھتمامات المسؤولین على أي قطاع 

لتحسینھ، أو إلیجاد حلول للمشكالت الناتجة عن سوء السلوك التنظیمي، أو بغیة التحلیل االستراتیجي 

للمنظمات. 

كما حاول الباحث بعدھا مناقشة تلك العالقة بین أبعاد المتغیرات، من خالل مقاربة نقدیة، منطلقا من 

خلفیة نظریة حولھا، محاوال إستنباط الحقائق العلمیة التي توصلت الیھا تلك المقاربات النظریة، بغیة 

إسقاطھا على المعطیات التي جمعھا من الواقع االمبریقي الذي تم فیھ إختبار ھذه العالقة في ثانویات مدینة 

المسیلة.   
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تمھیـــد: 

 إن االستكشاف النظري واستعراض األدبیات حول موضوع الدراسة و انتقاء كل إنتاج علمي لھ 

عالقة بھا،  یلعب دورا  مھما في توجیھ الباحث نحو  بیانات الواقع االجتماعي، الذي  یجمعھ من عالم 

البحث، كما ھو الحال في دراستنا ھذه التي أجریت في مدینة من المدن الجزائریة المعاصرة، واستھدفت 

بالذات مؤسسات التعلیم الثانوي، الختبار فرضیات البحث التى جاءت لتكشف عن طبیعة العالقة بین 

السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة والمردود التربوي من وجھة نظر التالمیذ. 

 في إطار مراحل بحثیة  تدعم بعضھا البعض وتثمن عملیة البحث في شقیھا النظري 

والمیداني،والترابط الكبیر بینھما  والذي ھو ضرورة من ضروریات المنھجیة العلمیة،  حیث أن البحث 

النظري یدعم ما یتوصل إلیھ الباحث في الجانب المیداني. ما یمكنھ ذلك من اختبار موضوع بحثھ إذ ال 

یستطیع الباحث أن یحقق كل خطوات البحث المطلوبة، دون تلك التوأمة بینھما . وھي مسعى الباحث. 

لذا جاء ھذا الفصل الھام للقیام بذلك،  وتناولت الباحثة فیھ وصفا إلجراءات الدراسة المیدانیة التي 

قامت بھا لتحقیق أھداف الدراسة، و التي سبق وأن اشرت إلیھا. بدءا بالمنھج المستخدم في الدراسة والذي 

فرضتھ طبیعتھا، والذي یعتبر العمود الفقري لھا. 

 لیتم بعده التعرض ألدوات جمع البیانات سواء كانت األداة  األساسیة فیھا، والمتمثلة في االستمارةأو 

الداعمة والمكملة لھا، والمتمثلة في المالحظة و المقابلة،  إضافة الى الوثائق و السجالت، التي لھا عالقة 

بالموضوع، وخدمتھ وخاصة من ناحیة المؤشرات الكمیة، لما أمدتھ من إحصائیات، حول وضعیة المتغیر 

التابع، كما ھو الحال في الواقع التربوي الجزائري، خاصة فیما یتعلق بمكان الدراسة المیدانیة، -مدینة 

المسیلة- من خالل تلك اإلحصائیات، وھو المردود التربوي.  

 تلیھا مجاالت الدراسة،  ثم العینة والتي عملت الباحثة على أن تحمل صفات وخصائص مجتمع 

البحث، ثم تبیان الخلفیة االجتماعیة والثقافیة للعینة، لینتھي ھذا الفصل بالتعرض الى أسالیب المعالجة 

اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة بغیة  تحلیل نتائجھا. 
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أوال- منھج الدراسة : 

 حتى تتصف دراسة مشكلة البحث بالشمول والكمال، وتكون النتائج التي یتوصل إلیھا البحث دقیقة، ینبغي 

، المتعددة. )1(أن یستعین الباحث بأحد مناھج البحث العلمي

 فالمنھج ھو  الطریقة التي یتناول بھا الباحث مختلف المراحل لإلجابة عن األسئلة التي أثارھا في إشكالیتھ

حقائق وذلك بتتبعھا   والمنھج العلمي مجموعة من العملیات المنظمة، من خاللھا یحاول  الوصول الى

. وكشفھا كما ھي في الواقع )2(وتبیینھاوالتحقق منھا

 ویعتبر المنھج الوصفي من أھمھا واألكثر استعماال في البحوث االجتماعیة و الذي یھدف الى جمع 

 ومعالجتھا كما وكیفا للوصل إلى النتیجة النھائیة تمعطیات و بیانات حول ظاھرة معینة، وتحلیل ھذه البیانا

للدراسة،  والدراسة الوصفیة ال تتحكم في طبیعة المعالجة، ولكن تدرس المتغیرات كما ھي في الواقع. 

 وكما نعلم أن المنھج الوصفي یرتبط بالدراسات التي تھدف إلى الكشف عن العالقة بین متغیرین أو أكثر 

 بالسلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة وعالقتھ بالمردود التربوي لمرحلة  ةكما في دراستنا الراھنة والموسوم

التعلیم الثانوي بالجزائر. لذا اتبعت ھذه الدراسة إجراءات المنھج الوصفي باعتباره یتوافق مع طبیعة الموضوع 

وأكثر مالئمة لھ. 

 )3("كما أن تحقیق صرامة منھجیة معینة ھو جعلھا تتماشى مع األسئلة المطروحة وفرضیات البحث"

یتبعھا الباحث  وتنیر لھ طریق البحث في موضوع من الموضوعات في مراحل البحث المختلفة. وخطواتھ والتي 

من أھمھا: 

: من خالل االستكشاف  

العلمیة من المصادر و المراجع  - استعراض األدبیات والقراءات حول موضوع الدراسة، وجمع المادة

بجمیع أنواعھا. "أي استكشاف المیدان الفكري الذي نرید العمل ضمنھ، أي معرفة ما تمت دراستھ من 

قبل،ومناقشتھ وتوضیحھ، واألطروحات والفرضیات التي تم اقتراحھا، والتأویالت الرئیسیة او البناءات 

وضبط الموضوع أكثر. )4(النظریة"

 - البحث عن الدراسات السابقة التي لھا عالقة بموضوع الدراسة، وتساھم بشكل كبیر في االحاطة بكل 

جوانبھ وفھمھ اثر. 

 .47، ص2007، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، البحث العلمي في العلوم االنسانیة واالجتماعیةوائل عبد الرحمن التل، عیسى محمد قحل،   (1)
(2)   Dagenais. S, sciences humaines et méthodologies, Edition  Beachemintteé, canada, 1991, p16 
(3)   Combessie (Jean Claude), la méthode en sociologie, Casbah, Alger, 1998 , p 09 

. 30سعید سبعون، حفصة جرادي، مرجع سابق، ص   (4)
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 الدراسة من خالل الواقع، فضال ع معھم حول موضوثاالتصال بأھل الخبرة والمیدان، والتشاور والحدي

عن مناقشة الموضوع مع المختصین أكادیمیا. 

الوصف المتعمق:   

بعد تجمیع البیانات والمعلومات من المیدان، تم تحلیلھا وتفسیرھا على ضوء اإلطار النظري  

 من دراسات وإسھامات تحلیلیة ذات عالقة بأدبیات الموضوع، وذلك بغیة اإلجابة عن روالمفاھیمي،وما تیس

تساؤالت الدراسة والتحقق من فرضیاتھا، والخروج بنتائج للدراسة.  

 ثانیا - أدوات جمع البیانات:

 تعتبر أدوات البحث من العناصر األساسیة في بناء أي بحث علمي، باإلضافة الى وظیفتھا في جمع 

الحقائق، فھي كذلك تفرض على الباحث التقید بموضوع البحث، وعدم الخروج عن أطره العریضة، ومضامینھ 

. حتى یتمكن الباحث من اختبار الواقع، والوصول الى الحقائق )1(التفصیلیة، ومساراتھ النظریة والتطبیقیة

والمعطیات المستھدفة، ألن حسن اختیاره لھذه األدوات وتنقیحھا وتمحیصھا، یمكنھ من تحقیق ذلك. 

كما ان اختیاره لھذه األدوات یتوقف بدرجة كبیرة على طبیعة الموضوع وخصوصیتھ، وطبیعة الفرضیات  

التي صاغھا الباحث، وكلما استعمل الباحث أكثر من أداة كلما مكنھ ذلك من جمع معلومات أكثر والتأكد من 

 من الدقة العلمیة أكثر ویدعم بذلك النتائج المتوصل إلیھا.  بصدقھا وصحتھا، واإلقترا

 وخاصة في الدراسات التي تبحث في السلوك اإلنساني الذي تحكمھ جملة من العوامل والمسببات ویتصف 

بالتعقید. وھذا ما تطمح الباحثة إلى تحقیقھ من خالل دراسة العالقة بین السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة 

والمردود التربوي . 

وبناءا على ھذا فقد استخدمت الباحثة األدوات البحثیة التالیة: 

 المالحظة البسیطة : – 1

ن المسلم بھ أن المالحظة، أداة من أدوات البحث االجتماعي األساسیة وھي من أھم المصادر األساسیة  م

للحصول على البیانات والمعلومات الالزمة لموضوع البحث. 

 .65، ص 1986، دار الطلیعة، بیروت، 2، طاالسس العلمیة لمناھج البحث العلمياحسان محمد حسن،   (1)
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ألنھا تعتمد بالدرجة األولى على حواس الباحث وقدرتھ الفائقة إلى ترجمة مالحظاتھ والتماسھا الى عبارات 

ذات داللة و معاني، حتى أن البعض یعتبرھا من أصعب األدوات استعماال العتمادھا على مھارة وقدرة الباحث 

على تحلیل أنماط السلوك االجتماعي. 

 نھیك عن صعوبة توفرھا للباحث، الذي ال تسمح لھ في كثیر من األحیان الفرصة بإجرائھا.  

 إال أن الباحثة ونتیجة لعملھا السابق بإحدى مؤسسات التعلیم الثانوي المقصودة بالدراسة، والحتكاكھا الدائم 

 بالجامعة، التي تتطلب منھا سبباقي المؤسسات التعلیمیة رغبة منھا، ونتیجة لتخصصھا، وتدریسھا لبعض المقایي

االطالع الدائم على الواقع التربوي للمدرسة الجزائریة، وھذا من األسباب التي دفعتھا الختیار ھذا الموضوع. 

 لذا  استخدمت ھاتھ األداة في الدراسة الحالیة، ، من خالل الدراسة االستطالعیة الممھدة للدراسة المیدانیة  

وكذا طیلة إجراء ھذه الدراسة، و ذلك عن طریق مالحظة السلوك التنظیمي للمسیرین لمجتمع الدراسة، والذي 

یظھر من خالل ممارسات وسلوكات المسیرین داخل المؤسسات التعلیمیة وخاصة في تعاملھم مع التلمیذ في 

المواقف المختلفة  لذا فقد أفدتنا المالحظة في الكشف عن  كیفیة معاملة اإلدارة المدرسیة للتالمیذ، وخاصة المدیر 

أثناء الحركة، وقت خروج التالمیذ للساحة أو عند زیارتھم للرقابة، لقضاء حاجة ما، كجلب ورقة الدخول للقسم كما 

سمحت بدورھا على التعرف على الطریقة التي یتعامل بھا المسیرین مع التالمیذ، وطبیعة  الجو الدراسي العام 

بمؤسسة التعلیم الثانوي المعنیة بالدراسة. 

 فضال عن أخذ فكرة عن مدى انسجام التالمیذ، وتعاونھم مع غیرھم من زمالئھم في الثانویة، وكذا في 

طریقة تعاملھم مع أساتذتھم.  

نھیك من التأكد بواسطتھا من مدى صحة ما أدلى بھ أفراد العینة من معلومات عن واقع السلوك 

التنظیمي للمسیرین بمؤسسة التعلیم الثانوي في الجزائر، حیث تم  استغاللھا كأداة مساعدة ألداة البحث 

الرئیسیة. 

 - المقابلة : 2

تعد المقابلة إحدى أدوات البحث العلمي التي تجمع بین طرفین ھما الباحث وشخص أو أكثر من أفراد 

عینة البحث، اجتماعیا فردیا أو جماعیا، یتمثل دور الباحث فیھا بإعداد أسئلة المقابلة إعدادا  جیدا، وطرحھا 

بطریقة جیدة على الفرد أو الشخص المعني، ویقوم ھذا الشخص بتقدیم إجابات عن ھذه األسئلة شفویا ویقوم 

. )1(الباحث بتدوینھا ثم تصنیفھا ثم تحلیلھا

. 73وائل عبد الرحمن التل، عیسى محمد قحل،مرجع سابق،  ص   (1)
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ولھذا لجأت الباحثة إلى استخدام ھذه األداة الھامة،  كأداة مكملة توظف في تحلیل وتفسیر البیانات 

المجمعة عن طریق استمارة اإلستبیان ورغبة منھا ، في جمع بیانات ومعطیات عن الظاھرة المدروسة 

والمتمثلة في الكشف عن العالقة بین المتغیرین، السلوك التنظیمي والمردود التربوي لمؤسسة التعلیم 

الثانوي، ھذا األخیر الذي تحكمھ عوامل متنوعة، وتتدخل في صنعھ  أطراف عدیدة، وخاصة ونحن بصدد 

البحث عن طبیعة السلوك التنظیمي للمسیرین. 

 ما یحتم  علیھا إجراء مقابالت مع ھؤالء األطراف بإختالف مكانتھم وأدوارھم، ومھامھم في 

المؤسسة التعلیمیة، و التي تتوقف علیھا طبیعة تعاملھم و عالقتھم  التي تربطھم بالتلمیذ. 

فقد  تسمح ھذه المقابالت، بإدالء أرائھم والتعلیق علیھا، بدون تقید وبكل حریة، في القضایا التي 

تطرح علیھم من طرف الباحثة، كما یمكنھا  توجیھھم إلى جوانب مھمة في الموضوع، والى جزئیات 

وحیثیات قد تغفل عنھا إلثراء نتائج بحثھا أكثر، قد ال تتوفر لدیھا من خالل المعطیات التي تجمعھا من 

االستمارة، وخاصة أن ھذه األخیرة موجھة للتلمیذ. 

غیر  وكما أشرنا سابقا ونتیجة الحتكاك الباحثة بمیدان الدراسة، سمح لھا ذلك بالقیام بعدة مقابالت

مقننة مع ذوي الخبرة وأھل المیدان، في كل مرة وعلى طول فترة إجراء الدراسة، مع مختلف أطراف 

العملیة التربویة الذین لھم عالقة بھذه الدراسة من إداریین وأساتذة. 

 بغیة االطالع على كل ما یجري داخل المؤسسات التربویة، وخاصة في القضایا التي لھا عالقة 

 توفیر الجو الدراسي الذي یساعد على ذلك أو يبتمدرس التالمیذ ودور اإلدارة وعلى رأسھا المدیر ف

 .العكس

أما فیما یتعلق بالمقابلة المقننة والتي ھي طریقة لجمع البیانات قریبة الشبھ باالستبیان مع بعض 

االختالف في بعض الوجوه والجوانب مثل خاصیة التفاعل. الذي یتحقق بین الباحث والمبحوث نتیجة 

للحوار الذي یجري بینھم في موضوع البحث والدراسة، وشرط أن یكون مبوبا، منظما، ومحدد للمحاور 

 ) 1(ومسیرا من طرف الباحث

فقد أجرت  الباحثة مقابالت مع أعضاء الفریق اإلداري لمجموعة من الثانویات، مع بعض المدراء 

ونوابھم للدراسات (النظار)، وعدد من مستشاري التربیة، وبعض المساعدین التربویین. كلم سمحت الفرصة 

بذلك، نتیجة الرتباطاتھم الشخصیة والمھنیة، استغرقت مدة كل واحدة منھا تقریبا ساعة من الوقت، وفي 

 ، المكتب الجامعي الحدیث  المدخل إلى المناھج و تصمیم البحوث االجتماعیةعبد الھادي أحمد الجوھري ، على عبد الرزاق إبراھیم ،  (1)
. 275 ، ص 2002االزاریطیة،
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بعض األحیان تتجاوز أكثر، ولفترات  طویلة دامت أكثر من ثالث أسابیع، وتمت بشكل متقطع. تقوم الباحثة  

خاللھا بتسجیل كل الحوار على دفتر خصص لذلك.  

علما أن كل واحد منھم قبل أن یلتحق بمنصبھ اإلداري كان أستاذ لفترة زمنیة ، أكسبتھ تجربة وخبرة 

مكنتھ من فھم كثیر من األمور المتعلقة بالعمل التربوي، وعوامل نجاحھ، إضافة إلى تعاملھ طیلتھا عن قرب 

مع التلمیذ،  ما سمح لھ  من فھمھ والتعرف على متطلباتھ وحاجیاتھ، وخصوصیتھ في ھذه الفترة الحساسة 

من حیاتھ، ومدى تأثیرھا على نتائجھ الدراسیة، ونجاحھ خاصة في امتحان البكالوریا المصیري في تحدید 

مستقبلھ العلمي والمھني. 

 نھیك عن ما یمكن أن تغرسھ المؤسسة التعلیمیة وإدارتھا من قیم في التلمیذ، بما فیھا قیم المواطنة 

عن طریق االتصال الفعال وطبیعة العالقات التي تربطھم بھ. 

، الذي یحوي أسئلة مبوبة حسب محاور، تم تحدیدھا وفقا لفرضیات *بعدما تم بناء دلیل للمقابلة

 لنا بعض المالحظات االدراسة،  وبعد تحكیمھا من خالل عرضھا على مجموعة من األساتذة الذین قدمو

)  سؤاال 43التي جعلت الباحثة تعید النظر في بعض أسئلتھا.  لتظھر في شكلھا النھائي وشملت على (

) سؤاال للمحور الخاص بالممارسات القیادیة 18) أسئلة للبیانات الشخصیة للمبحوثین، و(6خصص منھا (

) للمحور المتعلق بالعالقة بین منظومة االتصال التنظیمي وتربیة التالمیذ 19وعالقتھا بنتائج التالمیذ، و(

على قیم المواطنة. 

 مساعدین 6 مستشاري التربیة) و(6 نظار) و(3 مدراء) و( 5) مبحوث منھم (20وقد تم تطبیقھا مع (

تربویین)، من جمیع مؤسسات التعلیم الثانوي المعنیة بالدراسة. 

استفادت الباحثة منھا كثیرا في التعرف على الواقع التربوي، واتجاھات وأراء المسیرین نحو المردود 

التربوي للمؤسسة التعلیم الثانوي بالجزائر عامة وبوالیة المسیلة خاصة والتي تشھد ضعفا ملحوظا فیھ 

وموقع التلمیذ ومكانتھ فیھا، وظروف تمدرسھ، وطبیعتھ في ھذه المرحلة في الوقت الحالي.  

المسجلة في شھادة )∗(والشك أن المحك األساسي لھذه العملیة ھي نتائج االمتحانات الرسمیة 

البكالوریا التي تمثل المؤشر الحقیقي لدرجة التحسن أو االستقرار أو التراجع في األداء التعلیمي . 

  حول ذلك تفید في تدعیم نتائج الدراسة الراھنة.تفسیرات كثیرة وقراءات من  ما قدمھ ھؤالء المبحوثین و

 

   ).02- لمزید من المعلومات حول صیغة ھذه األسئلة یمكن الرجوع إلى دلیل المقابالت في ملحق رقم (  *
. ) والذي  یمثل نتائج االمتحانات في شھادة البكالوریا للمؤسبوالیة المسیلة3انظر الملحق رقم (  ∗

                                                           



 

293 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 : اإلجراءات المنھجیة للدراسة الخامس الفصل

 :استمارة االستبیان -4

وھي واحدة من أھم تقنیات جمع البیانات واألكثر استعماال في البحوث الوصفیة "وھي تقنیة اختبار 

یطرح من خاللھا الباحث مجموعة من األسئلة على أفراد العینة من أجل الحصول منھم على معلومات یتم 

 وتعد األداة األساسیة لجمع البیانات )1(معالجتھا كمیا فیما بعد، ونقارن بھا مع ما تم اقتراحھ في  الفرضیات"

في ھذه الدراسة، وجاءت باقي األدوات المستعملة مكملة و مدعمة لھا . 

عادة من عدد من " الفقرات تمثل جمیع محاورھا، ویقابل كل فقرة سلم إجابة  وتتكون االستمارة

)  خمسة مستویات في األغلب لیقوم كل فرد من  من أفراد العینة 5) ثالث مستویات او (3یتدرج من (

، بھدف كل منھا إلى الحصول على معلومة أو )2( التي یراھا تتفق ورأیھ أو اتجاھاتھ"ةباختیار اإلیجابي

معلومات"حول الموضوع المراد دراستھ". 

و نظرا ألھمیتھا في البحث أخذت منا وقت كبیر في إعدادھا بصورتھا النھائیة، بعد قراءات معمقة 

سواء للواقع التربوي، وتحوالتھ الحاصلة، أو باالستعانة باألدبیات، وما جمعتھ الباحثة من دراسات سابقة 

  للفئة الموجھة لھا، وھي تالمیذ السنة الثالثة ثانوي، لذا ةلھا عالقة بأبعاد الظاھرة المدروسة، ومراعا

صممت وفقا لخصوصیتھم في ھذه المرحلة، بوصفھم الطرف األساسي والمحوري في العملیة التعلیمیة 

التعلمیة. 

 ألنھم نتاجھا عبر مراحل التعلیم التي تسبق الجامعة، وباستطاعتھم تقیم السلوك التنظیمي للمسیرین 

وعالقتھ بنتائجھم المدرسیة، وتربیتھم على الحس المدني، وقیم المواطنة الصالحة، وما تحملھ من أبعاد 

اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة وغیرھا، وبإمكانھم  إمدادنا بمعطیات، قد ال نجدھا تتوفر لدى طرف أخر. 

 ونتیجة لطبیعة البحث وحسب أھدافھ و في إطار الدراسة النظریة وفرضیاتھا ومؤشراتھا. وتبعا 

لإلجراءات والمحاكات السابقة، تم تصمیمھا  وفقا لمقیاس االتجاھات، باالعتماد على تدرج لیكرت الخماسي 

الذي یعد من أكثر المقاییس استخداما في قیاس االتجاھات بصفة عامة وفي مجال البحوث االجتماعیة بصفة و

حیث یعطي للمبحوث عدة تقدیرات الختیار واحد یرتئیھ ، دون تقییده بالتأیید الكامل أو الرفض المطلق خاصة، 

حیث یكون للفرد الحریة في التعبیر عن رأیھ باختیار الدرجة التي تتفق مع اتجاھھ وبعد ذلك یقوم 

 الكمیة للبیانات) ةالباحث بإعطاء درجات لإلجابة. لیجري علیھا من بعد عملیات حسابیة وإحصائیة (المعالج

للوصول إلى نتائج الدراسة. 

. 155سعید سبعون،  حفصة جرادي،  مرجع سابق، ص   (1)
. 69وائل عبد الرحمن التل، عیسى محمد قحل،  مرجع سابق، ص  (2)
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و جاءت ھذه التقدیرات على الشكل التالي :  

- دائما و لھا خمس درجات. 

- غالبا لھا أربع درجات. 

- أحیانا لھا ثالث درجات.  

- نادرا لھا درجتان. 

- أبدا و لھا درجة واحدة. 

) 5،4،3،2،1ھذا بالنسبة للعبارات اإلیجابیة، أما فیما یتعلق بالعبارات السلبیة فتأخذ عكس ذلك، أي (

للبدائل على الترتیب ( دائما، غالبا، أحیانا، نادرا،أبدا)، و ھذا یعني أن االستمارة شملت على أسئلة إیجابیة في 

الغالب وبعض األسئلة السلبیة، والتي تمت صیاغة كل واحدة منھا وفقا لمؤشرات تساؤالت الدراسة وفرضیاتھا.  

و قبل تصمیمھا النھائي تم عرضھا على المشرف  الذي تفضل بتصحیحھا ومناقشتھا، و مجموعة من 

األساتذة والباحثین المحكمین من كل من  (جامعة بسكرة وسطیف والمسیلة وخنشلة وسكیكدة) حیث تم بعدھا 

القیام ببعض التصحیحات بناءا على مالحظاتھم، باستبعاد بعض البنود، وتصحیح بعضھا من ناحیة الصیاغة 

كم تم إدراج بعض البنود األخرى التي رأى المحكمین والمشرف ضرورة إدراجھا ضمن محاور االستمارة 

) تلمیذ، خارج عینة 30و بعد التأكد من صدقھا قمنا بتطبیقھا على عینة عشوائیة تجریبیة بلغ عدد أفرادھا (

الدراسة األساسیة، وذلك لتحدید الخصائص السیكومتریة ألداة الدراسة  مع مراعاة " حضور الباحثة بنفسھا أثناء 

المقابلة الشخصیة مع المبحوثین، وذلك حتى ترى بوضوح التغیرات الموجودة في األسئلة مثل الغموض أو عدم 

 و ھذا ما قامت بھ الباحثة في الواقع. وبعد تطبیقھا تم قیاس ثباتھا )1(وضوح بعض المفاھیم أو الصیاغات "

 ) 0.01( ) عند مستوى داللة (0.786بإستخدام طریقة التطبیق وإعادة التطبیق حیث بلغت قیمة معامل بیرسون 

) عبارات  10)عبارة إیجابیة و (78 )عبارة منھا (88 لیتم بناءھا في شكلھا النھائي فیما بعد وتضم (

سلبیة.  

وتماشیا مع  فرضیات الدراسة ومؤشراتھا ومتغیراتھا،  تم تقسیمھا إلى  محاور تضم جمل تقریریة وفقا 

لذلك ، جاء ت على النحو التالي: 

. 287- مجد الدین عمل خیري خمش ، مرجع سابق ، ص )1(
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وتضم بیانات عن: السن،  الجنس، مھنة األب و األم المستوى التعلیمي لألب أ - البیانات الشخصیة: 

و األم للتعرف على الخلفیة االجتماعیة والثقافیة للعینة. 

وعالقتھا بتحقیق نتائج حسنة لمؤسسة التعلیم  : والمتعلق بالممارسات القیادیة المحور األولب- 

)عبارة، مقسمة حسب مؤشراتھا الى: 21الثانوي، وتضم (

 ) عبارات، منھا واحدة سلبیة.7 بیانات حول القیادة التحصیلیة وعالقتھا بنتائج التلمیذ وتضم ( -

القیادیة وعالقتھا بتحفیز التالمیذ على تحقیق نتائج دراسیة حسنة، وتضم  بیانات حول األسس -

 ) ایجابیة وواحدة كذلك سلبیة.6) عبارات منھا (7بدورھا على (

) 3) ایجابیة و(4عبارت منھا (7بیانات حول السمات القیادیة وعالقتھا بنتائج التالمیذ، وشملت على  -

 ).21-20-19سلبیة في األرقام التالیة: (

والمتعلق بنتائج مؤسسة التعلیم الثانوي في ظل الممارسات القیادیة الفعالة  المحور الثاني: –ج 

  ) عبارة مقسمة حسب مؤشراتھا إلى:21( ویحتوي على

) 4) ایجابیة و(3) عبارات منھا(7بیانات حول نتائج التالمیذ في ظل القیادة التحصیلیة، وتضم ( -

 ).28-27-23-22سلبیة.ممثلة في األرقام التالیة: (

) عبارات كلھا 7بیانات حول نتائج التالمیذ في ظل األسس القیادیة الفعالة، وتضم بدورھا على ( -

 ایجابیة.

 ) عبارات ایجابیة.7بیانات حول نتائج التالمیذ في ظل السمات القیادیة، وتحوي على ( -

والذي یحوي على العبارات التي تقیس العالقة بین منظومة االتصال التنظیمي  د- المحور الثالث: 

 وتربیة التالمیذ على قیم المواطنة وبأھم أبعادھا.

حیث أن مخرجات العملیة التعلیمیة تتجاوز النتائج المدرسیة الكمیة، إلى الجوانب االنفعالیة 

االجتماعیة خصوصا المشاعر نحو المجتمع والوطن الذي ینتمي إلیھ المتمدرسون، والذین تستھدفھم العملیة 

. )1(التعلیمیة، وتقصد جعلھم یستدمجون في حب الوطن والتضحیة في سبیل مناعتھ وتقدمھ

 و تم االستعانة في صیاغتھا، بالدراسات السابقة التي بحثت في ھذا الجانب ومن  أھمھا دراسة 

الباحث إبراھیمي الطاھر والموسومة بـ"منظومة التشریع المدرسي والمردود التربوي للمدرسة الجزائریة". 

دور "  بعنوانالباحث فرج عمر عیوري وكذا الدراسة التى قام بھا مجموعة من الباحثین على رأسھم 

  ". في تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذاألساسیةالمدرسة 

. 492إبراھیمي الطاھر، مرجع سابق، ص   (1)
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 الباحثة، ثریا بن احمد بن إعدادمن  كما تم االستعانة بالدراسة األقرب في الطرح لموضوعنا، وھي

 بسلطان األساسي المدرسیة في تنمیة قیم المواطنة لطلبة ما بعد اإلدارة "دور بعنوان سلیمان البراشدیة

 الباحثة من قراءاتھا المعمقة والبحث  المتواصل في األدبیات المتعلقة  تفضال عن اجتھادا. عمان"

 ) عبارة : موزعة بالشكل التالي :23بموضوع المواطنة.وتضم (

بیانات تخص العالقة بین دعم فرق العمل الجماعي وتضمین قیم االنتماء االجتماعي لدى التالمیذ  -

 ) عبارات ایجابیة.7وتحوي (

 بیانات تخص العالقة بین الكفاءة اإلنسانیة واالجتماعیة للمسیرین وتفعیل قیم المشاركة المجتمعیة  -

 ) عبارات ایجابیة.7(

بیانات تخص العالقة بین فعالیة الرسالة االتصالیة وتنمیة الوعي بالحقوق والواجبات لدى التالمیذ  -

 ).62) عبارات، منھا واحدة سلبیة، في الرقم (9وتشمل بدورھا على (

والذي خصص للعبارات المتعلقة بالمتغیر التابع، (المردود في جانبھ الكیفي المحور الرابع:  -ه

 ) عبارة ، موزعة على :23والمتمثل في قیم المواطنة)، في ظل االتصال التنظیمي. ویحوي (

) عبارات، واحدة 7بیانات تتعلق باالنتماء االجتماعي في ظل دعم فرق العمل الجماعي، ویضم ( -

 منھا سلبیة.

) عبارات 7بیانات تتعلق بالمشاركة المجتمعیة في ظل الكفاءة اإلنسانیة واالجتماعیة للمسیرین،( -

 ایجابیة.

) عبارات 9بیانات تتعلق بوعي التلمیذ بالحقوق والواجبات في ظل الرسالة االتصالیة، وتضم ( -

 ایجابیة.

وھذا یعني أن عباراتھا وزعت بشكل متساوي إلى أقصى حد وبما یخدم الموضوع، وحسب طبیعة 

مؤشراتھ. 

واعتمدت الباحثة في توزیع االستمارة على المبحوثین، على مستشاري التوجیھ واإلرشاد المدرسي 

بعدما قامت بتوضیح وشرح مضمون عباراتھا لھم والھدف منھا، وكیفیة للمؤسسات التعلیمیة المعنیة بالدراسة، 

سبق لھم وأن قاموا بھذا العمل المماثل أثناء تحضیره لمذكرة الماجستیر، وتعاونوا مع الباحثة وبحكم تطبیقھا. كما 

الزمالة التي ربطتھم بھا سابقا،  حیث تدربوا على التعامل مع المبحوثین، وھم خرجین الجامعات من  تخصص 

یا إما  من علم االجتماع أو علم النفس أو علوم التربیة ، فضال عن عملھم المستمر مع التالمیذ، واالحتكاك الدائم 

 بھم، ما سھل العملیة وأعطاھا اھتماما ومصداقیة من طرف المبحوثین أكثر.
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كما تم االستعانة بطالبین یدرسان في الماستر تخصص علم اجتماع التربیة بقسم علم االجتماع، یعمالن  

 ھذا و قد أستغرق توزیعھا، واسترجاعھا مدة أربع أحداھما كأستاذ بإحدى الثانویات، واآلخر مساعد تربوي،

أسابیع تقریبا.   

بلغة واضحة، حتى تكون إجاباتھا مضبوطة إلى حد كبیر، وھذه من  ∗االستمارة ھذا وصیغت عبارات

األسباب التي سھلت عملیة تطبیقھا. 

  كما أن الرغبة واالستعداد االیجابي في الحدیث عن الموضوع لدى المبحوثین، مما جعل عملیة 

االتصال والتعامل مع المبحوثین ترقى عن عملیة اإلقناع المعقدة التي یلجأ بعض الباحثین بجعل المبحوثین 

. )1(یقبلون التعامل مع الباحث، مما یتطلب وقتا وجھدا كبیرا

 منھا، بسبب عدم إجابة بعض 49 مفردة، تم استبعاد 556 لیتم توزیعھا على عینة الدراسة والمقدرة بـ

 استمارة، تم 507المبحوثین على بعض البنود منھا، وعدم استرجاع مجموعة منھا، لیصبح عددھا النھائي بـ

تفریغھا من بعد، إلجراء المعالجة اإلحصائیة علیھا.  

 الوثائق والسجالت: -4

 تعتبر الوثائق والسجالت الرسمیة مصدرا غنیا بالمادة المعلوماتیة ذات العالقة بالموضوع 

المدروسلذلك فإن التزود منھا بالبیانات التي تفید في اإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من فرضیاتھا 

. )2(خطوة حاسمة في عملیة التحلیل والتفسیر واستخالص النتائج

ونظراً لطبیعة الدراسة فقد تم االستعانة ببعض الوثائق والسجالت المدرسیة التي تضمنت إحصائیات 

دعمت عملیة التحلیل ووصف الظاھرة المدروسة، كما زودتنا بمعلومات ومعطیات حول المتغیر التابع 

والمتمثل في المردود التربوي لمؤسسة التعلیم الثانوي، وقد واجھتنا صعوبة في جمع المادة العلمیة المتعلقة 

بھ، لذلك تم اللجوء إلى التحلیل الكمي والكیفي للبیانات والمعطیات المجمعة من ھذه الوثائق 

ذلك بسرد بعض المؤشرات الكمیة الدالة علیھ، كالنتائج المدرسیة، ووضعھا في جداول ووالسجالت،

واستغاللھا. وكذا تقاریر مختلف الندوات التربویة لتقییم االمتحانات الرسمیة التي عقدت على مستوى 

. )3(الوالیة، وبحضور مختلف المتعاملین التربویین

). 01لالطالع على المقیاس انظر الملحق رقم( ∗
. 103اجغیم الطاھر، مرجع سابق،  ص   (1)
 .499ابراھیمي الطاھر، مرجع سابق،  ص   (2)
، رسالة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم اجتماع التربیة، قسم البیئة االجتماعیة للمدرسة وعالقتھا بالمردود الدراسيعلى شریف حوریة،    (3)

. 148 ، ص2007/2008علم االجتماع، جامعة محمد خیضر بسكرة،
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إلیھ من جمع     ومن جانب آخر تم تصفح بعض السجالت الرسمیة التي أفدت الباحثة، في ما تصبوا

ألخذ فكرة عن المشكالت السلوكیة التي تحدث  كسجل محاضر التأدیب ، التي تخص التلمیذ  لكل المعلومات

بمؤسسة التعلیم الثانوي وطبیعتھا، والى ما تعود وحجمھا في الواقع، وخاصة المتعلقة بالجانب العالئقي بین 

 وسجل اجتماعات مندوبي األقسام وزیارة األولیاء. ، المدرسي التالمیذ و اإلدارة المدرسیة ومخالفة النظام

فضال عن اإلطالع على بعض الدراسات الكمیة التي أجریت من طرف مركز التوجیھ المدرسي 

والمھني، للتعرف على وضعیة المؤسسات التعلیمیة، ومنھا الثانویة في والیة المسیلة ومقارنتھا بالنتائج 

الوطنیة، ألخذ فكرة عن النتائج المحققة، وتم االستعانة بھا في انجاز الفصل المتعلق بالمردود التربوي 

للمدرسة الجزائریة، كمؤشرات دالة عنھ.  

  وعموما فقد استفادت الباحثة منھا في إثراء الدراسة في شقھا النظري والمیداني، وأمدتھا بإحصائیات 

 مكنتھا من معرفة وضعیة قطاع التربیة في والیة المسیلة مجال الدراسة. 

: ثالثا: مجاالت الدراسة

 المجال المكاني : – 1

أشرنا في صفحات سابقة أن من أسباب اختیار ھذا الموضوع الوقوف على أحد العوامل التي قد  

یكون لھا تأثیر على المردود التربوي للمؤسسة التعلیم الثانوي بالمسیلة، ھذه األخیرة والتي تحتل المراكز 

األخیرة في شھادة البكالوریا ولعشریة كاملة، والذي تعتبره الدراسة كمحك أساسي على مردود المؤسسة 

التعلیمیة لما لھ من " أھمیة بالغة بالنسبة للطالب أو التلمیذ بالنظر إلى قیمتھ اإلجرائیة الصارمة التي تجعل 

 سنة، ویكسبھا بالتالي 12البكالوریا محكا حقیقیا لتقییم مستوى التلمیذ بعد مسیرة تعلیمیة ال یقل مداھا عن 

. )1(قیمتھا العلمیة الحاسمة"

بین  كما أن ھذه الوالیة كانت من  المسیلة إلجراء الدراسة المیدانیة بھا،ة ومنھ جاء اختیارنا لوالي

الوالیات التي أثارت اھتمام وزارة التربیة الوطنیة، بسبب النتائج دون المستوى التي تحققھا في االمتحانات 

. )∗(الرسمیة مما استدعى إرسال لجنة وزاریة لتحقیق في ذلك

وزارة التربیة الوطنیة، المعھد الوطني للبحث في التربیة، تقییم مواضیع اختبارات االمتحانات الرسمیة،  شھادة التعلیم المتوسط، شھادة البكالوریا،   (1)
. 58 ، ص 2007مادة التاریخ والجغرافیا، دورة 

حلت، أمس، بالمسیلة لجنة وزاریة یرأسھا األمین العام لوزارة التربیة الوطنیة في مھمة محددة، تتضمن تقییما لوضع التمدرس  2012 جیلیة 15جاء في جریدة الخبر العدد   ∗
واإلشراف على تنصیب اللجنة الوالئیة المشتركة المكلفة بالمتابعة المیدانیة والجواریة، والتي ستتحدد صالحیاتھا الحقا، للبحث في مكمن الخلل الذي أدى إلى تردي مستوى النتائج 

وبقاء الوالیة ألكثـر من عشریة كاملة في ذیل الترتیب الوطني. وترى أوساط تربویة أن مساحة تحرك اللجنة المذكورة، والتي یتوقع أن یلتقي أعضاؤھا مع مختلف الشركاء بغیة تقییم 
الوضعیة والبحث عن األسباب الحقیقیة والمعوقات التي ظلت تحول دون الرفع من مستوى النتائج بالوالیة، ومحاولة ھذه األخیرة إشراك أھل المیدان وضبط تقریر مفصل یشرح 

 الوضعیة ویترك منفذا في المستقبل للجنة الوالئیة المزمع تنصیبھا قصد المتابعة لمختلف التوصیات المنتظر رفعھا إلى الوزیر وااللتزام بتنفیذھا الحقا
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 م بعدما كانت تابعة لوالیة سطیف. وتتكون 1974نشئت ھذه الوالیة أثر التقسیم اإلداري لسنة أو

 بلدیة، یحدھا من الشمال الشرقي والیة برج بوعریریج 47 دائرة، و یبلغ عدد بلدیاتھا 15والیة المسیلة من 

وسطیف، و من الشمال والیة البویرة، ومن الغرب والیة المدیة ومن الجنوب والیة الجلفة، ومن الجنوب 

 151ملیون و  كلم، ویقدر عدد سكانھا بحوالي 150الشرقي  والیة باتنة، تبعد عن ساحل خلیج بجایة بحوالي 

 نسمة، حسب أخر إحصاء للسكان وتقدر مساحتھا .2 نسمة في كلم59ألف  نسمة بكثافة سكانیة تجاوز 

  * 2 كلم18175

أما بالنسبة لبلدیة المسیلة أي مركز الوالیة فإنھا تقع في الشمال الشرقي من الوالیة ویغلب على 

المنطقة الطابع الفالحي الرعوي. و فیما یتعلق بوضعیة قطاع التربیة بالوالیة سنحاول إعطاء صورة علیھا 

من خالل الجدول التالي: 

. 1013/2014): یبین وضعیة قطاع التربیة بوالیة المسیلة للسنة الدراسیة 18جدول رقم (

المستوى 
عدد 

المؤسسات 
اإلجمالي 

عدد 
الحجرات 
المستعملة 

عدد 
األساتذة 

عدد 
األفواج 

عدد التالمیذ 
اإلجمالي 

متوسط 
التالمیذ في 

الفوج 

نسبة 
التأطیر 

   122212 5259 5758 4606 664التعلیم االبتدائي 

 18 31 81346 2612 4646 2382 151التعلیم المتوسط 

 16 32 44494 1389 2777 1224 59التعلیم الثانوي 

المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على معطیات أخذت من مدیریة التربیة بالمسیلة 

یتضح من خالل الجدول أعاله، أن والیة المسیلة من الوالیات التي فیھا نسبة تمدرس عالیة، وأن ھناك نوعا 

ما تحسن في الھیاكل ونسبة التأطیر بالوالیة.أما عن وضعیة تمدرس التالمیذ حسب مرحلة التعلیم الثانوي المرحلة 

المعنیة بالدراسة، فھي  موزعة كما ھو مبین في الجدول التالي: 

- أخذت ھذه المعطیات من مصلحة التنظیم التابعة لبلدیة المسیلة.  *
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 یبین وضعیة تمدرس التالمیذ بالتعلیم الثانوي بالوالیة للمرحلة المعنیة  : )19الجدول رقم (

 .2013/2014للسنة الدراسیة  بالدراسة

 

 التخصص المستوى
 المجموع العام

األفواج 
 موعمجال الذكور اإلناث التربویة

السنة 
 األولى ثانوي

 3067 1032 2035 86جذع  مشترك آداب 
 5643 3172 2471 171 جذع  مشترك ع تك

 8710 4204 4506 257 المجموع

السنة 
 الثانیة ثانوي

 2576 819 1757 79 أدب وفلسفة
 888 197 709 23 لغات أجنبیة

 4127 1530 2597 122 علوم تجریبیة
 391 181 210 18 ریاضیات

 1242 651 591 38 تسییر واقتصاد

تقني 
ریاضي 

 122 80 42 11 ھندسة مك
 164 108 56 12 ھندسة كھ
 137 77 60 8 ھندسة مد
 71 33 38 6ھندسة ط 

 9664 3604 6001 318المجموع 

السنة 
 الثالثة ثانوي

 2500 775 1725 72 أدب وفلسفة
 1011 241 770 77 لغات أجنبیة

 3065 1155 1811 41 علوم تجریبیة
 306 181 125 16 ریاضیات

 1145 618 527 37 تسییر واقتصاد

ت ر 

 163 112 51 11 ھندسة مك
 150 91 59 11 ھندسة كھ
 142 85 60 8 ھندسة مد
 73 38 35 5ھندسة ط 

 8533 3176 5163 320مج 
 26907 10984 15670 895المجموع العام 

المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على معطیات أخذت من مصلحة التمدرس  واالمتحانات 

بمدیریة التربیة لوالیة المسیلة 
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ومن مساعي الدراسة المیدانیة إجرائھا في مؤسسات تعیش تقریبا نفس الظروف المادیة والفیزیقیة 

ارتأت الباحثة إجرائھا في مدینة المسیلة، من أجل استبعاد  واالجتماعیة، وحتى نضمن تجانس مجتمع الدراسة،

عوامل أخرى قد یكون لھا تأثیر في نتائج البكالوریا. فمن خالل المعطیات الكمیة التي تحصلت علیھا، والمتعلقة 

بنتائج البكالوریا لمؤسسات التعلیم الثانوي بوالیة المسیلة، وألربع سنوات تبین أن المؤسسات الحاصلة على الرتب 

 مقرة...) وما یمیز ھذه المنطقة من الوالیة ھو أن معظم األسر –األولى تقع في شرقھا ( بلعایبة- عین الخضراء 

بھا، لھا مستوى مادي معتبر، إضافة الى عوامل أخرى تتصف بھا. في حین أن المؤسسات المتحصلة على 

 عین الریش)  –المراتب األخیرة في الوالیة تقع في جنوبھا أي بدوائر وبلدیات بوسعادة (بن سرور- عین الملح 

.  ∗ولھذه المنطقة ظروف مادیة و ممیزات تختلف عن األولى

 العملیة أكثر في مدینة المسیلة، والتي تمثل وسط حضري طلذا أجریت الدراسة المیدانیة كما اشرنا ولضب

متجانس، وتم اختیار كل المؤسسات الواقعة بھا. 

 وفي ما یلي نحاول عرض أھم النتائج التي حققتھا ھذه المؤسسات في  نتائج البكالوریا ،طیلة أربع سنوات 

ألخذ فكرة عن نتائجھا المحققة من خالل الجدول التالي: 

 2013 و2012 و2011 و 2010 البكالوریا لدورة جوان ة): یبین نتائج امتحان شھاد20الجدول رقم (

لمؤسسات مدینة المسیلة. 

 

نسبة النجاح المؤسسة الرقم 
2010 

نسبة النجاح 
2011 

نسبة النجاح 
2012 

نسبة النجاح 
2013 

النسبة 
الرتبة االجمالیة 

 1 54,50 40.56 59.31 62.71 55,44 جابر بن حیان 01
 2 52,27 40.57 57.81 56.36 54,34 عبد المجید مزیان 02

 3 48,50 27.04 54.82 54.89 57,28 بن  یحي المقري 03

 4 46,84 39.84 55.13 47.65 44,77 األیوبيصالح الدین  04

 5 44,13 33.53 48 47.62 47,37 1962جویلیة  05 05
 6 43,03 34.74 42.39 47.62 47,37 عثمان بن عفـان 06
 7 42,80 29.06 52.05 42.41 47,69 الشریف امساعدیة 07
 8 40,35 28.63 40.84 41.80 50,13ابن االغلب التمیمي  08
 9 34,57 25.10 41.21 38.72 33,26عبد المجید عالھم  09
 10 31,36 24.39 26.74 36.60 37,72عبد هللا بن مسعود  10

المصدر: الجدول من انجاز الباحثة باالعتماد على إحصائیات أخذت من مركز التوجیھ م م للوالیة المسیلة. 

). 3- انظر الملحق رقم(  ∗
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 وانطالقا من ھذه المعطیات، ورغبة من الباحثة كما أسلفنا في إجراء الدراسة المیدانیة في ھذه المؤسسات 

وكما ھو مبین في الجدول أعاله. وعلیھ فان الدراسة تستھدف مجتمع ثانویات مدینة المسیلة، والجدول التالي یعرفنا 

 عن وضعیة تلك المؤسسات.

) : یبین وضعیة مؤسسات التعلیم الثانوي المعنیة بالدراسة. 21الجدول رقم(

 

قم 
موقعھا  المؤسسة اسمالر

بالبلدیة 
تاریخ 
مساحتھا الكلیة  افتتاحھا

الھیاكل 

ام 
نظ

 ال
وع

ن

ذة 
سات

األ
دد 

ع

ة 
ری

إلدا
ب ا

كات
الم

دد 
ع

لي
م آ

عال
إ

 

ة 
اس

در
 ال

ات
جر

 ح
عدد

ر 
خاب

الم
دد 

ع

الجزء جابر بن حیان  01
نصف  04 22 02 2م55550 7/4/86الغربي 

 58داخلي 

الجھة المجید مزیان  عبد 02
الشمالیة 

سبتمبر
 49خارجي  06 22 02 2م8982 2004

الجھة عبد المجید عالھم  03
 ھكتارات 4 23/09/96الشرقیة 

نصف  06 36 02وواحد آر 
 76داخلي 

وسط عبد هللا بن مسعود  04
 42خارجي  04 17 02 2م20800 87سبتمبرالمدینة 

الجھة  صالح الدین االیوبي 06
 55خارجي  04 26 02 2م76.227 91/07/09الشمالیة 

الجھة  1962جویلیة   05 07
 37خارجي  04 17 02  2009الغربیة 

جنوب  عثمان بن عفـان 08
 60ن داخلي  06 24 02 2 م20982 23/9/81المدینة 

الجھة  الشریف امساعدیة 09
 55ن داخلي  06 22 02 2 م14708 04/11/18الغربیة 

ابراھیم بن االغلب  10
التمیمي 

وسط 
 58نداخلي  04 24 02 2 م14620 10/09/76المدینة 

على معطیات أخذت من البطاقة الفنیة لكل مؤسسات التعلیم  المصدر : من انجاز الباحثة باالعتماد
الثانوي مجتمع الدراسة. 
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ومن خالل قراءتنا للجدول، یتضح أن  ھناك تقارب بین معظم المؤسسات المعنیة بالدراسة، في وضعیة 

التمدرس بھا.   

 المجال الزمني للدراسة : – 2

مرت الدراسة  خالل انجازھا بالمراحل الزمنیة التالیة : 

 والتي تم من خاللھا التفكیر في الموضوع، وبناء تصور عنھ، وضبط أبعاده المرحلة األولى:- 

ومؤشراتھا، و طرح إشكالیتھ، لیتم بعد ذلك إعداد مشروع الدراسة، وتقدیمھ في الوقت المناسب للھیئة المختصة 

. 2008/2009بدراستھ كما ھو معمول بھ خالل السنة الجامعیة 

 وتمثلت في استعراض األدبیات والقراءات الخاصة بالموضوع " إذ ال یستطیع الباحث - المرحلة الثانیة:

أن یتقدم في بحثھ ویصل إلى كل الخطوات المكونة لمسعى البحث إن ھو امتنع عن جھد استعراض األدبیات 

 التي لھا عالقة بالموضوع وذلك خالل فترة اجراء الدراسة. )1(والقراءات"

كما تم أثناءھا االتصال بالمیدان، لالستطالع الحقلي، ومحاولة  جمع بیانات عن وضعیة التعلیم في والیة 

المسیلة، وحتى على المستوى الوطني إن أمكن، حیث تم زیارة المركز الوالئي للتوزیع الوثائق المدرسیة 

للحصول على مطویات، أو كتیبات حول ما كتب عن التربیة والتعلیم في الجزائر،أو اإلصالحات التربویة، أو أي 

مناشیر وزاریة تھم الباحث، إضافة إلى االتصال بمدیریة التربیة ومركز التوجیھ المدرسي، باعتباره ھیئة تقوم 

بالدراسات واالستقصاءات حول المنظومة التربویة، وخاصة في الجانب التقییمي لھا، من خالل تحلیل النتائج 

الفصلیة والسنویة، والتي اعتمدت الباحثة على البعض منھا في إثراء دراستھا الراھنة، وخاصة في الجانب 

. 2013/2014 الى غایة السنة الدراسیة 2009/2010المتعلق بالمردود الدراسي وذلك بدءا من السنة الدراسیة 

نھیك عن االتصال بالمؤسسات المعنیة لنفس الغرض، إضافة إلى إجراء مقابالت مع المسیرین ومحاورتھم 

فیما یفید في إثراء الموضوع في جانبھ االمبریقي، واستغالل ذلك في مالحظة ما یجري في المؤسسات التربویة 

وخاصة أثناء الحركة، عند خروج التالمیذ من األقسام وغیرھا، من المواقف. 

و التي خصصت إلجراء الدراسة المیدانیة. والتي مرت بدورھا بمراحل، بدءا من تحدید - المرحلة الثالثة: 

مجتمع الدراسة، وجمع معلومات عنھ، وقد ساعدتنا الدراسة االستطالعیة في ذلك ، من حیث تحدید مجتمع 

على عینة من التالمیذ، و لیتم في األخیر ، ثم تم بعد ذلك تطبیق االستمارة التجریبیة لقیاس ثباتھا، الدراسة والعینة

 4تطبیق االستمارة النھائیة، بعد التأكد من صدقھا وثباتھا، وموافقة المشرف على ذلك. واستغرق ذلك حوالي 

. 2013/2014أسابیع، (ثالث أسابیع األخیرة من شھر أفریل واألسبوع األول من شھر ماي) من السنة الدراسیة 

. 132، مرجع سابق، ص سعید سبعون، حفصة جرادي  (1)
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- المجال البشري : ( مجتمع الدراسة ) 3 

  مجتمع البحث یخص مجموعة من األفراد أو األشیاء أي حسب تعریف كریستوف غوریرو 

 )1(مجموعة من "الوحدات التي یجرى علیھا التحلیل"

 يو بناءا على طبیعة الموضوع وأھدافھ والمتمثل في الكشف عن طبیعة العالقة بین السلوك التنظیم

للمؤسسة التعلیمیة وعالقتھ بالمردود التربوي، وكما اشرنا سابقا فإن الدراسة بذلك تسعى   للكشف عن عامل من 

أھم العوامل التي قد یكون لھا تأثیر على النتائج المتحصل علیھا في والیة المسیلة، وھو السلوك التنظیمي 

للمؤسسة التعلیمیة، والذي یطبعھ ویؤثر علیھ بشكل كبیر السلوك التنظیمي للمسیرین . 

لذا عمدت الدراسة إلى اختیار مجتمع مؤسسات التعلیم الثانوي لمدینة المسیلة لیكون محل الدراسة المیدانیة 

 2014/ 2013و تخص بالدراسة و ألسباب موضوعیة سیأتي ذكرھا الحقا، تالمیذ الثالثة ثانوي للسنة الدراسیة 

)، موزعین حسب مجتمع الدراسة في الجدول التالي :  2786و الذي یقدر عددھم ب (

 ) :22الجدول رقم (

 یبین تعداد تالمیذ  الثالثة ثانوي بالمؤسسات المعنیة بالدراسة . 

االفواج التربویة  ثانوي 3العدد االجمالي لتالمیذ المؤسسة التعلیمیة الرقم 
 08 280 األیوبيصالح الدین  01
 10 322المقري  02
 07 233عبد المجید مزیان  03
 09 291متقن جابر بن حیان  04
 08 332شریف مساعدیة  05
 09 236عثمان بن عفان  06
 06 201عبد هللا بن مسعود  07
 13 480عبد ىالمجید عالھم  08
 08 279ابراھیم بن االغلب التمیمي  09
 05 132ش سعودي عبد الحمید  10

 83 2786المجموع العام 
الباحثة من  علیھا أخذت ھذه اإلحصائیات من البطاقة الفنیة لكل مؤسسة التي تحصلتالمصدر : 

 كل ثانویة

 

 

 .133 ص ، مرجع سابق،سعید سبعون، حفصة جرادي  (1)
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 رابعا : العینة المدروسة وخصائصھا:

  :اختیار عینة الدراسة -1

إن أي بحث میداني یستلزم مجتمع بحث، الذي یختار منھ الباحث جزءا معینا یحاول من خاللھ 

الوصول الى أھداف بحثھ، ویواجھ الباحث عند شروعھ في القیام بھذا البحث مشكلة تحدید نطاق العمل أي 

اختیار مجتمع البحث أو العینة التي یجرى علیھا دراستھ تحدیدا، ألن الباحث غالبا ما یجد نفسھ غیر قادر 

 تلمیذ، حیث 2786، كما ھو الحال بالنسبة لمجتمع بحثنا، والذي یقدر حجمھ  بــ )1(على القیام بدراسة شاملة

یصعب إجراء مسح شامل علیھ ، لذا لجأت الباحثة إلى أسلوب العینة. 

 و جاء اختیارھا لھا بناءا على جملة من االعتبارات ومن أھمھا: 

- معرفة الباحثة لطبیعة مجتمع الدراسة، وھذا " یعد أمرا ھاما ألنھ على ضوئھ سیحدد عینة الدراسة 

 ) 2(و كیفیة اختیارھا، بشكل متناسب مع صفات مجتمع الدراسة"

عالوة على ما سبق ذكره أن الدراسة تستھدف ثانویات مدینة المسیلة. حیث تتجانس خصائصھا إلى 

حد ما في بیئتھا الفیزیقیة، وھي تنتمي إلى منطقة حضریة واحدة. 

ومنھ فإن الباحثة اختارت عینة من تالمیذ الثالثة ثانوي، دونما اعتبار للشعبة أو الجنس ، و كان 

اختیاره ھذا عن قصد، نتیجة ألن ھذه الفئة من التالمیذ تمثل مخرجات المرحلة الثانویة ، و ما سبقتھا من 

مراحل تعلیمیة سابقة ، و ھذا یعني أنھا مرت ببیئات مدرسیة متنوعة ، زیادة على أنھا الفئة التي قضت 

أكبر فترة في مؤسسة التعلیم الثانوي، وھي الفئة وحسب المناشیر الوزاریة التي تأخذ اھتمام المسیرین 

وحتى األولیاء نتیجة إلقبالھا على إجراء امتحان البكالوریا المصیري في حیاتھا الدراسیة والمھنیة، ، و 

بالتالي إجاباتھا تكون أكثر داللة و تمثیل من تالمیذ المستویات األخرى.   

كما أن امتحان البكالوریا یعد من أھم المؤشرات المعتمدة في قیاس المردود التربوي لمؤسسة التعلیم الثانوي 

ببلدنا وغیرھا من بلدان العالم، ھذا األخیر الذي یمثل الظاھرة المعنیة بالدراسة . 

فضال عن أن التلمیذ في ھذه المرحلة، یعیش جملة من االنفعاالت واألحاسیس و یكون اتجاھات نحو مواضیع 

مختلفة، خاصة تلك التي تعزز لدیھ قیم نحو األخر ونحو المجتمع، یلمسھا من خالل من ھم من حولھم، وخاصة في 

البیئة المدرسیة، من خالل تصرفاتھم وممارساتھم، ومنھا قیم المواطنة التي تلعب المؤسسة التعلیمیة بصفتھا 

، الدار الجامعیة، االسكندریة، البحث العلمي (تعریفھ، خطواتھ، مناھجھ، المفاھیم االحصائیة)احمد عبد هللا اللحلح، مصطفى محمود أبو بكر،   (1)
 .124، ص 2002

. 261، ص2006 ،األھلیة للنشر و التوزیع،عمان، منھجیة البحث في العلوم اإلنسانیةنبیل أحمد عبد الھادي :   (2)
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مؤسسة من أھم مؤسسات  التنشئة االجتماعیة دور مھم في غرسھا وتربیتھ علیھا، وھذا ما تطمح الدراسة معرفتھ 

من خالل استجواب ھذه الفئة. 

 من كل  %20و على ھذا األساس ، تم اختیار عینة منفردة من كل ثانویة وحسب مجتمع الدراسة تقدر 

مؤسسة، سحبت بطریقة عشوائیة بسیطة باالعتماد على قوائم التالمیذ المسلمة من كل ثانویة بعد إعطاء رقم مسلسل 

لكل تلمیذ ، و تسجیل ذلك على ورقة مستقلة لكل تلمیذ ، ووضع األوراق في إناء ، و بعد الخلط  الجید تسحب 

. والجدول التالي یوضح ذلك: ورقة ، و ھكذا حتى استكمال العدد المحدد بناءا على العینة المحددة لكل ثانویة 

:)23الجدول رقم (  

 یبین حجم العینة المسحوبة من مجتمعي الدراسة.

النسبة المئویة  حجــم العینــة مجموع تالمیذ 
 الرقم المؤسسة اسم الثالثة ثانوي

صالح الدین االیوبي  280 %20 56 01 
المقري  322 20% 64 02 
عبد المجید مزیان  233 20% 47 03 
متقن جابر بن حیان  291 20% 58 04 
شریف مساعدیة  332 20% 66 05 
عثمان بن عفان  236 20% 47 06 
عبد هللا بن مسعود  201 20% 40 07 
عبد المجید عالھم  480 20% 96 08 
ابراھیم بن االغلب التمیمي  279 20% 56 09 
ش سعودي عبد الحمید  132 20% 26 10 

 المجموع العام 2786 20% 556
المصدر: الجدول من إعداد الباحثة بناءا على اإلحصائیات التي جمعتھا من كل ثانویة 

) تلمیذ مقسمین حسب مجتمع الدراسة، إال 556 ومنھ وكما ھو مبین في الجدول، فإن العینة شملت (

 منھا لعدم حساب الباحثة الستماراتھم ألسباب التي 49) الستبعاد 507أن العینة الحقیقیة للدراسة قدرت بـ (

ذكرت سابقا. 

 الخلفیة الثقافیة واالجتماعیة للعینة: -2

من خالل المعطیات التي جمعتھا الباحثة، یتضح أن لعینة الدراسة مجموعة من الخصائص 

والسمات، نتعرف علیھا من خالل ما یلي: 
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  توزیع أفراد العینة حسب الجنس: -أ

) یبین توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الجنس. 24جدول رقم (

النسبة المئویة التكرارات الجنس 

 %31.75 161ذكر 

 %68.24 346أنثى 

 %100 507المجموع 

 

، تقابلھا %68.24یتبین من الجدول أعاله أن الفئة الغالبة من المبحوثین ھم إناث بنسبة تقدر بـ

بالنسبة لفئة الذكور. وھذه المعطیات ھي  انعكاس لما ھو موجود بالنسبة للتعداد العام للتالمیذ في  31.75%

المؤسسات التعلیمیة، وحتى الجامعیة،  حیث نجد وباستمرار في كل دخول مدرسي ،أن فئة اإلناث تفوق 

 عددیا فئة الذكور.

 توزیع أفراد العینة حسب السن: -ب

):یبین توزیع أفراد عینة الدراسة حسب السن. 25جدول رقم (
 

النسبة المئویة التكرارات السن 
 %3.74 19 سنة 17
 %41.42 210 سنة 18
 31.55% 160 سنة 19
 %17.55 89 سنة 20
 %5.71 29 سنة 21

 %100 507المجموع 
 

 سنة) للمبحوثین، ھي الفئة الغالبة 19 و18) أن الفئة العمریة الواقعة بین (26یوضح الجدول رقم (

 سنة وھم 18 بالنسبة للتالمیذ الذین تقدر أعمارھم بـ %41.42، موزعة مابین %50.85حیث قدرت ب

سنة.  تلیھا فئة 19 بالنسبة للتالمیذ الذین تقدر أعمارھم بـ%31.55التالمیذ الجدد في السنة ثالثة ثانوي، و

، وھم التالمیذ الذین أعادوا سنتین دراسیتین، بینما %17.55 سنة، بنسبة 20التالمیذ التي تقدر أعمارھم بـ
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. وھم التالمیذ الذین سمحت لھم الفرصة %5.71 سنة وبنسبة تقدر بـ21ھناك من تجاوز ھذا السن إلى 

باإلعادة ثالث مرات، سواء في الثالثة ثانوي، أو في السنوات التي سبقتھا، سواء في التعلیم الثانوي أو 

المراحل التعلیمیة التي سبقتھا. 

 سنة وھم التالمیذ الذین التحقوا بالدراسة في سن 17لتأتي بعدھا فئة التالمیذ الذین تقدر أعمارھم بـ

 سنوات قبل السن اإللزامي للتمدرس ولم یفقدوا أي سنة دراسیة من مراحل تمدرسھم. 5مبكر أي 

 :مھنة الوالدین ) یبین توزیع أفراد عینة الدراسة حسب26جدول رقم ( -ج

المھنة 
األم األب 

النسبة المئویة التكرارات النسبة المئویة التكرارات 
 %5.91 30 %11.04 56تعلیمیة 
 %3.15 16 %28.40 144إداریة 
 %2.76 14 %3.74 19الصحة 
/ /  %2.16 11أمنیة 
/ /  %7.88 40تاجر 
 %1.18 6 %7.69 39حرف 
/ /  %25.44 129التقاعد 

/ /  %9.46 48بدون عمل 
 %86.19 437/ / ماكثة بالبیت 

 %0.78 4 %4.14 21الوفاة 
 %100 507 %100 507المجموع 

 

تبین المعطیات الكمیة في الجدول أعاله، والمتعلق بمھنة الوالدین، أن أغلب اآلباء یشتغلون بالمھن 

، ما یعني أن فئة معتبرة من اآلباء %25.44 ،  تلیھا نسبة المتقاعدین والبالغة %28.40اإلداریة بنسبة 

، تلیھا %11.04، ھم من كبار السن، ثم  تأتي فئة المشتغلین بسلك التعلیم، بنسبة 129والمقدر عددھا بـ

، في حین قدرت نسبة من یشتغلون %7تقریبا نفس النسبة بالنسبة للمھن الحرفیة والتجاریة والبالغة تقریبا 

 من المبحوثین من 21 بالنسبة للعاملین بقطاع األمن وھناك حوالي %2.16، و%3.74بقطاع الصحة 

. %4.14 متوفون أي ما نسبتھ مأبھاؤه

 وھذه المعطیات تعكس المستوى االجتماعي والمادي لألسر المبحوثین، والذي یبدو أن غالبیتھم 

یعشون في ظروف نوعا ما متوسطة الحال، كما قد ینتمون إلى أسر محدودة الدخل المادي كما یظھر من 
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أغلب مھنھم، وھذا بطبیعة الحال لھ تأثیر على تلبیة متطلبات أبنائھم المدرسیة، وخاصة في وقتنا الحالي 

الذي یتطلب دعم مادي، نتیجة لغالء أسعار الكتب والمراجع، والتي في بعض األحیان تعجز األسر وخاصة 

إذا كان لھا أبناء متمدرسین كذلك، إلى جانب ما تفرضھ التحوالت المجتمعیة في ھذا الجانب والذي أصبحت 

فیھ معظم األسر تحاول ضمان متابعة الدروس الخصوصیة ألبنائھا، من أجل نجاحھم في شھادة البكالوریا 

خاصة المعیدین منھم.   

،  أي عدم %86.19وفي المقابل نجد أن معظم األمھات ماكثات بالبیت، وبنسبة كبیرة قدرت بـ 

  %5.91مساعدة اآلباء في تحمل تلك األعباء المادیة. تلیھا نسبة العامالت بقطاع التربیة والتعلیم بنسبة 

وھذا أمر معروف في العادة وھي تفضیل الكثیر من النساء العمل بھذا القطاع الذي یناسب صفات وسمات 

المرأة، والذي یدخل ضمن اھتماماتھا، ویتماشى مع  فطرتھا. وكذا ظروف العمل المشجعة على ذلك.أما 

، ما یعني أن التحاق المرأة %2.76بالنسبة للعامالت في قطاع الصحة، وعلى غیر العادة لم تتجاوز نسبتھم 

للعمل بھذا القطاع لم یعد مطلوب كما كان بالسابق، وھذا یرجع إلى ظروف العمل وطبیعتھ، والذي یتطلب 

التواجد لیال ونھارا بمكان العمل في الكثیر من المرات، وفي المقابل محدودیة الحوافز المادیة المشجعة على 

. %0.78 حاالت، أي ما یعادل 4ذلك. أما بالنسبة لحالة الوفاة المتعلقة باألمھات، فقد بلغت 

 :): یبین توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المستوى التعلیمي للوالدین27 الجدول رقم (د- 
 

المستوى 
التعلیمي 

لألم لألب 
النسبة المئویة التكرارات النسبة المئویة التكرارات 

 %23.86 121 %15.18 77ال یقرأ وال یكتب 
 %16.37 83 %13.01 66إبتدائي 
 %21.49 109 %18.14 92متوسط 
 %28.20 143 %29.98 152ثانوي 
 %10.05 51 %23.66 120جامعي 

 %100 507 %100 507المجموع 
 

) ومن خالل  البیانات اإلحصائیة حول المستوى التعلیمي للوالدین، أن النسبة 28یظھر الجدول رقم (

، لمن لھم %23.66، تلیھا %29.98الغالبة للمستوى التعلیمي لآلباء، تتمركز في فئة التعلیم الثانوي، بنسبة 

مستوى جامعي، وھذا یعني أن أغلب اآلباء لھم مستوى دراسي مقبول، وبطبیعة الحال أن لھذا األمر 

انعكاسات على متابعتھم ألبنائھم، وتفھمھم، لطبیعة ھاتھ المرحلة الحساسة، وحاجة أبنائھم لدعمھم المادي 

والمعنوي، وحاجة المؤسسة التعلیمیة لتواصلھم معھا في سبیل نجاحھم. 
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، لمن ال %15.18، تلیھا نسبة %18.14وفي المقابل نجد من لھم مستوى تعلیمي متوسط وبنسبة 

 لمن لھم مستوى ابتدائي وھذا بطبیعة الحال لھ تأثیر على أبنائھم كما %13.01یعرف القراءة والكتابة، و

أثبتتھ الكثیر من الدراسات التي بحثت في ھذا الجانب. 

، ویعتبر ھذا مؤشر % 28.20أما بالنسبة لتعلیم األمھات فأغلبھم، لھن مستوى تعلیم ثانوي بنسبة

إیجابي، و لھ تأثیر كبیر على متابعة أبنائھم، ومساعدتھم على تخطي الصعوبات التي تعترضھم. تلیھا نسبة 

 لمن لھن مستوى تعلیمي متوسط، في حین بلغت نسبة %21.49 لمن ال یعرفن القراءة والكتابة، و23.86%

، وھذا ما یزاد %10.05 لمن لھن مستوى ابتدائي ولم تتجاوز نسبة اللواتي لھن مستوى جامعي 16.37%

من أعباء المؤسسة التعلیمیة وتحملھا الجزء األكبر في نجاح التلمیذ وخاصة في شھادة البكالوریا.  

خامسا- أسالیب المعالجة اإلحصائیة: 

 تماشیا مع طبیعة الدراسة الوصفیة ومنھجیتھا، والتي تھدف إلى دراسة العالقة بین السلوك التنظیمي 

للمؤسسة التعلیمیة في الجزائر وعالقتھ بالمردود التربوي، لجأت الباحثة إلى استخدام أسالیب إحصائیة 

عملیة وتجنب األخطاء في   وتنظیم، وترقیمھا لتسھیلاالستماراتبعد عملیة فرز  لمعالجة البیانات الكمیة،

) spss. معتمدتا في ذلك على الحاسوب، وباالستعانة بالحزمة اإلحصائیة في العلوم االجتماعیة، (تفریغھا

في ذلك وھي: 

 المتوسط الحسابي:  -1

وھو یساعد في ھذه الدراسة على معرفة اعتدال استجابات المفحوصین وتمركزھا حول كل بند من 

البنود التي احتوتھا أداة القیاس، فھو إن كانت قیمتھ مرتفعة دل على أن قیما كثیرة مرتفعة وان كانت قیمتھ 

 النزعة المركزیة، و أكثر س. لذا فھو من أھم مقایي)1(صغیرة دل ذلك على أنھ توجد قیم صغیرة متطرفة

 استخداما لوصف القیمة المتوسطة لتوزیع ما. سالمقایي

 اإلنحراف المعیاري: -2

وھو أكثر مقاییس التشتت انتشارا ودقة "یقیس معطیات العامل المتغیر في البحث، ویكون عن طریق 

. فإذا كان ھذا االنحراف قلیال كان ذلك دلیل على التجانس )2(قیاس درجة انحراف المعطیات عن الوسط"

 لذا تم استخدامھ في ھذه الدراسة للتعرف عن درجة التشتت وإذا كان كبیرا دل ذلك على عدم تجانس القیم.

 التالمیذ. بین استجابات

. 14، ص1998،  نقال عن میلود زیان، اسس تقنیات التقویم التربوي، منشورات ثالة، الجزائر، 501ابراھیمي الطاھر، مرجع سابق، ص   (1)
. 99، ص2004، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، 2،  طمناھج البحث في علم االجتماعمعن خلیل عمر،   (2)
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 وتم استخدامھا لوصف خصائص المبحوثین، وكذا لتدعیم المعالجة النسب المئویة:  -3

 اإلحصائیة لباقي البیانات.

بین محاور  لقیاس ثبات االستمارة، وكذا لكشف طبیعة العالقة معامل االرتباط بیرسوناستخدام - 4

لمتغیري الدراسة. المتغیر المستقل والمتمثل في السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة والمتغیر االستمارة، 

 التابع والمتعلق بالمردود التربوي للكشف عن عالقة االرتباط بینھم.

وغرض الباحثة من استخدامھا لھذه األسالیب ھو تلخیص المعلومات والبیانات المجمعة، وترجمتھا 

إلى أرقام وجداول، وتقدیمھا بطرق إحصائیة منظمة، لتعطي صورة كمیة عن الحقائق التي تھدف إلى 

الكشف عنھا في المیدان، حسب طبیعة الظاھرة المقصودة من الدراسة. 

إال أن متطلبات البحث العلمي السوسیولوجي تفرض على الباحث عدم التوقف عند عملیة تحلیل 

البیانات باستعمال ھذه التقنیة أو تلك. إن ما نحصل علیھ من التحلیل- الذي عادة ما یطغي علیھ الجانب 

اإلحصائي الحسابي- ھو عبارة عن بیانات مجردة صماء تتمیز بطابع وصفي أكثر. فمھما تطورت تقنیات 

تحلیل البیانات ومھمة وصلت درجة من الدقة، فتبقى مجرد تقنیات تساعد في عملیة االستدالل أو التأویل 

.  )1(السوسیولوجي، لكنھا لیست ھي التأویل السوسیولوجي

لذا على الباحثة إعطاء تفسیرا سوسیولوجیا لھذه المعطیات، - وھذه ھي مھمة الباحث في علم 

االجتماع- على ضوء الفرضیات التي صاغتھا، وبناءا على التراث النظري والمقاربة النظریة التي 

اعتمدتھا فضال عن االستعانة بما وصلت إلیھ غیرھا  من الدراسات السابقة من نتائج ومحاولة مقارنتھا مع 

القضایا التي أثارتھا دراستھا الحالیة، حتى تصل إلى نتائج ذات دالالت سوسیولوجیة تكشف عن عالقات 

االرتباط أو االنفصال بین المتغیرات، أو الظاھرتین االجتماعیتین، كما تحمل معنى واتجاھا معینین تحددھما 

طبیعة الدراسة وأھدافھا. والفرضیات التي ساغتھا الباحثة، وھذا ما سعت الباحثة إلى تحقیقھ من خالل ھذه 

الدراسة في الصفحات التالیة من الدراسة. 

 

 

 

 

 .267سعید سبعون، حفصة جرادي، مرجع سابق،  ص   (1)
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خالصة الفصل: 

 من المتعارف علیھ أن البحث العلمي، ما ھو إال سیرورة، تقوم على مبادئ أساسیة و تتطلب توفر 

یمكن  االستغناء علیھا، كما تجمع ھذه السیرورة مستویین یعتبران الركیزة األساسیة التي   شروط ھامة ال

غنى لمعظم البحوث  یستند إلیھا العمل العلمي، وھو ما یعرف عادة بالجانب النظري والعلمي. والذي ال

العلمیة، وخاصة في میدان السوسیولوجیا االستغناء عنھما. 

  وحتى ال تحدث القطیعة االبستیمولوجیة بینھما، ویتحقق ذلك  التالحم والترابط بین مختلف خطوات 

ومراحل البحث أو الدراسة، والتي تخدم كل واحدة منھما األخرى وتمھد لھا.  فالترسانة المفاھیمیة التي 

یبنیھا الباحث حول موضوعھ ومتغیراتھ،  تلعب دورا مھما في توجیھ البحث الوجھة العلمیة،  وتعینھ في 

اختبار الواقع و في  التحقق من معطیاتھ من جھة. 

 ومن جھة أخرى تسمح للباحث من إخضاع ما جمعھ و یرید دراستھ إلى اختبار الواقع. أي المقارنة 

بین ما رسمھ ، حول الظاھرة التي  یدرسھا من افتراضات،  وكیف ھي علیھ في المیدان التربوي، كما ھو 

علیھ الحال في دراستنا ھاتھ، فمت تزود الباحثة بھذا الزاد النظري، تنطلق في مسعى البحث وخاصة في 

جانبھ المیداني  بكل ثقة، وخاصة إذا تحكمت في اإلطار المنھجي للدراسة وأحسنت بنائھ. 
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 لمدیر المؤسسة التعلیمیة ومساعدیھ من المسیرین معھ مسؤولیة تھیئة  أنالقول  یمكن األخیرفي 

المناخ االجتماعي  الصحي المالئم لنمو التالمیذ من الناحیة النفسیة والصحیة واالجتماعیة والثقافیة 

والمعرفیة نموا شامال متكامال في بیئة مدرسیة محفزة على التعلم، واكتشاف الكفاءت، وتفجیر المواھب 

والطاقات. من خالل الممارسات والسلوكات وحسن التصرف في المواقف المختلفة، والتي تبنى على أسس 

قیادیة فعالة، والقدرة على حل المشكالت التي تواجھھم واتخاذ القرارات التربویة الرشیدة بكفاءة وفاعلیة 

 درجة من المشاركة التامة إلى العملیة التربویة أطرافوبناء منظومة اتصال تنظیمي قادرة على إیصال 

، بما فیھا قیم المواطنة  لدیھم وقیم إنسانیةأفكاروتضمین  والتناغم، في توجیھ سلوك الناشئة، وغرس

الصالحة.  

تعدد م والواسع المجال والمتداخل العناصر وال،وكلھا أبعاد ومؤشرات للسلوك التنظیمي ألي منظمة

شخص في حد ل والذي تحكمھ عدة عوامل منھا ما یرجع لاإلنساني للتعرف على محددات السلوك ،الجوانب

 عناصر الموقف إلىذاتھ، من تنشئة وتربیة، وما یتسم بھ من وسمات وصفات  وقدرات، ومنھا ما یرجع 

وما یتطلبھ من مھارات وكفاءات، وخصائص ومتطلبات الجماعة التي یعمل معھا، أو التي یستھدفھا، 

أي بنیة -  أھدافھا الجماعة وتحقیق أعضاءوخاصة في العمل التربوي بمدى قدرة القائد على التفاعل مع 

 عالقة المنظمة بالبیئة الخارجیة. إلىومنھا ما یرجع - العمل الداخلي

 فھي عملیة معقدة نظرا لتشابك األفراد،كما ال توجد في القیادة طریقة مثلى محددة وواضحة لقیادة 

 الظروف السائدة أو حیث نجد أن الخبرة السابقة للقائد والمناخ السائد ،العوامل والمتغیرات التي تؤثر فیھا

التأثیر في تابعیھ. ، تساعده في وشخصیة القائد الفعال

  ومؤشراتھا، والتي یظھر فیھا تداخلاألبعاد صعوبة في فرز وفصل لھذه ةلذا واجھت الباحث

 .جانب المتغیر المستقل (السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة)ب فیما یتعلق وخاصة 

ھذا وقد كشفت ھذه الدراسة عن جوانب ھامة تتعلق بواقع ھذا األخیر من خالل الممارسات القیادیة 

لمدراء مؤسسات التعلیم الثانوي بمدینة المسیلة، وعالقة ذلك بنتائجھا الدراسیة، وبالتالي  نكون من خاللھا 

 بین:االرتباطیة قد وقفنا على حقیقة العالقة 

 - القیادة التحصیلیة وتحقیق النتائج الدراسیة لدى تالمیذ المرحلة الثانویة. 

- األسس القیادیة والنتائج الدراسیة لتالمیذ المرحلة الثانویة . 

- السمات القیادیة والنتائج الدراسیة لتالمیذ المرحلة الثانویة. 
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كما استطعنا بذلك تحقیق ھدف الدراسة والمتمثل في الكشف عن : 

- دور فرق العمل الجماعي في تضمین قیم االنتماء االجتماعي. 

 واالجتماعیة للمسیرین في تربیة التالمیذ على قیم المشاركة اإلنسانیة- مدى مساھمة الكفاءة 

المجتمعیة 

- دور الرسالة االتصالیة في تنمیة الوعي بالحقوق والواجبات لدى التالمیذ. 

ن تقوم بدورھا اإلیجابي في تحسین بیئتھا وسلوكھا التنظیمي، في أیمكن لإلدارة المدرسیة  ومنھ ال

 من العلم أساس أوالظل تشابك العملیة التعلیمیة والعوامل المؤثرة فیھا، وتعدد عناصرھا، إال إذا توافر لدیھا 

 التربویة، و االھتمام بالجانب العالئقي، واالستعانة بالبحث العلمي، ومد اإلداریةنظریات الوالمعرفة بأسس 

ضع الخطط وترسم السیاسات وتنفذ البرامج التي والجسور معھ، واإلستفادة من ھذا العلم وھذه المعرفة لت

تعمل على تحسین كفاءتھا ومردودھا. والتي تعتبر عونا للمسیر في توضیح تشابك وتداخل وفاعلیة العملیات 

 التي باتت بالغة التعقید. وخاصة في العمل التربوي في الوقت الحالي.  اإلداریة

مدى تفھم، المشرع الجزائري وقناعتھ بأھمیة القیادة التربویة  ومنھ تنتھي الدراسة بالتساؤل عن ما

ھي الكفایات التي  وعلى اختالف دراجاتھا، باعتبارھا المرتكز الحقیقي ألي نھضة أو تغییر وإصالح؟. وما

 كیف یجعل من المنظومة التربویة قادرة ، ذلكإطارتتطلبھا؟ وكیف یمكن تطویرھا أثناء الممارسة؟. و في 

على مواكبة التغیرات العالمیة ومواجھة التحدیات وعلى رأسھا العولمة؟. 

 إذ لم یصدر نصوص تشریعیة جدیدة لتحسین ھذا الجانب وتفعیلھ وتنظیمھ بكیفیات وأسالیب جدیدة

وعدم االقتصار فقط على الحث على ضرورة تكییف النصوص التشریعیة الجاري بھا العمل في المؤسسات 

التعلیمیة. كما ورد في وثیقة العمل بمشروع المؤسسة الصادرة عن مدیرة التعلیم الثانوي والتي حثت على 

ضرورة تكییف النصوص التشریعیة لمواكبة المستجدات. دون إحداث تغییرات عملیة مؤسسا عن نص 

قانوني وخاصة فیما یتعلق بالسلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة، وبالذات بالممارسات القیادیة اتجاه التلمیذ 

 جدیدة وخلق وسائل اتصال تعمل على ذلك، وتفعیل بآلیاتومحاولة إشراكھ بفعالیة في تقریر مصیره، 

 السند األولیاءعملیة التواصل بین التلمیذ ومختلف  أطراف العملیة التربویة من مسیرین ومربین وحتى 

الھام للمؤسسة التعلیمیة. 

 على البالد  في األولرغم أن تحدي المستقبل وكما جاء في الخطاب السیاسي وعلى لسان المسؤول 

 المنظومة التربویة وبمناسبة تنصیب اللجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة،"ھو التحدي إصالح إطار

 والحماس، ومن األمل صعوبة واألشد تقعیدا ولكنھ أكثر التحدیات بحثا عن األكثرالمتمثل في التربیة وھو 
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  من األجیال ویرھن في الوقت نفسھ تطور مجتمعنا وانسجام توازنھاآلتيثمة یجب رفعھ ألنھ یرھن مصیر 

 كما أنھ یرھن التنمیة االقتصادیة والعلمیة والتكنولوجیة لبالدنا، وإشعاع شخصیتھا، وثقافتھا في العالم".

ونظر لألھمیة العلمیة والعملیة للموضوع، ال یزال بحاجة إلى مزید من اإلحاطة والتعمق 

والتمحیص في بیئات مختلفة، وذلك لمزید من اإلحاطة والفھم على ضوء مقاربات نظریة أخرى ومتغیرات 

 أخرى.
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 .1995جامعة السكندریة، اإلسكندریة، 

الممارسة المھنیة للخدمة االجتماعیة في أحمد مصطفى خاطر، محمد بھجت جاد هللا كشك،  .18

 .1999، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، 1 ،طالمجال التعلیمي



 

451 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 قائمة المراجع

معلمة ریاض االطفال وتنمیة االبتكار- دراسات عن تنمیة االبتكار اسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي،  .19
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،المكتبة االنجلو مصریة القاھرة 3- ط دراسة نفسیة وتوجیھیة وتربویة–التعلم رمزیة الغریب : .45
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 في اإلداریة القیادة وأسالیب اإلداري االتصال الفاضل، العودة محمود محمد عیاصرة، علي .95

 .2006 والتوزیع، للنشر حامد دار عمان، ،التربویة المؤسسات

، دار الكندي للنشر والتوزیع،عمان، ، 1، ط القیاس والتقویم في التعلم والتعلیمعلي مھدي كاظم ، .96

2001. 
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 .2005/2006والدیمغرافیا، جامعة منتوري قسنطینة، 

األدوار القیادیة لمدیري التربیة والتعلیم في ضوء متطلبات عبید بن عبد هللا بن بحیترالسبیعي،  .2

 ،أطروحة غیر منشورة ، ، رسالة مكملة لنیل درجة الدكتورة في اإلدارة التربویة والتخطیطالتغییر

 ه1430، قسم االدارة التربویة والتخطیط، جامعة أم القرى ، المملكة العربیة السعودیة

أثر البعد القیمي و الثقافي في تغیر وتحسین  أداء السلوك االداري للمؤسسة، قرش عبد القادر،  .3
، اطروحة لنیل شھادة دكتورة  دولة في حالة مؤسستي سونلغاز واتصاالت الجزائر، الجلفة واالغواط

العلوم االقنصادیة،غیر منشورة، تخصص تسییر، قسم التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، 

 .2009-2007جامعة الجزائر، 

، رسالة  ،إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعلیمیة: رؤیة اسالمیةأشرف السعید أحمد  محمد .4

مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التربیة، غیر منشورة، قسم أصول التربیة،، كلیة 

 .2005التربیة، جامعة المنصورة، مصر، 

غیر ، رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتورة في االقتصاد، العائد من التعلیم في الجزائرفیصل بوطیبة،  .5

تخصص اقتصاد التنمیة، كلیة العلوم االقتصادیة التسییروالعلوم التجاریة ،جامعة ابي بكر منشورة، 

 .2010-2009بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 
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 رسائل الماجستیر:- 

، ، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیراالتصال التنظیمي وعالقتھ باالداء الوظیفيبوعیط جمال الدین،  .6

قسم ،  شعبة علم النفس عمل وتنظیم، تخصص السلوك التنظیمي وتسییر الموارد البشریةغیر منشورة،

علم النفس والعلوم التربویة واالرطفونیا، كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة،  جامعة منتوري حمود، 

 .2008/2009قسنطینة،

تطبیق مدراء الثانویات  لمبادئ االدارة الدیمقراطیة من خالل وجھة نظر  درجةبوقرة عواطف،  .7
، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر، غیر منشورة، تخصص ادارة و االساتذة في والیة المسیلة

تسییر تربوي، قسم علم النفس وعلوم التربیة، كلیة االداب والعلوم االجتماعیة، جامعة لحاج لخضر 

 .2007/2008بباتنة،

العوامل المدرسیة المؤثرة فى تطویر أداء  مدیري المدارس عبد القادر خالد بن رباح ابو على،  .8
، رسالة ماجستیر مكملة لنیل شھادة الماجستیر الثانویة بمحافظات غزة في ضوء تحلیل النظم االداریة

 .2010، كلیة االدارة التربویة،، جامعة االزھر، غزة،، غیر منشورةفي  اصول التربیة

دور تدریس مادة التربیة الوطنیة في تنمیة قیم المواطنة لدى تالمیذ عطیة بن حامد ذیاب المالكي، .9
، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر،غیر منشورة، قسم المناھج وطرق المرحلة االبتدائیة

 .2000التدریس،جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة،

، رسالة مكملة لنیل شھادة البیئة االجتماعیة للمدرسة وعالقتھا بالمردود الدراسيعلى شریف حوریة،  .10

الماجستیر في علم اجتماع التربیة،غیر منشورة، قسم علم االجتماع، جامعة محمد خیضر 

 .2007/2008بسكرة،

 

األنماط القیادیة لمدیري المدارس وعالقتھا بالدافعیة محمد عبد هللا  ال ناجي، الحسن محمد المغیدي،  .11
، دراسة منشورة في مجلة الى العمل كما یراھا المعلمون والمعلمات في محافظة االحساء التعلیمیة

 .1995، الجزء الرابع، جامعة عین شمس، القاھرة،19كلیة التربیة وعلم النفس، العدد 

الضغوط النفسیة المدرسیة وعالقتھا باالنجاز االكادیمي مرزوق بن أحمد عبد المحسن العمري،  .12
، رسالة مقدمة مكملة ومستوى الصحة النفسیة لدى عینة من طالب المدرسة الثانویة بمحافظة اللیث

، تخصص االرشاد النفسي، كلیة التربیة، جامعة أم  غیر منشورةلنیل شھادة الماجستیر في علم النفس،

 .2012القرى، المملكة العربیة السعودیة، 
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، فاعلیة النشاط  الجتماعي المدرسي  في رفع مستوى أداء المؤسسة التربویةملیاني عبد الكریم،  .13

 ، تخصص  علم النفس االجتماعي،  غیر منشورةمذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم النفس،

 .2012/2013قسم العلوم االجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

األنماط القیادیة السائدة لدى مدیري المدارس الخاصة  وعالقتھا موفق أحمد شحادة العجارمة،  .14
، رسالة قدمت استكماال بمستوى جودة التعلیم  من وجھة نظر المعلمین في محافظة  العاصمة عمان

، قسم  االدارة والمناھج،  غیر منشورةللحصول على درجة الماجستیر في اإلدارة والقیادة التربویة،

 .2012كلیة العلوم التربویة، جامعة الشرق االوسط، 

مدى تطبیق میري المدارس الثانویة في محافظة إربد  للسلوك اإلداري الدیمقراطي الھزایمة فاضل،  .15
 ، رسالة ماحستیر غیر منشورة، جامعة إربد، الیرموك، االردن.من وجھة نظر الطلبة

، مذكرة مكملة لنیل شھادة تصورات أساتذة الجامعة للمواطنة في المجتمع الجزائريیاسین خذایریة،  .16

الماجستیر، تخصص علم النفس التربوي، غیر منشورة ،قسم علم النفس وعلوم التربیة واالرطفونیة، 

 .2006-2005كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

 

 الجرائد:
الجزائریة،(المؤسسات التربویة  العنف اللفظي  یفجر المدرسة ندوة الخبر حول التسرب المدرسي، .1

 .2014 فیفري 15)، جریدة الخبر،  السبت تفتقر الى أدنى شروط الترغیب في المدرسة

 جریدة المنظومة التربویة الجزائریة منذ االستقالل (من التربیة حق للجمیع الى االصالحات الكبرى)، .2

 .2012جویلیة15 الخمیس المساء

 

 القرارات والمناشیر الوزاریة:
 

 التعلیم ھیكلة تحدید والمتضمن ،2005 ماي 14 في المؤرخ الوزاري القرار الوطنیة، التربیة وزارة .1

 /.و.خ.ا/و.ت.و/ 16 رقم ،التكنولوجي و العام الثانوي

-08، رقم القانون التوجیھي للتربیة الوطنیةوزارة التربیة الوطنیة، النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة،  .2

 .2008، عدد خاص ، فیقري 2008 جانفي 23 المؤرخ في 04

.المركز 2006، 43  سلسلة من قضایا التربیة، العدد التربیة على المواطنة،وزارة التربیة الوطنیة،  .3

 الوطني للوثائق التربویة، الجزائر.
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النصوص المتعلقة وزارة التربیة الوطنیة، مدیریة التقویم والتوجیھ واالتصال، النشرة الرسمیة،  .4

 .2005 المدیریة الفرعیة للتوثیق،مكتب النشر، عدد خاص، افریل بالتسرب المدرسي،

، افریل 1998-1962، مسح شامل من وضعیة قطاع التربیة الوطنیةوزارة التربة الوطنیة، الدیوان،   .5

1998. 

 تقییم مواضیع اختبارات االمتحاناتوزارة التربیة الوطنیة، المعھد الوطني للبحث في التربیة،  .6
 .2007 شھادة التعلیم المتوسط، شھادة البكالوریا، مادة التاریخ والجغرافیا، دورة  الرسمیة،

بتنظیم ، المتعلق 09/04/1997 المؤرخ في 319وزارة التربیة الوطنیة، المنشور الوزاري رقم  .7

 اإلستدراك و الدعم في التعلیم الثانوي.

، 2006 نوفمبر 20 المؤرخ في 06/و،ت،و/526وزارة التربیة الوطنیة، المنشور الوزاري، رقم  .8

  المتعلق بالتكفل بالتالمیذ الثالثة ثانوي.

 عدد المدرسیة، الحیاة بتنظیم المتعلقة النصوص للتربیة، الرسمیة النشرة الوطنیة، التربیة وزارة .9

 جویلیة المدرسیة، للمطبوعات المدرسي الدیوان النشر، مكتب للتوثیق، الفرعیة المدیریة خاص،

2005.  

 عدد المدرسیة، الحیاة بتنظیم المتعلقة النصوص للتربیة، الرسمیة النشرة الوطنیة، التربیة وزارة .10

 2005 جویلیة المدرسیة، للمطبوعات المدرسي الدیوان النشر، مكتب للتوثیق، الفرعیة المدیریة خاص،

 التصورات النظریة لتفسیر الفشل،18، الملف رقم ةوزارة التربیة الوطنیة، سلسلة قضایا التربي .11

 ، المركز الوطني للوثائق التربویة ، الجزائر.المدرسي 

، سلسلة سندات سند تكویني خاص بمادة الفلسفة ألساتذة التعلیم الثانويوزارة التربیة الوطنیة،  .12

 .2002التكوین أثناء الخدمة، الجزائر،

وزارة التربیة الوطنیة، مدیریة التعلیم الثانوي العام، المدیریة الفرعیة للتنظیم المدرسي وضبط  .13

 .1997، جوان وثیقة العمل بمشروع المؤسسةالمقاییس، 

مناھج السنة وزارة التربیة الوطنیة، مدیریة التعلیم الثانوي العام،مدیریة التعلیم الثانوي التقني، .14
األولى من التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي،جذع مشترك علوم وتكنولوجیا، جذع مشترك 

 .2005،مارس التربیة االسالمیة)–اداب(التاریخ- الجغرافیا 

 .1994وزارة التربیة، المجلة الجزائریة للتربیة،العدد األول ، نوفمبر  .15

،عدد خاص، النصوص المتعلقة بتنظیم الخیاة المدرسیةوزارة التربیة، النشرة الرسمیة للتربیة،  .16

مدیریة التقویم والتوجیھ واالتصال المدیریة الفرعیة للتوثیق، مكتب النشر، الدیوان الوطني للمطبوعات 

  .2005المدرسیة، الجزائر، حویلیة ، 

 .النصوص المتعلقة بتنظیم الحیاة المدرسیةوزارة التربیة، النشرة الرسمیة للتربیة،  .17
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 المواقع االلكترونیة:
-http://www.social المجید طاش النیازي عبد .1

team.com/forum/showthread.php?t=3855 14/05/2014 یوم 15:12: ساعة 
 ،كیفیة بناء فریق العمل .احمد السید الكردي، 2

1TUhttp://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/127177.3 علىU1T  لیال 9 الساعة 

 27/03/2017بتاریخ 

  قضیة مدرسة وبیت ومجتمع- التحصیل الدراسي–بسماء آدم،.3

1Thttp://www.balagh.com/youth/8e0v0351.htm 12/4/20071 یومT 11:20 على الساعة.  

، http/aafaqcenter.com/post/22 ،المواطنة تربیة في المعاصرة االتجاھاتالحبیب، إبراھیم فھد4.

 مساءا 16.00 الساعة على.11/10/2012 بتاریخ

  / http: / http://wwwElbilad.netتحقیق میداني حول تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي،5.

article    / detail  22.10 على الساعة 2014 سبتمبر 19 بتاریخ. 

 

 المراجع باللغة األجنبیة
1. Bernard honorée et Joel Bricon ,former des enseingnants approche psycho 

sociologique et institutionnelle science de l'homme privât et éditeur Toulouse 

1999. 

2. Combessie (Jean Claude), la méthode en sociologie, Casbah, Alger, 1998.  
3. D  .Hellriegel, L gohn  W , Slocum et Richard Woodman : Management des 

organisations ,ed , De Beock, Bruxellos , 1992.  

4. Dagenais. S, sciences humaines et méthodologies, Edition  Beachemintteé, 
canada, 1991. 

5. Danielle Bailly, Didactique de l’anglais, Editions NATHON, Paris, 1997.  
6. Danis (K): Behavior et work organizational Behavior; New York. 

7. Georges psacharopoulos et al, returns to education: an international 
comparison, El sevier, New York 1973. 

8. jean baechler : Groupes et sociabilité .Raymond Boudon: traitéde 
sociologie,presses unuversitaires de France,1992. 

9. Librairie Larousse , Larousse Tome. Grand dictionnaire encyclopédique. 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/127177.3%20%D8%B9%D9%84%D9%89
http://www.balagh.com/youth/8e0v0351.htm%20%D9%8A%D9%88%D9%85%2012/4/2007




 

314 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 عرض البیانات وتحلیلها والنتائج العامة للدراسة: السادسالفصل 

تمھید: 

تباع مراحل تتمیز بتسلسلھا وتتابعھا إثناء القیام بدراستھ، أن المسعى المنھجي لكل باحث إ

المنطقي،منذ التفكیر في الموضوع واختیاره الى غایة وصولھ الى النتیجة العامة لدراستھ، والتي یتوصل 

الیھا الباحث من خالل المعالجة النظریة والمیدانیة لكل جزئیة فیھا كما اشرنا سابقا.  

 للدراسة النظریة، والتي ال تكفي وحدھا احاول من خالل ھذا الفصل وبعد اتمامھت سةومنھ فان الباحث

 من جمع البیانات والمعطیات، من الواقع اھائھتنإدق المعلومات حول الموضوع. وكذا بعد أإلكتشاف 

 في تستعانإالتربوي المعاین، والمتمثل في عینة من مؤسسة التعلیم الثانوي، بإحدى المدن الجزائریة، والتي 

ھمھا ألنھا االداة الرئیسیة فیھا. أجمعھا بأدوات الدراسة. والتي تعتبر اإلستمارة من 

 من ةھدف الباحثتلى تنظیم ھذه البیانات وعرض النتائج، وتحلیلھا وفق فرضیات الدراسة، والتي إ

لى اختبارھا. وكذا تفسیر ھذه المعطیات تفسیرا سوسیولوجیا، ومقارنتھا، بما تم وضعھ في إوراء ذلك كلھا، 

 إلختبار الفرضیات ةھا الباحثتالفرضیات، بالكشف عن العالقات واإلرتباطات بین المؤشرات التي ضبط

 في عرض ذلك.  ةھا الباحثتعتمدإوالتحقق من ثباتھا أو نفیھا، مع اإلستعانة بالمعالجة االحصائیة التي 
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 عرض البیانات وتحلیلها والنتائج العامة للدراسة: السادسالفصل 

 عرض البیانات وتحلیلھا: أوال –

 عرض وتحلیل بیانات الفرضیة األولى: –1

   تحقیق نتائج دراسیة لدى التالمبذ.لممارسات القیادیةا  تضمن :والتي مفادھا

ذ إھم عوامل نجاح العمل التربوي لما لھا من انعكاسات على البیئة المدرسیة أتعد القیادة التربویة من 

ن لمدیر المؤسسة التعلیمیة دور كبیر وھام في تحقیق النتائج المدرسیة المرجوة،  من خالل الممارسات أ

ثناء تأدیتھ للمھامھ،  فھو المسؤول األول على السیر الحسن لھا لضمان تمدرس أوالسلوكیات التي یتبعھا 

طراف العملیة التعلیمیة، جو یحفز التلمیذ  على أالتالمیذ في جو صحي یسوده التعاون والتكامل بین مختلف 

 العمل والمثابرة، ویجذبھ للمؤسسة التعلیمیة ویدفعھ الى تحقیق نتائج دراسیة حسنة.

ن تفعیل عمل المؤسسة أفالقیادة ھي تحریك األخرین وتوجیھھم وترشیدھم لتحقیق الھدف، كما 

دارتھا، و قیامھا بمھامھا الموكلة في العمل باإلعتماد على إالتعلیمیة یرتبط بقیادة تربویة فعالة، تحسن 

ستغالل كل إالتطویر والتغییر والبحث عن السبل واآللیات لتحقیق النجاعة التربویة والكفاءة التعلیمیة، و

الطاقات واإلمكانیات المادیة أو البشریة، واستغالل المھارات المختلفة لتحقیق ذلك. 

ن اإلنجاز التعلیمي ونجاح أ عن الظاھرة، ةھا الباحثتكدت الشواھد الكیفیة والكمیة التي جمعأفقد 

ھم العوامل في ذلك. أالتلمیذ مرتبط بعامل من 

  ةھا الباحثتبعادھا التي حصرأ الممارسات القیادیة التربویة الفعالة من خالل التعرض ألھم ي أال وه

في ثالث مؤشرات، و من خالل تحلیل واقعي للمعطیات التي جمعت حولھا من المؤسسات التربویة بمدینة 

المسیلة، وتدور في عمومھا حول تشخیص الواقع الفعلي لتلك الممارسات القیادیة لمدراء الثانویات من وجھة 

نظر المبحوثین والتي جاءت حسب الفرضیات الفرعیة كالتالي:  

 عرض وتحلیل الفرضیة الفرعیة األولى: - 

 لدى تالمیذ المرحلة الثانویة.حسنة تعمل القیادة التحصیلیة على تحقیق نتائج دراسیة والتي تنص: 

 درجة ممارسة القیادة التحصیلة بمؤسسة التعلیم الثانوي: -أ

ھم األبعاد المحددة  لطبیعة الممارسات القیادیة بمؤسسة التعلیم الثانوي أحد أتعد القیادة التحصیلیة 

) توضح ذلك، وقبل عرض ھذه البیانات وتحلیلھا، نود 29والمعطیات الكمیة المبینة في الجدول رقم (
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عرض ذلك حسب كل عبارة وبشكل مستقل مبدئیا، لیعطي بعد ذلك وبعد اإلنتھاء ت سةن الباحثألى إاإلشارة  

جمالیة ألبعاد كل فرضیة رئیسیة على حد. إمن ھذه العملیة حوصلة 

وال معیار الحكم على درجة موافقة المبحوثین على العبارات أ ةوضح الباحثتوقبل التطرق لذلك، س

  :بعاد السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة وعالقتھ بالمردود التربوي من خاللأالتي تضمنتھا 

 

) یوضح معیار الحكم على درجة موافقة المبحوثین على عالقة السلوك التنظیمي 28الجدول رقم (

 للمؤسسة التعلیمیة والمردود التربوي.

 

درجة المالءمة / الممارسة مدى المتوسط الحسابي 

منخفضة جدا  1.80

منخفضة  1.80-2.60

متوسطة  2.60-3.40

مرتفعة  3.40-4.20

مرتفعة جدا  5 -4.20
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 ات) یوضح استجابات المبحوثین حول درجة ممارسة القیادة التحصلیة بمؤسس29( أما الجدول رقم

 التعلیم الثانوي.
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التكرارات 

العبارات  الرقم 
دائما  غالبا  أحیانا  أبدا  نادرا

% % % % % 

1 1.39 2.80 
خلق جو بالثانویة یساعد  127 90 124 90 76

على حسن تمدرس 
 التالمیذ.

01 
15% 17.80% 24.5 % 17.80% 25.0% 

3 1.25 2.24 
متابعة سیر الدروس  198 107 122 44 36

 02 بنفسھ  باستمرار.
7.1% 8.7% 24.1% 21.1% 39.1% 

2 1.44 2.63 
متابعة غیابات التالمیذ  152 111 103 58 84

وتأخراتھم  باستمرار.  03 
16.6% 11.4 20.3 21.07 30% 

4 1.08 2.04 
القیام بالزیارات الدوریة  203 146 111 30 17

لألقسام للسماع النشغاالت 
 التالمیذ.

04 
3.4% 5.9 21.9% 28.8% 40% 

7 1.16 1.99 
تقدیم الدعم المعنوي  236 123 91 31 26

 05 والمادي للتالمیذ.
5.1% 6.1% 17.9% 24.3% 46.5% 

4 1.22 2.04 
26 48 84 111 238 

إشراك التالمیذ في القضایا 
التي تخص تمدرسھم.  06 

5.1% 9.5% 16.6% 21.9% 46.9% 

6 1.31 1.87 
لو كنت مسؤوال ھل تقوم  20 43 50 94 300

بتغییر طریقة تسییر إدارة 
 الثانویة.

07 
59.20% 18.5% 9.9% %8.5 %3.9 

 2.22 
 

ھتمام الباحثین في علم اجتماع التربیة إھم المجاالت التي نالت أتعتبر البیئة المدرسیة  مجال من 

و تحلیل العوامل الداخلیة للمدرسة، والتي لھا وغیرھم من الباحثین في المجال التربوي، من خالل دراسة 

عالقة بالجو الدراسي الذي یطبعھا، ومدى تأثیر ذلك على التحصیل الدراسي للتالمیذ، ومن بینھم "ویلر عام  

، وراتر 1976م، ودعمھا بلوم عام 1979،1981 م، 1975 م، وعززھا ولبر بروكوفر وأخررن عام 1932
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 و غیرھم. مؤكدین على أھمیة العوامل الداخلیة للمدرسة  1987م، وبوشارد 1983 و التبیني عام 1979عام 

و مدى تأثیرھا في عملیة تشكیل و بلورة المخرجات التعلیمیة. و لھذا درسوا تأثیر الخصائص المدرسیة 

ھتمام التلمیذ بالتعلم  إ، ومدى )1(على تشكیل المخرجات التعلیمیة كمستوى التحصیل ، و نوعیة الطموحات"

ثبتتھ الكثیر من الدراسات التي تلت تلك الفترة الزمنیة. أوبناء مستقبلھ العلمي والمھني، وھذا ما 

فالمؤسسة التعلیمیة "مكانا ینظم بحیث تكون بیئة صالحة إلستثارة فضول الطفل، وتحریض میولھ 

والكشف عن قدراتھ، وإمداده بالغایات ، والوسائل والطرائق التي یستطیع بواسطتھا أن یرضي فضولھ، وأن 

 )2(یحقق رغباتھ، وأن یستعمل مواھبھ، وأن یحقق أھدافھ"

فعلى اإلدارة المدرسیة وعلى رأسھا المدیر توفیر كل الظروف والوسائل واإلمكانیات المتاحة  وتوفیر 

 مارس 2 المؤرخ في 176 من القرار رقم 02الجو الدراسي الذي یسمح بتحقیق ذلك، كما جاء في  المادة 

 والذي یحدد مھام مدیر مؤسسة التعلیم الثانوي. والتي مفادھا " یكون مدیر مؤسسة التعلیم الثانوي 1991

مسؤوال عن حسن سیر المؤسسة، وعن التأطیر والتسییر التربوي واإلداري فیھا ویخضع لسلطتھ جمیع 

وكل مھمة، توفیر ذلك الجو الدراسي بالدرجة األولى للمدیر أن المشرع الجزائري أالموظفین". وھذا یعني 

نطالقا من مكانتھ وسلطتھ وعلى عاتقھ تقع تلك المسؤولیة. إ

راء التالمیذ المبحوثین التعكس ذلك من خالل المعطیات المتوصل الیھا والتي توضحھا أن أإال 

"خلق جو بالثانویة ن مدیر المؤسسة التعلیمیة یعمل على أعاله والتي مفادھا: أ) في الجدول 1العبارة رقم (

 ما یعني أن درجة موافقة 2.80 حیث بلغت قیمة المتوسط الحسابي لھا بـیساعد على حسن تمدرس التالمیذ".

ن ھناك أ، وھذا یدل على %25جابت النسبة الغالبة بـ (ابدا) وبنسبة قدرت بـأالمبحوثین علیھا متوسطة. و 

ن أي أ، 15% منھم من یرون عكس ذلك وبنسبة 76فئة من المبحوثین من یقرون بھذه الحقیقة، في مقابل 

مدیر الثانویة یعمل على تحقیق الظروف والعوامل المساعدة على تمدرس التلمیذ في جو صحي یحقق ذلك. 

ن ھذا الجو الدراسي أي أ، %24.5جاب بـ (احیانا) وبنسبة قدرت بـ أفي حین ھناك من منھم من 

وقاتا وینعدم في أخرى، وھذا قد یرجع الى طبیعة الفترة الدراسیة التي یعیشھا التلمیذ، ففي بعض أیتوفر 

األحیان تستقر المؤسسات التعلیمیة ویعمھا اإلنضباط نتیجة لمتابعة المدیر لسیر العمل بھا، والسھر على 

. 207، ص 2002،  المكتب الجامعي الحدیث األزارطیة ، االسكندریة، 1 ، طعلم إجتماع التربیةعبدهللا بن عایض سالم الثبیتي،    (1)
 .87  فاخر عاقل،  مرجع سابق ، ص (2)
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توفیر الظروف لذلك وحل المشكالت التي تعترضھا، وخاصة في بدایة السنة الدراسیة،  وفي بعض األحیان 

و السنویة. أیقل ذلك وخاصة عند فترة اإلنتھاء من اإلمتحانات وقروب موعد العطالت سواء الفصلیة 

وعموما ھناك اختالف طفیف حول ھذه العبارة والتي تترجمھ استجابات المبحوثین، فإضافة الى ما 

، وھناك من 17.80 %ن ھذا الجوى (نادرا) ما یتحقق وبنسبة قدرت بـ أذكر حولھا، فھناك منھم من یرى 

 1.39. و ھذا ما یؤكده بدوره اإلنحراف المعیاري والمقدر بـ  صرح بـ (غالبا)  وبالنسبة ذاتھا.

ف فیما بینھا من حیث التباین  في  خصائص ھذه المؤسسات التعلیمیة، واختھناك   نأوھذا یدل على 

طبیعة القیادة و نوع السلطة والقرارات التي تبنى وتتخذ على إثرھا. ما یفسر التباین في مستوى التحصیل 

و اإلمتحانات الرسمیة، كشھادة البكالوریا. وھذا ما أوالنتائج المدرسیة المحققة سواء في اإلمتحانات الفصلیة، 

تؤكده النتائج المحصل علیھا من طرف المؤسسات المعنیة بالدراسة والتي تم اإلشارة الیھا في الجدول 

ن أنتمائھا لمنطقة حضریة واحدة إال إ)  في الفصل السابق. فرغم تشابھ الظروف المادیة بھا، و20رقم(

النتائج المدرسیة.  ذلك لي إخرى، كما تشیرأمردودھا یختلف من واحدة الى 

ن ھناك فارق أن نسب النجاح ورتب المؤسسات التعلیمیة، أحیث تظھر نتائج المقارنة بین الثانویات 

وفي المقابل ھناك من تحصل على نسبة  %. 40.56فیما بینھا، فھناك منھا من حقق نسبة نجاح قدرت بـ 

. 2013 درجة في دورة 16ي بفارق أ فقط،  %24.39نجاح  ـ

حتلت ھذه العبارة المرتبة األولى من بین العبارات التي تقیس درجة ممارسة القیادة إھذا وقد 

ن معظم التالمیذ یقرون بعدم توفر الجو الدراسي المالئم أالتحصلیة في مؤسسة التعلیم الثانوي.  وھذا یعني 

والذي یساعد على حسن التمدرس. 

ن للمدیر والنمط القیادي أھمیتھ في نجاح التلمیذ، ونجاح بذلك الفعل التربوي، وبطبیعة الحال أرغم 

الذي یتبعھ  دور كبیر وھام في ذلك. وھذا ما تؤكده العدید من الدراسات .  

ختبار العالقة بین النمط القیادي لمدیر إلى إ)  دراسة ھدفت 2002ھوكنز(جري أ وفي ھذا الشأن 

المدرسة كما یدركھ المعلمون وبین المناخ المدرسي في المدارس الثانویة العامة في والیة نیوجیرسي في 

) مدیرین وجمیع المعلمین في تلك المدارس البالغ 9الوالیات المتحدة االمریكیة ، وشملت عینة الدراسة (
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ن السلوك القیادي لھ أثر ھام على المناخ العام للمدرسة أظھرت نتائج الدراسة أ وقد .) معلما133عددھم (

. )1 (كثر الى النمط الداعم واقل الى النمط الموجھ كان المناخ اكثر انفتاحا.أوكلما كان السلوك القیادي یمیل 

ن یكون لھا قائد فعال، ومثل ھؤالء أن المدارس الفعالة یجب أ) على 1988كما أكد مارشال ساكسن(

ن یخلقوا ویطبقوا رؤیة لثقافة المدرسة. والتي تحتوي على قیم اإلنجاز والتحفیز على أالقادة یستطیعون 

النجاح ورفع الروح المعنویة لكل العاملین بھا، لتشجیع  التلمیذ وحفزه على النجاح، ھدفھا األساسي وخاصة 

ر دوره و البحث عن يفي الوقت الحالي، الذي یشھد تحوالت مجتمعیة، وعالمیة تتطلب منھ، في كل مرة تغي

السبل واآللیات لتحقیق ذلك. 

ستھدفت الدور المتغیر للمدیر في القرن الحادي والعشرین، وتكونت عینة الدراسة من إ ففي دراسة 

ن المدیر في المدارس الثانویة ال ألى "إ مدرسا ومدرسة في مدارس مقاطعة كالیفورنیا. وتوصلت 317

یتناسب مع احتیاجات القرن الحادي والعشرین، حیث دور المدیر ال یتعدى اإللمام باألعمال التنظیمیة 

واإلداریة للعمل المدرسي، ألنھ من الضروري أن یكون المدیر في القرن الحادي والعشرین میسرا ومسھال 

. )2(لى التجانس والتناسق بینھم "إللعمل بالصورة الفعلیة، وأن یدعم التعاون الرسمي بین العاملین، بما یؤدي 

ما یھیئ بیئة مدرسیة تساعد على النجاح والتفوق، فالتحدي الذي تواجھھ المجتمعات ھو اإلستثمار في 

ساسي ومحوري في ذلك، باعتبارھا مؤسسة من أاألجیال القادمة، والتي تلعب فیھ  المؤسسة التعلیمیة دور 

خرى مكان للتربیة والتعلم واإلبداع واإلبتكار العلمي، أمؤسسات التنشئة  االجتماعیة من جھة، ومن جھة 

بتنمیة مھارات المتعلم وخلق الكفاءات، وتفجیر الطاقات.   

ومن مھام القائد التربوي األساسیة والتي تدخل ضمن عملیة اإلشراف متابعة سیر الدروس.كما حثت 

 سابقا: یتمثل دور المدیر في ھذا الجانب إلیھ اإلشارة التي تمت 176  من القرار الوزاري رقم 8المادة علیھ 

 في :

- ینسق المدیر نشاطات األساتذة المسؤولین على المادة، كما یجب علیھ أن یزور المدرسیین في 

أقسامھم و یتخذ اإلجراءات الكفیلة بمساعدة األساتذة المبتدئین، والمدرسین الذین تنقصھم التجربة  ترشیدا 

 من نفس القرار، ولذلك یلزم المدیر بالمشاركة في كل تفتیش یجري في المؤسسة على 11لعملھم حسب م

 .407  واصل جمیل حسین المومني، مرجع سابق،  ص(1)
 .175-174  ھادي مشعان ربیع، مرجع سابق،  ص(2)
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 من نفس 12ستثناء، تفتیش التثبیت الذي تقوم بھ لجان خاصة حسب مإموظفي  التأطیر والحراسة والتعلیم ب

. )1(القرار

 متابعة دفاتر أو الدرس إلقاء أثناء والحضور لألساتذة األقسامویستخدم في ذلك عدة طرق منھا، زیارة 

 إلى األحیان اللجوء في بعض أو ومراقبتھا باستمرار، وحتى اإلعتماد على تقریر دوریة لذلك، )∗(النصوص

. نائب المدیر للدراسات في ذلك

، تنص على "تكون 13/11/1991رخ في ؤ الم833 من القرار الوزاري رقم 10وفي المادة رقم 

مراقبة مواظبة التالمیذ یومیا تحت مسؤولیة مدیر المؤسسة ویباشرھا میدانیا في القسم وقاعة المذاكرة وقاعة 

 ونائب المدیر األساتذة حركتھم داخل المؤسسة كل من أثناءالمداومة والمراقد والمطعم وبصفة عامة 

للدراسات ومستشاري التربیة وفقا للمھام والصالحیات المحددة لھم". 

 

دل بھ المبحوثین من استجابات، والتي جاءت في أن الواقع التربوي ال یعكس ذلك حسب ما أإال 

) في الجدول اعاله، وفي 2معظمھا، بنفي ذلك، أي عدم زیارة المدیر لألقسام كما عبرت علیھ العبارة رقم (

ن أ أي  ،1.25، وانحراف معیاري قدر بـ2.24، وبمتوسط حسابي بلغ %39.1االختیار (ابدا) بنسبة قدرت بـ

، لمن %21.4النسبة الغالبة منھم تنفي ذلك. تلیھا نسبة ودرجة موافقة المبحوثین على ھذه العبارة منخفضة، 

 لمن ادلوا بـ (نادرا)، في حین بلغت نسبة من اقروا بذلك % .21.4نسبتھ  صرحوا بـ (احیانا)،  وما

  %   .7.1باختیارھم لـ (دائما) وبنسبة ضعیفة لم تتجاوز

كما جاءت ھذه العبارة في المرتبة الثالثة، مایؤكد ھذه الحقیقة في المؤسسات التربویة مجال المعاینة. 

فیما  ھمیة ھاتھ العملیة، بالنسبة للمدیر في اإلطالع على كل ما یجري بالمؤسسة وخاصةأفبالرغم من 

یتعلق بالجانب البیداغوجي، ومتابعة سیر الدروس وما مدى تغطیة األستاذ للمنھاج الدراسي وخاصة ألقسام 

جل التعرف على المشكالت أالسنة الثالثة ثانوي المقبلة على امتحان البكالوریا والمطالبة بإتمامھا، وكذا من 

لمساعدتھ على حلھا.  التي تواجھ األستاذ في تنفیذ المنھاج

 وفي نفس الوقت التعرف على مستوى األساتذة وإمكاناتھم التربویة والتعلیمیة، ما یساعده في عملیة 

سناد األفواج التربویة الى األساتذة مراعیا في ذلك مستوى التالمیذ، كما یسمح لھ ذلك بمتابعة مستوى إ

  وزارة التربیة، النشرة الرسمیة للتربیة، النصوص المتعلقة بتنظیم الخیاة المدرسیة، عدد خاص،  مدیریة التقویم والتوجیھ واالتصال المدیریة (1)
. 46 ، ص 2005الفرعیة للتوثیق، مكتب النشر، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر، حویلیة ، 

  دفتر النصوص عبارة عن سجل یومي،  یسجل فیھا االستاذ كل النشاطات التي یقدمھا في القسم مع التالمیذ بما فیھا، محتوى الدرس وكذا الفروض  ∗
واالمتحانات التي یجریھا، وھو سجل ھام، یمكن للمدیر االطالع علیھ باستمرار وھو وسیلة ھامة لمتابعة عمل االستاذ وتقویمیھ من طرف مفتش 

 المادة.
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التالمیذ ومدى فھمھم لھذه الدروس للبحث عن الطرق العالجیة لذلك، بالتعاون مع الفریق اإلداري والتربوي 

ولیاء التالمیذ اذا استدعت الضرورة لذلك. أو حتى مع أللمؤسسة، أو مفتش المادة، 

فضال عن إثراء المادة الدراسیة وتوفیر الكتاب المدرسي، والوسائل التعلیمیة الالزمة. وھذا یتطلب 

 .ن یكون ملما بالمناھج الدراسیة، ولھ فكرة على كل ماھو جدیدأمنھ 

یعمل المدیر على متابعة غیابات التالمیذ ) والتي مفادھا "3وفي نفس المنحى جاءت العبارة رقم (

راء التالمیذ حول ھذه الحقیقة في الواقع األمبریقي التربوي الذي تعیشھ أ لتكشف عن خراتھم  باستمرار".أوت

ي بـ (ابدا) أمؤسساتنا التربویة، والتي كانت في غالبھا كما ھو الحال بالنسبة  للعبارت التي سابقتھا بالنفي، 

ن ھناك اختالف في المقابل أ، ما یبین 1.44نحراف معیاري إ، 2.63، وبمتوسط حسابي بلغ %30وبنسبة 

نوعاما في استجابات التالمیذ، رغم أن درجة الموافقة علیھا منخفضة، حسب مابینتھ قیمة المتوسط 

، بالنسبة % 11.4، وما نسبتھ % 16.6الحسابي،حیث صرح البعض منھم بـ (دائما) وبنسبة قدرت بـ

قروا بـ (غالبا). أللمبحوثین الذین 

كدوا ذلك بـ (نادرا). ویعود ھذا أ، لمن % 21.7جابوا بـ (احیانا)، وأ، لمن %20.3في حین بلغت نسبة 

لى خصوصیة كل مؤسسة، واختالف في الممارسات القیادیة للمدیر في إاالختالف في استجابات المبحوثین، 

 ابالمؤسسات التربویة المعنیة بالدراسة و الخلفیة  التي لدیھاثناء تواجدهأ، ةه الباحثتھذا الجانب وھذا ما الحظ

 لھذا المیدان، لفترة معتبرة في اھا من خالل معایشتھتعن طبیعة كل مؤسسة تربویة بمدینة المسیلة والتي كون

العمل التربوي كعضو في الفریق اإلداري إلحدى المؤسسات التربویة كما سبق وان اشرنا لذلك، وكان 

خر. أ من ممارسات تختلف من مدیر الى ةه الباحثتھذا الموضوع الھام،  لما رأول ھاعامل مھم في اختیار

 وبطبیعة الحال ھذه الممارسات والسلوكیات ھي التي تطبع الجو العام للمؤسسة التعلیمیة وتفرض 

علیھا، نمطا معینا  وبیئة خاصة، وكما ذكرنا یفسر التباین بینھا في ما یخص النتائج المدرسیة المحققة، وقد 

 لھذه الدراسة، ومعرفة ا  التأكد  من ذلك، من خالل اجرائھة  الباحثأتساسي في ذلك. و لذا ارتأیكون عامل 

راء التالمیذ حول ذلك .  أوجھة 

راء التالمیذ أن ھناك تقصیر من بعض المدراء حسب أن وكما تبین من النتائج المتوصل الیھا، أإال 

في متابعة  غیابات التالمیذ وتأخراتھم ومواظبتھم، وھذه من المھام األساسیة المنوطة بھم، كما تنص على 

 من القرار الذي یحدد مھام المدیر،والذي ینص على " یقوم مدیر المؤسسة بمتابعة مواظبة 09علیھ المادة 

التالمیذ بصفة مستمرة ویتخذ جمیع التدابیر الالزمة في حالة االخالل بھذا" . 
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نحراف إذا تكررت على إ رغم اھمیتھا بالنسبة لتمدرسھم، وفي الوقت ذاتھ مدى خطورة ھذه الظاھرة 

و تسربھ من المؤسسة التعلیمیة، خاصة في وقتنا الحالي الذي تشھد فیھ المؤسسات التربویة عزوف أالتلمیذ، 

التالمیذ عن الحضور الیومي للدراسة، وخاصة مع وجود البدیل بالنسبة للتلمیذ وھو الدروس الخصوصیة 

التي دفعت بالبعض من التالمیذ الى التغیب وعدم حضور بعض الحصص الدراسیة. 

ن عالم المراھقین في الزمن الحالي یعیش في زمن التكنولوجیا الحدیثة وثورة المعلومات و أ"كما 

شبكة االتصاالت العریضة والمتسعة ، فالمراھق اآلن ال یخضع فقط لتأثیرات البیئة المادیة المباشرة التي 

تتمثل في الحي والمنطقة السكنیة التي یعیش فیھا، ولكن یتعایش مع ثقافات وقیم واتجاھات تنبع من 

مجتمعات مختلفة ومتباعدة األطراف ... باإلضافة إلى ما یمكن استدعاؤه من شبكات اإلنترنت وما یراه من 

. تؤثر على سلوكھ وأدائھ، ومواظبتھ وخاصة اذا كانت لھ رفقة سوء خارج )1(أفالم على قنوات عدیدة

المؤسسة التعلیمیة تشجعھ على ذلك.  

و تحدث نتیجة " لكراھیة الطالب للمدرسة أو فشلھ الدراسي أو سوء عالقاتھ فیھا، أو المرض أو عدم أ

خرى. أو ألسباب أ . )2(تكیفھ مع األوضاع المدرسیة "

لى تحدید طبیعة عدم اإلنتظام والحضور المدرسي بین إ) وھدفت 1990ففي دراسة قام بھا بارون (

التالمیذ في المدارس الثانویة والتعرف على األسباب المتعلقة بھذا الغیاب ووضع اقتراحات وتوصیات تھدف 

ن أوضحت النتائج أ طالب في الحضر بوالیة كادونا النیجریة، و 200لى عالج كیفیة الغیاب. وقد اختار إ

میة األبوین وعدم قبول التالمیذ للمنھج الدراسي، وضعف العالقة أسباب غیاب التالمیذ، إنما یرجع الى أھم أ

بین المعلم والتلمیذ ونقص التشاور مع األباء بخصوص التالمیذ، باإلضافة الى اتباع المدرسة االجراءات 

 )3 (الروتینیة في أخذ غیاب التالمیذ، وعدم متابعتھا بالشكل المطلوب.

ھم المشكالت التي تعاني منھا المؤسسات التعلیمیة، والتي تتطلب متابعة ألذا باتت ھذه المشكلة من 

واھتمام ومعالجة من طرف المدیر شخصیا ألنھا تدخل ضمن وظائفھ المتعلقة بعملیة الرقابة. 

فبالرغم من امكانیة قیامھ بتفویض ھذه المھمة الى جھاز الرقابة وعلى رأسھا مستشار التربیة، والذي 

یقدم لھ حصیلة عن وضعیة ھذه الغیابات، سواء الیومیة عن طریق االطالع عن التقریر الیومي الذي ینجزه 

خذ صورة عنھا، إال ان ھذا ال یعني أو الشھریة من خالل مراقبة دفتر غیابات التالمیذ، وأمستشار التربیة، 

. 181  حسین حسن سلیمان، مرجع سابق، ص (1)
 .32  عدلي سلیمان، مرجع سابق،،ص، (2)
 .345-344، مرجع، سابق، صاالدارة المدرسیة في االلفیة الثالثة  احمد ابراھیم احمد، (3)
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ذا تفاقمت ھاتھ الظاھرة وزادت عن حجمھا الطبیعي إن تترك لھ المھمة الكاملة في معالجتھا، خاصة أ

و وقوع ظرف خاص للعائلة. أوالمألوف نتیجة لظروف خاصة للتلمیذ كالمرض، 

خذ التدابیر الالزمة لذلك، كاستدعاء التلمیذ الذي تكررت غیاباتھ والحدیث معھ أبل  یجب علیھ 

ن اقتضت الضرورة  لمعالجة ھذا المشكل لدى التلمیذ، إشخصیا ، وإعالم االولیاء بذلك، مع استدعائھم 

 على سلوكھ.  حتىوأثار وخیمة على تمدرسھ ونجاحھ، أوالذي قد تكون لھ 

) في نفس السیاق، والتي كان موضوعھا، حول الزیارات الدوریة  للمدیر 4وتذھب العبارة رقم(

 فكانت  معظم أرائھم بعدم حدوث ذلك، وھذا ما ادال بھ حوالى .لألقسام النھائیة إلسماع ألنشغاالت التالمیذ

 .%40 باجابتھم بـ (ابدا) وبنسبة  منھم مبحوث203

، وھي قیمة منخفضة في مقابل تشتت 2.04وما یؤكد ھذا احصائیا، ھو قیمة الوسط الحسابي المقدرة بـ

، ما یعني أن درجة الموافقة علیھا منخفضة، والغلبة للنافین لھذه 1.08معبر عنھ بانحراف معیاري یقدر بـ

الحقیقة العملیة الحساسة و الھامة، لضمان سیر حسن للدروس وتحقیق نتائج دراسیة حسنة. وتدعمھ كذالك  

 لمن ادلوا بـ (دائما) وھي نسبة ضعیفة %3.4، لمن صرحوا بـ (نادرا)، وفي المقابل مانسبتھ %28.8نسبة 

 جدا.

ن الواقع األمبریقي، یكشف عن غیاب الكثیر من الممارسات القیادیة الفعالة، والتي لھا عالقة إومنھ ف

داء المؤسسة التعلیمیة. ومنھا االتصال بالتالمیذ، عن طریق زیارة األقسام والتي أكبیرة بأداء المسیرین ومنھ 

 المتضمن مھام مدیر مؤسسة 176 من القرار الوزاري رقم 8تدخل ضمن مھامھم كما نصت علیھا المادة 

ن تمت االشارة الیھ. إالتعلیم الثانوي، والتي سبق و

 لسماع إلنشغاالتھم ومعرفة حاجیاتھم ومتطلباتھم، والمشاكل التي تعترضھم، للعمل على تذلیلھافضال 

عن التقرب من التالمیذ، وتشجیعھم وتحفیزھم على العمل وتحقیق نتائج دراسیة مرضیة. كما لھا فوائد 

 االدارة المدرسیة.  علىخرى  تعود على التلمیذ واألستاذ وحتىأ

ن الزیارة الصفیة، تمكن المدیر من الوقوف على حقیقة الموقف أ حیث یرى محمد عبد القادر عابدین 

التعلیمي التعلمي وجمع المعلومات عنھ مباشرة، والكشف عن صعوبات التعلم ومعوقاتھ، وتقویم العمل داخل 
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كتشاف حاجات المعلمین وقدراتھم ومواھبھم، والوقوف على إدارة المعلم الصفیة، وإغرفة الصف، وتقویم 

. )1(حاجات المتعلمین للتخطیط لتلبیتھا

: )2(ھداف الزیارة الصفیةأن من أما محمد حسن العمایرة، فیرى أ

- مالحظة المواقف التعلیمیة التعلمیة مباشرة وعلى الطریقة الطبیعیة. 

معلمین الفعلیة للتخطیط لتلبیتھا. ل- الوقوف على حاجات الطالب وا

- تقویم مدى تنفیذ المعلمین لما اتفقوا علیھ مع المدیر. 

ساسیة عن المشكالت التعلیمیة المشتركة للطالب. أ- جمع معلومات 

- مالحظة مدى تقدم الطالب وتفاعلھم مع المعلم. 

) أن المدیر ومساعدیھ الذین یبحثون باستمرار عن اتصاالت رسمیة وغیر 2001لقد كتب بیتي(

رسمیة مع الطلبة والھیئة التدریسیة، إنما ھم في طریقھم ألنسنة البیئة واإلرتقاء بالمعنویات وتقلیل صراع 

.  في الوقت الحالى. وھذا ما یحتاجھ تالمیذنا من دعم وتشجیع)3(الضبط

وقد یرجع غیاب مثل ھذا اإلجراء إلنشغال معظم المدراء باألمور اإلداریة، ومالزمة المكاتب، إلنجاز 

التقاریر والوثائق اإلداریة العدیدة، ما جعل من اإلدارة المدرسیة في الجزائر مجرد جھاز  یطغى علیھا 

الجانب اإلداري والروتیني، أكثر من الجانب التربوي والبیداغوجي والمتابعة الفعلیة لحسن تمدرس التالمیذ 

. )∗(مقابلة معھمالدلى بھ المدراء والنظار أثناء اجراء  أحسب ما

 لتوضح بدورھا قضیة ھامة بالنسبة للتلمیذ في المرحلة )5رقم (وفي نفس اإلتجاه جاءات العبارة 

ن المدیر "یعمل على أ والتي تنص على ،النھائیة المقبل فیھا على امتحان مصیري وھو شھادة البكالوریا

 من المبحوثین یؤكدون غیاب ھذا اإلجراء في مؤسساتھم 286تقدیم الدعم المعنوي و المادي للتالمیذ" ، لنجد 

، من التالمیذ من یرون عكس ذلك، %5.1مقابل  ، وھي قیمة ال یستھان بھا%46.5من طرف المدیر، وبنسبة

. 195  محمد عبد القادر عابدین، مرجع سابق،  ص (1)
 .185  محمد حسن العمایرة، مرجع سابق،  ص(2)
 .241  واصل جمیل حسین المومني، مرجع سابق،  ص (3)
 .2014 أفریل 15 مساءا بتاریخ  15 مقابلة اجریت مع نائب المدیر للدراسات بثانویة عبد هللا بن مسعود، على الساعة  ∗
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ن ھناك من المؤسسات التعلیمیة مجال المعاینة، أجابتھم بـ (دائما)، وھي نسبة ضعیفة جدا، و ھذا یعني ستبإ

والغالبیة منھم، من یفتقد تالمیذھا لذلك من وجھة نظر التالمیذ، وھذا ، من مدیرھا یقوم بتقدیم الدعم للتالمیذ

، %24.3 تفاق التالمیذ حول ذلك، فما نسبتةإما كشفت عنھ المعطیات الجدولیة في مناحیھا الكمیة،  ب

، لمن اقروا بـ (احیانا). %17.6صرحوا بـ (نادرا)، تلیھا 

 أن موافقة المبحوثین علیھا یظھر. 1.16نحراف معیاري إ، و1.99 المتوسط الحسابي البالغ كما أن

منخفضة جدا. واحتاللھا بذلك المرتبة السابعة من بین العبارات في ھذا المحور. 

 وخاصة ،ھمیة ھذه القضیة بالنسب للتلمیذ الذي ھو بحاجة ماسة لمن یدعمھأحد أوال یخفى على 

یجابي یصدر منھ ، یكون إي تعامل أو أي سلوك أن أالمدیر، المسؤول األول عن المؤسسة وبطبیعة الحال 

وب نحو تطویر ھذه الجوانب  ؤ فالبد للمدیر من السعي الد،ثر كبیر على التلمیذ من الناحیة المعنویةألھ 

الھامة وتحسینھا في العملیة التعلیمیة. 

ویرى عبد المؤمن الفقي جملة من الوسائل لرفع الروح المعنویة، ومنھا: 

 .دارة المؤسسة التعلیمیة والتنفیذ الفعلي للقوانین واللوائحإاشراك األساتذة والتالمیذ في - 

و تلمیذ وتطبیق الموضوعیة والمساواة. أستاذ أي أ العدالة وعدم التحیز الى -

. والثناء علیھم بما یحققونھ من )1(دارة المدرسة والتالمیذ...في كل ما یخصھمإ و تبادل الرأي بین 

نتائج دراسیة، وما یقمون بھ من سلوكات اجتماعیة طیبة. 

ن یوفره من دعم مادي، كتوفیر الوسائل التعلیمیة والتكنولوجیة الحدیثة أنھیك عن ما یمكن 

والتجھیزات، والكتب والمراجع التي یحتاجھا التالمیذ، ومتابعة نظافة األقسام والمؤسسة التعلیمیة، ومكافأة 

شرنا سابقا، التالمیذ الذین یبدون سلوكات وأفعال حسنة، داخل  أالتالمیذ الحاصلین على نتائج دراسیة، وكما

و القائمین على أنضباطا بقوانین المدرسة، إعارة  من المكتبة، واألكثر إالمؤسسة التعلیمیة،  كالتالمیذ األكثر 

و المشاركین في حماالت تطوعیة لنظافة المؤسسة التعلیمیة أالنشاطات العلمیة والترفیھیة والریاضیة، 

و تنظیم رحاالت لھم لتحفیزھم، وفي المقابل، حتى یصبحوا قدوة أوتزینھا،بتشجیعھم مادیا، كتقدیم جوائز ، 

. 182، ص 1994،  بنغازي، جامعة قاریونس، 1 طاإلدارة المدرسیة المعاصرة،  عبد المؤمن الفقي ، (1)
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لغیرھم من التالمیذ، وھذا بطبیعة الحال لھ تأثیر على نتائج التالمیذ الدراسیة، وعلى تربیتھم على القیم 

السمحة. 

بداء إیستوجب منھم  فضال عن مشاركتھم في مختلف القرارات التربویة التي تخص تمدرسھم والتي

دارة المؤسسة، كي نربي فیھم القدرة على تحمل المسؤولیة والمشورة عند مواجھة إرائھم وأفكارھم مع 

العقبات واألزمات. 

عطائھ الفرصة في إولیة من المشاركة و ؤنجع من تعوید التالمیذ على الحریة والمسأفال توجد وسیلة 

عملیة صنع القرارات والتعایش مع نتائج ھذه القرارات،  التي یكسب من ورائھا خبرة وتجربة وثقة بالنفس 

فراد أتساعد على نمو شخصیتھ من جوانبھا المختلفة وخاصة، فیما یتعلق بالتواصل والتفاعل مع غیره من 

المجتمع. فعملیة صنع القرار من المھام الجوھریة للمدیر، لذا فقد وصفت بأنھا قلب االدارة. والمحور الذي 

تدور حولھ عملیاتھا، ووظائفھا، وكافة األنشطة األخرى. لذا یعتبر اتخاذ القرار المحك الحقیقي لقدرة القادة 

اإلداریین على القیادة. 

شراك  إي مدى أ) والمتعلقة بھذا الموضوع، 6ن المعطیات الكمیة، والتي تعكسھا العبارة رقم (أال إ

، وما یعادل 238 ادلى معظم المبحوثین والبالغ عددھم .المدیر للتالمیذ في القضایا التي تخص تمدرسھم

       ، لمن ادلى بـ %21.9بدا) ، تلیھا بالترتیب (أ، بعدم تأكید ذلك من خالل استجاباتھم بـ %46.90نسبتھ 

، لمن صرحوا بـ (غالبا)، وتأتي في األخیر استجابات %9.5، لـ (احیانا)، و%16.6( نادرا)، وماقیمتھ 

ن مدیرھم یشركھم في القرارات التي تخص تمدرسھم وبنسبة ضئیلة، قدرت أالمبحوثین، من یرون 

ن  اتفاق  المبحوثین حول ھذه القضیة، جاء بدرجة منخفضة، حسب ما تؤكده قیمة أ،  وھذا یعني %5.1بـ

. كما جاء ترتیب ھذه العبارة في الرتبة 1.22، واإلنحراف المعیاري المقدر بـ2.04المتوسط الحسابي البالغة 

الرابعة. 

وتأتي ھذه القضیة لتكشف عن طبیعة السلوك القیادي لبعض مدراء المؤسسات التعلیمیة بالجزائر 

والبعید كل البعد على ما تنادي بھ التربیة الحدیثة فیما یخص التعامل مع التلمیذ في القرن الواحد والعشرین 

ن ینھض بالبالد، ویقودھا الى اعلى القمم. أوالذي ننتظر منھ 
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فبما رحمة من تخاذ القرارات، في قولھ تعالى" إن دیننا الحنیف یحث على مشاركة األخرین في أكما 
هللا لنت لھم ولو كنت فظا غلیظ القلب ال نفظو من حولك فاعف عنھم واستغفر لھم وشاورھم في 

ي مجال. أھمیة ھذا األمر ألي قائد في أ. وھذا دلیل رباني عن )1("االمر

 في دراستھ الموسومة )2004وھي نفس النتیجة التي توصل الیھا الباحث  مسلم عبد الحمید مسلم (

بــ" تصور مقترح لتطویر أداء مدیر المدرسة الثانویة كقائد تربوي في محافظة غزة في ضوء اتجاھات 

داء و أجراھا على عینة من المدراء والمعلمین، للوقوف على أمعاصرة في اإلدارة المدرسیة" والتي 

 :)2(ممارسات القادة التربویین، وتوصل من خاللھا الى

- أن معظم مدیري المدارس یركزون في عملھم على المجال اإلداري. 

- أن الكثیرین من المدیرین الیشاركون المعلمین والتالمیذ في عملیة اتخاذ القرار، وال یتم إعطاؤھم 

 الفرصة الكافیة للمشاركة الفعالة في االجتماعات.

من خالل ما توصلت الیھ من نتائج في في نفس الرأي ) 2008كما تشترك معھ الباحث سھى سرور(

جرتھا على على عینة من المدراء،  أداء المدیرین، من خالل الدراسة التي أھذه العملیة الھامة، في تحسین 

: )3(وتوصلت الى ضرورة

عباء للرقي أیة مشاركتھ في إدارة المدرسة، ومایقع على كاھلھ من مهأتوعیة المجتمع المحلي ب -

بالعملیة التعلیمیة. 

تخاذ القرارات المالئمة إجتمع المحلي في م- إشراك كل من المدیرین والمعلمین والطالب وال

والمناسبة واحتیاجات المدرسة والتأكید على النظام المدرسي والعملیات التعلیمیة ال یمكن أن تتحسن إال 

بالتعاون البناء والمثمر والمشاركة اإلیجابیة بین عناصر النظام التعلیمي.  

ثر اشتراك المعلمین في أ) دراسة ھدفت الى التعرف على 1997جرى جونس (أ وفي نفس االتجاه 

صنع القرار على الروح المعنویة للعاملین، وعلى إنجاز الطلبة في الوالیات المتحدة، و ھدفت الدراسة 

كذالك إلى بحث العالقة بین اشتراك المعلمین في صنع القرار، والروح المعنویة لدیھم، و أثر ذلك على نتائج 

 معلم،. وقد أظھرت النتائج أن المعلمین الذین 400الطلبة في والیة تكساس.و تكونت عینة الدراسة من 

. 159  سورة آل عمران، االیة (1)
 العوامل المدرسیة المؤثرة في تطویر اداء مدراء المدارس الثانویة بمحافظة غزة في ضوء مفھوم تحلیل النظم عبد القادر خالد رباح ابو على،  (2)

، رسالة ماجستیر مقدمة استكماال للحصول على درجة الماجستیر في اصول التربیة، قسم االداریة التربویة ، كلیة التربیة، غیر منشورة، االداریة
 .92، ص2010جامعة االزھر، غزة، 

. 93  المرجع نفسھ،  ص (3)
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شاركوا في صنع القرار كان الرضا الوظیفي لدیھم أعلى وكذلك أظھرت النتائج أن تحصیل الطلبة لدیھم 

.  )1(كان أعلى من المعلمین الذین لم یشتركوا في صنع القرار

.  وغیرھاھمیة كبیرة في التراث النظري، وفي سوسیولوجیا اإلدارة التربویةأ ھذا وقد نال ھذا األخیر 

ھمھا مؤلف (وظیفة اإلداري) أ وخاصة بعد صدور بعض المؤلفات التي تعالج السلوك اإلداري ،من 

كدت علیھا أم، وركز فیھ على بعض المقومات ذات الصلة بالمنظومة اإلداریة وقد 1938(لبرنارد)عام 

الكتابات الالحقة ألھمیتھا التطبیقیة ومنھا مفھوم التنظیم الرسمي والالرسمي ونقاط اإللتقاء وعالقات التفاعل 

فراد التنظیم ومفھوم القرار وخطوات إصداره أبینھا، ومفھوم التنظیم المؤسسي والعملیات االجتماعیة بین 

) و أبرز ما 1976والقائد اإلداري ومواصفاتھ ومھامھ، تلي ذلك صدور مؤلف ( السلوك االداري) (لسیمون 

. )2(فیھ مفھوم رجل اإلدارة و أھمیة صنع القرار من قبل السلطة االداریة وطبیعتھ في العملیة االداریة

لتأسس ھي وغیرھا من البحوث والدراسات والممارسات اإلداریة المختلفة عبر مر العصور، لظھور 

تقوم على أساس أن برزھا في ھذا المجال نظریة صنع القرار والتي  "أنظریات في الفكر اإلداري من 

اإلدارة نوع من السلوك یوجد بكافة التنظیمات اإلنسانیة أو البشریة وھي عملیة التوجیھ والسیطرة على 

النشاط في التنظیم االجتماعي ووظیفة اإلدارة ھي تنمیة وتنظیم عملیة اتخاذ القرارات بطریقة وبدرجة 

وكفاءة عالیة، ومدیر المدرسة یعمل مع مجموعات من المدرسین والتالمیذ وأولیاء أمورھم والعاملین، أو مع 

أفراد لھم ارتباطات اجتماعیة ولیس مع أفراد بذاتھم. وتعتبر عملیة اتخاذ القرار ھي حجر الزاویة في إدارة 

أي مؤسسة تعلیمیة، والمعیار الذي یمكن على أساسھ تقییم المدرسة ھي نوعیة القرارات التي تتخذھا اإلدارة 

المدرسیة والكفایة التي توضع بھا تلك القرارات موضع التنفیذ، وتتأثر تلك القرارات بسلوك مدیر المدرسة 

 .)3(وشخصیتھ والنمط الذي یدیر بھ مدرستھ"

تخاذ إفبالرغم من نتائج ھذه البحوث وغیرھا والتي تنادي بضرورة تشجیع المشاركة الجماعیة في 

ن معظم المدراء في مجتمع الدراسة ال یعملون أالقرارات المتعلقة بالسیر الحسن للمؤسسة التعلیمیة ، إال 

و الى تخوفھم، من مشاركة غیرھم في القرارات التي یتخذونھ وھذا أبھذا وھذا قد یعود الى جھلھم بأھمیتھا، 

ما اثبتتھ بعض الدراسات، والتي توصلت الى وجود بعض التحفظات لدى المدیرین حول ھذه القضیة، نتیجة 

  )4 (لبعض االثار السلبیة التي قد تسببھا والتي احصاھا "ھادي مشعان ربیع " في مایلي:

قد یؤدي إشراك لمدرسین وتالمیذ في اتخاذ القرار إلى زیادة طموحھم واتساع توقعاتھم إلى المشاركة - 

في مجاالت أخرى ال تتناسب طبیعتھا مع إشراكھم فیھا، مثل رأي التالمیذ في تكوین لجان االمتحانات. 

الجودة الشاملة وأنماط القیادة التربویة وفقا لنظریة ھیرسي وبالنشارد وعالقتھا بمستوىي الرضا الوظیفي   محمود عبد المسلم الصلیبي، (1)
 .136،  ص2008، دار الحامد للنشر والتوزیع عمان، 1، طلمعلمیھم وادائھم

 .84  محمد على شمس الدین، اسماعیل محمد الفقي، مرجع سابق،  ص(2)
 .97-96واصل جمیل حسین المومني، مرجع سابق،  ص   (3)
 .95  ھادي مشعان ربیع، مرجع سابق،  ص (4)

                                                           



 

330 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 عرض البیانات وتحلیلها والنتائج العامة للدراسة: السادسالفصل 

تستغرق القرارات التي تتخذ بطریقة المشاركة و الدیمقراطیة وقتا طویال أكثر من التي تخذ من قبل - 

المدیر بمفرده، ولذلك ال یصلح أسلوب المشاركة في حاالت الطوارئ والحاالت التي تتطلب قرارا سریعا. 

- إذا كانت أھداف المدرسین و التالمیذ متعارضة مع أھداف المدیر أو أھداف المدرسة، وال تتوفر 

خفاض كفاءة القرار. نلدیھم الخبرة و الكفاءة الالزمة، فإن ذلك یؤدي إلى ضعف و إ

- قد یفھم البعض أن سبب المشاركة نتیجة قلة خبرة المدیر أو كفاءتھ وضعف ثقتھ بنفسھ. 

- تؤدي المشاركة الى شیوع المسئولیة وصعوبة تحدید من یستحق الثناء ومن یستحق اللوم، ویصعب 

تحدید مسئولیة كل فرد من القرار.  

ن لمشاركة التالمیذ في القضایا التي تخص تمدرسھم، كتحدید وبرمجة فترة أوھذا ال یعني 

و في أو في  برمجة توقیت بعض المواد، أو نوعیة المراجع التي یحتاجونھا في المكتبة، أاإلمتحانات، 

و المؤسسة أو في تزیین األقسام أبرمجة  بعض النشاطات التي تقام بالمؤسسة، وعلى تكوین  مجموعاتھا، 

اللیات التي نشرك بھا التلمیذ في العمل التربوي ألیة من آوغیرھا من القضایا التي لھا عالقة بتمدرسھم. 

، وقد یكون عامل محفز لجذبھ للمؤسسة التعلیمیة، ولتحقیق  كما نربي فیھ قیم المواطنةونشعره بأھمیتھ فیھ

نتائج دراسیة. 

ففي دراسة تحلیلیة لواقع اإلدارةالمدرسیة في التعلیم اإلبتدائي في جمھوریة مصر، تبین من نتائجھا 

تخاذ القرار من الوظائف األساسیة للقائد اإلداري في مدرستھ، لكي یقوم بتنفیذ كل ما یمكن أن إأن 

على أنھم ھم الذین یأخذون % 74یساھم في تطویر مدرستھ، طبقا لما تؤكده ھذه الدراسة المیدانیة. أجمع 

 على تنظیم وتوزیع %100 على شراء األدوات المعملیة، و%70القرار في ترمیم المباني المدرسیة، و

. )1( على تجھیز حجرات الدراسة%90قامة الحفالت المدرسیة، وإ على %100الجدول المدرسي، و

وفي حالة غیاب ھذا األمر وغیره من الممارسات السابق ذكروھا في العبارات المبینة في الجدول 

ھم المحكات والمؤشرات الدالة على التسییر العقالني والفعال للمؤسسات أ والتي تعتبر من )،29رقم(

 وعلى غیاب القیادة التحصیلیة، والتي تؤكدھا الشواھد الكمیة المتحصل علیھا، والتي نفت  وجودھا التعلیمیة،

،  ما یجعل التلمیذ ال یشعر باإلھتمام والمتابعة، ویكون  في مؤسساتنا التربویة، فئة معتبرة من المبحوثین

داء مدیرھا وبالتالي ادائھا. أغیر راضي على 

لوكنت مسؤوال ھل تقوم بتغییر " ، والتى تذھب في نفس السیاق ومفادھا)7رقم(ثبتتھ العبارة أوھذا ما 

، بـ (دائما)، وھي نسبة %59.2، وبنسبة 507 مبحوث من مجموع 300جاب أطریقة تسییر إدارة الثانویة". 

. 121- 120، مرجع سابق، ص نحو تطویر االدارة المدرسیة (دراسات مظریة ومیدانیة)  احمد ابراھیم احمد، (1)
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معتبرة تدل على عدم رضا التالمیذ، على طریقة تسییر المؤسسات التعلیمیة، ومنھ عدم رضاھم عن 

ساسي في نفور التالمیذ منھا، وقیامھم ببعض السلوكات العدوانیة أالمؤسسة ذاتھا، وقد یكون ھذا عامل 

 ثاث المؤسسة، العنف ضد األساتذة وغیرھمأوغیرھا من الظواھر السلبیة، كالتغیب عن الدراسة، وتخریب 

ضافة الى الشغب  والتمرد على قوانین المؤسسة إوالذي بدأ ینتشر بشكل رھیب في مؤسساتنا التربویة،  

ھا في صفحات سابقة من ھذه الدراسة، ما یؤثر نوغیرھا من الظراھر السلبیة األخرى التي سبق الحدیث ع

سلبا على تحصیلھم الدراسي. 

ھمھا الدراسة التي قام بھا الباحث أثبتتھ العدید من الدراسات التي بحثت في ھذا المجال ومن أوھذا ما 

) حول المشكالت السلوكیة لتالمیذ المدرسة االبتدائیة بمكة المكرمة، كما 1979جمیل یوسف منصور(

یدركھا المعلمین. وقد توصلت الدراسة إلى أن أھم المشكالت لدى تالمیذ المدارس االبتدائیة ھي مشكالت 

خالقي والخروج عن قواعد النظام والعمل المدرسي وصعوبات التوافق مع اآلخرین أتتعلق بالسلوك الال

والصفات الشخصیة غیر المرغوب فیھا والسلوك العصبي وسمات الشخصیة وكلھا تعد مصدرا لإلزعاج 

. )1(واإلضطراب في الموقف الدراسي وتؤدي بالتلمیذ الى الفشل الدراسي

 فقط من المبحوثین من ھم راضین %3.9ن مانسبتھ أھذا وحسب القراءة اإلحصائیة للجدول، یتضح 

عن طریقة تسییر مؤسساتھم باستجابتھم بـ(ابدا)، وھي نسبة ضئیلة جدا، كما جاءت قیمة المتوسط الحسابي 

 والتي تشیر الى أن درجة موافقة المبحوثین علیھا ضعیفة،  وتؤكد على عدم رضا التالمیذ 1.87المقدرة بـ 

و نتیجة لسخطھم عن الفریق اإلداري أعن طریقة تسییر مؤسساتھم التعلیمیة، لألسباب التي ذكرت 

والروتین، وعدم  دارتھم التھتم بتطلعاتھم، ولطریقة المعاملة المبنیة على الصرامةإو لكون أبثانویتھم، 

 تفھمھم لطبیعة المرحلة التي یمر بھا التلمیذ، وعدم تكوینھم في ھذا الجانب (النفسي التربوي). 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 340، مرجع سابق،  ص اإلدارة في االلفیة الثالثة  أحمد إبراھیمأحمد، (1)
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النتائج المدرسیة في ظل القیادة التحصیلیة: ب-  

 ) یوضح استجابات المبحوثین حول النتائج المدرسیة في ظل القیادة التحصیلیة.30جدول رقم(

ة 
رتب

ال

ي 
یار

مع
 ال

ف
حرا

الن
ا

بي
سا

لح
ط ا

وس
لمت

ا
 

التكرارات  العبارات  الرقم 

دائما  غالبا  احیانا  ابدا  نادرا
  

% % % % % 

4 1.67 3.11 
أشعر بالراحة عندما  179 51 78 47 152

یغیب المدیر عن 
 الثانویة.

08 
%30 %9.30 %15.4 %10.1 %35.3 

3 1.45 3.2 0 
التساھل مع االساتذة  145 72 120 79 91

 09 المقصرین في العمل .
%17.9 %15.6 %23.7 %14.2 %28.6 

7 1.29 1.90 
التكفل ومتابعة التالمیذ  296 78 58 36 39

ذوي المستوى 
 الضعیف

10 
%7.7 7.1 %11.40 %15.4 %58.4 

5 1.55 2.73 
دروس الدعم   181 58 84 84 100

المبرمجة من طرف 
اإلدارة تحسن من 
 مستواي  الدراسي.

11 
%19.70 %16.1

6 %16.6 %11.40 %35.7 

6 1.37 2.37 
توفیر الوسائل  199 96 91 67 54

التعلیمیة لسیر الحسن 
 للدروس

12 
%10.70 %13.2 %17.90 %18.90 %39.3 

1 1.46 3.84 
یستھزئ بالتالمیذ  267 61 74 36 68

ذوي القدرات 
التحصیلیة المتدنیة. 

13 
%13.40 %7.1 %14.6 %12.0 %52.7 

2 1.35 3.49 
التساھل مع التالمیذ  164 99 126 57 61

المخلین بالنظام 
الداخلي للثانویة. 

14 
%12.0 %11.2 %24.9 %19.5 %32.3 

 الدرجة الكلیة للنتائج المدرسیة في ظل السمات القیادیة 2.94

 

ن مدیر المؤسسة التعلیمیة عنصر ھام وأساسي في نجاحھا، وتواجده أشرنا في صفحات سابقة، الى أ

 بھا یومیا من ضروریات العمل التربوي، حتى یستطیع القیام بمھامھ من متابعة وإشراف وتوجیھ ومراقبة

 وغیرھا من العملیات االداریة.
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)، والتي 08و غیابھ عنھا، في العبارة رقم(أوبسؤال المبحوثین حول تفضیلھم لتواجد المدیر بالمؤسسة 

مفادھا" اشعر بالراحة عندما یغیب المدیر عن الثانویة". جاءت استجابات المبحوثین متفاوتة كالعادة، حول 

، جاءت لصالح القائلین بـ (ابدا)، وفي %35.5ن الفئة الغالبة، والتي تعكسھا النسبة المقدرةأھذه القضیة، إال 

  لمن اقروا بـ (دائما)، وھي تقترب من النسبة الغالبة وتؤكد االختالف القائم بین %30المقابل بلغت نسبة

 وھي تشیر الى أن درجة 3.11المبحوثین في ھذا الشأن، كما تؤكدھا قیمة المتوسط الحسابي المقدرة بـ

 موافقة المبحوثین على ھذه العبارة متوسطة.

ي مرات یفضلون غیاب المدیر عن الثانویة، ومرات أ لمن صرحوا باحیانا، %15.4 تلیھا نسبة 

و العكس، وقد یحمل وجھان أأخرى ال یفضلون ذلك. ویعتبر ھذا مؤشر ھام عن رضا التالمیذ عن مدیرھم 

لحقیقة، وھي قد یكون المدیر صارم، وحازم ویتابع حركة التالمیذ، وأي موظف في الثانویة، ویراقب كل 

صغیرة وكبیرة بھا، وھذا طبعا یزعج التلمیذ وغیره من العاملین، ألنھ یرفض القیود وخاصة التالمیذ 

الكثیرین الحركة من جھة. 

خرى ھناك بعض المدراء وجودھم كعدمھ، فقد یتواجدون بالمؤسسة التعلیمیة وینشغلون أومن جھة 

و أدنى تأثیر على التالمیذ أبأمور إداریة داخل مكاتبھم، ولیس لھم  علم بما یحدث داخل المؤسسة، ولیس لھم 

خفاق التالمیذ، وإخفاق المؤسسة إلھا انعكاسات كبیرة على  و ،  منھمغیرھم. وھذه الفئة السالبةعلى 

، ویطبع علیھا الفوضى والتسیب، وعدم  المرغوبةدراسیةالنتائج ال تحقیق  القیام بمھامھا والتعلیمیة في

بما فیھم التلمیذ.  المباالة من طرف الجمیع

ثناء انتقالھم الى المرحلة الثانویة، وھذا معایشناه میدانیا، یرفضون أن التالمیذ النجباء أحیث نرى 

 بذلك، وتقع في نطاق القطاع الجغرافي للمؤسساتھم السابقة . خوفا تصفااللتحاق ببعض الثانویات التي ت

من عدم توفر الجو الدراسي الذي یسمح بتفوقھم، ومواصلة نجحاتھم. 

) والتي تنص على " تساھل المدیر مع األساتذة المقصرین 09وفي ھذا المنحى جاءت العبارة رقم (

في العمل" جاءت استجابات المبحوثین في االتجاه االیجابي نحو ھذه العملیة، والفئة الغالبة لصالح القائلین بـ 

 لمن %23.7 لمن اقروا بـ (نادرا)، في حین بلغت نسبة %14.20ونسبة %  28.6(ابدا) بنسبة تقدر بـ

، وھي نسبة تبتعد قلیال عن من یرون %17.90ما من اقروا بـ ( دائما) فبلغت نسبتھم أصرحوا بـ (احیانا)،  

ن مدراء ثانویاتھم الیتساھلون مع األساتذة المقصرین في أن معظم المبحوثین یرون أ وھذا یعني ،عكس ذلك
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قیمیة المتوسط الحسابي المقدرة كما أن درجة موافقتھم على ھذه العبارة متوسطة، حسب ما تبینھ  العمل، 

 . الرتبة الثالثة وجاءت ھذه العبارة في1.45نحراف معیاري، یقدربـ  إ،  وب3.30بـ

ي مقصر في العمل أزاء إ وھذه الممارسات من األمور اإلیجابیة التي على المدراء القیام بھا، 

و إخفاقھ. أوخاصة األساتذة الذین یعتبرون الطرف الثاني المھم بعد التلمیذ، ولھم دور كبیر في نجاحھ 

كما یجب علیھم حسن التصرف في مثل ھذه المواقف، فھناك من األساتذة من یعمل جاھدا خالل فترة 

مام أنیة یھمل واجباتھ اتجاه عملھ وواجباتھ آعملھ بالمؤسسة بكل جد ومثابرة، ونتیجة لظروف معینة، و

.  الصعبةعلى تخطي ھذه الظروفه ومحاولة مساعدت ظروفھلالتالمیذ، وھذا األمر یتطلب من المدیر تفھم 

جراھا  ببعض ثانویات اإلسكندریة أحمد من خالل دراسة أبراھیم إحمد أ وھذا ماتوصل الیھ 

 من المدراء یتصرفون % 66.82ن مانسبتھ أسبابھ".  أوالقلیوبیة حول" والء المدرسین للمدیر، مظاھره، 

:    )1(زاء األخطاء التي یقوم بھا المدرسین وفق األتيإ

 - تقدیم التوجیھ و اإلرشاد والنصح.

- المناقشة الجادة في تلك األخطاء. 

- لفت نظر المدرس تجاه تلك األخطاء واذا تكررت یحولھ الى الشؤون القانونیة. 

 سري. أ- یقدم المقترحات إلیجاد الحل في جو 

في حین ھناك من األساتذة من ھم معروفین بإھمالھم لعملھم، وعدم القیام بواجباتھم المھنیة المنوطة 

بھم، وخاصة فیما یتعلق بتقدیم الدروس وسیرھا، لتالمیذ األقسام النھائیة المقبلین على امتحان البكالوریا 

المصیري، وأي تقصیر منھم یؤثر على نجاحھم، وفي ھذه الحالة على المدیر، معاقبتھم واتخاذ االجراءات 

الالزمة لذلك.  

 من مدراء بعض ثانویات االسكندریة و القلیوبیة في الدراسة التي % 23.76وھذا ماعمل بھ ما نسبتھ 

سبق االشارة الیھا، حیث یأخذون موقفا متشددا وال یساندون المدرس ویتضح ذلك من خالل المواقف 

 :)2(التالیة

 - استخدام العقاب واللجوء الى تطبیق اللوائح والقوانین وتحویل المدرس الى التحقیق.

. 67، ص2000، دار الفكر العربي،  القاھرة، الجوانب السلوكیة في االدارة المدرسیة  أحمد إبراھیم أحمد، (1)
. 67، مرجع سابق ، ص الجوانب السلوكیة في االدارة المدرسیةأحمد إبراھیم أحمد، (2)
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 عطاء المدرس لفت نظر، المحاسبةإ- السلبیة، التجاھل، رفع االخطاء الى اإلدارة العلیا، التأنیب، 

الغضب واالنفعال. 

وھذه المماراسات بطبیعة الحال سیكون لھا األثر في سیر الحسن للدورس، والسیر العام للمؤسسة 

 التعلیمیة.

تبحث في  التكفل ومتابعة التالمیذ ذوي المستوى الضعیف"، فھي) والتي مفادھا " 10ما العبارة رقم (أ

جانب بیداغوجي وتربوي مھم بالنسبة لنجاح التلمیذ، وخاصة ضعاف المستوى منھم، بتقدیم معالجة 

بیداغوجیة لھم والتكفل بحالتھم، ومحاولة البحث عن الطرق الكفیلة لتحسین مستواھم. 

 تلمیذأي 296جاءت استجابات غالبیة المبحوثین بنفي ذلك من خالل تصریحھم بـ (ابدا) والبالغ عددھم 

كد غیر ذلك، باستجاباتھم بـ (دائما)، وبلغت نسبة من اقر بـ ألمن  % 7.70  مقابل  %58.40مانسبتھ 

 كما أن درجة موافقة المبحوثین على ھذه  لمن صرح بـ (غالبا).  %7.1تقابلھا نسبة  % 15.40(نادرا) بـ

. 1.90العبارة منخفضة حسب ماتبینھ قیمة المتوسط الحسابي البالغة 

ن معظم ثانویات مدینة المسیلة، ال یقومون بھذا اإلجراء البیداغوجي والتربوي الھام رغم أوھذا یعني 

/و.ت.و/ أ.ع/ 526ھمھا المنشورین الوزاریین رقم أما تنص علیھ المقررات والمناشیر الوزاریة. والتي من 

 والمتعلقین بالتكفل 04/02/2008 المورخ في 173. والمنشور الوزاري رقم 20/11/2006المؤرخ في 

بتالمیذ السنة الثالثة ثانوي، وكال المنشورین وغیرھم من المناشیر الوزاریة والمقررات الداخلیة التي سارت 

في نفس اإلطار حثت على ضرورة البحث عن اآللیات والتدابیر والسھر على متابعة ھؤالء التالمیذ والتكفل 

 جل تحسین مستواھم والنجاح في شھادة البكالوریا.أبھم وخاصة المعیدین منھم، من 

وفي الشأن ذاتھ أوصى سمیث مدیر المدرسة الفعال بأن یعمل مع الطلبة ضعاف التحصیل ومع 

الطلبة بطئي التعلم ومع الطلبة الموھوبین ویعلم الطلبة الموھوبین والمضطربین انفعالیا ألن المدیرین یمكن 

 ن یحسنوا من مستوى الطلبة ویرفعوا من معنویاتھم، ویغیروا في اتجاھاتھم نحو المدرسة من خالل التعلیمأ

ن تكون أنھم المعلمون المدیرون في المدرسة، بحیث یمكن أویعتبر سمیث المدیرین فاعلین عندما یدركون 
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لھم تغذیة راجعة من الطلبة بحیث یستطیعون استخدام معرفتھم لنصیحة الطلبة وتوجیھھم ومساعدتھم وفھم 

 .)1(احتیاجاتھم ورغباتھم واتجاھاتھم

ومنھ فإن غیاب مثل ھذه الممارسات في مؤسساتنا لھ انعكاس سلبي على التلمیذ وخاصة الذي سبق لھ 

خفق. فالتلمیذ بحاجة الى قیادة داعمة لھ، قیادة تدفعھ الى التحصیل والى اإلنجاز، وتخطي المشاكل أن أو

ثناء تمدرسھ. أوالصعوبات التي تعترضھ 

 التلمیذ. لدىروھذا یفند العالقة اإلرتباطیة بین القیادة التحصیلیة وتحقیق نتائج دراسیة 

دروس الدعم  المبرمجة من طرف اإلدارة  ) والتي مفادھا"11وفي نفس الشأن تأتي العبارة رقم(

 تؤكد ذلك وتكشف بدورھا عن غیاب ھذه المماراسات في مؤسساتنا تحسن من مستواي  الدراسي".

التعلیمیة، من خالل استجابات المبحوثین حول ھذه العملیة، والتي كانت الغلبة فیھا للفئة النافیة لذلك 

  لمن اقر بـ (دائما)، وبمتوسط حسابي بلغ %10.70 ، مقابل %39.3باستجاباتھا بـ (ابدا) وبنسبة تقدر بـ

. ما یعني أن درجة موافقة المبحوثین على ھذه العبارة منخفضة. 1.37 وانحراف معیاري 2.37

و إن وجدت فیھا ال تؤدي الغایة التي سطرت لھا، وال تحقق األھداف المرجوة منھا، وتبقى شكلیة و 

كثر حتى  یعطي ثماره. وال تعكس بذلك  طموح المشرع الجزائري ألى تفعیل إجراء روتیني یحتاج إمجرد 

لى نجاحھا میدانیا، وخلق لجان بیداغوجیة  على مستویات مختلفة لمتابعتھا، (على المستوى إالذي سعى 

 الوزاري و الوالئي وعلى مستوى المؤسسات التعلیمیة) تقوم بتقدیم تقاریر دوریة عن سیر العملیة. 

خرى أنھا في تزاید من سنة الى أوالمالحظ من خالل متابعة ھذه العملیة من طرف الوصایا، 

) 08المقدمة في الجدول رقم (التي تم تقدیمھا في حدیثنا عن ھذا  الجانب في الفصل الثالث واإلحصائیات 

 لدلیل على ذلك. حیث بلغ عدد  المؤسسات المعنیة 2011/2012كنموذج بوالیة المسیلة  للسنة الدراسیة 

ستاذ لإلشراف على ھذه العملیة، مع فریق اداري أ 253 مؤسسة بھا، من بین ....كما تم تخصیص 37بذلك 

  تلمیذ حسب ما صرح بھ من طرف الوصایا.4947 . واستفاد منھا حوالي  69قدر بـ

نھا لم تحقق أن اشرنا رغم ھذه المجھودات  المبذولة واإلمكانیات المخصصة لھا، إال أ  وكما سبق و

 النتائج المرجوة منھا.

. 251-250  واصل جمیل حسین المومني، مرجع سابق، ص(1)
                                                           



 

337 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 عرض البیانات وتحلیلها والنتائج العامة للدراسة: السادسالفصل 

ما یتطلب العمل باستمرار على تطویر الممارسات القیادیة، وجعلھا ذات فعالیة أكثر بھدف الوصول 

 بالتلمیذ الى النجاح، وتخطي كل الصعوبات الدراسیة التي تعترضھ.

توفیر الوسائل التعلیمیة ) والتي مفادھا یعمل المدیر على" 12وفي المنحى ذاتھ، جاءت العبارة رقم(

ن النسبة الغالبة رجعت للفئة التي أال إلسیر الحسن للدروس بینت النسب اختالف في استجابات المبحوثین، 

 لمن یرى عكس ذلك أي سھر المدیر على توفیر  %10.70تقابلھا نسبة  % 39.3 صرحت بـ (ابدا) بـ

ن معظم مدراء أالوسائل التعلیمیة ضمانا منھ لسیر الحسن للدروس، باستجابتھم بـ (دائما)، وھذا یعني 

دلى بھ االثانویات لمدینة المسیلة ال یقومون بذلك، ماعدا البعض منھم من یعمل على توفیر ذلك حسب ما 

یظھر التباین فیما بینھم فیما یخص ھذه العملیة، وجاء الوسط الحسابي لیوضح درجة الموافقة  التالمیذ. و

 أنھا منخفضة، كما تؤكدھا قیمة اإلنحراف 2.37على ھذه العبارة والتي یبدو حسب قیمتھ المقدرة بـ 

 واحتلت ھذه العبارة الرتبة السادسة في ترتیب العبارات. 1.37المعیاري المقدرة بـ

قتناء الوسائل إبوجود تباین في )1(ملیاني عبد الكریملیھ الباحث إوھذه النتیجة تتفق مع ما توصل 

 ھمھا :أ  ومن  الخاصة بالتلمیذ، والتي تساھم في رفع أداء المؤسسة التربویة.المدرسیةالتعلیمیة واألدوات 

قاعة لإلعالم االلي، توفیر مكتبة مجھزة بكل المراجع الضروریة من حولیات وكتب وقوامیس، وكذا 

   المخابر العلمیة وغیرھا من وسائل وتجھیزات.                   

ھمیة كبیرة في السیر الحسن للدروس، وخاصة لتالمیذ االقسام النھائیة، فالوسائل أولھذه العملیة 

التعلیمیة عامل من العوامل االساسیة و الضروریة لذلك، والمدیر ھو المسؤول األول على توفیرھا، وھذا 

.  1984 وھذا یتفق بدوره مع ما توصل الیھ سمیث ن للقیادة التحصیلیة عالقة بنتائج التلمیذ الدراسیة.أیؤكد 

 .)2(ن السلوك القیادي للمدیر یؤثر في تحصیل الطالبأ

حدى الممارسات السلبیة لمدراء المؤسسات التعلیمیة والتي إ) والتي تكشف عن 13وتأتي العبارة رقم (

"، ھذا األجراء غیر التربوي، والذي تنص على "یستھزئ المدیر بالتالمیذ ذوي القدرات التحصیلیة المتدنیة

ثر عمیق على شخصیة التلمیذ وادائھ أیتنافى مع ما تنادي بھ النظریات التربویة الحدیثة، لما لھ من 

ن ھذه الممارسة غائبة لدى معظم المدراء حسب ما ھو مبین من خالل النتائج والتي أالمدرسي، ویبدوا 

، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم فاعلیة النشاط  الجتماعي المدرسي  في رفع مستوى اداء المؤسسة التربویة  ملیاني عبد الكریم، (1)
 .2013النفس، تخصص علم النفس االجتماعي، قسم العلوم االجتماعیة،غیر منشورة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

االنماط القیادیة لمدیري المدارس وعالقتھا بالدافعیة الى العمل كما یراھا المعلمون والمعلمات   محمد عبد هللا  ال ناجي، الحسن محمد المغیدي، (2)
 1995، الجزء الرابع، جامعة عین شمس، القاھرة،19، دراسة منشورة في مجلة كلیة التربیة وعلم النفس، العدد في محافظة االحساء التعلیمیة

. 31ص 
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 3.84 ، في حین بلغ المتوسط الحسابي %52.7جاءت غالبیتھا بنفي ذلك، حیث قدرت نسبة من اقر بـ (ابدا) 

حتلت ھذه العبارة الرتبة األولى من إتفاق معظم الباحثین على ھذه الحقیقة، كما إوھي قیمة مرتفعة تدل على 

 بین العبارات.

  ورغم قلتھا %13.40ن ھناك من المبحوثین من یرون عكس ذلك باستجاباتھم بـ (دائما) وبنسبة أإال 

كثر بالمؤسسات المعنیة بالدراسة، من ینظر الى التالمیذ المتحصلین على أو أنھا تشیر الى وجود  مدیر أإال 

نعكاسات سلبیة على التلمیذ المخفق إنتائج دون المستوى المطلوب، نظرة دونیة. وھذا مما ال شك فیھ  لھ 

دراسیا، وقد یكون سبب في تكرار اإلخفاق لدیھ، و ترك المؤسسة التعلیمیة من وراء ذلك في بعض. 

ن التلمیذ في ھذه المرحلة شدید التأثر بمن حولھ، ویعیش تغیرات اساسیة في النمو أفكما نعلم 

االجتماعي واإلنفعالي وفي عالقتھ باآلخرین الذي  یحتاج الى دعمھم وتحفیزھم لھ. 

وخاصة المربین منھم وعلى رأسھم المدیر، الذي یجب علیھ مساعدتھم على تجنب ذلك اإلخفاق 

الم تر كیف ضرب هللا كلمة طیبة كشجرة طیبة اصلھا وتقدیم المساعدة لھم و لو بكلمة طیبة یقول عزوجل "
كلھا كل حین بإذن ربھا ویضرب هللا األمثال للناس لعلھم یتذكرون ومثل أثابت وفرعھا في السماء تؤتي 

.  )1("كلمة خبیثة كشجرة خبیثة اجتثت من فوق األرض مالھا من قرار

فھذه المواقف تتطلب الدعم والمساندة ال العقاب، كما ھو الحال في الخروج على النظام العام للمؤسسة 

 وعلى نظامھا الداخلي.

لتساھل مع التالمیذ المخلین بالنظام الداخلي للثانویة" "ا) والتي مفادھا 14كما جاء في العبارة رقم (

 ، تلیھا %32.3ن جل المبحوثین، ینفون ذلك باستجاباتھم بـ (ابدا) وبنسبة قدرت بـأحیث بیت االحصائیات 

  لمن اقروا بـ (دائما) وھي نسبة ضئیلة %12 لمن صرحوا بـ (احیانا)، وفي المقابل نسبة %24.9نسبة 

تفاق معظم المبحوثین إ، تؤكد 3.49ن قیمة المتوسط الحسابي المرتفعة، والبالغة أمقارنة بمن نفوا ذلك، كما 

ن معظم المدراء ومن ورائھم، اإلدارة المدرسیة ال تتساھل مع أي أ، 1.35حول ذلك، وبانحراف معیاري 

 من 20التالمیذ المخلین بالنظام المدرسي،  "والذي یتعین على  التالمیذ اإلمتثال لھ، حسب ماجاء في م 

القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة، في الباب الثاني المتعلق بالجماعة التربویة، و الذي سبقت االشارة الیھ" 

. 26-24  سورة ابراھیم، االیة (1)
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السیما تنفیذ كل االنشطة المتعلقة بدراستھم وكذا المواظبة واحترام التوقیت والسیرة الحسنة واحترام قواعد 

 بھا.  )1(سیر المؤسسات والحیاة المدرسیة"

ن ذلك من ضروریات العمل التربوي، والسیر الحسن للمؤسسة التعلیمیة. والحفاظ على المناخ أل

الدراسي والبیئة المدرسیة التي تساعد على حسن التمدرس، نھیك عن الحفاظ عن ھیبة المؤسسة التعلیمیة 

ومحاربة الفوضى وعدم االنضباط بھا، وھذا من خالل متابعة حالة ھؤالء التالمیذ من طرف الرقابة 

الالزمة لذلك. والتدابیر جراءات إلوبمتابعة من طرف المدیر، واتخاذ ا

 من نفس القانون، والتي مفادھا" یمارس مدیروا المدارس االبتدائیة 23طار م إلكما توضحھ في ھذا ا

ومدارس التعلیم المتوسط والثانویات، باعتبارھم موظفین للدولة موكلین من طرفھا، سلطتھم على جمیع 

نھم مسؤولون عن أ كما ،داء المنتظم لمھام المؤسسة التي كلفوا بإدارتھاألالمستخدمین، ویتحملون مسؤولیة 

 .)2 (حفظ النظام ...

وھؤالء التالمیذ في تزاید مستمر في مؤسساتنا التربویة، وال یخلو یوم دون تسجیل حاالت مثل ذلك 

تالف إو أكالھروب من منافذ اخرى غیر الباب الرئیسى للدخول الى المؤسسة اثناء الدوام(الحائط) ، 

ممتلكات المؤسسة، العنف ضد األساتذة وغیرھم من التالمیذ، التدخین، السرقة، وغیرھا من الظواھر 

 السلبیة، التي تستدعي اھتمام ومعالجة بالتعاون مع األولیاء.

ثر ذلك على نجاح التلمیذ، و یكون سببا أن لم تعالج ھذه الحاالت ولم یعاقب مرتكبیھا من التالمیذ، إو

ھاما في اخفاقھ. 

ویعتبر النمط القیادي المتسیب من األنماط القیادیة المرفوضة في الفكر اإلداري وفي الواقع التربوي 

داء أداء  كل من التلمیذ واألستاذ وعن دافعیتھم للعمل وبالتالي على ألما لھ من انعكاسات سلبیة على 

المؤسسة التعلیمیة عامة.  

ن اتباع القائد للنمط االوتقراطي، یدفع بمروؤوسیھ الى اإلحساس إ  1982 وفي ھذا الشأن یرى كنعان

 . وتعم الفوضى والتسیب.)3(بالسخط والقلق واإلضطراب

. 20،  مرجع سابق، صالقانون التوجیھي للتربیة الوطنیة  النشرة الرسمیة للتربیة، (1)
 .70  المرجع نفسھ،  ص(2)
. 3  محمد عبد هللا  ال ناجي، الحسن محمد المغیدي، مرجع سابق، ص (3)
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 عرض وتحلیل بیانات الفرضیة الفرعیة الثانیة:-

 .لألسس القیادیة عالقة بالنتائج الدراسیة لتالمیذ المرحلة الثانویة: والتي مفادھا           

 درجة ممارسة األسس القیادیة بمؤسسة التعلیم الثانوي: -أ

ن المالحظ لواقع مؤسساتنا التربویة یالحظ على مسیرھا، طغیان الجانب اإلداري الروتیني، وتكرار إ

سالیب العمل القدیمة، والتركیز على اجراءات العمل المعتادة وتنفیذھا، وغیاب السلوك القیادي الفعال المبني أ

على قیادة اآلخرین وتحفیزھم على اإلنجاز واإلبداع  والتكیف مع كل جدید، والتعامل معھ بفكر إداري 

وقرار صائب في الوقت المناسب، لضمان تحسین مخرجات العملیة التعلیمیة، والوصول بھا الى تحقیق 

 المجتمع. طموحات

ھذا السلوك القیادي الذي یتطلب مجموعة من األسس التي تقوم علیھا اإلدارة الفعالة، وعلى مدراء 

المؤسسات التعلیمیة العمل بھا، ومن أھمھا معرفة حاجات العاملین والتالمیذ واستعداداتھم، واحترام 

شخصیة، كل فرد، ومساعدتھ على ثبات ذاتھ، وتذلیل الصعوبات التي تعترضھم، وخاصة التالمیذ منھم 

وھذا األمر یتطلب منھ التقرب منھم، وفتح مجال للحوار والمناقشة، معھم شخصیا، كل ما سمحت الفرصة 

ھا توفي اإلطار المقبول، الذي الیسئ لھیبتھ امامھم. والجدول التالي یبین أھم المعطیات المیدانیة التي جمع

  في إطار ذلك. ةالباحث
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من طرف یوضح استجابات المبحوثین حول درجة ممارسة  األسس القیادیة : ) 31( جدول رقم

  التعلیم الثانوي.اتمؤسسمدراء 

بة 
رت

ال

ي 
یار

مع
 ال

ف
حرا

الن
ا

بي
سا

لح
ط ا

وس
لمت

ا
 

التكرارات  العبارات  الرقم 

دائما  غالبا  احیانا  ابدا  نادرا
  

% % % % % 

6 1.39 2.52 
فتح مجال للحوار  161 115 108 52 71

والمناقشة  شخصیا مع 
 . التالمیذ

15 
%14.0 %10.3 %21.3 %22.7 %31.8 

5 1.56 2.56 
حل المشكالت التي  162 98 113 68 66

تواجھ التالمیذ اثناء 
تمدرسھم بالثانویة 

16 
%13.0 %13.4 %22.3 %19.3 %32.0 

2 1.40 2.79 
العمل مع التالمیذ  122 111 109 81 84

واألساتذة في جو من 
. الثقة المتبادلة

17 
%16.6 %16.0 %21.5 %21.9 %24.1 

1 1.42 3.25 
القاء مسؤولیاتھ اتجاه  147 73 123 86 78

الثانویة لغیره من 
 الموظفین.

18 
%15.4 %17.0 %24.3 %14.4 %29.0 

3 1.42 2.71 
تقدیر السلوك الحسن  142 99 116 64 86

. للتالمیذ
 

19 
%17 %12.6 %22.9 %19.5 %28.0 

7 1.31 2.17 
تشجیع االبداع  223 108 89 42 45

 20 واالبتكار لدى التالمیذ.
%8.9 %8.3 %17.6 %21.3 %44 

4 1.56 2.63 
المساواة   في المعاملة  187 85 60 77 98

 بین التالمیذ.
 

21 
%19.3 %15.2 %11.8 %16.8 %36.9 

درجة ممارسة االسس القیادیة من طرف مدراء مؤسسات  2.66
 التعلیم الثانوي.

 المجموع
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وإلختبار ھذه العملیة أمبریقیا في مؤسساتنا التربویة، تم تخصیص عبارة من عبارات اإلستبیان حولھا 

فتح مجال للحوار والمناقشة  شخصیا مع ) و تنص على " یعمل المدیر على 15والتي تحمل الرقم (

بــ (ابدا) في مقابل %   31.8 وبنسة 161التالمیذ"، جاءت استجابات فئة معتبرة من التالمیذ والبالغ عددھا 

ن النسبة الغالبة لمن لم یؤكدوا ھذه الحقیقة في أي (دائما) ، وھذا یعني أ لمن اقروا عكس ذلك ، 4.01%

 ما یعني أن درجة موافقة 2.52المؤسسات المعنیة بالدراسة، كما جاءت قیمة الوسط الحسابي المقدرة بــ

 لمن %22.7، تقابلھا نسبة %10.3التالمیذ على ھذه العبارة منخفضة، في حین بلغت نسبة من اقروا (بغالبا) 

ن ھناك من یسمح بالحوار والمناقشة  مع التالمیذ في أ، لــ(احیانا)، وھذا یعني %21.30صرحوا (بنادرا)، و

بعض المؤسسات التعلیمیة، وممكن یحدث ھذا فقط في الظروف الغیر عادیة، كوقوع مشكل ما، وفي حالة 

ستاذ معین وعدم اإللتحاق أن استدعت الضرورة لذلك، كرفض التالمیذ التمدرس عند  إوأاالضرابات، 

و غیرھا أبالقسم،... 

ھمیة ھاتھ العملیة، في التقرب من أن النسبة الغالبة من التالمیذ،  نفت ھذا رغم أنھ وكما رأینا، أإال 

و الحدیث معھ عن المشاكل والصعوبات، التي أالتلمیذ، وفسح مجال لھ للتعبیر على كل ما یجول بخاطره، 

تعترضھ في مسیرتھ الدراسیة، فالحوار ھو الوسیلة األفضل للوصول الى الحل، عن طریق الحوار المثمر 

والبناء، والنقاش المتبادل لمختلف القضایا التي تھمھ، واألخذ والعطاء في ذلك. 

ن أ) مدیرا للمدارس الثانویة في مقابالت معمقة، 60لقد استنتج جورتن ومكنتیر في مسح وطني على (

دوات اإلتصال الرسمیة وغیر الرسمیة ویكون أالمدیر الفعال یجتمع بانتظام مع قادة الطلبة ویستخدم جمیع 

منظورا للطلبة في عدة بیئات متنوعة، ویطرح نفسھ بطریقة ایجابیة حماسیة ویستخدم الحوار مع الطلبة 

وھو مستمع ومحدد للمعاییر واألدوار ویتصرف بطریقة منطقیة، ویساعد الطالب في اإلنتقال والتنقل. كذلك 

تبین بأن الطالب یریدون مدیرون یستطیعون التشاور معھم حول عدة مواضیع تتراوح بین تفسیرات سیاسة 

ن یدعو المدیر أالمدرسة وبعض النصائح الودیة، والتشاور مع الطلبة المضطربین انفعالیا. و من الجید 

 .)1(الطلبة للمكتب ألسباب غیر الضبط المدرسي، والنظام لیتألف مع مشكالت األخر

فقد یستفید كل طرف من األخر وال یستھان مما یقد یقترحھ التلمیذ، في حل المشاكل التي على مدیر 

 ).16ختبار ھذه القضیة، میدانیا، ومن خالل العبارة رقم (إالمؤسسة وفریقھ اإلداري العمل على حلھا، وب

 .230  واصل جمیل حسین المومني، مرجع سابق،  ص(1)
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ن أثناء تمدرسھم بالثانوي"، یتضح  أ یعمل المدیر  على حل المشكالت التي تواجھ التالمیذ والتي مفادھا "

 %22.3، من المبحوثین، من یرون عدم توفر ذلك باستجابتھم بـ (ابدا)،  تلیھا بالترتیب نسبة %32مانسبتھ 

ن أكدوا ذلك أي أ، لمن %13، لمن اقروا بـ(غالبا)، ونسبة %13.4، %19.3لمن صرحوا بـ (احیانا)، و

ن ھناك من مدراء ثانویات مدینة أمدیر ثانویتھم یعمل على حل مشاكلھم، وھي األقل نسبة، ویعني ھذا 

المسیلة، من یقوم بذلك، وقد تكون ھذه الثانویة، التي تحقق المراتب األولى في نتائج البكالوریا لسنوات 

عدیدة، وھي متقن جابر بن حیان، ومن خالل اتصالنا بھا في احدى الزیارات المیدانیة الحظنا حدیث المدیر 

مع مجموعة من التالمیذ في ساحة الثانویة. وفي المقابل ھناك من المسییرین الیفعلون ذلك حسب القراءة 

أن درجة موافقة أي . 1.56نحراف معیاري إ. و2.56االحصائیة، و تبین قیمة الوسط الحسابي البالغة 

المبحوثین على ھذه العبارة منخفضة. 

) التي 17 ومن األسس التي یعتمد علیھا القائد التربوي الفعال، والتي جاءت من خالل العبارة رقم (

ن"مدیر الثانویة یعمل مع التالمیذ واألساتذة في جو من الثقة المتبادلة" وحسب القراءة أتنص على 

فراد العینة بخصوص ھذا الشأن، جاء بدرجة أتفاق إن أاالحصائیة للجدول یتضح وكباقي العبارات السابقة، 

كبر نسبة جاءت لصالح القائلین بـ أ  رغم ان 2.79 متوسطة حسب ما تؤكده قیمة المتوسط الحسابي البالغة

، للقائلین(دائما) وكذا (غالبا)، و وتقریبا نفس النسبة %16.6، وفي المقابل بلغت نسبة %24.1(ابدا) بنسبة 

ن ھناك تشتت نوعا ما في استجابات أ وھذا یعني ، %21للمبحوثین المجیبین بـ(نادرا) و(احیانا) بـ

، رغم احتالل ھذه العبارة المرتبة 1.40المبحوثین، وھذا ماتوضحھ قیمة اإلنحراف المعیاري المقدرة بـ

الثانیة، في ھذا المحور. 

خر ومن مؤسسة ألى طبیعة الممارسات القیادیة التي تختلف من مدیر الى إوھذا اإلختالف قد یرجع 

خرى وتطبع جوھا العام، وقد أشرنا في اشكالیة الدراسة، ھي التي تمیز كل مؤسسة عن أخرى وكما أالى 

ن للسلوك التنظیمي للمؤسسة أخرى، ما یؤكد أتفسر التباین في النتائج الدراسیة المحققة من مؤسسة الى 

التعلیمیة عالقة بالمردود التربوي. 

وفیما یخص ضرورة توفر الثقة بین مدیر المؤسسة التعلیمیة واألساتذة و التالمیذ، كما تنص علیھ 

 " ینبغي أن تساعد عالقات المدیر مع التالمیذ والموظفین وأولیاء التالمیذ على تنمیة الشعور 15المادة رقم 

بالمسؤولیة وتقویة الثقة المتبادلة والتفاھم واحترام الشخصیة والصداقة والتضامن" . 
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وھذا مما الشك فیھ لكسب تعاونھم، ورضاھم عن المؤسسة التعلیمیة. وحتى یشعر التالمیذ بالراحة 

 على الثقة، وقائمة على الحرص قائمةوكي  یبني المدیر بینھ وبینھم عالقات ایجابیة والرعایة النفسیة. 

واإلھتمام والمحبة، ویستطیع بھا التأثیر فیھم وتوجیھھم الى ما فیھ خیر.كما قد یسمح لھ ذلك من التعرف 

على احوالھم وظروفھم ومشكالتھم، وتحدید مصادر قلقھم، ومساعدتھم في تجاوز العثرات وتخطي األزمات 

 النفسیة، التي یمرون بھا في ھذا السن و في ھذه المرحلة الحساسة.

 عبید بن عبد هللا بن بحیتر السبیعيوھو الحال بالنسبة لألستاذ  وھذه النتیجة تتفق مع ما توصل الیھ 

لمعرفة، األدوار القیادیة لمدراء التربیة والتعلیم في المملكة العربیة السعودیة  جراھا أفي دراسة )، 1430(

نجازات المعلمین واإلشادة بھا، وتشجیعھم على إھم محفزات األداء الجید ، اإلعتراف بأن من أوتوصل الى 

. )1(المبادرة  باألفكار الجدیدة، ومنحھم الثقة من خالل تمكینھم من اتخاذ القرارات

برز أ)، بدورھما من خالل دراسة قاما بھا حول طبیعة التغییر، و1990 (تیشي ودیفان وھذا ما كده 

ھم  ممارسات  القادة التي كان أن من أ وتوصل الى خصائصھا وممارساتھا، وفھم دینامكیة التغیر الناجحة،

داء العاملین ودفعھم للتغییر، "تقدیر طاقات األفراد العاملین معھم ویثقون بقدراتھم، ویسعون ألھا تأثیر على 

. )2(لتمكینھم من إنجاز عملھم وتطویره باتقان وتمیز

ن یزرعوا الثقة بقدرات كل من األساتذة و التالمیذ، وبإمكانیاتھم وحسن أ وھذا یعني على المدراء 

سرة واحدة، وھذا ما یحتاجھ أالتفاھم معھم، حتى یشعرھم  باالطمئنان ویعملون في جو مریح ، وبأنھم 

 ساتذتنا وتالمیذنا في الوقت الحالي.أ

 التعامل مع التابعین في وھذه من أھم المبادئ التي نادت بھا المدرسة السلوكیة، والمتمثلة في ضرورة

 جو تسوده الثقة واإلنفتاح في التعامل معھم وسھولة االتصال بھم.

لتكشف بدورھا على والتي مفادھا "القاء مسؤولیتھ اتجاه الثانویة لألخرین" ) 18وجاءت العبارة رقم (

عن مؤشر من المؤشرات الھامة والدالة، على طبیعة السلوك القیادي للمدراء الثانویات، فیما یخص تحملھم 

 علیھم من اشراف ومتابعة، ورقابة ةلمسؤولیتھم في متابعة شؤون المؤسسة التعلیمیة وقیامھم باألدوار الملقا

و البیداغوجي. أو التربوي أوتوجیھ، وغیرھا من المھام سواء التي تدخل في الجانب اإلداري 

 استجابات المبحوثین، أن  درجة موافقتھم علیھا متوسطة حسب ما تبینھ قیمة المتوسط بینت حیث 

 %29.0على نسبة أن أجھة نظرھم حول ھذه القضیة، إال و  رغم االختالف في 3.25الحسابي المقدرة بـ

، رسالة مكملة لنیل درجة الدكتورة في األدوار القیادیة لمدیري التربیة والتعلیم في ضوء متطلبات التغییرعبید بن عبد هللا بن بحیترالسبیعي،   (1)
 .177ه،  ص1430االدارة التربویة والتخطیط، قسم االدارة التربویة والتخطیط، غیر منشورة، جامعة ام القرى ، المملكة العربیة السعودیة، 

. 92  المرجع نفسھ، ص(2)
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 من الموظفین، في حین نجد في ن المدیر ال یفوض مسؤولیاتھ كاملة لغیرهأي أصرحت غیر ذلك بـ (ابدا) 

حدى إ في حدث باستجابتھا بـ (دائما) ، وھذا قد ي%15.4، وبنسبة قدرت بـذلك عكس یرىمن منھم  ،المقابل

 لمن اقروا %24.3  و،%17 صرح بـ (غالبا) وبنسة  المبحوثین منمؤسسات مدینة المسیلة، كما ھناك من

ن بعض مدراء المؤسسات التعلیمیة، في بعض األحیان یلقون أوضح حقیقة  ھامة وھي ا بدوره ياحیانا، وھذ

نجاز إعضاء الفریق اإلداري، ویتھربون منھا، ویعتمدون على غیرھم في أبمسؤولیاتھم لغیرھم من 

 المسیرین من ینوبھم منو لثقتھم بأو النشغالھم بأمر ما، أاألعمال، وھذا یحدث نتیجة لغیابھم عن المؤسسة، 

و غیرھم من أو مستشار التربیة، ومستشار التوجیھ و اإلرشاد، أو المقتصد أسواء نائب المدیر للدراسات، 

. وھذا ما یحدث ∗ كما ادلى بذلك البعض منھم أثناء مقابالتنا معھمو المساعدین التربویینأالعاملین كاألساتذة، 

حد ھؤالء ألسباب معینة، قد أفعال في بعض المؤسسات التربویة، حیث نجد المدیر یعتمد بشكل كلي على 

نضباطھ، أو أتكون لعامل قرابة، أو لكفاءة الشخص وقدرتھ على التأثیر في اآلخرین ، أو لجدیتھ في العمل و

خرى. أألسباب 

 مقبول في حدود معینة، كتفویض بعض المھام لغیره،  ومرفوض في حالة بطبیعة الحالوھذا 

اإلعتماد الكلي علیھ والتھرب من مسؤولیاتھ، التي تتطلب الحضور الیومي للمؤسسة ومتابعة كل صغیرة 

طرافھا للوقوف على الحقائق بنفسھ، ألنھ في أوكبیرة تحدث بھا، وعلیھ باستمرار االتصال شخصیا بكل 

طراف فیھا، وھذا یخل بمصداقیتھ، وبمصداقیة القرارات التي أكثیر من األحیان تزور ھذه الحقائق ویظلم 

ة نحوه ونحو المؤسسة، ما یؤثر سلبا على مردودیتھا، وعلى ي. و یكون لدى الغیر اتجاھات سلبایصدره

ن ال یتعاون ویتشاور مع غیره من الموظفین، و یوزع علیھم الوظائف المختلفة أنجاح التلمیذ. وھذا ال یعني 

والتي تدخل في مھام واختصاص كل واحد منھم. 

ت الدالة على سماھم الأ في انجاز األعمال وتسیر شؤون المؤسسة،  من اتھن تحملھ للمسؤوليأاال 

ن من أھم الصفات الشخصیة للمدیر، تندرج تحت إطار إ)،  بقولھ 2002"تومس ( أكدهفعالیة القیادة، وھذا ما

المسؤولیة، والصبر والثقة بالنفس، والتأقلم مع الظروف المختلفة، والقدرة على التعبیر و على توضیح 

 المواقف الشخصیة المختلفة.

تقدیر السلوك الحسن للتالمیذ" لتوضح ) والتي مفادھا "یعمل المدیر على" 19وتأتي العبارة رقم (

ن النسبة الغالبة لصالح القائلین بـ (ابدا) أبدورھا التباین الموجود في استجابات المبحوثین، بالرغم من 

، بالنسبة لمن عبرو بـ %19.5 ، بالنسبة للذین صرحوا بـ (احیانا)، و%22.9، تلیھا %28 والمقدرة بـ

 .2014 ماي 7بتاریخ  مساءا 15.00 مقابلة اجریت مع مساعد تربوي بتانویة صالح الدین االیوبي بتاریخ على الساعة  ∗
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، وھي نسبة %17ما نسبة المبحوثین الذین اقروا بذلك ، قدرت بـــأ، للقائلین بـ (غالبا)، %12.6(نادرا)، و

ضئیلة مقارنة بمن نفى ذلك. ویرجح الكفة، للتالمیذ الذین كان اتجاھھم سلبي نحو تقدیر المدیر للسلوك 

موافقة  درجة  والتي تشیر الى أن 2.70الحسن للتالمیذ، كما تعبر عنھا قیمة الوسط الحسابي المقدرة بــ

. من بین العباراتالترتیب الثالث كما احتلت  العبارة متوسطة، على ھذه المبحوثین 

ن ھناك اختالف في ممارسات مدراء الثانویات اتجاه التالمیذ، من حیث أھذا ویتضح لنا جلیا، 

كثرھم الیحسنون التعامل معھم، وفي المقابل  ھناك من أن أن الدالئل االحصائیة، تبین أالمعاملة، رغم 

 فتقدیر سلوك .نضباطھ، والتزامھ بالقوانینإیفعلون العكس، وھذا بطبیعة الحال لھ تأثیر على تربیة التلمیذ، و

التلمیذ  الحسن یعتبر من المحفزات المعنویة لھ، ولغیره من التالمیذ، ألن ذلك الفعل، یشجع على انتشار مثل 

ھاتھ السلوكات الحسنة في مؤسساتنا التربویة، ویجعل من ھؤالء التالمیذ اإلیجابیین قدوة لغیرھم من 

زمالئھم. 

حتى یكرره، ولو بكلمة.  عزز السلوك الحسن عندهي لمن حاجة بوالتلمیذ في ھذه المرحلة 

ن مدیر المدرسة الفعال ھو الذي یتعرف على السلوك الجید للطلبة ویساعدھم في أ سمیثقد استنتج ف

ن یشرح للطلبة الذین أساءوا أ ب،التعرف على السلوك السلبي، وذلك من خالل عملیة التوجیھ واإلرشاد

ن تشتمل أن عملیات الضبط التي یجریھا مدیر المدرسة یجب أالسلوك الغرض من العقاب، واستنتج كذلك 

ن یتعرف على السلوك الجید و یكافئھ، ویتشاور مع الطلبة، ویستمع لجمیع أستمرار وإعلى المتابعة ب

. )1(األطراف قبل القیام بأي عمل

 والذي ینتمي الى المدرسة السلوكیة في علم النفس، من خالل سكینر العالم النفسى بھوھذا ما نادى 

ن أھم ماجاء بھ أاسھاماتھ فیما قدمھ من افتراضات وقضایا طرحھا من خالل نظریتھ "نظریة التعزیز"، فمن 

السلوك االنساني یتشكل بواسطة النتائج التي تلي اإلستجابة، والتي یتلقاھا الفرد من من یحیطون بھ من 

بیئتھ. 

سلوب تعدیل السلوك التنظیمي في نظریة التعزیز، والتي تعتمد على مبدأین أ على سكینر حیث اعتمد 

. أساسین یتمثل إحداھما في أن السلوك اإلنساني یمكن تشكیلھ وتحدیده من خالل التحكم بالمكاسب والمكافأة

والثناء والتقدیر من أھمھا، حتى یتكرر السلوك. 

ومن السلوكات الحسنة التي قد یسلوكھا بعض التالمیذ، وتستحق الثناء، والجزاء والتشھیر، كالتلمیذ 

المواظب على الحضور الیومي للمؤسسة في الوقت الألزم، وتنعدم غیاباتھ، أو التلمیذ الذي یواظب على 

وقات الدراسة، أو اكثر التالمیذ أو التلمیذ الذي یشارك في األعمال التطوعیة خارج أحضور تحیة العلم،  

. 261-260 ص ، مرجع سابق،مبادئ اإلدارة (النظریات و العملیات والوظائف)  محمد قاسم القیروتي، (1)
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نشطة المؤسسة التي تقام فیھا، ویساھم في أو التلمیذ الذي یشارك في أاتصاال بالمكتبة واإلعارة منھا، 

  التي تستحق الثناء والتشجیع كما اشارنا الى ذلك سابقا.نجاحھا بفعالیة، وغیرھا من السلوكات اإلیجابیة

ثناء االحتفاالت التي تقام بالمؤسسة أ ووسائل وطرق المكافأة عدیدة، كتقدیم جوائز رمزیة للتالمیذ 

وخاصة تلك المتعلقة بتوزیع الجوائز على التالمیذ، وقد یختار المدیر وفریقھ اإلداري الوقت لتقدیم ذلك 

والمناسبة التي تتماشى مع طبیعة السلوك، فمثال یستغل االحتفال بیوم العلم لتقدیم جوائز للتالمیذ االكثر 

ن وجدت، جوائز الذین إعارة للمراجع من المكتبة.  ویقدم  مثال في االحتفال  بالمناسبات الوطنیة إ

وقد أو تنزیلھ. أثناء رفعھ أو ھؤالء الذین یؤدون النشید الوطني یومیا أیحرصون على حضور تحیة العلم، 

تلجأ اإلدارة الى اللوحات اإلعالنیة لتقدیم تشجیع وتھنئة لھؤالء التالمیذ. 

طمئنان النفسي.  إلفالتلمیذ بحاجة وباستمرار لمن یدعمھ و یقدره ذاتیا. لیشعر با

صاحب  ، المدرسة السلوكیة والذي ینتمي إلى  ابراھام ماسلوھم الحاجات التي أكدھاأوھذه حاجة من 

ھمیتھا بالنسبة للفرد، والتي تعتبر من أشھر نظریات الحفز و الدافعیة، وتشیر الى أعلى ، نظریة الحاجات 

ھمھا. أأن الحاجات مرتبة ھرمیا حسب أھمیتھا وتعتبر الحاجة الى التقدیر واالحترام من 

ساس  من األسس التي تعتمد علیھا القیادة التربویة في أ) 20وفي نفس المنحى تطرح العبارة رقم (

المؤسسة التعلیمیة، في نجاحھا، وھي" تشجیع اإلبداع واإلبتكار لدى التالمیذ من طرف المدیر". 

، بـ (ابدا) %44، وبنسبة تقترب من النصف، 223جاءت استجابات معظم المبحوثین، والبالغ عددھم 

 لمن صرحوا بـ (احیانا)، وفي المقابل بلغت نسبة من یؤكدون ذلك بـ 17.6 لمن اجابوا بـ (نادرا)،  و21.3و

، وھي بالتقریب نفس النسبة لمن اقروا بـ (غالبا)، وھي نسبة ضئیلة مقارنة بمن %8.3(دائما) بنسبة 

ن المدیر ال بشجیع اإلبداع واإلبتكار لدى التالمیذ، كما جاء الوسط الحسابي، لیؤكد درجة موافتھم أصرحوا ب

.  2.17المتوسطة  في استجاباتھم حول ذلك والمقدر، بـ

)، التي أظھرت نتیجتھا، أن االدارة المدرسیة 1998وھذه النتیجة تتفق مع دراسة حلمي وفضل(

. )1(التشجع على اإلبتكار والتجدید

وھذا یعكس حقیقة امبریقیة في مؤسساتنا التعلیمیة، فرغم االصالحات المتتالیة، والتي تھدف الى رفع 

المردود التربوي، وتحسین مخرجات العملیة التعلیمیة، لتواكب التطورات الحاصلة عالمیا وخاصة في مجال 

االنماط القیادیة السائدة لدى مدیري المدارس الخاصة  وعالقتھا بمستوى جودة التعلیم  من وجھة نظر المعلمین   موفق احمد شحادة العجارمة، (1)
، رسالة قدمت استكماال للحصول على درجة الماجستیر في االدارة والقیادة التربویة، قسم  االدارة والمناھج، كلیة في محافظة  العاصمة عمان

. 125، ص 2012العلوم التربویة، غیر منشورة، جامعة الشرق االوسط، 
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العلم والمعرفة والبحث العلمي، وخلق الكفاءات القادرة على تغییر الوضع الحالي لبلدنا، وقیادتھا نحو التغییر 

الى األحسن وتحقیق التنمیة المستدامة. 

ن بیئتنا المدرسیة تفتقر للمحفزات والسبل، إلكتشاف تلك الطاقات والكفاءات وتنمیة المھارات أإال 

اإلبداع.  اإلبتكار ولتالمیذنا، عماد المستقبل، فمازالت مدارسنا تعتمد على ثقافة التلقین ال ثقافة 

نما یعود الى  منظومة من العوامل إوفي حقیقة األمر ھذا الجانب السلبي ال یعود للمسیرین فقط ، و

المتعددة، والتي تشمل طبیعة المنھاج الدراسي، وطرق التدریس، وطبیعة الوسائل التعلیمیة والتكنولوجیا 

داء األستاذ وطبیعة االنشطة المقدمة داخل القسم أو أالحدیثة ومدى توفرھا في مؤسساتنا التربویة، نھیك عن 

خارجھ، والتي لھا دور في اكتشاف التالمیذ الموھوبین. 

المسؤولیة في ذلك، من خالل ما یمكن القیام بھ، من متابعة جانب كبیرمن  وتقع على عاتق المدیر 

لعمل األساتذة والتالمیذ، وما یقدمھ  من تسھیالت، وتوفیر الوسائل لذلك، واستغالل الوسائل المتاحة منھا. 

 فالمالحظ من خالل بعض الممارسات الصادرة عن  المدراء بھذا الشأن، والتي عایشھا الباحث 

ن توفرت ھاتھ  الوسائل ال تترك في متناول التالمیذ، كخوفا  من اتالفھ لھا، أو ألسباب إمیدانیا.  حتى و

أخرى، في غیاب المتابعة والرقابة من طرف الوصایا لذلك .وھذا یؤثر سلبا على اداء التلمیذ وخاصة 

 .المتفوقین منھم

 یحاول كیف ینھي عملھ كثیر من الموظفین یغلب علیھا الطابع الروتیني، والةن مؤسساتنا التربويأكما 

ثر على الحیاة المدرسیة، وجعل التلمیذ یمل أبطریقھ آلیة تفتقر الى حب المھنة واإلجتھاد و اإلبداع فیھا، ما 

من الدراسة ومن المؤسسة التعلیمیة في حد ذاتھا  ویشعر بعدم الرضا عنھا. 

 اثبتت العدید من الدراسات عالقة التفوق الدراسي بعملیة رضا التلمیذ عن المؤسسة التعلیمیة وبما قدو

فیھا. ولقد دلت نتائج الدراسة التي قامت بھا سھام الحطاب على طلبة المدرسة الثانویة و طالباتھا الى أن 

ھناك عالقة بین الرضا عن الدراسة و التحصیل، حیث وجدت الباحثة أن الطلبة األكثر رضا عن دراستھم 

 )1(كانوا أكثر تحصیال من الطلبة األقل رضا.

علماء،  دعامة االمة وركیزتھا، في نخبة من اللذا على مؤسساتنا التربویة ، و حتى تستطیع تخریج  

المستقبل ومركز قوتھا، وثروتھا الحقیقیة. البحث عن الطرق  واألسالیب لتحفیز التالمیذ على اإلبداع 

واإلبتكار كما ھو الحال في الدول المتطورة، التي تالمیذھا وصلوا الى درجة من اإلبداع واإلبتكارما جعلھم 

یصلون الى بعض االنجازات في ھذه المرحلة التعلیمیة التي تسبق الجامعة. 

- كإتاحة الفرصة لمبادرات التالمیذ وتشجیعھا. 

 - تشجیع التالمیذ المتفوقین والذین یبدون قدرات عالیة في التحصیل الدراسي ورعایتھم.

. 117  مدحت عبد الحمید عبد اللطیف، مرجع سابق،  ص (1)
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 - تشجیع روح المبادأة واإلبتكار لدى التالمیذ.

- تشجیع العمل الجماعي وفي المقابل تشجیع المنافسة بین التالمیذ، كتنظیم منافسات علمیة بین 

و بین المؤسسات فیما بینھا. أو بین األقسام أالتالمیذ في القسم الواحد، 

تشجیع مواھب التالمیذ وتوفیر اإلمكانیات الالزمة لھا.  -

نشطة ثقافیة وعلمیة مختلفة لتنمیة التفكیر اإلبداعي واكتشاف التالمیذ الموھوبین، وإ نشاء أ- تنظیم 

النوادي العلمیة والثقافیة التي تسمح بذلك، والتي نجد  الكثیر من مؤسساتنا التعلیمیة تفتقر لھا. 

) والتي ھدفت الى التعرف على األنشطة العلمیة غیر 1998وھذه النتیجة تتفق مع دراسة عمیرة(

الصفیة الممارسة في مدارس الدول األعضاء بمكتب التربیة العربي لدول الخلیج، ودورھا في اكتشاف 

ھم النتائج التي توصلت أقدرات الطالب ومھاراتھم ومواھبھم، واقتراح خطة لتطویرھا وزیادة فعالیتھا. ومن 

الیھا: یساعد النشاط غیر الصفي في تنمیة قدرات الطالب ومھاراتھم، ومواھبھم، تخصیص جوائز ومكافأة 

مالیة ومعنویة، للفائز في المسابقة العلمیة، وتنویع االنشطة، وإقامة المعارض، واإلستعانة بأسالیب علمیة 

. )1(للتقویم مع مراعاة احتیاطات األمان

 على أھمیتھا المدرسة السلوكیة، في تحفیز األفراد على توھذه من االفترضات التي طرحتھا، وأكد

األداء الجید، وھي النظرة المتفائلة لھم بقدرتھم على اإلبداع واإلبتكار، وتشجیعھم على ذلك. 

ھم األسس التي یتطلب العمل بھا من طرف القادة التربویین، المساواة في المعاملة بین التالمیذ أومن 

 المساواة ) والتي مفادھا " یعمل المدیر على21اختباره میدانیا من خالل العبارة رقم (حاول الباحث وھذا ما 

فراد أن ھناك تفاوت في استجابات أفي المعاملة بین التالمیذ". یظھر من خالل القراءة االحصائیة للجدول، 

، أي مایعادل 507 من مجموع المبحوثین البالغ عددھم 187ن الفئة الغالبة منھم والمقدرة بـأالعینة، رغم 

، یقرون عكس ذلك بـ (ابدا). %36.9نسبة 

، وھي تشیر الى أن درجة موافقة المبحوثین على ھذه 2.63في حین قدرت قیمة المتوسط الحسابي  بـ

العبارة متوسطة، و ھناك اتفاق نوعاما على ھذه الحقیقة، وھي عدم المساواة في المعاملة بین التالمیذ من 

طرف المدراء، وھذاما قد یحدث في بعض المؤسسات التعلیمیة، في مدینة المسیلة، والبعض منھا،  قد ال 

كدوا تواجد ذلك باستجابتھم بـ (دائما) أ التباین في استجابات المبحوثین، ممن هیحدث فیھا، وھذا ما یفسر

. %16.8، لمن صرحوا بـ (غالبا)، في حین بلغت نسبة القائلین بـ (نادرا) بـ%15.2، و%19.3وبنسبة 

، عالم التربیة، سلسلة األنشطة العلمیة غیر الصفیة ودورھا  في رعایة الطالب الموھوبین بالمرحلة الثانویة  على بن حمد ناصر عالمي ریاني، (1)
ابحاث علمیة محكمة تصدرھا المؤسسة العربیة لالستثمارات العلمیة وتنمیة الموارد البشریة بالتعاون العلمي مع رابطة التربیة الحدیثة، العدد 

 .344،،القاھرة،  ص2011الخامس والثالثون، السنة الثانیة عشرجویلیة 
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رغم قلتھم ووع، والبعض األخر منھم ضن معظم التالمیذ لھم اتجاھات سلبیة نحو ھذا الموأوھذا یبین 

مقارنة بھم، لھم اتجاھات ایجابیة نحو المساواة في المعاملة بین التالمیذ من طرف المدیر، وھذا االختالف قد 

خر، حیث نجد البعض منھم، یعامل المتفوقین معاملة أیعود لطبیعة السلوك القیادي واختالفھ من مدیر الى 

یعامل التالمیذ الذین یدرسون شعب معینة كالشعب العلمیة معاملة تختلف على قد تختلف عن غیرھم، كما 

و یعامل اقسام تربویة غیر المعاملة التي یعاملھا ألقسام أخرى تتصف أالشعب األخرى، كالشعب االدبیة. 

نضباط وتحصیلھا الضعیف، وھذه من الممارسات السلبیة التي على مدرائنا تجنوبھا ألثارھا السلبیة البعدم ا

على التالمیذ، الذي من المفترض عدم مكافأتھم بالمثل.  

و لمكانة أكما قد تكون ھذه التفرقة ألسباب أخرى في الغالب تكون اجتماعیة كالمحاباة،  نتیجة لقرابة 

 األب المرموقة لبعض التالمیذ و مركزھم و انتمائھم االجتماعي.

 في ما یعرف *بیار بوردیووھذه القضیة ناقشھا بعض المنظرین السوسیولوجي من خالل ما طرحھ 

بنظریة الرأسمال الثقافي، والتي قام من خاللھا بتحلیل النظم التعلیمیة ،ودورھا في إعادة اإلنتاج الثقافي 

ن  الظاھر أن المدرسة من أھم وظائفھا نقل المعارف والمعلومات للمتعلمین إال أنھا  أبالمجتمع، حیث یقول

في حقیقة األمر تعمل على مساندة الصفوة االجتماعیة ومؤازرتھا للحصول على القوة والنفوذ بواسطة 

النجاح المدرسي. 

ھذا األخیر الذي یكون حلیف أبنائھا، بحكم تنشئتھم االجتماعیة، وما یمتلكونھ من رصید معرفي وافر 

 لذا فإن حظوظ أبناء ،وخبرات ومعاییر وقیم خاصة بطبقتھم المسیطرة والتي یدعمھا النظام التعلیمي

الطبقات الدنیا أقل في التحصیل والنجاح المدرسي والوصول إلى مراكز أعلى في المجتمع من أبناء 

الطبقات العلیا. " فإن تغمر المربیات األمریكیات التالمیذ بالعاطفة باستخدامھن أسماء ونعوت الدلع والتحبب 

وباللجوء المستمر إلى التفھم المتعاطف...یعني أنھن یمتلكن ھكذا أداة قمع مرھفة تتمثل بالعدول عن 

المالطفة أو التعاطف، وھو ما ال یقل كتقنیة تربویة تعسفاً عن أي قصاص جسدي أو تأنیب مھني ولئن كان 

من الصعب أن نالحظ الحقیقة الموضوعیة الخاصة بھذا الطراز من النشاط التربوي فال التقنیات المستعملة 

ه"  ما للعالقة التربویة السائدة في المؤسسة التعلیمیة من بعد اجتماعي تخفیھ. ترجع أصولھ إلى نسق  )1(تموِّ

 تقنیات السلطة التي تفرض نمط معین من التفاعل التربوي.

 ، 1994 ، المركز الثقافي العربي،  بیروت، 1 ترجمة نظیر جاھل، طالعنف الرمزي (بحث في أصول علم االجتماع التربوي)  بییر بوردیو، (*)
. 24ص
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 سس القیادیة:الالنتائج المدرسیة في ظل اب- 

ساسي في سیر أن القیادة التربویة ترتكز على مجموعة من االسس التي لھا دور أن اشرنا الى أسبق و

سنحاول من خالل الجدول التالي الوقوف على تلك ، العمل التربوي، وفي تحقیق النتائج الدراسیة المرجوة

 العالقة بینھما.

  یوضح استجابات المبحوثین حول النتائج المدرسیة للتالمیذ في ظل األسس القیادیة.:)32جدول رقم(

ة 
رتب

ال

ي 
یار

مع
 ال

ف
حرا

الن
ا

بي
سا

لح
ط ا

وس
لمت

ا
 

التكرارات 

العبارات  رقم
ال

دائما   غالبا  احیانا  ابدا  نادرا

% % % % % 

5 1.50 2.76 
بناء عالقة مع التالمیذ من  159 71 111 66 100

منطلق الحرص على 
نجاحھم في شھادة 

 البكالوریا
22 

%19.70 %13.0 %21.69 %14 %31.4 

3 1.60 2.93 
تشجیع اإلدارة  لي یمنحني  153 69 82 64 139

 23 مزیدا من الثقة في النجاح.
%27.4 %12.60 %16.20 %13.60 %30.2 

2 1.47 2.98 
یعمل جاھدا على حل  122 81 100 93 111

 24 الخالفات داخل الثانویة .
%21.90 %18.30 %19.70 %16.0 %24.1 

1 1.46 3.32 
التركیز على النتائج  95 56 94 114 148

وتحقیق مردود عالي 
 في البكالوریا. للثانویة

25 
%29.2 %22.5 %18.50 %11 %18.70 

4 1.45 2.82 
یتبع المدیر االسلوب  136 83 111 76 95

الدیمقراطي في تعاملھ مع 
التالمیذ ما یشجعھم على 

 . المثابرة والنجاح اكثر
26 

%18.70 %15 %23.10 %16.40 %26.80 

6 1.52 2.36 
تساوي ادارة الثانویة في  238 60 75 54 80

منح ورقة الدخول للقسم 
بین التالمیذ اثناء تغیبھم 

. عن الدراسة
27 

%15.80 %10.70 %14.8 %11.8 %46.9 

7 1.42 2.28 
توفیر الطمأنینة والشعور  226 87 77 58 59

باألمن واالستقرار للتالمیذ 
.. مایدفعھم للنجاح

28 
%11.60 %11.40 %15.2 %17.2 %44.6 

الدرجة الكلیة للنتائج المدرسیة في ضل االسس القیادیة  2.78
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مور أي نظام مدرسي ھو مثال التفاعل االجتماعي، فالعالقات االنسانیة والضبط أیقول كالبرتسن "إن 

مترابطة فیما بینھا في تأثیرھا على نجاح  برنامج المدرسة" ولما كانت العالقة بین الطالب والمدیر والمعلم 

قائمة على االتصال المباشر، فإن حسن االتصال  القائم على الحوار والمشاركة من قبل الطلبة في التعلم 

. وتحفیزھم على التعلم )1("واعتبار الطالب محور العملیة التعلیمیة حقیقة ال شعار، سیعمل على ضبط الطبة

 وتحقیق النتائج المرجوة منھم.

) والتي مفادھا " یعمل المدیر على بناء عالقة 22مبریقیا، جاءت العبارة رقم (أوإلختبار ھذه العالقة 

 مع التالمیذ من منطلق الحرص على نجاحھم في شھادة البكالوریا"، تباینت استجابات المبحوثین حول ھذا 

. 31%ن النسبة الغالبة كانت للقائلین بـ (ابدا) بــ أما تبینھ القراءة االحصائیة للجدول، رغم األمر حسب 

لمن صرح بـ %14.5لمن اقر ب(دائما) و %19.70لمن اقر بـ (احیانا) ، ثم نسبة  % 21.9تلیھا نسبة 

 ما یعني أن درجة موافقة المبحوثین علیھا 1.50 وانحراف معیاري 2.76(نادرا) وبمتوسط حسابي 

. متوسطة

وھذه النتائج تكشف عن حقیقة تباین الممارسات القیادیة التربویة للمؤسسات التعلیم الثانوي بمدینة 

المسیلة، وھذا بدوره یفسر التباین الموجود في النتائج المحققة في البكالوریا. من مؤسسة الى أخرى كما 

. وللفترة معتبرة. )∗(وضحتھ النتائج المحققة في البكالوریا

 مدیر المؤسسة التعلیمیة ال تربطھ عالقات مباشرة مع التالمیذ، ولكن ھذه المقولة قدیمة  أنفالشائع

 الفعالة، التي من خصائصھا العمل مع التلمیذ، والتقرب منھالحدیثة وتتنافى مع ما تتطلبھ القیادة التربویة 

طبیعتھ في ھذه المرحلة، فكل العملیات اإلداریة  والتربویة على للتعرف على حاجاتھ، ومتطلباتھ، وحتى 

والبیداغوجیة تبنى على ذلك ، وھذا تم مناقشتھ في صفحات سابقة من ھذه الدراسة. 

) لتكشف بدورھا عن سلوك قیادي ھام بالنسبة للتلمیذ في تحفیزه 23وفي نفس المنحى تأتي العبارة (

  تشجیع اإلدارة  لي یمنحني مزیدا من الثقة في النجاح."على النجاح والتي تنص على "

 . 261مرجع سابق، ص محمد قاسم القیروتي،   (1)
 ).20  انظر الجدول رقم ( ∗
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ظھرت استجابات المبحوثین تفاوت في ذلك بین المؤسسات التعلیمیة فیما یخص ھذا الشأن وھي أ

، وال 30.2%ن الفئة الغالبة لصالح القائلین بـ(ابدا) وبنسبة أالنتیجة تقریبا ذاتھا مع العبارة التي سبقتھا. رغم 

 .%27.40نسبة من صرح بـ (دائما) بـ،  كثیرا تبتعد عنھا 

ن ھناك اختالف في طبیعة القیادة التربویة لمؤسسات مدینة المسیلة. كما أوھذا ما یؤكد ماقیل سابقا، 

.  تظھر أن درجة موافقة المبحوثین علیھا متوسطة2.93ن القیمة االحصائیة للمتوسط الحسابي والبالغة أ

 التلمیذ وتحفیزه على النجاح وخاصة في شھادة البكالوریا، من اساسیات عمل الفریق عویعتبر تشجي

 سھم المدیر، وھذا ھو الھدف الذي یسعى الجمیع الى تحقیقھأاإلداري و التربوي للمؤسسة التربویة وعلى ر

وخلق الثقة  عند التلمیذ بذلك ودعمھ بھا. وھذه من القضایا األساسیة التي دعت الیھا مدرسة العالقات 

ن الحوافز غیر المادیة لھا تاثیر كبیر على االداء الجید. أاإلنسانیة، وھي 

 من خالل النتیجة التي توصل الیھا من دراستھ 1991)1(وھذه الحقیقة یؤكدھا منصور قاسم المدحجي

حول المشكالت التي تعیق المدرسة الثانویة في جمھوریة الیمن. وھي قلة استخدام الحوافز المادیة والمعنویة 

نتاجیة الطلبة واألساتذة وقلة الروح المعنویة لدیھم. إلزیادة 

ومن االسس التي یبنى علیھا العمل التربوي محاولة القائد خلق جو تعلیمي، خالي من الصراعات 

و الخالفات أو بین األساتذة فیما بینھم، أساتذتھ أو أوالمشاكل بین مختلف األطراف سواء بین التلمیذ وأقرأنھ 

التي تحدث بین األساتذة وغیرھم من الموظفین. وغیرھا من الخالفات. التي تؤثر سلبا على اداء 

المؤسسة.وان تكون لھ القدرة على حلھا وحسن التصرف في المواقف المختلفة . 

وقد اقیمت مؤتمرات عدیدة وأجریت دراسات مختلفة حول صفات المدیر ومن ھذه المؤتمرات مؤتمر 

 .)2 ( حیث تم تحدید صفات القائد التربوي(المدیر) ومن اھمھا:1971كابا دلتا فاي 

ن یكون مساعدا ألفراد المجموعة و یحرص دائما على مساعدة مرؤسیھ حین یواجھون مشاكل  أ-

ویعمل على تحقیق حاجاتھم. 

االنماط القیادیة لدى مدیري المدارس االساسیة في محافظة عجلون وعالقتھا بالرضا الوظیفي للعاملین من وجھة سامح محافظة وربى حداد،   (1)
 94.ص2010، 2، العدد37، دراسات العلوم التربویة، المجلد نظرھم

، 2006، دار الحامد للنشر والتوزیع، 1، طاالتصال االداري واسالیب القیادة االداریة في المؤسسات التربویة  على العیاصرة،  محمد الفاضل، (2)
 .100ص

                                                           



 

354 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 عرض البیانات وتحلیلها والنتائج العامة للدراسة: السادسالفصل 

 المدرسة أداء تطور" بعنوان (1998) قصودة بن الدوكالي بالنور دراسةوفي نفس اإلطار اجرى 

 المدارس مدیرو لى "یخصصإ، وتوصل "المدرسیة اإلدارة اتجاھات ضوء في اللیبیة الجماھیریة في الثانویة

" )1(والطلبة المعلمین بین المشكالت لمناقشة الدوریة االجتماعات من جانباً 

، وكما ھو الحال )24 لبیانات العبارة رقم (وحسب ما ادلى بھ المبحوثین، من خالل القراءة االحصائیة

ن النسبة الغالبة لصالح القائلین ب(ابدا) أفي العبارات السابقة ھناك تفاوت في استجابات التالمیذ، رغم 

، وھي قیمة %21.90، وفي المقابل بلغت نسبة من یرى عكس ذلك باستجاباتھم بـ(دائما) بـ%24.1وبنسبة 

 لمن اقر بـ(غالبا) %18.30 لمن صرح بـ(احیانا)، و %19.70تقترب من سابقتھا، في حین تلتھما نسبة 

أن ، مایدل على 1.47 وانحراف معیاري قدر بـ2.98 للقائلین (نادرا)، وبلغت قیمة الوسط الحسابي 16%و

. بارة متوسطة ھذه الععلى المبحوثین درجة موافقة

والبعض  ھمیة لحل ھذه الخالفات والمشاكل التي تحدث بالثانویةأن ھناك من المدراء من یعطون أأي 

األخر منھم ال یعیرھا اھتمامھا وال یخصص من وقتھ لحلھا.  

بقولھ "یخصص المدیر وقت غیر كافي )2(وھي النتیجة ذاتھا التي توصل لھا احمد شحامة العجارمة

لحل المشاكل التي تحدث بالمدرسة ". وما الشك فیھ ان لھذه العملیة تأثیر كبیر على السیر الحسن للمؤسسة 

وعلى ادائھا.  

التركیز على  یعمل المدیر على ) والتي جاءت على النحو التالي:"25ما فیما یخص العبارة رقم(أ

ن غالبیة المدراء یعملون على ذلك أالنتائج وتحقیق مردود عالي للثانویة في البكالوریا"، بین الواقع المیداني 

وھذا یظھر من خالل استجابات المبحوثین، والتي كانت الغالبیة فیھا لمن صرح بـ (دائما) بنسبة 

لمن اقر بـ (احیانا). وتقابلھا فئة كل من اقر بـ  18.50% للقائلین بـ (غالبا)، و%22.5تلیھا نسبة 29.0%

، لتبین 3.32 لمن صرح بـ (نادرا)، كما جاءت قیمة الوسط الحسابي البالغة %11، و%18.70(ابدا) بنسبة 

 العبارة المرتبة االولى من بین العبارات. ھذه احتلت   و متوسطةاتفاق التالمیذ على ھذا األمر أن درجة  

وھذا األمر یدل على اھتمام غالبیة مدراء المؤسسات التعلیمیة، بتحقیق مؤسساتھم لنتائج عالیة في 

داء أشھادة البكالوریا، باعتبار ھذا النجاح مؤشر ھام على حسن ادائھم وأدائھا، وشغلھم الشاغل وحتى 

 .88  عبد القادر خالد بن رباح أبو على، مرجع سابق، ص(1)
  . 103، مرجع سابق، ص احمد شحامة العجارمة  (2)
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المنظومة التربویة. نھیك على النتائج المتدنیة التي تتحصل علیھا والیة المسیلة لعشریة كاملة والتي كانت 

ھم أ لدراسة ھذا الموضوع، والذي قد یكون عامل من ةكما اشرنا سابقا سبب من األسباب التي دفعت الباحث

 والمتمثل في السلوك التنظیمي للمؤسسات التعلیمیة. وما جعل الجمیع في ھذه الوالیة یبحث ،العوامل في ذلك

عن األسباب وراء ذلك، وكیف یمكن تحسین ھذه النتائج. وتغییر صورة ھذه الوالیة بالنسبة للوصایا" وزارة 

التربیة الوطنیة". 

ھمال الجوانب األخالقیة والسلوكیة والتربویة لدى التلمیذ. وتربیتھ على القیم الدینیة إوھذا ال یعني 

والوطنیة. والتي یلعب فیھا النمط القیادي دور اساسي في ذلك. 

) لتكشف عن طبیعة ھذا النمط، واألسلوب المتبع من طرف 26وفي ھذا المنحى جاءت العبارة رقم (

 یتبع المدیر األسلوب الدیمقراطي في تعاملھ مع التالمیذ ما یشجعھم على المدراء، والتي جاء نصھا كالتالي"

ن الفئة الغالبة من المبحوثین والبالغ عددھا أ"، بینت القراءة االحصائیة للجدول أعاله كثرأالمثابرة والنجاح 

لمن اقر بـ (احیانا) % 23.10، ینفون ذلك باستجاباتھم بـ (ابدا)، تلیھا نسبة %26.80وبنسبة قدرت بـ136

. 1.45. وانحراف معیاري 2.82 بلغلمن صرح بـ (دائما)، ومتوسط حسابي % 18.70وفي المقابل نسبة 

 اختالف وكالعادة بین مدیري  أن درجة موافقة المبحوثین على ھذه العبارة متوسطة، و یظھرمایدل على

 الثانویات في االسلوب المتبع ونمط القیادة، ویعكس بدوره طبیعة السلوك التنظیمي لكل مؤسسة تعلیمیة

معظم ل الشواھد الكمیةن مدراء ثانویات مدینة المسیلة یختلفون في ذلك حسب ما دلت علیھ أوالظاھر 

العبارات السابقة. 

ن منھم من یتبع األسلوب الدیمقراطي في تعاملھ مع التالمیذ، والبعض األخر یعمل عكس أوھذا یعني 

. وھي  أخرىن درجة تطبیق األسلوب القیادي مع التالمیذ متوسطة، وھي تختلف من مؤسسة الىأي أذلك،  

 جرتھا على مدراء ثانویات المسیلةأنفس النتیجة التي توصلت الیھا بوقرة عواطف من خالل الدراسة التي 

) والتي توصلت الى: 2000وكذا احمد شحامة العجارمة. والنتیجة ذاتھا بالنسبة للباحثة الھزایمة (

داري الدیمقراطي من وجھة نظر الطلبة كان في إل- مدى تطبیق مدیري المدارس الثانویة للسلوك ا

. )1 (الغالب یمارس بدرجة متوسطة.

، رسالة ماحستیر مدى تطبیق مدیري المدارس الثانویة في محافظة اربد  للسلوك االداري الدیمقراطي من وجھة نظر الطلبة  الھزایمة فاضل، (1)
 175، ص2000غیر منشورة، جامعة اربد، الیرموك ،االردن، 
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ھم الموضوعات التي نالت اھتمام الكثیر من الباحثین أویعتبر مجال البحث في األنماط  القیادیة من 

ھمھا ابحاث لیكرت وزمالئھ  عن طریق أفي تخصصات مختلفة، وأجریت حولھا دراسات كثیرة، ومن 

تحدید ممیزات القادة، بمقارنة سلوك المشرفین في المجموعات العمالیة ذات االنتاجیة العالیة والمجموعات 

ن القیادة الدیمقراطیة تعطي أذات االنتاجیة المنخفضة، ومن بین االستنتاجات التي توصل الیھا بشكل عام، "

 في الشق النظري من ة  سبق الحدیث عنھا من طرف الباحثتي. وال)1(نتائج أفضل من القیادة االوتوقراطیة"

الدراسة ألھمیتھا في اداء المؤسسة التعلیمیة وكل من فیھا .  

دارة الثانویة في منح ورقة الدخول للقسم بین التالمیذ إتساوي ) والتي مفادھا "27وتأتي العبارة رقم (

، وھي قضیة  المساواة في  الھامة". لتثیر مسالة ھامة، وأساس من االسس القیادیةثناء تغیبھم عن الدراسةأ

المعاملة بین التالمیذ، والتي تعتبر ورقة الدخول للقسم وطریقة منحھا للتالمیذ من طرف الرقابة، مؤشر ھام 

على ذلك. 

ن الفئة الغالبة من أوفي ھذا األمر یكشف الواقع األمبریقي وحسب ما جاء في البیانات اإلحصائیة 

تقر بعدم المساواة في منح ورقة الدخول للقسم في حالة الغیاب %  46.9 و بنسة 238التالمیذ والبالغ عددھا 

 وھي %15.80 وفي المقابل بلغت نسبة من نفى ذلك بتصریحھم بـ (دائما) ،بین التالمیذ من طرف اإلدارة

 لتبین أن درجة موافقة 1.52، وجاءت قیمة المتوسط الحسابي والمقدرة بـنسبة ضئیلة مقارنة بمن یعاكسھا 

دارتھا في منح ورقة إن بعض المؤسسات التعلیمیة ال تساوي أوھذا یظھر المبحوثین علیھا منخفضة جدا، 

 833 وھو حق من حقوق التلمیذ في حالة تبریر غیابھ، كما نص علیھ القرار الوزاري رقم ،الغیاب للتالمیذ

 منھ "ال 14 نوفمبر والمتعلق بمواظبة التالمیذ في المؤسسات التعلیمیة، وبالذات في المادة 13المؤرخ في 

یسمح ألي تلمیذ متغیب االلتحاق بالقسم إال بعد الحصول على ترخیص یمنحھ المسؤول المعني في 

المؤسسة". 

ولتفسیر ھذه الحقیقة، ھناك جوانب وأوجھ مختلفة في ذلك، فقد تمنح الرقابة التالمیذ الذین ال یتغیبون 

كثیرا، ومعروفین بانضباطھم وحسن سیرتھم، رخصة الغیاب، وال تمنحھا لغیرھم من التالمیذ المعروفین 

و خارجھ حتى احضار الولي، خوفا من المشاكل التي قد تحدث أ سلوكھم داخل القسم وءبكثرة غیاباتھم، وس

من وراء ذلك خارج المؤسسة التعلیمیة، وتتحمل المسؤولیة في ذلك، نھیك عن تخوفھا من تعرضھم ألي 

خطر. 

 .203، ص2009،اثراء للنشر والتوزیع، عمان، القیادة الفاعلة والقائد الفعال  عمر محمود غباین،(1)
                                                           



 

357 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 عرض البیانات وتحلیلها والنتائج العامة للدراسة: السادسالفصل 

قرابة ولمكانة التلمیذ االجتماعیة، او لمصلحة شخصیة، وھذه من السلبیات التي لو أو تمنحھا لمحاباة أ

 على التلمیذ وعلى ادائھ التعلیمي وحتى على تربیتھ، وھي النتیجة ذاتھا التي توصل الیھا وءتعود بالس

إدراك طالب المرحلة الثانویة، ألسلوب التعامل من قبل "ن أ  الى  مرزوق بن احمد عبد المحسن العمري

و غیرھم، على انھ مصدر تھدید وخطر بالنسبة لھ، فتظھر لدیھ بعض المشكالت واالضطرابات أالمعلمین 

 .)1(والتوترات والتي ینعكس تأثیرھا سلبا على سلوكھ ومعدالتھ اإلنجازیة"

وھذا یؤكد العالقة بین الممارسات القیادیة ونتائج التالمیذ الدراسیة. 

) والتي جاء فیھا " توفیر الطمأنینة والشعور باألمن واالستقرار للتالمیذ ما 28وتأتي العبارة رقم(

یدفعھم للنجاح.". جاءت استجابات المبحوثین في غالبھا نحو االتجاه السلبي حول ھذه العملیة، وھذا ما 

 لمن صرح بـ(نادرا) %17.20 لمن اجابوا بـ (ابدا)، و%44.6تظھره النسب المحصلة، والمرتبة كالتالي:

لمن %11.40 للقائلین بـ (دائما)، وفي االخیر نسبة 11.60% لمن اقر بـ (احیانا)، ثم %15.20تلیھا نسبة 

ما یعني أن درجة موافقة المبحوثین علیھا متوسطة  2.82اجاب بـ (غالبا)، كما بلغت قیمة الوسط الحسابي 

ن المدراء  ال یعیرون اھتمام الى  ھذا المجال   أ، وھذا یشیر الى 1.42معیاري النحراف الاكما بلغت قیمة 

 وھذه النتیجة ال تتفق مع ما توصل .في نجاح التلمیذ، وشعوره باإلنتماء وحبھ للمؤسسة التعلیمیةتھ ھميأرغم 

الیھ احمد ابراھیم احمد في ھذا الشأن من خالل الدراسة التي اجراھا في البیئة المدرسیة المصریة على عینة 

 من اھتمامات ھؤالء المدراء. والحال نفسھ %94.69من المدراء، حیث نال ھذا المجال على نسبة قدرت بــ

في دراسة طبقت في الواقع االمریكي (والیة بنسلفانیا) أن مجال النشاط (متابعة وتوفیر األمان والحمایة 

 من مدراء المدارس بوالیة بنسلفانیا، ویرجع ذلك الى الحمایة التي %98للتالمیذ) قد حصلت على استجابات 

عطاء الحقوق إتوفرھا الوالیة و اإلدارة التعلیمیة من التشریعات القانونیة لحمایة التالمیذ، باإلضافة الى 

. )2(كاملة للتالمیذ للتظلم

 من الغالبیة  أن  في دراستھ التي سبق وان اشرنا الیھا الى ان"قصودة بن الدوكالي بالنور كما توصل

 .)3(بالمدرسة" والطلبة والعاملین للمعلمین باألمن والشعور الطمأنینة توفیر على یحرصون المدارس مدیري

الضغوط النفسیة المدرسیة وعالقتھا باالنجاز االكادیمي ومستوى الصحة النفسیة لدى عینة من طالب   مرزوق بن احمد عبد المحسن العمري، (1)
، رسالة مقدمة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم النفس، تخصص االرشاد النفسي، كلیة التربیة، غیر منشورة، المدرسة الثانویة بمحافظة اللیث

 98، ص 2012جامعة ام القرى، المملكة العربیة السعودیة، 
 .204، مرجع سابق، ص االدارة المدرسیة (دراسات نظریة ومیدانیة) نحو تطویر  احمد ابراھیم احمد، (2)
 .88ص  ، مرجع سابق،   عبد القادر خالد بن رباح ابو على(3)
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اسلو من تتوفر للتلمیذ، وتأتي على ھرم الحاجات التي حددھا أوھي من الحاجات االساسیة التي یجب 

حوج تالمیذنا لھذه الحاجات حتى أ وما .وسبق الحدیث عنھا، وھي مقوم من مقومات نجاح الفعل التعلیمي

تحصل الم النتائج المتدنیة على تاثیرینجذبون للوسط التعلیمي، وھذا قد یكون عامل من العوامل التي كان لھا 

. في البكالوریا في والیة المسیلةعلیھا 
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عرض وتحلیل بیانات الفرضیة الفرعیة الثالثة: - 
 بالنتائج الدراسیة لتالمیذ المرحلة الثانویة.إرتباطیة للسمات القیادیة عالقة والتي تنص على : 

 درجة توفر السمات القیادیة لدى مدراء مؤسسات التعلیم الثانوي: -أ

كثر المجاالت اھتماما في وقتنا الحالي، من طرف الباحثین والقائمین على أیعتبر مجال القیادة من 

میدان التربیة و التعلیم، فھو مجال حیوي یمتاز بالدینامكیة والتجدد نتیجة  لطبیعة القیادة ذاتھا، وفي الوقت 

ذاتھ طبیعة الموقف وطبیعة المنظمة والتغییر والتحول الذي تشھده من وقت ألخر. 

وقد مر البحث فیھا بثالث مراحل، بدءا بدراسة السیمات الشخصیة الواجب توفرھا في القائد. ثم 

اإلھتمام بعد ذلك بدراسة سلوك ھؤالء القادة واإلسالیب التي یتبعونھ، لیحتل بعدھا الموقف التربوي مركز 

اھتمامھم، وكیفیة تصرفھم  في المواقف التي تعترضھم، وھذا ما یتطلب توفر مھارات وكفاءات قیادیة 

لدیھم. 

 وما تجدر اإلشارة الیھ، ھو اختالف وجھة نظر ھؤالء الباحثین في تناولھم لتلك المواضیع، نتیجة 

لتعدد الزوایا التي ینظرون من خاللھا للقیادة، والناتجة عن  منطلقاتھم الفكریة، ومجاالت اھتمامھم. 

وھو الحال بالنسبة للتحدید السمات القیادیة الفعالة وحصرھا، لوجود عدد كبیر منھا والتي قد ال تتوفر 

ن الغالبیة منھم یتفقون على وجود مجموعة من السمات أ  ورغم ھذا االختالف، إال .كلھا لدى شخص واحد

التي من  الضروري أن یتسم بھا القائد في المجال التربوي ومنھا: سمات عقلیة ومعرفیة،  وسمات جسدیة 

وسمات انفعالیة و ادراكیة، و سمات اجتماعیة. 

ھم المحكات األساسیة التي أوتعتبر ھذه السمات وكما سبق االشارة الیھ في أدبیات الدراسة، محك من 

لھا عالقة بالممارسات القیادیة الفعالة، والتي ترتبط ارتباطا كبیرا بنمط القیادة . 

  اختبار البعض منھا امبریقات حصرھا، لذا حاولةونظرا لتعدد ھذه السمات والتي یصعب على الباحث

 في ذلك خصوصیة الفئة ة مراعية التعلیم الثانوي بإحدى المدن الجزائرياتومدى توفرھا لدى مدراء مؤسس

والتي قد التستطیع مالحظة تلك السمات وخاصة النفسیة والعقلیة منھا، كالذكاء، والقدرة المعرفیة  المبحوثة ،

والفكریة، لذا فضل اختبارھا بأداوت بحثیة أخرى والمتمثلة في المالحظة و المقابلة مع المسیرین، لذا اختار 

الباحث مجموعة من السمات التي راءھا  تصلح لمثل ھذا الموضوع. كما ال یسعھ اختبارھا كلھا میدانیا 

 والجدول التالي یعطینا صورة عنھا. 
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ات یوضح استجابات المبحوثین حول طبیعة السمات القیادیة  لمدراء  مؤسس: ) 33( جدول رقم
التعلیم الثانوي. 

ة 
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التكرارات  العبارات  الرقم 

دائما  غالبا  احیانا  ابدا  نادرا
  

% % % % % 

5 1.43 3.00 
ترى في مدیرك القدوة  182 90 107 55 73

الحسنة لك في المثابرة 
وأداء واجباتھ . 

29 
%14.4 %10.80 %21.1 %17.8

0 %35.9 

1 1.45 3.55 
الحرص على الحضور  74 59 77 106 191

الیومي بالثانویة .  30 
%37.7 %20.9 %15.2 %11.6 %14.60 

3 1.53 3.02 
یمتاز مدیر الثانویة  139 62 100 82 124

بصرعة الغضب .  31 
%24.5 %16.2 %19.17 %12.2 %27.4 

6 1.42 2.97 
یحسن المدیر التصرف  114 83 113 99 98

اثناء وقوع مشكل في 
الثانویة یخص التالمیذ. 

32 
%19.3 %19.5 %22.3 %16.4 %22.5 

2 1.38 3.12 
یة یمتاز مدیر الثانو 111 103 117 103 87

  و الصرامة فيبالحزم 
  تطبیق القوانین.

33 
%17.2 %20.3 %23.1 %20.3 %21.9 

4 1.31 3.01 
یعجز المدیر على اقناع  89 89 147 100 82

التالمیذ في بعض القضایا 
التي تخص تمدرسھم. 

34 

%16.2 %19.7 %29.0 %17.6 %17.6 

7 1.60 2.87 

163 67 64 61 133 
تجاھل التالمیذ عند لقائھ 
بھم في ساحة الثانویة  35 

%32 %13.2 %16.6 %12.0 %26.2 

الدرجة الكلیة للسمات القیادیة للمسیرین  3.00
 

) والتي مفادھا" ترى في مدیرك القدوة الحسنة لك في المثابرة وأداء واجباتھ"  29( وتأتي العبارة رقم

، لمن صرحوا بـ (احیانا) %21.1، لمن اقروا بـ (ابدا)، تلیھا%35جاءت استجابات المبحوثین مرتبة كالتالي
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، لمن %10.80، لمن اكدوا ذلك بـ (دائما)، في حین بلغت نسبة %14.4، للقائلین بـ (نادرا)، و%17.80و

اقروا بـ (غالبا)، وھذه النسب تبین اختالف نوعاما في استجاباتھم تلك، والتي تعبر عن وجھة نظرھم، اتجاه 

ي أن أعلى نسبة للتالمیذ الذین نفوا محتوى ھذه العبارة، أو باإلیجاب، فكما ھو مبین أمدیر ثانویتھم  بالسلب 

 في المثابرة وأداء واجباتھم،  وحسب قیمة المتوسط الحسابي لھذه ةنھم ال یرون في مدیرھم القدوة الحسنأ

ھا جاءت بدرجة متوسطة. ي، یظھر أن موافقة المبحوثین عل3.00العبارة والمقدرة بـ

ن یتحل بھا المدیرون حتى یصبحوا أھم السمات التي یجب أوھذه العبارة تحمل في طیاتھا سمة من 

ھم یزحفزتو األساتذة و التالمیذ، فكیف یمكنھم تقدیم النصح واإلرشاد للتالمیذ وأ للعاملین اقدوا لغیرھم، سواء

داري فقط، وخیر مثال على إعلى العمل الجاد، وھم یفتقدون لذلك، فالقیادة اتجاه و موقف، ولیست منصب 

ذلك السیرة العطرة لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، حیث كان خیر مثال یقتدى بھ ألصاحبھ وألمتھ من 

خر و ذكر هللا آللقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة لمن كان یرجو هللا والیوم ا. یقول هللا تعالى "هبعد
 )1("كثیرا

ن  لفقدان القدوة الحسنة في المثابرة  تأثیرا سلبیا على نتائج التلمیذ، وأدائھ التربوي أوبطبیعة الحال 

 كثر من تأثره باألقوالأخاصة في ھذه المرحلة التي  یحتاج فیھا الى المواقف والنماذج السلوكیة واألفعال،  

ألمور. افھو على درجة كبیرة من الوعي وتقدیر 

وھذا یؤكد العالقة االرتباطیة بین السمات القیادیة ونتائج التالمیذ الدراسیة. 

ن ھناك قلة من المبحوثین من یرون في مدیرھم القدوة الحسنة في المثابرة وأداء واجباتھ على أرغم 

اكمل و جھ. 

) والتي تبین بدورھا سمة من سمات القیادة الفعالة،  وھي 30في نفس المنحى تأتي العبارة رقم (و

یحرص  المدیر اإلنضباط في العمل، وااللتزام بالحضور الیومي للمؤسسة التعلیمیة، والتي صیغت كالتالي " 

ال إھذا الشأن،  في على الحضور الیومي الى الثانویة ". حاءت استجابات المبحوثین و كالعادة، مختلفة نسبیا

، وفي المقابل قدرت نسبة من یؤكدون غیر ذلك %37.7ن الفئة الغالبة لصالح القائلین بـ (دائما) بنسبةأ

، لمن اقروا بـ (غالبا)، وھي نتیجة تتجھ نحو الفئة %20.9، في حین بلغت نسبة من اقروا بـ%14.06بـ

اإلیجابیة والتي تقر بتواجد المدیر بالثانویة باستمرار وھذه الحقیقة تدعمھا قیمة الوسط الحسابي المقدرة 

، ما یدل على أن درجة موافقة المبحوثین على ھذه العبارة مرتفعة، وھي 1.45 وانحراف معیاري 3.55بـ

القیمة التي احتلت بھا المرتبة االولى من بین العبارات. 

 .21سورة الألحزاب اآلیة   (1)
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ن غالبیة المؤسسات التعلیمیة، یتواجد مدرائھا في الثانویة، وھذه من النقاط اإلیجابیة التي أ وھذا یعني 

تحسب علیھم، عكس ما الحظناه من غیاب للمارسات وأسس قیادیة فعالة. 

وھذا قد یعود لقناعة المدراء بضرورة تواجدھم بالثانویات للقیام بمھامھم، من متابعة وإشراف ورقابة 

ن تواجد المدیر وخاصة أتناء دخول التالمیذ والموظفین، ضرورة ملحة، لیعطي أوتوجیھ واتصال، كما 

الجمیع صورة عن اإلنضباظ والحضور في الوقت المناسب للمؤسسة، كما یتوجب علیھ حضور تحیة العلم 

في بدایة الیوم ونھایتھ لیالحظ الجمیع تواجده باستمرار، إن لم تمنعھ الضرورة عن الحضور ألجل ذلك، و 

حتى یكون قدوة  لباقي أعضاء  المجموعة التربویة. 

 والذي 176وھذا ما یطالبھ بھ من جھة أخرى المشرع الجزائري، من خالل القرار الوزاري رقم 

 من ھذا القرار: یلزم بالحضور الدائم في المؤسسة، ویمكن في 3سبقت االشارة الیھ، حیث جاء في المادة 

.  )1(ھذا االطار وأثناء ممارسة وظائفھ أن یستحضر في أي وقت من النھار واللیل

)  والتي احتلت المرتبة الثالثة من بین العبارات، لتختبر سمة من السمات 31وجاءت العبارة رقم (

یمتاز مدیر  : "نصت علىالقیادیة والتي تدخل ضمن السمات اإلنفعالیة، وھي سرعة الغضب ، والتي  

ظھرت القراءة االحصائیة للجدول تقارب في استجابات المبحوثین ، بالنسبة أ الثانویة بصرعة الغضب"

 %19.17، لمن نفوا ذلك بإسجابتھم بـ (ابدا)، في حین بلغت نسبة %27.40، و%24.5كدوا ذلك، بـأللذین 

خرى ال، وھذا قد أن المدیر یكون في بعض المرات سریع الغضب ومرات أي ألمن صرحوا بـ (احیانا)، 

وھذا  یرجع للطبیعة الموقف الذي یعیشھ، أو نتیجة لطبیعة المشكلة التي تصادفھ في المؤسسة التعلیمیة،

ن ھناك اختالف بین المدراء فیما یخص ھذه السمة، من مؤسسة الى أخرى  وكما یعبر علیھا أیعني، 

 . والذي یشیر الى أن درجة موافقة المبحوثین على ھذه العبارة متوسطة.  3.02المتوسط الحسابي المقدر بـ

ن یتجنبوا سرعة أن یحاولوا أ االنفعالي ونن یتسموا باإلتزاأومھما یكن فمن الضروري على المدراء، 

و قد یسلوكون سلوكات خاطئة، تعود أنھم، عن تصدر أالغضب، الذي قد یؤدي بھم الى تلفظ ألفاظ ال تجوز 

 من خالل دراستھ  استخلص احمد ابراھیم احمد،علیھم وعلى مرؤ سیھم بنتائج و خیمة، وفي ھذا الشأن 

حول " دور العالقات االنسانیة في إنتاجیة المدرسة"، والتي تعتبر من الدراسات السابقة التي اعتمدت علیھا 

( اإلتزان اإلنفعالي) یساعد على تنمیة الوالء  ن استقرار وثبوت المدیر في تصرفاتھأالدراسة الحالیة، الى "

والثقة بالنفس بھ، من جانب مرؤسیھ بل ومما یساعد على تنمیة التضامن بین مرؤسیھ، أال ینغمس في 

 20) مدیر حول سمات القائد الكفء تم حصر 100 ()1 ( ، وفي استطالع رأي)2(عالقاتھم بعضھم مع بعض"

 .45،  النصوص المتعلقة بتنظیم الحیاة المدرسیة، صالنشرة الرسمیة للتربیة  وزارة التربیة، (1)
 .167،  مرجع سابق، ص العالقات االنسانیة في المدرسة  احمد ابراھیم احمد، (2)
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ویحسن  ن یستطیع القائد ضبط نفسھ والتحكم في الذات عند الغضب، حتى یكون قدوة لھمأسمة من بینھا، 

  .التصرف في مختلف المواقف التي تواجھھ وخاصة مع التالمیذ

یحسن ) بـ"32وفي استجوابھم  حول ھذه السمة للشخصیة القیادیة، والتي نصت علیھا العبارة رقم (

"، بینت القراءة االحصائیة، تباین وجھة نظر ثناء وقوع مشكل في الثانویة یخص التالمیذأالمدیر التصرف 

ن الفئة التي تغلبت على غیرھا من الفئات قلیال، ھي فئة التالمیذ الذین أالتالمیذ حول ھذه السمة، رغم 

، لمن اقروا بـ(احیانا)، وفي المقابل %22.3، تلیھا 22.5%یقرون عكس ذلك، باستجابتھم بـ (ابدا) بنسبة 

ن درجة الموافقة على ھذه العبارة أ، وھذا یعني %19.3بلغت نسبة من یؤكدون ذلك والذین اقروا بـ (دائما) 

، والرتبة  السادسة التي احتلتھا ھذه العبارة، تؤكد ذلك. 2.97متوسطة، وقیمة المتوسط الحسابي البالغة 

ن ھناك من مدراء المؤسسات من یحسنون التصرف اثناء مواجھتھم لمشكلة ما، والبعض األخر أي أ

وتزعزع  و غیرھم، وھذه من األخطاء السلبیة التى تقلل من مكانة القائد التربويأال یحسن ذلك مع التالمیذ، 

كثر تلك المشاكل التي اصبحت مؤسساتنا ال تخلو منھا یومیا، كالمشادات أمام الجمیع، وما أمكانتھ وھیبتھ 

التي تصدرعنھم و بین التالمیذ واألساتذة،  أو السلوكات الالأخالقیھ أالتي تحدث بین التالمیذ فیما بینھم، 

و السرقة،  وغیرھا أو تضییع كتب المكتبة،أالمخبریة، و ثاث المؤسسة وإتالف الوسائل التعلیمیة أوتخریب أ

من المشاكل التي ال تخلوا  أي مؤسسة منھا، وتختلف حدتھا من واحدة الى أخرى. 

حد الوالدین أو المشاكل التي قد یتعرض لھا وتؤثر على تمدرسھ، كوفاة أ والتي قد تنتج عن الطالب 

و اتباع رفقة سوء تتعاطى المخدرات، والتي اصبحت من الظواھر المنتشرة في مجتمعنا بشكل أو طالق، أ

ثناء اجرائنا أحد مستشاري التربیة أكبیر، وانتشرت عدواھا الى مؤسساتنا التربویة، وھذا ما اكده لنا 

ھم المشاكل التي تواجھھم في الوقت الحالي، وتتطلب منھ حكمة ودرایة أ معھ، والتي باتت من )2(لمقابلة

ي سلوك عدواني غیر مسؤول یبدر منھم أوفطنة للتعامل مع ھؤالء التالمیذ الذي یصعب كشفھم، وتخوفا من 

و یؤثر على باقي زمالئھم او أساتذتھم ویعرقل السیر الحسن للمؤسسة، ویعد مصدر لإلزعاج واالضطراب 

في الموقف الدراسي وقد یخلق مشاكل ال تحمد عقباھا. 

فالعمل التربوي یتطلب منھ الحنكة وحسن التصرف في المواقف المختلفة، وفھم المشكلة وتحلیل 

) في دراسة اجراھا عن  مشاكل  السلوك في 1993(رنجرمكوناتھا األساسیة لتجاوزھا، وھذا ما توصل الیھ 

الفصل وفي البیئة المدرسیة .  

   انجزت ھاتھ الدراسة في اطار تقدیم ورقة عمل للقاء الثاني عشر لإلشراف التربوي من تقدیم محمد بن كامل دغستاني، المدینة المنورة.(1)
 .2014 ماي 7 صباحا  بتاریخ 10  أجریت المقابلة مع مستشار التربیة لثانویة صالح الدین االیوبي على الساعة (2)
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كما تحث على ذلك  النظریات االداریة التربویة الحدیثة، والتي اھتمت بدراسة الموقف التربوي 

وكیفیة تصرف القائد من خالل المھارات التي یتصف بھا ویمتلكھا، وتعینھ على حسن التعامل مع المواقف 

و اسلوب قیادي فعال یصلح أوترى بعدم وجود نمط قیادي فیدلروأبرزھا النظریة الموقفیة، والتي یتزعمھا 

فضل الطرق والنمط الذي یتبعھ في التعامل مع ألكل المواقف التربویة، وإنما المواقف ھي التي تملي 

المواقف المختلفة (فالقیادة ولیدة الموقف)، فقد ینجح المدیر باستعمالھ ألسلوب معین مع طرف تربوي، لحل 

مشكلة ما، وقد ال یفیده ذلك في موقف آخر ومع طرف اخر. 

ساسیة لھا دخل كبیر في تحدید طبیعة الموقف، وھي "نوع القائد أو ھناك ثالث محددات وعوامل 

ن ھذه النظریة تنظر للسلوك القیادي من جوانب أطبیعة بنیة المھمة، والعالقة بین القائد والتابعین". ویعني 

متعددة، بعكس النظریات اإلداریة الكالسكیة التي تحلل ذلك من خالل جانب واحد. 

) لتكشف بدورھا على سیمة من سیمات القیادة التربویة والتي 33وفي االتجاه نفسھ، تأتي العبارة رقم (

مفاده " یمتاز المدیر بالحزم و الصرامة في تطبیق القوانین " جاءت استجابات المبحوثین، متقاربة، في 

 لمن %20.3  للذین ینفون ذلك بـ (ابدا)، %21.9 لمن اقروا (باحیانا)، تلیھا %23.1نسبھا على التوالي: 

 . كما قدرت قیمة %17اقروا (بغالبا)، بینما بلغت تقریبا النسبة ذاتھا لمن صرحوا بـ (نادرا) و(دائما) بنسة 

.ما یعني أن درجة موافقة المبحوثین على ھذه العبارة بدرجة متوسطة، كما بلغت 3.12المتوسط الحسابي بـ

. 1.38قیمة االنحراف المعیاري  بـ

وھذه الداللة االحصائیة تشیر الى ما تم استخالصھ من العبارات السابقة، وھي وجود اختالفات في 

طبیعة ممارسات مدراء الثانویات بمدینة المسیلة، رغم وجود تفاوت نوعاما في استجابات المبحوثین بالسلب 

ن  بعض من ھؤالء المدراء أي أن نتائج ھذه العبارة ترجع الكفة للقائلین بـ (احیانا)، أال إنحوھا في الغالب،

خرى أمن یكونون حازمین وصارمین في مواقفھم، وفي تصرفاتھم في تطبیق القوانین، و في مواقف 

و قد یعود الى طبیعة أشرنا من قبل، أیتصرفون عكس ذلك، وھذا قد یرجع الى طبیعة الموقف كما 

و لجھلھم في بعض االوقات في كیفیة التعامل مع المواقف، لنقص أشخصیتھم التي تتسم بالحزم والصرامة، 

 وعدم تفھمھم للجماعة التي یتعاملون معھم و لطبیعة مزاجھم الیوميأالتدریب والتكوین في ھذا المجال 

فالقیادة كما تشیر الى ذلك نظریة التفاعلیة الرمزیة، عملیة تفاعل اجتماعي تتوقف على الشخصیة وعلى 

. المواقف وعلى الوظائف وعلى التفاعل بینھما جمیعا

ن یحسنون التصرف، فھناك مواقف تتطلب الصرامة وخاصة مع الموظفین، وھناك مواقف ألذا علیھم 

ي التعامل بقسوة، وھذا مانھى عنھ ابن أخرى ال یجوز التعامل معھا بنفس الطریقة، وخاصة مع التالمیذ، أ

خلدون، حیث یؤكد على أن  الشدة  واستعمال العنف یقضي على شخصیة التلمیذ ویؤثر على تحصیلھ 
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الدراسي، حیث یرى من الخطأ قیام التعلم على اإلكراه والقسوة" وذلك أن إرھاف الحد في التعلیم مضرا 

بالمتعلم، سیما في أصاغر الولد ألنھ من سوء الملكة ومن كان مرباه بالعسف والقھر وضیق على النفس في 

وانبساطھا وذھب بنشاطھا ودعاه إلى الكسل، وحمل على الكذب والخبث، وھنا التظاھر بغیرھا في 

ضمیره،خوفا من انبساط األیدي بالقھر علیھ، وعلمھ المكر والخدیعة لذلك، وصارت لھ ھذه عادة وخلق 

وفندت معاني اإلنسانیة التي لھ من حیث اإلجماع والتمدن، وھي الحمیة والمدافعة عن نفسھ أو منزلة وصار 

عیاال على غیره في ذلك، بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجمیل، فانقبضت عن غایتھا 

 .  )1 (ومدى إنسانیتھا، فار تكس وعاد في أسفل السافلین"

وھذا ما یحدث عادة من خالل السلوكات السلبیة الصادرة عن التلمیذ والثورة التي تحدث لھ، اتجاه 

بعض التصرفات سواء من طرف المدیر أو غیره، اذ لم یسمح لھ بحریة التعبیر، والدفاع عن نفسھ. 

و اإلخفاق فیھا. فكما نعلم أوھذا بطبیعة الحال یؤثر على تمدرسھم وقد یؤدي بھم الى ترك الدراسة، 

ن المراھق في ھذه المرحلة یسعى الى االستقاللیة والحریة، ویرفض القیود، من سلطة الكبار، وخاصة من أ

قوانین المدرسة المطالب بااللتزام بھا. 

قناع التالمیذ في بعض القضایا إیعجز المدیر على )، والتي مفادھا " 34وما قیل عن العبارة رقم (

التي تخص تمدرسھم"، یقال على معطیات ھذه العبارة المبینة في الجدول اعاله، والتي كانت الغلبة فیھا 

  %17.6لمن صرحوا بـ (غالبا)، ونفس النسبة %19.78، تلیھا نسبة %29لصالح القائلین بـ (احیانا)، وبنسبة 

كدوا ذلك باختیارھم (دائما) ألكل من نفى ذلك باستجابتھم بـ (ابدا) و (نادر)، في حین بلغت نسبة من 

ن أي توفر ھذه السمة عند معظم المدراء. بالرغم من أ االتجاه اإلیجابي، في وھذه النتائج تتجھ %16.2بـ

أن درجة موافقة  3.01النسبة الغالبة، اجابت باحیانا، وفي العموم تشیر قیمة المتوسط الحسابي المقدرة بـ

المبحوثین على ھذه العبارة متوسطة. 

ھم السمات التي من الضروري توفرھا في القادة التربویین ألھمیتھا، في ضبط أوتعتبر ھذه السمة من 

التالمیذ وتوجیھھم وإرشادھم وحثھم على العمل الجاد وتحقیق نتائج دراسیة مرضیة، نتیجة لطبیعة التالمیذ 

وكما سبق ذكره، یصعب التأثیر والتحكم فیھم، وعجزت بعض األسر والمؤسسات التربویة في ذلك، وھذا 

ماعایشھ الباحث میدانیا. 

 .692 ، ص2004، دار الفجر للتراث، القاھرة،1، تحقیق أحمد الطاھر، ط مقدمة ابن خلدون  عبد الرحمن بن خلدون، (1)
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و في أ في األسرة اوالكل اصبح یبحث عن الحلول لذلك، فنحن بحاجة الى قیادات تربویة سواء

المؤسسة التربویة، قیادات داعمة وملھمة  تؤثر في التالمیذ، لما تتصف بھ من خصال وقوى ذاتیة، تجمع 

فیھا القدرة الشخصیة والمثل والقیم العلیا، واإلیمان بالتغییر نحو األفضل وسرعة التكییف والتأقلم مع كل 

جدید. 

) لتكشف بدورھا سمة من السمات السلبیة لدى مدراء التعلیم 35وفي السیاق ذاتھ جاءت العبارة رقم (

 . تجاھل التالمیذ عند لقائھم بھم في ساحة الثانویة"الثانوي، والتي مفادھا یعمل المدیر على"

 %32ن الفئة الغالبة لمن صرح بـ (دائما) وبنسبة قدرت بـأبالتفاوت في استجابات المبحوثین، رغم 

 لمن اقروا بـ (احیانا) في % 16.6 لمن اكد عكس ذلك اي (ابدا)، تلیھا نسبة %26.6وفي المقابل بلغت نسبة 

 ، وھذه النتائج تبین كما اسلفنا تفاوت في استجابات %13.20حین بلغت نسبة من صرح بـ (غالبا) بـ

 2.87المبحوثین حول ھذا التصرف من طرف المدراء،  في حین تظھر قیمة المتوسط الحسابي والمقدرة بـ

المبحوثین على ھذه العبارة متوسطة،  وھذا ما یؤكد بدوره طبیعة االختالف فیما بینھم من موافقة أن درجة 

ھم  العوامل االساسیة  في ذلك. و المتمثل في السمات أحیث الممارسات القیادیة، والتي تعود الى عامل من 

 .الشخصیة المختلفة للقادة. والتي یعتبر البعض منھا ضروري وخاصة في العمل التریوي

وفي العالقات التي تربطھ بالتالمیذ، باعتباره قدوة ونموذج لھم، فمن الخطأ من المدراء، وكما نصت 

) عدم تجاھل التالمیذ والتعالي علیھم، اثناء لقائھ بھم، في المناسبات المختلفة واللقاءات 21( علیھ العبارة رقم

ثناء الحركة. أو أو مساءا، أثناء دخول التالمیذ الیھا، صباحا أالیومیة، في ساحة الثانویة، 

 علیھا. فو السلبیةأ االیجابیة منھا، األن ذلك یشعرھم بالتھمیش وعدم المباالة بھم، وبتصرفاتھم سواء

و أن یشعرھم باالھتمام وبأنھم الطرف األساسي والمھم في المؤسسة التعلیمیة، وعلیھم یتحقق نجاحھا، أدائما 

 ن واقع معظم مؤسسات مدینة المسیلة، یفتقر لذلك.أإخفاقھا، ألنھم ثمرة العمل التربوي. إال 
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النتائج المدرسیة في ظل السمات القیادیة:  -ب

  .القیادیةالسمات یوضح استجابات المبحوثین حول النتائج المدرسیة في ظل :) 34( جدول رقم

ة 
رتب

ال

ي 
یار

مع
 ال

ف
حرا

الن
ا

بي
سا

لح
ط ا

وس
لمت

ا
 

التكرارات     
العبارات 

الرقم 

دائما  غالبا  احیانا  ابدا  نادرا
 

% % % % % 

2 1.37 2.47 
یمتاز المدیربخبرة  185 77 124 66 55

. داریة متمیزةإ 36 
%10.8 %13.0 %24.5 %15.2 %36.5 

5 1.47 2.38 
تقدیم جوائز للتالمیذ  216 84 74 64 69

المتحصلین على نتائج 
دراسیة جیدة  في نھایة 

 . كل فصل
37 

%13.6 %12.6 %14.6 %16.6 %42.6 

7 1.19 1.96 
التعرف على حاجات  263 88 92 41 23

التالمیذ لتحسین 
 مستواھم الدراسي.

38 
%4.5 %8.10 %18.1 %17.40 %51.9 

6 1.44 2.05 

ادراج اسماء التالمیذ  296 48 63 40 60
المتحصلین على نتائج 

جیدة في اللوحات 
االعالنیة للمؤسسة ما 
یحفزوني على االجتھاد 

. كثرأ

39 
%11.8 %7.9 %12.4

0 %9.5 %58.4 

1 1.55 2.92 

یسھر المدیر على توفیر  146 72 90 79 119
الكتاب المدرسي لكل 
المواد ما یساعد على 
 السیر الحسن للدروس.

40 
%23.5 %15.6 %17.8 %14.20 %28.8 

2 1.36 2.47 
تشجیع أسلوب الثناء  170 109 106 65 57

لتحفیز التالمیذ على 
التحصیل الجید 

41 %11.2
0 %12.8 %20.9 %21.5 %33.5 

4 1.31 2.42 
یشعر التلمیذ بمصداقیة  174 101 124 62 46

 القرارات المدرسیة ما
 كثر.أیدفعھم لالنضباط 

42 
%9.10 %12.2 %24.5 %19.9 %34.3 

المجمـــوع         

 الدرجة الكلیة للنتائج المدرسیة في ظل السمات القیادیة 2.38
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ن القیادة نشاط معقد یتطلب مھارات وكفاءات، وشخصیة تتمیز بسمات وصفات أن اشرنا الى أسبق و

عدیدة الیمكن حصرھا ، وھي تخضع لعدة متغیرات، على القائد التحلي بھا، حتى یستطیع التأثیر في 

األخرین وتوجیھھم، ودفعھم للعمل وتحفیزھم على اإلبداع والتغییر نحو األفضل، وخاصة في العمل 

ي أن القیادة اصبحت معیار نجاح أكما ،التربوي، الذي مركز اھتمامھ ھو التلمیذ، ونجاحھ ھو ھدف الجمیع 

تنظیم. 

نماط القیادة اإلداریة لمدیرات المدارس أ) بدراسة 1984غیر (ص وفي ھذا الشأن قامت موضى ال

ن سلوك أثرھا على التحصیل الدراسي، ومن بین النتائج التي توصلت الیھا: أالمتوسطة بمدینة الریاض و

المدیرة القیادي یؤثر تأثیرا حسنا في التحصیل الدراسي للطالبات، وأن ھذا التحصیل یتأثر بنوع المؤھل 

. )1(الجامعي وعدد سنوات خبرتھا" 

داریة متمیزة" جاءت إ) والتي مفادھا "یمتاز المدیر بخبرة 36وفي ھذا اإلطار جاءت العبارة رقم (

، وھذا 36.5%استجابات المبحوثین متفاوتة في ھذا الشأن وكانت النسبة الغالبة لصالح القائلین بــ(ابدا) بــ

ن تالمیذ معظم ثانویات مدینة المسیلة یرون في مدیرھم عدم امتالكھ للخبرة اإلداریة المتمیزة، في أیعني 

  %24.5  بنسبةخر، وذلك باستجابتھم بـ (احیانا)أالبعض منھم، من یرى اختالفھا من موقف الى نجد حین 

ن أللتالمیذ الذین یرون %10.8 للتالمیذ الذین صرحوا بــ(نادرا)، في حین بلغت نسبت %15.2تلیھا نسبة 

ن ھذه الفئة أ من طرف التالمیذ اتجاه مدرائھم، اال يیجابإمدرائھم یمتازون بخبرة متمیزة، وھذا انطباع 

محدودة والیمكن تعمیم حكمھا. ألن الغالبیة ترى عكس ذلك وھذا مایدل علیھ المتوسط الحسابي 

، والذي یظھر أن درجة موافقة المبحوثین على ھذه العبارة 1.37 وانحراف معیاري 2.47المقدربـــ

 . كما احتلت ھذه العبارة الرتبة الثانیة من بین العباراتمتوسطة،

وھذا اإلنطباع یلتمسھ التلمیذ من خالل االحتكك بالمدیر في المواقف المختلفة وسلوكھ اتجاھھا، في 

تعاملھ مع األساتذة كیفیة و أثناء زیارتھ لألقسام، أو أاللقاءات الجماعیة التي تجمعھم بھ في المناسبات، 

 .ه للمؤسسة التعلیمیة وكیفیة التصرف في المواقف المختلفةوغیرھم من الموظفین، كما تحددھا طریقة تسییر

ن معظم أ االستطالعیة، تبین ت بھذه المؤسسات، ومن خالل الزیارا واحتكاكھةوحسب علم الباحث

مدراء مدینة المسیلة، عینوا بھذه المؤسسات حدیثا والتحقوا بھذه المناصب ألول مرة، وكانوا یزاولون مھنة 

التدریس، ما یؤكد ھذه الحقیقة، فضال عن مالحظة ذلك من خالل المقابالت التي اجریت معھم. ولھذا األمر 

 .12  محمد عبد هللا  ال ناجي، الحسن محمد المغیدي، مرجع سابق، ص(1)
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دائھم ، لنقص خبرتھم في المجال اإلداري و أبالتاكید عالقة كبیرة بكیفة تعامل ھؤالء مع مرؤسیھم، وعلى 

، وھذا یطرح بدوره قضیة اساسیة، وھي عملیة طیر والتصرف في المواقف المختلفةأحسن التسییر والت

تخرج من الروتین علیھا أن كثر مما ھي علیھ، وأھمیة أتكوین ھؤالء المدراء والتي تتطلب برامجھا جدیة و

 واإلبداع واإلبتكار، لمایحتاجھ  والتحسین فقط ال التغییر وتطبیق القوانین یريجل التسأالمعھود والتكوین من 

 ھؤالء من تكوین في المجاالت المختلفة وخاصة البیداغوجیة والتربویة منھا.

وحتى المعرفیة و العلمیة، لرفع من كفاءتھم و قدراتھم ومھاراتھم ، وتفعیل ھذه المنظومة، بھدف 

ثیر أ لھ تدبلوغ الكفاءة والفعالیة الفردیة والتنظیمیة، حتى یصبحون مؤھلین لمثل ھذه المناصب، وھذا بالتاكي

كبیر على مردود المؤسسة التعلیمیة. 

) والتي تنص على "یعمل المدیر على تقدیم الجوائز للتالمیذ المتحصلین على 37تي العبارة رقم (أوت

 للقائلین %42.6نتائج  دراسیة جیدة في نھایة كل فصل ". جاءت استجابات المبحوثین مرتبة كالتالي: 

للمجیبین  %13.60للقائلین (احیانا)، ثم مانسبتھ 14.6% لمن صرح بـ(نادرا)، 16.6%بـ(ابدا)، تلیھا نسبة 

 ما 2.38حسابي المتوسط  بلغت قیمة البـ(دائما)، وجاء في األخیر من صرح من المبحوثین بــ(غالبا)، و

 . 1.47معیاري النحراف ال ایعني أن درجة موافقة المبحوثین علیھا متوسطة، كما بلغت قیمة 

ي غیاب ھذا التقلید المھم في مؤسساتنا التعلیمیة والذي لھ دور أن الفئة الغالبة منھم تنفي ذلك، أاال 

على الدراجات، وتحقیق نتائج دراسیة أساسي في تحفیز التالمیذ وخلق المنافسة اإلیجابیة بینھم للحصول علىأ

ساتذتھ. وھذا ماتوصل الیھ أمام زمالئھ وأفضل، فالتلمیذ ینتظر دوما من یكافأه عن مجھوداتھ وخاصة أ

ثیر اإلیجابي لإلنجاز االكادیمي على مستوى الصحة النفسیة أأن الت مرزوق بن احمد عبد المحسن العمري،"

لدى أفراد عینة الدراسة قد یتحدد من خالل قدرة الطالب على بذل جھد ممكن، فتحقیق المكانة المتمیزة 

أكادیمیا بین الزمالء، قد یكون ثمنھا الرغبة المستمرة واالستبعاد العالي متبوعا بالتخطیط السلیم للوصول 

إرتباطیة  بدورھا الكثیر من الدراسات.ومنھ فان للمارسات القیادیة عالقة ه وھذا ما اثبتت)1 (للتفوق واإلنجاز.

بنتائج التالمیذ الدراسیة. 

) والتي مفادھا " یعمل المدیر على التعرف على حاجات التالمیذ 38ما فیما یخص العبارة رقم(أ

ي بــ(ابدا) وبنسبة ألتحسین مستواھم الدراسي". جاءت استجابات المبحوثین وباألغلبیة بالنفي 

 .115  مرزوق بن احمد عبد المحسن العمري،  ص (1)
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كد أ لمن یرى عكس ذلك باجابابتھم بــ(دائما) وھي نسبة قلیلة جدا مقارنة بمن %4.5وتقابلھا نسبة 51.9%

 لتظھر درجة موافقة  المبحوثین المنخفضة على ھذه 1.96. كما جاءت قیمة المتوسط الحسابي والبالغة ذلك 

 المسیلة، ال یعملون على تحقیق حاجات التالمیذ وھذا كما ةن غالبیة مدراء ثانویات مدینأوھذا یعني العبارة.

ن أ دور كبیر على اداء التلمیذ ونتائجھ الدراسیة. فعلى المدیر أن یكون متعاطفا مع التالمیذ ولھ رأینا سابقا، 

إرتباطیة ن للسمات القیادیة عالقة أیكون قادرا على تحدید حاجاتھم المختلفة واالستجابة لھا . وھذا مایؤكد 

بنتائج التلمیذ الدراسیة. 

 

ھم الوسائل ألیات التحفیز ووسیلة من آلیة من آ) لتبین بدورھا 39( وفي نفس المنحى تأتي العبارة رقم

سمائھم في اللوحات اإلعالنیة للمؤسسة أدراج إفي ذلك ، أي فیما یخص مكافأة التالمیذ النجباء، وھي 

 و لتشھیر بھم، وجعلھم قدوة لغیرھم من التالمیذ، وھذا ما یشعرھم باإلنجاز وبالسعادة والتفاؤل بالمستقبل

المزید من النجاحات، وھذا ھو الھدف اإلساسي لكل مؤسسة تربویة. یدفعھم الى 

ن الواقع التربوي یفتقد لمثل ھذه اإلجراءات التي تنعش الحیاة المدرسیة وتعطیھا حیویتھا، وتحبب أال إ

 11.8%. مقابل %58.4، أي مانسبتھ 296غلبیة المبحوثین، والمقدر عددھم بــأكده  أالتلمیذ فیھا. وھذا ما

  2.05 بــ لھذه العبارة لمن فند ذلك، وھي نسبة قلیلة جدا مقارنة بسابقتھا. وقد قدرت قیمة المتوسط الحسابي

  ما یعني أن درجة موافقة المبحوثین علیھا منخفضة. بالنسبة لإلنحراف المعیاري.1.44و 

لدروس ومتابعة ا) فجاءت بدورھا لتناقش قضیة مھمة بالنسبة لضمان حسن سیر 40ما العبارة رقم (أ

 وھي قضیة توفر الكتاب المدرسي، سواء الوزاري المقرر على التالمیذ ،ستاذ من دروساألالتلمیذ لما یقدمھ 

حوج للمراجع أو المراجع األخرى التي یحتاجھا التلمیذ في ھذه السنة الدراسیة الحساسة، التي ھو فیھا أ

ق معارفھ. يم مستواه الدراسي وتعميوالحولیات لتدع

ن بعض المؤسسة التعلیمیة لمجتمع الدراسة وعلى رأسھا المدیر تولي اھتماما لھذا األمر أویبدو 

الھمیتھ في نجاح التلمیذ. حسب ما تبینھ المعطیات الكمیة والتي جاءت متقاربة بالنسبة للمؤیدین والمخالفین 

لیظھر أن درجة موافقة المبحوثین على ھذه العبارة  2.92المقدر بــو  المتوسط الحسابي كما جاء ، للرأي

لمن أكد ذلك، وھذا یعني % 23.5 لمن نفى ذلك، في حین بلغت نسبة %28.8 بلغت نسبة متوسطة. و

وكالعادة ھناك اختالف بین المؤسسات التعلیمیة في توفیر ھذه الوسیلة التعلیمیة. 
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والواقع التربوي یثبت ذلك، حیث نجد بعض المدراء من ھم حرصین على توفیر ذلك وسھره شخصیا 

على إقتنائھا من مركز توزیع الوثائق التربویة التابعة للوالیة، والبعض األخر یفوض األمر لغیره من 

الموظفین والیعیر العملیة اھتماما حیث قد نجد بعض التالمیذ في منتصف السنة الدراسیة ومازالوا غیر 

خر نجد المكتبة المدرسیة تحوي على كتب لیس أمتحصلین على الكتب الدراسیة التي یحتاجونھا، وفي جانب 

. التي یحتاجھا في ھذه المرحلةلھا عالقة بما یدرسھ التلمیذ وتفتقر ألھم المراجع 

العوامل التي لھا عالقة باداء المؤسسة التعلیمیة. أھم وھذا بطبیعة الحال عامل من 

 

ن یتصف أ) لتكشف بدورھاعن سمة من السمات التي یجب 41( تي العبارة رقمأوفي نفس االتجاه ت

بھا القائد التربوي، وھي التمتع بالشخصیة المحفزة و المشجعة لمواھب التالمیذ والمفجرة لطاقاتھم وخاصة 

 المتفوقین منھم والذین یظھرون قدرات عالیة في التحصیل الدراسي. 

 معظم المدراء الیفعلون  أنال من خالل إتباع وسائل عدیدة لتحفیزھم . وحسب مادلى بھ المبحوثینإ

لمن صرح بالنتیجة % 21.5، تلیھا نسبة 33.5%ذلك اتجاه التالمیذ، حسب ما اقر بھ القائلین بــ(ابدا) بنسبة 

قیمة المتوسط الحسابي كما بلغت ن نصف المبحوثین ینفون ذلك، أتقریبا ذاتھا باالجابة بــ(نادرا)،وھذا یبن 

   والتي تشیر الى أن درجة موافقة المبحوثین على ھذه العبارة منخفضة.2.47.والمقدرة بــ

ن مدرائھم یقومون بتشجیعھم وتحفیوھم على العمل والنجاح أفي حین ھناك من المبحوثین من یرون ب

 لمن 12.8%. و%11.20في شھادة البكالوریا. وبلغت نسبة ھؤالء التالمیذ والذین اجابوا بــ(دائما) بـــ

ي مرات یكون ھناك تشجیع ومرات ال یكون من طرف المدیر. أصرحوا ب(غالبا). 

) لتظھر بدورھا جانب مھم من جوانب السیر الحسن للمؤسسة التعلیمیة والتزام 42( وتاتي العبارة رقم

التالمیذ بقوانینھا ونظامھا الداخلي، والتي تنص على" یشعر التلمیذ بمصداقیة القرارات المدرسیة، مایدفعھم 

كبر فئة منھم اقرت بــ(ابدا) أكثر". جاءت استجابات المبحوثین متفاوتة من حیث النسب،  وألالنضباط 

 لمن صرح بــ(نادرا)، في حین بلغت نسبت القائلین %19.9، و24.5%، تلیھا نسبة %34.3وبنسبة 

 وھي قیمة منخفضة مقارنة ممن نفى 9.10%، والفئة االقل للتالمیذ المقرین بـ(دائما) بــ%12.2(غالبا)، 

 نخفضة.ن موافقة المبحوثین على ھذا البند مأ، وھذا یعني 2.42ذلك، كما بلغت قیمة المتوسط الحسابي 
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و مجالسھا، من قرارات، خاصة تلك التي أالمصداقیة في كل ما ینجم على اإلدارة المدرسیة  وتعتبر

و أو توزیع التالمیذ على األفواج التربویة، أعادة إو أتتعلق بالتلمیذ ومسیرتھ الدراسیة، من قبول وتوجیھ 

غیرھا من القرارات المتعلقة بالسلوك. ذات شأن في التزام التلمیذ بقوانین المدرسة واحترام كل من فیھا. 

ن تراعى فیھا حقوق أولمدیر المؤسسة دور في ذلك ألنھ المسؤول األول عن ھذه القرارات التي یجب 

ن یجتمع بجمیع األطراف قبل اصدار أي قرار، ویتحدث بحزم معھم، إذا ما أساءوا أالتلمیذ، لذا علیھ " 

التصرف، ویراقب سلوك الطلبة  في غرفة الصف والساحات والشارع، ویشرح للطلبة سیئ السلوك 

الغرض من العقاب، ویتشاور مع الطلبة بخصوص الضبط والنظام، ویوفر اجابات على شكاوي واسئلة و

في أ الطلبة، ویطبق قانون الضبط في المدرسة، ویلتزم بقرارات مجلس الضبط، ویعتذر للطالب اذا اخط

". )1(قراره ویتراجع عنھ

و تأسیسا على ماسبق، ومن خالل تحلیلنا للشواھد الكمیة من خالل التعرض لكل العبارات بشكل 

المماراسات القیادیة تضمن تحقیق نتائج "بعاد الفرضیة الرئیسیة، یظھر أن أمستقل حسب كل بعد من 

 قیمة المتوسط الحسابي اإلجمالي للمحاور الفرضیات الجزئیة توضح ذلك كما ھو مبین في ودراسیة حسنة. 

الجدول التالي:  

 األولى. ) یبین  المتوسطات الحسابیة  اإلجمالیة لمحاور الفرضیة35الجدول رقم (

الفرضیة 
الرئیسیة االولى 

المجـــــــــــــــــــــــــال 
المتوسط 
الحسابي  

درجة الموافقة  
الرتبة 

الفرضیة 
الفرعیة األولى 

 6منخفضة  2.22القیادة التحصیلیة 

 2متوسطة  2.94النتائج المدرسیة للتالمیذ في ظل القیادة التحصیلیة 

الفرضیة 
الفرعیة الثانیة 

 4متوسطة  2.66االسس القیادیة 

 3متوسطة  2.78النتائج المدرسیة للتالمیذ في ظل االسس القیادیة 

الفرضیة 
الفرعیة الثالثة 

 1متوسطة  3.00السمات القیادیة 

 5منخفضة  2.38النتائج المدرسیة للتالمیذ في ظل السمات القیادیة 

ن درجة المماراسات القیادیة، بمؤسسات التعلیم الثانوي بمدینة أیظھر من خالل الجدول أعاله  

(في األغلب متوسطة)، كما تبینھ المتوسطات الحسابیة ألبعاد  بین المنخفضة والمتوسطة ماالمسیلة، 

 .67-66  واصل جمیل حسین المومني، مرجع سابق، ص (1)
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على المتوسطات الحسابیة، بالنسبة للبعد المتعلق بالمتغیر أالفرضیة الرئیسیة األولى، وجاءت 

، أي بدرجة متوسطة. أما الترتیب الثاني 3.00المستقلوالمتمثل في مجال السمات القیادیة، بقیمة قدرت بــ

، ما 2.94كان من نصیب المجال المتعلق بالنتائج المدرسیة في ظل القیادة التحصیلیة، بمتوسط حسابي قدر بـ

یعني أن موافقة المبحوثین على ھذا المحور جاءت بدرجة متوسطة، یلیھا المجال المتعلق بالنتائج المدرسیة 

، ما یدل 2.78في ظل األسس القیادة، في الترتیب الثالث بمتوسط حسابي، ذا قیمة متوسطة حیث قدر بـ

ن درجة ممارسة ھذا المحور في مجتمع الدراسة متوسطة. أبدوره، على 

 2.66أما المرتبة الرابعة فكانت من نصیب المجال المتعلق باألسس القیادیة، بمتوسط حسابي قدر بـ

وھي درجة متوسطة، یلیھ في المرتبة الخامسة، المحور المتعلق بالنتائج القیادیة في ظل السمات القیادیة 

. لیأتي في الرتبة  2.38بمتوسط حسابي، یعبر على درجة منخفضة فیما یخص ھذا المجال والمقدر بـ

، وھي أقل قیمة مقارنة بالمجاالت األخرى ما 2.22 المجال المتعلق بالقیادة التحصلیة بقیمة قدرت بـ،األخیرة

 درجة ممارسة القیادة التحصیلیة من طرف المدراء بمؤسسة التعلیم الثانوي بمدینة المسیلة نیعني أ

منخفضة، وبطبیعة الحال أن لھذا انعكاس على نتائج التالمیذ المدرسیة، وعلى المردود الدراسي للمؤسسة 

بالنتائج الدراسیة. وھذا یتضح أكثر من خالل ارتباطیة التعلیمیة. وھذا ما یؤكد أن للمارسات القیادیة عالقة 

 المعطیات المبینة في الجدول التالي:
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 یبین نتائج معامل اإلرتباط بین الممارسات القیادیة والنتائج المدرسیة:) 36الجدول رقم (

العالقة بین ابعاد المتغیر 
معامل  مجـــــــــالالالمستقل والمتغیر التابع 

الداللة االحصائیة االرتباط 

الفرضیة الفرعیة األولى 
القیادة التحصیلیة 

النتائج المدرسیة للتالمیذ في ظل  0.001 0.431
القیادة التحصیلیة 

الفرضیة الفرعیة الثانیة 
األسس القیادیة 

0.583 0.01 
النتائج المدرسیة للتالمیذ في ظل 

األسس القیادیة 

الفرضیة الفرعیة الثالثة 
السمات القیادیة 

النتائج المدرسیة للتالمیذ في ظل  0.01 0.421
السمات القیادیة 

الفرضیة األساسیة األولى 
الممارسات القیادیة 

النتائج المدرسیة  0.01 0.494

. 0.01دالة عند مستوى داللة 

یالحظ من خالل الجدول أعاله، أن كل األبعاد و التي جاءت للكشف عن طبیعة العالقة بین 

الممارسات القیادیة والنتائج الدراسیة لمؤسسة التعلیم الثانوي، نتائجھا قد أثیتت وجود عالقة بینھما،  وبدرجة 

 وھذا ما تدعمھ قیمة معامل االرتباط لكل واحدة منھم والمبینة 0.01عالیة، ذات داللة احصائیة عند مستوى 

كمایلي: 

- فا فیما یخص ببعدي الفرضیة الجزئیة األولى، والتي مفادھا "تعمل القیادة التحصیلیة على تحقیق 

 ، والدالة عند 0.43نتائج دراسیة لدى تالمیذ المرحلة الثانویة". تكشف قیمة معامل االرتباط والمقدر بـــــ

بین القیادة التحصیلیة والنتائج الدراسیة لمؤسسة التعلیم ارتباطیة ، عن وجود عالقة 0.01مستوى داللة 

الثانوي. 



 

375 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 عرض البیانات وتحلیلها والنتائج العامة للدراسة: السادسالفصل 

- والحال نفسھ بالنسبة  لبعدي الفرضیة الجزئیة الثانیة والتي تنص على " لألسس القیادیة عالقة 

  والدالة 0.58. أظھرت قیمة معامل االرتباط والمقدر بــــبالنتائج الدراسیة لتالمیذ المرحلة الثانویة"ارتباطیة 

 ، وجود تلك العالقة بین األسس القیادیة ونتائج التالمیذ الدراسیة.0.01عند مستوى داللة 

 للسمات القیادیة عالقة -  أما بالنسبة لبعدي الفرضیة الجزئیة الثالثة والتي جاءت على ھذا النحو "

بالنتائج الدراسیة لتالمیذ المرحلة الثانویة"، فقد أثبتت قیمة معامل االرتباط  وجود تلك العالقة  ارتباطیة 

. 0.01عند مستوى داللة  والدالة احصائیا 0.42بدورھا بین بعدي المتغیرین التابع والمستقل، حیث بلغت 

، بین الممارسات القیادیة 0.01وھذا یؤكد وجود عالقة  ارتباطیة دالة احصائیا عند مستوى داللة 

والنتائج المدرسیة لمؤسسة التعلیم الثانوي. 

- عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الثانیة: 2

تساھم منظومة االتصال التنظیمي في تربیة التالمیذ على قیم المواطنة.  والتي مفادھا: 

 .2008 جانفي 23 المؤرخ في 04-08جاء في القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم 

ن الغایة الثانیة الكبرى للمدرسة الجزائریة الحدیثة، باعتبارھا المرحلة األولى لتعلم الدیمقراطیة إ

وأفضل عامل للتماسك االجتماعي والوحدة الوطنیة، تتضمن التكوین على المواطنة. 

كما أن ظھور التعددیة السیاسیة التي تفرض على المنظومة التربویة إدراج مفھوم الدیمقراطیة 

وبالتالي تزوید األجیال الشابة بروح المواطنة وكل ماینطوي علیھ ھذا المفھوم من قیم ومواقف التفتح 

 .)1(والتسامح والمسؤولیة في خدمة المجتمع الذي تغذیھ الھویة الوطنیة والسعي الى رغد العیش

وھذا یستلزم على المدرسة أن تأخذ بعین اإلعتبار، القیم التي یتعین علیھا إصالھا للتالمیذ قصد بناء 

مواطنتھم الشخصیة، اعتمادا على الحقوق والواجبات التي تحویھا، والعمل على معایشة ھذه القیم داخل 

المدرسة، بتوفیر وضعیات للتلمیذ تبرز االلتزامات األولى التي یتضمنھا التنظیم المدرسي وعمل المدرسین 

 ومشاركة الجماعة التربویة.

 04-08  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التربیة الوطنیة، النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة، رقم (1)
 .7-6،  ص2008، عدد خاص ، فیقري 2008 جانفي 23المؤرخ في 
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فراد المجتمع المدرسي، تساعد بقوة على غرس وتضمین قیم المواطنة لدى أن القیم التي یتقاسمھا إ

الناشئة، والتي تظھر من خالل الممارسات والسلوكات، والمواقف التي یعمل بھا ویتبناھا ھؤالء األفراد 

وخاصة المسیرین منھم، باعتبارھم السلطة التربویة القائمة على تحقیق عملیات التربیة على المواطنة. والتي 

تعتبر مؤشر من مؤشرات المردود التربوي للمدرسة الجزائریة في جانبھ الكیفي كما تم اإلشارة الى ذلك في 

 دبیات الدراسة.أ

وفي ھذا اإلطار تحاول الدراسة الوقوف من خالل المعطیات المیدانیة المعالجة، على حقیقة االفتراض 

مة االتصال التنظیمي وتربیة التلمیذ على المواطنة، من خالل  الفرضیات وبین منظارتباطیة بوجود عالقة 

 بعد اإلطالع على ةھا الباحثتبعاد كال المتغیرین،  حددأالثالث الفرعیة، والتي تمثل كل واحدة منھا بعد من 

 قیاس ذلك  بمجموعة من المؤشرات التي ةو الدراسات السابقة، محاولأكل مالھ عالقة بھما في األدبیات، 

: التي جاءت كالتاليتحویھا العبارات المبوبة والمبینة حسب كل فرضیة فرعیة و

 عرض و تحلیل نتائج الفرضیة الفرعیة األولى:– 

 لدعم فرق العمل الجماعي عالقة بتضمین قیم االنتماء االجتماعي لدى التالمیذ. والتي مفادھا: 

 :فرق العمل الجماعي بمؤسسة التعلیم الثانويدرجة دعم  -أ

االتصال المستمر الذي یتطلبھ العمل التربوي وخاصة مع التلمیذ، یسھم في أن شرنا الى أن أسبق و

عضاء الجماعة التربویة  أتنمیة روح الفریق والعمل بھ في المؤسسة التعلیمیة، یشجع العمل الجماعي بین 

داء التلمیذ، وعلى تربیتھ على المواطنة الصالحة.من أویدعم العالقات االنسانیة بینھم ماینعكس حتما على 

دارة المؤسسة التعلیمیة، والتي ترجمت في العبارات التي یحویھا إلیات التي تقوم بھا آلخالل مجموعة من ا

 الجدول التالي:
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.  التعلیم الثانوياتفرق العمل الجماعي بمؤسسدعم یبین استجابات المبحوثین حول :) 37( الجدول رقم

بة 
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التكرارات  العبارات  الرقم 

دائما  غالبا  احیانا  ابدا  نادرا
  

% % % % % 

1 1.36 2.56 
یسود إدارة الثانویة جو  164 89 111 93 50

من الثقة المتبادلة بین 
. أعضائھا

01 
%9.9 %18.30 %21.9 %17.6 %32.3 

5 1.35 2.33 
تشجع ادارة الثانویة  200 96 102 60 49

التعاون  بین التالمیذ 
بدال من التنافس بینھم  

. فیما یخص تمدرسھم
02 

%9.70 %11.80 %20.1 %18.9 %39.4 

3 1.36 2.44 

تسھر ادارة الثانویة  178 104 103 67 55
على ایجاد تفاعل ایجابي 
بین  مختلف االطراف 

. في الثانویة
03 

%10.8 %13.2 %20.3 %20.5 %35.1 

2 1.41 2.50 
تساند ادارة الثانویة  181 84 114 61 67

العمل التطوعي لدى 
التالمیذ. 

04 
%13.2 %12 %22.5 %16.6 %35.7 

7 1.46 2.25 

لتالمیذ لدارة اإلتشجع  247 72 68 56 64
 إنشاء النواديعلى 

العلمیة والثقافیة لخلق 
فرص للعمل الجماعي 

 التالمیذ.بین 

05 
%12.60 %11.0 %13.40 %14.2 %48.70 

4 
1.34 

 
 

 
2.37 

54 52 110 105 186 
تدعم ادارة الثانویة 
العمل الجماعي داخل 

الثانویة. 
06 

%10.70 %10.30 %21.7 %20.7 %36.7 

6 1.28 2.31 
تدعم ادارة الثانویة  85 118 104 62 38

التواصل على كافة 
المستویات 

07 
07.5% 12.2% 20.5% 23.3% 36.5% 

  الثانوي.فرق العمل الجماعي بمؤسسة التعلیملدعم الدرجة الكلیة  2.39
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عاله، على اختالف المبحوثین فیما بینھم من حیث درجة أتقر المعطیات الكمیة المبینة في الجدول 

 فرق العمل دعمطار إو الرفض عن الممارسات والسلوكات الصادرة ، عن المسیرین في أالموافقة 

) والتي مفادھا "یسود إدارة 01 فنجد في العبارة رقم (.الجماعي، والتي تظھر من خالل نتائج العبارات 

 للقائلین %32.3الثانویة جو من الثقة المتبادلة بین أعضائھا" جاءت استجابات المبحوثین مرتبة كالتالي 

 17.6لمن اقربـ(غالبا)، في حین بلغت نسبة % 18.30 لمن صرح بـ(احیانا)، و%21.9بـ(ابدا)، تلیھا نسبة 

لمن ینفي وجود ذلك الجو، وھي نسبة  ضعیفة مقارنة % 9.90لمن اجابوا بـ(نادرا)، وفي األخیر نسبة %

 2.56بمن یؤكد ذلك، كما احتلت ھذه العبارة الرتبة األولى من بین العبارات بمتوسط حسابي قدربــ

 درجة موافقة المبحوثین على ھذه العبارة منخفضة . ن أ. ما یظھر 1.36وانحراف معیاري 

عضاء الفریق اإلداري، وھذا ما قد یلتمسھ أالفئة الغالبة من المبحوثین ترى عدم توفر الثقة بین و 

و من خالل تصرفاتھم في أالتلمیذ من خالل  ما یالحظھ  من طریقة التعامل فیما بینھم في المواقف المختلفة، 

دائھم. أوھذا بطبیعة الحال یؤثر على ،المناسبات المختلفة

ھمھا التعاون والتكامل و المشاركة والتماسك أسس من  أینا على أ فاإلدارة المدرسیة تعتمد كما ر

والثقة المتبادلة بین الجمیع والتي تسھل العمل كفریق واحد وتشكل الدعامة األولى لنجاحھا في مھامھا و 

عمالھا. واذا لم تتوفر ھذه األسس تسوء العالقة بین الجمیع في المؤسسة التعلیمیة. أ

أسباب سوء العالقة بین العاملین في من ن أ) 1987حمد (أبراھیم إحمد أ وھذا ماتوصل الیھ 

نما یرجع الى عدم الثقة بین العاملین بالمدرسة وفقدان التعاون بینھم، تصید األخطاء واالحتفاظ بھا إالمدرسة"

، وھذه نماذج الیجوز تربیة التالمیذ علیھا. )1(إلشاعتھا، وعدم الجدیة في العمل"

دارة الثانویة التعاون بین التالمیذ إ) والتي تنص على " تشجع 2تي العبارة رقم (أوفي نفس اإلطار ت

ن الغلبة أال إبدال من التنافس بینھم فیما یخص تمدرسھم. جاءت استجابات المبحوثین متفاوتة حول ھذا البند، 

لمن  9.70 بـ(ابدا)، وفي المقابل تھم جاببإ، %39.4ن اإلدارة المدرسیة التقوم بذلك بنسبة أفیھا لمن یرى 

دارات المؤسسات التعلیمیة في تشجیع التعاون بین إجابتھم بـ(دائما)، وھذا یبین االختالف بین إاقر بذلك، ب

 .191 مرجع سابق ،  ص العالقات االنسانیة في المؤسسات التعلیمیة،  أحمد ابراھیم أحمد، (1)
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وعموما  جاءت درجة موافقة  المبحوثین على ھذه العبارة منخفضة كما تعبر التالمیذ بدل التنافس بینھم. 

. 2.33 ةالمتوسط الحسابي البالغعنھا قیمة  

ویعتبر التعاون بین التالمیذ مظھر من مظاھر العمل الجماعي الذي یسمح للتلمیذ وخاصة في ھذه 

المرحلة من االحتكاك بزمالئھ وتبادل المعارف والمعلومات والتحضیر الجماعي لشھادة البكالوریا، كما 

یسھم في تقلیل الفوارق بین  جماعات التالمیذ. 

ھمیة التعاون الجماعي و تنمیة الشعور  الوعي بأنھیك عن اكساب التلمیذ السلوك االجتماعي السلیم و

لدى الطالب باالنتماء للجماعة ، كما تؤدي ھذه المشاركة الى شعور التلمیذ باالحترام والتقدیر من كل من ھم 

 من  بأن الطالب الذین یرون أنھم الیحظون بالحب وتقدیر1971من حولھ"، ویتفق ذلك مع ما اورده لیزر 

نفسھم ویشعرون بالقلق وادراكھم ألنفسھم، بحیث یكونو صورة سلبیة عن ذواتھم ازمالئھم یفقدون الثقة ب

وذلك على العكس من نظرائھم الذین یشعرون بأنھم موضع حب وتقدیر من زمالئھم ویتمتعون بصدقات 

 ویكسبھم ذلك اسس )1(كبیرة، یظھرون اتجاھات ایجابیة نحو ذواتھم وزمالئھم ومدرسیھم والعمل"

و خارجھا.  أاالتصاالت داخل المؤسسة التعلیمیة 

یجابیة على التالمیذ، حیث یساھم في خلق الدافعیة للتالمیذ إن التنافس في بعض األحیان لھ اثار أكما 

حسن. والتمیز والتفوق على زمالئھ في القسم أعلى العمل الذاتي الذي قد یفضلھ التلمیذ لتحقیق نتائج 

والمؤسسة . 

)، والتي تحمل في مجمالھا معاني العمل ضمن 6-4-3تي كل من العبارات رقم (أوفي المنحى ذاتھ ت

فراد المجتمع أفریق واحد، من خالل التفاعل اإلیجابي وتشجیع العمل التطوعي  والعمل الجماعي بین 

المدرسي، وما لذلك من انعكاس على تربیة التلمیذ على قیم التعاون، وتقبل األخر واحترامھ، واالنتماء الى 

الجماعة، وحب المؤسسة التعلیمیة، مایساعده على تمثل ھذه القیم والقواعد السلوكیة في واقعھ التربوي 

وتتكون لدیھ اتجاھات نحو انفسھم ونحو المجتمع، وتتربى لدیھ المبادرة االجتماعیة، وحب التطوع سواء 

و خارجھا.  أداخل المدرسة 

 101  مرزوق بن احمد عبد المحسن العمري، مرجع سابق، ص (1)
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ن الجماعة المنظمة والمحفزة جیدا أ الى ")1( ما توصل الیھ  قرش عبد القادره النتیجة تتفق مع وھذ

خرین وبالتالي آلتنجز أكثر من مجموعة االفراد الذین یشكلون الجماعة، فاالفراد یستمتعون باالنظمام ل

یعملون بإتقان و أھم مایجسده فریق العمل الكفء  مایلي: 

خرین من خالل التفكیر الجماعي. آل - تعویض جوانب الضعف الفردیة من خالل جوانب القوة لدى ا

 - یعمل فریق العمل على بناء االجماع و االلتزام وھو مصدر للطاقة . 

 - تعد العضویة في فریق العمل محفزا قویا وتقلل من االخطاء. 

شارت الى ذلك  الدراسات التي أن یقدمھ من وظائف في المجال التربوي كما أنھیك عن ما یمكن 

 )2 (اجریت في ھذا المجال وھي:

قرانھ. أممارسة عالقات على قدم مع  -

- تفاعل التالمیذ یوفر للتلمیذ اكتساب مكانة الیھ من خالل نشاطاتھ المختلفة. 

-یشكل التفاعل مصدر غزیر للمعلومات غیر الرسمیة التي تتناولھا الموضوعات المدرسیة. 

- تزوید التلمیذ بفرصة اكتساب الشجاعة والثقة بالنفس مما یساعد على تسریع معدل نضجھ النفسي 

واالجتماعي. 

رسائھا في إوھذا كلھ یبنى عن طریق العالقات االنسانیة، التي لإلدارة التربویة دور كبیر في 

المؤسسات التعلیمیة، تلك العالقات  التي تنطوي على خلق جو من الثقة واالحترام المتبادل والتعاون بین 

الجمیع وخاصة بین اإلدارة المدرسیة واالساتذة والتالمیذ كما ترى  ذلك مدرسة العالقات االنسانیة التي 

عضاء التنظیم. أترتكز على الجانب االجتماعي والعالئقي بین 

ن تستخدمھا في سبیل تحسینھا ومنھا عقد االجتماعات أوھناك الكثیر من الوسائل التي یمكن لإلدارة 

مام األفراد للمساھمة والمشاركة في اإلدارة ومنھا حفز االفراد عن طریق االجور العادلة أوفتح الباب 

 .)1( والمكافات التشجیعیة ومنھا القیام بالبرامج االجتماعیة والترفیھیة

أثر البعد القیمي و الثقافي في تغیر وتحسین أداء السلوك االداري للمؤسسة، حالة مؤسستي سونلغاز واتصاالت الجزائر،   قرش عبد القادر، (1)
، اطروحة لنیل شھادة دكتورة  دولة في العلوم االقنصادیة، تخصص تسییر، قسم التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، الجلفة واالغواط

 .346، ص2009-2007غیر منشورة، جامعة الجزائر، 
 .97-96، ص 2009،  المعھد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة، الحراش، الجزائر، التواصل والتفاعل في الوسط التربوي  تعوینات على، (2)
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ن الواقع االمبریقي للمؤسساتنا التربویة بعید عن ذلك في غالبیتھ وھذا ماتبینھ القراءة االحصائیة أال إ

عاله للعبارات سابقة الذكر والتي تراوحت نسبة استجابات المبحوثین القائلین بـ (ابدا) مابین أللجدول 

)، وھي %13.20- %7.5) تقابلھا نسبة المصرحین بـ (دائما) والتي تراوحت مابین(48.10%-35%(

 )، ما یدل على2.50-2.31نسب ضئیلة مقارنة بمن یؤكدون ذلك، كما تراوحت المتوسطات الحسابیة مابین(

 المؤسسات الظاھر بین ختالف إل اأن درجة موافقة المبحوثین على مجمل العبارات منخفضة، بالرغم من 

من حیث ھذه الممارسات، ودرجة التفاعل االیجابي، والتعاون والعمل الجماعي بین مختلف المنتمین لھذه 

المؤسسات، وخاصة الذین لھم عالقة بالتلمیذ واحتكاك دائم بھ، كاألساتذة ، والفریق اإلداري، والمساعدین 

.  كما تبینھ النسب المئویةالتربویین وغیرھم

دارة الثانویة إ) والتي مفادھا " تشجع 5( خر لھ عالقة بما ذكر، والذي تحملھ العبارة رقمأوفي جانب 

نشاء النوادي العلمیة والثقافیة لخلق فرص للعمل الجماعي بین التالمیذ"  ظھر اختالف  في استجابات إعلى 

، تقریبا نصف العینة تنفي 247كبر فئة من المبحوثین والمقدر عددھا أن أالتالمیذ حول ھذه العملیة ، بالرغم 

، تقابلھا في االتجاه المعاكس، فئة التالمیذ المقرین بـ(دائما) بنسبة %48.7ي بنسبة أذلك بقولھا(ابدا)،  

 وھذا یعني  تبین أن درجة موافقة المبحوثین عنھا منخفضة، 2.25 كما أن قیمة المتوسط البالغة ،12.60%

ن غالبیة المؤسسات تفتقر للنوادي العلمیة والثقافیة، والتي تعتبر فضاءات لخلق فرص العمل الجماعي بین أ

وھذا ∗ وھذا ما أكده بعض المسیرین أثناء إجرائنا لمقابالت معھم التالمیذ، والقلیل منھا من تعمل على ذلك،

دارتھا التعلیمیة، تعرف قیمة ھذه إو ألن أن، أقد یكون نتیجة لما تحث علیھ المناشیر الوزاریة حول ھذا الش

لیھ الدراسة التي قام بھا إما توصلت یتفق النوادي في تحصیل التلمیذ وفي اكتشاف مواھبھ وتنمیتھا، وھذا 

، حول األنشطة العلمیة غیر الصفیة ودورھا في رعایة الطالب )2(علي بن حمد ناصر عالمي زیان

كثر تفاعال وتواصال مع أكثر اداءا من زمالئھم، وأن ھؤالء التالمیذ كانوا أالموھوبین بالمرحلة الثانویة، الى 

 واكتشاف ساتذتھم وزمالئھم ، واكتسبوا  ثقة في قدراتھم وامكاناتھم وساعدھم ذلك على اإلبداع واإلبتكارأ

.  مواھبھم

 ن لمثل ھذه النوادي نتائج ایجابیة على التلمیذ من نواحي مختلفة، علمیة وفكریة ونفسیةأوھذا ما یدل 

واجتماعیة، نھیك على انھا وسیلة لتفریغ الطاقة السلبیة عنده، وتوجھھ نحو السلوك السوي، وافتقار 

 .73، مرجع سابق ،  ص اإلدارة التربویة  حسن محمد ابراھیم حسان، محمد حسنین العجمي، (1)
 .12/05/2014بتاریخ   مساءا15.15 جویلیة على الساعة 5 مقابلة أجریت مع مستشارالتربیة لثانویة  ∗

 .319  على بن حمد ناصر عالمي ریاني،  مرجع سابق، ص(2)
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المؤسسات لھذه الفضاءت، جعلھا بال روح، مجرد مجمعات للتالمیذ التجذبھم الیھا، والتلبي حاجاتھم 

والتھیئھم للمشاركة بجدیة فیما بعد في ترقیة المجتمع والنھوض بھ، وتربیة الحس المدني لدیھم، وخاصة 

فیما یتعلق بالنوادي الثقافیة. 

، عدم )1(ثناء اجرائنا لمقابلة معھمأدلى بھ بعض المسیریین أومن األسباب الكامنة وراء ذلك حسب ما 

طیر، وتھرب الجمیع من ذلك بحجة أافة الى غیاب التضكفایة الحصة  المالیة المخصصة لھذه النوادي، إ

التزامھ بالعمل وكثافتھ. وعدم وجود مرافق مخصصة لذلك، وكذا عدم وجود حوافز للتالمیذ المشاركین في 

وقات أ، ، لذا في بعض األحیان تنصب في بعض المؤسسات  وفي  إن وجدواذلك والمؤطرین لتلك النوادي

.  بینما % 13.40اخرى الیتحقق ذلك، وھذا تؤكده بدورھا استجابات المبحوثین الذین اقروا بـ(احیانا) بنسبة 

 عموما فإن درجة موافقة المبحوثین على ھذه العبارة منخفضة  ، و%14.20بلغت نسبة من اقر بـ(نادرا) بــ

   .2.25 والمقدرة بـ المتوسط الحسابي كما تؤكده قیمة 

وھذا ما جعل مدارسنا بعیدة عن تطلعات المجتمع، وماینتظر منھا لتنمیتھ وازدھاره، وعجزھا في 

غالب األحیان عن تخریج المھوبین و المتمیزین، لقیادتھ ورفع التحدي. 

دارة الثانویة التواصل على كافة المستویات" جاءت إ) والتي مفادھا" تدعم 07وتأتي العبارة رقم (

استجابات المبحوثین وكعادتھم مختلفة حول ھذا األمر، مایدل على اختالف المؤسسات التعلیمیة لمدینة 

، رغم تشابھ ھذه المؤسسات في جوانب مختلفة سواء سابقا ةه الباحثتالمسیلة فیما بینھم، ما یؤكد ما ذكر

و بیداغوجیة،و انتمائھا لمنطقة حضریة واحدة، وخضوعھا لنفس القوانین والتشریعات أكانت فیزیقیة 

تختلف فیما بینھا، ولكل واحدة منھا  ن بیئتھا االجتماعیة الداخلیة والحیاة المدرسیة  بھاأال إوغیرھا، 

حسب ما توصلت الیھ من الدراسة التي قامت بھا في إطار تحضیرھا لشھادة خصوصیتھا وجوه العام. 

الماجستیر والموسومة بالبیئة االجتماعیة للمدرسة وعالقتھا بالمردود الدراسي الى وجود عالقة ارتباطیة 

ن لممارسات طاقم أ  القائل فرضال وھذا یفسر التباین المالحظ في مردودھا التربوي، وھذا مایدعم بینھما،

التسییر عالقة باداء ھذه المؤسسات، وما یؤكد  بدوره وجود عالقة ارتباطیة بین السلوك التنظیمي للمؤسسة 

التعلیمیة والمردود التربوي. 

  .12/05/2014صباحا بتاریخ 10.30  مقابلة مع مدیر ثانویة متقن جابر بن حیان، اجریت على الساعة (1)
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على نسبة مقارنة بغیرھا، تلیھا أ لمن صرحوا بـ(ابدا) وھي %36.5كالتالي: بیاناتھا حیث جاءت 

 للمجیبین بـ(غالبا) 12.20% للمقرین بـ(احیانا)، في حین بلغت نسبة %20.5 للقائلین بـ(نادرا) و 23.3%

. وھذا یعني غیاب ھذا الدعم من طرف 7.50%وفي الترتیب األخیر الفئة القائلة بـ(دائما)، بنسبة قلیلة جدا 

اإلدارة المدرسیة، للتواصل بین مختلف الفئات في الوسط التربوي ألغلبیة المؤسسات التعلیمیة لمدینة 

 2.31المسیلة. ویتوفر بدرجة محدودة في البعض منھا. وھذا ماتدعمھ قیمة المتوسط الحسابي البالغة 

  ما یعني أن درجة الموافقة علیھا منخفضة.1.28واإلنحراف المعیاري المقدر بـ

طراف العملیة التعلیمیة والتعلمیة أ والتواصل عملیة ضروریة فى الموقف التربوي، یشجع كافة 

وھذا ما یضمن تلبیة  جمیع حاجاتھم المختلفة، عن طریق  ویدفعھم الى العمل سویا كجماعة منتجة متعاونة،

ثبتتھ الدراسات الشھیرة (ھاوثورن) والتي سبق الحدیث أالعالقات التي تربطھم ببعضھم البعض. وھذا ما 

ن جو الصداقة والتعاون واالنسجام یخلق نوعا من المسؤولیة أعنھا في تناولنا لمدرسة العالقات االنسانیة، 

یحفزھم على األداء.  الجماعیة، التي ترفع الروح المعنویة، للعمال ما

لى مھارات التواصل إ من النجاح یعزى %85أن وضحت أن الدراسات ألى إشار القعید أكما" 

ي تنظیم. لذا حاول الكثیر من الباحثین ومن خالل أ، في )1(تقان مھارات العمل"إ منھ فقط تعزى الى 15%و

ھمھا:  أعطاء مقاربة لفھمھ وتحلیلھ ، وتقدیم نماذج لذلك من إنظریات التواصل التي طرحت 

 الذي یعتمد على فھم طریقة انتماء األفراد الى ریلي وریليالنموذج االجتماعي وھو نموذج 

الجماعات، فالمرسل ھو المعتمد والمستقبل ھم الذین یودعون في جماعات أولیة اجتماعیة مثل العائالت 

شیاء بمنظار أوالتجمعات والجماعات الصغیرة... وھؤالء األفراد یتأثرون ویفكرون ویحكمون ویرون ا

. والمجتمع )2(الجماعات التي ینتمون الیھا والتي بدورھا تتطور في حضن السیاق االجتماعي الذي أفرزھا

ثیر في معتقدات التلمیذ وسلوكھ أن  كان نموذج صالح، یحمل رسالة للتإالمدرسي نموذج على ذلك، ف

جاھاتھ، ومكان لتربیتھ على القیم السمحة واالنسانیة،  وقیم المواطنة، من خالل القدوة، والسلوكات توا

والتصرفات والمواقف الصادرة على القائمین على العمل التربوي ونجاحھ.  والتي تتطلب نظم اتصاالت 

فریدة، تحوي ضمنیا تلك القیم، وتمثل في الواقع شرطا الزما إلنجاز جمیع المھام والعملیات اإلداریة 

 .237  واصل جمیل حسین المومني، مرجع سابق،  ص (1)
 .12  المرجع نفسھ ،  ص(2)
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والتربویة والبیداغوجیة في المؤسسة التعلیمیة، وھذا مایفند الفرضیة القائلة بأن منظومة االتصال التنظیمي 

 تسھم في تربیة التلمیذ على قیم المواطنة.

 فرق العمل الجماعي بالمؤسسة التعلیمیة:دعم - االنتماء االجتماعي للتلمیذ في ظل ب

من المھام األساسیة للمؤسسة التعلیمیة، توعیة التالمیذ بانتمائھم لھویة وطنیة، تعبر عن معاني 

مال وتطلعات للعیش في مجتمع یحقق الحیاة الكریمة ألفراده، في آتاریخیة جماعیة مشتركة واحدة، وعن 

ذن لیست مكانا إلكتساب المعارف إفراده. ومنھ فالمدرسة أظل وحدة وطنیة وتماسك اجتماعي وتعاون بین 

لى إن ینشئ الشباب على تلك المعاني، وعلى حب الوطن واالنتماء الیھ وأفقط، بل ھي الوسط الذي یجب 

عطاء نماذج حیة عن ذلك، عن طریق االھتمام ببناء إموروثھ التقافي. بتشجیع العمل الجماعي فیھا، و

الجماعة و تركیبھا، و المبادئ العامة التي تحكم عالقاتھا، و التفاعل السلوكي و االجتماعي القائم على 

تقارب القیم و االتجاھات بین أفرادھا و العمل على تماسكھا، واإلبتعاد عن كل الخالفات وتجنب 

الصراعات، لتنجح في مھمتھا الحضاریة تلك. وغرس قیم االنتماء االجتماعي للتلمیذ، الذي حاول الباحث 

الكشف عن درجة تمثلھا من طرف التلمیذ من خالل المؤشرات الواردة في الجدول التالي: 
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لدى التلمیذ یبین درجة استجابات المبحوثین حول تبني قیم االنتماء االجتماعي :) 38رقم ( جدول

 . الثانوي التعلیماتفرق العمل الجماعي بمؤسسدعم في ظل 

بة 
رت

ال

ي 
یار

مع
 ال

ف
حرا

الن
ا

بي
سا

لح
ط ا

وس
لمت

ا
 

التكرارات 

العبارات  دائما الرقم  غالبا  احیانا  نادرا  ابدا 

% % % % % 

1 1.38 4.18 
اشعر باالعتزاز  53 31 40 31 352

واالفتخار النتمائي لھذا 
الوطن. 

08 
%69.4 %6.1 %7.90 %6.1 %10.5 

3 1.33 4.01 
احرص دائما على  51 28 58 100 270

حضور تحیة العلم ألني 
أعتبره رمز للوطنیة. 

09 
%53.3 %19.70 %11.40 %5.5 %10.10 

2 1.33 4.17 

أحب باستمرار السماع  45 33 45 51 332
للنشید الوطني أثناء 
تحیة العلم. النھ یعزز 
لدي شعور حب الوطن 

والوالء لھ. 

10 
%65.5 %10.10 %9.10 %6.50 %8.90 

5 1.33 3.62 
أوافق على الرأي الذي  49 59 112 105 182

یتفق علیھ غالبیة 
. زمالئي

11 
     

4 1.44 3.91 

إحیاء المناسبات  64 36 62 66 279
الوطنیة بالمؤسسة 
یجعلني ازداد فخرا 
واعتزازا بوطني 

 ومقدساتھ.

12 
%.55 %13.0 %12.20 %7.10 %12.60 

7 1.63 3.48 
اشعر باالعتزاز النتمائي  113 48 92 85 169

 13 لھذه الثانویة.
%33.3 %16.80 %18.10 %9.5 %22.3 

6 1.63 3.48 
ن یھاجر أمن االفضل  231 53 60 53 110

االنسان الى  أي بلد 
ن ال أتوفر لھ الثراء و

یتقید بالعیش في وطنھ. 
14 

%21.70 %10.50 %11.80 %10.5 %45.6 

 في ظل دعم فرق العمل الجماعي بمؤسسة الدرجة الكلیة لمدى تبني قیم االنتماء االجتماعیى لتالمیذ 3.80
 التعلیم الثانوي

قیم االنتماء االجتماعي لدى التالمیذ مرتفعة و  توفر ن درجة أتقر المعطیات الكمیة المبینة اعاله 

 وھي قیمة مرتفعة.  3.80كثر من خالل قیمة المتوسط الحسابى الكلي للعبارات والمقدرة بــأیظھر ھذا  
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  وھي قیمة 4.18) على المرتبة األولى  بمتوسط حسابي قدر بـــ08واحتلت العبارة رقم (

شعر باإلعتزاز واإلفتخار النتمائي لھذا الوطن". وھذا أ. والتي تنص على " 1.38مرتفعةوانحراف معیاري 

 مبحوث أي 352ذ بلغ عدد المقرین بـــ(دائما) إن ھناك اتفاق عام نوعا ما  حولھا من طرف التالمیذ، أیعني 

، واالفتخار واالعنزاز بھ، وھي من الحبیبة، وھذا یظھر حب تالمیذنا لوطنھم الجزائر%69.40ما نسبتھ 

بنائنا بقیم االنتماء االجتماعي والتي ھي قیمة من قیم المواطنة. والتي یجب أالمؤشرات االیجابیة عن تشبع 

. یھمعلى مؤسساتنا التربویة تضمینھا لد

)  بعنوان ماذا تعني المواطنة عند الطالب " في 1992 (داینسنشارت دراسة أ وفي ھذا الشأن "

ھم خصائص المواطنة التي یجب التركیز علیھا، المشاركة في شؤون أن من أالوالیات المتحدة االمریكیة "

المدرسة، والمجتمع واإلھتمام بشؤون االخرین، االلتزام بالسلوك الحمید واألخالق الجیدة، وایجاد روح حب 

. )1(الوطن

سھا الفریق اإلداري، في تشكیل وعي التلمیذ وإكسابھ أوھذا یظھر أھمیة المؤسسة التعلیمیة وعلى ر

ھمھا االنتماء. حیث یبدو ومن خالل نسبة المبحوثین المقرین بــ(ابدا) والمقدرة أالقیم العامة، والتي من 

ن ھناك من التالمیذ من الیشعرون بذلك االحساس، وھذا قد یرجع الى  أ، وھي نسبة ضعیفة.%10.5بـــ

تبین من سر المبحوثین- كما ألظروف المعیشة المحدودة التي تعیشھا الكثیر من األسر الجزائریة، وكذا 

 - وما لھذا من تأثیر على اتجاھات الشباب وخاصة في ھاتھ المرحلة التي الخلفیة االجتماعیة والثقافیة للعینة 

فضل، في ظل التشویش الحاصل من طرف وسائل اإلعالم التي تظھر وترسم أیتطلع فیھا الى حیاة مستقبلیة 

للشباب نماذج من المجتمعات على درجة كبیرة من الرفاھیة والبحبوحة المادیة. 

ثبتت نتائج الدراسات والبحوث العلمیة وجود خلل وظیفي في دور وسائل اإلعالم، حیث تجاھلت أفقد 

دورھا في تدعیم الثقافة الوطنیة عامة، والسیاسیة خاصة، وتنمیة الوعي الحقیقي لدى المواطنین وتقویة 

االنتماء للوطن، وكما سعت الى تشجیع التمایز، سعت الى تزیف ھذا الوعي لدى الجماھیر، مما قد یسھم 

 على مؤسسات التنشئة االجتماعیة ومن ت. وھذا ما یصعب من المھمة الملقا)2(مباشرة في ضعف االنتماء

ھمھا المدرسة، في تصحیح ھذه الشوائب، وتضمین القیم اإلیجابیة لدى الناشئة. أ

  .79  عطیة بن حامد بن ذیاب المالكي، مرجع سابق، (1)
 .135  لطیفة ابراھیم خضر، مرجع سابق،  ص (2)
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) لتختبر بدورھا مدى اعتزاز افراد العینة بالرموز الوطنیة 09( وفي نفس االتجاه تأتي العبارة رقم

واحترامھا، ومنھا الرایة الوطنیة (العلم الوطني)، كشعور، وكممارسة من خالل الحرص على حضور تحیة 

ن أالعلم التي تقام مع بدایة الیوم الدراسي ومع نھایتھ، في كل المؤسسات التربویة، فقد بینت النسب المئویة 

، وفي المقابل بلغت نسبة من یخالف ھذا الرأي %35.5غالبیة المبحوثین حارصین على ذلك بنسبة

% وھي نسبة تقل عن سابقتھا بكثیر، وھذا قد یعود لإلجراء الذي قامت بھ 10.10بتصریحھم بــ(ابدا) 

 والمتعلق برفع 2007 نوفمبر 4 المؤرخ في 323وزارة التربیة الوطنیة من خالل المنشورالوزاري رقم 

، وانزالھ في الفترة المسائیة عند نھایتھ،  وبحضور الطاقم اإلداري العلم كل صباح ،عند بدایة الیوم الدراسي

والتربوي والتالمیذ. 

 ما انتقده البعض من المربین والتالمیذ، فحسب رائیھم،أن ھذا االجراء یقلل من ھیبة العلم الوطني

مجادھا، وتضحیات شھدائھا، ما دفع  ببعض التالمیذ لتأخر أز ثورة الفاتح نوفمبر، ومن والذي یعتبر من رم

عمدا لعدم حضور تحیة العلم، رغم العقوبات الصارمة التي قد یتعرض لھا من طرف اإلدارة التي تعطي 

لھذه العملیة اھتمام كبیر، كما عایشھ الباحث میدانیا،وتطرقت لھذا األمر العدید من الجرائد والصحف 

الوطنیة . 

وھذا ما یحذوا بطاقم التسییر إلعطاء األھمیة الكافیة والمطلوبة لتحیة العلم واحترامھ والقیام بذلك بكل 

لذا من الضروري على الجمیع في المؤسسة العمل على حضورھا، إلعطائھا قیمتھا وھیبتھا في  حماس،

ھم  السلوكات التي  تربي وتضمن قیم المواطنة لدى التالمیذ. أنفوس التالمیذ، وھذا سلوك من 

) والتي مفادھا "أحب باستمرا السماع للنشید الوطني أثناء 10وفي نفس المنحى تصب العبارة رقم (

ظھرت نتائج ھذه العبارة والتي جاءت في أتحیة العلم، ألنھ یعزز لدي شعور حب الوطن والوالء لھ" 

تظھر اتفاق المبحوثین ، 1.33 وھي قیمة مرتفعة ، وانحراف معیاري 4.17الترتیب الثاني بمتوسط حسابي 

ثناء أ، %65.5 تلمیذ أي ما نسبتھ 322مدى حب معظم التالمیذ للسماع للنشید الوطني والبالغ عددھم على 

تحیة العلم، والذي یعتبر بدوره رمز من رموز الوطنیة وحب الوطن، ومقدساتھ، لذا فالسماع لھذا النشید 

یحرك مشاعر الحس الوطني واالعتزاز بمكتسبات الوطن وتضحیات الشھداء في سبیلھ، وھذا ما یجب على 

.  باستمرارالمؤسسات التعلیمیة تربیة الناشئة علیھ وتذكیرھم بھ
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ن ھناك فئة قلیلة من التالمیذ، من ترى عكس ذلك بتصریحھا أكما یتضح من خالل النسب المئویة 

، للقائلین بــ(نادرا)، وھذا قد %6.50، وكذا نسبة % 8.90 تلمیذ، أي مانسبتھ 45بــ(ابدا) والبالغ عددھا 

یرجع الى ماقیل سابقا على رفع العلم، والذي یصاحبھ النشید الوطني، ما یقلل من اھتمام التلمیذ بذلك 

وخاصة المشاغبین منھم.  

) 11خر من مؤشرات االنتماء االجتماعي لدى التلمیذ، كما تبینھ العبارة رقم (أوفي قیاس مؤشر 

والتي تنص على" أوافق على الرأي الذي یتفق علیھ غالبیة زمالئي" جاءت استجابات المبحوثین في االتجاه 

اإلیجابي نحو ھذا األمر، حیث یتضح من ذات البیانات أن غالبیة العینة لھا اتجاه نحو الجماعة، كما تبینھ 

، بالنسبة للمصرحین بـ(غالبا)، %20.70و ما نسبتھ %35.9النسب المئویة، فبلغت نسبة من اقر بـ(دائما) بـ

ختیارات، ما یعني ثبوت ماقیل %، وھي االقل درجة في اال9.70في حین بلغت نسبة القائلین بـ(ابدا) بــ

ن معظم المبحوثین یمیلون الى رأي الجماعة، في كثیر من القرارات. وھذا ما تدعمھ قیمة المتوسط أسابقا، 

 والذي یشیر الى اتفاق التالمیذ حول ھذا 1.33 وانحراف معیاري 3.62 المقدرة بـــ المرتفعة والحسابي

. األمر

لى رأي إن غالبیة العینة لدیھا یمیلون ألى إبراھیم خضر، إوھذه النتائج تتفق مع ماتوصلت الیھ لطیفة 

الجماعة، وربما یرجع ذلك الى خصائص ھذه المرحلة العمریة، من میلھا الى العمل مع الجماعة وحب 

ما فیما یخص افراد العینة الذین اتخذوا موقفا سلبیا في ذلك وھم قلة، "قد أالمشاركة والعمل مع االخرین، 

یشیر الى غموض مفھوم الجماعة لدى التالمیذ وضعف ادراكھم لھ، والخلط بین االستقاللیة والذاتیة 

والتفرد، مقابل الفردیة واألنانیة، وصعوبة التفرقة بین ھذین المفاھیم، ورغبتھم في حب اظھار تمیزھم 

واستقاللیتھم سعیا لتقدیر واعتبار الذات، وفي ھذا ترجیح لضعف وضوح المفھوم في أذھانھم في حال 

كونھم اتجاھا، خاصة إذا خلط التالمیذ بین الجماعیة والتنافس كسمة طبیعیة في ھذه المرحلة العمریة، على 

. وھنا یظھر دور المؤسسة التعلیمیة، وخاصة )1(اعتبار أن الجماعة تحول دون ظھور التمییز والتفوق"

الفریق اإلداري والتربوي في مساعدة التلمیذ  على التمییز بین األمور. 

) والتي مفادھا "إحیاء المناسبات الوطنیة بالمؤسسة یجعلني 12( وفي منحى أخر جاءت العبارة رقم

 %55عاله، أن نسبة أزداد فخرا واعتزازا بوطني ومقدساتھ" یبدو ومن خالل البیانات المدرجة في الجدول أ

 .174  لطیفة ابراھیم خضر،  مرجع سابق، ص(1)
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 3.91من اجمالي العینة، وافقوا على ھذه العبارة، بـتصریحھم بــ(دائما)، وبمتوسط حسابي مرتفع، بلغ 

 . 1.44وتشتت طفیف في ارئھم حسب مایدل علیھ االنحراف المعیاري المقدر بـ

% لمن اجابوا بـ(نادرا)، وھي قیم 7.10% للمبحوثین المقرین بـ(ابدا)، و 12.6حیث بلغت نسبة 

 ضعیفة مقارنة بمن المبحوثین الذین ینتمون للمجال اإلیجابي.

حیاء ھذه المناسبا ت إن أن معظم التالمیذ یعتزون بوطنھم وبمقداستھ، كما تبین سابقا، كما أوھذا یظھر 

دارة المؤسسات التعلیمیة، یزید من مشاعرھم تلك، وھذا مایتطلب اھتمام كبیر في إالوطنیة، من طرف 

  .حیائھاإ

براھیمي الطاھر من خالل دراستھ، التي سبق الحدیث عنھا،" فإحیاء إشار الى ذلك الباحث أكما 

المناسبات ذات العالقة بھا، وضمن انشطة ثقافیة وریاضیة داخل المؤسسة إن وجدت التأطیر الكافي من 

طاقم التسییر، ساھمت في تعزیز الذاكرة الجمعیة والروح الوطنیة لدى التالمیذ"مایساھم في اكسابھم الھویة 

. )1(ھم قیم المواطنة الصالحةأالوطنیة واالرتباط بالجماعة التي ھي من 

) والتي تنص على " اشعر باالعتزاز النتمائي لھذه الثانویة" 13وتصب في نفس المنحى العبارة رقم (

%، وفي المقابل  33.3ن اكبر قیمة عادت لفئة المقرین بـ(دائما) بنسبة أتظھر النسب المئویة في ھذا الشأن، 

%، وبالرغم من التفاوت بین 22.30بلغت نسبة من یرى غیر ذلك، من خالل تصریحھم بـ(ابدا) بــ

 والذي قد یعود الى درجة رضا التالمیذ عن مؤسساتھم التعلیمیة، والراجع لطبیعة السلوك النسبتین،

التنظیمي للمسیرین، من خالل الممارسات والسلوكیات الصادرة عنھم، فابسؤال المبحوثین حول ھذا األمر 

 ن اغلبیة التالمیذأ) في المحور المتعلق بالقیادة التحصیلة وعالقتھا بنتائج التالمیذ، تبین 7في العبارة رقم (

 وھذا مایدعم نتائج العبارة الحالیة. % غیر راضون على طریقة تسییر مؤسساتھم التعلیمیة،59.20وبنسبة 

وما یضعف درجة االنتماء الیھا، والذي ھو بدوره مؤشر من مؤشرات االنتماء الى الجماعة، والتي 

 كما ،من المفروض أن یعمل  الفریق اإلداري على تنمیتھا لدى التلمیذ وجعلھ یتبنى ویتمثل ویندمج مع قیمھا

ن ھناك من ثانویات مدینة المسیلة من یعمل على ذلك، كما أھو الحال حسب ما ادلى بھ معظم المبحوثین 

 .567  ابراھیمي الطاھر، مرجع سابق،  ص(1)
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 تدل على اتفاق المبحوثین على ھذه  وھي قیمة مرتفعة3.48تبینھ قیمة المتوسط الحسابي المقدرة بـــ

. 1.63وانحراف معیاري الحقیقة

 ومن نتائج ضعف الشعور باالنتماء الى الجماعة، فقدان الفرد االحساس بالراحة واألمان ، وقد یجعلھ 

خر اذا سمحت لھ أیفكر ویتخذ قرارات مصیریة في حیاتھ،  كترك بلده والتفكیر فى الھجرة  الى بلد 

الظروف بذلك، كما یطمح الكثیر من شبابنا، في الوقت الراھن. في ظل التغیرات االقتصادیة واالجتماعیة 

ن تركیز وسائل االعالم على الترویج للمنتجات األجنبیة إوالسیاسیة الحاصلة . واإلنفتاح االقتصادي " 

المادیة والثقافیة دفع الى تشكیل أنماط سلوكیة شاذة وكمالیة، تمثلتھا فئات رأسمالیة  طفیلیة اتجھت الى 

محاكاة النمط االستھالكي الغربي القائم على الترف والبذخ والمبالغات العاطفیة والحركیة واللفظیة، وتلك 

ثر على تفكیر شبابنا، وولد لدیھم مثل ھذه القیم أ، وھذا ما )1(أنماط استھالكیة ھدفھا الربح مھما كانت النتائج

عباء مؤسسات التنشئة االجتماعیة أاالستھالكیة والفردیة واضعف عندھم االنتماء الى الجماعة . وزاد من 

تشكیل عقول التالمیذ سھا المؤسسة التعلیمیة، باعتبارھا مكان لتنقیة الشوائب وتصحیح األفكار وأوعلى ر

وبناء شخصیتھم. 

للھجرة، كما تعبر رافضة وحسب ما دلى بھ افراد العینة بخصوص ھذا الشأن، یتضح أن الفئة الغالبة 

ن ال یتقید أن یھاجر اإلنسان الى أي بلد توفر لھ الثراء وأ) والتي مفادھا" من االفضل 14عنھا، العبارة رقم (

 % منھم بـ(نادرا).10.5 ما نسبتھ اقر في حین %، 45.6ـبنسبة (ابدا) بالعیش في وطنھ"  بتصریحھا 

، واإلستغناء عن مع  تحبیذ الھجرة% 21.70%، للمحیبین بـ(احیانا)، وفي المقابل نجد مانسبتھ 11.80و

دائما)، سعیا منھم في الحصول على العیش في وطنھ، والبحث عن الثراء في بلد أخر، بتفضیلھم لالختیار(

فرص للعیش الكریم كما یبدو لھم. 

، وھي قیمة 3.48وعموما  فإن غالبیة  التالمیذ، وكما یتضح من قیمة المتوسط الحسابي البالغ 

فراد العینة حول ھذا الرأي، الذي یعبر عن حب الوطن والتمسك بھ وبكل ما أمرتفعة، تدعم التفات معظم 

 یحویھ و مایمیزه.
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 عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الفرعیة الثانیة:- 

تساھم تنمیة الكفاءة االنسانیة واالجتماعیة في تفعیل قیم المشاركة المجتمعیة لدى والتي تنص على 

 التالمیذ.

 درجة توفر الكفاءة االنسانیة واالجتماعیة لدى المسیرین بمؤسسات التعلیم الثانوي: -أ

تعتبر الكفاءة اإلنسانیة و االجتماعیة من ضروریات العمل التربوي وعلى  رجل اإلدارة التحلي 

ساتذة وموظفین أبھاوبأھم المھارات التي تتطلبھا، باعتباره دائم االتصال بأعضاء المجتمع المدرسي من 

 ثیر فیھا، دون التحلي بھا للتعرف على متطلباتھم كأفرادأوتالمیذ، ھذه الفئة التي یصعب التعامل معھا والت

اقامة عالقات تعاونیة معھم، بھدف  كذا  الحماس في العمل والنجاح، والىتجعلھ یحترم شخصیتھم.وتدفعھم 

توجیھھم وتربیتھم على القیم األخالقیة والدینیة والوطنیة، وتحفیزھم على النجاح . والتي تظھر من خالل 

السلوكات والممارسات ألعضاء الفریق اإلداري و التي حاول الباحث التعرض ألھمھا من خالل الجدول 

 التالي:
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  الكفاءة االنسانیة واالجتماعیةیبین استجابات المبحوثین حول درجة توفر :) 39الجدول رقم(

  التعلیم الثانوي.اتللمسیرین بمؤسس

بة 
رت

ال

ي 
یار

مع
 ال

ف
حرا

الن
ا

بي
سا

لح
ط ا

وس
لمت

ا
 

التكرارات 

العبارات  دائما الرقم  غالبا  احیانا  نادرا  ابدا 

% % % % % 

3 1.36 2.40 
على تعمل ادارة الثانویة  184 106 107 51 59

تعزیز روح المبادرة لدى 
التالمیذ. 

15 
%11.60 %10.1 %21.1 %20.9 %36.3 

2 1.34 2.55 
50 85 118 93 161 

تلتزم ادارة الثانویة 
 16 بتعھداتھا للتالمیذ

%9.9 %16.80 %23.3 %18.30 %31.8 

6 1.26 2.04 
تشارك ادارة الثانویة  251 97 76 53 30

بعض التالمیذ  في 
مشروع المؤسسة إلبداء 

 نیابة عن زمالئھم. أرائھم
17 

%5.9 %10.5 %15 %19.1 %49.5 

4 1.29 2.31 
تسھر ادارة الثانویة على  183 128 94 60 42

تنمیة الشعور بالمسؤولیة 
لدى جمیع الموظفین 

 والتالمیذ.
18 

%8.30 %11.80 %18.50 %25.2 %36.1 

7 1.14 1.47 
تعمل ادارة الثانویة على  320 69 70 26 22

تنظیم نشاطات ثقافیة 
وتربویة یشارك فیھا 

 األولیاء.
19 

%4.30 %5.1 %13.80 %13.60 %63.1 

5 1.27 2.07 

تفوض ادارة الثانویة  243 103 74 56 31
بعض المھام للمثلي 

التالمیذ في القضایا التي 
تخص تمدرسھم. 

20 
%6.1 %11 %14.60 %20.3 %47.90 

1 1.48 2.83 
تقدر ادارة الثانویة  138 92 102 70 105

التالمیذ بناءا على نتائجھم 
الدراسیة  فقط. 

21 
%20.7 %13.80 %20.1 %18.1 %27.2 

الدرجة الكلیة لمدى توفر الكفاءة االنسانیة واالجتماعیة للمسیریین  2.27
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 المبحوثین حول العبارات التي تقیس الكفاءة   درجة موافقةنأتظھر القراءة االحصائیة للجدول اعاله، 

، ، یظھر ذلك2.27منخفضة  والمتوسط الحسابي الكلي لھا والبالغ اإلنسانیة واالجتماعیة لدى المسییرین، 

) والتي مفادھا" تعمل ادارة الثانویة على تعزیز روح المبادرة لدى 15كما ھو الحال في العبارة رقم (

 21.1لمن اقروا بـ(ابدا) تلیھا نسبة %36.3التالمیذ"  جاءت استجابات المبحوثین على الشكل التالي: 

للمجیبین بـ(غالبا)، والفئة % 10.1لمن صرحوا بـ(نادرا)، وبلغت نسبة % 20.9لقائلین (احیانا)، و %

ن ھذا اإلجراء أ ،ما یعني 59 ا. وھي األقل فئة، والبالغ عدده11.60%االخیرة المصرحة بـ(دائما) بنسبة 

دارة مؤسسة تعلیمیة فقط من المؤسسات المعنیة بالدراسة، وقد یتوفر مرات وینعدم في اخرى إقد تقوم بھ 

ولكن في الغالب ال یمارس ھذا السلوك من طرف اإلدارة المدرسیة لمجتمع الدراسة. حسب ما ادلى بھ 

 و 2.40 قیمة المتوسط الحسابي المقدرة بــذلك، كما تشیر لنخفضةن درجة اتفاقھم على ذلك مأالتالمیذ، رغم 

 .1.36انحراف معیاري 

ویعتبر تعزیز روح المبادرة لدى التالمیذ من طرف اإلدارة المدرسیة من القضایا التربویة والمعرفیة 

ھمھا: أثار على مختلف جوانب شخصیتھ النفسیة والمعرفیة، واالجتماعیة.من أالھامة، لما لھا من 

 فكار جدیدة .أبراز مواھبھم في اإلكتشاف واإلختراع واإلبداع واإلبتكار وتولید إ -

 اكتشاف درجة النمو المعرفي واالجتماعي للتالمیذ. -

 التعرف على قدرات التالمیذ وامكاناتھم. -

 عضاء الجماعة التربویة .أخلق مناخ من النشاط العلمي بین  -

 توفیر الجو المناسب للمبادرات الفردیة والجماعیة لدى التالمیذ. -

كثر بقیم الجماعة، وینمي عنده الشعور باالنتماء الیھا، وبطبیعة الحال أوھذا كلھ یجعل التلمیذ یتشبع 

یھیئھ الى االنتماء الى المجتمع والمشاركة في تنمیتھ.    

جاءت ".دارة الثانویة بتعھداتھا للتلمیذ إتلتزم " والتي مفادھا )16(تي في نفس المنحى العبارة رفم أوت

 2.55، تترجمھا قیمة المتوسط الحسابي المقدرة بــنخفضةموافقة المبحوثین عن ھذه العبارة بدرجة م

من خالل تصریحھم 31.80%، حیث بلغت نسبة الموافقین على ھذه العبارة 1.34وانحراف معیاري 
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وھي نسبة قلیلة مقارنة 9.90%، وفي المقابل بلغت نسبة من یرى عكس ذلك أي القائلین بـــدائما )ابدا(بــ

دارتھم بتعاھداتھا اتجاه التالمیذ، وھذه قضیة ھامة في إلتزام ابالفئة المعاكسة لھا في الرأي، أي القائلین ب

ھمیة في تربیة التالمیذ على أالحفاظ على مصداقیة وھبة اإلدارة المدرسیة، اتجاه التالمیذ أو غیرھم، كما لھا 

 من خالل ھذه یھاااللتزام بواجباتھم، وھي قیم ھامة من قیم المواطنة والتي تبدأ تربیة التلمیذ وتعویده عل

 .ن الواقع االمبریقيأال إالممارسات والسلوكات التي یعیشھا ویتمثلھا ممن حولھ في المؤسسة التعلیمیة 

تقدم بھ التالمیذ الیعیر اھتمام لذلك.  وحسب ما

ھي ال سیما المؤسسة التعلیمیة،  لتكشف عن عملیة ھامة بالنسبة ألي تنظیم و)17(تي العبارة رقم أوت

والتي لھا عالقة بالسیر الحسن لھا وبنجاح التلمیذ فیھا ھا مشاركة التالمیذ في بعض القرارات الھامة في

لیات التسییر الجماعي، التي تكرس مبدأ ألیة من أثناء وضع مشروع المؤسسة، والذي یعتبر أكمشاركتھم 

داء ھذه المؤسسات أالعمل كفریق، یخطط ویطبق ویتابع ویقیم، بغیة تحسین مردود التلمیذ الدراسي، بتحسین 

 التعلیمیة.

فكاره والمساھمة في تقریر مصیره ، وتعویده على معرفة أكما یعتبرمجال لتربیة التلمیذ على طرح 

حقوقھ وواجباتھ. وحسب ماكشفت عنھ البیانات الرقمیة أن ھذا االجراء، أغالب المؤسسات التعلیمیة لمدینة 

 والذین %49.50  وبنسبة تقدر بـ 251كده غالبیة التالمیذ والبالغ عددھم أالمسیلة ال تعمل بھ، وھذا ما 

للمصرحین % 17.10للقائلین بدائما وھي نسبة ضعیفة جدا.في حین بلغت نسبة % 5.9جابو بابدا، مقابل أ

 ما یعني أن درجة موافقة المبحوثین على ھذه العبارة 2.04كما بلغت قیمة المتوسط الحسابي بـبنادرا، 

وھذه المعطیات تظھر حقیقة اإلختالف في الممارسات القیادیة إلدارة الثانویات بالمسیلة، فأكثرھا منخفضة. 

والتي ھو عضو مثال لجنة متابعة مشروع المؤسسة كما ھو علیھ الحال في الیشرك التلمیذ في اجتماعات 

، والبعض منھا  یعمل على ذلك احیانا، وقد یتحقق ذلك في مؤسسة من خالل من ینوب عنھ من التالمیذفیھا 

من خالل دراستھ الموسومة أحمد من تلك المؤسسات. وھذه النتیجة ال تتفق مع ماتوصل الیھ احمد ابراھیم 

ن مدراء المؤسسات التعلیمیة مجال الدراسة یعطون وزنا أسلوب االحتماالت في اإلدارة المدرسیة الى أب

 ، مایسمى عندنا بمندوب القسم.)1(لمشاركة التالمیذ في اتخاذ القرارعن طریق رائد الفصل

 .168، دراسات نظریة ومیدانیة، مرجع سابق، صنحو تطویر االدارة المدرسیة  أحمد ابراھیم أحمد،  (1)
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خرى لواقع االدارة المدرسیة في التعلیم االبتدائي في جمھوریة مصر العربیة أوفي دراسة تحلیلیة 

، تبین من نتائج الدراسة المیدانیة أن اتخاذ القرار من الوظائف االساسیة للقائد االداري في مدرستھ 1979

 .)1(لكي بقوم بتنفیذ كل مایمكن أن یسھم في تطویر مدرستھ

ن ھذه المشاركة تضمن تحمسھم لتنفیذ أ إن مشاركة التلمیذ في صنع القرار تحقق العدید من المزایا إذ 

ن ھذا سیؤدي الى أ والشك ،تلك القرارات التي تعبر عن ارائھم ونابعة منھم ولیست مفروضة علیھم

 كما یشعورھم ذلك بالتقدیرو ینمي فیھم روح المسؤولیة والمشاركة ،التزامھم بھا واالنضباط في المؤسسة

ن ھناك عالقة موجبة بین شعور التلمیذ بالرضا ومشاركتھ في صنع أالجماعیة، فقد اثبتت الدراسات 

القرارات. 

قش الفكر اإلداري ھذه العملیة واعطاھا اھتماما بالغا من طرف المفكرین والباحثین، قي مختلف اكما ن

ن وظیفة أھمھا أھمھا في ھذا الشأن نظریة اتخاذ القرار، والتى تقوم على افترضات من أ، ومن  النظریات

اإلدارة ھي تنمیة وتنظیم عملیة اتخاذ القرارات بطریقة مناسبة وكفاءة عالیة، ومدیر المدرسة یعمل مع 

ولیاء أمورھم والعاملین... وتعتبرعملیة اتخاذ القرار ھي حجر الزاویة أمجموعات من المدرسین والطلبة و

قیم المدرسة‘ ھي نوعیة القرارات التي تتخذھا اإلدارة ين أدارة أي مؤسسة تعلیمیة، والمعیار الذي یمكن إفي 

 مدیر المدرسة وشخصیتھ بالمدرسیة والكفایة التي توضع بھا القرارات موضع التنفیذ، وتتأثر تلك القرارات

.    )2(والنمط الذي یدیر بھ مدرستھ

دارة إتسھر "والتي احتلت المرتبة الرابعة والتي مفادھا ) 18(تي العبارة رقم أ وفي نفس المنحى ت

 جاءت استجابات المبحوثین في ".الثانوبة على تنمیة الشعور بالمسؤولیة لدى جمیع الموظفین والتالمیذ

 قیمة المتوسط الحسابي منخفضة،حسب ما تبینھاتفاقھم  حول ذلك ودرجة االتجاه السلبي نحو ھذا األمر، 

. 1.29 واالنحراف المعیاري البالغ 2.31المقدرة بــ

لمن اجابوا % 18.50لمن صرح بنادرا و% 25.2تلیھا % 36.10حیث بلغت نسبة القائلین بنادرا 

دارتھم تقوم بذلك، بنسبة إ  أن للقائلین بغالبا، تلیھا اقل قیمة لمن یرون%11.80باحیانا، في حین بلغت نسبة 

خرى. أ. وھذا یظھر اإلختالف في كفاءة اإلدارة المدرسیة، من مؤسسة الى 8.30%

  .160، دراسات نظریة ومیدانیة، مرجع سابق، ص نحو تطویر االدارة المدرسیة  أحمد ابراھیم أحمد، (1)
 .97-96  واصل جمیل حسین المومني، مرجع سابق،  ص (2)
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عضاء أكما یظھر من خالل ممارساتھم السابقة الذكر واآلنیة، وھي تنمیة روح المسؤولیة لدى 

المجموعة التربویة والتالمیذ، وھي من ركائز نجاح القیادة التربویة. 

ن من مھام القیادة التربویة، المحافظة على روح المسؤولیة بین أفراد أوفي ھذا الشأن یقول لیكرت 

ھمھا الشعور بوحدة الھدف والغایة من طرف الجمیع أ. ومن )1(الجماعة وقیادتھا لتحقیق أھداف مشتركة

ومحاربة اللمباالة واإلھمال داخل المؤسسة التعلیمیة، وقیام كل واحد منھم بواجباتھ المنوطة بھ، وھذا بطبیعة 

الحال لھ تأثیر كبیر على تربیة التلمیذ، من خالل تربیتھ على تحمل المسؤولیة دینیا وخلقا وقانونا، ومراقبة 

 وتنمیة االنظباط الذاتي لدیھ، وعلى وعیھ بواجباتھ اتجاه األخرین فیما بعد، واتجاه وطنھ. ،هللا سبحانھ وتعالى

دارة الثانویة على تنظیم نشاطات ثقافیة وتربویة إتعمل " والتي تنص على )19(تأتي العبارة رقم و

مقابل % 63.1، صرح غالبیة التالمیذ بعدم قیام اإلدارة بتنظیم تلك النشاطات بنسبة "یشارك فیھا األولیاء

دارة ثانویات مدینة المسیلة إن غالبیة أجابتھم بدائما، وھذا یبین سلمن یرى عكس ذلك، من خالل ا% 4.30

 الى أن درجة موافقة المبحوثین على 1.47 حیث تشیر قیمة المتوسط الحسابي والمقدرة بـالیقومون بذلك.

 ھذه العبارة منخفضة، كما احتلت ھذه العبارة الترتیب السابع من بین العبارات.

ھم الوسائل التي یمكن بواسطتھا تحقیق رسالة  ورؤى المدرسة أوتعتبر ھذه النشاطات المدرسیة من 

فیما یخص غرس القیم االنسانیة والوطنیة، وقیم المواطنة الصالحة، كالمشاركة الجماعیة، واالنتماء 

 ھم الفضاءات التي ینفس بھا التلمیذ عن ضغوطھ النفسیة المدرسیةأاالجتماعي، وفي نفس الوقت تعتبر من 

یات تشجیع العمل الجماعي آللیة من آكما تعتبر وسیلة إلبراز مواھبھم وتفجیر طاقاتھم، وفي نفس الوقت 

وتبادل األفكار بین التالمیذ فیما بینھم، وحتى بینھم وبین األساتذة، أو غیرھم من الموظفین كالمساعدین 

التریویین، األكثر احتكاكا، وقد تكون وسیلة لربط العالقة بین األولیاء والتالمیذ الحلقة المفقودة في مؤسساتنا 

سھم المدیر البحث عن الوسائل الكفیلة لخلق ذلك أالتربویة. والذي یجب على الطاقم اإلداري وعلى ر

ن تتوفر فیھ الكفاءة االنسانیة، والقدرة على التفاعل المؤثر مع األولیاء، وتنسیق الجھود أالتواصل بینھم، و

 .)2 (ءة مایلي:اھا مالمح تلك الكفيوالتعاون بینھم، ومن الصور التي تظھر ف

 - احترام قیم االخرین واتجاھاتھم. 

- إیجاد االتصال مع األخرین بالتفرغ لإلستماع الیھم وتجنب سرعة االستنتاج والحكم. 

 .84  محمد علي شمس الدین، اسماعیل محمد الفقیـھ،  مرجع سابق، ص (1)
 .106  على العیاصرة، محمد الفاضل، مرجع سابق،  ص (2)
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 صناف العقوبات.أ- اعتماد نظام الحوافز بدل التركیز على وسائل القمع و

- اإللتزام  بمبدأ المشاركة واحترام الحریات. 

دارة المدارس إلى التعرف على درجة المشاركة الفعلیة في إ ھدفت 1997جراھا مافیزأوفي دراسة 

و المجتمعات المحلیة، ومن بین التوصیات التي طرحتھا أسواء عن طریق المدرسة أو أولیاء االمور 

اء األمور يالدراسة، ضرورة االھتمام بالنشاط المدرسي وفریق العمل بالمدرسة من خالل مشاركة أول

.  )1(والمجتمع المحلي

وھذا ماتحتاجھ مؤسساتنا التعلیمیة، للقیام بمھامھا والنجاح في رسالتھا العلمیة والتربویة، فالمشاركة 

ثار أساسیات العمل التربوي ومن ضروریاتھ، وغیاب ذلك لھ أالجماعیة بین المؤسستین والتعاون بینھم من 

دلى بذلك معظم أھم المشاكل التي تعاني منھا مؤسساتنا التربویة، كما أكبیرة على اداء التلمیذ. وھذه من 

. )∗(اإلداریین الذین اجریت معھم المقابالت الفردیة

 من القانون التوجیھي للتربیة 25رغم ما حث علیھ المشرع الجزائري، في ھذا المجال كما تبینھ م 

الوطنیة " یشارك األولیاء، بصفتھم أعضاء في الجماعة التربویة، مباشرة في الحیاة المدرسیة، بإقامة 

عالقات تعاون دائمة مع المعلمین والمربین، ورؤساء المؤسسات، وبالمساھمة في تحسین االستقبال وظروف 

تمدرس أبنائھم، كما یشاركون بطریقة غیر مباشرة، عن طریق ممثلیھم في مختلف المجالس التي تحكم 

" )3(الحیاة المدرسیة، المنشأة لھذا الغرض

دارة الثانویة بعض المھام للمثلي إتفوض " والتي مفادھا )20(وفي شأنا أخر جاءت العبارة رقم 

، جاءت استجابات المبحوثین في غالبھا بالنفي، من خالل "التالمیذ في القضایا التي تخص تمدرسھم

 للقائلین احیانا، في حین %14.60 لمن صرحوا بــنادرا، و20.3% تلیھا %47.90استجاباتھا بــابدا بنسبة 

 للمدلین بــدائما وھي درجة ضعیفة، كما  كما قدرت %6.10 واخیر نسبة %11بلغت نسبة من اقر بــغالبا 

 وھي یظھر ان درجة موافقة 1.27 وانحراف معیاري 2.07قیمة المتوسط الحسابي لھذه العبارة بـــ

 .181  ھادي مشعان ربیع، مرجع سابق ،  ص(1)
 .14/05/2014مساءا  بتاریخ 15.30مقابلة اجریت مع مستشار التربیة لثانویة عبد المجید عالھم  على الساعة  ∗

 .71  القانون التوجیھي للتربیة،  مرجع سابق، ص (3)
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خص تمدرسھم تالمبحوثین عن تفویض السلطة للمثلي التالمیذ من طرف اإلدارة المدرسیة في القضایا التي 

. نخفضةم

ن الفئة الغالبة من التالمیذ من یرون عدم قیام اإلدارة بذلك، وغیاب ھذه الممارسة أكما بینت النتائج 

دارة المؤسسات التعلیمیة لمدینة المسیلة.   إمن طرف 

 حیث ماري فولیتھم العملیات اإلداریة الي تنظیم، وأول من نادى بھ أویعتبر تفویض السلطة من 

ن القوة المتسلطة، فالتكامل في األنشطة سببا لتفویض مكان احد المبادئ ھو: تطبیق مبدأ القوة المشتركة بدال 

نشطة ألالسلطة خاصة مع كبرحجم المنظمات وازدیاد الحاجة الى الخبرات المتخصصة للتعامل مع ا

 في الھیكل التنظیمي، حیث ركز على تفویض السلطات كأساس شستر برناردالمتكاملة. ونادى بھ ایضا 

. )1(لبناء السلطات

عطاء المدیر بعض المھام لغیره من الموظفین ألداء عمل إوتفویض السلطة ھو عملیة یتم بمقتضاھا 

معین، والحال ذاتھ بالنسبة لإلدارة المؤسسات التعلیمیة اتجاه األساتذة أو بعض الموظفین، أو بین المدیر و 

ما فیما یخص تفویض السلطة للتالمیذ من خالل ممثلین عنھم، في بعض القضایا أعضاء الفریق اإلداري. أ

خرى لھا عالقة بتمدرسھم، كتكلیف مندوبي األقسام، بالحفاظ على أو قضایا أالتي تخص سیر الدروس 

 و في ساحة المدرسةأالنظام في القسم عند غیاب األستاذ، أو التبلیغ عن التالمیذ المخلین بالنظام داخل القسم 

أو رفع انشغاالت زمالئھم فیما یخص سیر الدروس، ومساعدة اإلدارة في مواجھة المشكالت الني تعترضھا 

في ھذا المجال. 

داء واجباتھم، نحو أوھذا بطبیعة الحال لھ اثر كبیر في تربیتھم وتعویدھم على المسؤولیة، وااللتزام ب

ھم قیم المواطنة الصالحة، ألن أالمؤسسة التعلیمیة ونحو زمالئھم، ونحومجتمعاتھم من بعد، وھذه القیم من 

دارتھا المدرسیة ال تعمل بذلك، وھي بمدینة المسیلة إن غالبیة المؤسسات التعلیمیة أالواقع االمبریقي یظھر 

ھا حول تطویر اإلدارة المدرسیة وفق ا في دراسة اجرمحسن عبد الستارالنتیجة ذاتھا التي توصل الیھا 

دارة المدرسة  وراء عدم االھتمام بتفویض السلطة للعاملین في إدارة إمعاییر الجودة الشاملة الى مركزیة  

  .   2نما یتم الرجوع الى إدارة المدرسة في كل شئإواتخاذ القرار في فنیات العمل و

تقدر ادارة الثانویة التالمیذ " والتي احتلت المرتبة االولى  والتي تنص على )21(تي العبارة رقم أوت

 ھذا على التالمیذ أن درجة موافقة . یتضح من خالل استجابات المبحوثین، "بناءا على نتائجھم الدراسیة فقط

 .34 ، مرجع سابق،  ص االدارة المدرسیة في االلفبة الثالثة  احمد ابراھیم احمد، (1)
  . 280 المكتب الجامعي الحدیث،  القاھرة، القاھرة، صتطویر االدارة المدرسیة في ضوء معاییر الجودة الشاملة،محسن عبد الستار محمود عزب،  2
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ن تقدیر أوالغالبیة منھم ترى  2.83متوسطة،  حسب ماتبینھ قیمة المتوسط الحسابي المقدرة بـ ،  ، البند

، تلیھا نسبة )ابدا( للقائلین ب%27.2التالمیذ ال یتوقف على نتائجھم الدراسیة فقط، حیث بلغت نسبة 

 من بین  للمقرین بدائما، وھي قیمة ال تبتعد عن سابقتھا، واحتلت ھذه العبارة الرتبة األولى20.7%

 العبارات.

وھذه النتائج تظھر االختالف في معاملة التالمیذ من مؤسسة الى أخرى، حیث ھناك من یقدرھم بناءا 

خرى كما یحدث داخل مختلف التنظیمات أعلى تحصیلھم الدراسي، والبعض األخر من یعاملھم على اسس 

 أو المستوى المادي، وھذا التمییز )الجھویة،(من تمییز على أساس االنتماء االجتماعي  أو الجغرافي 

ن یتعلم التلمیذ فیھا أشكال سوء السلوك التنظیمي في البیئة المدرسیة، والتي یفترض أاالجتماعي شكل من 

 .نماذج السلوك السوي، والقیم السمحة كالعدالة و المساواة بین الجمیع، وھي من قیم المواطنة الصالحة

ھمیة تقدیر التلمیذ بناءا على نتائجھ الدراسیة، كعامل محفز ومشجع لھ وفي أولقد سبق الحدیث عن 

  الى أن السلوك االنجازي للطالب ت الكثیر من االبحاثنفس الوقت محفز لغیره من التالمیذ.فقد توصل

 بحاجة الى الدعم االیجابي والمساندة من قبل اعضاء المجتمع المدرسي.

 المشاركة المجتمعیة في ظل الكفاءة االنسانیة واالجتماعیة للمسیرین: -ب

المشاركة عملیة یكتسبھا الفرد خالل عملیة التنشئة االجتماعیة، تعتبر عملیة ذات طابع تربوي 

دیمقراطي. تنمي فیھ القدرة على التواصل مع االخرین، وممارسة حقھ في صنع القرار المتعلق بھ 

 وبالتالي تغرس فیھ االنتماء لالخرین  والشعور بھم، و اإلحساس بالمصیر المشترك معھم. وھذا وبمجتمعھ.

سھا طاقم التسییر، القیام بھ اتجاه التالمیذ. والذي یتطلب منھم أمایتطلب من المؤسسة التعلیمیة وعلى ر

امتالك مھارات وكفاءات انسانیة واجتماعیة، تؤثر على سلوكاتھم وممارساتھم في المواقف المختلفة، اتجاه 

التلمیذ إلحداث ذلك.  

ن ھذا المجال عدد من العبارات التي تحمل قیم یتمثلھا يتضمتي، أ من خالل ما ية الباحثتحاول

 التلمیذ ویتبناھا، كي یتم تحقیق المشاركة المجتمعیة في الجدول التالي:
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تبني قیم المشاركة المجتمعیة في درجة یبین درجة استجابات المبحوثین حول :) 40جدول رقم (

 ظل الكفاءة االنسانیة واالجتماعیة للمسیرین
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التكرارات  العبارات  الرقم 

دائما  غالبا  احیانا  نادرا  ابدا 
  

% % % % % 

4 1.33 3.88 
أحب أن أشارك زمالئي في  46 42 84 90 245

 22 بعض األنشطة الجماعیة
%48.30 %17.80 %16.60 %8.30 %9.10 

3 1.45 3.93 
أن مستعد للقیام بأي عمل  67 31 58 66 285

تطوعي تطلبھ مني إدارة 
ثانویتنا. من اجل خدمة 

 مجتمعي
23 

%56.20 %13 %11.40 %6.10 %13.20 

6 1.32 3.75 
ن یتنازل الفرد أمن الواجب  53 33 107 110 204

عن بعض حقوقھ من اجل 
 الجماعة او المصلحة العامة

24 
%40.20 %21.70 %21.10 %6.50 %10.50 

1 1.21 4.27 
احب زیارة االماكن االثریة  32 28 47 66 334

والتاریخیة لبلدي للتعرف 
اكثر على تاریخھا. 

25 
%65.9 %13 %9.30 %5.50 %6.30 

7 1.49 3.62 
احب ان یشاركني اصدقائي  73 63 72 75 224

مشكالتي طالما اني اخبرتھم 
بھا 

26 
%44.20 %14.80 %14.20 %12.40 %14.40 

5 1.37 3.86 
احب ان اشارك التالمیذ في  55 40 73 94 245

القیام بحمالت نظافة في 
الثانویة للحفاظ على البیئة 

المدرسیة. 
27 

%48.30 %18.50 %14.40 %7.90 %10.80 

2 1.41 4.21 
358 42 23 21 63 

انبذ العنف في المجتمع.  28 
%70.6 %8.30 %4.50 %4.10 %12.40 

  في ظل الكفاءة االنسانیة واالجتماعیة.الدرجة الكلیة لتبني قیم المشاركة المجتمعیة لدى التالمیذ 3.92
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ن درجة  تبني التالمیذ لقیم المشاركة المجتمعیة مرتفعة أعاله، أتشیر القراءة االحصائیة للجدول 

كثر من خالل نتائج أ. ویتضح ذلك 3.92حسب ماتبینھ قیمة المتوسط الحسابي اإلجمالي للعبارات والبالغة 

العبارات الفردیة التى جاءت كالتالي: 

) والتي مفادھا "أحب أن اشارك زمالئي في 22 حیث تظھر استجابات المبحوثین حول العبارة رقم (

 بتصریحھم بـــ(دائما) %48.30ن أغلب المبحوثین یفضلون ذلك وبنسبة أبعض االنشطة الجماعیة" 

% للمبحوثین 9.10% للقائلین بــ(احیانا)، في حین بلغت نسبة 16.60% لمن اقروا بــ(غالبا)، و17.80و

الذین یرون عدم مشاركة زمالئھم، باستجابتھم بــ(ابدا) وھي قیمة ضعیفة، مایدعم االتجاه االیجابي للتالمیذ 

مرتفعة ، وھي درجة 3.88حول قیم المشاركة المجتمعیة، والتي تظھرھا قیمة المتوسط الحسابي المقدرة بـــ

 الرتبة الرابعة من ھذه االخیرةحتلت أ، كما موافقة المبحوثین حول ھذه العبارة عن تعطي داللة احصائیة

 بین العبارات. 

ن معظم تالمیذ ثانویات مدینة المسیلة، یحبذون مشاركة  زمالئھم في األنشطة أوھذا یوضح 

قامة نشاطات ثقافیة  إو النشاطات التطوعیة، أو المشاركة فيأالجماعیة، سواء ما تعلق بالتعلیم التعاوني، 

وریاضیة وعلمیة التي تقام بالمؤسسة، وغیرھا من اشكال العمل الجماعي. 

  ھذه المشاركة بین تالمیذ المرحلة الثانویة نتیجة " العتقادھم وإدراكھم النسانیتھبن مرزوقویفسر 

وأھمیة التعایش مع اآلخرین، وحاجة كل منھم الى االحترام والتقبل والقبول، والتسامح مع االخرین ...وقد 

یرجع ذلك الى أن الطالب یتمتعون بمسئولیة اجتماعیة عالیة، مما قد یشعرھم برضا أكثر عن االخرین 

تطلب توفر كفاءة انسانیة واجتماعیة لدى ت. وخاصة في المؤسسة التعلیمیة، والتي )1(والمحیطین بھم

مسیریھا، ومھارات اتصال عالیة، لتوفیر الجو الذي یساعد على ذلك، وتشجیع العمل الجماعي بین التالمیذ 

وتفعیل دینمیات جماعة العمل، وذلك عن طریق االھتمام ببناء الجماعة و تركیبھا، و األسس العامة التي 

تحكم عالقاتھا، والتفاعل السلوكي و االجتماعي القائم على تقارب القیم و االتجاھات بین أفرادھا و العمل 

على تماسكھا. 

ھم أوخاصة لدى التالمیذ، لننمي فیھم قیم العمل الجماعي، ومنھ المشاركة المجتمعیة والتي ھي من 

قیم المواطنة التي على المؤسسة التعلیمیة تربیة التالمیذ علیھا.  

 .97  مرزوق بن احمد عبد المحسن العمري، مرجع سابق ، ص (1)
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 الذي تم اإلشارة الیھ 176 من القرار رقم 16ولمدیر المؤسسة دور في ذلك حسب ماتنص علیھ م 

سابقا، والتي تنص على " یشجع المدیر تطویر األنشطة االجتماعیة والتربویة ویعمل على جعلھا مدرسة 

حقیقیة ال كتساب القدرة على ممارسة المسؤولیة. 

) في نفس المنحى، والتي تنص على " أن مستعد للقیام بأي عمل 23ویصب محتوى العبارة رقم (

جل خدمة مجتمعي"، تكشف المعطیات الكمیة في ھذا الشأن، أن أتطوعي تطلبھ مني إدارة ثانویتنا، من 

% 56.20، أي ما نسبتھ 285فراد العینة، یوافقون على ھذا الرأي، والبالغ عددھم أكثرمن نصف أ

باستجابتھم، بـــ(دائما)، وفي المقابل بلغت نسبة المبحوثین ممن یعارضونھم في الرأي، بتصریحھم بــ(ابدا) 

       ن معظم التالمیذ لمجتمع الدراسة، یحبون العمل التطوعي، لخدمة مجتمعھمأ%، وھذا یوضع 13.20

 أي أن درجة موافقة المبحوثین على ھذا األمر  تدعم ذلك3.93و قیمة المتوسط الحسابي والمقدرة بــ 

.  من بین العبارات احتلت ھذه العبارة الرتبة الثالثةو، 1.45 كما بلغت قیمة االنحراف المعیاري مرتفعة 

 بنائنا، والناشئة عن طبیعة التربیة لألسر الجزائریةأیجابي عن توفر ھذه القیم لدى إوھذا مؤشر

ن" العدید من أ، الى یاسین خذایریةوالنابعة من ثقافتھم، وھذه النتیجة تتفق مع ما توصل الیھ الباحث 

سلوكات المواطنة، كالتضامن، والتراحم، ومساعدة اآلخرین ھي سلوكات منحدرة من الضمیر الجمعي 

ھم تلك السلوكات أ. حیث عرف المجتمع الجزائري العدید من مظاھرھا، ومن )1(الجزائري منذ القدم

.والتي ھي مثال عن التعاون والعمل التطوعي لخدمة الفرد والمجتمع. )∗ (الجمعیة، ما یسمى (بالتویزة)

وقد یكون للبیئة االجتماعیة للمدرسة، بما تحویھ من عالقات انسانیة، ومن ممارسات تربویة، وما 

توفره من فرص عمل لذلك للتلمیذ،ومن خالل انفتاحھا على المحیط، في غرس ھذا البعد لدى التالمیذ من 

خالل الفعل والكلمة. 

 حول ضرورة ربط ما یتعلمھ الطالب على المواطنة في شابین ومیسیك وأوكواوفي ھذا الشأن یؤكد 

مدارسھم بمجتمعھم الذي یعیشون فیھ، وبواقع الطالب وحیاتھم من العناصر المھمة في تطویر المواطنة 

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، تخصص علم النفس التربوي، غیر تصورات أساتذة الجامعة للمواطنة في المجتمع الجزائري   یاسین خذایریة، (1)
 .53 ص ،2006-2005منشورة ،قسم علم النفس وعلوم التربیة واالرطفونیة، كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

 التویزة مصطلح أمزیغي بربري،  وھي ظاھرة اجتماعیة، تعتبر مظھر من مظاھر العمل الجماعي التعاوني ، وشكل من اشكال التضامن والتعاون  ∗
والتكاتف الشعبي، النجاز اعمال  سواء لخدمة فرد أو لخدمة جماعة او المجتمع، وھي من العادات التي عرفھا المجتمع الجزائري في الماضي 

 وتحمل دالالت اجتماعیة عمیقة، والت للزوال مع الوقت ، نظرا للتغیر االجتماعي الذي حدث في المجتمع
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وتحقیق أھدافھا، وحتى یتم تحقیق ذلك فال بد من ممارسة الطالب ألنشطة والخبرات في مجتمعھم وبیئتھم 

 .  )1(بشكل مباشر"

، من خالل ماتوصلت الیھ في دراستھا التي سبق ثریا بنت احمد بن سلیمان البراشدیةكما ترى 

ھمیة العمل التطوعي ودوره  في بناء االنسان أالحدیث عنھا، الى ضرورة "الحرص على توعیة الطلبة ب

والمجتمع والوطن. وتنفیذ برامج الترویج للعمل التطوعي داخل وخارج المؤسسة، وتشجیع الطلبة على 

والخدمة التطوعیة  دارة العمل الوطني،إاألنشطة التطوعیة. بصورة منظمة وھادفة، بماینمي لدیھم مفھوم 

. )2(والمدنیة "

) لتكشف بدورھا عن قیم من قیم المواطنة الصالحة، و المتمثلة في احترام 24وتأتي العبارة رقم (

جلھ، والتعایش مع الغیر بكل حب واخالص، وباختبار المبحوثین حول ھذا األمر، أي أاألخر والتضحیة من 

و المصلحة العامة" اتضح وحسب ما أجل الجماعة أن یتنازل الفرد عن بعض حقوقھ من أ" من الواجب 

كد ذلك، بـ(دائما) أن اتجاه المبحوثین حول ھذا األمر ایجابي، حیث بلغت نسبة من أتبینھ البیانات الكمیة، 

%، للقائلین بــ(احیانا)، في حین 21.10%، لمن صرحوا بــ(غالبا)، و 21.70%، تلیھا نسبة 40.20بنسبة 

بلغت نسبة من یرى غیر ذلك باستجابتھم بــ(ابدا)، وھي فئة قلیلة، كما تعبر عنھا النسبة المئویة لھا والمقدرة 

و المصلحة أن اغالب المبحوثین، یتنازلون عن بعض حقوقھم في سبیل الجماعة أ%، مایظھر 10.50بـــ

تشیر عموما الى أن درجة  1.32 وانحراف معیاري 3.37العامة للمجتمع. وقیمة المتوسط الحسابي البالغة 

 موافقة المبحوثین على ھذا البند مرتفعة.

ن غالبیة المبحوثین، یؤمنون بالقیم الجماعیة كالتضحیة في سبیل الغیر، واإلیثار، وھي كلھا أویبدو 

 بن حامد عطیةن ننشئ ابناءنا علیھا، وخاصة في الوسط المدرسي، كما توصل الى ذلك أقیم ایجابیة، یجب 
. بالنماذج )3(ن تعمل المدارس على " تنمیة حب االیثار في نفوس التالمیذ"أ، الى ضرورة بن ذیاب المالكي

السلوكیة التي یالحظھا من خالل اتصالھ بغیره من المسیرین واألساتذة في المواقف التعلیمیة المختلفة. 

ألماكن األثاریة اومن النشاطات التي یجب على مؤسساتنا التعلیمیة، القیام بھا تنظیم زیارة للتالمیذ 

والتاریخیة، للتعرف على معالم بالدھم، مایزیدھم حبا وانتماءا، واعتزازا بھا، نھیك عن مایمكن ان تقدمھ 

 .43.المركز الوطني للوثائق التربویة، الجزائر، ص 2006، 43  وزارة التربیة الوطنیة، التربیة على المواطنة،  سلسلة من قضایا التربیة، العدد (1)
  .133  ثریا بنت احمد بن سلیمان البراشدیة، مرجع سابق، ص(2)
 .85  عطیة بن حامد بن ذیاب المالكي،  ص (3)
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من فرص للتفاعل مع بعضھم البعض، وغیرھم من المؤطرین،ما یضمن تقویة الشعورواالحساس بقیم 

المواطنة وابعادھا مثل الوالء، والمشاركة المجتمعیة. 

وھذا ما یحبذه تالمیذنا، كما ھو الحال ألفراد العینة، والذین اجمعوا بالغالبیة على ذلك، والبالغ عددھم 

%، كما احتلت 6.30% وفي المقابل بلغت نسبة من یعاكسھم في الرأي 65.90 تلمیذ، أي ما نسبتھ 334

، وھي قیمة مرتفعة، تؤكد التفات المبحوثین حول 4.27ھذه العبارة الرتبة األولى، بمتوسط حسابي قدر بـــ

ھذا األمر. 

تزخر بھ بالدنا من  ن ھذه الزیارات نادرا ما تقوم بھا مؤسساتنا التربویة، رغم ماأولآلسف الشدید 

ھمیة ھذه العملیة بالنسبة للتلمیذ، أو غیر ذلك.  أو أمنیة، او لجھال بأمعالم تاریخیة واثریة، ألسباب مادیة، 

كما یمكن للمؤسسات التعلیمیة التعاون مع السلطات البلدیة، ومدیریة السیاحة، وغیرھا من الھیئات 

الرسمیة، لتنظیم مثل ھذه الزیارات، واألبواب المفتوحة، والتي تدخل في اطار االنفتاح على المحیط 

الخارجى، والقضاء على تلك القطیعة معھ. 

ن یشاركني اصدقائي مشكالتي طالما اني اخبرتھم بھا" أ) والتي مفادھا" احب 25وتأتي العبارة رقم (

جاءت استجابات المبحوثین في االتجاه اإلیجابي نحو ھذه القیمة، حیث بلغت نسبة من اقر بــ(دائما) 

یفضل . ن معظمھمأ%، للقائلین بــ(غالبا)، وھذا یعني 14.80%، أي تقریبا نصف العینة، تلیھا نسبة 44.20

البوح بمشاكلھ ألصدقائھ، لطلب المشورة في كیفیة حلھا والتغلب علیھا، ودعمھ في ذلك بكل الطرق، وربما 

یرجع ذلك الى خصائص ھذه المرحلة العمریة، من میلھا الى التعامل مع االصدقاء أكثر من االھل 

 ، وقیمة االنحراف 3.62 وھذا یظھر من قیمة المتوسط الحسابي المقدرة بــءومشاركتھم في كل شي

. أن درجة موافقة المبحوثین حول ھذا االمر مرتفعة. ما یعني 1.49المعیاري البالغة 

%للقائلین 12.40%، بتصریحھم بــ(ابدا)، 14.40ن نسبة الرافضین منھم لم تتجاوز أخاصة و

بــ(نادرا)، وربما یرجع ذلك الى طبیعة تنشئة وتربیة ھؤالء التالمیذ، على الفردیة، والتخوف من التعامل مع 

األخر. 

ومن قیم  المشاركة المجتمعیة لدى التلمیذ، المحافظة على البیئة المدرسیة، من خالل العمل على 

ثاثھا، وتجمیلھا، وغیرھا من األعمال اإلیجابیة التي تدخل ضمن ذلك أنظافتھا، والمحافظة على تجھیزاتھا و
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ن اشارك التالمیذ في أ) " احب 26( وإلختبار ھذه القیم لدى المبحوثین، من خالل ماجاء في العبارة رقم

ن نسبة من وافقوا على ذلك أالقیام بحمالت نظافة في الثانویة للحفاظ على البیئة المدرسیة"، اتضح 

%، بینما بلغت نسبة 10.80%، من اجمالي العینة الكلیة،  وفي المقابل بلغت نسبة الرافضین لھا بــ48.30بـ

%، واقل نسبة 18.50%، تلیھا نسبة من صرح بـ(غالبا) بـ14.40المترددین في ذلك، باستجاباتھم بـ(احیانا) 

%، ما یرجح الكفة لالتجاه اإلیجابي نحو ھذه القیمة، وتشكلھا لدى التالمیذ. 7.90كانت للمقرین بـ(نادرا) بــ

 ما .1.37 وانحراف معیاري 3.86كما احتلت ھذه العبارة الرتبة الخامسة بمتوسط حسابي قدر بـــ

 یدل على أن درجة موافقة المبحوثین على ھذه القیمة مرتفعة.

 وتظھر ھذه المعطیات، مدى تشكل ھذه القیم وتبنیھا لدى تالمیذنا، تحتاج فقط الى من یدعمھا ویھیئ 

ن یعمل علیھ طاقم التسییر بمؤسساتنا التعلیمیة أالظروف والمناخ لتفعیلھا و تضمینھا . وھذا مایجب 

بالتعاون مع األساتذة، واألولیاء في ذلك. 

ھمیة مشاركة الطلبة في أعلى  "ثریا بنت احمد بن سلیمان البراشدیة،بدورھا  وفي ھذا الشأن تؤكد 

نشطة المحافظة على نظافة البیئة المدرسیة والمجتمع المحلي عن طریق تشكیل لجان طالبیة لتقییم درجة أ

ھمیة البیئة والمحافظة أ. وتنطیم ایام اعالمیة تحسیسیة حول )1(نظافة كل صف ومرفق من مرافق المدرسة

 علیھا بالتعاون مع ھیئات رسمیة من الصحة والبیئة والبلدیة وغیرھا من لھم عالقة بھذا األمر. 

خرى أ والمجتمع بمؤسساتھ من ناحیة ،ھمیة التفاعل اإلیجابي بین المدرسة من ناحیةأومن ثم نجد أن 

ترجع الى تكوین الشخصیة المتكاملة للتلمیذ من جوانبھا العقلیة والوجدانیة والمھاریة وبالتالي إعدادھم 

نادیة كمواطنین صالحین لدیھم وعي بواجباتھم وحقوقھم نحو مجتمعھم.وقد أكدت ذلك  دراسة كال من 

ن تحققھ المشاركة أیمكن  ) من توضیح ما2004 (على الشخیبي). ودراسة 1999 (عبد المنعم محمد

.  )2(ھدافأالمجتمعیة من 

) والتي تنص على " انبذ العنف في المجتمع" والتي احتلت 27خر تأتي العبارة رقم (أو في منحى 

، مایدل على اتفاق المبحوثین حول 1.41 وانحراف معیاري 4.21المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي قدر بـــ

  .132  ثریا بنت احمد بن سلیمان البراشدیة، مرجع سابق، ص(1)
 .93-92،ص2008،  دار الجامعة الجدیدة،االزاریطة، مصر، المدرسة والمجتمع في ضوء مفاھیم الجودة  محمد عطوة مجاھد، (2)
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كثر، النسب المحققة ، حیث كانت الغلبة للموافقین علیھ أ، وھذا ما توضحھ  وبدرجة مرتفعة جداھذا البند

 ممن یخالفونھم في الرأي أي باالجابة بــ(ابدا) وبنسبة 63 مبحوث، مقابل 356%، أي بمعدل 70.60بنسبة 

%، وقد تنتمي ھذه الفئة للتالمیذ المشاغبین والذین یمثلون مصدر اضطراب النظام المدرسي. في حین 12.4

%. 4.50بلغت نسبة من اقروا بــ(ـااحیانا) 

ن غالبیة تالمیذ ثانویات مدینة المسیلة، ینبذون ھذا السلوك السیئ في المجتمع، ما یدل أوھذا یعني 

على درجة و عیھم بمخاطر ھذه الظاھرة السلبیة على الفرد وعلى استقرار وتماسك المجتمع. 

 عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الفرعیة الثالثة:- 

  لفعالیة الرسالة االتصالیة دور في تنمیة الوعي بالحقوق والواجبات لدى التالمیذ.والتي مفادھا 

  درجة موافقة المبحوثین على فعالیة الرسالة االتصالیة من طرف المسیرین: -أ

مجرد مكان لحشو عقول المتعلمین  نھا أساس ألى وظیفة  المدرسة على إلقد تغیرت النظرة 

بالمعارف والمعلومات وحفظھا و استرجاعھا، الى بیئة مدرسیة محفزة ومعززة للسلوك االیجابي للتالمیذ 

 وبناء شخصیتھم االنسانیة السویة المتكاملة في كافة الجوانب، وھذا مایتطلب منھا ممارسة اسالیب قیادیة

والتمتع بمھارات اتصالیة لتأثیر في عقولھم ، واتجاھاتھم ومشاعرھم، وتربیتھم على قیم المواطنة الصالحة 

و أعن طریق الرسائل االتصالیة وما تحملھ من معاني، من خالل مساعدتھم بالقدوة واإلقناع واإلیحاء، 

ن تطلب الموقف ذلك. یحاول الباحث الكشف عن بعض المعاني منھا من خالل العبارات  المبینة إ ،بالشدة

 في الجدول التالي:
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 .یبین درجة استجابات المبحوثین عن العالقة بین الرسالة االتصالیة ووعي التلمیذ بالحقوق والواجبات: ) 41جدول رقم (

بة 
رت

ال

ي 
یار

مع
 ال

ف
حرا

الن
ا

بي
سا

لح
ط ا

وس
لمت

ا
 

التكرارات  العبارات  الرقم 

دائما  غالبا  احیانا  نادرا  ابدا 
  

% % % % % 

9 1.35 2.16 
تعمل ادارة الثانویة على  242 92 65 67 41

تعوید التالمیذ على حریة 
التعبیر. 

29 
%8.10 %13.20 %12.80 %18.1 %47.7 

2 1.49 2.82 
یعمل المدیر على التأثیر  146 80 100 81 100

في  التالمیذ اثناء حدیثھ 
معھم باستعمال امثلة من 

 الواقع.
30 

%19.70 %16.0 %19.70 %15.80 %28.8 

3 1.40 2.61 
تختار دارة الثانویة الوقت  159 89 117 74 68

المناسب إلعالم التالمیذ 
بكل المستجدات الخاصة 

بتمدرسھم 
31 

%13.40 %14.60 %23.1 %17.16 %31.4 

8 1.41 2.25 
تعمل ادارة الثانویة على  237 72 86 56 56

االستماع الى مختلف 
مطالب التالمیذ والسھر 

 على تتلبیتھا.
32 

%11 %11 %17 %14.2 %46.7 

4 1.34 2.56 
تعمل ادارة الثانویة على  152 102 129 63 61

تجنب التھدید بالعقوبات 
 للتالمیذ

33 
%12.0 %12.4 %25.4 %20.1 %30 

1 1.48 3.35 
ال یشعر مستشار التربیة   164 91 105 52 95

التالمیذ بالراحة عند 
الحدیث معھم. 

34 
%18.70 %10.30 %20.7 %17.90 %32.3 

5 1.33 2.50 
تبدي ادارة الثانویة تعاطفا  166 95 122 74 50

مع التالمیذ في المشكالت 
التي تواجھھم. 

35 
%9.9 %14.60 %24.1 %18.70 %32.7 

7 1.30 2.33 
42 66 94 119 186 

حسن االصغاء للتالمیذ  36 
8.3 %13 %18.5 %23.5 %36.7 

6 1.37 2.47 
یعمل المدیر على مراعاة  176 96 113 63 59

الدقة في اختیار االلفاظ في 
حدیثھ مع التالمیذ 

37 
%11.60 %12.40 %22.3 %18.90 %34.7 

الدرجة الكلیة للرسالة االتصالیة للمسیریین  2.56
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یظھر من خالل استجابات المبحوثین على درجة المعاني التي تحملھا الرسالة االتصالیة من خالل 

التصرفات والمواقف وطریقة تعامل اإلدارة المدرسیة مع التالمیذ متوسطة، حیث بلغ المتوسط الحسابي 

. وجاءت النتائج مفصلة كالتالي: 2.56االجمالي للعبارات بــــ

دارة الثانویة على تعوید التالمیذ على حریة إتعمل ") والتي مفادھا 29فیما یخص العبارة رقم (

ن الغالبیة منھم نفت ذلك بتصریحھا بــــ(ابدا) بنسبة أ اتضح من خالل استجابات المبحوثین "التعبیر

% بالنسبة للقائلین بـــ(نادرا)، وفي المقابل بلغت 18.1%، أي تقریبا نصف المبحوثین، تلیھا نسبة 47.7

%، وھي نسبة ضعیفة مقارنة، بمن یرون عكس ذلك، وھذ بدوره یبین 8.10نسبة من صرح بــ(دائما) بــ

بداء رائھ في إدارات المؤسسات التعلیمیة فیما یتعلق بالسماح للتلمیذ بحریة التعبیر وإاإلختالف القائم بین 

، وانحراف معیاري 2.16القضایا التي تخص تمدرسھ، وھذا ما تدعمھ قیمة المتوسط الحسابي البالغة 

ي األخیرة بین العبارات. ما یوضح درجة اتفاق المبحوثین أ، كما جاءت ھذه العبارة في الرتبة التاسعة 1.35

ن الكفة لصالح القائلین بــ(نادرا). أحول ھذا األمر رغم المنخفضة 

ویعتبر السماح للتلمیذ بحریة التعبیر حق من حقوقھ االساسیة، وھو بدوره قیمة من قیم المواطنة التي 

یجب على المؤسسة التعلیمیة تربیة التلمیذ علیھ، وتعویده على ذلك. 

)، والتي تنص على " تعمل اإلدارة المدرسیة على حسن 36تي العبارة رقم (أوفي نفس المنحى ت

اإلضغاء للتالمیذ"، والتي بدورھا تكشف بدورھا عن شرط من شروط نجاح الرسالة االتصالیة، وھي حسن 

عضاء الفریق اإلداري للثانویة والتالمیذ، وحسب ما تبینھ البیانات أاإلضغاء واإلستماع بین طرفي االتصال، 

% للقائلین بـ (نادرا) 23.5% للمصرحین بــ(ابدا)، تلیھا 36.7الكمیة، والتي جاءت مرتبة كمایلي: مانسبتھ 

%، للمصرحین 8.3% للمجیبین بــ(غالبا)، في حین بلغت نسبة 13% للمقرین بــ(أحیانا)، و18.5و

نخفضة تعبر على درجة  وھي قیمة م2.33قل نسبة. كما قدرت قیمة المتوسط الحسابي بــأبــ(دائما)، وھي 

ثر الرسالة أحداث إ، حول ھذا األمر الھام في نجاح عملیة االتصال. وموافقة المبحوثین المنخفضة بدورھا

. 1.30، كما بلغت قیمة اإلنحراف المعیاري اإلتصالیة

و اللقاءت أمن طرف اإلدارة المدرسیة اتجاه التالمیذ ، عبر وسائل االتصال المختلفة، كاإلجتماعات 

و اثناء زیارة األقسام. أثناء استقبال التالمیذ في مكاتبھم، أو أمعھم، في ساحة المؤسسة 
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یصال ما یرید إویعد اإلضغاء من أنواع السلوك االجتماعي الحمید، ویساعد على فھم الفكرة و 

رسالھ من معاني ومقاصد.  إالمرسل من 

دب واحترام وعدم مقاطعتھم، واستعاب الرسائل التي یعبرون ألى األخرین بفھم وإویقصد بھ االستماع 

ھمیة اإلنصات للفھم واإلستیعاب والتذكر" فإذا قرئ أعنھا بطریقة لفظیة وغیر لفظیة، یقول تعالى مؤكدا 

  .)1(القران فاستمعوا لھ وانصتوا لعلكم ترحمون"

% من العالقات اإلنسانیة یمكن بنائھا عن طریق 75ن الدراسات تقول ان أ) إلى 2001( القعیدویشیر 

. و یعتبر إصغاء المدیر )2(% من قدراتنا في اإلنصات25مھارة اإلنصات الجید، كما تقول أننا نستعمل فقط 

ھم مقومات اإلتصال الفعال، إذ یستطیع بذلك التعرف  أو غیره من اإلدارین للتالمیذ أو باقي الموظفین من أ

على ما یرید كل واحد منھم قولھ، والتعبیر عن مابداخلھ ، كما یضمن ذلك  فعالیة القرارات التي یتخذھا 

ألنھا قد تبني على معلومات تنقل إلیھ من خالل الحدیث الشفوي.  وقد یتبادل الحدیث معھم، مایبدي اھتمامھ 

بكالمھم وبما یقولونھ. 

: )3() الى عدة مقترحات وتوصیات فیما یتعلق باإلصغاء الفعال من أھمھا1997( حریملقد اشار

- التوقف عن الحدیث أثناء االصغاء. 

- جعل المتحدث في وضع مریح وإعطاؤه الحریة في الحدیث. 

- ضبط االعصاب والمزاج. 

-االلتزام بالھدوء حین الجدال و المناقشة. 

- توجیھ األسئلة للمتحدث، فھذا یشجعھ على الحدیث و یعطیھ اإلنطباع بأن المستقبل یصغي لھ. 

- إزالة أیة عوائق تعرقل و تعیق االنتباه. 

- إظھار الرغبة في اإلصغاء من خالل النظر و إبداء االھتمام و عدم قراءة الرسائل أثناء حدیثھ. 

 .204  سورة اآلعراف، االیة (1)
 .280  واصل جمیل حسین المومني، مرجع سابق،  ص (2)
 .173-172،  ص2008، دار الحامد للنشرو التوزیع، عمان، القیادة والرقابة واالتصال االداري  معن محمود عیاصرة، مروان محمد بني أحمد، (3)
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ن یؤثر في التلمیذ، ویحقق مبتغاه من االتصال أوبطبیعة الحال اذا توفرت ھذه الشروط یمكن لإلداري 

بھم. 

ناس ناجحین في المجتمع، أو عن تالمیذ حققوا نتائج أو نماذج عن أمثلة أ وقد یستعین في ذلك بتقدیم 

مبھرة في شھادة البكالوریا، أو كانوا مثال یقتدى بھ في االنضباط وحسن السلوك وغیرھا من النماذج 

التربویة، أو االشارة الى نسب النجاح المحققة للسنوات الماضیة وأخذ العبرة منھا، ومقارنة ذلك بنتائج 

مؤسسات أخرى، أو اعطاء امثلة عن قادة ناجحین عبر التاریخ اإلسالمي، وھكذا. 

 والتي مفادھا" یعمل المدیر على التأثیر في )،30وبسؤال المبحوثین حول ھذا األمر في العبارة رقم(

ن ھناك اختالف فیما أ اتضح ومن خالل استجاباتھم، التالمیذ أثناء حدیثھ معھم باستعمال أمثلة من الواقع"

% للقائلین بـ(ابدا)، في حین بلغت نسبة من یخالفھم في الرأي ،أي من 28.8بینھم، حیث بلغت نسبة 

% للمقرین بـ(احیانا)، كما احتلت ھذه العبارة الرتبة الثانیة، بمتوسط 19.70%، و19.70صرحوا بـ(دائما) 

درجة موافقة المبحوثین حول ھذا البنذ  ، مایدل على 1.49، وانحراف معیاري 2.82حسابي قدر بـ

ن الغالبیة ترى عدم العمل بذلك من طرف المدیر وغیره من اإلداریین، وخاصة مستشار أ رغم المنخفضة،

ن لھذ األمر تأثیر كبیر على تحصیلھ و على سلوكھ داخل أالتربیة األكثر احتكاكا بالتلمیذ. وبطبیعة الحال 

المؤسسة التعلیمیة وخارجھا. 

) والتي مفادھا " یعمل المدیر على مراعاة الدقة في اختیار 37وفي نفس االتجاه، تأتي العبارة رقم (

أن درجة موافقة المبحوثین حولھا منخفضة حسب ما تبینھ قیمة األلفاظ في حدیثھ مع التالمیذ" یتضح 

 مبحوث، أي مانسبتھ 176 ، حیث بلغ عدد المصرحین بـ(ابدا)  بــ 2.47المتوسط الحسابي المقدرة بــ

% لمن یؤكدون ذلك 11.60% للمقرین بــ(احیانا)، في حین بلغت نسبة 22.3% ، تلیھا نسبة 34.7

حدى المؤسسات التعلیمیة بمدینة المسیلة. إ تلمیذ،أي قد یحدث ھذا في 59باستجابتھم بــ(دائما) والبالغ عددھم،

. 1.37معیاري النحراف الابلغت قیمة في غالب األحیان الیحدث في باقي المؤسسات، كما و

ن المدیر وغیره من الموظفین یعتبرون قدوة ونموذج أدبیات الدراسة، أ في ة الباحثتشارأوكما 

ن لمواقفھ أیحتذى بھ من طرف التلمیذ، وخاصة في ھذه المرحلة الحساسة في حیاتھ من جمیع الجوانب، كما 

ثیر كبیر علیھم، لذا یجب علیھ "مراعاة الدقة في إختیار األلفاظ، و أن أوتصرفاتھ، وحدیثھ مع التالمیذ ت
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نھ یربي عقوال بشریة، و لھ تأثیرعلى أطار خلقي، وإستخدام اللباقة في الحدیث مع اإلعتبار إتكون في 

.  )1(التالمیذ و أثر في توجیھ حیاتھم

ن یطور نظام االتصال مع الطلبة داخل مدرستھ  أالناجح وعلیھ فیجب على مدیر المؤسسة التعلیمیة "

نھ المسؤول أباعتبارھم ھم متلقین للبرامج التعلیمیة المخطط لھا، وترتبط عملیة االتصال بالمدیر على اعتبار

عن شرح وتبریر تعلیمات اإلدارة، والقدرة على التكیف والتعامل مع الظروف المختلفة بمرونة واقتدار 

  .)2(وذلك من خالل القدرة على فھم حاجات الطالب وقدراتھم

رة الثانویة ادإ) والتي تنص على " تعمل 33والعمل على تحقیقھا. وفي ھذا الشأن جاءت العبارة رقم(

على اإلستماع الى مختلف مطالب التالمیذ والسھر على تلبیتھا". والذي یعتبرحق من حقوق التالمیذ والذي 

دارة الثانویات بمدینة المسیلة ال تقوم إن أغلب أیجب على اإلدارة تحقیقھ ، یبدو ومن خالل استجاباتھم، 

% لمن یرى 11% للقائلین بـ(ابدا) وفي المقابل نسبة 46.7بذلك، وھذا ما یظھر من خالل النسبة المقدرة بـ

ن ھناك فئة قلیلة من التالمیذ من لھا أي أعكس ذلك، بتصریحھم بـ(دائما)، وھو الحال كما في باقي العبارات،

دارة الثانویة. وھناك من منھم من یرى غیر ذلك أي احیانا یتحقق ذلك واحیانا ال، وھذا إرأي ایجابي اتجاه 

دارتھم في إالتالمیذ حول درجة موافقة %، وھذا یشیر الى 17ما تبینھ نسبة المجیبین بـ(احیانا) والمقدرة بـ

 والتي 1.41االنحراف المعیاري المقدر بـ  و2.25ھذا الجانب، حسب ماتبینھ قیمة الوسط الحسابي البالغة 

. جاءت بناءا على ذلك منخفضة

ھم القضایا األساسیة بالنسبة أویعتبر السماع إلنشغاالت التالمیذ ومتطلباتھم، ومعرفة حاجاتھم من 

إلدارة المؤسسة التعلیمیة، لضمان السیر الحسن للدروس. وفي نفس الوقت تعوید التلمیذ على التعبیر عن 

احتیاجاتھ، وحقوقھ المشروعة، كتعدیل في البرنامج االسبوعي للحصص، أو في تھیئة القسم، أو طلب 

مراجع للمكتبة، أو في تقدیم دروس دعم في مواد معینة، أو تعویض األستاذ في حالة غیاباتھ المتكررة، أو 

تنظیم نشاطات بالمؤسسة، أو غیرھا من المطالب المشروعة. أو في بعض االحیان التدخل  لحل مشكل ما قد 

یعترضھم . 

) والتي تحث على " تبدي ادارة الثانویة تعاطفا مع التالمیذ في 35وفي ھذا اإلطار تأتي العبارة رقم(

 فیما یخص ھذا األمر كما درجة موافقة المبحوثینالمشكالت التي تواجھھم" لتكشف كالعادة على على 

 .167، مرجع سابق،  ص العالقات االنسانیة في المؤسسة التعلیمیة أحمد إبراھیم أحمد،  (1)
 .234- 233  واصل جمیل الحسین المومني، مرجع سابق،  ص(2)
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والتي جاءت  2.50ھا استجابات المبحوثین والمعبر عنھا بقیمة المتوسط الحسابي المقدرة بـــحتوض

، كما احتلت ھذه العبارة المرتبة الخامسة من بین 1.33بــاالنحراف المعیاري  قدرت قیمة ومنخفضة، 

%للمقرین 9.9%، مقابل 32.7العبارات، ما یؤكد ذلك، رغم أن الكفة رجحت لصالح القائلین بـ(ابدا) بنسبة 

%. 24.1بـ(دائما) وھي اقل نسبة في اختیارات التالمیذ. في حین بلغت نسبة من اقر بـ(احیانا) 

ھم وظائف االتصال المستمر بین أویعتبر التعرف على مشكالت التالمیذ وغیرھم من الموظفین، من 

خذ صورة عن ظروف العمل، وكذا عن المشكالت التي قد تعترض أاإلدارة المدرسیة وبینھم، كما یسمح ب

ثناء تمدرسھم،  ومحاولة التعایش معھا، والبحث عن األسباب  الحقیقة لھا ومحاولة ایجاد الحلول أالتالمیذ 

ھتمام اإلدارة بھ وبمشاكلھ، ما یدعم إالمناسبة لھا، وھذا بطبیعة الحال، یحمل رسالة للتلمیذ وغیره، عن مدى 

العالقة الطیبة معھم ویرفع من روحھم المعنویة، ما یجعلھ یتغلب علیھا، ویھیئھ الى المشاركة في معترك 

الحیاة فیما بعد. 

دارة الثانویة الوقت المناسب العالم التالمیذ بكل إ) والتي مفادھا "تختار 31وتأتي العبارة رقم (

المستجدات الخاصة بتمدرسھم" جاءت استجاباتھم بالموافقة على ھذه العبارة بدرجة متوسطة، كما تبینھا 

. و كانت الغلبة لفئة التالمیذ المقرین 1.40، و انحراف معیاري 2.61قیمة المتوسط الحسابي المقدرة بـــ

% 23.1%، تلیھا من حیث القیمة، نسبة 31.4بـ(ابدا)، كما توضحھا النسبة المحصلة والمقدرة بـ

ن ھناك اختالف نوعا ما أ%، وھذا یعني 13.40للمصرحین بـ(احیانا)، بینما بلغت نسبة القائلین بـ(دائما)، 

ختیار الوقت المناسب إلبالغ التالمیذ بكل المستجدات إفي ھذا األمر بین المؤسسات التعلیمیة، من حیث  

المتعلقة بقضایا تمدرسھم، والغالبیة منھم، التختار الوقت المناسب لذلك، والبعض األخر منھم یوفق في ذلك 

ن االمر قد یتعلق أال إمرات و یخفق في المرات األخرى، في حین ھناك من یوفق في ذلك باستمرار 

 تلمیذ. 68بمؤسسة واحدة فقط حسب ماصرح بھ التالمیذ والبالغ عددھم 

ھم شروط نجاح عملیة االتصال وتحقیق أویعتبر اختیار الوقت المناسب لتقدیم المعلومات وتبلیغھا من 

الھدف منھ، وتبلیغ الرسالة التي یرید المرسل تبلیغھا للمستقبل أي التلمیذ. والتأثیر فیھ. كإعالم التالمیذ 

ستاذ ما، أو عن موعد االمتحانات، أو صدور أي قوانین تنظیمیة أر موعد حصة تعلیمیة، أو تغییر يبتغي

جدیدة، تنظم عملیة التمدرس أو االنضباط داخل المؤسسة التعلیمیة. أو حتى تعلیمات داخلیة صادرة عن 

دارة المؤسسة التعلیمیة، وھذا باستعمال وسائل االعالم المختلفة كاإلعالنات، أو زیارة االقسام من طرف إ
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أعضاء الفریق اإلداري، أو االجتماعات مع ممثلي األقسام وغیرھا، وھذا بطبیعة الحال یحمل معاني وقیم 

     یجب على القائمین على العمل التربوي تربیة التالمیذ علیھا ، وھي تعویدھم على النظام واحترام األخر

و مشاركتھ في القرارات، باألخذ برائھ ، وتربیتھ على احترام القوانین والعمل بیھا، وكلھا قیم انسانیة نابعة 

من المواطنة الصالحة للفرد. كما تعتبر حق من حقوقھم . 

 شروط نجاح عملیة  من )  لتوضح بدورھا شرط33وفي نفس المنحى تأتي كل من العبارة رقم (

االتصال والتأثیر في االخرین، وھي تجنب الفریق اإلداري للمؤسسة التعلیمیة التھدید بالعقوبات للتالمیذ 

 وعدم استعمال القسوة معھم، حیث بین الواقع األمبریقي في ھذأ الشأن أن اتجاه المبحوثین  نحو ذلك سلبي

% 20.7%، تلیھا نسبة30كما تبینھ المعطیات الكمیة، حیث بلغت نسبة من نفى ذلك باستجابتھم بـ(ابدا)، 

% من فئة التالمیذ تقع في ذلك االتجاه والبالغ 75.54) للقائلین بــ(نادرا)، أي ان 17.9للمقرین بـ(احیانا)، و(

  للتالمیذ الذین یخالفونھم في الرأي أي الفئة التي تقع في المجال 124 تلمیذ، و وفي المقابل 383عددھا  

%، والنسبة تقریبا ذاتھا للقائلین بــ(دائما) 12.40ذ بلغت نسبة من اقر بـ(غالبا) بـإاالیجابي نحو ھذا األمر، 

 وعموما فإن درجة موافقة المبحوثین على ھذه العبارة منخفضة كما تشیر الى ذلك قیمة المتوسط %12بـ

 .2.56الحسابي البالغة 

) والتي مفادھا " الیشعر مستشارالتربیة التالمیذ بالراحة عند 34وفي نفس المنحى تأتي العبارة رقم (

، وھذا 1.48  وانحراف معیاري 3.35الحدیث معھم" والتي احتلت الرتبة االولى بمتوسط حسابي قدر بـ

ن درجة موافقة المبحوثین عن ھذه العبارة مرتفعة، مایدل على تقارب اراء المبحوثین فیما یخص ھذا أیعني 

األمر. 

 %تنفي ذلك، من خالل استجابتھا 32.3ن الفئة الغالبة منھم، وبنسبة أإذ وكما تترجمھ النسب المئویة، 

% لمن صرحوا بـ(دائما)، وھذا 18.70% لمن اقروا بـ(احیانا)، في حین بلغت نسبة 20.7بـ(ابدا)، تلیھا 

ن مستشار التربیة  الیشعر التلمیذ بالراحة عند الحدیث معھم أي أ تلمیذ یؤكدون حدوث ذلك،95یعني أن 

 الثانویات بمدینة المسیلة. ىحدإ، وھذا قد یحصل في 507وھي فئة قلیلة مقارنة بالعدد االجمالي للعینة 
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ال كن  معظم باقي مستشاري التربیة الیقومون بذلك أثناء اتصالھم بالتالمیذ والتحدث معھم، وھذا من 

عضاء الفریق اإلداري، وخاصة مستشار التربیة، نظرا الحتكاكھ أن یعمل بھا أاألمور اإلیجابیة التي یجب 

 المؤرخ في 171الدائم بالتالمیذ، والمھام التي یقوم بھا في ھذا اإلطار حسب ما یبینھ القرار الوزاري رقم 

دبیات الدراسة، وھي عدیدة ومتنوعة أ والذي یحدد مھامھ والتي سبق الحدیث عنھا في 1991 مارس 02

 08داریة وبیداغوجیة ومالیة وتربویة تصب كلھا في خدمة التلمیذ.  وخاصة األخیرة منھا كما جاء في م إ

من نفس القرار و التي تنص على "تشكل النشاطات التربویة الوظیفة األساسیة لمستشار التربیة والمستشار 

الرئیسي للتربیة اللذین یتعین علیھما مساعدة التالمیذ على اإلستعمال األفضل لقدرتھم وإمكاناتھم قصد التنمیة 

المنسجمة لشخصیتھم وازدھارھا". وھذا مایعني أن حسن التصرف من طرفھما، مع التلمیذ من اساسیات 

سالیبھ، وما تحملھ الرسائل أعملھما، والذي یتوقف على نجاحھ بشكل كبیر عملیة االتصال معھ، من خالل 

 فكار، وتصرفات تؤثر على تربیة التلمیذ وتوجیھھ وحتى على نجاحھ في الحیاة.أاإلتصالیة من معاني، و

 الحقوق والواجبات في ظل الرسالة االتصالیة:ب - 

یستلزم على المؤسسة التعلیمیة، وخاصة القائمین على تسییرھا، عن طریق االتصال المباشر والدائم 

مع التالمیذ، نقل رسائل قیمیة، یتعین علیھم غرسھا وتنمیتھا ، وتوعیة التالمیذ بھا، قصد بناء مواطنتھم 

الشخصیة اعتمادا على الحقوق والواجبات التي تحویھا، والعمل على معایشة، والتماس ھذه القیم، من طرف 

ھؤالء المسییرین في المواقف والوضعیات المختلفة، التي تتضمنھا البیئة االجتماعیة المدرسیة بین أعضاء 

و خارجھا أالجماعة التربویة. حتى یعي التلمیذ ماعلیھ من حقوق وما لھ من واجبات، سواء داخل المؤسسة 

 والتي من أھمھا ما ورد في الجدول التالي:
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یبین درجة استجابات المبحوثین حول وعي التالمیذ بحقوقھم وواجباتھم في ظل : ) 42جدول رقم (
 الرسالة االتصالیة للمسیرین.

ة 
رتب

ال

ي 
یار

مع
 ال

ف
حرا

الن
ا

بي
سا

لح
ط ا

وس
لمت

ا
 

العبارات  التكرارات الرقم 

دائما  غالبا  احیانا  نادرا  ابدا 
  

% % % % % 

4 1.17 4.31 
احافظ على مرافق  30 21 52 62 342

 38 الثانویة.
%67.50 %12.20 %10.30 %4.10 %5.90 

5 1.26 4.17 
التزم بقوانین الثانویة  38 29 55 73 312

(النظام الداخلي).  39 
%61.5 %14.40 %10.80 %5.70 %7.50 

3 1.09 4.43 
احافظ على ثروات  24 20 37 59 367

بالدي(المیاه- الكھرباء- 
الغاز...) 

40 
%72.40 %11.60 %7.30 %3.90 %4.70 

2 0.96 4.60 
امجد الثوابت  16 16 31 28 416

الوطنیة(االسالم-
العروبة-االمزیغیة). 

41 
%82.10 %5.5 %6.10 %3.2 %3.2 

7 1.26 4.03 
االنتخاب أسلوب ناجح  44 20 75 104 264

أفضل أن تتبعھ ادارة 
الثانویة الختیار من 

ینوب علینا. 
42 

%52.10 %20.50 %14.80 %3.9 %8.70 

7 1.28 3.65 

تعمل االدارة على  49 43 110 137 168
توعیة التالمیذ بمخاطر 
االفات االجتماعیة ( 

التدخین- 
 المخذرات...الخ

43 
%33.10 %27.0 %21.7 %8.5 %9.70 

8 1.42 2.43 

تعطي إدارة الثانویة  199 81 100 65 62
أھمیة لرأي التالمیذ في 
مختلف اللقاءت التي 

تجمعھا معھم في 
 .المواقف المختلفة

44 
%12.20 %12.8 %19.70 %16 %39.3 

1 0.39 4.61 
409 43 25 14 16 

الوالء للوطن واجب.  45 
%80.70 %8.5 4.90% %2.8 %3.2 

6 1.24 4.10 
تعطي ادارة الثانویة  34 35 62 90 286

اھتمام بالتربیة الخلقیة  
للتالمیذ. 

46 
%56.40 %17.80 %12.20 %6.9 %6.7 

  في ظل الرسالة االتصالیةالدرجة الكلیة لمدى وعي التالمیذ بالحقوق و الواجبات 4.03
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ن درجة وعي التالمیذ بالحقوق والواجبات مرتفعة، كما ھو أتبین القراءة االحصائیة  للجدول اعاله 

 وھي درجة عالیة، تشیر الى اتفاق 4.03موضح من قیمة المتوسط الحسابي االجمالي لھذا البعد والمقدرة بـــ

استحابات اغلبیة المبحوثین  حول العبارات في االتجاه االیجابي كما ھو مبین فیما یلي: 

) والتي مفادھا " احافظ على مرافق الثانویة" یتضح من خالل نسب ھذه 38فیما یخص العبارة رقم (

 في  بدرجة مرتفعة جدان ھناك اتفاق حولھاأ، ما یعني 4.31العبارة، والمتوسط الحسابي لھا والبالغ 

 مبحوث 342، أي مایقارب %67.50استجابات المبحوثین، وكانت الغلبة لصالح القائلین بــ(دائما) وبنسبة 

% للمصرحین بـ (احیانا)، وفي المقابل بلغت نسبة الغیر 10.30%، للمقرین بـ (غالبا)، و 12.20تلیھا نسبة 

%، للقائلین بــ 4.10% وھي قیمة ضعیفة جدا، تلیھا نسبة 5.90 بــــموافقین على محتوى ھذه  العبارة،

ن التالمیذ على درجة عالیة من الوعي حول عدم تخریب مرافق الثانویة، ألن في ذلك أ(نادرا)، وھذا یؤكد 

نھم على درجة من المسؤرلیة والسلوك الحضاري، واإلحساس باالنتماء أكما یبدو فائدة ومنفعة تعود علیھم، 

ھم الواجبات أالى المؤسسة التعلیمیة، والتي تعتبر مرفق عام، یجب على الجمیع المحافظة علیھ وا جب من 

ن المسؤول االول عن ذلك طاقم التسییر وعلى رأسھم المدیر، كما تنص علیھا أفي ذلك، بالرغم من 

النصوص المتعلقة بتنظیم الحیاة المدرسیة. 

فراد عینة دراستھ أن غالبیة أوتتفق ھذه النتیجة مع ما توصل الیھ، الباحث ابراھیمي الطاھر، حیث 

اعتبر الباحث ذلك "مؤشرا على   و%، لھم نفس الرأي أي المحافظة على مرافق المدرسة.91.75وبنسبة 

. )1(حب التلمیذ لوطنھ بدءا من وطنھ الصغیر (المدرسة) باعتبارھا مرفقا عاما"

  خارج المؤسسة التعلیمیة وھذا الیعني على ضرورة تربیة التلمیذ على ذلك، لما نشھده من تصرفات

كثرھا في تخریب المرافق العامة، باعتبارھا ملكیة عامة، الملكیة فردیة.  أفي الشارع، وما 

) والتي مفادھا " التزم بقوانین الثانویة (النظام الداخلي)" في نفس المنحى أي 39وتصب العبارة رقم (

الحدیث عن واجب من واجبات التلمیذ وھو االلتزام بالنظام الداخلي للمؤسسة التعلیمة، واالنظباط فیھا. ویبدو 

ن ھناك قناعة لدیھم بذلك،  وقد تعود الى خوفھم من التعرض للعقاب في حال أمن استجابات المبحوثین، 

 .577  إبراھیمي الطاھر، مرجع سابق، ص (1)
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ھمیة ذلك، في السیر الحسن للدروس، وضمان مناخ مدرسي أالخروج عن القوانین، أو ایمانا ووعیا منھم ب

یساعد على التحصیل وخاصة لألقسام النھائیة المقبلین على امتحان البكالوریا. 

حترام إدارة المؤسسة والتزم بأنظمتھا إ أي %،61.5لذا جاءت استجابات اغلبھم بـــ(دائما) بنسبة 

والذي ھو واجب من واجبات الذي یجب على التلمیذ ادراكھ والعمل بھ، وتمثلھ اتجاه  القوانین  التي تنظم 

حیاة األفراد والمجتمع، وانظمتھ المختلفة. كما جاءت قیمة المتوسط الحسابي معبرة عن ذلك بقیمة مرتفعة 

 الیھ مجموعة من الباحثین ل. وھذه النتیجة تتفق مع ماتوص1.26، وبلغ االنحراف المعیاري 4.17قدرت بـــ

في دراسة حول دور المدرسة االساسیة في تنمیة قیم المواطنة لدى التالمیذ والتي تم اعتمادھا كدراسة 

ن مسالة ،إن الفقرات الخاصة بواجب التلمیذ في احترام القوانین قد تحصلت على اوزان مئویة عالیةإسابقة، "

االلتزام بأنظمة المدرسة تعتبر حقال صغیرا یتدرب فیھ التالمیذ على احترام نظم وقوانین الدولة، وتنمیة 

ن تضارب األھواء بعقلھ أمران أولھما قوة القانون المتمثل في قوة إخلق االلتزام القانوني في نفوسھم، 

األخر قوة اإلقناع بأھمیة الحفاظ على القانون، وھو أمر تسھم التربیة في تعزیزه في نفوس و الدولة، 

التالمیذ. 

% 5.70%، تلیھا 7.50و فیما یخص فئة التالمیذ، الرافضین لھذه العبارة والتي تقدرنسبتھم بــ 

للقائلین بــ(نادر)، وكلھا تتجھ في االتجاه السلبي، وقد یعود ذلك لعدم رضا ھؤالء التالمیذ على بعض 

لیة للمؤسسة وطریقة تسییرھا، أو نتیجة لما یالحظونھ من ممارسات غیر تربویة، كالتفرقة بین خالقوانین الدا

مام قوانینھا، و ضیاع بعض من حقوقھم، ما یحمل لھم معاني وخلفیات  تجعلھم أالتالمیذ، وعدم مساواتھم 

 وبطبیعة الحال سیكون لھذا یفقدون الثقة فیھا، وفي غیرھا من مؤسسات المجتمع، خارج المؤسسة التعلیمیة،

أثر كبیر على قناعاتھم وتواجھاتھم نحو أیة قوانین.  

          ) لتكشف بدورھا، على وعي التلمیذ بواجب من واجباتھ اتجاه وطنھ 40و تأـي العبارة رقم (

و المتمثل في الحفاظ على ممتالك بالده، وحسن استغالل مواردھا، كالماء والكھرباء والغاز وغیرھا وحسب 

ن معظمھم لھ وعي بذلك، حسب ماتبینھ نسبة المؤیدین لھذه العبارة، والبالغة أما ادلى بھ المبحوثین، 

تبین ، 4.43، قدرت بـمرتفعة جدا ، كما احتلت ھذه العبارة الرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ذا قیمة 72.40%

ن ھناك اختالف أ، ما یعني 1.09وانحراف معیاري درجة موافقة المبحوثین المرتفعة جدا حول ھذه القیمة .

طفیف نوعا ما في استجابات المبحوثین. 
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% للقائلین بـ (نادرا)، في حین بلغت 3.90% و 4.70 لھذه العبارة، بـنسبة الرافضینحیث قدرت 

ن غالبیة أ%، وكلھا نسب تبتعد كثیرا على نسبة فئة المؤیدین ما یعني، 7.30نسبة من اقر بـ (احیانا) 

، والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا.  منھمكقناعة التالمیذ لھم اتجاه ایجابي نحو الحفاظ على ممتالكات بالدھم

ن یحمل نماذج سلوكیة أھل بالفعل یعملون ھؤالء التالمیذ بھذا السلوك الحضاري في واقعھم؟، والذي یجب 

من المربین والمسییرین واألولیاء في ذلك، حت یستطیع التلمیذ فھمھا وتمثلھا، والتغییر في اتجاھاتھ 

 ھم ابعاد التربیة على المواطنة الصالحة.أوقناعاتھ، ویؤمن ویعي بواجباتھ اتجاه بلده، وھذه بعد من 

ومن المبادئ و المنطلقات األساسیة للمدرسة الجزائریة ومرجعیتھا، و التي حث علیھا الدستور وكذا 

مختلف المواثیق ، والتي تعتبر من ثوابت االمة الجزائریة، ودعم وحدتھا وثقافتھا الوطنیة، ( االسالم و 

من القانون المساھمة في )1(2العروبة  واالمازیغیة). "وعلیھ یتعین على المدرسة، كما تنص علیھ المادة 

رض اإلسالم وجزء ال یتجزأ من المغرب العربي الكبیر، وبلدا أتحقیق دیمومة صورة الجزائر، باعتبارھا 

مسلما وعربیا وأمازیغیا...فاحدى المھام االساسیة للمدرسة الجزائریة اذن توعیة التالمیذ بانتمائھم لھویة 

سالمي و العمل بتعالیمھ السمحة . لیم للدین اإل. والفھم الس)2(جماعیة مشتركة وواحدة تاریخیة

) اختبار مدى تمجید المبحوثین لھذه الثوابت،  وتبین من  41وفي ھذا الشأن حاولت العبارة رقم (

% لمن یرى 3.2، مقابل %82.10ن جلھم یؤمن بذلك، باستجابتھم بـ(دائما) بنسبة .أخالل البیانات الكمیة، 

 وھي قیمة 4.60غیر ذلك، بتصریحھم بـ(ابدا)، واحتلت ھذه العبارة  الرتبة الثانیة بمتوسط حسابي، قدربـ

 ما یظھر اتفاق المبحوثین حول ھذا االمر بالشكل اإلیجابي. مرتفعة جدا

 ) والتي مفادھا " اإلنتخاب أسلوب ناجح أفضل أن تتبعھ ادارة42وفي منحى أخر تأتي العبارة رقم (

لیات تدریب آلیة من آالثانویة الختیار من ینوب علینا" لتطرح حق من حقوق التالمیذ، وفي نفس الوقت، 

التالمیذ، وتعویدھم على ممارسة ھذا الحق، ما یسھم في تربیتھم السیاسیة. واعدادھم للمشاركة بفعالیة في 

القضایا الھامة في البالد في الجوانب المتعلقة بھذا الشأن، وكذا تدریبھم على مبدأ من مبادئ الدیمقراطیة 

والتي ھي قیمة من قیم المواطنة. 

 .2008 جانفي 23  المؤرخ في 04-08 من القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة رقم 2  المادة (1)
 .45، مرجع سابق، ص القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة  النشرة الرسمیة للتربیة، (2)
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فلم تبقى المواطنة تأخذ مفھوم الوجھ السیاسي، القانوني التاریخي والسوسیولوجي فحسب بل أصبح 

لدیھا الوجھ النفسي، ولذلك یمكننا القول، أن المواطنة من وجھة نظر علم النفس، ھي مجرد سلوكات 

والمشبعة اجتماعیا، وھي أكبر من أن تكون وثیقة رسمیة، بل تمثل العالقة النفسیة التي تربط الفرد المتكیفة 

. )1(بالمجتمع الذي یعیش فیھ، والسلوكات التي تربطھ مع كل المواطنین والمحیط والوطن

وال، قبل الخروج الى معترك الحیاة باعتباره أھذه السلوكات التي یالحظھا ویتمثلھا في واقعھ التربوي 

مخرج ومردود للعملیة التعلیمیة. 

ن ھناك اتفاق من طرف المبحوثین حول تفضیلھم  لقضیة أ نتائج ھذه العبارة، هوحسب ما تظھر

درسھم، حیث قدرت قیمة المتوسط الحسابي مانتخاب مندوب قسم ینوب عنھم في القضایا التي تخص ت

ما فیما یتعلق بالنسب أ. 1.26 وھي قیمة مرتفعة تؤكد ذلك، كما بلغت قیمة االنحراف المعیاري بــ4.03بـ

، وفي المقابل وفي االتجاه المعاكس بلغت نسبة من % 52.10المئویة فكانت الغلبة لصالح القائلین بـ(دائما) بـ

%. 8.70اقروا بـ(ابدا) 

ن اتجاه تالمیذ مدینة المسیلة نحو ھذا األمر ایجابي. والفئة القلیلة أوھي نسبة ضعیفة، ما یشیر الى 

التي تعاكسھم في الرأي، ربما یعود ذلك الى قناعتھم، بأن تلك العملیة شكلیة، ولیس لھا تأثیر فعلي في 

الواقع، في بعض المؤسسات، وتبقى مجرد اجراء شكلي لتطبیق ما نص علیھ القانون كما جاء في القرار 

، والمتعلق بمندوبي االقسام في المؤسسات التعلیمیة والتكونیة. 1991 نوفمبر 13خ في  المؤر836رقم 

ونشاطاتھم، والمتمثلة كما ورد فیھ : 

 - ازدھار المجموعة التربویة للمؤسسة وتحقیق االعتزاز باالنتماء الیھا. 

- توطید العالقات بین األولیاء واألساتذة واإلدارة وتسیر الحوار بینھم. 

- تحسین ظروف العمل لتوفیر الجو المالئم للدراسة وترقیة الحیاة الجماعیة في القسم والمؤسسة. 

- التدرب على تحمل المسؤولیة وبروز القدرات الشخصیة وملكة التمییز. 

،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص علم النفس التربوي، قسم علم تصورات أساتذة الجامعة للمواطنة في المجتمع الجزائري  یاسین خذایریة، (1)
 .54، ص2006-2005النفس وعلوم التربیة واالرطفونیة، كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، جامعة منتوري قسنطینة، 
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- اإلسھام في ترقیة النشاطات االجتماعیة والثقافیة والترفیھ وانفتاح المؤسسة على المحیط. 

والمتفحص لھذه المناشیر، یدرك الغایات السامیة لمثل ھذه العملیات على مستوى التنظیر، وال كن ھل 

فعال. أھذا بالفعل یحصل على مستوى الواقع كمماراسات  و

، فمھامھم الفعلیة في الكثیر من المؤسسات التربویة ةه الباحثتفالواقع یشھد غیر ذلك حسب ما عایش

ھي مسك دفتر النصوص، و مساعدة األستاذ في تسجیل غیابات التالمیذ، وحتى االجتماعات التي تعقد في 

ن بین أفشتھذا اإلطار، یكون الغرض منھا اعالمھم بفترة االمتحانات، أو غیرھا من األمور السطحیة.  

القول والتطبیق. 

ن تجسید قیم المواطنة بین المبدأ والتطبیق، ال أ " یاسین خذایریةن من بین النتائج التي توصل الیھا إ

یزال تفاوتا، ھذا الذي یزداد اتساعا انطالقا من الھوة بین النصوص الدستوریة المكرسة لحقوق االنسان 

. وھو الحال بالنسبة للنصوص التي تنظم الحیاة المدرسیة )1(والمواطن ومدى احترامھا والممارسة الفعلیة

ومدى تفعیلھا وتطبیقھا في الواقع. 

)، والتي تحوي على حق من حقوق التلمیذ في ھذه المرحلة 43وفي شأن أخر تأتي العبارة رقم (

دارة المؤسسة التعلیمیة، القیام بھ اتجاه التلمیذ،" توعیة التالمیذ بمخاطر إالتعلیمیة الحساسة، والواجب على 

 مؤسساتنا رقكبر المشاكل التي توأفات االجتماعیة ( كالتدخین – المخدرات...)" ، والتي اصبحت من آلا

بنائنا في ھذه أالتربویة ، وتھدد استقرارھا في الوقت الراھن، وفي نفس الوقت، أصبحت تشكل خطرا على 

المرحلة الحساسة في حیاتھم، وخاصة  المخدرات منھا. 

ففي السیاق ذاتھ، أكدت األبحاث المیدانیة التي قامت بھا مجموعة من المصالح أن التالمیذ الذین 

حدى الدراسات التي إ ھم األكثر عرضة ال ستھالك المخدرات انطالقا من 16 و14تتراوح أعمارھم مابین  

 المخدرات ا من التالمیذ تعاطو%14 ثانویة وجاء فیھا أن 20كانت قد اجریت بالجزائر وشملت أكثر من 

.  )2(ولو مرة واحدة داخل المؤسسة التعلیمیة

. 55ص یاسین خذایریة، مرجع سابق،    (1)
 
 

 على 2014 سبتمبر 19  بتاریخ . http://www Elbilad.net / article /deta   تحقیق میداني حول تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي(2)
 .22الساعة 
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ن ھذا الداء الخطیر بدء یستفحل في مدارسنا، مایتطلب منھا مواجھتھ، والتصدي لھ بالتعاون أما یعني 

مع األولیاء، و األطراف المعنیة بذلك، كاألمن الوطني، الصحة، األساتذة الباحثین في ھذا المجال دور 

الشباب وغیرھا من المؤسسات التي تعتبرطرف فاعل في الموضوع. في توعیة ھؤالء التالمیذ وتبصیرھم 

ن تلحقھ بھم. بتنظیم أیام دراسیة تحسیسیة حول ذلك، أو القیام بمعارض أفات وما یمكن آلبمخاطر ھذه ا

فات وتقدیمھا للتالمیذ، أو انجاز مطویات آلك الحول الموضوع، مع توضیح احصائیات وحقائق عن ت

وتوزیعھا علیھم، وغیرھا من الوسائل والطرق الكفیلة  بذلك. 

دارة ثانویتھا إتظھره البیانات المجمعة في ھذا الشأن، أن فئة معتبرة من المبحوثین تقر بأن  وحسب ما

% 21.70، و%، للقائلین بـ(غالبا)27%، تلیھا 33.10تقوم بذلك، حیث قدرت نسبة من صرح بـ(دائما) 

 األیام العالمیة المخصصة ن المؤسسات التعلیمیة، قد تقوم فقط باستغاللأللمجیبین بـ(احیانا)، وھذا یعني 

فات. في حین ھناك من المبحوثین من ینفي ذلك نھائیا، باستجابتھم بـ(ابدا) بنسبة آللمكافحة ھاتھ ا

%.وھي قیمة ضعیفة، ترجح الكفة للموافقین على العبارة، كما جاءت قیمة المتوسط الحسابي والمقدرة 9.70

االنحراف وھي تدل على درجة موافقة المبحوثین المرتفعة حول ھذا األمر،  في حین بلغ ، 3.65بـــ

 .1.28المعیاري 

) والتي تنص على " تعطي إدارة الثانویة أھمیة لرأي التالمیذ 44( وفي سیاق أخر تاتي العبارة رقم

في مختلف  اللقاءات التي تجمعھا معھم" جاءت استجابات المبحوثین حولھا، في االتجاه السلبي، حیث 

 للمقرین بـ(احیانا)، في حین %19.70، تلیھا، %39.3سجلت اعلى نسبة لفئة القائلین بـ(ابدا) والمقدرة بــ

%، وفي المقابل نفس النسبة تقریبا للمقرین ب(غالبا) و(دائما) بنسبة 16بلغت نسبة من صرح بـ(نادرا) 

12 .%

، ما یبین 1.42، وانحراف معیاري 2.43كما احتلت ھذه العبارة الرتبة الثامنة بمتوسط حسابي قدر بـــ

ن ھذه الممارسة من طرف أ، ما یعني ھم في استجاباتدرجة موافقة المبحوثین على ھذا األمر منخفضةن أ

 مبحوث. 199 حسب ما ادلى بھ تنعدم في أغلب المؤسساتاإلدارة 

ن تغییر ثقافة الصمت إومن فوائد االتصال الجید مع التالمیذ السماع الرئھم، وتقدیرھم اثناء ذلك " 

والتلقین- في اسلوب التعامل داخل المدرسة-  الى اسلوب دیمقراطي یحقق فیھ التلمیذ ذاتھ، ویقوم على حریة 
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الرأي، ویؤكد على الحوار والمناقشة والنقد اإلیجابي البناء بین التالمیذ والمعلمین واإلدارة، لیصبح مناخا 

یجابیا  فعاال لھ دوره في اكساب التالمیذ الثقافة السیاسیة، ولعل ھذا یرجح ضرورة أن تتسم اإلدارة إ

المدرسیة بالنمط الدیمقراطي لیسود المدرسة مناخ دیمقراطي یقوم على الشورى واالحترام المتبادل لألراء 

واعتبار الذات، مما یسھم في ایجابیة التفاعل االیجابي داخل المدرسة الذي لھ تأثیر على سلوكیات التالمیذ 

. )1(من خالل تشكیل عملیة الوعي لدیھم

بالتالي  فھو حق من حقوق التلمیذ على المؤسسة التعلیمیة وخاصة القائمین علیھا، من خالل  و

مایتعلمھ التلمذ ویتمثلھ من اتصالھم بالتلمیذ، في المواقف المختلفة وما تحملھ تلك االتصاالت من رسائل لھا 

ومنھا المواطنة، والتي  فكار، تؤثر في مشاعر ومعتقدات التلمیذ، وفي اتجاھاتھ، وفي تشكیل قیمھأمعاني و

ن للرسائل االتصالیة عالقة أتعتبر التربیة علیھا، ھي جودة التعلیم، ومردود نوعي لھ. ومنھ یمكن القول 

بعاد المواطنة. أبتوعیة التلمیذ بحقوقھ وواجباتھ والتي ھي بعد من 

 "الوالء للوطن واجب"  ) والتي مفادھا45ویتضح من خالل استجابات المبحوثین على العبارة رقم (

ھمیة حب الوطن والوالء لھ حسب ما تظھره أن اغلبیة تالمیذ مدینة المسیلة على درجة من الوعي، بأ

مرتفعة  وھي درجة 4.61البیانات الكمیة لھذه العبارة، التي احتلت المرتبة االولى بمتوسط حسابي، قدر بــ

نسبة درت فق،على غیر ما شھدتھ العبارات السابقة ، جدا تظھر درجة موافقة المبحوثین حول ھذه القیمة

%، للرافضین لھا، بتصریحھم بــ(ابدا) وھي قیمة ضعیفة جدا، وھذا 3.20،  مقابل %80.70ــالمؤیدین 

و االجتماعیة التي قد تعیشھا أ من المبحوثین، قد یعود الى سخطھم على األوضاع المادیة الرأي عند القلة

أسرھم، أو نتیجة لتخوفھم من المستقبل لما یالحظونھ، من قلة في فرص العمل، والصعوبة في الحصول 

على السكن وغیرھا من متطلبات الحیاة. 

 في ھذا الشأن ابراھیمي الطاھرالغلبة للمؤیدین، وھي النتیجة ذاتھا التي توصل الیھا الباحث  أن اال

ن التنشئة السیاسیة في زمن التعددیة الحزبیة في الجزائر غیرت مفھوم الوالء أوارجع السبب في ذلك الى " 

السیاسي من الوالء للحاكم أو المعارضة الى الوالء للوطن الذي فیھ المصلحة االستراتیجیة لألمة 

. )2(واألجیال

 .232  لطیفة خضر ابراھیم خضر، مرجع سابق،  ص(1)
 .575  إبراھیمي الطاھر، مرجع سابق،  ص (2)
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كما أن تالمیذنا ونتیجة لتنشئتھم األسریة، أو ما تقوم بھ المدرسة، ومناھجھا المصرحة أو الخفیة، لھا 

لك الوعي لدى التلمیذ، وما قدمھ شھدائنا من تضحیات وبطوالت، نھیك عن  التربیة ذدور في تنمیة 

دور في ذلك من خالل الحث على حب الوطن والوالء لھ.  و التي لھا اإلسالمیة 

دارة الثانویة اھتمام بالتربیة الخلقیة للتالمیذ" في إ) والتي تنص على " تعطي 46وتصب العبارة رقم (

ن ھناك اتفاق حول تأیید ھذا األمر، كما تبینھا قیمة أنفس االتجاه ویظھر من خالل استجابات المبحوثین، 

، وكذا نسبة 1.24انحراف معیاري   و وھي قیمة مرتفعة تعكس ذلك،،4.10المتوسط الحسابي والمقدرة بـ

، للمقرین بــ(غالبا)،  وفي المقابل، بلغت نسبة  %17.80، تلیھا نسبة %56.40 بـ(دائما) والبالغة المصرحة

، للقائلین بـ(نادرا)، وكلتا %6.9، تلیھا نسبة %6.70الرافضین لھذه العبارة باستجابتھم بـ(ابدا) بنسبة 

االیجابتین حقق نسبة ضعیفة، ما یعني ترجیح الكفة لصالح المؤیدین للعبارة، وھذا یعني أن  معظم طاقم 

التسییر بمدینة المسیلة، یعمل على تربیة التالمیذ على االخالق الحمیدة والقیم اإلسالمیة السمحة، وھي الغایة 

الكبرى للمدرسة، فالتربیة كما یقال قبل التعلیم.  

في صیغ  بنائنا المبادئ الدینیة  واألخالق، والقیم االنسانیة  بالقدوةأفرسالة المدرسة الحقیقیة ھي تعلیم 

ھم مشكل تعاني منھ المدرسة في ذلك، الھوة المتسعة بین المنھج أ فإن سلوكات وأخالق ومسؤولیة ومشاركة.

الصریح  والمنھج الخفي، حسب ما تبینھ طبیعة الممارسة الفعلیة. 

فاإلدارة المدرسیة بأخالقیاتھا ونمطھا السلوكي وراء نوعیة المناخ السائد في المدرسة، فإن كان جیل 

خالقیة، ولدیھم انتماء یتضح في أالكبار في المدرسة على درجة من السلوك األخالقي المنبثق من قیم 

. من خالل االتصال الدائم )1(سلوكھم، وجد طریقة الى التالمیذ الذین یرون فیھم القدوة وینقلون عنھم

والمباشر معھم وفي المواقف المختلفة. 

ومنھ یمكن القول أن منظومة االتصال التنظیمي بالمؤسسة التعلیمیة تسھم في تربیة التالمیذ على قیم 

المواطنة. 

، كما ھو  ورتبھاوھذا ما یوضحھ بدوره المتوسط الحسابي الكلي ألبعاد ھذه الفرضیة الرئیسیة الثانیة

 موضح في الجدول التالي:

 
 236  لطیفة خضر ابراھیم خضر، مرجع سابق، ص (1)
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 یبین المتوسطات الحسابیة  االجمالیة لمحاور الفرضیة الثانیة.:) 43الجدول رقم (

المجال  الفرضیة الرئیسیة الثانیة
المتوسط 
 الحسابي 

درجة 
 الموافقة

 الرتبة

الفرضیة الفرعیة االولى 
 5منخفضة  2.39فرق العمل الجماعي دعم 

 3مرتفعة  3.80االنتماء االجتماعي 

الفرضیة الفرعیة الثانیة 
 6منخفضة  2.27الكفاءة االنسانیة واالجتماعیة 

 2مرتفعة  3.92المشاركة المجتمعیة 

الفرضیة الفرعیة الثالثة 
 4منخفضة  2.55الرسالة االتصالیة 

 1مرتفعة جدا  4.03الحقوق والواجبات 

یظھر من خالل الجدول أعاله  أن درجة ممارسة أبعاد كل من ممظومة االتصال التنظیمي وقیم 

 مرتفعة بالنسبة ألبعاد المتغیر التابع والمتمثل فجلھاالمواطنة، وحسب ما تبینھ قیم المتوسطات الحسابیة لذلك 

في قیم المواطنة (االنتماء االجتماعي – المشاركة المجتمعیة- الحقوق والواجبات)، ومنخفضة بالنسبة ألبعاد 

المتغیر المستقل (فرق العمل الجماعي- الكفاءة االنسانیة واالجتماعیة- الرسالة االتصالیة). وجاءت 

المتوسطات الحسابیة مرتبة كالتالي: 

ن أ، ما یعني 4.03 -  جاء في الترتیب األول مجال الحقوق والواجبات بمتوسط حسابي، قدر بـــ

 درجة وعي التالمیذ بحقوقھم وواجباتھم، جد مرتفعة، یلیھا في الترتیب الثاني مجال  المشاركة المجتمعیة

، وھي درجة مرتفعة، تشیر بدورھا الى أن  التالمیذ  یمتلكون لقیم 3.92وبمتوسط حسابي بلغت قیمتھ 

المشاركة المجتمعیة. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصیب مجال االنتماء االجتماعي، بمتوسط حسابي قدر 

، وھي درجة مرتفعة تدل على تشبع التالمیذ بقیم االنتماء االجتماعي. 3.80بـــ

ن مجال الرسالة االتصالیة، تحصل على درجة ممارسة منخفضة، كما تعكسھا أ- وفي المقابل یالحظ 

، واحتل بذلك الترتیب الرابع، لیأتي بعده في الترتیب الخامس 2.55قیمة المتوسط الحسابي لھ والبالغة 
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 فرق العمل الجماعي كما ھو مبین في قیمة دعمالمجال المتعلق بدرجة ممارسة العمل الجماعي، من خالل 

. وھو الحال بالنسبة لمدى توفر الكفاءة االنسانیة واالجتماعیة للمسییرین 2.39المتوسط الحسابي المقدرة بــ 

، أن درجة ممارستھا منخفضة في المؤسسات 2.27والذي أتضح من خالل المتوسط الحسابي لھ، والبالغ 

ن لمنظومة االتصال التنظیمي عالقة بتربیة قیم المواطنة لدى التالمیذ كما توضحھ أالتعلیمیة. وھذا ما یظھر 

 معطیات الجدول التالي:

یبین نتائج معامل اإلرتباط بین منظومة االتصال التنظیمي وتربیة التالمیذ على :) 44الجدول رقم (

قیم المواطنة . 

العالقة بین ابعاد المتغیر 
المستقل والمتغیر التابع 

المجال 
معامل 
اإلرتباط 

الداللة 
االحصائیة 

الفرضیة الفرعیة االولى 
فرق العمل الجماعي 

0.252 0.01 
االنتماء االجتماعي 

الفرضیة الفرعیة الثانیة 
الكفاءة االنسانیة واالجتماعیة 

0.117 0.01 
المشاركة المجتمعیة 

الفرضیة الفرعیة الثالثة 
الرسالة االتصالیة 

0.244 0.01 
الحقوق والواجبات 

 ثانیةالفرضیة األساسیة ال
 0.01 0.383منظومة االتصال التنظیمي 

قیم المواطنة 

. 0.01دالة احصائیا عند مستوى داللة 

بعاد المتغیرین المستقل والتابع أ) وجود عالقة ارتباطیة بین 44( تشیر نتائج التحلیل في الجدول رقم

للفرضیة الرئیسیة الثانیة، والتي مفادھا "تسھم منظومة االتصال التنظیمي في تربیة التالمیذ على قیم 

، حیث تظھر قیم معامل اإلرتباط 0.01، ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة مرتفعةالمواطنة". بدرجة 

ذلك والتي جاءت حسب الفرضیات الفرعیة كالتالي:  
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-   بالنسبة للعالقة بین دعم فرق العمل الجماعي وتضمین قیم االنتماء االجتماعي لدى لتالمیذ 

 ، والتي لھا داللة احصائیة عند مستوى 0.25المرحلة الثانویة، كشفت قیمة معامل االرتباط والمقدرة بــ 

، بوجود عالقة ارتباطیة بینھما. 0.01

تنمیة الكفاءة االنسانیة واالجتماعیة و تفعیل قیم المشاركة رتباطیة بین إ- أما فیما یخص وجود عالقة 

داللة احصائیة عند مستوى   والتي لھا 0.11أثبتت درجة معامل االرتباط البالغة المجتمعیة لدى التالمیذ. فقد 

، ذلك. 0.01

، لتؤكد 0.01 والدالة احصائیا عند مستوى 0.24- كما جاءت  قیمة معامل اإلرتباط والمقدرة بـــ

فعالیة الرسالة االتصالیة وتنمیة الوعي بالحقوق والواجبات لدى التالمیذ. وجود عالقة  ارتباطیة بین 

وھذا یقودنا الى تأكید وجود العالقة االرتباطیة بین منظومة االتصال التنظیمي وتربیة التالمیذ على 

قیم المواطنة. 

  وھي درجة0.383 من قیمة معامل اإلرتباط الكلي لھذا الفرض والمقدرة بـ ،والتي تظھر أكثر

. 0.01داللة احصائیة عند مستوى   ، ولھا مرتفعة
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 ثانیا- نتائج الدراسة:

 نتائج الفرضیة األولى: -1

"تضمن الممارسات القیادیة تحقیق قبل الحكم على درجة تحقق ھذه الفرضیة الرئیسیة، والتي مفادھا 
 . یجب أوال عرض نتائج الفرضیات الجزئیة المنبثقة عنھا وھي:نتائج دراسیة حسنة"

 نتائج الفرضیة الفرعیة األولى:- أ  

ن القیادة التحصیلیة تعمل على تحقیق نتائج دراسیة لدى تالمیذ المرحلة الثانویة. إ والتي تنص على 

أشارت نتائج الدراسة والخاصة بالبعد المتعلق بالمتغیر المستقل المتمثل في القیادة التحصیلیة إلى أن 

) أي مابین المتوسطات المنخفضة جدا 1.87-2.80جمیع عبارات ھذا البعد، قد تراوحت مابین (

 "یعمل المدیر على خلق جو بالثانویة ن اعلى المتوسطات الحسابیة كان من نصیب العبارةأال إوالمتوسطة، 

، أي أن  ثلثي مؤسسات %25.0وبنسبة،   یساعد على حسن تمدرس التالمیذ"،  ولكن في االتجاه السلبي

التعلیم الثانوي بمدینة المسیلة تفتقد للجو الدراسي المساعد على حسن التمدرس، ویرجع بالدرجة االولى 

حسب وجھة نظر التالمیذ الى المدیر. 

وھذه الحقیقة، تدعمھا نتائج العبارة، التي كان من نصیبھا اقل قیمة بالنسبة للمتوسط الحسابي، وھي 

. %59.20"لوكنت مسؤوال ھل تقوم بتغیر طریقة تسییر إدارة الثانویة" وفي االتجاه السلبي بدورھا، وبنسبة 

لقیادة التحصیلیة  موافقة المبحوثین على درجة انأ تشیر الى ونتائج عبارت ھذا البعد، ورغم تفاوت نتائجھا، 

 حسب ما تبینھ قیمة المتوسط  منخفضةعموما من طرف المدراء بمؤسسة التعلیم الثانوي بمدینة المسیلة

  وھي قیمة منخفضة.2.22الحسابي الكلي لھذا البعد والمقدرة بـ

ھذا بالنسبة للبعد المتعلق بالمتغیر المستقل للفرضیة الرئیسیة االولى و المتمثل في القیادة التحصیلیة.  

أما فیما یخص نتائج البعد المتعلق بالمتغیر التابع، والمتمثل في النتائج المدرسیة في ظل القیادة 

) أي مابین المنخفضة والمتوسطة، وفي 1.96-2.92التحصیلیة، فقد تراوحت نتائج عبارتھ، كذلك مابین (

الغالب ( منخفضة)، حیث احتلت العبارة "یسھر المدیر على توفیر الكتاب المدرسي لكل المواد ما یساعد 

 ،  وفي المقابل جاء %28.8 كانت الغلبة للنافین، بنسبة وعلى السیر الحسن للدروس" على الترتیب األول، 
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حیث في الترتیب األخیر العبارة التي تحث على " التعرف على حاجات التالمیذ لتحسین مستواھم الدراسي"،

ن أكثر من نصف التالمیذ، یرون في مدراء الثانویات بمدینة المسیلة، أ ، أي %51.9  النافین بــنسبة قدرت 

وتحسین مستوى التالمیذ الدراسي ومنھ  لیسعون للتعرف على حاجات التالمیذ، ضمانا لسیر الحسن للدروس

.  المطلوبتحقیق المردود الدراسي

، وھي درجة منخفضة ما یعني أن درجة 2.39وھو الحال بالنسبة للدرجة الكلیة لھذا البعد والمقدرة بـ 

موافقة المبحوثین على ھذا البعد منخفضة. 

سیسا على ماسبق یمكن القول أن درجة ممارسة القیادة التحصیلیة بمؤسسات التعلیم الثانوي أوت

أن لھا تأثیر كبیر على و حسب ما تبین من نتائج التحلیل النظري والمیداني للمعطیات الدراسة،  منخفضة

، والدالة احصائیا عند مستوى 0.43نتائج التالمیذ الدراسیة ، وھذا ماتدعمھ قیمة معامل اإلرتباط البالغة 

تعمل القیادة التحصیلیة على تحقیق نتائج دراسیة ، وبالتالي یمكن تأكید الفرضیة الجزئیة األولى: 0.01داللة 

لدى تالمیذ المرحلة الثانویة. 

 الواقع االمبریقي لمعظم ثانویات مدینة المسیلة، من وجھة نظر التالمیذ واال أنھ وكما بینت النتائج 

ن مدیرھا الیعمل على: أالذي ترى فئة معتبرة منھم 

 متابعتھ لسیر الدروس بنفسھ وكذا عدم  و،- خلق جو بالثانویة یساعد على حسن تمدرس التالمیذ

خراتھم، وھذه من األمور الضروریة لنجاح العمل التربوي، كما من الضروري أمتابعة غیابات التالمیذ وت

على المدیر القیام بزیارات دوریة لألقسام للسماع النشغاالت التالمیذ، والتقرب منھم، وفي نفس الوقت 

ن نجاحھم ھو ھدف الجمیع وخاصة تالمیذ المرحلة النھائیة المقبلین على امتحان أتحسیسھم بأھمیتھم، و

مصیري في حیاتھم، وھذا ما نفاه غالبیتھم، كما اشرنا الى ذلك في تحلیلنا لعبارات ھذه الفرضیة. وھو الحال 

ما جعلھم  غیر راضین عن طریقة تسییر  بالنسبة الى عملیة اشراكھم في القضایا التي تخص تمدرسھم،

. ویشعرون بالراحة عند عدم حضور المدیر الى الثانویة إدارة ثانویتھم.

 وھذا قد یعود الى حزمھ وصرامتھ في الحفاظ على النظام واإلنضباط داخل المؤسسة التعلیمیة، وھذا 

 كما  لتواجده بھا.  ى ما یرفضھ الكثیر من التالمیذ وخاصة المشاغبین والكثیرین الحركة منھم، أو لعدم جدو

ن مدیرھم ال یعمل على التكفل ومتابعة التالمیذ ذوي المستوى الضعیف، كتقدیم أاكد أكثر من نصف تالمیذ 

نھا مفیدة في ذلك، وكذا توفیر الوسائل التعلیمیة أدروس دعم لتحسین مستواھم الدراسي، والذي یرى التالمیذ 

لسیر الحسن للدروس.  
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التالمیذ ن مدراء الثانویات یقومون بھا، اتجاه ھؤالء أ ومن المماراسات السلبیة التي یرى التالمیذ 

 ذوي المستوى الضعیف، والمتحصلین على نتائج دون المستوى االستھزاء بھم بدال من رفع معنویاتھم

خرى، اضافة الى التساھل مع التالمیذ المخلین بالنظام الداخلي أوتشجیعھم على تغیر تلك النتائج في فرص 

، وبطبیعة الحال لھذا عالقة ارتباطیة بنتائجھم للثانویة، وكذا التساھل مع االساتذة المقصرین في العمل

.  وبمدى ما یحققونھالدراسیة

ن مدرائھم، یعملون أي أن ھناك من التالمیذ من یرون عكس ذلك، أنھ وكما یجب اإلشارة الیھ ، أال إ

على توفیر الجو الدراسي، وكل الظروف المطلوبة لذلك والبعض منھم، أخذ موقف الحیاد من ذلك، وھذا 

ن الغلبة لمن ال یعملون على ذلك. أال إیؤكد، التفاوت في تلك المماراسات من طرف مدراء ثانویات المسیلة، 
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نتائج الفرضیة الفرعیة الثانیة: ب - 

بالنتائج الدراسیة لتالمیذ المرحلة الثانویة . إرتباطیة لألسس القیادیة عالقة   "والتي مفادھا

یظھر من خالل تحلیلنا للشواھد الكمیة للبعدین الفرعیین من أبعاد ھذه الفرضیة سواء ماتعلق بالمتغیر 

المستقل أو المتغیر التابع، أن درجة موافقة التالمیذ على ھذه الفرضیة متوسطة، حیث بینت النتائج : 

- فیما یخص البعد األول والمتعلق باألسس القیادیة، والذي جاءت موافقة التالمیذ علیھ بدرجة 

،  كما تراوحت نتائج العبارات المفصلة 2.66متوسطة، كما یتضح من خالل قیمة المتوسط الحسابي البالغة 

، وھي درجة متوسطة للعبارة " یعمل المدیر 3.25مابین المتوسطة والمنخفضة،  حیث سجلت أعلى قیمة بـ

 ھي أعلى قیمة و%29 بــالموافقین علیھا نسبة وقدرتعلى القاء مسؤلیاتھ اتجاه الثانویة لغیره من التالمیذ"، 

 وھي قیمة منخفضة، من نصیب العبارة " یعمل المدیر على 2.17في المقابل سجلت أدنى قیمة، والبالغة و 

ن فئة معتبرة من التالمیذ أ،  وھذا مایعني 44%نسبةب بالنفيتشجیع اإلداع واإلبتكار لدى التالمیذ " ولكن 

 التحصیل على ،یدفعھم الى الحماس ن مدیرھا الیعمل على تشجیع اإلبداع واإلبتكار لدى التالمیذ،  ماأترى 

براز مواھبھم وقدراتھم وتنمیتھم، وھذا قد یعود كما اشرنا في تحلیلنا لھذه العبارة، لعدم وجود إالجید و

فضاءات، وأنشطة بالمؤسسات التعلیمیة تسمح بذلك، و من خاللھا یظھر التلمیذ مواھبھ وابداعاتھ. 

وھذه من األسس الھامة التي تقوم علیھا القیادة التربویة، والتي من وجھة نظر التالمیذ، تفتقدھا 

ممارسات مدراء معظم ثانویات مدینة المسیلة، ومنھا فتح المجال للحوار والمناقشة شخصیا مع التالمیذ 

للتعرف على حاجاتھم، والمشكالت التي تواجھھم أثناء الدراسة، لمساعدتھم على حلھا، وتقدیر السلوك 

الحسن لدیھم، ومعاملتھم بنفس المعاملة، وعدم التفرقة بینھم،  لخلق جو من التفاھم والثقة معھم ومع أساتذتھم 

الذین یعتبرون الطرف األساسي والمھم في نجاح المؤسسة التعلیمیة في أداء رسالتھا العلمیة والحضاریة 

  .والتربویة

 - أما فیما یتعلق بنتائج البعد الثاني والمتعلق بالمتغیر التابع، أي "النتائج المدرسیة في ظل األسس 

: التالیةالقیادیة، فقد توصلت الدراسة الى النتائج 

إن موافقة التالمیذ على ھذا المجال، بدورھا متوسطة حسب قیمة المتوسط الحسابي والمقدرة - 

)، أي مابین المنخفضة والمتوسطة 2.28-3.32، كما تراوحت موافقة التالمیذ على عباراتھ مابین (2.78بـ

وفي الغلب متوسطة، وكان الترتیب األول من نصیب العبارة " یعمل المدیر على التركیز على النتائج 
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 وتحقیق مردود عالي للثانویة في البكالوریا"  حیث جاءت موافقة التالمیذ على ھذه العبارة بدرجة متوسطة

، وھذا یدل  على أن اھتمام % 29.9وفي االتجاه االیجابي نحوھا، حسب ما بینتھ نسبة الموافقین علیھا بـ

المدراء وغیرھم من طاقم التسییر، على تحقیق نتائج مرضیة في شھادة البكالوریا، والتي تعتبر الھدف 

لیائھ، و اتجاه الوصایا، على اواألساسي لھم ومركز اھتمامھم، وغایتھم و مسؤولیاتھم  األولى، إتجاه التلمیذ و

حسب درجاتھا، وكذا أمام المجتمع،  ما قد یجعلھم الیعیرون غیره من الجوانب التي تستھدف إنماء التلمیذ، 

وخاصة من الجانب التربوي، واإلبداعي وتربیة الكفاءات المختلفة لدیھ، و التي یتطلبھا العصر الحالي. 

، ما 2.28 ةوفیما یخص  العبارة التي نالت أخر ترتیب، بناءا على قیمة المتوسط الحسابي البالغ

یعكس الدرجة المنخفضة لموافقة المبحوثین علیھا، والتي تنص على " یعمل المدیر على توفیر الطمأنینة 

ن اتجاه التالمیذ نحوھا یختلف عن سابقتھا أال إوالشعور باألمن واالستقرار للتالمیذ ما یدفعھم للنجاح".  

، وھذا یؤكد حقیقة ماقیل سابقا، أن معظم مدراءالمؤسسات %44.60بـ  النافین لھا نسبة حیث قدرت 

التعلیمیة یھملون بعض الجوانب المتعلقة بشخصیة التلمیذ، كالجانب النفسي لھ. وھذا بطبیعة الحال لھ عالقة 

.  فیھاكبیرة بنجاحھم وخاصة في شھادة البكالوریا، وتحقیق النتائج المرضیة

بالنتائج الدراسیة إرتباطیة  وھذا یثبت حقیقة  الفرضیة الفرعیة الثانیة : بـأن  لألسس القیادیة عالقة 

 ، وھي دالة عند 0.58لتالمیذ المرحلة الثانویة. وتدعم ھذه النتیجة احصائیا قیمة معامل االرتباط المقدرة بــ

  .0.01مستوى داللة 

كما أسفرت النتائج على أن المدیر ال یعمل على: 

 - بناء عالقة مع التالمیذ من منطلق الحرص على نجاحھم، تبنى على األسلوب الدیمقراطي في 

التعامل معھم، ما یشجعھم على المثابرة والنجاح، وتوفیر الطمأنینة لھم، ما یشعرھم باألمن واالستقرار. و 

 كمنح بطاقة الدخول للقسم أثناء تغیبھم عن الدراسة ھم،  وخاصة  فیما یتعلق  بحقوق تطبیق العدالة بینھم،

حسب ماھو مبین في النصوص القانونیة المنظمة للعملیة. 

وفي المقابل نجد أن غالبیة  التالمیذ لھا  اتجاه إیجابي نحو اھتمام مدراء ثانویة مدینة المسیلة 

وتركیزھم على تحقیق نتائج مرضیة في شھادة البكالوریا، وھذا قد یعود وكما بینا من قبل للنتائج الوخیمة 

التي تتحصل علیھا والیة المسیلة ولعشریة كاملة في شھادة البكالوریا. 
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وعموما، ھناك اختالف وجھات النظر بین التالمیذ، فیما یخص العمل بتلك األسس في مؤسسة التعلیم 

ن الغلبة أال إالثانوي، وقد یرجع ذلك الختالف المدراء واختالف مھاراتھم وكفاءاتھم، وخبرتھم، وسماتھم، 

  .یرون عدم توفر ذلك في مدرائھملمن 

 نتائج الفرضیة الفرعیة الثالثة:ج- 

بالنتائج الدراسیة لتالمیذ المرحلة الثانویة". إرتباطیة  للسمات القیادیة عالقة والتي تنص على "

توصلت الدراسة  في ھذا الشأن ومن خالل تحلیل نتائجھا، الى أن موافقة التالمیذ على عبارات 

بدرجة متوسطة، كما ھو الحال لباقي الفرضیات الفرعیة التي سبقتھا وجاءت نتائجھا ابعادھا الفرعیة، 

تفصیال  كالتالي: 

-  بالنسبة للبعد المتعلق بالمتغیر المستقل والمتمثل في طبیعة السمات القیادیة لمدراء مؤسسات التعلیم 

)،  اعلى 2.87-3.55الثانوي. جاءت موافقة التالمیذ على كل عباراتھا، بدرجة متوسطة ، تراوحت مابین ( 

قیمة كانت من نصیب العبارة  یعمل المدیر على " الحرص على الحضور الیومي للثانویة"، كما كان اتجاه 

،  في حین نالت العبارة "یعمل المدیر على تجاھل التالمیذ عند %37.70التالمیذ حولھا، ایجابیا، وبنسبة 

 التالمیذ المقرین  نسبةوبلغت، 2.87لقائھ بھم في ساحة الثانویة". على أقل قیمة بمتوسط حسابي قدر بـــ

. %32 بذلك

ومن السمات التي یرى معظم التالمیذ، أن مدرائھم الیتسمون بھا، وھي من السمات السلبیة التي ال 

یجب على القائد في المجال التربوي، أن الیتسم بھا، وھي سرعة الغضب، وعدم التحكم في النفس في 

المواقف التي تتطلب ذلك،  كما یرون أن مدرائھم یحسنون التصرف أثناء وقوع مشكل بالثانویة، أو غیرھا 

في الحاالت العادیة. 

و یتسمون بالقدرة على اقناع األخرین والتأثیر فیھم وفي اتجاھاتھم وخاصة التالمیذ منھم، ویحرصون 

ھمیة أعلى التواجد الیومي بالثانویة، وھذه من األمور التي على المدراء العمل على اإللتزام بھا، لما لھا من 

 السیر الحسن للمؤسسة التعلیمیة، والحفاظ على اإلنضباط والنظام داخلھا، نھیك على القیام بكل علىكبیرة، 

وظائفھ، ومھامھ من متابعة وإشراف، وتخطیط، واتصال، ومراقبة وغیرھا من العملیات اإلداریة. 

 األمر، ما یعني أن ھناك من المدراء ھذاإال أن ھناك من التالمیذ من یخالفونھم  في الرأي حول 

بثانویات مدینة المسیلة من یتسمون بذلك. و  تواجودھم بھا كعدمھ، وال یمتازون بالحزم والصرامة في 
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تطبیق القوانین، لذا نجد فئة معتبرة منھم، ال ترى في مدیرھا القدوة الحسنة لھا في المثابرة وأداء واجباتھ 

والتي یحتاج التلمیذ وفي ھذه المرحلة العمریة بالذات، الى النماذج الحیة في ذلك، فھو یحتاج الى األفعال 

أكثر من االقول، لیتأثر بھا. وھذا بطبیعة الحال لھ عالقة كبیرة بأداء التلمیذ ونجاحھ، و حتى في تربیتھ على 

القیم السمحة. 

تالمیذ المرحلة الثانویة.  الدراسیة لنتائج البارتباطیة وھذا یؤكد الفرض أن للسمات القیادیة عالقة 

ما فیما یخص نتائج البعد الثاني والمتعلق بالمتغیر التابع، أي نتائج التالمیذ المدرسیة في ظل أ- 

السمات القیادیة، أظھرت تحلیالت المعطیات الكمیة المجمعة، أن موافقة التالمیذ على ھذا البعد، جاءت 

، وتراوحت درجة الموافقة 2.94كسابقتھا بدرجة متوسطة،  عبرت عنھا قیمة المتوسط الحسابي البالغة 

). 1.96-2.92المنخفضة، أي مابین ( علیھا ما بین المتوسطة و

حیث تحصلت عبارة "یسھر المدیر على توفیر الكتاب المدرسي لكل المواد ما یساعد على السیر 

 من نصیب العبارة "یعمل المدیر على 1.96الحسن للدروس" على أعلى قیمة، في حین كانت أقل قیمة، 

 في الغالبالتعرف على حاجات التالمیذ بغیة تحسین مستواھم الدراسي". وجاءت اتجاھات التالمیذ نحو 

بالسلب. والحال بالنسبة لباقي العبارات، ما أدى بالباحث الى الوصول الى  النتیجة التالیة ، وھي أن  معظم 

مدراء مؤسسات التعلیم الثانوي بمدینة المسیلة، ال یتسمون بــ: 

-  الخبرة اإلداریة الكافیة المتمیزة ، والتي تسمح لھ بإدارة شؤون المؤسسة التعلیمیة، بكل نجاح 

وقیادتھا نحو التغییر لألحسن، وتطویرھا لتحسین مردودیتھا. 

- محاولة التعرف على حاجات التالمیذ والعمل على تلبیتھا لتحسین مستواھم الدراسي. 

- تقدیم جوائز للتالمیذ المتحصلین على نتائج دراسیة جیدة  دوریا في نھایة كل فصل، لتحفیزھم على 

مواصلة التحصیل الجید، وحتى یكونوا قدوة لغیرھم من التالمیذ. واإلعالن على ذلك في لوحة اإلعالنات 

 نھیك عن الثناء علیھم وتشجیعھم على ذلك. ،المخصصة لذلك بالمؤسسة التعلیمیة

-  محاولة توفیر الوسائل التعلیمیة للتالمیذ، والتي من أھمھا الكتاب المدرسي المقرر لكل المواد. 

 والتزاما بقوانینھا. وھذا انضباطا،- كما أن شعور التلمیذ بمصداقیة القرارات المدرسیة، تجعلھ أكثر 

بطبیعة الحال لھ تأثیر كبیر على مردود التلمیذ، ومردودھا التربوي. 



 

434 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 عرض البیانات وتحلیلها والنتائج العامة للدراسة: السادسالفصل 

 بالنتائج الدراسیة  إرتباطیةللسمات القیادیة عالقةوھذا ما تؤكد الفرضیة الفرعیة الثالثة، وھي أن 

لتالمیذ المرحلة الثانویة". 

 0.42 حسب وجھة نظر التالمیذ بثانویات مدینة المسیلة، كما أن قیمة معامل االرتباط والمقدرة بــ

، تؤكد صحتھا. 0.01والدالة إحصائیا عند مستوى داللة 

ومنھ یكن القول في المستوى العام أن درجة موافقة التالمیذ على طبیعة ا لمماراسات القیادیة لمدراء 

الثانویات وعالقتھا بالنتائج الدراسیة لمؤسسة التعلیم الثانوي،والتي اتضحت من خالل نتائج األبعاد الفرعیة 

 تصور معظم التالمیذ عن مدراء فإنفي العموم و ، أن  ھناك  قویة بینھما،لھذه الفرضیة الرئیسیة األولى 

.  تصور سلبيثانویاتھم

مع وجود فئة من التالمیذ من لھا تصور ایجابي عنھم. وھذا قد یفسر التباین الظاھر في مردود تلك 

المؤسسات التعلیمیة ، من خالل المحك األساسي الذي یعتمد علیھ في ذلك، و في تقییم أدائھا وھي نتائج 

شرنا سابقا فھي تختلف من مؤسسة الى أخرى. أشھادة البكالوریا، وكما 

 والدالة احصائیا عند 0.494وما یؤكد صحة ھذه الفرضیة احصائیا قیمة معامل االرتباط المقدرة بـ

للسمات القیادیة عالقة بالنتائج الدراسیة لتالمیذ المرحلة الثانویة" أن . أي 0.01مستوى داللة 
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الفرضیة الثانیة:  - نتائج 2

 والتي مفادھا تساھم منظومة االتصال التنظیمي في تربیة التالمیذ على قیم المواطنة. 

، من نتائج  تحلیالت ة الیھ الباحثت من خالل ما توصل و أشارت النتائج المتوصل الیھا في المستوى العام

الى النتائج المعطیات المیدانیة والنظریة المتعلقة  بأبعاد منظومة االتصال التنظیمي و النتائج المدرسیة، 

  والتي سیتم عرضھا، بناءا على الفرضیات الفرعیة، قبل تأكید ھذه الفرضیة الرئیسیة الثانیة فیمایلي:التالیة
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 االولى :الفرعیة نتائج الفرضیة - 

والتي تنص على لدعم فرق العمل الجماعي عالقة بتضمین قیم االنتماء االجتماعي لدى التالمیذ. 

توصلت الدراسة فیما یخص نتائج ھذه الفرضیة، الى أن درجة موافقة التالمیذ علیھامنخفضة نحو المجال 

التالمیذ ایجابي نحو تصور جاء  فرق العمل الجماعي، في حین بدعمبالبعد األول المتعلق خاص األول  وال

قیم االنتماء االجتماعي ، وفیمایلي نحاول توضیح نتائج ذلك حسب بمدى تبنیھم لالبعد الثاني والذي لھ عالقة 

كل بعد: 

  فا فیما یخص البعد األول والمتعلق بالمتغیر المستقل والمتمثل في بناء فرق العمل الجماعي

ودعمھا بمؤسسة التعلیم الثانوي بمدینة المسیلة، جاءت موافقة التالمیذ على عبارات ھذا المجال بدرجة 

، و ھو الحال بالنسبة لقیمة 2.39منخفضة، حسب ماتبینھ قیمة المتوسط الحسابي الكلي و المقدرة بــــ

)، حیث سجلت  اعلى 2.25-2.56المتوسط الحسابي للعبارات والتي مرست بدرجة منخفضة،  مابین القیم (

دنى االجابات أقیمة للعبارة التي تنص على "یسود إدارة الثانویة جو من الثقة المتبادلة بین أعضائھا" و

دارة الثانویة التالمیذ على إنشاء النوادي العلمیة والثقافیة لخلق فرص للعمل إللعبارة التي مفادھا "تشجع 

 الجماعي بین التالمیذ".

ن أغلب طاقم التسییر أ نحوھا، وھذا یشیر الى ة التالمیذ على كال العبارات سلبيتصورات وجاءت  

 لمؤسسات التعلیم الثانوي بمدینة المسیلة،  ال یعملون على خلق فرص لتشجیع العمل الجماعي بین التالمیذ

 كتشجیعھم على إنشاء النوادي العلمیة والثقافیة والتي تعتبر فضاءات لتشجیع العمل الجماعي بین التالمیذ

والتي كما أشرنا سابقا من العملیات الضروریة التي تفتقدھا مؤسساتنا التعلیمیة والتي یحتاجھا التالمیذ وتعود 

علیھم بفوائد جمة، من أھمھا شعور التلمیذ باالنتماء الى الجماعة، لھا نفس الخصائص ونفس االھداف 

والغایات. نھیك على أنھا فرصة للتفاعل اإلیجابي بین التلمیذ ومختلف اطراف العملیة التعلیمیة من أساتذة أو 

 إداریین وغیرھم.

دارة المؤسسة التعلیمیة، استغاللھا وغیرھا، لدعم فرق العمل إلیات التي یجب على آللیة من اآ و

الجماعي، بغیة تربیة التالمیذ على قیم االنتماء االجتماعي. كتشجیع العمل التطوعي و التعاون بینھم 

والتواصل على كافة المستویات. 

 بالنسبة للبعد الثاني والمتعلق بالمتغیر التابع، والمتمثل في مدى تمثل التالمیذ لقیم االنتماء  و

ن أذا تبین إ التالمیذ اإلیجابي نحو ھذه القیم، تصور  االجتماعي.  جاءت نتائج ھذا المجال لتكشف عن

موافقة التالمیذ على  كل عباراتھ بدرجة مرتفعة حیث بلغت قیمة المتوسط الحسابي الكلي لھذا البعد 



 

437 
 

 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي 
 

 عرض البیانات وتحلیلها والنتائج العامة للدراسة: السادسالفصل 

-4.18األمر. وعموما فقد تراوحت إجابات المبحوثین  مابین ( وھي درجة مرتفعة ما یؤكد حقیقة ھذا 3.80

 )، أي أن درجة موافقة التالمیذ على كل العبارات مرتفعة.3.48

 "أشعر باالعتزاز واالفتخار النتمائي لھذا الوطن حیث نصت العبارة التي تحصلت على أعلى قیمة "

، ما یعني أن غالبیة التالمیذ لھم شعور ایجابي نحو الوطن، ویعتزون باالنتماء الیھ، فقط %69.40وبنسبة 

یحتاجون لمن یدعم ویعززلھم ھذا الشعور ممن ھم من حولھم، وخاصة في المؤسسة التعلیمیة التي یقضي 

فیھا التلمیذ معظم وقتھ، وھي بما تحویھ األكثر تأثیرا في اتجاھاتھ وقیمھ، من سلوكات وممارسات إیجابیة 

 وخاصة من طرف المسییرین واألساتذة.

أما أقل قیمة فكانت من نصیب كل من العبارة "أشعر باالعتزاز النتمائي لھذه الثانویة". وكذا العبارة 

من "االفضل أن یھاجر االنسان الى أي بلد توفر لھ الثراء، وأن ال یتقید بالعیش في وطنھ" لحصولھما على 

. وھذا ما یدل  على أن التالمیذ، ورغم اتجاھھم اإلیجابي نحو كال العبارتین، إال 3.48نفس القیمة والمقدرة بـ

نھما تحصل على أقل قیمة مقارنة بالعبارات األخرى أي أن التفات التالمیذ نحو ھذه القیم، أقل درجة مقارنة أ

بالعبارات االخرى. 

%، ما یعني أن فئة معتبرة من التالمیذ، ال تعتز 33.30حیث بلغت نسبة الموافقین على األولى بـ

 % للعبارة الثانیة 45.60نتمائھا لمؤسساتھا التعلیمیة ألسباب سبق الحدیث عنھا. في حین بلغت نسبة إب

وللغیر موافقین علیھا، وھذا ما یدل بدوره، ورغم الظروف التي یعیشھا الشاب الجزائري، وخاصة 
ن شعوره باالعتزاز بالوطن عالي ، و یفضیل العیش فیھ بدال من الھجرة الى أاالجتماعیة والمادیة منھا، إال 

.  بالرغم من إنتماء معظم المبحوثین الى أسرى متوسطة الحالبلد أخر بحثا عن الثراء

ومن المؤشرات الدالة على حب التالمیذ لوطنھم، وحسب ما أدلى بھ غالبیتھم، احترام الرموز الوطنیة  
كالحرص على حضور تحیة العلم ، وحب االستماع باستمرار للنشید الوطني، وھي من المقدسات الوطنیة 

التي تحمل معاني تاریخیة،  والتي على المؤسسة التعلیمیة، تربیة التالمیذ على احترامھا وتنشئتھم على حبھا 
ویتمثلونھ.  واحترامھا، وإعطائھا التقدیر الالزم من طرف الجمیع، لیالحظ ھؤالء التالمیذ ذلك

وھذه من األمور الھامة التي تعزز االنتماء االجتماعي، والوحدة الوطنیة والمصیر المشترك، وتنمي 
في التلمیذ حب الجماعة، لذا نجد وحسب أرائھم أنھم یفضلون اتباع الرأي الذي یتفق علیھ غالبیة زمالئھم، و 

بتضمین قیم االنتماء ارتباطیة ھذا مایشعورھم باألمان. وھذا یؤكد حقیقة أن لدعم فرق العمل الجماعي عالقة 
االجتماعي لدى التالمیذ. 

. 0.01 والدالة أحصائیا عند مستوى داللة 0.25وھذا ما تؤكده قیمة معامل االرتباط البالغة 
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 نتائج الفرضیة الفرعیة الثانیة:- 

تساھم تنمیة الكفاءة االنسانیة واالجتماعیة في تفعیل قیم المشاركة المجتمعیة لدى والتي مفادھا: 

التالمیذ. 

أشارت التحلیالت الكمیة والنظریة، للمعطیات المیدانیة المجمعة فیما یخص ھذه الفرضیة وكما ھو 

ولى والمتعلق ألالتالمیذ  في أغلبھا حول عبارات البعد اتصورات الحال في الفرضیة الفرعیة األولى جاءت 

ما یخص أرائھم حول عبارات البعد فيبالمتغیر المستقل سلبیة، وفي المقابل سارت في االتجاه االیجابي 

الثاني والمتعلق بالمتغیر التابع، و توصل الباحث في ھذا الجانب الى النتائج التالیة : 

  فیما یتعلق بالمجال األول والمتمثل في مدى توفر الكفاءة االنسانیة واالجتماعیة لدى

 المسیرین بمؤسسة التعلیم الثانوي.

حسب ما أسفرت النتائج على أن درجة موافقة التالمیذ على بنود ھذا البعد، كانت بدرجة منخفضة 

-2.83،  وتراوحت باقي العبارات مابین (2.27تبینھ قیمة المتوسط الحسابي الكلي لھذا المحور والبالغة 

) أي مابین المنخفضة جدا و المتوسطة، وھذا یعني أن معظم أراء التالمیذ سارت في االتجاه السلبي 1.47

نحو عباراتھا، التي احتلت العبارة "تقدر إدارة الثانویة التالمیذ بناءا على نتائجھم الدراسیة فقط". على أعلى 

 .%27.2درجة، وبلغت نسبة النافین لھا 

 في حین عادت أدنى درجة للعبارة "تعمل ادارة الثانویة على تنظیم نشاطات ثقافیة و تربویة، یشارك 

% وھي قیمة معتبرة، تشیر الى أن معظم مؤسسات 63.1فیھا االولیاء". وبلغت نسبة النافین لھا كذلك 

التعلیم الثانوي بمدینة المسیلة، تفتقر لمثل ھذه النشاطات التي تعتبر من العملیات األساسیة التي تجذب 

التلمیذ للمؤسسة التعلیمیة، وتكسبھ عدة مھارات وكفاءات، ویكتشف عن طریقھا مواھبھ وقدراتھ فضال 

على أنھا  آلیة من أھم الیات تفعیل قیم المشاركة المجتمعیة لدیھ، وتشجیع العمل بروح الفریق، نھیك 

نھا وسیلة لالتصال بین األولیاء والمؤسسة التعلیمیة الحلقة المفقودة في نظامنا التربوي، إن تم أعلى 

اشراكھم في ذلك. 

لى أن أغلب طاقم التسییر بمؤسسات التعلیم الثانوي بمسیلة من إو توصلت الدراسة في نفس المنحى 

وجھة نظر تالمیذ المرحلة النھائیة ال یعمل على: 

- تعزیز روح المبادرة لدى التالمیذ. 

- االلتزام بتعھداتھ للتالمیذ. 
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- اشراك بعض ممثلي التالمیذ في مشروع المؤسسة إلبداء أرائھم نیابة عن زمالئھم. 

- تنمیة الشعور بالمسؤولیة لدى جمیع الموظفین والتالمیذ. 

- تفویض بعض المھام للمصلي التالمیذ في القضایا التي تخص تمدرسھم. 

- تقدیر التالمیذ بناء على نتائجھم الدراسیة. 

  أما فیما یخص المجال الثاني والمتعلق بمدى تمثل التالمیذ لقیم المشاركة المجتمعیة، فقد أسفرت النتائج

على أن درجة تمثلھا لدیھم مرتفعة حسب ما ادلى بھ غالبیتھم، حیث قدر المتوسط الحسابي الكلي لھذا 

)، أي مابین المرتفعة والمرتفعة جدا 3.62-4.27،   وتراوحت درجة العبارات مابین (3.92البعد 

وعادت أعلى قیمة للعبارة " أحب زیارة األماكن االثریة والتاریخیة لبلدي للتعرف اكثر على تاریخھا". 

% في حین كان من نصیب العبارة " 65.90وفي االتجاه االیجابي نحوھا، حیث بلغت نسبة المؤیدین 

%. 44.20أحب أن یشاركني أصدقائي مشكالتي طالما أني أخبرتھم بھا"، وكذا في نفس االتجاه بنسبة 

 و ھذا یعني، أن معظم المؤشرات التي وضعھا الباحث لقیاس مدى تمثل التالمیذ لقیم المشاركة 

المجتمعیة، اتضح أن غالبیتھا متوفرة لدى التالمیذ، ومن أھمھا: 

- مشاركتھم لبعضھم البعض في القیام باألنشطة الجماعیة. 

- القیام بأي أعمال تطوعیة تطلب منھم من طرف الثانویة من أجل خدمة مجتمعھم. 

-   مشاركة الزمالء في القیام بحمالت نظافة في الثانویة للحفاظ على نظافة البیئة المدرسیة. 

- التنازل على بعض الحقوق في سبیل الجماعة أو المصلحة العامة. 

- مشاركة بعضھم البعض في حل مشكالتھم التي تعترضھم وخاصة في الجانب الدراسي. 

- حب والرغبة في زیارة االماكن االثریة والتاریخیة التي تزخر بھا الجزائر. 

- نبذ العنف في المجتمع. 

وھذا ال یعني أن ھناك فئة قلیلة منھم من ترى عكس ذلك و أخرى اختارت الحیاد. 
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 نتائج الفرضیة الفرعیة الثالثة:- 

لفعالیة الرسالة االتصالیة دور في تنمیة الوعي بالحقوق والواجبات لدى التالمیذ.  والتي مفادھا: 

 التالیة: في خضم  تحلیل الشواھد االمبریقیة المتعلقة بھذه الفرضیة توصل الباحث الى النتائج

  فیما یتعلق بالبعد االول والمتعلق بالمتغیر المستقل والمتمثل في فعالیة الرسالة االتصالیة و

المھارة في تمریرھا والتفاعل المثمر مع التالمیذ، تبین أن درجة الموافقة علیھا من قبلھم، جاءت منخفضة 

)، أي 2.16-3.35، وتراوحت استجابات المبحوثین مابین( 2.56حیث بلغت قیمة المتوسط الحسابي الكلي 

سلبي ، فتحصلت العبارة " ال یشعر مستشار التربیة تصور التالمیذ نحوھا ما بین المنخفضة و المرتفعة، و

 %في حین عادت اقل قیمة 23.3التالمیذ بالراحة عند الحدیث معھم" على أعلى قیمة، وعلى نسبة قدرت بـــ

%. وھذه النتائج تشیر 47.7للعبارة " تعمل ادارة الثانویة على تعوید التالمیذ على حریة التعبیر"، وبنسبة 

الى أن الرسالة االتصالیة، الموجھة من طرف المسیرین سواء باألقوال أو االفعال والتصرفات و السلوكات 

التؤدي في المواقف المختلفة المباشرة وغیر المباشرة وما تحملھ من معاني ومضامین وقیم اتجاه التالمیذ، 

 حسب وجھة نظرھم، ومن أھمھا: وظیفتھا

- عدم تعوید التالمیذ على حریة التعبیر. 

-  معظم المدراء ال یؤثرون في التالمیذ أثناء الحدیث معھم، كما ال یستعینون بأمثلة من الواقع حول 

الرسائل التي یریدون ایصالھا للتالمیذ. 

- عدم اختیار الوقت المناسب إلعالم التالمیذ بكل المستجدات الخاصة بتمدرسھم. 

- عدم اإلستماع الى مختلف مطالب التالمیذ الخاصة بتمدرسھم، والسھر على تلبیتھا. 

- عدم تجنب التھدید بالعقوبات للتالمیذ. 

- عدم التعاطف معھم في المشكالت التي تواجھھم. 

- عدم االضغاء للتالمیذ. 

- عدم مراعاة المدیر الدقة في اختیار األلفاظ المناسبة في حدیثھ مع التالمیذ. 
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 إال أنھ وكما یبدو من الشواھد الكمیة، أن ھناك من المسیرین، من یتصفون ویعملون غیر ذلك 

بمؤسسات التعلیم الثانوي بمدینة المسیلة، ما یبین درجة االختالف في السلوك التنظیمي لھا  والذي 

یتجھ في غالبھ في االتجاه السلبي. 

  أما فیما یخص البعد المتعلق بالمتغیر التابع، والمتمثل في مدى وعي التالمیذ بحقوقھم 

وواجباتھم، أشارت النتائج بخصوص ذلك، أن درجة موافقة  التالمیذ علي عباراتھا مرتفعة حسب ما تبینھ 

)، أي 2.43-4.61، كما أن دراجات الموافقة تراوحت ما بین (4.03قیمة المتوسط الحسابي الكلي والبالغة 

 شارة الیھا.إتراوحت مابین المرتفعة جدا و المرتفعة  و منخفضة في عبارة واحدة والتي سبق ا

وحازت العبارة " الوالء للوطن واجب" على أعلى قیمة، كما قدرت نسبة الموافقین علیھا 

دارة الثانویة أھمیة لرأي التالمیذ في مختلف اللقاءات التي إ %، في حین تحصلت العبارة " تعطي 80.70بـ

%، وھذا 39.3 السلبي بنسبة قدرت بـــلتصورتجمعھا معھم في المواقف المختلفة" على أقل قیمة، وفي ا

مؤشر من المؤشرات الدالة على مدى تربیة التالمیذ وتعویدھم على إبداء الرأي و المشاركة في مختلف 

القرارات المتعلقة بتمدرسھم، والذي ھو حق من حقوقھم. ھذا فیما یخص اتجاه التالمیذ نحو ھذه العبارة. 

أما فیما یخص باقي العبارات فاتجاه التالمیذ نحوھا ایجابي، ما یعني أن اإلدارة المدرسیة 

لمؤسسات التعلیم الثانوي بالمسیلة تعطي أھمیة كبیرة  للتربیة الخلقیة للتالمیذ، كما تعمل على توعیتھم 

فات االجتماعیة (كالتدخین – المخدرات...وغیرھا). وأن ھؤالء على قدر كافي من وعیھم آلبمخاطر ا

 علیھم، وما علیھم من حقوق والتي من أھمھا : تبواجباتھم الملقا

-  المحافظة على مرافق الثانویة. 

- االلتزام بالنظام الداخلي للمؤسسة التعلیمیة وقوانینھا. 

- المحافظة على ثروات البالد من ( المیاه- الكھرباء- الغاز...). 

- تمجید الثوابت الوطنیة (االسالم – العروبة – االمازیغیة). 

دارة الثانویة أن تتبعھ فیمن ینوب عنھم في إكما أنھم یرون أن االنتخاب أسلوب ناجح على 

االجتماعات الذین یعتبرون أعضاءا فیھا. أو في أي مجاالت أخرى. 
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 لفعالیة الرسالة االتصالیة دور في تنمیة الوعي وتأسیسا على ما سبق یمكن تأكید الفرضیة أن

بالحقوق والواجبات لدى التالمیذ. أي أن للرسالة االتصالیة عالقة بوعي التلمیذ لحقوقھ وواجباتھ، كما 

. 0.01 والدالة احصائیا عند مستوى داللة0.24تدعمھا قیمة معامل االرتباط البالغة 

 ومنھ وبناءا على النتائج السابقة للفرضیات الفرعیة الثالث و المتعلقة بالفرضیة الرئیسیة الثانیة 

والتي مفادھا" تساھم منظومة االتصال التنظیمي في تربیة التالمیذ على قیم المواطنة". یمكن تأكید صحة 

ھذه الفرضیة، أي أن لمنظومة االتصال التنظیمي عالقة ارتباطیة بتربیة التالمیذ على قیم المواطنة، كما 

. 0.01 والدالة احصائیا عند مستوى داللة 0.383تبین من قیمة معامل االرتباط المقدرة بـــ

كما أن درجة موافقة التالمیذ على عباراتھا، جاءت منخفضة  بالنسبة ألبعاد المتغیر المستقل والمتعلقة 

عموما بمماراسات المسیرین وطبیعة اتصاالتھم بالتالمیذ، ومرتفعة فیما یخص البعد المتعلق بالمتغیر التابع 

وفي االتجاه االیجابي، والمتمثل في مدى تمثل وتبني التالمیذ لقیم المواطنة والتي من أھمھا (االنتماء 

االجتماعي – القیم المجتمعیة- ووعي التالمیذ بحقوقھم وواجباتھم). ما یعني أن ھناك أوساط تربویة ووسائل 

أخرى تعمل على تربیة وغرس وتضمین قیم المواطنة لدى الشباب الجزائري، ومنھا األسرة ووسائل 

اإلعالم المحلیة و الوطنیة وكذا المنھاج الدراسي و ما تالقھ التلمیذ في المراحل التعلیمیة التي سبقت مرحلة 

التعلیم الثانوي، والمجتمع عامة. و ھذا ما یفتح المجال نحو دراسات مشابھة، حول ھذا الموضوع، من 

زوایا أخرى وفي بیئات ومؤسسات تنشئة اجتماعیة أخرى.  

وھذا ال ینقص من قیمة المؤسسة التعلیمیة في تربیة التالمیذ على قیم المواطنة ، حسب ما أكدتھ فئة 

من التالمیذ، وكذا  النتیجة العامة لھذه الفرضیة التي تؤكد ذلك. 
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 ثالثا- النتیجة العامة: 

ھدفت ھذه الدراسة للكشف على طبیعة العالقة بین السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة و المردود 

التربوي من وجھة نظر التالمیذ. ھذا الموضوع الذي لم ینل حقھ من البحث والتقصي في المؤسسة التعلیمیة 

حد العوامل التي لھا دور كبیر في  أبالجزائر، بالرغم من أھمیتھ العلمیة والعملیة. والنابعة من البحث في

تحقیق المردود التربوي للمدرسة الجزائریة، والذي ھو من بین االھداف الرئیسیة التي سطرتھا الدولة 

الجزائریة للنھوض  بالمجتمع وتحقیق التنمیة المستدامة لھ. 

وقد أسفرت نتائج تحلیل ومناقشة الشواھد االمبریقیة، وكذا االطار النظري، أن  للسلوك التنظیمي 

أھمیة بالغة في أي منظمة وعلى رأسھا المؤسسة التعلیمیة، من خالل مساھمتھ في تحسین أدائھا، من خالل 

حفز وتشجیع التالمیذ ودفعھم الى التحصیل أو العكس. 

وتقع المسؤولیة بدرجة كبیرة في ذلك على  جھاز اإلدارة المدرسیة و ما یشملھ من  طاقم تسییر الذین 

و الطاقم، مدیر أس ھذا الجھاز أیشكلون وحدة عضویة من المشاركة وتحمل المسؤولیة. ویقف على ر

المدرسة ذاتھ الذي یعتبر العامل الحاسم في نجاح المؤسسة التعلیمیة و السیر بھا نحو اإلنجاز والتطویر 

والتغییر لألحسن، بل یكاد یكون كالقلب من الجسد.اذا صلح صلح الجسد كلھ، واذا فسد فسد الجسد كلھ، و 

ھذا یتطلب توفر وتمتعھ بسمات وصفات ، تؤھلھ الى ذلك. 

التي تساعده على التعامل بنجاح مع اآلخرین، وكیفیة  فضال عن الكفاءة االنسانیة واالجتماعیة، 

التأثیر فیھ وجذبھم إلیھ وجعلھم یتعاونون معھ ویخلصون في العمل ویزیدون من قدرتھم على اإلنتاج 

فرق العمل الجماعي، و اإلھتمام ببناء و دعم ، وخاصة التالمیذ منھم. و ذلك عن طریق تشجیع والعطاء

الجماعة وتركیبھا، و المبادئ العامة التي تحكم عالقاتھا، و التفاعل السلوكي و االجتماعي القائم على تقارب 

القیم و االتجاھات بین أفرادھا و العمل على تماسك الجماعة، و القدرة على تحدید حاجاتھا ومتطلباتھا 

. یھالمختلفة واالستجابة لھا، و الذي یلعب االتصال التنظیمي دورا كبیرا ف

نھیك عن ما یمكن أن یحملھ من  تأثیر في تشكیل وترسیخ قیم االنتماء الى الجماعة، ومنھا تعزیز 

شعور التلمیذ بانتمائھ الى المؤسسة التعلیمیة، والى المجتمع بعد ذلك، وبقیمھ وبیئتھ وثقافتھ، الى حد تمثل ھذا 

الشعور في سلوكاتھ واتجاھاتھ نحو وطنھ والوالء لھ، ، واحترام مقدساتھ ومعرفة حقوقھ وواجباتھ في ذلك 

وھذه من أھم قیم المواطنة التي یجب على التلمیذ أن ینشئ علیھا سواء في المؤسسة التعلیمیة أو خارجھا . 
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على القائمین على النظام تعتبر القیادة التربویة للمؤسسة التعلیمیة من أھم االمور الحساسة، و التي یجب لذا 

 التي یجب أن تتوفر في القائد التربوي، حتى یعاد في طریقة التعلیمي  تقدیر أھمیتھا، و مراعاة الشروط 

 وقیادتھا نحو التسییر ومعالجة مشاكل المؤسسة التعلیمیة طریقة توظیفھ و تكوینھ، ورسكلتھ،  لتحسین 

.   ومردودھا التربوي لرفع من كفاءتھا التحسین والتطویر 

 ومنھ یمكن القول أن للسلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة عالقة ارتباطیة بالمردود التربوي . سواء بالسلب

كما ھو الحال في النتائج التي توصلت الیھا الدراسة في مدینة المسیلة، والتي قد تكون من األسباب األساسیة 

التي تفسر تدني النتائج المدرسیة وخاصة في امتحان البكالوریا بوالیة المسیلة والتفاوت الظاھر بین 

مؤسساتھا في ذلك، أو باإلیجاب، وھذا یفتح المجال أمام دراسات قادمة حول الموضوع في بیئات مدرسیة 

أخرى ألھمیة الموضوع في تحسین اداء المدرسة الجزائریة و الرفع من كفاءتھا. 
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 لخلق فرص للعمل النوادي العلمیة والثقافیة
 .الجماعي بین التالمیذ 

     

العمل الجماعي داخل تدعم إدارة الثانویة  48
 الثانویة.

     

تدعم إدارة الثانویة التواصل على كافة  49
 المستویات

     

الكفاءة اإلنسانیة واالجتماعیة للمسیرین 
تعزیز روح المبادرة على  تعمل إدارة الثانویة 50

. لدى التالمیذ
     

      بتعهداتها للتالمیذ تلتزم إدارة الثانویة 51
     التالمیذ  في بعض  إدارة الثانویة تشارك 52
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 نیابة عن مشروع المؤسسة إلبداء أرائهم
زمالئهم. 

على تنمیة الشعور ة ثانويال إدارةسهر ت 53
 بالمسؤولیة لدى جمیع الموظفین والتالمیذ.

     

تنظیم نشاطات ثقافیة وتربویة یشارك  54
 .فیها األولیاء

     

تفوض إدارة الثانویة بعض المهام للمثلي  55
 التالمیذ في القضایا التي تخص تمدرسهم.

     

 على نتائجهم التالمیذ بناءاالثانویة  اإلدارةتقدر  56
 الدراسیة  فقط.

     

الرسالة االتصالیة 
تعمل إدارة الثانویة على تعوید التالمیذ على  57

حریة التعبیر. 
     

یعمل المدیر على التأثیر في  التالمیذ أثناء  58
 حدیثه معهم باستعمال أمثلة من الواقع.

     

 ا دارة الثانویة الوقت المناسب إلعالمتختار 59
. التالمیذ بكل المستجدات الخاصة بتمدرسهم

     

تعمل إدارة الثانویة على االستماع إلى مختلف  60
. مطالب التالمیذ والسهر على تلبیتها

     

تجنب التهدید تعمل إدارة الثانویة على  61
 بالعقوبات للتالمیذ

     

      ال یشعر مستشار التربیة  التالمیذ بالراحة عند الحدیث معهم. 62 
تبدي إدارة الثانویة تعاطفا مع التالمیذ في  63 

المشكالت التي تواجههم. 
     

     حسن اإلصغاء للتالمیذ  64 
یعمل المدیر على مراعاة الدقة في اختیار األلفاظ في  65 

 حدیثه مع التالمیذ
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االنتماء االجتماعي    
أشعر باالعتزاز واالفتخار النتمائي لهذا  66

 الوطن.

     

أحرص دائما على حضور تحية العلم ألني أعتبره رمز  67
 للوطنية.

     

أحب باستمرار السماع للنشيد الوطني أثناء تحية  68
 ألنه یعزز لدي شعور حب الوطن والوالء العلم.

 له.
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      أشعر باالعتزاز النتمائي لهذه الثانویة. 71
من األفضل أن یهاجر اإلنسان إلى  أي بلد  72

 توفر له الثراء وان ال یتقید بالعیش في وطنه. 
 
 
 

    

المشاركة المجتمعیة  
      أحب أن أشارك زمالئي في بعض األنشطة الجماعية 73
أن مستعد للقيام بأي عمل تطوعي تطلبه مني  74

 من اجل خدمة مجتمعي. إدارة ثانويتنا
     

من الواجب أن یتنازل الفرد عن بعض حقوقه  75
 من أجل الجماعة أو المصلحة العامة

     

أحب زیارة األماكن األثریة والتاریخیة لبلدي  76
لتعرف أكثر على تاریخها. 

     

أحب أن یشاركني أصدقائي مشكالتي طالما  77
أني أخبرتهم بها  

     

أحب أن أشارك التالمیذ في القیام بحمالت  78
 نظافة في الثانویة للحفاظ على البیئة المدرسیة.

     

      انبذ العنف في المجتمع. 79
الحقوق والواجبات 
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      أحافظ على مرافق الثانویة. 80
      التزم بقوانین الثانویة (النظام الداخلي). 81
أحافظ على ثروات بالدي (المیاه- الكهرباء-  82

 الغاز...)
     

امجد الثوابت الوطنیة (اإلسالم-العروبة- 83
األمازیغیة). 

     

 إدارةاالنتخاب أسلوب ناجح أفضل أن تتبعه  84
. الختیار من ینوب علیناالثانویة 

     

تعمل اإلدارة على توعیة التالمیذ بمخاطر  85 
 اآلفات االجتماعیة (التدخین- المخدرات...الخ)

     

  في التالمیذتعطي إدارة الثانویة أهمیة لرأي  86
مختلف اللقاءات التي تجمعهم معهم في 

. المواقف المختلفة

     

      الوالء للوطن واجب. 87
تعطي إدارة الثانویة اهتمام بالتربیة الخلقیة   88

 للتالمیذ. 
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 .....................................................................................................
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 2011 و2010مقارنة نتائج امتحان شهادة البكالوریا لدورتي جوان- 3
بین مؤسسات والیة المسیلة 

 

 المؤسسةالرقم 
نسبة النجاح 

2010 
نسبة النجاح  

2011 
 الفرق

 18,24 80.00 61,76 عبد الرحمان بن عوف 1
 16,04 74.02 57,98 ثانویـة سلمـان 2
 0,51- 70.63 71,14    خیري الخیر مقـرة 3
 0,5- 69.68 70,18 بـلعـأیـبـة 4
 19,08 64.37 45,29 متقن أحمـد عروة 5
 24,4 63.69 39,29 تارمونت 6
 17,2 63.55 46,35 ھواري بومدیـن 7
 14,36 63.16 48,80 مصطفى بن بولعید 8
 7,27 62.71 55,44 متقن جابر بن حیان 9
 24,73 60.28 35,55 عمـر المختـار 10
 1,72 59.30 57,58 ثانویـة المكمـن 11
 20,14 59.12 38,98 الرائد حمدي بن یحي 12
 11,66 56.82 45,16 الزیتون 13
 23,28 56.81 33,53 تركـي محمـد 14
 31,95 56.61 24,66 بن ناعة عین الحجل 15
 2,02 56.36 54,34 عبد المجید مزیان 16
 56.16 56.16 /الجدیدة برھوم   17
 2,39- 54.89 57,28 محمد بن یحي المقري 18
 54.81 54.81 /بعجي محمد أ. د  19
 10,59 53.68 43,09 1945 ماي 8متقن  20
 53.33 53.33 /الجدیدة عین الخضراء  21
 14,18 53.10 38,92 جبـل أمسـاعـد 22
 15,87 52.79 36,92 مالـك بـن أنـس 23
 52.31 52.31/ محمد بوضیاف –مركز-  24
 2,63- 50.00 52,63 ونوغـة الجدیـدة 25
 6,3- 47.67 53,97 الشریف اإلدریسي 26
 2,88 47.65 44,77 صالح الدین األیوبي 27
 0,25 47.62 47,37 عثمـان بن عفـان 28
 3,13 47.04 43,91 حمام الضلعة الجدیدة 29
 28,17 46.64 18,47 أوالد سیدي إبراھیم 30
 11,3 44.83 33,53 أبـي مـزراق 31
 44.30 44.30 / 1962 جویلیة 05 32
 8,27 43.78 35,51 امجدل الجدیدة 33
 21,21 42.70 21,49 عبد القادربن رعاد 34
 5,28- 42.41 47,69 محمد الشریف امساعدیة 35
 25,59 41.81 16,22 عبد الرحمان الدیسي 36
إبراھیم بن األغلب  37

 
50,13 41.80 -8,33 

 0,78 40.78 40.00 ثانویة الشــالل 38
 1,09 40.61 39,52 مصعب بـن عمیر 39
 5,64 40.38 34,74 ثانویـة مسیـف 40
 17,53 39.38 21,85 زیـري بن منـاد 41
 5,46 38.72 33,26 متقن عبد المجید عالھم 42
 6,41 38.24 31,83 محمد بن شبیـرة 43
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 15,4 36.93 21,53 العقیـد شعبـاني 44
 1,12- 36.60 37,72 عبد هللا بن مسعود 45
 21,6 35.09 13,49 جمال عبد الناصر  46
 3,42 34.38 30,96 سیـدي عـامـر 47
 18,46 34.12 15,66 ثانویة سلیــم 48
 13,86 33.86 20.00 متقن الرائد بعریر محمد 49
 6,07 33.81 27,74 الشھیدین بن سرور 50
 9,56 31.93 22,37 عین الریش 51
 12,01 28.19 16,18 متقن محمد بوضیاف 52
 23.75 23.75/ الباطن بوسعادة  53

  48.44النسبة الوالئیة:
 62.45النسبة الوطنیة:
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 بین مؤسسات والیة المسیلة 2013 و2012  مقارنة نتائج امتحان شهادة البكالوریا لدورتي جوان ـ 
 

 المؤسسةالرقم 
نسبة النجاح 

2012 
نسبة النجاح 

2013 
 الفرق

 3,65 66.81 63.16 میهوبي محمد بلعایبة 1
 6,15- 57.49 63.64 برهوم الجدیدة 2
 12,62 54.41 41.79 الجدیدة ونوغة 3
 9,43- 53.55 62.98 جودي أحمد المكمـن 4
 9,37- 53.13 62.5 خیري الخیر مقـرة 5
 2 52.61 50.61 مالـك بـن أنـس سیدي عیسى 6
 9,26 51.13 41.87 حمدي بن یحي سیدي عسیى 7
 2,55- 49.37 51.92 احمد عروة مقرة 8
 1,62- 49.31 50.93 عبد الرحمان بن عوف ع/خ 9
 11,7 48.52 36.82  سیدي عیسى1945ماي 8 10
 4,19- 47.39 51.58 عمـر المختـار عین الحجل 11
 5,49- 45.05 50.54 دحماني الصالح المعاضید 12
 14,4- 43.49 57.89 ابن ناعة السعید عین الحجل 13
 / 42.86 / الحنیة سیدي عیسى 14
 1,4- 40.90 42.3 الشریف اإلدریسي حمام الضلعة 15
 17,24- 40.57 57.81 عبد المجید مزیان المسیلة 16
 18,75- 40.56 59.31 جابر بن حیان المسیلة 17
 21,98- 40.32 62.3 الجدیدة عین الخضراء 18
 15,29- 39.84 55.13 صالح الدین أیوبي المسیلة 19
 15,24- 39.60 54.84 جعیجع جلول تارمونت 20
 10,61- 39.18 49.79 زرواق بوزید  مسیـف 21
 7,76- 36.64 44.4 فاید السعید حمام الضلعة 22
 14,75- 36.51 51.26 اول نوفمبر جبـل أمسـاعـد 23
 / 36.05 / المدخل الغربي أوالد عدي 24
 12,67- 35.90 48.57 مصطفى بن بولعید المعاضید 25
 18,58- 35.45 54.03 بعجي محمد اوالد دراج 26
 6,17- 35.34 41.51 الباطن الجدیدة بوسعادة 27
 10,96- 35.16 46.12 محمد بن شبیـرة بوسعادة 28
 22,55- 35.15 57.7 هواري بومدیـن برهوم 29
 7,65- 34.74 42.39 عثمان بن عفـان المسیلة 30
 12,81- 34.65 47.46 تركـي محمـد اوالد عدي 31
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 20,08- 34.03 54.11 حمیدي عیسى أوالد دراج 32
 1,07 34.03 32.96 أبـي مـزراق بوسعادة 33
 14,47- 33.53 48  المسیلة1962جویلیة  05 34
 1,75- 31.58 33.33 مصعب بـن عمیر عین الملح 35
 22,99- 29.06 52.05 الشریف امساعدیة المسیلة 36
 12,21- 28.63 40.84 التمیـمـي المسیلة 37
 14,73- 28.13 42.86 جمال عبد الناصر الهامل 38
 22,17- 27.27 49.44 أوالد سیدي إبرهیم 39
 27,78- 27.04 54.82 إ  بن یحي المقري المسیلة 40
 12,38- 27.04 39.42 جربوع الحاج الشالل 41
 8,54- 26.58 35.12 زیـري بن منـاد بوسعادة 42
 16,11- 25.10 41.21 عبد المجید عالهم المسیلة 43
 8,4- 24.78 33.18 امجدل الجدیدة بن البار المسعود 44
 2,35- 24.39 26.74 عبد اهللا بن مسعود المسیلة 45
 7,15- 23.08 30.23 العقیـد شعبـاني أمجدل 46
 17,2- 22.47 39.67 سیـدي عـامـر 47
 0,53 21.55 21.02 محمد بوضیاف بوسعادة 48
 24,48- 21.30 45.78 ثانویة طویري محمد-بن سرور 49
 23,14- 20.00 43.14 ثانویـة سلـیـم 50
 8,23- 19.69 27.92 ع القادر بن رعاد بوسعادة 51
 16,67- 18.99 35.66 ع الرحمان الدیسي بوسعادة 52
 23,71- 15.38 39.09 عین الریش 53
 12,93- 14.00 26.93 محمودي وعباسي بن سرور 54
 19,15- 13.20 32.35 الرائد بعریر محمد عین الملح 55

 



 الفصل الثاني : السلوك التنظیمي  
 

 ملخص الدراسة

، لفھم وتفسیر السلوك األھمیةیعتبر السلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة، موضوع شائك وفي غایة 
تعلق بجانبھ الكمي أو الكیفي. لذا جاء ت ھاتھ  التنظیمي للمسیرین وعالقتھ بالمردود التربوي، سواء ما

الدراسة للكشف عن طبیعة ھذه العالقة، منطلقین من فرضیة عامة، مفادھا: 

للسلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة عالقة ارتباطیة بالمردود التربوي من وجھة نظر  −
التالمیذ. 

 والختبار ھذه الفرضیة طرح الباحث فرضیتین أساسیتین ھما:

تضمن الممارسات القیادیة تحقیق نتائج دراسیة لدى التالمیذ .  −

تساھم منظومة االتصال التنظیمي في تربیة التالمیذ على قیم المواطنة.  −

 الفرضیات الفرعیة التالیة: األولى عن الفرضیة الرئیسیة وانبثقت

 تعمل القیادة التحصیلیة على تحقیق نتائج حسنة لدى تالمیذ المرحلة الثانویة.  −

 القیادیة عالقة بالنتائج الدراسیة لتالمیذ المرحلة الثانویة. لألسس −

للسمات القیادیة عالقة بالنتائج الدراسیة لتالمیذ المرحلة الثانویة.  −

 التالیة:  الفرعیةالفرضیات عن الفرضیة الرئیسیة الثانیة انبثقتفي حین 

لدعم فرق العمل الجماعي عالقة بتضمین قیم االنتماء االجتماعي لدى التالمیذ.  −

 تساھم تنمیة الكفاءة اإلنسانیة واالجتماعیة في تفعیل قیم المشاركة المجتمعیة لدى التالمیذ.  −

  لفعالیة الرسالة االتصالیة دور في تنمیة الوعي بالحقوق والواجبات لدى التالمیذ.  −

ومن ھنا تظھر أھمیة ھذه الدراسة في الكشف عن عامل من أھم العوامل التي لھا عالقة كبیرة 
 من استعراض انطالقابالمردود التربوي للمدرسة الجزائریة. واتبع الباحث في ذلك خطوات بحثیة، 

مبریقیا، بواسطة ا حول متغیري الدراسة، وكذا الدراسة االستطالعیة، من أجل التحقق منھا األدبیات
متھ لطبیعة الموضوع، والھدف منھ، ءمؤشرات الفرضیات ، وكذا المنھج الوصفي الذي اختاره الباحث لمال

 إلىوھذا بأخذ عینة عشوائیة بسیطة، من تالمیذ السنة الثالثة ثانوي بمدینة المسیلة. وقد خلصت الدراسة 
النتیجة العامة التالیة: 

  بالمردود التربوي.ارتباطیةللسلوك التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة عالقة 
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Résumé : 

Le comportement organisationnel de l'établissement d'enseignement, est un 
objet épineux et très important, pour comprendre et interpréter le comportement 
organisationnel des gestionnaires, et sa relation avec la rentabilité  éducative, 
que ce soit de son coté quantitative ou qualitative. 

 Cette étude tente de révéler la nature de cette relation, s’appuyant sur une 
hypothèse générale:  

- Le comportement organisationnel de l'établissement d'enseignement, a 
une relation avec la rentabilité éducative, du point de vue des élèves.  

Pour tester cette hypothèse, le chercheur a mis deux principaux hypothèses:  

- Les pratiques de leadership assurent la réalisation de résultats scolaires 
chez les élèves.  

- le système de communication organisationnelle, contribue à l’éducation 
des élèves sur les valeurs de la citoyenneté.  

De la 1ere hypothèse principale sont ressorti les sous-hypothèses suivantes:  

  - le leadership de réalisation, travaille à obtenir de bons résultats chez les 
élèves du secondaire.  

- les bases de leadership ont une relation avec les résultats  scolaires des 
élèves du secondaire.  

-  les caractéristiques de leadership sont associés aux résultats scolaire des 
élèves du secondaire.  

De la 2eme hypothèse principale sont ressorti les sous-hypothèses suivantes:  

- Soutenir les groupes de travail d’équipe, a une relation avec l’inclusion 
des valeurs sociales d'appartenance chez les élèves.  

  - Le développement de l'efficacité Humaine et social , contribue a 
l'activation des valeurs de participation communautaire chez les élèves.  
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    - L'efficacité du message de communication, a un rôle dans le 
développement de la conscience des droits et des devoirs chez les élèves.  

L'importance de cette étude apparait, dans la détection d’un  facteur des 
plus important, et qui a une très grande relation avec la rentabilité éducative de 
l’école algérienne. 

 Le chercheur a suit des étapes dans sa recherche ; de la revue théorique 
des variables de l'étude ainsi que l’étude exploratrice, afin de les vérifier 
empiriquement à travers les indicateurs des hypothèses. L'approche descriptive 
choisi pour sa convenance avec la nature du sujet et son but, on prenant un 
échantillon aléatoire simple des élèves de la troisième année secondaire, dans la 
ville de Msila. 

 L'étude est arrivée au résultat général suivant:  

Le comportement organisationnel de l'établissement d'enseignement, a une 
relation avec la rentabilité éducative. 
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