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 إليك ربي ف لك الحمد والشكر دائما أبدا

 عمرىما حتى يريا ويفخرا بما أنجبا  أطال اهلل في  إلى والدي الكريمين

 زوجي الذي ساندني ليس فقط في ىذا العمل بل في حياتي كليا  إلى  

 إلى عائلتي مرابط وف الح كل باسمو

 إلى أجمل وأصغر سببين في تأخيري في إنجاز العمل إبني أحمد ساجد ورتال.

 إلى روح أخي وزميلي في الدراسة وسندي في ورق لة الشييد جمال مالكي

 درسوني من االبتدائي إلى الجامعةإلى كل الزمالء وكذا األساتذة الذين  

 إلى كل من لم يبخل علي ولو بكلمة إلتمام ىذا العمل وأسأل اهلل أن يرزقني األجر عليو.

 

 

 
 



 

 
 

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني  
 برحمتك في عبادك الصالحين

كمو أوال هلل سبحانو وتعالى عمى كل نعمو التي وىبني إياىا، والشكر والثناء  الحمد      
وأشكرك ربي عمى نعمة الصحة التي وىبتيا لي حتى تمكنت من إتمام ىذا العمل الذي 

 أسألك أن تجعمو في ميزان حسناتي. فمك ربي مني كل الحمد والشكر
كبارا عمى وأول من أريد أن اشكره وانحني لو  ،ومن لم يشكر الناس لم يشكر اهلل احتراما وا 

الذي طالما تحممني في لحظات  البروفيسور بلقاسم سالطنيةجيده الذي بذلو ىو مشرفي 
راحتو التي دائما ما أزعجو فييا طيمة إشرافو سواء عمى مستوى الماجستير أو الدكتوراه، فمك 

 يا مشرفي جزيل الشكر وموفور الثناء عمى أنني كبرت عمميا بين يديك.
ى بالشكر الدكتور بن نوار الصالح الذي استقبمني وشجعني فيو بحق مثال العطاء ثم لن أنس

بدون مقابل، وكذا األستاذ الدكتور دبمة عبد العالي الذي كان والزال كبيرا في عيني، فجعل 
 اهلل ما قدمتماه لي من نصائح وتوجييات في ميزان حسناتكم.

األستاذ الدكتور محي الدين مختار الذي  دون أن أنسى أن أقف وقفة إجالل وترحم عمى روح
استفدت كثيرا من مكتبتو التي وىبيا لقسم العموم االجتماعية واإلنسانية بجامعة قاصدي 

 مرباح بورقمة، فالميم أكتب لو أجرا عمى كل حرف كتبتو من كتبو أو أطروحاتو.
لذين ال أحصي وقفاتيم وبعدىما يأتي الشكر لكل العائمة التي أمدتني بالدعم والتشجيع وا    

في الدنيا واآلخرة، وكذا الزمالء وكذا المسؤولين عمى قطاع  خيرااهلل  جزاكمإلى جانبي وأقول 
التربية بوالية بسكرة وكل من كان كمفردة من عينة الدراسة الذين ساىموا في إتمام ىذا 

 العمل.
كل من ساىم من قريب أو بعيد في إتمام ىذا العمل ولو بكممة كانت دافعا لي  إلى      

 إلتمامو.
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ةــــات الدراســممخص  

 

 باللغة العربية ملخص الدراسة

، وذلك اطنييا وبأعمى المستويات الممكنةمن التعميم لمو  أكبر قدر ةحاليا إتاح كل دول العالم تريد       

بما توفر ليا من موارد مالية وبشرية، لجعل مظاىر التنمية موجودة فييا، وكذا لضمان استقرارىا وأمنيا 

 .ومكانتيا بين الدول

، مواطنييا لكل األساسيالدول المتقدمة وفرت التعميم ف. تحقيق ذلك تمكنت منمن الدول  ولكن قميل      

الشأن في أمريكا وبعض الدول  بل أصبحت الدراسة الجامعية متاحة لمعظم طبقات المجتمع كما ىو

 .الغربية

وتطوير  رًا من مشروعات تغييركثيفلمكافحة األمية بين مواطنييا.  دول العالم الثالث ما زالت تسعى بينما

منيم. وىذا يعزى إلى عوامل  لعجز المعممين عن القيام بالمطموب قسمالمناىج قد تحطمت عند باب ال

 والتكوين والتخطيط ...ألخ . كفاءةال:عمى رأسيا عدم يأتي

 

وعمى ضوء ما جاء سمفا ارتأينا أن يكون موضوع الدراسة المتناولة في ىذه األطروحة يدور في فمك       

نقاط ىي التنمية والتعميم والتطور، تحت عنوان: الوضعية االجتماعية لمموارد البشرية في الجزائر وتم أخذ 

وىذا خالل السنة الدراسية  ياأساتذة قطاع التربية الوطنية بمختمف أطواره لمدينة بسكرة كعينة ل

0202/0200 . 

 

ليدف من الدراسة ىو الكشف عن األسباب التي أدت إلى تدىور الوضعية االجتماعية لفئة تعد ا      

فيي التي تقوم بتزويده بكل ما يحتاجو من فئات عمالية  ،ىي ركيزة كل بناء حضاري في أي مجتمع

 وجية نظر األساتذة أنفسيم ألنيم ىم أدرى بحاليم وحال قطاعيم.وتقنية وفنية. ولقد استقينا األسباب من 
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تنقسم دراستنا إلى سبعة فصول موزعة بين أربعة فصول في الجانب النظري والباقي في الجانب   

الميداني، كما اعتمدنا عمى المنيج الوصفي)الكم التحميمي( كمنيج رئيس في المنيجية المعتمدة مع 

مع البيانات من مقابمة ومالحظة واستبيان وتحميل مضمون بعض القوانين ذات استخدام كل األدوات لج

 الصمة بالموضوع.

في ظل التحوالت الحاصلة داخل المجتمع الدراسة انطمقت من تساؤل رئيس صياغتو ىي:        

 الجزائري ما هي أسباب تدهور الوضعية االجتماعية للموارد البشرية )األساتذة على وجه التحديد(

 العاملة في قطاع التربية والتعليم من وجهة نظرهم؟

: أدت الظروف المعيشية إلى زيادة تدهور الوضعية االجتماعية للموارد البشرية العاملة الفرضية األولى

 بقطاع التربية والتعليم.)للعينة(. 

 مؤشراتيا: الدخل، وكذا امتالك سيارة، نوع السكن وممكيتو، االقتراض......

إن ظروف عمل العينة ـ الموارد البشرية العاملة في قطاع التربية والتعليم ـ ليست : الثانية الفرضية

 سببا في تدهور الوضعية االجتماعية لها.

 مؤشراتيا: العالقة مع اإلدارة وباقي الزمالء، البيئة الفيزيقية، عدم توفر الوسائل التعميمية....

نظام الحوافز واألجور المعمول به في قطاع التربية هو ما أدى إلى تدني  ر: يعتبالثالثةالفرضية 

 الوضعية االجتماعية للموارد البشرية العاملة بها.
 ومؤشراتيا:  الحوافز، الترقية، الرسكمة)التكوين أو التربصات(، معرفة القوانين والتشريعات.....

 

لظروف المعيشية، نظام الحوافز واألجور المعمول وكانت النتائج التي تم التوصل إلييا ىي أن كل من ا

بو ىما سبب تدىور الوضعية االجتماعية لمموارد البشرية المتمثمة في أساتذة قطاع التربية بمدينة بسكرة، 

أما ظروف العمل التي يعمل في كنفيا فمم تكن السبب القوي في تدىور الوضعية االجتماعية لعينة 
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يسيل  العامل في قطاع التربية أن المورد البشري الجزائري رغمصحتيا  م تثبتلالفرضية  لذا فإنالدراسة 

عميو التأقمم مع كل الظروف الميم عنده أن تكون وظيفتو تضمن لو القدر الكافي من الدخل لتمبية حاجاتو 

 وأن تعطيو التقدير واالحترام بما يشبع غروره المعنوي.   

 ملخص الدراسة بالفرنسية

 

Le résumé 

Tous les pays du monde veulent offrir à leurs citoyens la meilleure 

éducation possible, en mettant à disponibilité toutes les ressources humaines et 

financières. Cela afin de faire apparaître les aspects de développement et assurer 

la stabilité et la sécurité des Nations et ainsi maintenir leurs positions parmi 

elles.  

Cependant, peu de pays sont arrivés à ces fins. Les pays développés ont pu 

fournir une éducation de base à tous leurs citoyens, même en ce qui concerne les 

études universitaires qui sont accessibles à toutes les classes de la société, à 

l’instar des Etats-Unis d’Amérique et quelques pays occidentaux. 

 

Quant aux pays du tiers monde, ils luttent toujours contre l’analphabétisme. 

En effet, beaucoup de programmes scolaires ont été voués à l’échec dès le 

départ, à cause de « l’incapacité des enseignants à les appliquer ».  

Cette dernière est due à plusieurs facteurs à leur tête, l’incompétence, la 

faible formation et la mauvaise planification ainsi qu’à d’autre processus. 

Le sujet de cette étude, qui traite le développement et l’éducation, est 

intitulé : ‘’la situation sociale des ressources humaines en Algérie’’. Les 

enseignants permanents relevant du Ministère de l’Education Nationale au 

niveau de la ville de Biskra, en fonction durant l’année scolaire 2010/2011,ont 

été pris comme échantillon d’étude.  
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L’objectif de cette étude est la découverte des causes menant à la 

dégradation de la situation sociale d’une tranche considérée comme la pierre 

angulaire de toutes les civilisations, puisque elle les dote par ce dont elle a 

besoin, notamment les groupes d’ouvriers, les techniciens etc. Nous avons 

recueilli les causes de ladite dégradation auprès des enseignants mêmes qui sont 

les mieux placés à connaitre les failles de leurs secteurs. 

 

Pour cette fin, nous avons opté principalement pour la méthode 

descriptive, ainsi qu’à d’autres moyens pour recueillir les données appropriées 

(interview, remarque, démonstration et analyse du contenu des lois liées à cette 

étude). 

 

La problématique fondamentale de cette étude est : « Dans le cadre des 

changements survenus au sein de la société algérienne, quelles sont les 

causes de la dégradation de la situation sociale des ressources humaines 

travaillant au niveau du secteur de l’éducation nationale (précisément les 

enseignants permanents relevant du Ministère de l’Education Nationale au 

niveau de la ville de Biskra, en fonction durant l’année scolaire 2010/2011) ? 

 

Première hypothèse : la dégradation des conditions de vie a engendré la 

croissance de la dégradation des conditions sociales de l’échantillon d’étude. 

Ces indices : le revenu, l’acquisition d’un véhicule, la possession d’un 

logement, les crédits etc. 

Deuxième hypothèse : les conditions de vie l’échantillon d’étude n’est pas 

les causes de la dégradation de sa situation sociale. 

Ces indices : La relation entre l’administration et l’échantillon d’étude, 

l’environnement physique, la disponibilité des moyens pédagogiques etc. 
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Troisième hypothèse : Le système des compensations et des salaires 

pratiqués par la tutelle de l’échantillon d’étude est le facteur ayant engendré la 

dégradation de ses conditions sociales.  

Ces indices : Promotions, recyclage (formations et stages), la connaissance 

des lois et des législations etc. 

 

Conclusion : Les résultats obtenus démontrent que les conditions de vie et 

le système des compensations des salaires appliqué sont les causes principales 

de la dégradation des conditions sociales de l’échantillon d’étude. 

 

Concernant les conditions de travail, elles n’étaient pas la cause principale 

de ladite dégradation. Ceci dit que l’hypothèse proposée  n’a pas été prouvée du 

fait que l’échantillon d’étude peut s’habituer à toutes les conditions de travail, 

l’essentiel que sa fonction lui satisfait ses besoins vitaux et lui octroie un 

minimum de respect. 
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 ملخص الدراسة باللغة االنجليزية

 

Abstract 

 

             Every country in the world wants to provide the greatest education for 

its citizens and with the highest possible levels, including the availability of 

financial and human resources in order to make aspects of development therein, 

and to ensure stability and security and its place among the nations. But only a 

few managed to achieve this. Developed countries have provided basic 

education to all its citizens, but university study became available to most 

classes of society, as is the case in the United States and some Western 

countries, but Third World countries still seeking to combat illiteracy among its 

citizens. Often many projects of change and curriculum development have 

crashed at the door of the classroom because of the inability of the teachers to 

achieve what they are requested to do. This is due to factors topped by 

inefficiency and configuration, lack of planning and other development 

operations that develop the teacher and can affect all aspects of the social 

community. 

 

       The scope of this study is issues related to development, education and 

development; however; the title of this thesis social status of human resources in 

Algeria where the sample selected for study is teachers from in various stages 

(secondary, middle and primary). The aim of the study is to reveal the reasons 

that led to the deterioration of the social situation for a class that represents the 

foundation of any civilized society where it provides society with all the 
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necessary labor and technical and artistic classes. The reasons were taken from 

the sources (teachers themselves) because they know everything about their 

situation and the state of their sector.  

 

          We went through the descriptive method, as well as the use of different 

tools to collect the data from the participants of the study being interviews, 

observation, questionnaire and content analysis of some of the relevant materials 

and laws related to the topic. 

 

         We started this study from the primary question: in the light of changes 

occurring within the Algerian society what are the reasons behind the 

deterioration of the social status of human resources (teachers specifically) 

operating in the education sector from the point of view of teachers? 

 

            The first hypothesis: living conditions led to a further deterioration of 

the social status of human resources working the education. 

 

Indicators:  income, as well as a car, the type of housing and ownership, 

borrowing and loan  

 

The second hypothesis: The working conditions in the education sector 

are not the cause of the deterioration of the social situation. 

 

indicators: the relationship with the administration and the rest of the 

fellows, physical environment, provide educational aids... 

 

Third hypothesis: The system of incentives and wages used in the 

Ministry of Education is the reason for the low social status of operating human 

resources. 
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Indicators: the upgrade, re-training (training and internship), knowledge 

of laws and regulations. 

 

             The results revealed are that all of the living conditions, as well as the 

system of incentives and wages applied are the cause of the deterioration of the 

social status of human resources of teachers in Education Sector in Biskra. The 

working conditions in which they work were not cause behind deterioration.  

 

the hypothesis is not confirmed because the Algerian human resource is 

easy going and can work in all conditions and cope with all the circumstances 

though what it is important is to ensure him/her sufficient income to meet their 

needs and to give appreciation and respect, including moral insatiable ego. 
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 ةـــــــــــالمقدم

التنمية ىذا المصطمح ومنذ ظيوره أخذ الكثير مف وقت الباحثيف والعمماء، ومف مختمؼ 

 مف الكثير اىتماـ تشغؿ تزاؿ ما التي اليامة، المواضيع مف التنمية موضوع يعتبرالتخصصات، إذ 

البناء والمحافظة عمى مسارىا التي تنشد  خاصة الدوؿ، مختمؼ في السياسييف المفكريف والباحثيف والقادة

 التطور وتحقيؽ إحداث العممية في ىذه ألىمية وذلؾ التقدمي التطوري وباألخص الدوؿ النامية منيا،

حالة مرغوبة بؿ ىي أمنية في حد ذاتيا،  إلى فييا مرغوب غير حالة مف لممجتمع والكمي النوعي االنتقاؿ

 .والحضاري لممجتمع وكذا حركيتو نحو البناء واالستقرار كما أف آثارىا تظير في نوعية اإٍلرث الثقافي

 

ومنو فكؿ عممية بناء يريد المجتمع القياـ بيا البد ليا مف تكاتؼ جيود كؿ المؤسسات فيو، خاصة 

في تربية وتعميـ وتنمية األجياؿ فكريا وبالتالي المجتمع ككؿ، وفي ي دور رئيس لياالتي فيي التربوية منيا 

أو مؤسسة تربوية تعميمية نجد األستاذ الذي سنرمز لو طمية دراستنا ىذه بالمورد البشري. قمب كؿ مدرسة 

ألننا أدركنا مف خالؿ المراجع الكثيرة التي وجدناىا أنو ىو المسير والقمب النابض لكؿ تنمية فكرية تحدث 

 وبالتالي االنتقاؿ بالمجتمع مف وضع ألحسف منو أكيد. 

 

الفتاكة،  األمراض مف أو التغذية سوء مف تعاني بشرية موارد بواسطة إحداثو يمكف ال االنتقاؿ وىذا

وىذا ما قصدنا بو في دراستنا ىذه بالوضعية  .الالزمة والخبرة العممية والكفاءة المعرفة إلى تفتقر أو

تربوية انتقاؿ أو بناء ال تعتمد عمى خطة أساسياتيا تأميف الموارد ال استراتيجيةاالجتماعية، إذ أف كؿ 

نما تعتمد عمى إعداد المعمميف واألساتذة وتحسيف فقط المادية )كتب، وسائؿ، مباني، حصص مالية...(  وا 

التنمية  مجاؿ في البشرية وكؿ ما لو عالقة بيا الموارد أىمية ظروفيـ المينية، والحياتية، ومنو تبرز

 نفس في والغاية ىو الوسيمة البشري العنصر كوف مف انطالقا وذلؾ الفكرية والتنمية ككؿ دوف مبالغة،
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البشرية  الموارد تنمية الحديث عف دوف التنمية عف الحديث يمكف ال نوإف وعميو التنمية، عممية في الوقت

دارتيا والتخطيط ليا،  .التنمية إلحراز وأساسي سابؽ شرط تعتبر البشرية الموارد فتنمية وا 

أصبح خمؽ وتطوير الموارد لذا ضمف محيط خارجي يتسـ بالحركة والتغير السريع، ويحدث ىذا 

ميما كاف نشاطيا في البشرية واالىتماـ بيا أمرا ضروريا ومحتما مف أجؿ تحقيؽ استمرارية المنظمة، 

فالموارد البشرية ىي مف يحدد فرص أي منظمة في البقاء واالستقرار كما أنو يحدد النسيج االجتماعي 

سواء كاف محميا أو قوميا  قدرتيا عمى المنافسة والتفوؽ عمى شبيياتيا مف منظمات في عالـ دائـ التطور

 .أو حتى دوليا

 

لذا أضحى الدور الذي يقوـ بو التعميـ والتربية ككؿ في مجاؿ تنمية الموارد البشرية أشبو بالمسممات 

ع أصبح يقاس بمستواه التعميمي المتقدـ وأفراده التي ليست بحاجة إلى البحث فييا والسؤاؿ عنيا، فالمجتم

المكونيف والمؤىميف والذيف يعطوف أكثر في مينتيـ التي أوكمت ليـ. فيظير محصمة جيود الكؿ في 

 تطور المجتمع في مختمؼ النواحي االقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية وغيرىا.

 

ة والتعميـ والموارد البشرية في عالقة تكاممية جاءت بعد كؿ ما قيؿ والذي فيو محاولة في ربط التنمي

جسدت الجانب  موزعة عمى سبعة فصوؿ أخذ منيا أربعة كفصوؿدراستنا لتؤكد عمى ىذا الطرح، و 

 النظرية لمرسالة ككؿ والباقي لمجانب الميداني ليا، ونوجز عناصرىا في النقاط التالية:

 

قمنا بوضع األوؿ: وفيو تناولنا تحديد موضوع الدراسة عبر مراحؿ ىي: إشكالية الدراسة، ثـ  الفصؿ

، األىداؼ لياسطرنا جممة مف  أيضا ،أىمية الدراسة وثـ إعطاء تبرير أسباب اختيار موضوع الدراسة

 وأخيرا أىـ المفاىيـ ذات الصمة بموضوع الدراسة.
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لمدراسة وفيو تكممنا عف المداخؿ  كفصؿ ثانياخؿ النظرية ثـ بعده مباشرة جاء فصؿ المد        

النظرية التي حاولت تفسير موضوع الدراسة، كيفنا بعضيا مع الموضوع خاصة وأنو يعتبر موضوع جديد 

مف حيث الطرح النظري والتطبيؽ الميداني، ووضعنا فيو مباحث تناولت عمى الترتيب: واألنساؽ المفتوحة  

ليكوف مدخؿ الموارد  العالقات اإلنسانيةمدخؿ الوظيفي و المدخؿ كسي) الصراع( و وبعده المدخؿ المار 

 .البشرية أخر مدخؿ لنختـ الفصؿ بخالصة لو

 

جاء ليتكمـ عف الموارد البشرية حيث بدأنا بعد التمييد في إعطاء مختمؼ  الفصؿ الثالث       

القة معيا، ثـ أىميتيا وقد توسعنا في ىذه التعاريؼ لمصطمح الموارد البشرية وكذا والمصطمحات ذات الع

النقطة بشكؿ كبير، بعدىا أدرجنا اآلليات التي بواسطتيا تتـ عممية تنمية الموارد البشرية، وألف عممية 

التنمية تتـ في محيط ومع أفراد فيناؾ عوامؿ مؤثرة عمييا وىذا ما سعينا لكشفو في ىذا العنصر، لنختـ 

دارتيا كمبحث أخير الفصؿ بذكر أىـ القطاعات  التي ليا دور فعاؿ في عممية تنمية الموارد البشرية وا 

 لتكوف الخالصة أخر ورقة فيو. 

  

فجاء كتتبع تاريخي لمسار قطاع التربية والتعميـ عندنا منذ  الفصؿ الرابعأما الفصؿ الذي يميو وىو 

لى غاية ولوجنا لأللفية الثالثة، مع التركيز عمى ما ت االستقالؿ عمؽ بمعمـ المرحمة االبتدائية واألستاذ مف وا 

تكويف وتطور كمي، وىذا الفصؿ قسمناه إلى أربعة مباحث بدأنا بمدخؿ مفيوماتي لكؿ ما مف شأنو أف 

يكوف لو عالقة بالتربية والتعميـ مف الناحية االصطالحية، لندخؿ بعده في مباحث تتناوؿ بالتحميؿ 

تعمؽ باألستاذ في مراحؿ تطور المنظومة التربوية مف قوانيف تنظـ المصبوغ بالصبغة السوسيوتاريخية ما 

 مينتو، وتطور كمي، وخطوات تكوينو وما جد فييا.
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كؿ مبحث في الفصؿ عبر عف فترة تاريخية ميمة في تاريخ الجزائر ككؿ إذ نجد المبحث األوؿ 

، وأخيرا المبحث 2666لى إ 2696، والمبحث الثاني تكمـ عف الفترة 2691إلى  2693تناوؿ الفترة مف 

 .3122إلى غاية تاريخ القياـ بالدراسة أي  2666الثالث مف

 

مجاالت بوىو يعد قمبيا وبدأناه أوال  اإلجـراءات المنهجيـة للدراسـة والمعنوف بػ الفصل الخامس

فروض الدراسة. مبحث  ىو الدراسة المتمثمة في المجاؿ المكاني والزماني والبشري ثـ أتبعناه بمبحث ثاني

لتكوف: عينة الدراسة التي ىي مف نوع العينة العشوائية الطبقية، وكيفية اختيارىا في المبحث الثالث. 

بعدىا أدرجنا رابعا: المنيج المعتمد في الدراسة. أخيرا وخامسا: أدوات جمع البيانات التي استعممت مف 

فكانت المالحظة المباشرة والتي تواجدنا لمقياـ بيا أجؿ جمع كؿ ما يتعمؽ باألستاذ في منظومتنا التربوية، 

في بعض المؤسسات التربوية، والمقابمة التي كانت مف نوع المقابمة الحرة مع بعض األساتذة مف مختمؼ 

األطوار ومستشار التربية ومديري ثانويات بمدينة بسكرة، واالستبياف الذي كانت موزعة عمى أساتذة 

 ختمؼ المراحؿ.المنظومة التربوية عمى م

  

التي تـ جمعيا بدءا بالبيانات العامة، تفريغ الجداول وتحليل البيانات  وتضمفالفصل السادس أما 

التي ىي الفرضية  ثـ تفريغ وتحميؿ بيانات الفرضية األولى فالثانية، وصوال إلى آخر سؤاؿ آلخر فرضية

 .الثالثة

 

 على ضوء الطرح النظري والمنهجي للدراسةاستخالص النتائج وعنوف بػ  الفصل السابعأخيرا 

وضـ استخالص نتائج كؿ الفرضيات التي وضعت، ومنو تـ اإلجابة عف التساؤؿ الرئيس لمدراسة وىذا 

  كمو أصبغناه بقراءة سوسيولوجية.



ةـمقدمال  

 

  ج

 

فالخاتمة التي فتحنا بيا المجاؿ أماـ مف سيأتي مف باحثيف ميتميف سواء لنضع أخر ما نضع 

بعض التوصيات التي خرجنا  لنضعصعوبات الدراسة و ثـ وضعنا مجاؿ أو التخصص بالموضوع أو بال

بيا مف الدراسة الميدانية عمى وجو التحديد وذلؾ لمعالجة بعض النقائص عمى أف تكوف ىذه التوصيات 

الحؽ قابمة لمتطبيؽ الميداني، ثـ أدرجنا قائمة المراجع التي حاولنا قدر اإلمكاف أف ننوع فييا، لنختـ بالم

 وفييا مختمؼ الوثائؽ التي تـ االعتماد عمييا.
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 مشكلة الدراسة أوال: تحديد

 
جماعة ذات أىداؼ مشتركة الذي ىو  مجتمع صارت الشغؿ الشاغؿ لمفرد والمجتمعالإف تنمية 

خاصة وأنيا عممية شاممة تتكامؿ فييا كؿ العناصر مف اقتصاد وثقافة وسياسة وغيرىا مف القطاعات 

فيي إذا حتمية ومطمب ضروري عند المجتمعات النامية باعتبارىا وصفة مضمونة لعبور وتخطي التخمؼ 

وفي زمف قياسي، عممية لتحقيؽ فرص حياة كريمة لمجميع  فييومحاولة آمنة لمحاؽ ركب الدوؿ المتقدمة، 

وذلؾ مف خالؿ تعبئة وحشد مختمؼ الموارد المتوفرة واالستخداـ األمثؿ ليا وىذا كمو مف أجؿ دفع 

 المجتمع خطوات نحو األماـ ال خطوة واحدة.

في آخر  -التنمية-وتتـ العممية ككؿ عف طريؽ توظيؼ قدرات أفراد المجتمع التي سيستفيدوف منيا

دورا أساسيا في برامج لممشاركة كة سواء بالجيود الذاتية أو الجماعية، ألف المطاؼ، مما يستدعي المشار 

، فتكاثؼ الجيود ومشاركة نتج عنو االستقرار والمحافظة عمى المجتمعالتنمية المحمية والوطنية، مما ي

 الكؿ عامؿ ميـ مف اجؿ تحقيؽ ما يسطر لو خاصة إذا كاف لصالح الفرد. 

 

ولضماف المشاركة وبقوة في ىذه العممية الحيوية، نجد أف كثيرا مف الدوؿ اىتدت إلى أأمف طريؽ، 

كبيرا ىو التربية والتعميـ، إذ نجد أف عددا أال و وىو الطريؽ الذي قد يكوف الجـز بو صحيحا بأنو األوحد 

مف عماؿ وأساتذة، ألنيا مف الدوؿ قد حرصت ومنذ عقود عمى االىتماـ بو ودراستو واختيار األفضؿ لو 

أدركت أف التربية والتعميـ قطاع ناجع في التنمية االقتصادية واالجتماعية، ولف نبالغ إف قمنا في التنمية 

فجاء  تنوعت في أخر مراحؿ التخصص العممي في اآلونة األخيرة كما أنياالشاممة بكؿ أبعادىا المختمفة 

توقؼ عمى مدى سالمة فسالمة الموارد البشرية ت ،تخصص الموارد البشرية آخر تخصص ظير فييا

 النسيج التربوي في البمد.
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، ػالموارد البشرية ػمصطمح جديد يذا التضاعؼ االىتماـ في العشرية األولى مف القرف الحالي ب لذا

التي ما فتئت أف تكوف عمادة التطور والتقدـ الذي يطمح إليو الجميع، ومف بيف ىذا الكؿ نجد الجزائر 

احدة مف الدوؿ الطموحة الساعية وبشكؿ حثيث عمى جعؿ مظاىر التنمية بارزة في جميع قطاعاتيا كو 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية، فيذه العممية تحتاج إلى أفراد يمتمكوف ميارات وخصائص معرفية 

نمية مف إمكانيات ومينية حديثة ودقيقة، األمر الذي جعؿ الجزائر تحاوؿ توفير كؿ ما تحتاجو عممية الت

 .مادية وبشرية

 

الموجودة فيو و لموارد البشرية ىي القوى الفاعمة في المجتمع وداخؿ أنشطتو وقطاعاتو المختمفة إف ا

وتزداد فاعميتيا وقدراتيا عمى االنجاز والتطبيؽ الصحيح لألعماؿ الموكمة ليا حيف يتـ تنمية قدراتيا التي 

المجتمع المينية والوظيفية، لذا فالسبيؿ إلى ذلؾ حسب المختصيف تتالءـ واستعداداتيا وتمبي حاجات 

مداد الموارد البشرية بكؿ ما ىو  يكمف في التخطيط واإلدارة )التسيير( والتنمية التي تعمؿ عمى تطوير وا 

 جديد مف معمومات في قطاعيا وعف مختمؼ ما تحتاجو لنيضة واستقرار األمة التي ىي في كنفيا. 

 

أي كاف أف المجتمع الجزائري قد مر خالؿ مسار تطوره الحضاري بمراحؿ امتازت ال يخفى عمى 

الحياة بأبعادىا المختمفة، ولمحو أثار المؤثرات التي لـ  أنماطبأحداث كاف ليا أثرىا الكبير والواضح عمى 

ر يتغيالولة بكؿ ما أوتيت مف إمكانيات، إلى تكف تصب لصالح بناء المجتمع ورفاىية أفراده، عمدت الد

حداث التعديالت في كؿ القطاعات الفاعمة فييا، واتجيت صوب التخصيص  عف طريؽ سف القوانيف وا 

والدقة في كؿ زواياه، مما جعؿ مف المؤسسات تطمب التخصص الدقيؽ عند اختيار عماليا وفنيييا وحتى 

ولعؿ قطاع التربية يحتاج   اإلدارييف منيـ فصارت الجودة واإلتقاف مف المعايير المطموبة أكثر مف غيرىا،

كانت وال تزاؿ معترفا خاصة وأف حقيقة أف المعمـ كاد أف يكوف رسوال إلى ىذه المعايير أكثر مف غيره، 
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لكف البد ليذا الرسوؿ مف أجؿ تأدية رسالتو عمى أكمؿ وجو أف نوفر لو شروطا ومحيطا مناسبا حتى بيا 

تو التي اختار مف أجميا التعميـ كمينة تحفظ لو كرامتو ال يبقى في جياد مستمر مع أمور تتعارض ووظيف

ومركزه في المجتمع. وكذلؾ مف أجؿ توجيو كؿ طاقتو وخبرتو نحو الوجية المناسبة وىي بناء أفراد 

 يستطيعوف أف يحمموا لواء تنمية مجتمعيـ في المستقبؿ ويديروا عجمة التقدـ والتطور بكؿ ثبات.

 

وىي التسمية الحديثة التي أطمقت في منظومتنا التربوية في مختمؼ المراحؿ فيذا المعمـ أو األستاذ 

عمى كؿ مف يمنيف مينة التدريس والتعميـ، يحتاج أكثر مف غيره لمتكويف والتدريب واالعتناء والتحفيز 

فدور المعمـ اآلف ليس مجرد تمقيف لممعارؼ ونقؿ لممعمومات بؿ تعدى األمر ذلؾ بكثير، فأصبح مبسطا 

ممعرفة المتجددة في كؿ وقت وحيف، وأحيانا كثير يكوف منتجا ليا بفضؿ االنفتاح التكنولوجي الذي قرب ل

المسافات إليصاؿ المعمومة في وقت قصير. أيضا مف وظائفو الحديثة نجد أنو ىو الغارس لقيـ مجتمعو 

قدراتيـ عمى بموغ الدرجات والقادر عمى التعامؿ مع المتعمميف لديو بخبرة أكبر مف أجؿ تحفيزىـ وتعزيز 

ذلؾ أف المدرسة مؤسسة مفتوحة عمى المجتمع تتأثر وتؤثر بكؿ ما يحيط بيا مف قطاعات مكونة العميا. 

لمنسيج المجتمعي، ومنو فاألستاذ أكثر الفئات تأثيرا بتحوالت المجتمع االقتصادية والثقافية والسياسية 

ارجيا والتي عبرنا عنيا في دراستنا ىذه بالوضعية ويظير ذلؾ جميا في مكانتو داخؿ المؤسسة أو خ

 االجتماعية.   

 

وعميو وبعد كؿ ما قيؿ خاصة وأف الموارد البشرية العاممة في قطاع التعميـ ىي المحرؾ األوؿ 

واألخير لكؿ عممية إنمائية قد تحدث في المجتمع، سنحاوؿ مف خالؿ ىذه الدراسة معرفة الظروؼ 

التي تعيش وتعمؿ فييا الموارد البشرية التابعة -المختمفة التي سبؽ وأف أشرنا إلييا بجوانبيا -االجتماعية 

لواحد مف أىـ القطاعات في المجتمع وىو قطاع التربية والتعميـ، والذي ىمو الوحيد إنتاج منتج بشري إذا 
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اختاره، وذلؾ ما التحؽ بسوؽ العمؿ أصبح فاعال وقادرا عمى استيعاب كؿ ما ىو جديد في المجاؿ الذي 

الذي مف أجؿ توفير حياة الرفاىية التي ىي منى كؿ فرد وأمة، وتأثيرىا عميو داخؿ المؤسسات التعميمية، 

 يكوف واضحا في زيادة نشاطو ومردوديتو.

 

أننا انطمقنا مف إشكالية مفادىا أف الوضعية االجتماعية لمموارد البشرية العاممة في قطاع التربية 

والبد لنا كباحثيف أف نبحث عف كبرى أسباب تدىورىا مف أجؿ إيجاد الحموؿ المناسبة  والتعميـ متدىورة

لمعالجتيا وتنمية القطاع عؿ منتوجو الذي سيطرح في المجتمع بمختمؼ قطاعاتو ومستوياتو يرقى 

 لممعايير المطموب ويؤدي الوظيفة الممقاة عمى عاتقو.

ولوجي أو ماكروسوسيولوجي في تحميؿ موضوع وميما كاف مستوى التحميؿ سواء كاف ميكروسوسي

ني الوضعية دالغاية ىنا تسميط الضوء عمى مواطف الضعؼ والقوة مف أجؿ إيجاد أكثر مسببات ت دراستنا،

عمى التحميؿ الكمي لموضوع الموارد البشرية إذا فقد اعتمدنا  االجتماعية مف وجية نظر االساتذة،

 (). نياية السنة الحادية عشر بعد االلفيفب تنتيي رة زمنيةووضعيتيا التي تعيش في ظميا طيمة فت

 

مف خالليا ، وسنحاوؿ تنمية الموارد البشريةوالدراسة التي ننوي القياـ بيا ستندرج ضمف تخصص 

تسميط الضوء عمى الواقع المعاش لمموارد البشرية في الجزائر دوف أف ننسى أف نربط موضوع 

باالختصاص الذي نزاولو أال وىو عمـ االجتماع، ويظير ذلؾ جميا في دراسة الحالة االجتماعية في بعض 

                                                           
))والنظرة التوفيقية بينيما وىذا مف وجية نظر كؿ مف بيير  والماكروسوسيولوجي طرحت نتالي روجو أف إشكالية الميكروسوسيولوجي

فيو كاف الشغؿ  الماكروسوسيولوجياىتـ بو صاحب نظرية اليابيتوس بيير بورديو، أما  ميكروسوسيولوجيوغوفماف، فال بورديو
 الشاغؿ لصاحب نظرية المسرح االجتماعي غوفماف. لالستزادة حوؿ ىذا الموضوع أنظر4

Natalie Rigaux, Introduction a la sociologie par sept grands auteurs, 2eme édition, éditions De 

Boeck université, 2011, Bruxelles, p113. 
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واألجور وكذا  جوانبيا وفقد اخترنا4 الظروؼ المعيشية التي يحياىا أفراد المجتمع ككؿ ونظاـ الحوافز

 ظروؼ العمؿ في المؤسسات التربوية التي يقضي فييا العامؿ بيا أكثر مما يقضيو في بيتو مع أسرتو.

الدراسة ستمس بالتحميؿ الوضعية مف الداخؿ والخارج لوظيفة معممي القطاع بمختمؼ  مف أجؿ ذلؾ

نما عم  ى مستوى المجتمع ككؿ.  مستوياتو عمى اعتبار أنيـ مورد بشري ىاـ ليس فقط في القطاع وا 

 

الدراسة تحتوي عمى تساؤؿ رئيس الذي ىو عمى فومنو وبعد كؿ ما تـ قولو في ىذه السطور 

 الصياغة التالية4

 

في ظل التحوالت الحاصمة داخل المجتمع الجزائري ما هي أسباب تدهور الوضعية االجتماعية 

 وجهة نظر األساتذة؟ لمموارد البشرية العاممة في قطاع التربية والتعميم من 

 ثانيا: أهمية موضوع الدراسة 
 

 

عند اختيارنا لموضوع الدراسة كنا قد ضننا أف األمر سيؿ ذلؾ أننا سبؽ وأف كانت التربية محور 

اىتمامنا سواء عمى مستوى الميسانس )عمـ اجتماع التربوي ( أو عمى مستوى الماجستير لما كانت دراستنا 

التربوية في الجزائر، لكف اآلف وعمى مستوى الدكتوراه فاألمر ظيرا صعبا لمغاية نظرا حوؿ واقع المنظومة 

 ألىمية الموضوع في حد ذاتو وتشعب متغيراتو.

ة الموضوع ي، عمى رأسيا جدعدة اعتباراتتأتي مف  التي نحف بصدد دراستيا إف أىمية المشكمة

، في المجتمع جد حساسظاما اجتماعيا يمعب دورا كوف النظاـ التربوي ن األىمية أتيت ، إذوأصالة البحث
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، لذلؾ بات ينظر إلى التربية عمى ففي تقدمو أو تخمفو نجد التربية والتعميـ المحور األساسي لمعممية ككؿ

 يجب حسف استغاللو في كؿ الظروؼ واألوقات. أنيا استثمار لمرأسماؿ البشري

 

رد البشرية في الجزائر مع تخصيص العمؿ عمى ايستقي موضوع دراستنا الحالة االجتماعية لممو 

دراسة الموارد الخاضعة لوصاية وزارة التربية أىميتو مف أىمية التربية والتعميـ في حد ذاتيا. إذ ال يخفى 

حداث قفزات نوعية لتغيير حاؿ األمـ مف  عمى أحد األىمية العظمى لمنظاـ التربوي مف أجؿ النيوض وا 

 الحسف إلى األحسف.

والجزائر حسب الكثيريف قد حاولت بكؿ ما أوتيت مف إمكانيات أف توفر لمقطاع كؿ ما يحتاجو ىو 

صالحات وتخصيص أكبر الميزانيات مف أجؿ القضاء عمى النقائص والمشاكؿ ال طاراتو مف رسكمة وا  تي وا 

 .مثال كاالقتصاد عمى باقي القطاعات الحيوية األخرى تأثر  يتخبط فييا القطاع، وىذه األخيرة

 

وعميو فإف ىذه اإلجراءات أتبعت حتى يصبح القطاع قادرا عمى إنتاج وتكويف أفراد يمكف االعتماد 

في تأثيرات ومؤثرات  لياظاىرة اجتماعية عمى أنو  والتعميـ بصفة خاصة يوصؼ أف التربية عمييـ،

 ،ي ليا دور رقابيمؤسساتو التلضوابطو و تخضع لفيي ػ أي التربية والتعميـ ػ ،المجتمع مف أحداث

في التغيير، مف موقع أنيا نظاـ اجتماعي شأنو شأف النظـ  ومف أدوات أداة فالمجتمع يعتبر قطاع دراستنا

، وىو بالتالي يدخؿ في في كؿ مرة وأستاتيكي( يديناميكبالتغيير والثبات)أي  المتسمةاالجتماعية األخرى. 

 وىنا تكمف أىمية موضوع الدراسة. عالقة تفاعؿ مع سائر النظـ االجتماعية األخرى.

 وقد سطرنا جممة مف النقاط التي تبيف أىمية الموضوع وىي4

ػ لـ يحظى ىذا الموضوع بشكؿ عاـ باىتماـ كبير مف طرؼ الباحثيف السوسيولوجييف، الميـ مقاالت 1

ر أو الحركات كالزيادة في األجو  محددة متناثرة ىنا وىناؾ في بعض الجرائد الوطنية التي اىتمت بنقاط
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االحتجاجية التي يقوـ بيا األساتذة، ولـ تعطي عناية لكثير مف النقاط والجوانب التي تتكمـ عف وضعية 

 الموارد البشرية في قطاع التربية والتعميـ.

ػ كما أف الحديث عف قطاع التربية والتعميـ عندنا مناسباتي، بشكؿ أوضح نقوؿ أف قطاع التربية والتعميـ 2

عند كؿ دخوؿ مدرسي، أو عندما يدخؿ موارده في إضرابات تيدد مستقبؿ أبناء المجتمع، أو مع  نيتـ بيا

، حيث يحظى بتغطية إعالمية واسعة عمى وجو التخصيص كؿ فترة تعمف فييا نتائج شيادة البكالوريا

 ويحتؿ العناويف الرئيسة في مختمؼ وسائؿ اإلعالـ خاصة المرئية منيا.

عية االجتماعية لمموارد البشرية بقطاع التربية إشكالية تحتاج إلى دراسة في ظؿ ػ تمثؿ دراسة الوض3

 التغيرات الحاصمة في المنظومة التشريعية والقيـ االجتماعية الحالية.

ػ أصبحت وضعية الموارد البشرية التي ستكشؼ عنيا الدراسة عند انتيائيا حديث العاـ والخاص، فيناؾ 4

لكف منتوج القطاع يظير فيو الكثير مف نقاط الضعؼ سواء عمى الصعيد  تحسف كما يقوؿ القائموف

 وىذا معناه أف الخمؿ يكوف إما في المنتوج نفسو أو في مف أنتجو. المغوي أو المعرفي.

ػ تبنت الجزائر في العقديف األخيريف لسياسة اقتصادية اعتمدت عمى االنفتاح وىي في حقيقة األمر 5

منيا إنتاجية البد لنا كباحثيف أف تكوف مواضيع لكثير مف الدراسات األكاديمية. سياسة استيالكية أكثر 

، وخير دليؿ ثقافة اختر مينة تضمف أكبر دخؿ بأقؿ مما غير الكثير مف المدلوالت السوسيوثقافية عندنا

 .جيد ال غير

نظريات وكؿ ما يتعمؽ ػ أما الجديد الذيف حاولنا أف نأتي بو مف خالؿ ىذه الدراسة ىو إسقاط مفاىيـ و 6

بتنمية الموارد البشرية عمى قطاع التربية والتعميـ ألف الكثيريف يروا أف تنمية الموارد البشرية خاصة بقطاع 

حاولنا دة فقط في المنظمات، لذا ، وأف الموارد البشرية موجو ال غير الصناعة أو لنقؿ النشاط االقتصادي

ا لكف في وكذا وصفيعمى مردوديتيا، لموارد البشرية وأثرىا في ىذه الدراسة أف نعالج مشكمة وضعية ا

 .قطاع التربية والتعميـ، وىذا ىو الجانب الحديث فييا، إذ البد أف يوصؼ كؿ عمؿ بالجدية في الطرح



 الفصل األول:                                                إشكالية الدراسة وإطارها المفاهيمي

 

15 

 

 :أسباب اختيار الموضوع لثا:ثا

 

 دراسة، فيي نابعة مف جممة النقاط لعؿ أبرزىا ىي4موضوع الأما عف أسباب اختيار 

  الرغبة في اإلطالع وبشكؿ أدؽ وأعمؽ عمى الوضعية التي ىي عمييا الموارد البشرية في الجزائر

وىو قطاع التربية الوطنية بمختمؼ  بصفة عامة والتابعة لقطاع لو أثره الكبير عمى باقي القطاعات

 .أطوارىا

 موضوع مع استخداـ أبجديات المحاولة ولو البسيطة مف أجؿ إثراء المكتبة العممية بدراسة تتناوؿ ىذا ال

 .سواء في الجانب النظري أو الميداني البحث العممي الصحيحة

  موضوع الدراسة بشكؿ عاـ اختير كوف التخصص الذي ينتمي إليو جديد بالنسبة لمباحثة، وبالتالي

ربية الميؿ لمثؿ ىذه المواضيع الحديثة مف شأنو أف يتيح لنا أفاؽ عممية جديدة خاصة التي تيتـ بالت

 وأنيا تعالج الموارد البشرية العاممة فييـ.كما كطريؽ آمف لبموغ التنمية 

  االستفادة العممية مف البحث في الموضوع الذي ىو قديـ جديد، فميما كتب عنو يظؿ قميؿ، ألف قطاع

مف  لتغيير.التربية والتعميـ يشيد الكثير مف التعديالت والتغييرات مما يجعؿ كؿ جديد قديـ فيو، ألنو دائـ ا

 .أجؿ استقرار كوادره والمحافظة عمى أركانو

 الموضوع تقتضي عمينا أف ندرسو مف الداخؿ خاصة بعد التحوالت االجتماعية واالقتصادية  أىمية

وحتى السياسية التي مست المجتمع الجزائري، بمعنى توظيؼ كؿ اآلراء المكتوبة مف ذوي االختصاص، 

 لكف بشكؿ مف التحميؿ والنقد الذي سيعطي صورة أقرب إلى الواقع.

 ع الجزائري في اآلونة األخيرة في بنائو االجتماعي واالقتصادي جعمت التطورات التي عرفيا المجتم

الكؿ في رحمة البحث عف منصب عمؿ ثـ المطالبة بتحسيف ظروؼ العمؿ فيو، وىذا مؤشر عمى التغير 

 االجتماعي الحاصؿ عمى مستوى المجتمع بشكؿ عاـ واألسرة بشكؿ خاص.
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 عالج مثؿ ىذا النوع مف المواضيع ذات العالقات مع النقص الممحوظ في الدراسات األكاديمية التي ت

 الكثير مف التخصصات )عمـ االجتماع، عمـو التربية، التسيير،...(.

  التعرؼ عمى التغيرات التي يمكف أف تمس بشكؿ جوىري الوضعية االجتماعي خاصة مع التشريعات

نظيـ المؤسسة التربوية عمى وجو األخيرة التي يضعيا أو يعطييا المشرع الجزائري في كؿ مرة مف أجؿ ت

 الخصوص.

  التميز بعمؿ يشبع غرور ممكة البحث والتقصي التي أوجدىا اهلل في نفسنا، فكاف اختيار الموضوع

 رىاف كاف البد لنا مف الفوز بو.

 

 :: أهداف الدراسةرابعا
 

سواء عند يضع أي دراسة عمى سكة البحث العممي الصحيحة، ىو وضوح األىداؼ المرجوة  إف ما

الباحث أو القارئ، ألف أىداؼ الدراسة تستمد مف مصادر عدة منيا مجاؿ التخصص ووضوح صياغة 

 اإلشكالية، لذا فقد تـ تحديد جممة مف األىداؼ لدراستنا ىذه، وىي مدرجة ضمف فئات وعمى النحو التالي4

 :أهداف عممية -1

ؿ مشوار الدراسة الجامعية ككؿ، سواء مف إذ كانت الغاية السامية ىي توظيؼ كؿ ما تمقيناه خال      

الناحية المنيجية أو مف ناحية طرؽ جمع المادة العممية ومعرفة الموارد البشرية العاممة في قطاع التعميـ 

مف الداخؿ وبالتالي إضافة اسـ لمدراسات يحمؿ الدقة والسالمة البنيوية مف جميع النواحي النظرية 

جيدة عمى تساؤالت الدراسة وكذا تأكيد صحة أو خطأ فروضيا، وكؿ ذلؾ والتطبيقية واإلجابة بطريقة 

 بطريقة منيجية صحيحة.
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كذلؾ الوقوؼ عمى اآلثار االجتماعية والمينية لموظيفة التي يقوـ بيا موارد قطاع التربية وبالتعميـ 

 ميما كاف نوع المنصب الذي يشغمو المورد4 إدارة، تدريس.

التوصيات والمقترحات لموقوؼ عمي المشاكؿ التي تعاني منيا الوصوؿ إلى وضع مجموعة مف 

المؤسسة التربوية ومحاولة التخفيؼ مف ىذه المشاكؿ مف خالؿ عممية تنمية الموارد البشرية العاممة في 

قطاع يضـ شرائح المجتمع الفعالة في بناء جيؿ قادر ومتمكف مف بناء سرح األمة الجزائرية ومواصمة ما 

 السابقة. بناه األجياؿ

أيضا إثراء المنطمقات النظرية والمنيجية التي تعرفيا الموارد البشرية اليوـ في الجزائر في تأطيرىا 

 وتفسيرىا لمظاىرة االجتماعية أال وىي الحالة أو الوضعي االجتماعية.

 
 :أهداف عممية -2

الوضعية االجتماعية التي ىي عمييا الموارد البشرية في القطاع ومدى  وتتمثؿ في الكشؼ عف     

صالحات متنوعة في  تأثيرىا عمى الكفاءة المرجوة منيا أثناء تأدية عمميا، خاصة وأنيا يعيش تغيرات وا 

مختمؼ المراحؿ التعميمية، كما سنحاوؿ الكشؼ عف خباياىا والنزوؿ إلى الميداف والتعرؼ عميو أكثر. 

 معرفة مدى تجاوب الييئة التدريسية مع اإلصالحات المطبقة أخيرا وىؿ زادت الكفاءة المينية ليـ.كذلؾ 

التقرب الميداني مف الموارد البشرية في قطاع التربية مف أجؿ التعرؼ عمى العوامؿ االجتماعية و 

 والمينية التي تقؼ دوف األداء الجيد لمممارسة المينية ليـ.
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  :أهداف شخصية -3

 النقاط التالية4 ونوجزىا ضمف

 

إرضاء الرغبة الممحة في معرفة مدى التحسف أو العكس لمحالة االجتماعية بأبعادىا المختمفة التي * 

طارات قطاع التصؽ بو عدد مف األوصاؼ عمى أنو مريض ويعاني مف مشاكؿ فيعيش في كن يا عماؿ وا 

تجعمو غير قادر عمى تمبية حاجات المجتمع رغـ الميزانية الكبيرة المخصصة لمقطاع، مع رسـ صورة عف 

والعممية ىي عميو القطاع وكذا عمالو بمختمؼ مراتبيـ المينية التي واقع بكؿ أمانة، وكذا تحديد الصورة ال

 في ظؿ التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي يعيشيا المجتمع الجزائري ككؿ.

*معرفة رأي الموارد البشرية التابعة لقطاع التربية والتعميـ حوؿ مدى إسياـ التحوالت والتغييرات في 

وكذا معرفة تحسيف حاليـ والقضاء عمى مشاكميـ االقتصادية والصحية واالجتماعية التي تعيؽ عمميـ، 

 رأي أىؿ القطاع عف واقع قطاعيـ.

 

ويبقى اليدؼ الشخصي األسمى ىو تقديـ أطروحة مطابقة لمشروط الواجب توفرىا ضمف أي عمؿ 

جاد وصحيح، خاصة وأف الموضوع قد اعتبره الكثيروف مجازفة صعبة التحقيؽ وفي اآلجاؿ المحددة 

 .موارد البشريةإلنجاز أطروحة دكتوراه في عمـ االجتماع تنمية ال

 

 خامسا: بعض المفاهيم ذات الصلة بموضوع الدراسة
 
 

أثناء عممية البحث عف المراجع التي تتحدث عف موضوع الدراسة، وسواء كانت مراجع أساسية 

ذات الصمة بموضوع الدراسة األساسي أو غير أساسية وليا عالقة مباشرة أو غير مباشرة مع موضوع 

ع التربية البحث الذي ىو موسوـ بػ الوضعية االجتماعية لمموارد البشرية في الجزائر خاصة العاممة بقطا
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والتعميـ ومف وجية نظر األساتذة عمى وجو التحديد، وجدت أف ىناؾ الكثير مف المفاىيـ ذات الصمة 

 بالمفاىيـ الرئيسة لمدراسة خاصة مع مفيـو المورد البشري.

لذا ومف خالؿ ما تمقيناه مف تكويف أصبح لدينا شبو يقيف أف تحديد المفاىيـ لو مف األىمية ماال 

 يا ليست خطوة لمؿء الفراغ أو تضخيـ حجـ الرسالة. يدع لمشؾ أن

 

تحتاج كؿ دراسة إلى ضبط المفاىيـ األساسية التي تعتبر بصورة دقيقة عف فحوى البحث، لذا ال 

ينبغي تجاوز تحديدىا تحت أي ظرؼ، وميما كاف تخصص البحث خاصة في البحوث االجتماعية 

ىات والمدارس، وعميو يمكف القوؿ أف المفاىيـ ىي وعممية التحديد ىذه صعبة بسبب اختالؼ االتجا

 بمثابة السكة التي يسير عمييا الباحث لموصوؿ إلى مبتغاه، لذا البد مف تحديد المفاىيـ المتعمقة بدراستو.

"الرأي أو مجموعة معتقدات حوؿ شيء معيف كما يمكف تعريفو باالسـ   conceptونعني بالمفيوـ4

 (1).نفسو ي ىي مف صنؼ واحد أو الذي يطمؽ عمى الصنؼالذي يطمؽ عمى األشياء الت

وما نعمؽ عميو لما نقوـ بقراءة ىذا التعريؼ، أنو تعريؼ كبير وغير دقيؽ فال توجد أي إشارة 

 لمصدر تكوف ىذا الرأي عمى حد قولو.  

 

نأخذ تعريؼ سميرة أحمد السيد لممفيـو وىو بتعريؼ أدؽ "رمز يمثؿ فئة أو رتبة تـ تجريدىا  وعميو

 (2).وتشكيميا معرفيا مف خبرة مر بيا الشاخص بشكؿ مباشر أو غير مباشر

 وجعمو يعمـ عمى عناصر الفئة. وعميو فالمفيـو يأتي بعد خبرة مر بيا الفرد حتى يتمكف مف بمورتو

                                                           
 .221، ص 1991، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 3، طقاموس عمم االجتماععبد اليادي الجوىري، ((1
 .31، ص 1331، مكتبة الشقري، المممكة العربية السعودية، 1، طاالجتماعمصطمحات عمم سميرة احمد السيد، ((2
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لعديد مف المفاىيـ بيف ما ىو أساسي في الدراسة وبيف ما ىو مكمؿ ال يمكف ودراستنا تحوي ا

بمطمؽ األحواؿ تجاىمو، وفي ىذا الجزء سنقـو بذكر فقط التعاريؼ اإلجرائية لمدراسة، عمى أف يتـ التوسع 

 ينا4فييا في الفصوؿ النظرية لمدراسة، وأوؿ تعريؼ إجرائي نقدمو ألوؿ مفيـو في دراستنا التي بيف أيد

 
 4التربية -1

 
عممية منطقية إلحداث تغييرات إف التعريؼ الذي نتبناه في دراستنا ىو أف التربية4  التعريف اإلجرائي:

مرغوب فيها في سموك الفرد من أجل تطور متكامل لشخصية في جوانبها المختمفة: الجسمية والعقمية 

 (1).واالنفعالية واالجتماعية

خالؿ التعريؼ نجد انو قد وضع جميع العناصر التي تدؿ داللة واضحة عمى معنى التربية الذي نريد  مف

 أف نتبناه في دراستنا.

 
 :النظـام التـربوي -2

 
يشير إلى النظاـ الذي يتضمف المعايير  EDUCATIONAL INSTITUTIONأما النظاـ التربوي فيو

والقواعد والقيـ المحددة ألدوار القائميف بعممية التربية سواء الرسمية والمتعمميف ىذا باإلضافة إلى أساليب 

 (2).ووسائؿ وطرؽ التربية المستخدمة في المجتمع

سمية أو غيرىا ويبيف أف النظاـ لقد اشتمؿ التعريؼ الجوانب التي بيا يتحدد دور القائميف بالتربية سواء الر 

في التربيةوىو  اإذ لكؿ مجتمع أساليبو ووسائمو التي سيستخدمي -المجتمعات-يختمؼ بإتالؼ الجماعات 

 التعريؼ اإلجرائي لمدراسة.

                                                           
 .11، ص1333، دار الفكر العربي، القاىرة، مفاهيم ومبادئ تربويةعمي راشد، ((1
 .65سميرة أحمد السيد، مرجع سابؽ، ص ((2
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 4التنمية -3
 

الييئة األمـ المتحدة عمى أنيا4 العممية المرسومة لتقدـ المجتمع جميعو اقتصاديا واجتماعيا،  عرفتيا

 معتمدا أكبر اعتماد ممكف عمى مساىمة المجتمعات المحمية ومبادئيا.

وأضافت الييئة عمى أنيا العمميات التي يمكف بيا توحيد جيود المواطنيف والحكومة لتحسيف 

الجتماعية والثقافية في المجتمعات المحمية ومساعدتيا عمى االندماج في حياة األمة األحواؿ االقتصادية وا

 (1).والمساىمة في تقدميا بأكبر قدر مستطاع

 

 :الموارد البشرية -4
 

مجموعات األفراد المشاركة في رسـ أىداؼ  يعرؼ حسف إبراىيـ بموط الموارد البشرية عمى أنيا >>

نجازات العماؿ التي تقوـ بيا المؤسسات وتقسـ ىذه الموارد إلى خمسة مجموعات  وسياسات ونشاطات وا 

 وىي التالية4 

 .الموارد القيادية.2.الموارد االحترافية.                        1

 باقي الموارد المشاركة.. 4اإلشرافية.                          .الموارد3

 (2) .االتحادات العمالية.5

>> يقصد بالموارد البشرية تمؾ الجموع مف األفراد المؤىميف ذوي الميارات والقدرات المناسبة 

ألنواع معينة مف األعماؿ والراغبيف في أداء تمؾ األعماؿ بحماس واقتناع<<، مف ذلؾ نتعرؼ إلى 

 البشرية ىما4صفتيف أساسيتيف في تركيب الموارد 

 أ.صفة القدرة عمى أداء األعماؿ.

                                                           
 .10، ص2002الفكر العربي، مصر، ، دار التنمية البشرية بالتعميم والتعمم في الوطن العربيابراىيـ عصمت مطاوع، ((1
 .16 ص ،2002، دار النيضػة العربيػة، بيروت، 01، الطبعةإدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجيحسف إبراىيـ بموط، ((2
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 (1)ب.صفة الرغبة في أداء األعماؿ<<

 
 4تنمية الموارد البشرية -5
 

عمى أنيا4 زيادة عممية المعرفة والميارات والقدرات لمقوى العاممة والقادرة عمى العمؿ في جميع  تعرؼ

المجاالت والتي يتـ انتقاؤىا واختيارىا في ضوء ما أجري مف اختبارات مختمفة بغية رفع مستوى كفاءتيـ 

 (2).اإلنتاجية ألقصى حد ممكف

 

يجابية في جميع جػوانب حيػاة األفػراد العممية والفنية فتنمية الموارد البشرية تضـ إحداث تغيرات إ

والسموكية مف خالؿ زيادة معرفيـ ومياراتيـ قدراتيـ واستثمارىا بطريقة فعالة مف أجؿ ضماف أقصى 

 درجات األداء الوظيفي ليـ.

 

 رأس المال البشري: -6

 
والذي يقصد بو الخبرات المتراكمة والميارات  Human capitalأو ما يعرؼ بالمغة االنجميزية 

والقدرات االبتكارية واإلبداعية وجميع المؤشرات التي تتعمؽ بمقدرة األفراد عمى األداء بؿ عمى التميز في 

 (3).األداء، ىذا باإلضافة لمعالقة المتميزة مع كافة األطراؼ الخارجية مثؿ المورديف والمساىميف والعمالء

ستنا تدخؿ ضمف ىذا المفيوـ فيي بحؽ عندنا رأس ماؿ بشري البد مف معرفة كيؼ لذا فعينة درا

 و.نستغمو ونستثمر في

                                                           
 .19، ص2002دار اليدى، الجزائر، ، تنمية الموارد البشرية، عمي غربي، بمقاسـ سالطنية، إسماعيؿ قيرة((1
 .136، ص2001، دار أسامة، األردف، إدارة الموارد البشريةفيصؿ حسونة، ((2
، منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، قيم ومعتقدات األفراد وأثارها عمى فاعمية التطوير التنظيميأمؿ مصطفى عصفور،  ((3

 .12، ص2002مصر، 
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 : رأس المال الثقافي -7
ىناؾ غير النقود تحتسب في الحياة، حيث يرى بورديو أف رأس الماؿ الثقافي والذي يقصد بو الشيادات 

ؿ في شبكة العالقات ويعتبراف في كثير مف والمعارؼ، وآداب السموؾ. أما رأس الماؿ االجتماعي فيتمث

 (1).األحياف أكثر فائدة مف رأس الماؿ االقتصادي

 
 أداء المعمم -8
 

لمعمـ أو األستاذ أو ثـ أداء اوسنركز في ىذا المصطمح عمى إعطاء أوال تعريفا لمصطمح ألداء الوظيفي 
 .لنقؿ المدرس بصفة عامة

بأنو كؿ النشاطات التي يؤدييا الفرد المشارؾ في موقؼ ما  Goffmanغوفمان4 عرفو األداء الوظيفي

 (2).وتساعده في التأثير في األفراد أو المشاركيف اآلخريف

أو خارجو،  -القسـ–4 يشير إلى سموؾ أثناء مواقؼ لمتدريس سواء داخؿ الفصؿ أداء المعممتعريؼ 

مف أفعاؿ أو إستراتيجية في التدريس، أو ويالحظ أف ىذا األداء ىو ترجمة اإلجرائية لما يقـو بو المعمـ 

في إدارتو لمفصؿ أو مساىمتو في األنشطة المدرسية أو غيرىا مف األعماؿ أو األفعاؿ التي يمكف أف 

 (3).تسيـ في تحقيؽ تعمـ الطالب

 إذا فاف األداء ىو عبارة عف سموؾ في موقؼ معيف وضمف نطاؽ جغرافي محدود.

 
 
 

 

                                                           
، ترجمة إياس الكبرى إلى الشؤون اليومية أعالم وتواريخ وتياراتعمم االجتماع من النظريات فيميب كاباف وجاف فرانسوا دورتييو، ((1

 .221،  ص 2010حسف، دار الفرقد، دمشؽ، 
، دار الحامد لمنشر والتوزيع، الصراع بين القيم االجتماعية والقيم التنظيمية في اإلدارة التربويةعبد اهلل عقمة مجمي الخزاعمة، ((2

 .32، ص2003األردف، 
 .23، ص2003، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، معجم المصطمحات التربوية والنفسيةخروف، حسف شحاتة وآ((3
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 4اإلستراتيجية -9
 

ىي مجموعة القرارات والتصرفات اإلدارية التي توجو أداء المنظمة في األمد  strategyاإلستراتيجية

 (1).الطويؿ

 مف خالؿ ىذا التعريؼ نجد أف اإلستراتيجية ليا وظيفة التوجيو مع تحديد العامؿ الزمني.

 
 4الوضعية االجتماعية -11
 

التعريؼ اإلجرائي لموضعية االجتماعية4 ىي ذلؾ المستوى الذي يضـ مجموعة مف العناصر الثقافية 
 . موقع المعمـ في النسؽ االجتماعي والتربوي، فييوالعممية واالقتصادية... التي يعيش ضمنيا الفرد

                                                           
، دار الكتاب العالمي وعالـ الكتب الحديث، إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجيعادؿ حرحوش صالح ومؤيد سعيد السالـ، ((1

 .04، ص 2006األردف، 
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 تمهيد:
 

نحف نمج دراستنا في جزئيا الثاني والذي فيو سنحاوؿ أف نعطي كؿ وجيات النظر التي حاولت  ىا

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أف تفسر موضوع دراستنا الذي يدور في فمؾ عمـ االجتماع وصميـ 

 .الموضوع يتمثؿ في الوضعية االجتماعية

ا جدا، مما أحدث تراكما معرفيا في ىذا لقد جاء التراث النظري في عمـ االجتماع شاسعا وواسع

الحقؿ وفي كؿ تخصصاتو، وما ييـ في ىذا الموضوع خاصة في ىذا الجزء مف الدراسة ىو البحث عف 

كؿ ما توصؿ إليو الفكر والعمماء مف نظريات تحاوؿ أو حاولت أف تفسر وبشكؿ متكامؿ العناصر 

ى، وىذه النظريات وعمى اختالؼ منطمقاتيا المكونة لممجتمع مف جية وموضوع دراستنا مف جية أخر 

وأىدافيا التابعة لممدرسة أو االتجاه الفكري السوسيولوجي الذي أوجد أفراده ىذا المسمؾ النظري أو تمؾ 

الغاية منو وبشكؿ فعاؿ ىو محاولة رصد التغيرات والحموؿ التي مف خالليا يمكف أف نغير أو ننمي أو 

لى أيف يتجيوف بسموكاتيـ التي تؤثر في غيرىـ ممف ىـ نفيـ عمى األقؿ المجتمع وأفرا ده كيؼ يسيروف وا 

 حوليـ.

 ( 1):قاؿ بيار بورديو في عبارة شييرة لو

 

 النظرية بدون بحث إمبريقي خواء، والبحث االمبريقي بدون نظرية هراء
 

مف ىذه المقولة التي تقوؿ أنو البد لكؿ باحث عف الحقيقة بطريقيا المنيجي الصحيح أف  انطالقا

 يحدد إطارا نظريا يستند عميو في مجموع مراحؿ بحثو.

 وألف كممة اإلطار النظري تحمؿ في ثناياىا لفظة النظري وىو مف أصؿ كممة النظرية.

                                                           
، تحرير أحمد زايد، موقع مجموعة من الدراسات والبحوث في عمم االجتماعمجموعة مف أساتذة عمـ االجتماع الجامعات المصرية، ((1

 .266كتب عربية، نسخة إلكترونية، ص 
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الدكتور محمد مف العمماء مف بينيـ  وقد عرفت النظرية في كثير مف المرات ومف طرؼ العديد

عمى أنيا: مجموعة مف مبادئ وتعريفات مترابطة تفيد )تصوريا( في تنظيـ جوانب مختارة  عاطف غيث

مف العالـ االمبريقي عمى نحو منسؽ ومنظـ، إذ كاف ىيكميا مكونا مف قضايا مترابطة منطقيا وقابمة 

 (1) .لمتحقيؽ االمبريقي

الجانب االمبريقي لمنظرية دوف التطرؽ إلى أىميتيا أو الغاية المقصودة لقد ركز التعريؼ عمى 

 منيا.  

مفيوـ النظرية المرتكز عمى ثنائية قائمة عمى عنصريف: األوؿ تجريبي والثاني  كارنابوقد اقترح 

التي تتكوف مف معطيات المالحظة  نظري، معتبرا أف الجانب التجريبي متضمف لممعطيات المفيوماتية

ومعطيات مركبة أخرى، أما الجانب النظري فيتضمف كؿ ىذه المعطيات التي ال تستطيع لغة المالحظة 

 (2)المختزلة تضمنيا.

أكد التعريؼ السابؽ عمى أف النظرية البد أف تتضمف شقيف نظري وتجريبي بحيث كؿ منيما  لقد

يكمؿ األخر عف طريؽ تغطية النقص خاصة فيما يتعمؽ بالمالحظة كأوؿ أداة تستعمؿ عادة في البحوث 

 العممية.

 منسقا وعميو فيي كتعريؼ إجرائي: تمثؿ تراكما مترابطا ومفاىيـ وتصورات وقوانيف تأخذ شكال

ومرتبا بقصد تفسير األحداث االجتماعية وبمورة قوانيف منطقية ليا القدرة عمى التعبير عف الواقع 

 االجتماعي والتنبؤ بالمستقبؿ.

 

                                                           
، الجامعة المفتوحة، الجماىيرية العربية الميبية، النظرية االجتماعية جذورها التاريخية وروادهاياس خضير البياتي، ((1

 .62،63، ص ص6006طرابمس،
 .6، ص 2661، المركز الثقافي العربي، بيروت، االتصال التربوي وتدريس األدبميمود حبيبي، ((2



 المداخل النظرية للدراسة                                     الفصل الثاني:                      

 

65 
 

يشير تحميؿ التراث السوسيولوجي لدراسة التنظيمات في العصر الحديث عف مدى تركيز العمماء 

واعيا مما أدى إلى التركيز عمى تبايف المداخؿ أىؿ االختصاص عمى دراسة التنظيمات باختالؼ أن

والمنظورات التي يتبناىا كؿ واحد منيـ، وىذا ما انعكس إيجابا عمى ثراء وتنوع المداخؿ والمنظورات 

النظرية فنجد البنائية الوظيفية ونظرية الصراع، أو التيارات النقدية الحديثة التي جاءت كبدائؿ نظرية، 

ي أظيرت وبوضوح مدى التداخؿ بيف عمـ االجتماع وبيف عموـ أخرى كاإلدارة، وغيرىا مف المداخؿ الت

دارة األعماؿ. ومف خالؿ ما تـ جمعو فقد أشارت الكثير مف المراجع  واالقتصاد والتسيير، وعمـ النفس وا 

 أف دراسة المدرسة كتنظيـ تابع لقطاع التربية قد ظير جميا في بعض أعماؿ عمماء سوسيولوجيا المدرسة

، وغيرىـ الذيف ركزوا عمى أىمية توضيح المداخؿ أو النماذج النظرية Hoyle، وهاوليKingكنج أمثاؿ 

 التي تسعى لدراسة المدرسة، أو ما ينبغي أف يكوف عميو تنظيـ المدرسة.

ورغـ ندرة المراجع التي تفسر ىذا الطرح إال أننا سنحاوؿ أف نضع مجموعة مف المداخؿ عمى أف 

خير مدخال يكوف ىو المفسر لكؿ معمومة قد توجد سواء في الجانب النظري أو الميداني نتبنى في األ

 الذي فيو الكثير مف التحميؿ والنقد.

وفي ىذا الفصؿ ونظرا لكؿ ما قيؿ فقد خصصناه لمحديث عف كبرى النظريات التي تكممت بطريقة 

جتماعية بمؤشراتيا التي وضعناىا عمى مباشرة أو غير مباشرة عف الموارد البشرية، وتأثير وضعيتيـ اال

حياتيـ ككؿ ال عمى أدائيـ الوظيفي فقط الذي ىو محطة ال بد أف يمر عمييا الفرد ولكف ال يجب أف 

 يتوقؼ فييا طويال، ألف الفرد يمعب في حياتو اليومية أكثر مف دور ويحتؿ أكثر مف مكانة.

مجموعة مف النظريات واالتجاىات وأسقطتيا في االختيار  ناكوف قد وفقنمؿ أف نأو  ناولقد اخترت

عمى موضوع دراستي الذي يتضمف التربية والموارد البشرية والحالة)الوضعية(االجتماعية ككؿ، وىنا كانت 

تمكف مف تكييؼ النظريات مع موضوع الدراسة وربطيا بقطاع التربية عمى وجو نالصعوبة وىي كيؼ 

 التفصيؿ.
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ؽ المفتوحة ونظرية الصراع وبعدىا غريمتيا كما بحمو لمبعض أف يطمؽ لذا أوردت كؿ مف مدخؿ األنسا

 عمييا البنائية الوظيفية، ثـ وجدت أف اتجاه العالقات اإلنسانية قد يخدـ الموضوع مف الناحية النظرية، 

 وفيما يمي تأتي أفكار ىؤالء بشيء مف التفصيؿ:

 

 األنساق المفتوحة أوال: مدخل

 

 :وتعريؼ النسؽ بأنالبدء يمكف لذا  ،وأوؿ ما سنستيؿ بو ىو مدخؿ األنساؽ المفتوحة

" مجموعة مف الوحدات المترابطة والمتفاعمة التي تتكامؿ لتحقيؽ ىدؼ ػ مشترؾ في إطار وحدة إجتماعية 

 معينة.

 :، ونوجز الخصائص فيميما كانت الوحدة االجتماعية التي تضموخصائص ولكؿ نسؽ 

  عف األنساؽ األخرى. هه التي تميز نسؽ حدودلكؿ 

 نغالقات والنسؽ المفتوح لو إنفتاحات  . ووا 

 نمو األىداؼ اإليجابية والسمبية.ػمف خالؿ التفاعؿ بيف األنساؽ ت 

 مخرجات األنساؽ تعود إلية مرة أخرى لتؤدي وظيفة معينة " التغذية العكسية . " 

  قمية، والنفسية، والخمقية" .التالية " الجسمية، والعالنسؽ اإلنساني يتشكؿ مف األنساؽ الفرعية 

 ة تعديؿ النسؽ اإلنساني نفسو.أىمي 

 تؤدي دورًا معينًا. مف معوقات النسؽ وجود أنساؽ فرعية راكدة ال 

 :ف في المواقؼ التاليةمتك ؿكامش نسافاإلوقد تعترض 

 ي طاقة اإلنساف ذاتيا.وجود عجز ف 
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  الفرعية. عجز في توازف األنساؽوجود 

 نغالقات نساؽ غير سوية أبما يسمح إما بدخوؿ مدخالت واردة مف  وعدـ تناسب إنفتاحات النسؽ وا 

 ا.غير مرغوب فيػي

 دخالت النسؽ اإلنساني مع مخرجاتوعدـ تناسب م. 

 :فيي حسب ما وجد ىـ المفاىيـ في ىذه النظريةأأما عف      

 كافة عمميات التدخؿ الميني. كوسيط لممارسة: العالقة 

  ًتحديد األنساؽ عف  يتـ ،الحدود: ويعني الفصؿ بيف األنساؽ المتداخمة في الموقؼ تماما

حوؿ مجموعة مف  طريؽ الحدود، وتعرؼ الحدود عمى أنيا خط يكمؿ امتداده دائرة كاممة

المتغيرات أكثر مف  المتغيرات بحيث يكوف تبادؿ الطاقة والتفاعؿ داخؿ الدائرة بيف ىذه

والحدود  ،حدود النسؽ ذلؾ الموجود بيف المتغيرات الموجودة داخؿ الدائرة وخارجيا عبر

 .خطوط وىمية ال وجود ليا وىي تستخدـ لتحديد نسؽ ما

  التآزر: ويعني القدرة عمى تحديد شبكة جديدة مف العالقات األفضؿ بيف األنساؽ وليس

 .احد دوف آخربالتركيز عمى و 

  اع: حيث أف كافة مشكالت اإلنساف تتفاعؿ فييا رغبات متعارضة، أو إتجاىاتالصر 

 (1).متناقضة

 استيراد وتصدير الطاقة  تحدث التغذية العكسية عف طريؽ عمميتي: التغذية العكسية

عمى عممية  وتعتمد األنساؽ .والتي عف طريقيا يتـ تفاعؿ األنساؽ مع البيئة الخارجية

 .التغذية العكسية لتقويـ أدائيا وتعديؿ مسارىا
                                                           

 62.11عمى الساعة  21/06/6026الدخوؿ أنظر الموقع االلكتروني تاريخ ((1
http://swmsa.net/forum/archive/index.php/t-104.html 
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العامة بأف الكؿ أكبر مف مجموع األجزاء المكونة لو، وأف االرتباط  كما تفترض نظرية األنساؽ

 األجزاء المكونة ألي نسؽ يؤدي إلى وجود خصائص جديدة في النسؽ ىي بالضرورة نتيجة بيف القائـ

اجتماعي قائـ تتكوف مف  المتبادلة بيف األجزاء المكونة لمنسؽ. فاألسرة كنسؽ ليذا االرتباط واالعتمادية

مجموعة مف األفراد. فالتفاعالت التي  مجموعة مف األفراد. ولكف األسرة تعني أكثر بكثير مف مجرد

وتضحية ىي أكثر بكثير مف تمؾ التي تحدث بيف  تحدث بيف أفراد األسرة مف مودة ورحمة وحب وعطؼ

مف األفراد أسرة، ولكف كؿ أسرة تتكوف مف مجموعة مف  مجموعة مف األفراد. وال تكوف كؿ مجموعة

 .األفراد

بأف أي تغيير يطرأ عمى أي مف األجزاء المكونة لمنسؽ فإنو يؤدي  وتفترض النظرية كذلؾ

عامة، كما يؤدي إلى حدوث تغيير في األجزاء األخرى تغيير في النسؽ بصفة  بالضرورة إلى حدوث

 النسؽ. وتفترض نظرية األنساؽ العامة بأف لكؿ نسؽ يوجد ىناؾ إطارا مرجعيا محددا، المكونة لنفس

سموؾ األفراد داخؿ  ويقصد باإلطار المرجعي مجموعة العادات والتقاليد والقيـ وكؿ ما مف شأنو أف يحدد

 .األنساؽ طار المرجعي يكوف ضروريًا لفيـالنسؽ، لذا فإف تحديد اإل

أف التطورات الحديثة في مجاؿ سوسيولوجيا المدرسة أو التنظيـ ككؿ قد كشفت عف أىمية دراسة 

المحيط الثقافي واالجتماعية أو البيئة الخارجية التي توجد فييا المدرسة أو يدرس في كنفيا المدرس ويعمؿ 

لنظريات السوسيولوجية الحديثة نجد مدخؿ األنساؽ المفتوحة التي داخميا الطاقـ اإلداري، ومف بيف ا

 بارسونز عف نظرية النسؽ أو نظرية الفعؿ االجتماعي حيث تركز ىذه النظرية انطمؽ مف أفكار تالكوت

عمى تحميؿ التنظيمات االجتماعية الحديثة باعتبارىا تنظيمات معقدة أو أنساؽ فرعية ترتبط بنسؽ أكبر 

منيا باعتبارىا أجزاء ومكونات فرعية ليذا النسؽ أو المجتمع الخارجي، والذي يمعب دورا أساسيا في تحديد 

 التنظيمات.كؿ البناءات والعمميات والعالقات الداخمية لألنساؽ أو 
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يركز مدخؿ األنساؽ المفتوحة عمى اعتبار أف المدارس كأنساؽ فرعية وليست أنساقا أو تنظيمات و 

مغمقة بقدر ما يتأثر باألنساؽ الفرعية والكبرى التي توجد في المجتمع الخارجي، أو البيئة الثقافية 

سة تحص عمى واالجتماعية التي تحيط بيذه األنساؽ أو التنظيمات المدرسية. عالوة عمى أف المدر 

المدخالت التعميمية وىـ التالميذ باعتبارىـ مواد خاـ في المجتمع ونقوـ بعممية األعداد التعميمي والثقافي 

في الفصوؿ)األقساـ عندنا( الدراسية سواء عف طريؽ التدريس أو التعميـ وينتج عف ذلؾ ما يسمى باإلنتاج 

 عشر تقريبا.التعميمي أو المخرجات مف التالميذ تحت سف السادسة 

 

كما يشير مدخؿ األنساؽ المفتوحة إلى طبيعة العالقات المتبادلة بيف المدرسة والمجتمع وكيفية 

التأثير المتبادؿ بينيما مف خالؿ دراسة محتوى العمميات التعميمية التي تتـ داخؿ البناءات التنظيمية 

خمية لممدارس بؿ يحث عمماء االجتماع المدرسية. إف أىمية ىذا المدخؿ ال يركز فقط عمى البناءات الدا

 (1).عمى ضرورة تركيز أبحاثيـ ودراساتيـ عمى العالقة بيف المدرسة والمجتمع والنظاـ التعميمي العاـ

وألف ما يقاؿ عف المدرسة يقاؿ عف المنظمة ككؿ، فإف جميع العمميات التي تحدث داخميا 

الفاعمة في تنميتيا، ألف العالقة التي تربط بيف المنظمة والمتعمقة بالموارد البشرية تتأثر بكؿ القطاعات 

والمحيط عالقة تتسـ بالطردية فإذا كاف حاؿ المجتمع جيد كاف نشاط وتنمية الموارد البشرية جيد وفعاال، 

 .والعكس صحيح

 

 

 

                                                           
عرفة الجامعية، ، دار المإدارة المؤسسات االجتماعية، بين االتجاهات النظرية والممارسات الواقعيةعبد اهلل محمد عبد الرحمف، ((1

 .615، 614 ص ، ص6006مصر، 
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 ثانيا: نظرية الصراع أو الماركسية

 
 

بمؤسسيا األوؿ كارؿ ماركس الذي وضع ارتبط اسميا باسـ ثاني جزئية ىي نظرية الصراع التي 

أفكاره العامة خالؿ أواخر القرف التاسع عشر، وتتركز ىذه النظرية بصورة عامة حوؿ تعريفيا لدراسة 

المجتمع مف منظور مدخؿ الماركسي أو مدخؿ الصراع والسيما أف المجتمع الحديث ممئ بالتناقضات 

 لمختمفة.وأنماط الصراع داخؿ جماعات المجتمع وطبقاتو ا

 

 :األفكار العامة للنظرية الماركسية 2.1

 
انطمقت الماركسية مف الفكرة اإليديولوجية القائمة بأف المجتمع الحديث يتكوف مف بنائيف ىما البناء  .2

 الفوقي ػ البناء التحتي.

وجود فكرة الصراع والتي توجد بيف الطبقات  تبنت الماركسية تصوراتيا عمى ىذا االعتقاد ومف .6

 االجتماعية.

الصراع الطبقي يكشؼ حقيقة ووقائع التناقض الذي يعيشو المجتمع الرأسمالي وطبقاتو المختمفة  .1

 والذي يعد مصدره األوؿ)نظاـ الممكية(.

 يجب عمى الطبقة العاممة)األغمبية( أف تسيطر عمى وسائؿ العمؿ واإلنتاج والمجتمع ككؿ. .1

 يجب أف تقـو الطبقة العاممة )البروليتاريا( وتأخذ بزماـ األمور مف أجؿ السيطرة عمى المجتمع. .2
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أف النظاـ الرأسمالي وما يمتمكو مف وسائؿ اإلنتاج والتكنولوجيا تعمؿ عمى توجيييا لمصالحيا 

ومنو فقياـ  (1)ة.ؿ بصورة مستمرة لمعمؿ في مؤسساتيا ومصانعيا وشركاتيا الخاصاوخمؽ طبقة مف العم

العماؿ بالدخوؿ في صراع مع اإلدارة التي تعمؿ تحت إمرتيا مرده بؿ قد يكوف التأكيد عمى أنو السبب 

 األوؿ واألخير في نشوب صراع وتصدع داخؿ المؤسسات ىو تحسيف ظروؼ العمؿ والحياة ليذه الطبقة.

يقاؿ عف الكؿ يقاؿ عف أجزائو إذ  وبما أف تنمية الموارد البشرية جزء مف التنمية الشاممة ككؿ، فما

أف كارؿ ماكس لفت األنظار إلى التنمية عمى أنيا عممية ثورية، أي أنيا تتضمف تحوالت شاممة في 

البناءات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية. فضال عف أساليب الحياة والقيـ الثقافية، إلى جانب 

العوامؿ االقتصادية والتكنولوجية في عممية التنمية وعميو تعالج  ىذا أعار ماركس اىتماما كبيرا لدور

النظرية الماركسية قضية التخمؼ والتقدـ مف خالؿ مفاىيـ الصراع والعوامؿ االقتصادية والمراحؿ التاريخية 

والطبقية إذ بناء عمى منطمقات مادية تاريخية يحدث التغير االجتماعي )التنمية( كنتيجة لمصراع 

 (2).الطبقي

ال بد مف توفر أفراد يمكنيـ بخبرتيـ  ػ الذي نعبر عنو بالتنميةػ ومنو ولكي يحدث تغير اجتماعي

، فينتج وامكانياتيـ العممية والمعرفية والشخصية إدارة الصراع بالتحكـ بالعوامؿ االقتصادية والتكنولوجية

 أو التعميـ الرسمي التي ىي مف مكونات والتربية عف الصراع تعديؿ وتغيير في القوانيف والمعايير والثقافة

 البناء الفوقي فيتغير بذلؾ الشكؿ العاـ لممجتمع.

بإيجاز أف الماركسية رأت أو اعتبرت المدرسة تنظيما أما عف طرحيا لمسألة التعميـ والتربية فنقوؿ 

كساب الفرد المعرفة والميارة، وضمف ىذا التنظيـ القوة تكوف  أو مؤسسة كرست مف أجؿ تغير السموؾ وا 

في أيدي إدارة المدرسة أو المدرسييف مف أجؿ تقويـ العممية التربوية أو وضع تنشئة مالئمة، لذا فإننا نجد 
                                                           

، 10 ص ،  ص6004، مؤسسة رؤية، مصر، عمم االجتماع النشأة والتطور والمشكالت االجتماعيةإبراىيـ عبد المجيد،  محمد((1
12. 

 .26،60، ص ص6002، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، في سوسيولوجية التنميةإسماعيؿ قيرة وعمي غربي، ((2
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كثيرا مف التالميذ يقاوموف ىذه السيطرة وال يقبموف الخضوع فتظير مظاىر عدـ االمتثاؿ والطاعة، وىذا 

راع الظاىر بيف فئاتيا المختمفة، وىذا الصراع ما يعيب المدارس عموما بأنيا تنظيمات تحتوي عمى الص

ما ىو إال انعكاس لمصراع الموجود في المجتمع الخارجي فالمدرسة تضـ أفرادا يمثموف نفس الفئات 

االجتماعية المتفاوتة في الدخؿ أو الثقافة. كما يوجد في المدرسة طابع تسمطي يحد مف عناصر ممارسة 

 سـ.الحرية أو الديمقراطية داخؿ الق

أخيرا نجد أف منظور الصراع ينظر إلى المدرسة والحياة التعميمية في المدارس عمى أنيا جزء مف 

الحياة التعميمية الثقافية التي توجد في المجتمعات التي تنتمي إلييا، خاصة وأف المدارس تمعب دورا 

دوارا وظيفية لممشاركة في الحياة أساسيا في عممية اإلعداد والتعمـ والتنشئة االجتماعية لمتالميذ وتكسبيـ أ

المستقبمية التي يؤىموف إلييا خالؿ سنوات الدراسة، وليا كذلؾ نظرة مغايرة لمتوجو الرأسمالي الذي يريد 

إبقاء الوضع عمى ما ىو عميو مف خالؿ إنتاج نفس القيـ والتقسيـ، وجعؿ التالميذ خاصة أبناء الطبقات 

وىذا ىو جوىر التصور الماركسي مف (1)اإلنتاج التي يمتمكيا الرأسماليوفالعاممة والفقيرة أدوات في عممية 

عممية التعميـ والنظاـ المدرسي في مجتمعات تجعؿ مف التمميذ إذا لـ يحصؿ عمى نتائج جيدة يشعر 

 باالغتراب والدونية، ونجد كذلؾ أف أنصار ىذا االتجاه ركزوا عمى انتقاد االتجاه الرأسمالي الذي يتسـ بعدة

مظاىر منيا الحراؾ االجتماعي المقصود، واالستقرار وغياب الفرص والعدالة االجتماعية، لذا فال يمكف 

لممدرسة عندىـ التي  توجد عمى التعاوف والخضوع والتكامؿ أف نجد فييا كذلؾ الصراع والخمؿ بيف فئات 

 تصادية كانت أو اجتماعية.الدراسة أو بيف التالميذ واألساتذة وىذا الختالفيـ في مظاىر متعددة اق

إف مف بيف النقاط التي يجب العمـ بيا لفيـ التربية والتعميـ مف منظور الصراع والتي اعتبر ماركس 

 فييا أف األفكار التربوية جزء مف البناء الفوقي لممجتمع المسيطر.

                                                           

 .70، 68ص ، ص2001، دار المعرفة الجامعية، مصر، عمم اجتماع المدرسة( عبد اهلل محمد عبد الرحمف، 1)
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ائدة التي ىي أف أصحاب ىذا الطرح يروف أنو البد مف استخداـ الصراع لفيـ موضوع األدوار الس

تعكس سيطرة الرجؿ عمى المرأة مثال، فيذه السيطرة موجود في النظاـ التربوي أو النسؽ الوظيفي المسؤوؿ 

عنو، فممحفاظ عمى ىذه السيطرة وجدت تنشئة االجتماعية الحاصمة وىي مف أىـ الطرؽ التي تحقؽ لمرجؿ 

ي تختمؼ عف التي توجد عند اإلناث، مما ىذا اليدؼ، فتكسبو وعيا اجتماعيا محمال بالقيـ والمعايير الت

ينتج عنو ما يعرؼ عند الماركسييف بػ وعي زائؼ، ىذا كمو نجده في نظرية تتسـ بأنيا حتمية ومف 

 (1).النظريات الخطية، التي ترد التغيير إلى عامؿ واحد، لذا عد ماركس مف أنصار الحتمية االقتصادية

يـ عممية مسيرة مف طرؼ مف يممؾ القوة ووسائؿ اإلنتاج، كحوصمة مما قيؿ آنفا أف التربية والتعم

لذا يمكنو السيطرة عمييما وبإحكاـ، كما أف ما اسماه الماركسيوف بالصراع داخؿ المدرسة ميما بمغت 

كما أف ليس كؿ األفراد  شدتو فمف يكوف مدمرا، لعوامؿ عدة منيا سف التالميذ الذيف يرتادوف المدرسة،

يـ مف يرى في الظروؼ التي يعمؿ فييا مناسبة لنمط حياتو وتفكيره لذا فالتغيير عنده يريدوف التغيير فمن

وىناؾ مآخذ أخرى عديدة لعؿ مف أبرزىا أف ما توقعو ماركس وأنصاره لـ يتحقؽ إضافة إلى  لف يجدي،

اة أنو مف غير المنطقي تفسير كؿ الظواىر بناء عمى مرجعية مادية بحتة، وجعؿ االقتصاد أساس الحي

 البشرية.

 

 ثالثا: البنائية الوظيفية
 

واحدة مف أىـ المدارس الكبرى في الشؽ التنظيري لعمـ االجتماع ككؿ، حيث تعد البنائية ىي 

الوظيفية اتجاىا انجذب إليو الكثير مف العمماء واألنصار، وال يزاؿ صيتيا إلى يومنا الحالي عف طريؽ 

الحياة تنبض في ىذا التيار دائما وذلؾ بمعالجة القضايا  التحديث واإلضافات التي وضعت مف أجؿ جعؿ

 المعاصرة لكؿ فترة زمنية.
                                                           

 .114، ص 1999، دار غريب، القاىرة، النظرية المعاصرة في عمم االجتماعطمعت إبراىيـ لطفي وكماؿ عبد الحميد الزيات،  (1)
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بارسونز ىو رائد االتجاه الوظيفي حيث ينظر ىذا االتجاه إلى المجتمع  مف المعموـ أف تالكوت

ؿ باعتباره نسقا واحدا يتألؼ مف عدد مف العناصر المتفاعمة المتساندة التي يؤثر بعضيا في بعض ويعد

 أو يغير بعضيا بعضا حسب الوظيفة التي يجب أف يؤدييا.

 

كما أف االتجاه البنائي الوظيفي يعني بالضرورة االىتماـ والتعرؼ عمى مدى التشابؾ والتفاعؿ 

القائميف بيف مختمؼ النظـ التي تكوف حياة المجتمع بالكامؿ، وكذا معرفة مقدار مساىمة كؿ نظاـ في 

 ة وكياف المجتمع.المحافظة عمى تماسؾ ووحد

 المحددة األفعاؿ مف نسؽ أنو عمى تمعلمجالفرعية ا اتجاىاتو معظـ في الوظيفية البنائية تتصور

 .وظيفيا والمتساندة بنائيا المترابطة المتغيرات مف مف مجموعة النسؽ ذاى ويتألؼ المنظمة

 إرادة لما فييا. مكوناتو كؿ عمى وتعمو تتجاوز ومتعالية سامية أي تساندية لممجتمع طبيعة أف وترى

 تمـز االجتماعييف، التي والتنظيـ قواعد الضبط خالؿ مف والتعالي التجاوز ىذا شروط وتتحدد اإلنساف،

 تعد الذي تمع،لمجا اءنب تأساسيا ييدد عنيا انحراؼ أي ألف بيا وااللتزاـ ليا باالنصياع األشخاص

 (1).ذاتيا في غاية استمراريتو تدعيـ و وصيانتو المحافظة عميو

 مجموعة االجتماعي بالبناء وىناؾ مصطمحيف رئيسيف مف وجية نظرنا ىما البناء والوظيفة، ويقصد

 أجزاء مجموعة فثمة االجتماعية، األدوار خالؿ مف وتتسؽ تتكامؿ التي المتباينة االجتماعية العالقات

 مف عنيا ينتج وما والجماعات والزمر باألشخاص وتتحد االجتماعي، الكؿ تشكيؿ في تدخؿ متسقة مرتبة

 .االجتماعي البناء وىو الكؿ ليا يرسميا التي االجتماعية ألدوارىا عالقات، وفقا

                                                           
ة والفنوف واآلداب، لمثقاف، عالـ المعرفة، إصدارات المجمس الوطني االتجاهات النظرية في عمم االجتماععبد الباسط عبد المعطى، ((1

 .881، ص 8991الكويت، 
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 ىو ىذا .الكؿ في الجزء بو يسيـ الذي الدور ذلؾ Social Function االجتماعية بالوظيفة يقصد

 (1)االتجاه. أنصار بيف تقريبا عميو المتفؽ القدر

إضافة إلى عنايتو بمعرفة العالقة المتبادلة لكؿ ىذه العناصر مجتمعة وأثرىا عمى كؿ جانب  ىذا

 مف جوانب الظاىرة المراد دراستيا، والدور الذي تمعبو الظاىرة في كياف البناء االجتماعي بجميع أطرفو.

نسقا كميا واقعيا ثـ طور بارسونز ىذا االتجاه البنائي في فيـ المجتمع باعتباره مجموعا كميا أو 

ينيض بميامو الوظيفية معتمدا عمى عالقتو باألجزاء المشكمة لو مف خالؿ عقده مماثمة بينو وبيف الكائف 

الحي لتصبح النظرة إليو باعتباره نسقا كميا عضويا وبنا مسائمو وفقا لمطريقة التي تنقسـ بيا الخمية الحية 

يره يمكف أف ينظر إليو بنفس الطريقة التي تقسـ بيا الخمية وتتكاثر ويرى أف تطور المجتمع اإلنساني وتفك

إلى اثنيف فأربع، وأف المجتمعات البسيطة يمكف اعتبارىا خاليا أولى تنقسـ في البداية إلى أربعة أنساؽ 

 (2).فرعية لنسؽ الفعؿ العاـ

الميبرالية حيث اعتبرت وقد أطمؽ عمييا اسـ البنائية الوظيفية التقميدية والنظرية المحافظة أو النظرية 

المجتمع نسقا عاما يشمؿ مجموعة مف النظـ االجتماعية والثقافية وترتبط ىذه النظـ بطبيعة األفعاؿ 

 االجتماعية التي تكرس مف أجؿ خدمة اإلنساف.

 

 

 

 

 

                                                           
 .801نفس المرجع، ص((1
، 6005(، دار المعرفة الجامعية، مصر، نظريات االتصال واإلعالم )المفاهيم ـ المداخل النظريةـ القضاياجماؿ محمد أبو شنب، ((2

 .61،62ص ص 
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 : ةـــائية الوظيفيــار العامة للبنـــاألفك 2.1

 
 خالؿ تصورات الجيؿ الجديد.انطمقت األطر التصورية العامة لمبنائية الوظيفية مف  .1

 ارتبطت تصورات الجيؿ الجديد مف رواد البنائية الوظيفية في نظرياتيا عند دراسة المجتمع. .2

 استندت البنائية الوظيفية إلى مفيومات مثؿ البناء والوظيفة والتضامف االجتماعي. .3

 ديفيدو بارسونز جاءت تصورات الجيؿ الثاني مف رواد البنائية الوظيفية والسيما في تحميالت .4

وغيرىـ آخروف ليضيفوا أبعادا جديدة عند دراسة قضايا المجتمع ومشكالتو  سممرو ميرتونو

 المختمفة.

استخداـ العمماء رواد الجيؿ الثاني مفاىيـ مثؿ الخمؿ الوظيفي، التوازف االجتماعي، والظاىرة تحقيؽ  .5

 اليدؼ.

لتي توجد في المجتمع وطبيعة النظـ االقتصادية اىتمت البنائية بشكؿ عاـ بدراسة األنساؽ الفرعية ا .6

 (1).واالجتماعية والسياسية التي تسعى إلى تحقيؽ المزيد مف الحرية الفردية

ما يخدـ دراستنا كإسقاط لمنظرية عمى موضوع التربية ومواردىا البشرية مسألة التساند فالخاصية 

االجتماعية تتمثؿ في تساند مكوناتو ذلؾ التساند الذي يتألؼ مف  العامة واألساسية ألي نسؽ مف األنساؽ

، وبعبارة أخرى Variabilityالعالقات المحددة القائمة بيف األجزاء باعتبارىا مناىضة لعشوائية التغاير

في العالقات بيف المكونات الداخمة في النسؽ وىذا النظاـ يحوي   Orderفإف التساند ىو تساند النظاـ

، التي يعبر عنيا تعبيرا عاما مف خالؿ  Self- maintenanceالمحافظة أو الصيانة الذاتية حوميال ن

 (2).مفيـو التوازف

                                                           
 .16، 15محمد إبراىيـ عبد المجيد، مرجع سابؽ، ص ص ((1
 .25ص، المرجع نفس((2
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أما ما تعمؽ بقضاياىا األساسية فقد أجمع العمماء رغـ تعدد آراء عمماء االجتماع واختالفيـ حوؿ 

 النظرية لالتجاه الوظيفي:مفيـو الوظيفية، أف ىناؾ بعض القضايا التي تشكؿ بمجموعيا الصياغة 

النظرة الكمية لممجتمع، بوصفو نسقا يحتوي عمى مجموعة مف األجزاء المتكاممة بنائيا والمتساندة  ─

 وظيفيا لبموغ النسؽ أىدافو.

 استناد العممية االجتماعية لعدد مف العوامؿ االجتماعية وتبادؿ التأثر والتأثير فيما بينيا. ─

لحالة مف التوازف الدينامي الذي يشير إلى حالة االستجابة لمتغير  إف األنساؽ االجتماعية تخضع ─

 .social controlالخارجي المعززة بآليات التالؤـ والضبط االجتماعي

ال يخمو أي نسؽ مف التوترات واالنحرافات والقصور الوظيفي غير أنيا تحؿ نفسيا بنفسيا وصوال  ─

 لمتكامؿ والتوازف.

 يحدث التغير بصورة تدريجية مالئمة أكثر مما يحدث بصيغة فجائية.- ─

التغير الحاصؿ إنما يأتي مف ثالث مصادر أساسية تتمثؿ في تكيؼ النسؽ مع التغيرات  ─

الخارجية والنمو الناتج عف االختالؼ الوظيفي والثقافي، والتجديد واإلبداع مف جانب أفراد النسؽ 

 وجماعتو.

 (1)ساسية في خمؽ التكامؿ يتمثؿ في االتفاؽ العاـ عمى القيـ.إف أىـ العوامؿ األ ─

إف االتفاؽ عمى القيـ وتكيؼ النسؽ مع التغيرات الخارجية التي في الغالب تكوف اقتصادية والتي 

ىي سبب نشوء كؿ خمؿ في الوضعية االجتماعية لألفراد مف شانو أف يجنب المنظمة )المؤسسة( الفناء، 

نت وضمنت ليـ ما ألنيا ببساطة تمكنت مف معرفة وتطبيؽ الحموؿ في الحياة العممية ليـ، وبالتالي حس

 يريدونو منيا مف حوافز وظروؼ عمؿ تجعميـ يستمروف في عمميـ بنفس الوتيرة والمستوى.  

                                                           
 .232،233ص ، ص6022، دار الصفاء، عماف، 2، طالمداخل النظرية لعمم االجتماعغني ناصر حسيف القريشي، ((1
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ذلؾ أنو   Functional paradigmإذا فالمدخؿ النظري المتبنى في الدراسة ىو المدخؿ الوظيفي

ي ونظرية التطور وتحميؿ االتجاه الذي يشمؿ النظريات التالية البنائية الوظيفية ونظرية رأس الماؿ البشر 

النظـ. وقد ىيمف االتجاه الوظيفي عمى عمـ اجتماع التربية ىيمنة كاممة منذ مطمع الخمسينات وحتى أزمة 

 الستينات.

وكما قمنا سابقا يقوـ االتجاه عمى افتراضات أىميا أف المجتمع اإلنساني يقـو عمى االتفاؽ 

المجتمع، وكؿ مجتمع إنما يتكوف مف أجزاء أو نظـ ىو أف االتزاف جوىر وطبيعة   Consensusالعاـ

systems  أو مؤسساتInstitutions  يقوـ كؿ جزء عمى اآلخر في عالقة وظيفية متبادلة بحيث

يتحقؽ في النياية اتزاف كمي في المجتمع كنتاج ليذه العالقات الوظيفية، والتربيةػ المدرسة عندىا أداة 

تى تستطيع أف تقابؿ متطمبات التطور التكنولوجي في سوؽ العمؿ، إلعداد القوى العاممة والماىرة ح

فالتربية وسيمة لتزويد الجيؿ الناشئ بالميارات والتدريبات الخاصة والعامة الضرورية لمتطمبات العمالة 

 الماىرة في مجاؿ التصنيع.

 

كاف منصبا عمى حالة االستقرار وعمى النظاـ الذي جعمو يضع فيو أربعة متطمبات  بارسونزفتركيز 

 (1).أو مستمزمات وىي: التكيؼ وتحقيؽ اليدؼ والتكامؿ وأخيرا المحافظة عمى النمط

فميما كاف مستوى النسؽ أو نوعو البد مف أف يفي بيذه المتطمبات حتى يضمف االستقرار والتوازف 

، كذلؾ ىناؾ تكامؿ عممو مع باقي األنساؽ التي تربط بينيا عالقة تأثر وتأثير كبيريفألف ذلؾ ىو الميـ و 

فعدـ الوفاء بيذه المتطمبات يدخؿ النسؽ ضمف نطاؽ المعوقات الوظيفية التي تكمـ عنيا روبرت ميرتوف 

يمكف  ىي: جمود السموؾ، صعوبة التكيؼ مع مياـ الوظيفة، الصراع الذيوالتي تستند إلى ثالث نقاط 

                                                           
، عالـ المعرفة الصادرة عف المجمس النظرية االجتماعية من بارسونز إلى هابرماسإياف كريب،  (1) ، ترجمة محمد حسيف غمـو

 .43، ص 1999الوطني لمثقافة اآلداب، الكويت، 
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أف ينشأ بيف أعضاء المنظمة)المؤسسة( وىي نقاط تفرض بطبيعتيا درجة معينة مف الضبط والموازنة ذلؾ 

 (1) .أف النتائج غير المتوقعة أو المعيقة ال تدعـ في النياية موقؼ األعضاء

 

إلى موضوع دراستنا أو لنقؿ ذكر نظرة المدخؿ الوظيفي لمتربية والتعميـ والمدرسة عموما  بالعودة

عطاء  فمقد أعطى ىذا االتجاه صورة مميزة عف القطاع إجماال لما درسوا المدرسة كبناء اجتماعي وا 

 المدرسة وظيفة اجتماعية تربوية.

اعية والتربوية، لذا وجب االىتماـ بيا فالمدرسة مؤسسة تربوية أساسية مسؤولة عف التنشئة االجتم

نتيجة تقمص وظائؼ وأدوار األسرة في المجتمع الحديث، والمدرسة يجب أف تكوف مدرسة حديثة تمعب 

 دور وظيفي إيجابي في النسؽ االجتماعي الكمي، مما يحتـ عمى الكؿ دوف استثناء االىتماـ باألخالؽ

عد والمعايير المعموؿ بيا، وخمؽ عناصر االنسجاـ والتكامؿ بيف الحميدة، والروح التضامنية، واحتراـ القوا

 الفئات التدريسية والتالميذ...ألخ.

كما أنو البد مف سيادة الخضوع والطاعة واالمتثاؿ لمقواعد العامة لممدرسة مف طرؼ الجميع وىذا 

ضمنيا أنساؽ الجزاء كمو في إطار نظرية الدور والتي بموجبيا تحدد الحقوؽ والواجبات لمكؿ كما تحدد 

لى جانب ىذا كمو ىناؾ االىتماـ بعممية تقسيـ العمؿ  والعقاب مف أجؿ تحقيؽ عممية الضبط االجتماعي.وا 

عموما فاىتمامات أنصار البنائية (2)داخؿ المدرسة لتحديد طبيعة األدوار وتنظيـ عممية الفعؿ االجتماعي

ضرورة إنشاء تالميذ سوييف، يمتثموف لقواعد المجتمع الوظيفية بالمدرسة والتربية، نابعة مف اىتماميـ ب

يتعمموف ويعمموف ويتعايشوف  -التالميذ -والمؤسسات التربوية التي يقضوف فييا جؿ نيارىـ، فيـ داخميا

 لفترة ليست قميمة مف الزمف.

                                                           
 .22، ص 2002، دار مدني، الجزائر، التنظيم وعالقات العملفاروؽ مداس،  (1)
 .72، 71صعبد اهلل محمد عبد الرحمف، مرجع سابؽ، ص  (2)
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 أف األفراد باعتبارىـ أعضاء في النسؽ االجتماعي تتـ تنشئتيـ اجتماعيا بارسونز تالكوتويرى 

عف طريؽ النظاـ التربوي الذي ييدؼ إلى إعدادىـ لممارسة أدوارىـ المتوقعة منيـ في نطاؽ مجتمعيـ، 

وأكد عمى أف النظاـ التعميمي ىو المسؤوؿ عف أعداد الموارد البشرية المؤىمة اجتماعيا ومينيا، لمقياـ 

كتشاؼ المبكر لقدرات التالميذ ووظيفة المدرسة عند بارسونز اال -النسؽ االجتماعي-بدورىا المستقبمي فيو

واستعداداتيـ وتوجيييـ وتنمية دوافعيـ لمعمؿ، أما دور المعمـ فيو مساعدة التالميذ عمى إدراؾ ومعرفة 

 قدراتيـ وتوجيييـ.

ويضيؼ أف المدرسة تقـو بعممية اإلعداد األكاديمي والميني لمفرد، فمقد ميز بيف المدرسة االبتدائية 

ميارات والخبرات األساسية، وغرس كؿ قيـ المجتمع في شخصيتو، وبيف ما تؤديو التي تكسب الطفؿ ال

المدرسة الثانوية مف دور فيي التي تيتـ أكثر باإلعداد األكاديمي والتخصصي كأساس الختبارات الطالب 

ية ، ما يجب قولو ىو أنو عندما يكوف الحديث عف البنائ(1)في المرحمة الجامعية، ومواصمة دراستو فييا

الوظيفية كمدخؿ دراسي فإننا يجب أف نتناوؿ العالقات دوف األشياء، فيي االتجاه المنيجي الذي يقـو 

عمى الربط بيف أجزاء أي بناء كمي لكشؼ ما بينيا مف روابط وعالقات، خاصة وأف االتجاه يؤكد عمى 

 (2).التبادؿ الوظيفي بيف البناء ومكوناتو

 

المقدـ ىو أنو في أحياف كثيرة تكوف شبكة العالقات أقوى مف األشياء المادية، كما أف  والتفسير

إبراز دور الكؿ وأجزائو المكونة لو أمر بالغ األىمية في ىذا الطرح الذي يتناولو. ففي التربية يمكف أف 

 سة التربية:نذكر أىـ النقاط التي يتفؽ عمييا أصحاب ىذا االتجاه وىي تؤكد وجية نظرىـ حوؿ درا

                                                           

 .55، ص 2002، دار الفكر العربي، مصر، 1، طعمم اجتماع التربية المعاصر( عمي السيد محمد الشخيبي، 1)
 .149، ص1997، مكتبة اإلشعاع الفنية، مصر، العممي والعموم االجتماعيةالمنهج سيد عمي شتا، (2)
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مكاناتيـ، كما أنيا تساعد المدرسة 1 / التربية تقوـ بتصنيؼ وانتقاء أفراد المجتمع وفؽ قدراتيـ وا 

عمى تحقيؽ المساواة االجتماعية بيف األفراد أو عمى األقؿ تحقيؽ الفرص المتكافئة أماـ أبناء كؿ 

مكانياتو المجتمع، كما أف المدرسة تساعد عمى تسكيف الفرد المناسب في  المكاف الذي يتناسب مع قدراتو وا 

 في سوؽ العمؿ، إذف فالمدرسة أداة لتحقيؽ الكفاية والمساواة.

/ تساعد عمى خمؽ مجتمع يقـو عمى الجدارة واالستحقاؽ، بمعنى خمؽ مجتمع طبقي مرف غير 2

ومف ثـ تتاح ليـ تتحدد فيو المكانة االجتماعية لألفراد وفؽ ما يمتمكونو مف مواىب وقدرات،  *منغمؽ

 فرص واسعة ومتكافئة في عممية الحراؾ االجتماعي داخؿ طبقات المجتمع.

/ التربية في المدرسة أداة إلعداد األيادي العاممة الماىرة، التي يمكنيا أف تقابؿ متطمبات 3

 التطور التكنولوجي وامتالؾ الميارات المطموبة في سوؽ العمؿ الذي ينتموف إليو.

موجبة بيف ما يتعممو الفرد داخؿ المدرسة وبيف ميارات ومستوى أدائو في العمؿ  /ىناؾ عالقة4

ويترتب عمى ذلؾ أنو كمما زاد المستوى التعميمي، تحسف أداء الفرد في العمؿ فيزيد مستواه المادي و 

 الوظيفي.

 /الميارات المعرفية التي يتعمميا األفراد في المدارس، ليست الزمة فقط لتحقيؽ النمو5

االقتصادي، في المجتمعات الحديثة بؿ أيضا الزمة لتحقيؽ التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

                                                           
وعدـ االنغالؽ ىنا يقصد بو أف الفرد قادر  Open and fluide class systemبالمغة االنجميزية تكتب العبارة بالصيغة التالي: *

عمى تغيير نمط معيشتو وتحسيف أحوالو مما يجعمو ينتمي إلى طبقة اجتماعية غير التي كاف يتواجد فييا، فقد يصعد الفرد أو ينزؿ 
 بناء عمى ميارتو وخبراتو في العمؿ وكمية اإلنتاج التي يعطيو.
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. عمى حد سواء فاألولى تحافظ عمى (1)فالتربية أداة تحديث المجتمع في المجتمعات المتقدمة أو المتخمفة

 وضعيا والثانية تغير مف حاليا نحو األحسف.

ىذه النقاط قد عبرت وبوضوح عف دور التربية الكبير في إحداث التغيير القوي والجذري نحو  إف

 التقدـ والتحديث في المجتمع الذي يضميا مع باقي األنساؽ االجتماعية األخرى.

االستثمار في صاحب اتجاه نظرية رأس الماؿ البشري والذي اىتـ كثيرا بما يسمى  شولتزويقوؿ 

إف اختالؼ الميارات المطموبة في سوؽ العمؿ ليست مسألة شخصيةػ أي تتعمؽ  ريرأس المال البش

بؿ ىي مسألة اجتماعية تتعمؽ باحتياجات المجتمع ككؿ، فالتربية ىنا أداة إلعداد .باحتياجات الفرد وحده

 القوى البشرية الضرورية إلحداث واستمرار التقدـ االقتصادي في المجتمع.

عممو الفرد داخؿ المدرسة مف ميارات معرفية وبيف مستوى أدائو في العمؿ ؾ عالقة بيف ما يتاوىن

ويترتب عف ذلؾ أنو كمما زاد المستوى التعميمي لمفرد تحسف مستوى أدائو في العمؿ، وزاد مستواه المادي 

( الوظيفية، ويترتب عف ذلؾ قوؿ آخر أف التفاوت االجتماعي واالقتصادي بيف األفراد) بؿ بيف المجتمعات

 (2)يرجع أساسا إلى التفاوت في المستوى التعميمي الحاصؿ عميو الفرد) والمجتمع(.

لذا التعميـ عنصر ىاـ يجب عمى كؿ الموارد البشرية االرتقاء في مراحمو وعدـ االكتفاء بمستوياتو 

 الدنيا.

                                                           
، 2002المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية،  ،-دراسـة في عمم اجتماع التربيـة-لمجتمـعالتربيـة واحسيف عبد الحميد رشواف،  (1)

 .139، 138ص ص 

 .26،62، ص ص6006، دار المعرفة الجامعية، مصر، عمم اجتماع التربية الجديدشبؿ البدراف، وحسف البيالوي، ((2
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يرد في إف اعتماد المدخؿ الوظيفي سيجعؿ مف تحميؿ البيانات أكثر سير وسيولة وكذا تحميؿ ما 

الشؽ النظري في الدراسة، خاصة وأننا نحاوؿ معرفة اإلجابة عف انشغاؿ ىو ىؿ كؿ األطراؼ في 

 المنظومة التربوية تؤدي وظيفتيا عمى أكمؿ وجو أـ ال؟.

 
 :العالقات اإلنسانيةمدخل رابعا: 

 

 le mouvement des relations humainesبػ ما يعرؼظيرت مدرسة العالقات اإلنسانية أو 

تقريبا بيدؼ التأكيد عمى أىمية العنصر البشري كعنصر أساسي محدد لإلنتاجية  2610في سنة 

عمى اإلنتاجية، ويالحظ أيضا بأف اليدؼ  وبالمنظمات، مف خالؿ دراسة السموؾ اإلنساني وانعكاسات

المشترؾ بيف المدرسة الكالسيكية ومدرسة العالقات اإلنسانية ىو تحسيف اإلنتاجية بالمنظمات، نجد أف 

االختالؼ بينيما ينحصر في أوجو التركيز فالمدرسة الكالسيكية تعتمد عمى فكرة أساسية في تحسيف 

مية في دراسة مكاف العامؿ وتنقالتو واالختيار العممي لمعماؿ، اإلنتاجية وىي استعماؿ األساليب العم

وتدريبيـ.....الخ أما مدرسة العالقات اإلنسانية فتعتمد عمى فكرة مفادىا أف تحسيف اإلنتاجية يطوي مف 

خالؿ، دراسة النواحي السموكية لألفراد ودوافعيـ واىتماماتيـ، والعالقات الشخصية المتداخمة بينيـ، 

 رواد ىذه المدرسة عمى النواحي النفسية واالجتماعية لألفراد ودراسة ما يحفزىـ ويدفعيـ إلى العمؿ.ويعتمد 

والتي كانت مدخؿ لعالج معدؿ دوراف العمالية المرتفعة، ()ألتون مايوأكدت التجارب التي قاـ بيا 

موظيفة التي يؤدييا، حيث قاـ بإدخاؿ عناصر العالقات اإلنسانية في القسـ مثؿ تغيير نظرة العامؿ ل

                                                           
))توجو إلى دراسة الطب ثـ تحوؿ إلى عمـ النفس، كما أنو تحصؿ عمى 1949في استراليا وتوفي عاـ  1880مايو عاـ  ولد ألتوف ،

، وكاف مف المساىميف بشكؿ كبير في تأسيس دائرة عمـ النفس الصناعي، عاـ 1911درجة أستاذ في الفمسفة وعمـ النفس عاـ 
1947. 

بالقرب مف شيكاغو، ولقد استطاع مف خالؿ ىذه الدراسات استخالص أىـ نظرياتو  western _ electricاشتير بدراساتو في مصنع 
 حوؿ العالقات اإلنسانية.
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والسماح ليـ باالتصاؿ مع بعض، وفترات الراحة التي استخدمت لمعالقات غير الرسمية تمكف ألتوف مايو 

 مف تخفيض معدؿ دوراف العامميف في ىذا القسـ إلى نفس النسبة في األقساـ األخرى.

رى بعض، إنما جاءت إف مدرسة العالقات اإلنسانية لـ تأت كرد فعؿ عمى التايمورية فقط كما ي

أيضا لتكمؿ نظرة تايمور القائمة عمى الجانب المادي والتقني لتضيؼ إلييا جوانب أخرى مثؿ محيط 

 وظروؼ العمؿ ودراسة الحوافز واستقرار العماؿ والبعد اإلنساني لمعماؿ.

يرى أف استنتج مايو مف ىذه الدراسات أىمية الجو النفسي واالجتماعي عمى سموؾ العماؿ وكاف  لقد

 العالقات الجيدة داخؿ المصنع ليا تأثير عميؽ عمى الرضا العاـ الناجـ عف العمؿ وعمى اإلنتاجية.

لى االىتماـ بالجوانب اإلنسانية كأىمية لجماعة معتبرا أف  لقد لجأ إلى تحسيف ظروؼ العمؿ وا 

دية مع مف يشاركونو في العامؿ ىو بحاجة مستمرة إلى االنتماء إلى الجماعة وأنو يبحث عف العالقة الو 

إنجاز المياـ، وقد بيف جميا كيؼ أف العامؿ يسعى باستمرار إلى إثبات بأنو ضروري لممؤسسة ومف ثـ 

 لممجتمع.

إف ىذه الحاجة وىذا الشعور باالنتماء يؤدياف حتما إلى إيجاد جو مف التفاىـ والتعاوف المذيف 

يو ىو اعتباره لممؤسسة كنسؽ اجتماعي تكوف فيو يساعداف عمى التجانس .أخيرا أىـ ما توصؿ إليو ما

الدوافع والمشاعر واألحاسيس لمختمؼ العامميف أساسية إذ ال يمكف تفيـ البعد النفسي واالجتماعي إال مف 

 (1).خالؿ مجموع العالقات اإلنسانية بيف العماؿ وبيف المشرفيف عمييـ

 
ـ األربعة ىي أنسب المنظمات ألنيا وقد أكدت كثير مف الدراسات عمى أف المنظمة ذات النظ

 يغمب عمييا الطابع اإلنساني وطابع العمؿ الجماعي وىذه العناصر ىي:

 ػ أنو توجد عناصر أخرى تؤثر عمى اإلنتاجية بجانب العوامؿ المادية في العمؿ.2

                                                           
 . 23،24، ص ص 6004دار القرطبة، الجزائر،  ،6، طمدخل إلى عمم النفس العملمحمد مسمـ،  ((1
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 ػ مف الضروري أف ننظر إلى العامؿ كإنساف اجتماعي وليس إنسانا اقتصاديا فقط.6

 ػ التنظيـ غير الرسمي لو تأثير قوي عمى اإلنتاجية.1

ي أنظمة ػػػػويتضح ذلؾ ف ،ػ أظير ىذا االتجاه ضرورة أخذ مجموعات العمؿ كأساس التخاذ القرار1

 (1).ليكارت

  واكتشؼ ألتوف مايو وزمالؤه أف:

نما تتحد2  د تبعا لطاقاتو االجتماعية.ػ كمية العمؿ التي يؤدييا العامؿ ال تحدد تبعا لطاقاتو الفسيولوجية وا 

 ػ إف المكافآت والحوافز غير االقتصادية تمعب دورا رئيسيا في تحفيز األفراد وشعورىـ بالرضا.6

ػ إف التخصص الدقيؽ في األعماؿ ليس بالضرورة ىو أىـ أشكاؿ التنظيـ كفاءة وأعالىا مف حيث 1

 اإلنتاجية.

نما يسمكوف بوصفيـ أعضاء جماعات.ػ أف العماؿ ال يسمكوف ويجابيوف اإلدارة وسي1  (2)استيا كأفراد وا 

فيما يتعمؽ بالحوافز فنجد أف المدخؿ ركز عمى الحوافز والمكافآت المعنوية، والتي يحصؿ عمييا 

 عف طريؽ الطاقة االجتماعية كما عبر عنيا ألتوف مايو.  

بعد االجتماعي لمطاقات ومنو نرى أف ىذا المدخؿ يكاد ييمؿ االعتبار الفسيولوجي ويركز عمى ال

اإلنسانية، كما نجد أف حركة العالقات اإلنسانية تعد الحوافز غير االقتصادية )أو ما يطبؽ عمييا الحوافز 

 المعنوية( تمعب دورا في تشجيع العماؿ عمى اإلنتاج بعكس نظريات التنظيـ الكالسيكية.

ف فإف كفايتيـ اإلنتاجية سترتفع ونكتفي بذكر لقد وضع ألتوف مايو عدة مؤشرات إذا ما تـ تحقيقيا لمعاممي

 بعضيا:

 القيادة الديمقراطية. .2

                                                           
الجامعية، ، دار المعرفة النظرية والممارسات الواقعيةإدارة المؤسسات االجتماعية، بين االتجاهات عبد اهلل محمد عبد الرحمف، ((1

 .615، ص 6006مصر، 
 .202، 201ص ص  ،مرجع سابؽ محمد عمي سالـ،((2
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 المشاركة في اتخاذ القرارات. .6

 (1)إشباع الحاجات المعنوية. .1

التي تركز في الغالب عمى تحسيف المستوى مف  الحاجات المعنوية فبإشباعإف النقطة األخيرة والمتمثمة 

وظروؼ عممو التي يعمؿ  ظروفو المعيشيةمعارؼ وخبرات تجعؿ المورد البشري العامؿ قادرا عمى تحسيف 

 فييا وينجر عف ذلؾ زواؿ مسببات الصراع داخؿ المؤسسة.

لموارد البشرية أما عف المداخؿ النظرية فسنكتفي بذكر مدخؿ واحد ونربطو بالتربية وىو مدخؿ ا

 والذي يضـ مداخؿ فرعية سنشرحيا باختصار:

 

 البشرية الموارد مدخلخامسا: 
 

مقارنة بباقي المداخؿ التي تتناوؿ  األفراد إدارة فيالنشأة  حديث البشرية الموارد مدخؿ يعتبر

 مجاؿ في والدراسات البحوث أكدت حيث، العشريف القرف مف السبعينات مطمع بدأ مع واستخدامو ،اإلدارة

 أساس عمى فقط ويتصرفوف يتحركوف أناس مجرد وليسوا كموارد األفراد اعتبار أف عمى السموكية العموـ

 .السواء حد عمى والفرد المؤسسة مف لكؿ كثيرة ومزايا فوائد يحقؽ أف يمكف وعواطفيـ مشاعرىـ

 :يمي ما عمى البشرية الموارد مدخؿ ويقوـ

 .وتنميتو إدارتو أحسنت إذا استثمار عف عبارة ىـ األفراد فإ . أ

 .لمفرد االقتصاديةو  العاطفية، النفسية الحاجات إلشباع والممارسات والبرامج السياسات توجو مف البد . ب

 .ألقصى حد مياراتيـ واستغالؿ تنمية عمى األفراد تشجع بحيث لمعمؿ بيئة تييأ أف البد . ج
                                                           

، ص 6005، دار الفجر لمنشر، القاىرة، التنظيم والجامعاتلالستزادة في المعرفة حوؿ ىذه النقطة أنظر: حساف الجيالني، ((1
 .254،255ص
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 األفراد حاجات بيف التوازف تحقيؽ مراعية وتنفذ توضع أف يجب البشرية الموارد وممارسات برامج . د

 واألفراد المنظمة مف كؿ فييا يساعد والتي دائرية عممية خالؿ مف الميمة ىذه وتتحقؽ المنظمة وأىداؼ

 .أىدافيـ مقابمة عمى البعضا بعضي

 بدرجة العمؿ ومقدار جودة إلى يؤدي التطبيقية وقدراتيـ األفراد لدى عالية دافعية وجود أف حيث

 إلى يؤدي وبدوره لألفراد عالي تقدير إلى يؤدي مما لممؤسسة، عالية وربحية إنتاجية إلى يؤدي وىذا كبيرة،

 .دائرية عالقة في العممية تستمر وىكذا عالية، دافعية

 الموارد واعتبار التنافسية القدرة خمؽ عمى العمؿ في المدخؿ ىذا فكر في األساسي المحور يتمثؿ

 .القدرة ليذه األساسية الركيزة ىي الفعالة البشرية

 وميوؿ، واتجاىات دوافع ما لدييـ مف بسبب لمتنظيـ األساسي العنصر ىـ البشرية فالموارد

 مف، وىـ بيذه الخصائص يصبحوف متغير ىاـ الفيزيولوجية وقدراتيـ الجسماني تكوينيـ إلى باإلضافة

 .التنظيمي لمسموؾ المحددة المتغيرات

 منظور مف البشرية الموارد استثمار قضايا تتناوؿ البشرية الموارد إدارة في حديثة مفاىيـ تكاممت لقد

 :مف مستمدة متجددة فكرية لتيارات اإليجابية واإلضافات اإلسيامات كؿ يعكس ومتكامؿ شامؿ

 السموكية العموـ.  

 التنظيمي التطوير ومداخؿ بحوث.  

 النظـ نظرية. 

 الشاممة الجودة إدارة مدخؿ. 
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 :التالية الدعائـ عمى البشرية الموارد إلدارة الجديدة الفمسفة وترتكز

 األساس في ذىنية طاقة اإلنساف.  

 اإلنجاز في برغبة يعمؿ اإلنساف. 

 القيادة مف متحرر نمط إلى يحتاج اإلنساف. 

 متجانس فريؽ ضمف يعمؿ حيث يبدع اإلنساف. 

 وتكاممو ووحدتو وحاجاتو أىميتو حيث مف البشري العنصر إدارة عمى المدخؿ ىذا يركز كما

 (1).الموارد سياسات مف مجموعة عمى يركز سموكيا مدخال ويعتبر بالمنظمة، واندماجو

 :وىي البشرية الموارد لدراسة رئيسية مداخؿ ثالث بيف يميز مف ىناؾ

 : اإلداري المدخل 5.1

 وخطط التنظيمية لألىداؼ بالتعرض يبدأ حيث اإلدارية، العمميات دراسة عمى المدخؿ ىذا يركز

 دراسة جانب إلى ىذا وتقييميا الوظائؼ وتحميؿ والتعييف واالختيار االستقطاب وعمميات البشرية الموارد

 تناوؿ إلى باإلضافة المنظمة، في األخرى باألجيزة وعالقتو البشرية الموارد بإدارة المعني الجياز تنظيـ

 .العمؿ بيئة وتحسيف العامميف وتحفيز األداء وتقييـ الوظيفي المسار وتخطيط البشرية الموارد تنمية أنشطة

 : النظم مدخل 5.1

 الموارد مجيودات فإف ثـ ومف لممنظمة، الكمي النظاـ خالؿ مف مكانتيا البشرية الموارد تحتؿ

 دراسة يتـ ليذا وفقا لممنظمة، العامة األىداؼ تحقيؽ في مساىمتيا مدى خالؿ مف تقييميا يتـ البشرية

                                                           
 .53،52،صص2003مصر، ،عيةالجام الدار ،البشرية لمموارد اإلستراتيجية اإلدارة المرسي، محمد الديف جماؿ((1
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 والعمميات اإلنتاج نظاـ مثؿ األخرى الفرعية باألنظمة ويتأثر يؤثر مفتوح، فرعي كنظاـ البشرية الموارد

 .لممنظمة الكمي البيئي النظاـ في وتؤثر تتأثر التي النظـ مف وغيرىا التسويؽ ونظاـ

  :اإلستراتيجي المدخل 5.1

 واستراتيجيات وأىداؼ بغايات وربطيا البشرية الموارد أنشطة وتحميؿ دراسة عمى المدخؿ ىذا يركز

 اإلستراتيجية والتوجيات البشرية الموارد تخطيط جيود بيف الربط يتـ المدخؿ ىذا ظؿ وفي المنظمة،

 المنظمة أوضاع وتحسيف التنافسية الميزة لتحقيؽ األسمحة أحد البشري العنصر يصبح حيث لممنظمة،

 .أعماليا ونتائج السوقية

 مف البشري، العنصر إدارة عمى التركيز أىمية إلى المدخؿ ليذا وفقا األفراد بدراسة المعنيوف وينظر

 عميو األفراد فمدير سموكيا، مدخال يعتبر وىو بالمنظمة، واندماجو وتكاممو ووحدتو وحاجاتو أىميتو حيث

دارة األفراد لوظائؼ االستشارية لموظائؼ تنفيذه في السموكية والجوانب األسعار يأخذ أف  البشرية، الموارد وا 

 (1).المنظمة استراتيجيات مف المتوافقة البشرية الموارد سياسات مف مجموعة عمى تركز المدخؿ ليذا وفقا

دارتو عبر مختمؼ المؤسسات  ومنو وبعد كؿ ما قيؿ نجد أف ما يقاؿ عف سائر الموارد البشرية وا 

دارتيا التي تحتاج إلى كؿ ما مف ، يقاؿ عف مؤسسات عمى تنوع نشاطاتيا المنظومة التربوية ومواردىا وا 

فييا حتى نستخمص أىـ الحموؿ والطرؽ التي إذا ما طبقت  شأنو دراستيا الكتشاؼ مواطف الضعؼ والقوة

 ميدانيا نحسف ونطور كؿ أركاف المنظمة فال نيتـ بجانب ونيمؿ أخر.

 

 
 

 

                                                           
 .22،21ص  ،ص1999 عماف، وائؿ، دار ،01الطبعة ،البشرية الموارد إدارة عمي، حسف عمي عباس، محمد سييمة((1



 المداخل النظرية للدراسة                                     الفصل الثاني:                      

 

21 
 

 خالصة الفصل:
 

كخالصة عامة لمفصؿ الذي احتوى بيف طياتو كبرى المداخؿ التي عالجت موضوع الموارد البشرية 

مف وجية نظر سوسيولوجية، وحاولنا أف نسقط مفاىيـ وأفكار كؿ مدخؿ عمى موضوع دراستنا عمو 

ا أف ال يساعدنا في تفسير بعض القضايا المرتبط بو ومحاولة بناء لبنة جديدة فوؽ ما كاف سابقا، وخمصن

ثـ ذكرنا  المدخؿ الماركسي واألنساؽ المفتوحة وال نظرية العالقات اإلنسانية يمكف إسقاط موضوعنا عمييا

 كأىـ مدخؿ نظرية لمدراسة. بمداخمو الفرعية مدخؿ الموارد البشرية

ىناؾ الكثير مف المداخؿ والنظريات التي تناولت جانب واحد مف موضوع الدراسة لكننا اكتفينا 

مزج بيف ما تناوؿ بالتحميؿ النظري الموارد البشرية عمى حدا والتربية بذكر ما سبؽ ألننا استطعنا أف ن

ومنو ووجدنا أف المدخؿ الوظيفي ىو المدخؿ األكثر مالءمة لجعمو مرجعا نظريا نعود إليو عند  عمى حدا

فظة عمى استقرار المؤسسة تحميمنا وتفسيرنا لكؿ جزئية مف جزئيات الموضوع، فيدفنا دوما ىو المحا

مع تغيير ما يمكف تغييره في الوضعية االجتماعية لمموارد البشرية لكف بطريقة  ،وتحديثيا بطريقة سمسمة

ىادئة تؤدي في النياية إلى تحسيف وتطوير المؤسسة فالقطاع ثـ المجتمع وأخيرا الدولة التي تحتضف كؿ 

 ىؤالء.
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 تمييد: 
 

ال بد لنا قبل الخوض في ىذا الفصل أن نبدأ بإعطاء محددات محور الفصل وىو الموارد البشرية، 

فتحديد تعريفاتيا ومكونتيا واختالفيا عن بعض المفاىيم التي قد تبدو في جزئياتيا ليا نفس دالالت 

بدأنا في جمع المادة العممية المعنى من ناحية الجانب المغوي واالصطالحي من الوىمة األولى، لكن لما 

 الخاصة بيذا الجزء وجدنا أن ىناك اختالف كبير قد أوجده العمماء والمختصون.

 

أن الموارد البشرية اليوم تشكل منعرجا ىاما في تحول الفكر السوسيولوجي من إطاره الواسع الذي 

سة عناصر صغيرة لكن ليا يضع المجتمع بكل مكوناتو وأنساقو قيد الدراسة إلى أطر ضيقة تيتم بدرا

 دورىا اليام في سيرورة وبقاء المجتمع بشكمو الذي يراه أفراده صالحا لو.

من ىنا سنقف في ىذا الجزء من دراستنا عمى كبرى النقاط التي ال لنا كدارسين أو باحثين أو 

 ميتمين أن نعرفيا عن الموارد البشرية. 

 
 ةـــــــــــريف الموارد البشريــــــــــــأوال. تع

 
سنبدأ وأول ما نبدأ بو في ىذا العنصر التكمم وبالتفصيل عن تعريف الموارد البشرية وكل ما يتعمق 

 .بيا واالختالف بينيا وبين بعض المصطمحات القريبة منيا

 كما ىو واضح فالمصطمح يتكون من كممتين: المورد والبشر، وسنقوم بتعريف كممة المورد:

حسب قاموس جروان السابق في قاموسو الكنز  Ressourceفكممة المورد والتي يقابميا في المغة الفرنسية 

 : ليا من المرادفات نذكر منيا سبيل، وسيمة، موئل، المنفذ والمالذ، فيقال مثال

Un homme de ressource 
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 (1) فيي بمعنى موقر، أو رجل محنك.

 ليا معاني كثيرة أخذنا منيا:أما في موسوعة الماكسيديكو، فرصد 

Moyens financiers et matériels d’une personne; être sans ressources. 

 فكل اإلمكانيات المالية والمادية لشخص ىي موارد.

فيقصد  Resources humainesأما إذا أضفنا ليا كممة بشرية أو ما يقابميا في المغة الفرنسية 

 بيا كل اإلمكانيات العضمية أو الفكرية:

Les capacités physiques ou morales 

يات والقدرات إلنجاز شيء )فعل( كما حممت معنى آخر تضمنت ترجمتو ما يمي أنيا كل اإلمكان

 ما.

Moyens, possibilités qu’offre quelque chose. (2)  

ىي مجموع األفراد والجماعات التي تكون المنظمة في يتفق معظم الكتاب عمى أن الموارد البشرية: 

وقت معين، ويختمف ىؤالء فيما بينيم من حيث تكوينيم وخبرتيم وسموكيم واتجاىاتيم وطموحيم، كما 

 يختمفون في وظائفيم ومستوياتيم اإلدارية وفي مساراتيم الوظيفية.

وتصميم وتنفيذ استراتيجياتيا...  وتستعمل المنظمة ىذه الموارد البشرية من أجل تحقيق أىدافيا،

وتختمف خصائص الموارد البشرية من منظمة إلى أخرى حسب مستوى تطور معارفيم وكفاءاتيم وقدراتيم 

 دون أن نيمل أيضا نوع النشاط الممارس من المنظمة(3) توافر ىذه العناصر لدى األفراد العاممين.ومقدار 

                                                           
(1)Jerwan Sabek, El Kanze ;dictionnaire françaisـ arabe, 2ème edition, maison Sabek, edition spéciale 

pour le PRL, Paris, 1997, p969 . 
(2)Maxidictionnaire,Lemaxidico, dictionnaire encyclopédique de la langue française, édition de la 

connaissance, paris, 1996, p 959. 
 .25، ص2004، مديرية النشر لجامعة قالمة، إدارة الموارد البشريةوسيمة حمداوي، (3)
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انو ال بد قبل كل ىذا أن نعرف طبيعة العالقة بين ورغم اختالف خصائص الموارد البشرية إال 

 :الموارد البشرية والقوى العاممة، وىذا ما يجعنا نضع المخطط التالي

 
 ( بين العالقة بين الموارد البشرية والسكان والقوى العاممة10مخطط رقم)

 السكان
 

 خارج الموارد البشرية)القوى البشرية(              الموارد البشرية)القوى البشرية(                  
 
 

 الكيول             األطفال         داخل القوى العاممة        خارج القوى العاممة                  العاجزون   
                        )أو قوة العمل(                   )أو قوة العمل(                                                

 ال يعممون وال يبحثون عن عمل                      
 
 

 المشتغمون                                      ـ الطالب
 متعطمون سبق          ـ متفرغات لمعمل المنزلي                            

 ـ متقاعدون وأمثاليم.                            ليم العمل                المتعطمون
 

 متعطمون لم يسبق ليم                         
 العمل ويبحثون عنو                        

 

 .81، ص 6002، منشورات جامعة دمشق، دمشق، تخطيط الموارد البشرية إدارتياالمصدر: أنطوان رحمة، 
البشرية ىي جزء من سكان المكونين لمجتمع ما، وليا نوعان جزء كتحميل نقول أن القوة العاممة أو الموارد 

يدخل ضمن إطارىا وأخر خارجيا، والذي ييمنا في دراستنا ىي الفئة العاممة أو المعبر عنيا في المخطط 

المشتغمون والذين ينتمي إلييم المدرسون)األساتذة( أكيد، ومنو فالموارد البشرية ىم جزء من السكان : ب

وفر فييم إمكانيات جسدية وفكرية ألداء وظائف أوجدىا المجتمع لنيضتو، كما أنيم ليسوا الذين تت

 باألطفال وال بالشيوخ.
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وقد وضع المخطط فئة ال تعمل وتبحث عن عمل)كالطمبة، ربات البيوت، نزالء السجون، المرضى 

 في المستشفيات...( وىؤالء يعدون خارج قوة العمل.

ة والنشيطة الفاعمة في المجتمع إلى تسيير فقد عرفت وظيفة الموارد البشرية وتحتاج ىذه الفئة العامم

 (1) بأنيا مجموعة النشاطات المتعمقة بتسيير الموارد البشرية.

تحقيق إدارة شؤونيا و وىذه الوظيفة ليست بالسيمة إذ تتطمب الكثير من الخبرة والحنكة من أجل 

مكتسبات المؤسسة )المنظمة( عالية قدر اإلمكان، إذا يحدث ىذا المحافظة عمى الموارد البشرية و مطالب 

 كمو ضمن بيئة ذات أبعاد تؤثر وتتأثر بيا الموارد البشرية ككل.

والمخطط الثاني الذي سوف نضعو سيبين أبعاد الموارد البشرية بعدما بينا في المخطط الذي سبقو 

ذه األبعاد التي سوف نعرضيا ىي التي تتحكم في عالقة الموارد البشرية مع السكان والقوى العاممة، وى

 كل ما يتعمق بالموارد البشرية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
(1)

Jean-Marie Peretti, Dictionnaire des ressources humaines, Librairie Vuibert, Paris, 1999, 

p 404  
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 ( يبين أبعاد الموارد البشرية10المخطط رقم)
 البيئة الخارجية: اقتصاديةـ ثقافيةـ أسواق عمل ـ تكنولوجية ـالحكومة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الوظائف                    نتائج العمل                          األفراد                                         
 األىداف                      األداء    القدرات                                            
 اإلنتاجية        الميام                           االىتمامات                                     
 الجودة      األجور                          االتجاىات                                                     
 الرضا      الدافعية                 التنوع                                                  

 الرقابة       الشخصية                                                                     
 

 النتائج التنظيمية: البقاء ـ الربحية ـ النمو ـ التنافسية
 

 .81، ص6002 مرجع سابق،جمال الدين مرسي،  المصدر:
 

تكنولوجيا ـ الحكومة...ىي من تؤثر فالبيئة الخارجية التي من مكوناتيا: اقتصادـ ثقافةـ أسواق عمل ـ 

وظائف إدارة الموارد البشرية، والبيئة الداخمية ومنو نتحصل عمى النتائج  بصورة مباشرة ومستوى عميق في

 .التنظيمية المتمثل في البقاء ـ الربحية ـ النمو ـ التنافسية

 البيئة الداخمية
 األىداف
 الثقافة

 اإلستراتيجية
 الييكل

 التكنولوجية
 الموارد واألنشطة

 وظائف إدارة الموارد البشرية
 تخطيط الموارد البشرية

 االستقطاب
 االختيار والتعيين
 التدريب و التطوير

 تنمية المسار الوظيفي
 تحسين بيئة العمل

 الرعاية واألمن
 األجور و الحوافز

 تقييم األداء 
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ة التي تتميز بيا شخصيتو فالفرد يمتمك االىتمامات واالتجاىات الخاصة بآرائو، والقدرات والدافعي

والتي تستثمر أحسن استثمار عن طريق وظائف المؤسسة والمتمثمة في األىداف والتنوع واألجور التي 

 .يتقاضاىا جراء قيامو بميام موكمة إليو

 
 ةــــــة الموارد البشريــــــأهمي ثانيا:

 
والمجتمع ككل، التي تحتاج إلى في ىذا الجزء سنتكمم عمى أىمية الموارد البشرية في المؤسسات 

عمميتين ميمتين ىما التنمية واإلدارة حسب الكثير من المراجع التي وقعت بين أيدينا كباحثين عن 

 المعمومة خاصة ما تعمق بموضوع دراستنا.

يؤكد مفيوم التنمية البشرية ككل وليس الموارد البشرية عمى وجو التحديد، كمفيوم متطور أن النمو 

ي الجدي ىو ذلك الذي يولد عمالة كاممة وأمن الرزق، ويعزز حرية الناس وتمكينيم ويوزع االقتصاد

 الفوائد توزيعا عادال ويعزز التماسك االجتماعي ويصون التنمية البشرية في المستقبل.

والدليل عمى ذلك ىو ما حدث في الدول اآلسيوية كاليابان وكوريا وتايوان وىونغ كونغ وىذه الدول 

باسم النمور األسيوية، فاإلصالح االقتصادي الذي شيدتو بعد أن تم تدمير رأسماليا الطبيعي بعد تعرف 

الحرب العالمية الثانية، إنما يرجع فضمو إلى المحافظة عمى رأس المال البشري الذي بقي ليا بعد الحرب، 

 وال يمكن ألحد أن ينكرىا.وىذا بالنسبة لنا دليل واقعي أكدتو األحداث التاريخية التي عاشيا العالم 

أما الدليل الثاني عمى أىمية الموارد البشرية في الصرح الحياتي فنجد أن الميتمين قد أوجد العديد 

من المفاىيم ذات الصمة بالموارد البشرية وتنميتيا منيا مفيوم رأس المال البشري، والتنمية البشرية 

 المستدامة...الخ.
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د البشرية تزداد عن طريق االستثمار اإلنساني من خالل التغذية كما أوضحت التجارب أن الموار 

والصحة والتعميم بشكل خاص, فرغم أن الصحة والتغذية عنصران ميمان في تحسين إنتاجية العمل، فإن 

 أىمية التعميم في ىذا الصدد كانت وما تزال الموضوع المييمن في تراث البحث فييا ـ الموارد البشريةـ .  

ة تنمية الموارد البشرية بمثابة الباب األساسي والضروري لكل تنمية في أي مجتمع، ذلك تعد عممي

أن الفرد البشري ىو المتغير المشترك في عمميات التنمية ميما كان نوعيا، وىي إحدى مقومات التنمية 

اإلنتاج، والمنتجات والتي تنحصر في الموارد البشرية والطبيعية ووسائل جون ويمي الستة عمى حد تعبير 

 واالتصال، والتنظيم.

ونظرا ليذه األىمية وأكثر فإننا نضيف فنقول: أن مفيوم تنمية الموارد البشرية ال يشمل فقط تنمية 

نتاجية العمل والكفاءة فقط بل  الميارات والقدرات واالتجاىات البشرية الالزمة لتعزيز النمو االقتصادي وا 

االجتماعية والثقافية كاالنفتاح الفكري والتي تمكن الفرد من أن يعيش  يشمل نطاق أوسع يضم العناصر

 حياة أفضل ويتحقق المزيد من الرخاء االجتماعي.

 

 وتنطوي عممية تنمية الموارد البشرية عمى أربعة أبعاد ىي:

باألسس ـ عممية تعميمية يساىم فييا التعميم العام بوضع أساسي من حيث صقل شخصية الفرد وتزويده 8

 العممية المطموبة.

ـ عممية تدريبية فنية يتم من خالليا تأسيس نشاط الفرد عمى مجموعة قدرات عممية متخصصة يساىمون 6

 بيا في اإلنتاج مساىمة مباشرة.

 ـ عممية تنظيمية إدارية يتم فييا تأىيل األفراد إلدارة وتنفيذ النشاط التنموي بجوانبو المختمفة.2
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 (1) .تيدف إلى التأثير في السموك االجتماعي لألفراد وتنمية القيم المطموبةـ مسألة سموكية 4

فإنيا تخضع لنفس األبعاد والمتطمبات الموجودة في وبما أن تنمية الموارد البشرية من تنمية البشر ككل 

 الجدول.

 ( يبين أبعاد ومتطمبات التنمية البشرية ككل01جدول رقم )
 

 وأبعاد التنمية البشرية كما تحددىا تقارير التنمية البشرية تم تمخيصيا حسب الجدول التالي: 
 متطمباتيا محتوياتيا أبعاد التنمية
 المشاركة في إدارتيا وضع استراتيجيات مالئمة التنمية بالناس
 االستثمار في البشر تنمية الموارد البشرية تنمية الناس

 العدالة في التوزيع التنمية االقتصادية التنمية من أجل الناس
 

، ص 6002، المكتب الجامعي الحديث، مصر، التنمية االجتماعية وحقوق اإلنسانأبو الحسن إبراىيم أبو زيد، المصدر:

602  . 

كتعميق عمى الجدول يتضح لنا أن لكل بعد من التنمية محتوى خاص بيا وكل نحتوى يحتاج إلى 

المتطمبات نجدىا من ركائز استقرار المجتمع إذا ما أراد المحافظة عمى استقراره وتوازن متطمبات، ىذه 

قواه الفاعمة، وما ييمنا نحن في ىذه الدراسة ىي الخانة التي تتحدث عن تنمية الناس التي تحتوي عمى 

 ائج إيجابية.تنمية الموارد البشرية التي تتطمب االستثمار فييا وبشكل مكثف حتى ينم الحصول عمى نت

يجاد المزيد من الخيارات المتاحة أمامو، كما إذا فالتنمية البشرية  تيدف إلى توسيع مدارك الفرد، وا 

تيدف إلى تحسين المستويات الصحية، والثقافية، واالجتماعية، وتطوير معارف وميارات الفرد، فضاًل 

ية، وضمان مشاركاتو اإليجابية في عمى توفير فرص اإلبداع، واحترام الذات، وضمان الحقوق اإلنسان

 جميع مناحي الحياة. 

                                                           
 460،468، ص ص 6002، دار المعرفة الجامعية، مصر، عمم االجتماع الصناعيعمي عبد الرزاق جمبي، (1)
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فاالستثمار في تنمية الموارد البشرية أمر ىام وضروري، لما لمموارد البشرية من أىمية قصوى؛ 

فيي الثروة الحقيقية والرئيسة لألمم، واألمم المتقدمة أيقنت تمك الحقيقة؛ فأحسنت التخطيط االستراتيجي، 

 .لتنمية ىذه الثروة البشرية عمى مدار عقود من الزمانونفذت برامج محددة 

 ووفق المخطط التالي الذي سيبين حمقة التقدم في المجتمع سنجد

 ( يبين حمقة التقدم في المجتمع10المخطط رقم )

 

 

 

 

 

 

فباالستثمار العام نتحصل عمى وفرة في فرص العمل التي تزيد معيا مستويات اإلنتاجية عموا ويزيد 

الدخل الفردي أو العام فيزيد الطمب في ىذه الفترة عمى موارد بشرية تكونت وأعدت أفضل من الذين تم 

ومع ىذا اإلجراء سيزيد الرخاء واالستثمار والتقدم ألن المستوى المعيشي قد  إدماجيم في المرة األولى

ارتفع، وىناك من قام باالدخار أو االستثمار في بعض المشاريع التي تعود بالفائدة عمى الفرد والمجتمع، 

ر في فيزيد وتتنوع دائرة الخيارات واالىتمامات، فمن البحث عن تمبية الحاجات المادية يصبح التفكي

 مسموح بو.المتطمبات المعنوية والكمالية أمرا 

أخذت قضية العناية بتنمية الموارد وىذه الحمقة وكل ما قيل لن يكون إال بوجود أفراد أكفاء لذا 

( حيزا كبيرا من االىتمام، عمى اعتبار أن اإلنفاق عمى ىذه التنمية يعّد من أىم وأعمى HRDالبشرية)

 االستثمار

 رفع مستوى المعيشة توفير فرص عمل

 اإلنتاجيةرفع مستوى  زيادة الطمب

 زيادة الدخل
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ىذه األىمية في تزايد مستمر وتأخذ مجراىا في الدراسات والفعاليات التي  درجات االستثمار، ومازالت

 تنظم وبشكل متواصل عمى كافة األصعدة المحمية واإلقميمية والدولية. 

وقد جاءت أىمية العناية بتنمية الموارد البشرية من منظور متعدد األبعاد منيا البعد االقتصادي من 

والمدربة، حيث يتم تنفيذ برامج التنمية االقتصادية بما يحقق التقدم لمدولة خالل الموارد البشرية المؤىمة 

ويوفر احتياجات سكانيا من السمع والخدمات، إضافة إلى أن الفرد المؤىل تعميميا وتدريبيا لديو فرصة 

عي أكبر لمعمل كمواطن منتج يحقق قيمة مضافة تسيم في تنشيط الدورة االقتصادية. وأما البعد االجتما

 فمن المعروف أن التعميم ينمي قدرات الفرد الذىنية والفكرية ويزيد من مياراتو وتعرف الميارة عمى أنيا:

القدرة عمى التطبيق، أو ىي معرفة وخبرة ومقدرة عمى التنفيذ واألداء، كما أنيا القدرة عمى العمل، وىي 

قيق ىدف معين ويمكن الوصول إلييا كما أضاف الدكتور ضياء الدين إبراىيم نجم عممية مع جماعة لتح

 (1) .من خالل الممارسة والتدريب والتطبيقات العممية

يكسبو األنماط والقيم السموكية المتوازنة، مما يجعمو أكثر قدرة أنيكما أن نضيف ليذا البعد فنقول 

العناية بتعميم عمى تفيم المشكالت االجتماعية وترسيخ الروابط األسرية. وكذلك البعد األمني حيث تؤدي 

مما يسيم  ،وتدريب الفرد إلى تخفيض نسبة البطالة، والتي تتناقص مع ارتفاع المستوى التعميمي والتدريبي

في تحقيق االستقرار األمني لممجتمع. وأما البعد الثقافي فينعكس بتزايد نسبة المثقفين من الموارد البشرية 

فرد وتمسكو بمكونو الثقافي من التراث والمغة واآلداب، في التنمية الحضارية لممجتمع وزيادة معرفة ال

 بالتوازي مع ازدياد درجة الوعي لديو بما يدور حولو.

وأخيرا وليس آخرا البعد التعميمي حيث يوفر التعميم الكوادر العممية القادرة عمى البحث واالبتكار  

حداث التقدم التقني في شتى واالختراع والتطوير بما يسيم في إحداث النقالت الحضارية المختم فة، وا 

 مجاالت الحياة، والتحسين المستمر في وسائل المعيشة.
                                                           

 622، ص6000، المكتبة الجامعية، اإلسكندرية، الجماعات االجتماعية، مداخل نظرية ومواقف تطبيقيةضياء الدين إبراىيم نجم، (1)
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عندما ال يؤدي الموظف عممو ف وتحتاج ىذه الموارد في الغالب إلى تقييم وتقويم ألدائيا الوظيفي،

لفرد وذلك من ا المتوقع لو والمحدد لو سابقا فان تقويم األداء الوظيفي يسعى إلى تنمية أداء عمى النحو

رشاده لما  خالل المعمومات الموجودة فيو والتي تعكس نواحي الضعف في أداء الفرد ومن خالل توجييو وا 

 ىو متوقع ومطموب.

 في تنمية الفرد ىو مناقشة الفرد لنتائج تقويم أداءه الوظيفي مع رئيسو لكي ومن أىم النقاط الجوىرية

المطموب منو  لدى الموظف وتحديد ما ىو مستوى األداءيقوم رئيسو بتوضيح نقاط القوة والضعف 

وكل ىذه  ب والتعميمالتدريداخل المؤسسة خاصة الوسائل المستخدمة في تنمية الفرد  وما ىيبالتحديد. 

 .تبني عمييا الموارد البشرية استراتيجيتيا سواء في العمل أو التنمية لخياراتاألمور خاضعة 

ات اإلستراتيجية لمموارد البشرية، كيف كانت وكيف أصبحت عبر االختيار والشكل التالي يبين قائمة 

دارة األداء وىي نقاط  نقاط ىي:  تحميل وتصميم الوظائف، االختيار والتعيين، التدريب وتنمية العاممين، وا 

 تحتاجيا اإلدارة لتقييم المسار الوظيفي لممورد.
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 لمموارد البشرية ستراتيجيةاإليبين قائمة االختيارات (04شكل رقم)
 تحميل وتصميم الوظائف

 
 من الوظائف كبير عددعدد محدود من الوظائف                                            

 وظائف معقدة                                                      وظائف بسيطة
 محدودةغير ميارات وظيفية                                                                 ميارات وظيفية محدودة

 عامة. وصف وظائفوصف وظائف دقيقة                                               
 االختيار والتعيين

 
 داخميةمصادر      مصادر خارجية                                                      

 تأىيل وظيفي عال                                                      تأىيل وظيفي محدود
 مسار وظيفي كبير                                                      مسار وظيفي محدود

 

 تدريب وتنمية العاممين
 

 األداء المستقبميالتركيز عمى                                                                  التركيز عمى الوظيفة الحالية
 تأىيل جماعي                                                              تأىيل فردي

 تدريب كل األفراد                                                       تدريب عدد محدود
 تدريب مخطط                                                       غير مخطط تدريب

 إدارة األداء
 

 النتائجمعايير معايير سموكية                                                            
 معايير طويمة األجل                                                      معايير قصيرة األجل

 العدالة الخارجية                                                            العدالة الداخمية
 نظم حوافز جماعية                                                                                نظم حوافز فردية

 

 .841، ص 6002، كتب عربية، نسخة إلكترونية، إدارة الموارد البشرية رؤية إستراتيجيةالمصدر: عادل محمد زايد، 
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خاصة فيما يتعمق بتدريب العاممين  ،إن ىذه القائمة ما ىي إال مقارنة لما كان ولما يجب أن يكون
ة التي يمكن أن كما أنيا أي القائمة ىي جممة من االختيارات اإلستراتيجي وتنميتيم وكذا االختيار والتعيين.

 تختار منيا أي منظمة لتنفيذ االستراتيجيات في كل مجال من مجاالت إدارة الموارد البشرية.  
أحببنا عمى سبيل االستزادة في األىمية أن نضيف ىذا الجزء، وذلك لتبيان العوامل التي زادت من 

 االىتمام بإدارة الموارد البشرية التي سبق وأن تمت تنميتيا.  

 
 : عوامل زيادة االىتمام بإدارة الموارد البشرية 2.1
 

فــي ىــذا الجــزء ســنقول أن ىنــاك العديــد مــن العوامــل التــي أدت إلــى االىتمــام المتزايــد بــإدارة المــوارد 

البشرية في مختمف المؤسسات، وحتـى الـدول، ولقـد أطمقـت عمـى إدارة المـوارد البشـرية، عـدة تسـميات ومـن 

 د:أبرزىا وأكثرىا استخداما نج

 .إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية 

 وعالقات العمل إدارة األفراد 

 والعالقات الصناعية إدارة األفراد 

 والشؤون االجتماعية إدارة األفراد 

 والموارد البشرية. إدارة األفراد 

فــراد وتعطــي أىميــة لمتغيــرات معينــة فــي إدارة األفــراد: ألكــل ىــذه التســميات قــد ركــزت نشــاطيا عمــى ا

 االتصاالت، المناخ االجتماعي، المشاركة في اتخاذ القرارات.
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أن مصـطمح المـوارد البشـرية الـذي أصـبح أكثـر اسـتخداما اآلن، يشـير  صالح بن نواريذكر الـدكتور 

إلــى القــوة التــي يمتمكيــا األفــراد فــي المنظمــة، والــذي يؤكــد عمــى أن العنصــر البشــري ىــو مصــدر أي طاقــة 

فييــا، وىــو أىــم عناصــر اإلنتــاج األخــرى، ســواء كانــت آالت أو تكنولوجيــا، أو أمــوال أو خــدمات ومــا إلــى 

 (1)ذلك.

ول عرض بعض األسباب التي زادت في أىمية ىذه الوحدة التنظيمية بالمؤسسة وىي عمى وسنحا

 النحو التالي:

أصبح العنصر البشري يعتبر أصال من أصول المؤسسة)نعيد ونقول ميما كان نوع نشاط المؤسسة(،  -4

فس أىميــة مــن حيــث تأثيراتــو الجوىريــة عمــى اإلنتاجيــة، كمــا أن تكمفــة الحصــول والحفــاظ عميــو أصــبحت بــن

التكاليف األخرى، وىنا ظيرت أىمية تدبير احتياجات المؤسسات مـن المـوارد البشـرية فـي الوقـت المناسـب 

وتعييــنيم بالوظــائف المناســبة، وكــذلك تنميــة ىــذا العنصــر وصــيانتو وتطــويره ورفــع معنوياتــو، فضــال عــن 

 (2) .استخدامو بالطريقة المثمى التي تضمن كفاءة أدائو لواجباتو

د الميام اإلدارية، حيث أن المنافسة األجنبية والتطور التكنولوجي اليائل، وثورة المعمومات، وتزايد تعق -2

معدالت التطوير واالبتكار، وعدم االستقرار البيئي، عوامل أدت إلـى تعقـد الميـام اإلداريـة، وىـو مـا اسـتمزم 

العمـــــل عمـــــى تنميـــــة القـــــدرة التنافســـــية مشـــــاركة إدارة المـــــوارد البشـــــرية فـــــي اتخـــــاذ القـــــرارات اإلســـــتراتيجية، و 

 (3)لممؤسسات؛ من خالل تصميم برامج لجمب وتنمية  الموارد البشرية.

 

                                                           
، ص 6002، مخبر عمم االجتماع االتصال لمبحث والترجمة، قسنطينة، المؤسسات االقتصاديةفعالية التنظيم في صالح بن نوار، (1)
48،46. 
، جامعة 02، مجمة العموم االقتصادية واإلدارية، ع "دور ووظائف إدارة األفراد في مشروعات األعمالزكي محمود ىشام :"  (2)

 18، ص 8220اإلمارات العربية المتحدة، ماي 
 .60محمد مرسي ، مرجع سابق، ص جمال الدين (3)
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 خميط التغيير في الموارد البشرية، وذلك من حيث: -3

 زيادة مستويات التعميم. - 

 اقتحام المرأة لسوق العمل. -

المختمفــة، وىــو مــا يحتــاج إلــى أنظمــة تغييــر خمــيط الميــارات بالزيــادة المتدرجــة فــي عــدد الميــن  -

 (1)جديدة لتقييم أداء العاممين.

الحاجة إلى نظم معمومات لمموارد البشرية، فقد ولدت الحاجة إلى استخدام خبراء متخصصين بالنسبة  -4

ــــة بالعنصــــل ــــد مــــن األنشــــطة المتعمق ــــاع قيمــــة معدي ر البشــــري، ومــــا صــــاحب كــــل ىــــذه التطــــورات ىــــو ارتف

التكـاليف المصـاحبة ليـا لمتغمـب عمـى المشـكالت المتعمقـة بيـا، كالغيـاب، ارد البشـرية و الستثمارات في المـو ا

 (2).دوران العمل، التكوين، التأمين، العالج، انخفاض اإلنتاجية... الخ

ىذا ما أدى بـدوره إلـى االىتمـام بـإدارة المـوارد البشـرية قصـد ترشـيد اسـتخدام العنصـر البشـري وزيـادة 

وكذا يؤدي ىـذا كمـو وبطريقـة آليـة إلـى اإلصـالح اإلداري الـذي يعـد حاجـة مـن حاجـات فاعميتو في األداء، 

اإلدارة حيث أنو يؤدي إلى تفعيميا إذ أنو وبعد فترة مـن العمـل تشـيد كـل مؤسسـة إداريـة تراجعـا ف اإلنتـاج 

أو فـــــي الفعاليـــــة، ويـــــؤدي إلـــــى تأخرىـــــا وترىميـــــا، ومـــــن أكثـــــر ىـــــذه األمـــــراض التـــــي تصـــــيب اإلدارة نجـــــد 

البيروقراطيـة، ولصصــالح اإلداري سمسـمة مــن األسـاليب منيــا: التحويــل)من الطاقـة غيــر المنتجـة إلــى طاقــة 

منتجة(، التكيف)بإدخال تعديالت مناسبة وحسب رأينا تأتي بالتكوين(، الدمج، وأخيرا القطع وىو استئصال 

 (3) العناصر التي لم يفد معيا أساليب اإلصالح.

 

                                                           
 .14، 12م: مرجع سابق، ص ص اشزكي محمود ى(1)
 .62 ، 61، ق، ص صجمال الدين محمد مرسي: مرجع ساب(2)

(3)
Fredric Maatouk, Dictionary of sociology, Academia international, Lebanon, 1993, p26 
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إذ أن  ليب عمــل حديثــة فــي التنظيمــات المختمفــة، نتيجــة مــزيج القــوى العاممــة،إدخــال قــيم جديــدة وأســا -5

ىناك استقاللية نسبية لألفراد في حياتيم، مصحوبة بمقاومة عن التضحية بالمصالح الشخصية أو العائمية 

في سبيل مصمحة المؤسسة التي ىم أعضاء منيا، فالتحكم النسبي فـي ىـذه القـيم واالتجاىـات يـؤثر بشـكل 

 بير عمى عممية توفيق و أقممة ىؤالء العاممين، حتى يؤدوا مياميم بالكفاءة المطموبة.ك

 الضغوط الخارجية والمؤثرات البيئية: ىناك ضغوط مختمفة، ويمكن ذكر أىميا: -6

 حيــث أن القــانون )أو القــوانين( والتشــريعات التــي تخــص التوظيــف،  -: المؤؤؤارات القانونيؤؤة

العــاممين، و كــذا القـوانين الخاصــة بــاألجور، وســاعات العمــل، ظــروف بيـدف حمايــة وتــأمين 

 العمل... تؤثر عمى سيرورة عمل إدارة الموارد البشرية والموارد البشرية ككل.

 فقــد أصــبح لمنقابــة دور فــي تنفيــذ سياســات و بــرامج إدارة األفــراد  -: تؤؤياير النقابؤؤات العماليؤؤة

 في مختمف التنظيمات.

 إذ أن ســــوق العمــــل يمكــــن المؤسســــة) المنظمــــة( ككــــل مــــن تــــوفير  -:تؤؤؤؤياير سؤؤؤؤوق العمؤؤؤؤل

احتياجاتيا من اليد العاممة، أو العكس، فإدارة المـوارد البشـرية تتجـو إلـى سـوق العمـل لكسـب 

 أعضاء جدد في المؤسسة.

 التــي اكتســبيا الفــرد مــن  حيــث تمعــب القــيم واالتجاىــات والمعتقــدات -: المؤؤؤارات االجتماعيؤؤة

دورا ىامــا فــي تحديـد مــا يحتاجــو العــاممون فـي العمــل، فــالقوى العاممــة ال  يمحيطـو االجتمــاع

نما تتطمـب اىتمامـا متزايـدا مـن اإلدارة  تحتاج فقط إلى أجر عادل ومكان مناسب لمعمل... وا 

بمشــكالتيم وزيــادة رضــاىم، أيضــا تعــد مســؤولية الفــرد االجتماعيــة مــن العوامــل االجتماعيــة 

 الحياة المينية لو....التي  ليا تأثير كبير عمى 

 حيــث أن طــرق وأســاليب اإلنتــاج تــؤثر بالضــرورة عمــى الميــارات  -:  المؤؤؤارات التكنولوجيؤؤة

والقدرات التي يجب أن تتوفر في الموارد البشرية، وىذا ما يحـدث نوعـا مـن عـدم التـوازن فـي 
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ســـوق العمـــل، نتيجـــة مـــا يطـــرأ مــــن تعـــديالت عمـــى طبيعـــة وخصـــائص ومواصـــفات األفــــراد 

 (1) مطمبين لمواكبة ىذا التطور التكنولوجي .ال

ويضــاف إلــى ىــذه العوامــل كميــا عامــل ســبق ذكــره لكنــو يحتــاج إلــى توضــيح أكثــر، أال وىــو دخــول 

المرأة ميدان العمل، ووجود كثرة من الموظفات المتزوجات، وكثرة من األميات، وىو ما يفـرض عمـى إدارة 

ث يشــترك أكثــر مـــن شــخص فــي شـــغل وظيفــة معينــة مـــن المــوارد البشــرية خمــق ســـاعات عمــل مرنــة، حيـــ

الوظائف التي تشغميا النساء، وىذا نجده مطروح بشكل كبير فـي قطـاع التربيـة الـذي نجـد أن أغمـب مـوارد 

 من العنصر النسوي، وىذا لو جانبين جانب سمبي وأخر إيجابي.

ية مــــن ناحيــــة، التخطــــيط إن ىــــذه العوامــــل وغيرىــــا، أدت إلــــى االىتمــــام أكثــــر بــــإدارة المــــوارد البشــــر 

لالحتياجــات مــن العمالــة، ووضــع سياســات جيــدة وعمميــة لتوظيــف أفضــل العناصــر، وتبنــي اســتراتيجيات 

ناجعة، خصوصا ما تعمق منيا بالتدريب وتنمية ىذه العناصر وصيانتيا، بما يمكن المؤسسات من تحقيق 

ي الحســـبان المتغيـــرات الداخميـــة أىـــدافيا، وأىـــداف أعضـــائيا، وأىـــداف المجتمـــع عمومـــا، وىـــذا بوضـــع فـــ

والخارجيــة التــي يمكــن أن تصــادف ىــذه التنظيمــات، بمــا يكفــل تحقيــق مصــالح جميــع األطــراف، وتحقيــق 

 مسؤوليات المؤسسة تجاه المجتمع.

 

ــو أثــر كبيــر عمــى فعاليــة ســير التنظيمــات الموجــودة فيــو، بســبب ثقافتــو وقيمــو  ىــذا المجتمــع الــذي ل

بتسـيير المـوارد البشـرية وتحفيزىـا عمـى العمـل، إن إنجـاح طـرق ومنـاىج التسـيير وعاداتو، خاصة مـا تعمـق 

بأمريكا أو أوربا ال يضمن نجاحيا في بمداننا العربية اإلسالمية، وذلك لمـا لمجتمعاتنـا مـن خصـائص وقـيم 

يتيـا وعادات وىو ما يؤثر عمى نظرتنا إلى العمل وعوامل التحفيـز، وىـذا يـؤثر عمـى سـير التنظيمـات وفعال

 والشكل الذي سندرجو يوضح ذلك.
                                                           

(1)
- Michael R corrall and others :" management of humans resources, Charles E Merrill publishing 

co, columbus, ohio, 1982 , P P 12 – 15.  
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 ( يبين انعكاسات سوء التكيف مع القيم المتناقضة داخل التنظيم05مخطط رقم)

 تناقض القيم
 

 صعوبة التكيف
 

 فشل التكيف
 مظاىر الفشل

 
 

 وبدنيسوء العالقات اإلنسانية               انخفاض الرضا الميني                     إجياد ذىني 
 

 عدم االىتمام بمشاكل العمل                      المواجية                     ضغوط مينية واجتماعية
 

 آليات الدفاع 
 

 انسحاب                                     صراعات                     تخريب  
 

 .54، ص 1998الغرب، وىران، ، دار القيم الاقافية والتسييرالمصدر: بوفمجة غياث، 

 

تؤدي التناقضات في القيم إلى خمق مشاكل زائدة عن المشاكل التي تجد في كل 

المؤسسات)المنظمات(، مما يؤدي إلى سوء تكيف الموارد مع واقعيم الثقافي والقيمي لمتنظيم فتتجسد 

مظاىر سوء العالقات بينيم وانخفاض الرضا الميني لدييم، واإلجياد الذي لن يستغل في اإلنتاج، ولما 

ون ىذه المظاىر مجتمعة تقوم المواجية داخل المؤسسات، فتظير آنذاك آليات كاالنسحاب)ترك العمل تك

كميا( أو الدخول في صراع أو القيام بإضرابات أو احتجاجات أو يظير األسوأ وىو تخريب المنشئات التي 
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ا حتى ال يحدث ما ، ومنو فمن الضروري عمى كل منظمة أن تستقي قيميا من مجتمعييعمل فييا الموارد

 .ىو موجود في المخطط أعاله

 

 شريةــــــــــات تنمية الموارد البــــــــــــــآلي ثالثا:
 

ىذا الجزء خصصناه لمعالجة اآلليات التي من خالليا تتم أىم عممية يحتاجيا الموارد البشرية والتي 

استقرار المؤسسة والمجتمع ألطول فترة ممكنة، ىي التنمية التي من خاللياـ أي التنميةـ نضمن استمرارية 

 وأول ما سنبدأ بو ىي:

 
 أنظمة التعميم المعتمدة في إعداد القوة العاممة .2

 
لقد ركزت الكثير من الدراسات المتمحورة حول الرأس المال البشري عمى التربية وآثارىا معتبرة 

وتأكد الدراسات الحديثة أنو كمما كان ضمنيا أن التربية ىي العنصر الرئيسي لمرأس المال البشري، 

األشخاص أحسن تعميما كانوا في وضع أفضل في سوق العمل، إذ يممكون فرصة أحسن لمحصول عمى 

عمل واالحتفاظ بو، وكمما كانوا مؤىمين كمما ارتفع مرتبيم) المرتب الشيري(، وتظير كذلك تجارب الدول 

لدور الحاسم لرأس المال البشري في النمو االقتصادي، اآلسيوية خصوصا اليابان والنمور اآلسيوية، ا

وبينت أن نسبة عالية من التمدرس والتكوين المالئم اقتصاديا يساىمان كثيرا في رفع اإلنتاجية وفي تطور 

قدرة تكيف اليد العاممة، وتشير أن كوريا الجنوبية التي تحتل المرتبة السابعة بين دول منظمة التعاون 

 (1) .تنمية فيما يخص النسبة المئوية لمشباب الذين تحصموا عمى تعميم من الدرجة الثالثةاالقتصادي وال

                                                           
 337، ص2008، مركز الكتاب األكاديمي، عمان، تنمية الموارد البشرية في ظل العولمة ومجتمع المعموماتبوحنية قوي، (1)
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لما تكمم عن عناصر تنمية الموارد البشرية أن ىناك خمس  أبو الحسن إبراىيم أبو زيدلقد اعتبر 

يئة، والعمل، مرتكزات ترتكز عمييا تنمية الموارد البشرية ككل وىي: التعميم والصحة والتغذية وتحسين الب

والحرية السياسية واالقتصادية، ويضيف أن التعميم ىو أساس التنمية بأكمميا، فالتعميم مقياس حساس 

لمدى تحسين أحوال المعيشة، خاصة وان التعميم العام في كثير من الدول النامية قد تضاءلت مدتو، 

 (1) اقتصادىا المثقل بالديون حيث أن البالد ذات الدخل المنخفض تناضل من أجل إجراء إصالحات في

وانعكاسات التربية المقصودة وغير المقصودة عمى التنمية ككـل تظيـر جميـا لـيس فقـط عمـى مسـتوى 

تنمية الموارد البشرية، فاليدف التنموي الذي تسعى إليو التربية ىو تطوير الناشئة وتمكينو من صنع حياتو 

يل أوسع وأكبر مـن التربيـة ألنيـا ال ترتكـز عمـى فـرد معـين بـل واالرتقاء بمجتمعو فالتنمية عممية ارتقاء تمو 

تركــز عمــى كــل إنســان فــي المجتمــع، كمــا أنيــا ارتقــاء بمســتوى اإلنســان وىــي تغيــر إيجــابي ييــدف إلــى رفــع 

المستوى العام لممتغيرات االقتصادية واالجتماعية في بمد ما، وىي زيـادة سـريعة خـالل فتـرة الـزمن وتتطمـب 

 مادية.موارد بشرية و 

والتربية التي ىي أوسع من التعميم تخدم التنمية بشكل كبير وفي كافة المجاالت ألنيا تحـول األفـراد 

إن التربيـة  إلى طاقات منتجة، بواسطتيا يمكن جيل جديد مـن الشـباب الـواعي المثقـف البعيـد عـن التخمـف.

عنــدما يتعمــق األمــر بالتنميــة  والتعمــيم ليمــا مــن الــدور مــا ال يكفــي صــفحات دراســتنا لمحــديث عنــو خاصــة

ليـــم ســـبيل التفكيـــر فـــي مختمـــف  ئاالجتماعيـــة فيـــي محـــور مســـاعد عمـــى اكتشـــاف األفـــراد وتنميـــتيم وييـــد

المسائل ويزيـد قـدرتيم عمـى الخمـق واالبتكـار ويحفـز األفـراد عمـى تقـدم ويجعـل العقـول أكثـر اسـتعدادا لتقبـل 

 (2) .التغير اإليجابي

                                                           
 .203، مرجع سابق، صاإلنسانالتنمية االجتماعية وحقوق أبو الحسن إبراىيم أبو زيد، (1)
. 22، ص 2008دار الجميس الزمان، عمان،  ،مدير المدرسة ودوره في اإلدارة المدرسية الناجحة والفعالةإيناس محي الدين، (2)

 بتصرف
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عبد اهلل عن محددات التنمية البشرية في الدول المصنعة حديثا حالة وقد دراسة إسماعيل صبري 

كوريا عمى أن اىتمام الحكومة الكورية منذ البداية بالتعميم يكمن في المرجعية الثقافية، التعميم ابتدائي 

 وتعميم الكبار مع تعميم مينة، ألن محو األمية ليس ضمانا الستمرار القراءة والكتابة إذا لم يصاحبو

 (1).اكتساب ميارات فنية ومينية يحتاجيا وما يرتبط بذلك من دخل

 

 تطوير آليات تخطيط قوة العمل .1
 

شيدت الفترة التي نعيشيا تحوالت عميقة ومتسارعة في محيط األعمال والنشاطات المختمفة، 

المقبمة، وىذا يفرض المباشر منيا وغير المباشر، ويتوقع أن تتزايد وتيرة ىذا التسارع في السنوات القميمة 

عمى المؤسسة أن تدرك جيدا ديناميكية األنظمة، وأن تجعل من التغيير نحو التحسين شعارا ليا، وىذا 

 synergie etاألخير إنما يقوم عمى ثالث مقومات: المورد البشري، رأس المال، التعاضد والتفاعل )

interactionورد البشري يظل عماد كل مبادرة ( ما بين مختمف عناصر ىذا النظام، وحيث أن الم

 تحسينية داخل المؤسسة، فالعناية بيذا المورد ووضع إستراتيجية لتنميتو أضحت ترتب 

عمى رأس اىتمامات قيادات المؤسسات المتطورة، كما أن إشراك كافة العاممين في عممية التغيير 

 (2) .راسخا في التسيير الحديث أصبحت مبدأ

لمتخطيط في التأكد من حصول المنظمة عمى احتياجاتيا من العمالة كما يتمثل اليدف الرئيسي 

 وكيفا، مع القدرة عمى مواجية حركية القوى العاممة.

 

 

                                                           
 424، ص 6002، دار المعرفة الجامعية، مصر،عمم االجتماع الصناعيعمي عبد الرزاق جمبي، (1)
، مجمة العموم اإلنسانية، منشورات جامعة محمد خيضر، بسكرة، المؤسسة ودور الكفاءات مدخل النظمالتغيير في رحيم حسين، (2)

 812، 816، ص ص 6002العدد السابع، فيفري
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 أما األىداف الفرعية فتتمثل في:

يمكن التخطيط السميم لمقوى العاممة من مواجية المشكالت المرتقبة والمترتبة عمى حركية القوى  -4

 رجية(.العاممة)الداخمية والخا

يؤدي التخطيط السميم لمقوى العاممة إلى ترشيد السياسات والنظم التعميمية لمقوى بمختمف  -2

 مستوياتيا وتخصصاتيا عمى المستوى القومي.

قرار نظام عادل  -3 يساعد التخطيط السميم لمقوى العاممة في وضع خطة األجور والمرتبات وا 

 لمحوافز.

تحقيق التكامل بين البناء الوظيفي والتنظيمي وتحقيق يسيم التخطيط السميم لمقوى العاممة في  -4

 احتياجات التنظيم من القيادات اإلدارية واإلشرافية.

ساعد التخطيط السميم لمقوى العاممة في زيادة قدرة اإلدارة عمى التكيف مع المتغيرات التكنولوجية  -5

(1) بعض الوظائف واستحداث وظائف أخرى. إلغاءوالتي قد تؤدي إلى 
 

 

وعميو فكل مؤسسة تحتاج إلى جممة من العناصر من أجل فعالية تنظيميا حيث يمكن من خالل 

التنظيم أن يسير نشاطيا إذا ما كان التخطيط سميما ومترابطا وكذا واقعيا، إذ بو تحدد األىداف التي ىي 

 قمب الفعالية التنظيمية حسب المخطط التالي:

 

 

 

 

                                                           
 .24، دار المناىج، األردن، بدون سنة، ص 8، جإدارة الموارد البشرية المفاىيم والمبادئمحمد صيرفي، (1)
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 لمفعالية التنظيمية( يبين عناصر المؤدية 06مخطط رقم)
 

 الييكل
 

 إستراتيجية                            النظم                               أىداف           
 

 ميارات      أسموب أو منيجية                                                    
 

 
 

 ىيئة العاممين                                                         
 

 .82، ص 6002، المكتبة العصرية، مصر، الالمركزية في التعميم)متطمبات اإلعداد المؤسسي(المصدر: أحمد يوسف سعد، 

 

عمى كل عائق قد إذا فمكل ىيكل نظم واستراتيجيات وأىداف منذ البداية وىذا لتنظيم العمل والقضاء 

يشل أو يوقف النشاط الذي أوجد من أجمو الييكل ولكل نظام أسموب أو منيجية يطبقيا في الييكل، مع 

وجود ميارات تتمتع بيا استراتيجيات الييكل، وكل ذلك يصب مع األىداف الرامية إلى التطبيق الميداني 

 ر عنيا حسب المرجع بالييكل.في خانة ىيئة العاممين التي بيا قوة أو ضعف المؤسسة والمعب

 
 تطوير آليات االختيار والتعيين .3

 
نظرا ألن القيمة في العصر الحالي الذي يعرف بعصر المعرفة والتكنولوجيا المتسارعة الخطوات 

تكمن في الموارد البشرية وما تممكو من معرفة وميارات فإن التحدي اآلن أصبح ىو كيف يمكن جذب 

النوعية من الميارات التي تساعد عمى تحقيق الميزة التنافسية في القرن الواحد وتعيين والحفاظ عمى تمك 

 والعشرون.
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ومن بين التحديات الكبيرة التي تواجو كل المؤسسات عمى اختالف نشاطيا ىو كيف يمكن التعيين 

من  من بين المرشحين بأقصى سرعة ممكنة بعد المقابمة الن طول فترة اتخاذ القرار من طرف المؤسسة

شانو أن يؤثر في قرار المرشحين بااللتحاق بالمنصب وبالتالي ستفقد الكثير من الكفاءات التي من شانيا 

 أن تنيض بنشاط المؤسسة.

إن ىذه اآللية تحتاج دائما إلى إدارة تمتاز بالحياد والموضوعية في االختيار والتعيين وذلك بناء 

 يتقدم لموظيفة.عمى الكفاءات والميزات التي يمتمكيا كل من 

خاصة إذا ما تعمق األمر بالموارد البشرية  تواجو عممية االختيار والتعيين التيالمشاكل  ومن

 العاممة في قطاع التربية والتعميم نذكر عمى سبيل المثال ال الحصر:

  واضحة ليا يجعل عممية  إستراتيجيةغياب دور إدارة الموارد البشرية في المنظمة وغياب

 .االختيار والتعين بأطر غير واضحة وعشوائية في بعض األحيان

 نقصد ىنا سوء تخطيط الموارد البشرية الذي ينعكس عمى عدم دقة تحديد احتياجـات المنظمة (

 مسؤولية غير محددة . أمام إدارتيامن الموارد البشرية ووضع  القطاع ككل ال المؤسسة فقط(

 الميدانية  تابعةبسبب ضعف المراقبة والم أو التربص حسب لغة أىل القطاع التجربة شكمية فترة

 تم اختياره بناء عمى مسابقة التوظيف.ن الذي يلتعيا حاصل عمىلم

 

 تطوير آليات التكوين .4
 

ييتم التكوين ضمن ما ييتم بشكل أساسي بتكييف إمكانات الفرد الذىنية والعضمية مع متطمبات 

ومستقبال، وما دام األمر كذلك فإن النظام سيجعل من التكوين نشاطا مستمرا يخص كل المنصب حاليا 

الموظفين دون استثناء خالل كامل مسارىم الوظيفي، كما أن النظرة النظامية لمتكوين ستوفر لنا الجيد 
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منظومة وتختصر لنا الوقت وتجيبنا عن أي شكل من التكوين نريد، ومن أشكال التكوين التي توجد في ال

 التربوية نجد تكوين تصحيح أو تكييف مع واقع العمل:

 Formation d’ajustement ou d’adaptation وىو يخص أساسا الموظفين الجدد وىو

لى جانبو يوجد التكوين المتعمق باإلتقان  يسيل المرور من الوسط التربوي إلى الوسط الميني، وا 

formation de Perfectionnement 

 formation de prevision ou de recyclage.(1)    الخاص بالتقدير أو الرسكمةوتكوين 

: لمموظف الحق في ممارسة ميامو في ظروف عمل تضمن لو الكرامة  37المادة جاء في 

 .والصحة والسالمة البدنية والمعنوية

والبدنية  من خالل المادة نستنتج أنو إذا شكمت بيئة العمل لمموظف خطرا عمى صحتو الجسمية

صار من الواجب عمى السمطات المسؤولة تغييرىا حتى نحافظ عمى مورد بشري صرفنا عمى تعميمو 

وتكوينو الشيء الكثير، فال تأتي مثال الضوضاء أو الحرارة أو أي عامل آخر ليجعمنا نخسره بسبب 

 تأثيرىا.

بد من أن يقوم بيا ومن بين لقد أعطى المشرع الجزائري لمموظف حقوقا يتمتع بيا كما لو واجبات ال

 :وخاصة في العالقة القانونية األساسية الفصل الثانيفي الحقوق ما جاء 

  لمموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خالل حياتو المينية38المادة :. 

  (2) : لمموظف الحق في العطل المنصوص عمييا في ىذا األمر. 39المادة 

 العطل نجد العطل السنوية وعطل المرض وعطل األمومة بالنسبة لمموظفات األميات.ومن ىذه 
 

                                                           
مجمة العموم اإلنسانية، منشورات جامعة محمد  ،دور التكوين في التامين وتنمية الموارد البشريةتار،عبد اهلل إبراىيمي وحميدة المخ(1)

 .248، ص 2005خيضر بسكرة، العدد السابع، فيفري
  18.13وعمى الساعة  2012 ـ 09 ـ 06أنظر الموقع االلكتروني:بتاريخ الدخول (2)

http://www.joradp.dz/har/dgfp.htm 

http://www.joradp.dz/har/dgfp.htm
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 أىمية التكوين عمى مستوى الفرد والمؤسسة: 

 
صعوبة العمل الذي بين أيدينا ىو إسقاط مفاىيم ومصطمحات اختصاص عمى  من البداية قمت أن

أىمية التكوين عمى مستوى الفرد قطاع التربية والتعميم، ولقد اخترت بعض النقاط التي تعبر عن 

 والمؤسسة في قطاع التربية والتعميم، وىي:

 :ردؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى مستوى الفؤؤؤؤأ ؤ عم
 

 .يساعد الفرد عمى اتخاذ القرارات الحسنة لحل المشاكل بفعالية أكثر 

 .يشجع النمو الشخصي والثقة بالنفس 

 .تحسين الرضا بالعمل وتوليد الشعور حتى يكون معروفا 

 ح بالتدرج في انجاز األىداف الشخصية مع تحسين ميارات التفاعل.يسن 

 .يساعد الفرد عمى تطوير ميارات االتصال شفويا ولغويا 

 :ب ؤ عمى مستوى المؤسسة
 

 .يحسن المناخ التنظيمي واالجتماعي 

 .يعمل عمى تحصيل المعارف 

 .يحسن فعالية المؤسسة في اتخاذ القرارات وحل المشاكل 

  الموارد البشرية لمترقية الداخمية أو الخارجية.يسيل تطوير 

 .يساعد عمى التكيف مع التغيرات الخاصة بالقطاع 

 .يحسن العالقة بين المدراء والموارد البشرية التي ىي تحت مسؤوليتيم 
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 أما عمى مستوى الفرد والمؤسسة معا فنجد:

 .يسيل التكوين توجيو األفراد الجدد أو المحولين أو المترقين 

 حسين االتصال بين األفراد ومجموعات العمل أو اإلدارة.....ت 

 .ينمى التالحم بين الفرد والفرد، أو بين الفرد والمؤسسة 

  .يعمم اإلعالم بالقوانين والنظم والسياسيات اإلدارية(1) 

 

 تطوير آليات األجور والحوافز .5
 

آليات األجور والحوافز عمى  يأتي ىذا العنصر من أجل إماطة المثام عمى التعريف وتبيان تأثير

مردودية الموارد البشرية ميما كان نوع وكذا القطاع الذي تضمو، حيث تعمل فيو عن طريق استخدام 

، فالغية من العمل الميارات المكتسبة عن طريق التعمم والرسكمة وغيرىا من آليات تنمية الموارد البشرية

 ىو الحصول عمى األجر واالمتيازات.

عمى أنيا: الثمن الذي يحصل عميو الموظف نظير الجيد  يااألجور التي نعرفدأ فوقبل أن نب

الجسماني والعقمي الذي يبذلو في العمل، وىنا نوعين من األجور األجر النقدي واألجر الحقيقي والفرق 

أو االسمي ىو مقدار ما يحصل عميو الموظف من  Monetary wageبينيما في أن األجر النقدي

ونظرا لتأثر ىذا النوع من األجر بمجرد ارتفاع األسعار حيث , ية مقابل ما يقوم بو من أعمال،مبالغ نقد

تنخفض قيمتو الحقيقية فإن الموظفين ال يعتدون بو ألن قيمتو الحقيقية قد انخفضت وقوتو الشرائية قد 

جر إال من الناحية تدىورت وأصبحت ال تمبي حاجاتيم األساسية، بينما أصحاب العمل ال ينظرون إلى األ

                                                           
()منصب عمل، تحقيق أىداف المصمحة، من أجل ترقية....لمزيد من التفصيل  ىناك عدة أنواع من التكوين منيا من جاء من أجل

لمتواصل في المؤسسات االقتصادية وتيايرىا عمى فعالية تسيير استراتيجيات التكوين الميني احول ىذه النقطة أنظر: رابح العايب، 
، أطروحة دكتوراه غير منشورة، تخصص عمم النفس تنظيم وعمل، جامعة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية الموارد البشرية
 .35،34، ص ص 2002،2003
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فيو مقدار السمع والخدمات التي يستطيع الموظف شراؤىا   Real wageأما األجر الحقيقي االسمية.

 (1).إلشباع حاجاتو المتعددة بواسطة أجره النقدي

من ىنا يتضح أن األجور التي تشكل عامال قوي وحافزا عمى العمل كما أنيا عمى درجة عالية من 

 (2)األجر بالمواقف الذاتية واالجتماعية لمفرد ىي التي تحدد األىمية الفعمية لألجر. األىمية لذا فعالقة

وتعتمد أىمية األجر كحافز عمى طبيعة المنظمة، وما تحققو تمك المنظمة من اعتبارات أو حاجات 

المالي ذا يعتبر العائد والتي الوظائف الحكومية  فياألجر الحافز  سالتر أرارأخرى لمعاممين فييا ويقول 

أثر ضعيف عمى الرغم من المرتبات القميمة في الحكومة بالنسبة لمقطاع الخاص، إال أن اإلحساس 

لمكانة االجتماعية تجعل حافز الخدمة العامة مؤثر جدا ويمارس عمى نطاق واسع ويكون وا بالوظيفة

.غالبا مرتبط مع حافز السمطة والمكانة والييبة
 (3) 

يفضمون العمل في القطاع العام عمى القطاع الخاص ألنو أضمن في االستمرارية  وىذا ما يجعل الكثيرين

 .وشروط العمل من ناحية الصرامة اإلدارية والرقابة أقل

 

 

 

                                                           
، مرجع سابق، ص 6002، عالم الكتاب الحديث، إربد، استراتيجيإدارة الموارد البشرية، مدخل عادل حرحوش ومؤيد سعيد السالم، (1)
 814،812ص
ىذا  العناصر المالية النقدية والعينية التي يقدميا صاحب العمل لمعامل مقابل ما قدمو الفرق بين األجر والراتب: األجر يشمل كافة(2)

 .أو أسبوعيا العامل يوميااألخير من جيد ووقت وما حققو لو من نتائج وأىداف، وىو ما يحصمو 
 .يصرف لو شيريا الذي يعرفو البعض عمى أنو ما يحصل عميو الموظف أو الراتب ونجد أيضا المرتب

فيما  ،الفرد لقاء مساىمتو التي يقدميا لممنظمة التي يعمل بيا وتمثل كال من األجور والمرتبات تعويضا نقديًا مباشرًا يحصل عميو
المكتبية واإلدارية، يحث  ويختمفان من حيث االستخدام فالشائع في الرواتب تطمق عمى شاغمي األعمال المضمون متشابيان من حيث

األجر فيو يطمق عمى التعويض النقدي الذي يدفع لشاغمي األعمال  أما ،يتم الدفع ليم عمى أساس الزمن ويسمون بالموظفين
 .معاً  اإلنتاج أو عمى أساس الزمن أو عمى أساسيما حيث تدفع تعويضاتيم عمى أساس كمية ،الصناعية واإلنتاجية

 .  22، ص8222، دار زىران، عمان، السموك اإلداري التنظيمي في المنظمات المعاصرةعبد المعطي محمد عساف، (3)
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 : أىمية األجور

لكل عنصر أىمية لذا سنحاول في ىذا العنصر إبراز أىمية األجور بالنسبة لمعامل ثم المؤسسة 

الفئات ىي من تحدد قوة النشاط أو ضعفو، لذا فأول فئة سنبرز أىمية وأخيرا المجتمع ككل، ألن ىذه 

 األجر بالنسبة ليا ىي فئة العمال أو الموظفين.

ييتم أي عامل باألجر الذي سيتقاضاه ميما كان نوع نشاطو، فيو يمثل مصدرا ىاما لمعيشة الفرد، 

نفسو وألسرتو إن كان معيال ليا، أيضا قد ورفاىيتو وخدماتو واالحتياجات المالية التي يستطيع أن يوفرىا ل

 يؤثر عمى وضعو في مجتمعو وذلك قياسا بمركزه أو مكانتو في العمل.

وكثيرة ىي المراجع والدراسات التي بينت إن الحصول عمى أجور عالية قد يشجع العامل عمى زيادة 

ىذه اإلمكانيات المتاحة  كفاءتو عن طريق تحسين مؤىالتو الشخصية ومساىمتو في العمل لالستفادة من

 في زيادة األجور.

ىذا بالنسبة لمعمال أو الموظفين أما بالنسبة لممؤسسة )المنظمة( فميا أىمية كبيرة وذلك أن األجور 

تمثل جزءا ىاما من تكمفة اإلنتاج، فالزيادات في معدالت األجور قد تنعكس عمى المستيمك في صورة 

عمى شكل زيادة في األسعار تصبح عندىا شكال من أشكال المكافأة التي  ارتفاع األسعار، أما إذا لم تنتقل

تقانو لعممو. مما ي  بيا.كسب المؤسسة ونشاطيا سمعة ال بأس يتقاضاىا العامل نظير جيده وا 

إن ىذه النقطة ليا بعدين: البعد األول ىو أن األجر العالي يساعد عمى المحافظة أو الحصول 

 عد الثاني يعد عامال ايجابيا من أجل جذب اإلطارات الفنية ذات الكفاءة العالية.عمى عاممين مؤىمين، والب

أما أخر فئة فيي المجتمع فنجد أن األجور المرتفعة تزيد من القدرة الشرائية لمعمال والموظفين 

 (1)والتي تزيد من الرخاء االقتصادي لممجتمع، كما أنيا تساىم في النمو االقتصادي لمدولة. 

                                                           
 ، ص ص6001، الدار الجامعية، االسكندرية، الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسيةمصطفى محمود أبو بكر، (1)

402،404. 
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ومن بينيا الراتب والدخل واألجر  وجدنا الكثير من المفردات التي تعبر عن المقابل الذي يعطى لمعامللقد 

 :ىو الفرق بين الراتب واألجرأن وقد وجدنا 

يستخدم األجر لمداللة عن التعويض عمى أساس الجيد وكم اإلنتاج حيث يشكل مقدار الجيد 

خدم لمموظفين الذين العادة ما يرتدون مآزر الزرقاء أثناء واإلنتاج الذي يحققونو كأساس لتعويضيم ويست

 العمل خاصة في المؤسسات أو المصانع ذات النشاط اإلنتاجي لمسمع.

بينما الراتب يستخدم لمداللة عن تعويض العاممين عمى أساس الوقت الذي استغرق إلنجاز العمل 

لمنظمة لفترة معينة شيرا مثال وىذا الموكل إليو بمعنى تعويض العامل عن وضعو نفسو تحت تصرف ا

 (1) يستخدم في الغالب لتعويض الموظفين المنتسبين لمؤسسات ذات نشاط خدماتي.

ما عادل حرحوش الصالح ومؤيد سعيد السالم فنظرتيما لمفرق تكمن في األجر ىو المبمغ المالي أ

عن األجر بكونو يدفع  زفيتمي salaryالفوري الذي يدفع لمعامل مقابل ساعة أو يوم عمل، بينما الراتب 

نما عمى أساس األسبوع أو الشير أو السنة، إال أنيما  لمموظف نظير قيامو بعمل ال يحسب بالساعات وا 

ىذا من (2)أكدا أنيما مع توحيد المصطمح من حيث إمكانية استخدام الكممة أجر أو راتب بشكل مترادف.

جميع المكافآت التي تقدميا اإلدارة لمعاممين نظير رغبتيم جانب األجور أما التعويضات فتعرف عمى أنيا 

في إنجاز األعمال والميام المختمفة في المنظمة. وتتضمن التعويضات عناصر عديدة منيا األجر الثابت 

 والحوافز والعالوات والمكاسب وما شابو ذلك.

 

 

                                                           
 .622، دار وائل لمنشر، األردن، ب ت، ص6، طإدارة الموارد البشرية إدارة األفرادسعاد نايف البرنوطي، (1)
 814عادل حرحوش ومؤيد سعيد السالم، مرجع سابق ص (2)
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و فمن خاللو ينظر لمتدريس وفي ىذا العنصر نقول أن ىناك بعدا مينيا لمتدريس البد من اإلشارة ل

يمارسيا القائمون عمى التعميم )المعممون( حيث أن أية مينة ذات معايير  professionعمى أنو مينة 

 أىميا: 

 .أن لممينة أىداف مجتمعية 

  ممارسة المينة تتطمب إعداد مينيا لسنوات طويمة يحصل بعدىا الفرد عمى شيادة تخرج لمممارسة

 المينة.

  الميني أثناء الخدمة.ضرورة النمو 

 .ضرورة وجود دستور أخالقي خاص بالمينة يمثل األساس القيمي لممينة 

 (1) .ضرورة وجود رابطة مينية لمممارسين ليذه المينة 

وبما أن التدريس مينة فيذا يترتب عميو الحصول عمى مقابل وىذا المقابل يتمثل بمغة خبراء الموارد 

البشرية باألجر والراتب أو الحافز، وقد وجد أن لسياسة األجور والحوافز أثرىا فيما يتعمق بجانب جذب 

قت وال تزال تمقى االىتمام الموارد البشرية لمعمل في قطاع ما وىو موضوع من المواضيع اليامة التي ال

الكبير من قبل العاممين في مجال االقتصاد واإلدارة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ويعود 

سبب ذلك لما لمتعويض أو األجر أو الترقية أو غيرىا من أشكال المقابل الذي يتقاضاه المورد البشري من 

باعتباره مصدر رزقيم األساسي من جية والدولة أو الجية أثر مباشر عمى المستوى المعيشي لمعاممين 

المسؤولة عن دفع األجر )أرباب العمل من القطاع الخاص( من جية أخرى، أو تزيد من دافعيتيم في 

 العمل. 

 

 
                                                           

 .64، ص 6002، دار الفكر العربي، القاىرة، 8، طكفايات األداء التدريسيعمي راشد، (1)
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 ولقد عرفت الدافعية في كثير من المراجع المخصصة لذلك ونأخذ ما يمي: 

ة حيث قاال أنيا تشير إلى رغبة الفرد في االستجابة إلى تعريفا مبسطا جدا لمدافعيجونسن وىودج وضع 

فقد وجدت من أجل لتخفف  Drivesمتطمبات المنظمة عمى المدى القصير. ىذا من جانب أما الحوافز

من الحاجات ماعدا بعض االستثناءات فالحافز يمكن تعريفو عمى أنو مقصد موجو نحو عمل معين 

ىداف وىي أساس عممية الدافعية، فالحاجة إلى أصدقاء تصبح حافزا وتخمق اندفاعا نشيطا نحو تحقيق األ

 (1) .لالنتماء

إذا فالدافع رغبة في إنجاز عمل ما لكن في المدى القصير، أما الحافز فيو ما يخمق في نفسية 

 الفرد النجاز األعمال. 

ذا ما اعتبرنا أن األجور كحوافز ودافع فنقول أنو يجب عمى اإلدارة في عممية تحفيزىا لألفراد،  أما وا 

أن تضرب عمى الوتر الحساس أال وىو حاجات األفراد التي لم يتم إشباعيا بعد فقد يكون أجر الموظف 

و اإلنتاجية، وبالتالي ال بد من مرتفعا ومن ثم ال يفيد رفع أجره بنسبة معقولة في تحفيزه ودفعو لرفع كفايت

عمى أن عدم إشباع حاجة معينة لدى  عمي أحمد العياصرةالبحث عن بدالئل أخرى لمدافعية التي أكد 

الفرد قد تحدث لديو حالة من التوتر وعدم التوازن الداخمي مما يتطمب اإلتيان بتصرف أو سموك معين 

عادة التوازن  زالة التوتر وا   (2) .الداخميإلحداث اإلشباع وا 

ننتقل لمحديث عن الجزئية الثانية في المبحث وىو الحافز أو نظام التحفيز، ويعرف الحافز عمى 

أنو شعور خارجي لدى الفرد يولد فيو الرغبة في القيام بنشاط أو سموك معين يسعى من ورائو تحقيق 

                                                           
 .194،193، ص ص2004، دار الثقافة، األردن، المدخل إلى عمم النفس االجتماعيباسم محمد ولي ومحمد جاسم محمد، (1)
 .91،89، ص ص 2006، دار حامد، األردن، القيادة والدافعية في اإلدارة التربويةعمي أحمد العياصرة، (2)
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فالعالقة (1) رغبة في أدائو.أىداف محددة. فقد تكون لدى الفرد العامل قدرة عمى العمل لكن تنقصو ال

 وطيدة بين القدرة عمى العمل والرغبة فيو، لذا فإن نظرية االنجاز يمكن قراءتيا كالتالي:

 الرغبة في العمل× الميارة(  + اإلنجاز= )المعرفة                        

أفضل ما عند : ...غير أن الحوافز ال تكفي وحدىا الستخالص عمر شابراوفي ىذا الصدد يقول 

البشر، فال بد من أن يكون لدييم القدرة المناسبة التي تأتي من التدريب المناسب وفرص التمويل. فإذا لم 

يتم تنفيذ ترتيب كاف لكمييما فإن الحوافز وحدىا قد ال تتمكن من قطع شوط بعيد في النظام االقتصادي 

 ليحقق اإلمكانيات القصوى لمعامل البشري.

ال يمكن حفز األفراد ليعمموا بكفاءة وعدل إال إذا أدخمنا بعدا أخالقيا قي سعييم ويضيف فيقول: 

وراء مصمحتيم الخاصة بحيث ال تتعرض المصمحة االجتماعية لمتيديد حتى عندما تتعارض مع 

المصمحة الخاصة. عمى أن االعتماد بالدرجة األولى عمى االلتزام بالقيم األخالقية سيكون ىو أيضا غير 

عي فال بد من تعزيز القيم المعنوية من خالل تصحيح الييكل االجتماعي واالقتصادي بحيث ال يجد واق

لقد أضاف (2)االقتصادية-الفرد من الممكن خدمة مصمحتو الخاصة إال ضمن قيود العدالة االجتماعية

ن متوفرا لدي القوى الدكتور شابرا في ىذه الجزئية عامال ميم أال وىو البعد األخالقي الذي ال بد أن يكو 

العاممة حتى تتمكن من تأدية عمميا وينجح نظام التحفيز فييا وكذا من اجل أال تتعارض المصالح 

الجماعية مع الخاصة فيحدث الصراع الذي لن يأتي من ورائو إال المظاىر السمبية لكال الطرفين)الفرد 

 .والجامعة التي ينتمي إلييا(

أجل تجديد الطاقات وكذا حتى ال يكون المورد فريسة سيمة لمروتين  وعميو يأتي البعد األخالقي من

 الوظيفي الذي يؤثر بالسمب عمى أدائو الوظيفي.
                                                           

 .882، ص 6004والتوزيع، األردن،  ، دار الحامد لمنشرإدارة الموارد البشريةمحمد فالح صالح، (1)
، 8222سالمي، عمان، ، ترجمة محمد زىير السميوري، المعيد العالمي لمفكر اإلاإلسالم والتحدي االقتصاديمحمد عمر شابرا، (2)

 .201،201ص ص
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إذا وبعد ىذا كمو وغيره نجد أن حاجات اإلنسان عموما والمورد خصوصا سمم يرتقيو مع الزمن 

ىو يحتاج إلى موارد حقيقيا و فحسب بورتر ونظريتو ىناك حاجات كثيرة يسعى الفرد طيمة حياتو من أجل ت

 ىي عمى النحو التالي:مادية تتمثل في األجور والحوافز والمخطط يبين الحاجات التي 

 ( يبين نظرية سمم الحاجات لبورتر.10المخطط رقم)
 
 

 تحقيق الطموح الشخصي
 
 

 الرقابة )الذاتية( وتحمل المسؤولية
 
 

 الشعور بتقدير اآلخرين
 
 

 إتاحة الفرصة لالنضمام إلى عضويتو جماعات عمى أسس شخصية
 
 

 وجود مورد اقتصادي يوفر أمنا اقتصاديا وجسميا لمموظف
 

 .81،81، ص ص 6006دار ىومة، الجزائر،  اإلداريالسموك التنظيمي والتطوير المصدر: جمال الدين لعويسات، 

الذي وظف من اجميا كتعميق عمى ما جاء في المخطط نقول أن بورتر قد جعل الحاجة لألمن 

في أسفل اليرم لنظريتو وأضاف الحاجة إلى االستقاللية في مرحمة مستقمة بيا، وىذا ما المورد االقتصادي 

األمن بشقيو المادي والجسمي لمموظف أو المورد كمصطمح يجعل وجوب توفر مورد اقتصادي لتوفير 

وىكذا حتى نصل إلى قمة السمم وفييا نجد الحاجة غمى تحقيق الذات التي اعتمد عميو في دراستنا ىذه. 

 .يتحكم فييا تحقيق الطموح الشخصي

 

 الحاجة إلى تحقيق الذات

 الحاجة لالستقاللية

 الحاجة لمتقدير واالحترام

 الحاجة لمعضوية

 الحاجة لألمن
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 ةــــــــــــرة على تنمية الموارد البشريــــــــــــــل المؤثـــــــالعوام :رابعا
 

في ىذا الجزء سيتحدث عن العوامل التي ليا تأثير عمى تنمية الموارد البشرية حسب ما وجد في 

المراجع والتي ليا عالقة مع مؤشرات فرضيات دراستنا، لكن قبل الخوض في التفصيل في ىذا العنصر 

 بعد التحاقيم بالمؤسسة وىي:ال بد أن نذكر أىم األسباب الكامنة وراء تنمية الموارد البشرية قبل و 

 الحاصل في انتقال الوظائف من قطاع الصناعة إلى قطاع الخدمات مواكبة التحول.  

 الجدد أو يفيم بشتى أنواع النشطات و الوظائف المعطاة ليم و إرشادىم أو تعميميم توجيو األفراد 

 .كيفية ونوعية األداء المتوقع منيم

  مستوى أدائيم مما يطابق المعايير واألدوار المحددة  األفراد ورفعتحسين الميارات وزيادة قدرات

 .ليم

 التحديات التي تفرضيا البيئة الخارجية عمى المؤسسات في مجاالت عدة  تييئة األفراد لمواجية

العاممة وانتشار المساحات التنافسية بين السمع والخدمات المنتجة وذات  منيا عولمة اليد

 المزايا والنوعيات المختمفة، بما ليا من تصاميم وتجييزات وتركيباتواألحجام و  المواصفات

 وىذا يتطمب الكثير من الجيد من أجل ىذه التييئة. (1).وتشغيالت متنوعة

فاألجزاء تكون الكل الذي نريد لو الديمومة  ،ومنو ال يمكن أن نستثني أي قطاع في المجتمع

أفراد ال بد من االىتمام بيم ويظير ذلك في تنميتيم وحسن ، وكل جزء يتضمن بالضرورة واالستمرارية

 .إدارتيم أو تسييرىم

 

                                                           
 صباحا 88.80عمى الساعة  60/80/6002بتاريخ زيارة يوم  من الموقع االلكتروني: (1)

http://etudiantdz.com/vb/t15764.html 

http://etudiantdz.com/vb/t15764.html%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20بتاريخ%20زيارة%20يوم%2020/10/2009%20على%20الساعة%2011.10
http://etudiantdz.com/vb/t15764.html%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2011.10
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فقد تأكد لنا في أكثر من موضع أن تنمية الموارد البشرية تؤثر فييا الكثير من العوامل منيا ما ىو 

 داخمي متعمق بالمؤسسة أو المنظمة كما نجد في المراجع، ومنيا ما ىو مرتبط بالمجتمع ككل.

 ( يوضح التفاعل المتبادل بين المنظمة والبيئة الخارجية 10والشكل رقم )
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

، دار المعرفة الجامعية، دون دراسات في عمم االجتماع التطبيقي: محمد عاطف، غيث غريب محمد، محمد أحمد يومي، المصدر
 .42سنة نشر، ص 

 

عوامل  
 تاريخية 

عوامل 
 سياسية

 

 المنظمة
عوامل 
 اقتصادية

عوامل 
 جغرافية 

عوامل 
 اجتماعية 

التقدم العممي 
 والتكنولوجي
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فدراسة البيئة المحيطة بالتنظيمات اإلدارية تعتبر من أولويات اإلدارة ألن المؤسسة تتأثر كثيرا 

بين المنظمـة والبيئة الخارجيـة والمتمثمة حسب الشكل  بالبنية التي تنمو فييا، إذ أن ىناك تفاعل متبادل

 (1)في الكثير من النقاط منيا عوامل اجتماعية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، عممي وتكنولوجي وجغرافية

الذي حدث كان خاصة ما تعمق بالجانب التكنولوجيفدراسة البيئة وجمع المعمومات عنيا وتحميميا 

فقد وصف التقدم الذي حدث والتغيرات الجذرية لمموارد البشرية كنتيجة لتغير حاجات ومتطمبات  ،مذىال

عمييا في أنشطة المؤسسة المر الذي جعل  المنظمة والتوسيع المستمر في التكنولوجيا وزيادة االعتماد

عداد الموارد أمرا ميما، كذلك نجد الجانب انونية واألحكام النصوص القفالقانوني  اختيار وتكوين وا 

 .يا عمى تسيير الموارد البشريةالقضائية والقرارات اإلدارية كان ليا جوىر 

إن تسيير الموارد البشرية انتقمت من مجال يحكمو مبدأ "دعو يعمل أتراكو يمر" إلى مجال آخر 

ة باستقطاب وكل السياسات المتعمق ،والحد األقصى لساعات العمل ،كالحد األدنى لألجور ،مقيد بالقوانين

وغيرىا من الجوانب تقدم لصدارة بعدا عمميا يساعد عمى .وتقييميم ،وتكوينيم ،األفراد ومقابمتيم واختيارىم

تجاوز المعوقات والمشاكل ويعطييا فرصة لالستعداد لتطوير آليات عمل جديدة تساعدىا في التصدي 

ستراتيجية إدارة الموارد البشرية . وىذا كمو يدخل في نطاق أو إلكل المتغيرات البيئية المحيطة طار وا 

دارتيا خدمة لمموارد  8221جست الذي أنجزه عام  دونموذج ديفي يبين ما يجب أن تقوم بو المؤسسة وا 

 البشرية.

 

                                                           
ينبغي أن يعمل اإلنسان في بيئة temperatureالحرارة:حسب المجال المكاني لدراستنا نجد أن أىم العوامل الجغرافية نجد الحرارة (1)

عمل توفر درجة حرارة معتدلة. سواء كان العمل عضميا أو ذىنيا فإن كفاءة الفرد تقل كمما زادت درجة الحرارة أو انخفضت عن 
رجة الحرارة غير المناسبة في مكان العمل تسبب ضيقا لدى العامل، كما تؤثر تأثيرا سيئا عمى النواحي المعدل المناسب. ذلك أم د

تبين أن معدل  Mackworth الفسيولوجية لمعامل، مما يزيد إحساس العامل بالضيق ويقمل كفاءتو في العمل، ففي دراسة ماكويرث
 .effective temperatureلمؤثرة األخطاء في العمل كان يتزايد بزيادة درجة الحرارة ا

 .223ص ،أنظر: فرج عبد القادر طو، مرجع سابق
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ستراتيجية إدارة الموارد البشرية19الشكل رقم )  ( يبين نموذج ديفيد جست عن إطار وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 82.20عمى الساعة 6082/ 80/08المصدر: الموقع االلكتروني: بتاريخ زيارة 

Alukah.net/culture 8621/0/  

يتوجب عمى إدارة الموارد البشرية أن تضع أىداف تصب لصالح الفرد والمؤسسة وىي حسب 

تمثل في: المخطط اإلبداع واالبتكار والجودة التي تأتي بأقل التكاليف ويكون ذلك عن طريق ممارسات ت

االستقطاب واالختيار والتـعمم والتدريب المكفولين من طرف المؤسسة وتقييم األداء بمعايير وليس بطريقة 

 وتكون عن طريق

 

 أىداف إستراتيجية الموارد البشرية
 ـ اإلبداع واالبتكار

 ـ الجودة
 ـ تخفيض التكاليف

 

 إستراتيجية الموارد البشرية ممارسات
 ـ االستقطاب
 ـ االختيار

 ـ التـعمم والتدريب
 ـ تقييم األداء
 ـ التعويضات 

 اإلضافيةـ المزايا 
 

 البشريةنتائج ممارسات إستراتيجية الموارد 
 ـ الوالء

 ـ مكان محبب لمعمل
 ـ جودة مرونة العمل

 

 نتائج سموك الموارد البشرية
 ـ جيد
 ـ التزام
 ـ دافعية
 ـ أداء جيد

 

 نتائج األداء الكمي
 ـ إنتاجية
 ـ جودة
 ـ إبداع

 ـ رضا العمالء
 ـ انخفاض معدل دوران العمل

 

 

 وىذا سيترتب عنو
 

 ويظير ذلك

 ونحصل في األخير
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عشوائية والتعويضات إضافة إلى المزايا اإلضافية التي قد تكون حوافز أو ترقية أو تسييل الحصول عمى 

مارسات يكون كل من الوالء والجودة والمرونة ما يريده المورد لحياتو االجتماعية، فإذا ما توفرت ىذه الم

في العمل ومكان العمل محبب لممورد نتائج ليا، وسيظير المورد البشري مقابل كل ىذا بذل جيد أكبر 

 والتزام بالنظام الداخمي لممؤسسة وأداء جيد سببو وجود الدافعية التي عند الفرد.

إلبداع ورضا العمالء وانخفاض معدل الدوران وكنتائج لألداء الكمي سنجد اإلنتاجية والجودة وا

 العمل ميزة المؤسسة التي أحسنت تطبيق دورىا لتحقيق أىدافيا المسطرة مسبقا.    

والموارد البشرية ىي أول من يتأثر بيذه التغيرات التي تحدث في البيئة الخارجية، ومن ثم فإن إدارة 

تتأثر بيذه التطورات نظرا لكونيا المسئولة عن األنشطة الموارد البشرية ىي من أكثر اإلدارات التي 

المتعمقة بالموارد البشرية، ويتطمب ىذا من إدارة الموارد البشرية أن تكون شريكا في إعداد وتنمية وتطبيق 

عمى مستوى المنظمة، وأن تتبنى دورا في التنبؤ بكل الظروف والمتغيرات التي تؤثر (1)الخطط اإلستراتيجية

ارتيا لمواردىا البشرية بفاعمية، ومنو ال بد من االىتمام بظروف العمل التي في كنفيا يعمل المورد عمى إد

 البشري داخل المنظمة)المؤسسة ميما كان نوع نشاطيا دائما(.

 

 

 

                                                           
()ترجع أصل كممة إستراتيجيةStrategy  إلى الحضارة اليونانية وىي مستمدة من كممةStrategos  التي ارتبط مفيوميا بشكل صارم

بالخطط المستخدمة إلدارة قوى الحرب، ووضع الخطط العامة في المعارك، وحديثا صارت مفضمة االستخدام لدى منظمات األعمال 
دارة المنظمة من خالل تحميل العو  امل البيئية المعاصرة، وتعرف اإلدارة اإلستراتيجية أنيا " عممية اتخاذ القرارات المتعمقة بتخصيص وا 

 . 26المنشودة " )أنظر جمال الدين محمد المرسي، مرجع سابق، ص  بما يساعد عمى تحقيق رسالتيا والوصول إلى غايتيا وأىدافيا
 أو أنظر لمزيد من التفصيل حول ىذه النقطة المرجع التالي:

Bernard Gazier, les stratégies des ressources humaines, 3eme édition, excellent petit livre, la 
découverte, paris, 2004, p23. 
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ويقصد بظروف العمل: ظروف العمل الطبيعية التي يمارس الفرد العمل في إطارىا إضافة إلى وسط 

 (1) العمل.العمل ووقت ممارسة 

كما أن حركة تحسين ظروف العمل حديثة العيد في فمسفة اإلدارة واألىمية المعطاة ليا تتباين من 

منظمة ألخرى تبعا لألىمية التي يعطييا المسؤول ليذا النشاط، وفي ىذا المجال يحصل مدير تسيير 

ظروف العمل، حيث  الموارد البشرية عمى تفويض لمسمطات من مدير المنظمة ككل في مجال تحسين

يتمثل دوره أساسا في المشاركة في الييئات المنشأة ليذا الغرض منيا لجنة األمن، ولجنة تحسين ظروف 

العمل حيث يعمل عمى تنشيط ىذه المجان ويساعد إدارة المنظمة عمى توفير الظروف المالئمة لتمكينيا 

ارد البشرية عمى تطبيق التشريعات المتعمقة من ممارسة نشاطيا بفعالية، إضافة إلى ذلك يسير مدير المو 

 بالنظافة واألمن وتحسين ظروف العمل في المنظمة.     

إذا فوضع إستراتيجية عمل ميم مطموب فعنصر المفاجأة في إدارة أو تنمية الموارد البشرية غير 

غالبية العمماء مسموح بو، إذ وجب دراسة التأثيرات كميا خاصة تأثير المحيط عمى اإلنسان ألن 

 والميتمين ييممون ىذا الجزء الميم.

كما أن موقع إدارة الموارد البشرية داخل اإلدارة ككل لممؤسسة التي بيا الكثير من األنشطة 

 والمصالح ميم خاصة وأنو يخضع لمكثير من الضغوط والعوامل والمؤثرات والمخطط التالي يبين ذلك

 

 

 

 

 
                                                           

 64، ص6088، دار اليدى، الجزائر، تسير الموارد البشرية ؤ مفاىيم أساسية وحاالت تطبيقيةؤعبد الفتاح بوخمخم، (1)
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 موقع إدارة الموارد البشرية بين أنشطة المؤسسة األخرى( يوضح 01والمخطط التالي رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 

 88، ص 6002، الطبعة العربية الثانية، دار الفاروق، مصر، إدارة الموارد البشريةالمصدر: باري كشواي، 

 

التي تتكون  دارة الموارد البشريةإل ىما مصدرا األىداف اإلستراتيجية إن بيئة العمل وثقافة المؤسسة

 .من إدارة األداء وتحميل الميام الوظيفية التي تصب في المخرجات الموجودة في البيئة المؤسسية

الذي سبق وأن شرحناه في السابق لما تكممنا عن حمقة التقدم في  راالستثماتحتاج اإلدارة إلى 

ي العممية االستثمارية مطموب في ىذا الجانب خاصة وأن العنصر البشري ىو المستيدف ففيو  المجتمع

لمتربية والتعميم، فإنو يكون من المطمب الرئيسي المطروح أمام كل المجتمعات لتتدارسو وتتعاون عميو فيما 

إما تقوي المجتمع  بينيا، ألنو يجمع بين أربعة مفعالت ىي: التربيةـ التعميمـ االستثمارـ االقتصاد، باعتبارىا

 أو تضعفو.

أن يؤسس في الميدان التربوي التعميمي، البد أن يتمركز حول رأس المال  إن االستثمار الذي يجب

البشري ألنو العامل الثابت في االقتصاد مقارنة برأس المال المادي الذي يتغير في ظل تجدد الدورات 

 فاإلنسان واآللة التي قد يستخدميا في عممو تتأثر بالمحيط ومنو: ، (1)اإلنتاجية واألساليب الخدمية

                                                           
رؤية لواقع تربوي راىن استراتيجيات تنظيم مقتضيات المناىج التربوية وقفا لمتطمبات القرن الواحد والعشرون ؤ حسين لوشن، (1)

، منشورات جامعة محمد خيضر 06ـ، دفاتر مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراىنة، العدد وتطمع مستقبمي
 600، ص 6002بسكرة، سبتمبر

 األىداف اإلستراتيجية

 إستراتيجية الموارد  البشرية

 المؤسسيةالبيئة 

 المخرجات 

 إدارة األداء تحميل الميام الوظيفية

 التدريب والتطوير

 إدارة المكافآت

 العالقات مع الموظفين

 بيئة العمل ثقافة المؤسسة
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 :تياير المحيط عمى نسق اإلنسان واآللة
 

ينقسم محيط العمل تقميديا إلى محيط فيزيقي وأخر غير فيزيقي، ويقصد بالمحيط الفيزيقي كل ما 

يحيط بالعامل من أدوات وآالت ومواد أولية وظروف فيزيقية يؤدي تحتيا العمل، وىذه األخيرة يستوجب 

عمى العامل وبالتالي عمى العمل، وحيث يجب وضع حد  تقييميا ووضع حدود ليا حتى ال تؤثر سمبيا

لمحرارة المنبعثة، والضجيج الصادر عن اآلالت التي قد توجد في مكان العمل، ثم تدفئة وتيوية أماكن 

العمل حتى يتمكن العامل من أداء عممو في ظروف مالئمة. أما اإلضاءة فيجب أن تكون مناسبة لطبيعة 

 من ضعف اإلضاءة وقوتيا يؤثران عمى العين واألداء في آن واحد. العمل أو الميمة، ألن كال

أما المحيط غير الفيزيقي فيقصد بو باقي العوامل المؤثرة عمى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عمى الفرد، 

ومن أبرزىا العوامل االجتماعية والتنظيمية واالقتصادية التي تتدخل كعوامل مؤثرة عمى أداء نسق اإلنسان 

 (1)واآللة، والتي قد يكون تأثيرىا أعمق من تأثير بعض العوامل الفيزيقية

 

 ةـــــة في تنمية الموارد البشريـــــــــــــات الفاعلــــــــــالقطاع: خامسا
 

في ىذا الجزء سيكون الحديث حول أىم القطاعات الفاعمة والتي يصب نشاطيا بصورة مباشرة في 

كان يمارس حياتو المينية أو حياتو األسرية التي ىي ذات تأثير عميق في حياة المورد البشري سواء 

 حياتو التي يحياىا داخل مؤسستو التي توفر لو العديد من الطرق لتمبية حاجاتو.

 

 

 

                                                           
 .21،21، ص ص6004، دار الغرب، وىران، 6، طالعمل البشريبوحفص مباركي، (1)
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 وسنركز عمى ثالث قطاعات ىي:

 : قطاع التربية -4

الرسمي المتمثل في  ومن المعموم كمسممة أن لمتربية دور ىام في تنمية الموارد البشرية، بشقييا

التعميم الذي سنأتي عمى ذكره الحقا، وغير الرسمي، ففي شقيا غير الرسمي فالفرد يأخذ من محيطو 

ويتعمم وبطريقة تطبيقية من زمالئو أكثر مما تعممو الكتب، فالخبرة التي توجد عند األفراد تنتقل لمغير 

  بالتمقين أكثر من انتقاليا عبر قنوات التعمم الرسمية.

إن التربية والتعميم ككل صار ينظر ليا عمى أنيا استثمار من اجل النيوض بمستوى الفرد لذا 

فالربط الذي حدث بين التربية والتنمية أوجد تنمية الموارد البشرية وىذا الشكل من التنمية سيؤدي إلى 

 تطوير النظام االقتصادي والسياسي واالجتماعي.

جل تنمية أعمى النسق االجتماعي وبالتالي توفير الظروف من  فبالنظام التربوي تتم المحافظة

الموارد ماديا وعمميا ومينيا، كما أن التربية بواسطتيا يتم الضبط االجتماعي وحدوث التكامل والتجانس 

 والتعامل واالمتثال لمقوانين بعد معرفتيا مما يؤدي إلى استقرار المجتمع ككل.  

 :قطاع الصحة -2

الفرد تتوقف عمى مدى سالمة أعضائو الجسمية والناحية المعنوية)النفسية(، فقوة إن رفاىية حياة 

المنظومة الصحية وتطورىا يزيد من عمر الفرد مينيا، فإذا كان القطاع قادرا عمى محاربة أو القضاء عمى 

بقاء بعض األمراض عن طريق التوعية الصحية أو تغيير بيئة العمل المسببة لكثير من العمل فإن أمل 

 الفرد في مينتو واستفادة المؤسسة من إمكانياتو يظل كبيرا وموجودا.

إن توفر الخدمات الصحية المتطورة سواء داخل المؤسسة أو خارجيا إذا ما تعرض المورد أو أحد 

 .سيسيم إلى حد كبير في جعل فرص تنمية المورد في وظيفتو كبيرة من أفراد أسرتو
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أحد أىم عناصر التنمية الشاممة والمستدامة التي تخصص ليا الدول الرعاية الصحية من  لذا تبقى

الرتباطيا المباشر بحياة اإلنسان الذي ال يستطيع أداء أعمالو إن لم وىذا جزءًا كبيرًا من ميزانياتيا العامة، 

التالي بإلى تحسين تقديم الخدمة الطبية و ، وتيدف إدارة الموارد البشرية في المستشفيات صحتويكن بكامل 

، وىذا ما يجعميا أي ضمان مخرجات الخدمة الصحية التي تنعكس عمي حالة المرضي ثم المجتمع

 المنظومة الصحية من القطاعات الفاعمة في تنمية الموارد. 

 : قطاع العمل -3

 فيما يتعمق بقطاع العمل فالحديث فيو سيدور ضمن نطاق عدة محاور لعل أبرزىا:

 صمام الاألمن ىو  يعد ألمن داخل المنظمةا:حماية من حوادث العملاألمن الصناعي والوقاية وال

حيث إن إتباع إجراءات األمن وتطبيقيا ىي الوقاية الحقيقة يعمل فيو الفرد لكل موقع ومكان 

فمكان العمل أو غيره من  من حصول الحوادث أو المشاكل المؤسسة وخط الدفاع األول إلدارة

أن الكثير من  أو جماعية وذلك ةسواء فردي العديد من المشاكليمكن إن تحدث فييا األماكن 

النشاطات التي يقوم بيا الفرد أثناء مزاولتو لمينتو تتزامن مع قيام أفراد آخرين لمينتيم قد تتصادم 

لذا فاألمن سواء الداخمي أو منع كل غريب من تجاوز حدود المؤسسة الجغرافية .عن طريق الخطأ

 نفوس الموظفين.يدخل الطمأنينة في 

وتزيد أىمية األمن في المؤسسات التربوية كثيرا ذلك لوجود أفراد بأعداد كبيرة وأطفال يقومون 

بنشاطات التي يتوجب عمى اإلدارة مراقبتيم والسير عمى حمايتيم وتوفير الوسائل الضرورية لضمان 

 .عالقة وثيقة بين المدرسة وبين األمن والسالمةأمنيم داخميا لذا فال



 ـ مفاهيم عامةـ الموارد البشرية          الفصل الثالث:                                            

 

99 

 

 الوقت في ينشأ الذي الحادث :أنو عمىLaurent Milet ميمي  لورانتحسب  تعرف حوادث العمل 

 فيو يتمقى يكون الذي نفسو الوقت في لمحادث ويتعرض العمل، رب إدارة تحت العامل فيو يكون الذي

 (1).راتبو

البشرية بمنع كل غريب فتوفر الحماية واألمن من األخطار سواء الطبيعية كاألمطار والحرارة، أو 

المؤسسة من دخوليا يجعل المورد يعمل وينمي قدراتو دون التفكير في المحافظة عمى سالمتو أو  عن

الخوف عمييا، كما أن توفر وسائل الوقاية)كوسائل إطفاء الحريق مثال( وجعميا عمى مرأى من المورد 

 يعزز في نفسو الثقة في إدارتو.

 نظام التيمينات االجتماعية: 

 تعيق مصائب من بالفرد يحل قد ما ومواجية معالجة إلى تأمينأو ال االجتماعي الضمان ييدف

 أىمية نفسيا ىي االجتماعية التأمينات أىمية فإن ذلك من وانطالقا موارده، من باإلنقاص وذلك حياتو

 ككل. التأمين

 حيث .نمطو وتغيير االجتماعي الضمان تطور عمى مباشر تأثير ليا االقتصادية التغيرات أن إذ

 تأمين نظام إنشاء ضرورة وبررت أممت التي ىي جديدة ومعدات آالت وظيور االقتصادي التقدم أن

 مردوديتو. مقابل لمعامل الالزمين والضمان الحماية بتوفير كفيل اجتماعي

 إصابة عنو انجرت كل حادث أنو عمى العمل حادث 8313 /القانون من 06 المادة عرفت لقد

 أن المادة يالحظمن خالل ىذه  .العمل عالقة إطار في وطرأ وخارجي مفاجئ سبب عن ناتجة بدنية

                                                           
(1)

Laurent Milet : Droit social – Actualité jurisprudentielle n° 718 juillet –Août 2007 ; P 836 



 ـ مفاهيم عامةـ الموارد البشرية          الفصل الثالث:                                            

 

100 

 

 العقمية أو الذىنية اإلصابة إلى يتطرق ولم بدنية صابةإ عنو ترتب حادث كل عمل حادث اعتبر المشرع

 (1)فكري. عمل يمارس الذي العامل عممو وخاصة أثناء لمعامل تحدث أن يمكن التي

 :الخدمة االجتماعية بأنيا: نوع من الخدمات المينية :يعرف والتر فريدالندرالخدمات االجتماعية 

اإلنسانية، وىي  تعتمد عمى قاعدة عممية من المعارف والميارات العديدة في ميدان العالقات

 والنيج واالعتماد عمى تيدف إلى مساعدة األفراد والجماعات لموصول إلى مستوى من التوافق

 . النفس

إن الخدمات االجتماعية وجدت من أجل تذليل الصعاب ومساعدة كل من المورد ومؤسستو عمى 

المحافظة عمى استمرارية العمل فييا وبمستوى أعمى وأفضل، فكمما كانت الخدمات االجتماعية المقدمة 

لنسبة، وىي بدورىا تتألف لمفرد كثيرة ومتنوعة وجيدة كمما كان ضمان بقاء المورد في مينتو وأدائو عالية ا

 من جزئيات ندرجيا عمى النحو التالي:

بأسعار أقل مما ىو موجود توفرىا المؤسسة لمواردىا يجب أن الصحة والغذاء: التي غالبا ما  . أ

حتى تجعل مستوى أدائيم أكبر وال يحدث ىدر لموقت. فتنوع الوجبات المقدمة من حيث خارجيا 

الميمة لصحة الفرد ونظافتيا، تجعمو في غنا عن الذىاب لشراء احتوائيا عمى العناصر الغذائية 

 حصصو الغذائية اليومية التي تأخذ الكثير من الوقت والجيد والمال. 

اليامة في وقتنا  التعميمية والتربوية التعميم وتنمية الموارد البشرية من القضاياالتعميم والتثقيف: . ب

القرن  يتناسب مع معطيات السوق في ما خاصةالبحث عن سبل تطوير التعميم و  ،الحاضر

مضى  من آي وقت أكثربما أن ىناك حاجة ماسة و  ا المطروحة حاليا.ىي من القضاي الحالي

المجتمع ككل من  التربية وقطاعات التدريب والعمل فيمن التنسيق بين التعميم العام و  إلى مزيد
                                                           

القانوني لمتيمينات االجتماعية في التشريع  اإلطارالطيب سماتي،  أنظر:لمزيد من التفاصيل حول التأمين والضمان االجتماعي (1)
التكافمي والتأمين التقميدي بين األسس النظرية والتجربة  مؤسسات التأمين ورقة بحثية مقدمة لندوة حول ،الجزائري ومشاكمو العممية

 2011أفريل  25,26التطبيقية، كمية العموم االقتصادية والتجارية جامعة فرحات عباس،
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يتطمب مشاركة واسعة  و عمل ضخمجل التخطيط لممجتمع ورفع االقتصاد في المستقبل والذي ىأ

وذلك ببرمجة دورات تكوينية ليس فقط في التخصص الذي يزاولو المورد ،من جانب أطراف عديدة

بل في كل المجاالت ذات العالقة ألن المجاالت العممية اآلن صارت متداخمة وما ظيور 

 التخصصات الفرعية إال دليل عمى ذلك.  

مجاليا كل أنظمة األجور والحوافز والعالوات التي يحصل عمييا الرعاية االقتصادية: وتدخل في  . ج

 .سابقا في شرحيا أسيبناوالتي  المورد نظير جيده المقدم

الرعاية االجتماعية والنفسية: ال تقتصر الرعاية ىنا عمى المورد بل قد تتعداىا ألفراد أسرتو. حتى  . د

المينية، فالرعاية االجتماعية والنفسية عمى رغم ال يتشتت تركيزه بين مشاكمو العائمية والتزامات 

من أىمية إال أننا في مجتمعنا ال نولييا اىتماما كبيرا، لذا فكثير من السموكات والتصرفات تبقى 

يجاد الحمول ليا  .غير مفيومة المصدر وبالتالي من الصعب التعامل وا 

أو مناطق خارج والية الفرد أو  الرعاية الترفييية: وذلك بإقامة خرجات سياحية لمعالم أثرية . ه

نشاطات رياضية أو إقامة مسابقات فكرية داخل المؤسسة والحصول عمى جوائز أو حتى 

شيادات يزيد من انتاجية الفرد ألن األمر كمو ىنا الغاية منو تجديد طاقة الفرد المعنوية والقضاء 

 .عمى الروتين الوظيفي حتى يواصل عممو بنفس المستوى

ن المالئم: يعتبر السكن ثاني عنصر جذب األفراد لاللتحاق بوظيفة ما بعد قيمة توفير السك . و

األجر، الحديث ىنا يدور عمى مختمف الصيغ فالسكن الوظيفي ومساعدة المؤسسة عمى حصول 

 .مواردىا مسكن

تخصيص قروض من أجل شراء منزل أو سيارة: تعد واحدة من بين أىم النقاط التي تجعل  . ي

مى تحسين وضعيتو االجتماعية) نذكر في ىذا الصدد اإلجراء الذي قامت بو وزارة المورد قادرا ع

التربية لما أقرت تخصيص مبالغ تتراوح بين عشرة آالف وخمسون ألف دينار من أجل شراء أو 
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ترميم أو مساعدة عمى تسديد أقساط شراء منزل واألمر يخضع لشروط داخمية . وىذا كمو يدخل 

 .عمى استقرار القطاع وزيادة مردودية الفرد المينية(ضمن إطار المحافظة 

ىذا ونضيف فنقول يحتاج أي مشروع ميما كان نوعو إلى محددات أو لنقل بتعبير بسيط إلى 

 نا عن ذلك بإدراجنا لمشكل التالي:عوامل لرفع كفاءتو اإلنتاجية سواء الخدماتية أو غيرىا وقد عبر 
 

 اإلنتاجية ألي مشروعيوضح محددات الكفاءة (00)شكل 
 شكل يوضح محددات الكفاءة اإلنتاجية ألي مشروع

 
 
 
 
 

 الرغبة في العمل                                                        القدرة عمى العمل     
 
 
 
 
 

 قدرات موروثة                                                                         
 

 
 

 
 

 
 

 .22، ص 8212، مكتب غريب، مصر، إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجيةالمصدر: عمي السممي، 

 األداء البشري لمعمل عوامل تكنولوجية وفنية

 التعليم الخبرة

 الميارة      

 

 الفرد: حاجات المعرفة

 ـ أولية.

 ـ اجتماعية.

 ـ ذاتية

ظروف العمل 
 االجتماعية:

ـ تنظيمات 
العمال غير 

 الرسمية

ـ أسموب 
 القيادة.

 ـ النقابات

 

 

ظروف العمل 
 المادية: 

 ـ اإلضاءة

 ـ الحرارة

 ـالتيوية

 ـ األمن

 

 

صفات   التدريب
 مكتسبة
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وىذا ما جعل المخطط  ظير في عمم االقتصاد الحديث ما يعرف باالستثمار في رأس المال البشري

عوامل تكنولوجية وفنية، وقد دخل ىذا المصطمح و  األداء البشري لمعمل أعاله يبين أن ىناك تكامل بين

الذي ييتم  ذلك نتيجة التفاعل بين عمم االقتصاد في تخصص التعميم والتربية، عمم اقتصاديات التعميم

الطويمة والتي أصبحت مع التطور تظير المؤسسة التربوية عمى أنيا  والمسيرة التربوية بالكم وكيفية صرفو

 . مؤسسة بكل أركانيا حسب الطرح االقتصادي

وقد اتخذت اقتصاديات التعميم تعريفات ُأخرى فيي اقتصاديات الموارد البشرية والتربية الُمخطَّطة 

ئد.. من ىنا نستنتج بأن اقتصاديات وتحميل القيمة االقتصادية لمعممية التربوية من حيث التكمفة والعا

التعميم ليا إسيام في عممية إنتاج التربية والتعميم. فيما تجدر اإلشارة إلى أن عمم اقتصاديات التعميم ىو 

عمم يبحث في طرق استخدام الموارد التعميمية ماليًا وبشرّيًا. ومن أجل تحقيق ذلك ال بد لنا من مناقشة 

، فمن أىم مؤشرات النمو االقتصادي في أي مجتمع ىو ع في مجتمعناائل ذات صمة بالموضو عدة مس

واقع التعميم فيو. فإذا لم يكن المعمم قادرًا عمى إيصال المعمومة بشكل سميم، بحيث تصل المعمومة إلى 

أن االقتصاد غير تام وفيو خمل، وىذا منعكس كمو ، فمعنى ذلك أو يستخدميا بشكل خطأ الطالب خاطئة

ع خاصة من الناحية االقتصادية. ألن مقومات الحضارة اإلنسانية متداخمة وازدىار أحدىا عمى المجتم

 (1) يؤدي إلى ازدىار اآلخر والخمل في أحدىا يؤدي إلى خمل في المنظومة كميا.

التي تأتينا بفضل التقدم العممي والحالة  وىذا ما وجدناه في المخطط السابق فالعوامل التكنولوجية

ا مواألداء البشري الذي يتحكم فيي في اآلالت، واألحدثالجيدة لممجتمع تجعمو يختار األحسن  االقتصادية

خاصة ما تعمق بالمعرفة  كل من الرغبة والقدرة عمى العمل والتي تنقسم إلى نقاط موجودة في المخطط

أمور ومحددات إذا ما ، كميا التي تأتي من الخبرة والتعميم والتدريب والميارة التي تكون فطرية أو مكتسبة
                                                           

: من الموقع االلكتروني: آلية تعيين المعممين ودورىا في التنمية االقتصادية والتمكينميعاري:  ساميلمزيد من التفصيل أنظر:(1)
 68.20عمى الساعة  6086ـ02ـ 02بتاريخ دخول 

http://www.alarab.net/Article/481469 
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أحسن تطبيقيا واستغالليا كان لنا الحظ في امتالك قوة ليا القدرة عمى تحسين واستقرار أركان المجتمع 

 ككل.
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 خالصة الفصل:
 

تعتبر الموارد البشرية  من خالل ىذا الفصل يمكننا أن نقول كما كتب عبد الحميد قرفي في كتابو:

ىمية األذات ىي العوامل األخرى التي تكون أي تنظيم وتساعده عمى الحركية والتطور، و إلى جانب 

قصوى والمكانة األساسية، بل إن الموارد البشرية أصبحت في عصرنا الحالي أىم العناصر والموارد في ال

نجازات أي تنظي سيام ال محدود في إنجاح أعمال وا  م، كما أي مؤسسة، نظرا لما ليا من دور معتبر وا 

أنيا تعتبر أكبر خزان لصنتاجية، والتسيير االستراتيجي ليا يسمح بالنظر إلييا نظر ديناميكية حركية تعتمد 

 (1) عمى اعتبار ىذا العنصر عنصرا فعاال في التوفيق بين األداء االقتصادي والتطور االجتماعي.

القوة تحتاج تنمية التي تتم بواسطة أنيا القوة التي تدفع عجمة التطور في المجتمع، إال أن ىذه 

آليات والمتمثمة في أنظمة التعميم والتخطيط واالختيار والتعيين والتكوين، إذ بدون ىذه اآلليات لن نتمكن 

خراج أفضل ما يكون في الموارد التي تم توظيفيا، فمن نحافظ ولن نحسن  من الحصول عمى األفضل وا 

 ا وتنميتيا.موارد أي قطاع إال إذا أحسنا إدارتي

إن ىذه العمميات ككل تتأثر بعوامل ألنيا موجودة مجتمع يتألف من عنصرين مادي وبشري الذي 

ىو ذو طبيعة متغيرة ومتأثرة، ومن بين العوامل نذكر حسب ما جاء في الفصل العوامل السياسية 

 .واالقتصادية واالجتماعية والتاريخية والتقدم التكنولوجي الذي البد من مواكبتو

 

إن ىذه العوامل توجد ضمن قطاعات ىي األكثر فاعمية في تنمية الموارد البشرية وتتمثل القطاعات 

في قطاع الصحة والتعميم)التربية ككل( والعمل والتي ليا عالقة مع تحسين وضعيتيا ألنيا تصب في 

 تحسين حياة الفرد أثناء وخارج وظيفتو المنوطة لو.

                                                           
 .21، ص 6001، دار الفجر لمنشر، القاىرة، اإلدارة الجزائرية مقاربة سوسيولوجيةعبد الحميد قرفي، (1)
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خاصة بجعل التكوين والتدريب والتعميم عمميات  باألفضل لمواردنا البشريةأخيرا نقول إذا ما قمنا 

فسنحصل عمى كل ما نريده منيا دونما صراعات أو مشاكل قد تجعمنا نخسر مع الموارد  دائمة النشاط

لة يتقدم أو يبقى المجتمع في حاإما بيا  أي الموارد البشرية مع الموارد المادية ، فييمنيا أكثر مما نستفيد

ىي التي تبقي عمى عناصر المجتمع متماسكة في حالة كما أنيا ، التخمف عن ما يحيط بو في العالم

 .       ديناميكيتو أو سكونو
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 تمهيد

مف الدراسة أال كىك الجزء الذم سيتناكؿ بالتحميؿ كالنقد المنظكمة  رابعىا نحف ندخؿ الشؽ ال

لى يكمنا االستقبلؿالتربكية الجزائرية، مع التركيز عمى كاقع األساتذة عمى كجو التحديد منذ   ىذا. كا 

التربية كالتعميـ إلى المكارد البشرية أكثر مف غيرىا حسب اعتقادنا القكم لمقياـ بأعباء  مؤسساتتحتاج 

تصبح آليا  كظائفيا، كألف كؿ كظيفة في قطاع التربية تحتاج كيكجد بيا ميمات ككفايات كمؤىبلت، فإنيا

ء الكظيفة كأداء ميمتيا بحاجة إلى المكارد البشرية التي تتصؼ بالكفايات كالمؤىبلت المطمكبة لمقياـ بأعبا

 بكفاية عالية.

ذا ما اجتمعت صار الفرد  نضيؼ فنقكؿ أف كظيفة التعميـ تحتاج إلى جكانب نكعية ككمية، كا 

الكؼء تعبيرا عمى حاجات القطاع كسبؿ تكفيرىا مطمبا ممحا. إال أننا لف نتكمـ عف كؿ الفاعميف في قطاع 

 التربية بؿ سنتكمـ عف المدرس أك األستاذ.

في ىذا الفصؿ سنتناكؿ كبالتركيز الشديد عمى أساتذة التعميـ في قطاع التربية في الجزائر كفي ف

بناءا عمى أىـ األحداث التي مرت  كعبر فترات قسمناىامختمؼ المراحؿ التي يتككف منيا القطاع عندنا. 

 بيا الجزائر.

سقاطيابذكر أىـ المفاىيـ المتعمقة بالتربية  البدءسنحاكؿ  لذا حتى يككف  المكارد البشريةعمى  كا 

 ىناؾ الجديد في الطرح كالمضمكف.
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 التربية والتعليم مدخل مفهوماتي -أوال

 

 كمف بيف التعاريؼ التي تدخؿ في نطاؽ ىذا العنصر نجد:

 :مفيوم النظام -1

 أف النظاـ ىك كؿ مككف مف أجزاء. أوكسفورد عرفو قامكس 

أف النظاـ مجمكعة مف األجزاء التي ترتبط ببعضيا البعض بطريقة ديناميكية  مونتجمريكعرفو 

كالعبلقات الديناميكية يقصد بيا أف عناصر النظاـ لدييا القدرة ليس عمى أف تؤثر عمى أداء النظاـ ككؿ، 

 (1)بؿ يمكنيا أف تؤثر عمى أداء عنصر أك آخر مف األجزاء التي يتككف منيا النظاـ

ؿ ىذا التعريؼ نجد أف النظاـ مجمكعة مف األجزاء التي تعمؿ مع بعضيا البعض كعميو كمف خبل

 بطريقة متناسقة لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ.

 كنعتبر مف ىذا كمو أف التربية ىي نظاـ كفؽ المخطط التالي:

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 72، ص7005، عمـ الكتاب الحديث، استراتيجيات التطوير التربوي في الوطن العربيأحمد الخطيب كرداح الخطيب، ((1
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 ( يبين التربية كنظام21مخطط رقم )

 اـػػػػػة كنظػػالتربي

 

 العمميات                               المخرجات                      المدخبلت              

 سمكؾ كأداء كميارات           ػاإلدارة التربكية                                      ػ الفمسفة االجتماعية كاالقتصادية              

 قيـ كاتجاىات           ػ اإلشراؼ كالتكجيو التربكم                          ػ الفمسفة التربكية.                             

 مينة أك كظيفة     ػالنشاطات التربكية                                       ػ السياسية التربكية.                           

 مكاطنة                                               لتدريس أك التعميـػا      ػ اإلستراتيجية التربكية.                        

 انتماء     التكجيو كاإلرشاد الطبلبي                                 ػالتشريعات كالقكانيف كالنظـ كالمكائح.          

 تكيؼ         ارات.                         االمتحانات كاالختب   ػ المعممكف.                                   

 كالتقكيـ                                              حؿ مشكبلت   ػ المناىج كالكتب المدرسية.                      

 ػالطبلب

 ػالتمكيؿ

 ػاألبنية كالتجييزات كالتقنيات

 

 التغذية الراجعة

 7، ص7005، عمـ الكتاب الحديث، استراتيجيات التطوير التربوي في الوطن العربيح الخطيب، المصدر: أحمد الخطيب كردا

 

إذ تتككف التربية كنظاـ مف مدخبلت كعمميات كمخرجات كتحت كؿ جزء نجد جممة مف النقاط 

فمدخبلت التربية تتضمف الفمسفة االجتماعية كاالقتصادية لطبلب ػ التمكيؿ ػ األبنية كالتجييزات كالتقنيات ػ 
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 أكػاإلدارة التربكية ػ التعميـ  ، أما العممياتالخػ كالمعمميف ػ التشريعات كالقكانيف كالمكائح...( 1)المناىج

فنجد  ،الخسمكؾ كأداء كميارات ػ مينة ػ مكاطنة...تتمثؿ في المخرجات فيي أما ، الخػ التقكيـ... التدريس

ككؿ عنصر يعالج كيحمؿ مف أجؿ النيكض بالتربية كمنو المجتمع ككؿ. كنجد حسب المخطط أف ىناؾ 

عبلقة عكسية بيف المخرجات كالمدخبلت عمى شكؿ تغذية راجعة إذ يصبح مخرج العممية التربكية صانع 

 في المستقبؿ عبر عمميات نظاـ التربية. مدخبلتيا

 

 :المعمم مفيوم -2

 ـ أخر بالغ األىمية في الدراسة أال كىك المعمـ حيث يقكؿ أرسطك فيو:نعرج عمى مفيك 

 "إن من يربي األوالد بجودة وميارة، ألحق باالحترام واإلكرام من الذين أنجبوىم"

 كمف التعاريؼ الكثيرة التي أعطيت نجد:

رشاد التبلميذ كمساعدتيـ عمى اك تساب ىك ذلؾ اإلنساف الذم يقكـ بعممية التعميـ، كنصح كا 

ذا لـ يكجد المتعمـ كىك التمميذ فإف مينة المعمـ  الخبرات كذلؾ بأف يضعيـ في مكاقؼ تعميمية معينة، كا 

، أما حمقة الكصؿ بيف المعمـ كالمتعمـ، فيك المكضكع أك المادة التعميمية، كىذه الغيةتككف ناقصة بؿ 

التعميمية، عمى أف عممية التعمـ ال  المادة البد أف يككف ليا منياج كطريقة، يؤدياف إلى ىدؼ العممية

يمكف أف تتـ كبدكف أماكف محددة، فبل بد كالحالة ىذه أف تكجد أماكف تقكـ بيا عممية التعميـ، مبتدئيف 

 بالبيت كمكاف تعمـ ثـ المدرسة ثـ مكاف العمؿ في األخير.

 
                                                           

 سكسيكلكجية في عبلقتيا مع الدكلة كالمجتمع ظاىرةب أشياء أكيا بمثمك  نجد أكؿ مف درس كعالج المناىج التربكية إيميؿ دكركايـ((1
.لمزيد مف  نقؿ كاإلنتاجكؿ فعؿ أك تنظيـ في مؤسسة تربكية متمركز حكؿ المعرفة كال ففي أم برنامج أك منياج ظركؼك كالضغط 
 :أنظر حكؿ ىذه الجزئية ككيفية تحميميا التفصيؿ

Aicha Benamar, Du programme au curriculum en sciences de la nature et la vie, les cahiers du 

CRASC L’approche par compétences et pratiques pédagogiques, N 16, édition CRASC, p08. 
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دراكا لخبرات  فالمعمـ إنساف كمرشد كمكجو، إنو يسير دفة سفينة التعميـ، ككمما كاف أكثر كعيا كا 

 (  1)الطمبة الماضية كآماليـ كرغباتيـ كاىتماماتيـ الرئيسة، كاف أكثر فيما لمقكل التي تعتد نفكسيـ بيا. 

مرس أك كما أف الكثير مف المراجع األجنبية قد أعطت أىمية بالغة لمصطمح المعمـ المت

Praticien réflexif  كالتي تعني المتمرس أك المطبؽ المتأمؿ أك االستنباطي، حيث يضاؼ إلى ىذا أف

 enseignementكتمقيف المادة  gestion de classeلمينة التعميـ كظيفتاف أساسيتاف ىما تسيير القسـ 

de la matiére. (2) 

أف األستاذ الذم ليس لو المقدرة عمى تسيير القسـ كىما أم العمميتاف المذككرتاف بالغتا األىمية إذ 

كذلؾ بتنظيـ كقت حصتو كمعرفة في ضكء الزمف المخصص متى يعطي ىذه المعمكمة كمتى يؤجؿ تمؾ 

كما ىي األمثمة المناسبة لكؿ درس كالمستكحاة مف بيئة التمميذ االجتماعية، لف يككف بمقدكره المكاصمة 

ف كاصؿ فييا فسيككف  التعب أكبر كالمشاكؿ أكثر.  في مينتو كا 

 : مفيوم المؤسسة -3

التي تعرؼ حسب أصحاب المدخؿ االجتماعي ػ كىذا ما ييمنا بسبب االختصاص الذم نزاكلو ػ 

أنيا عبارة عف كحدة تنطكم عمى مجمكعة مف القيـ، كتمثؿ العبلقات اإلنسانية محكر ىذا االتجاه، فضبل 

، كألف مؤسسة ليا تنكع (3) رقية مستكل الحياة االجتماعية.عف أف المؤسسة أداة المتصاص البطالة كت

بتنكع النشاط الممارسة داخميا، فالمدرسة تعد حسب الكثير مف المراجع مؤسسة خدماتية ليا مف 

 الخصائص ما يجعميا حقبل دراسيا خصبا. 

 
                                                           

 .726، 725، ص ص7007، دار الفكر، األردف، مدخل إلى التربيةإبراىيـ عبد اهلل ناصر كعاطؼ عمر بف طريؼ، ((1
 ىذه المعمكمة كالتفصيؿ فييا أنظر: لبلستزادة حكؿ((2

Mourice Taratif et Louis Levasseur, la division du travail éducatif, une perspective 

nord américaine, Presses universitaires de France, Paris, p64 
 257رحيـ حسيف، مرجع سابؽ، ص ((3
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أم مؤسسة ميما كاف نشاطياػ كنسؽ كعميو نقكؿ كتعريؼ لمنسؽ حسب تعريؼ  ,كتعتبر المؤسسة

Bertalanffy  أنو مجمكعة مف كحدات في تفاعؿ متبادؿ فيما بينيا، كعرفو آخركف عمى أنو كحدة كمية

 Acteursبينما المؤسسة فيي مجمكعة فاعميف  منظمة مف تفاعبلت بيف العناصر كاألفعاؿ كاألفراد

ر تسمسمي تنظيمي مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ مشتركة، إذا فيي نسؽ إجتماعي مفتكح طاإيعممكف في 

 (1) كمنظـ.

مف ىنا يتبيف لنا أف اإلنساف ىك محكر ىذا التعريؼ كالكثير منيا لما لو مف أىمية في المنظمة أك 

 تكح معناه أف المحيط الذم تمارس فيوفالمؤسسة كما ىك متداكؿ عندنا أيضا جعؿ المؤسسة نسؽ م

ثير عمى المحيط، كما أف عممية التنظيـ أنشاطيا لو تأثير كبير، أيضا إف النسؽ بدكره قد يككف لو الت

 سؽ إلى نتائج فعمية في كقت قصير.تكصؿ الن

كفي البػػاب األكؿ أحكاـ عامة كالذم جاء في كحسب قانكف الكظيؼ العمكمي لمجميكرية الجزائرية 

يقصػد بالمؤسسػات كاإلدارات العمكميػة، المؤسسػات  07في المادة  مجاؿ التطبيؽالفصؿ المتعمؽ ب

العمكمية، كاإلدارات المركزية في الدكلة كالمصالح غير الممركزة التابعة ليا كالجماعات اإلقميميػة 

كالمػؤسسػات العمكمػية ذات الطابػع اإلدارم، كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع العممي كالثقافي كالميني 

مؤسسات العمكمية ذات الطابع العممي كالتكنكلكجي ككؿ مؤسسة عمكمية يمكف أف يخضع مستخدمكىا كال

 (2) ألحكاـ ىذا القانكف األساسي.

ككتعريؼ لممدرسة نقكؿ: ىي المؤسسة االجتماعية الرسمية التي تقكـ بكظيفة التربية كنقؿ الثقافة 

 ا كانفعاليا كاجتماعيا.المتطكرة كتكفر الظركؼ المناسبة لمنمك جسميا كعقمي

                                                           
 .73، مرجع سابؽ، ص 7005دار القرطبة، الجزائر،  7، طمدخل إلى عمم النفس العملمحمد مسمـ، ((1
 http://www.joradp.dz/har/dgfp.htm 26.70عمى الساعة  7027سبتمبر  04أنظر المكقع االلكتركني تاريخ الدخكؿ  ((2
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ففي المدرسة يتعمـ الطفؿ المزيد مف المعايير كاألدكار االجتماعية بشكؿ منظـ، فيك يتعمـ الحقكؽ 

السمككي، كفي  االنضباطكالكاجبات كضبط االنفعاالت كالتكفيؽ بيف حاجاتو كحاجات الغير، كيتعمـ 

يزداد عمما كثقافة كتنمك شخصيتو مف كافة  جكانبيا المدرسة يتأثر التمميذ بالمنيج الدراسي بمعناه الكاسع ف

كفييا تتـ عبلقات اجتماعية منيا العبلقة بيف المدرس كالتبلميذ كيجب أف تقكـ عمى الديمقراطية كالتكجيو 

 (1) كاإلرشاد السميـ.

ككتكضيح أكثر مف الناحية السكسيكلكجية نقكؿ تعتبر المدرسة كسيمة مف كسائؿ الحراؾ 

كالصعكد االجتماعي كىي تمعب دكرا كبيرا في عممية التنشئة االجتماعية السياسية السائدة في االجتماعي، 

المجتمع، كتمعب دكرا كبيرا أيضا في تحقيؽ الكحدة السياسية كالثقافية لممجتمع بصكرة عامة، فاألطفاؿ 

الجتماعية التي تستطيع ينتمكف إلى أسر مختمفة، متباينة في مفاىيميا كتطكراتيا، كالمدرسة ىي الككالة ا

 أف تحقؽ ليـ التجانس الفكرم كالثقافي في إطار المجتمع الكاحد.

نما التربية مستمرة ال  كالمدرسة فقط المدرسةما نتعممو في إال أنو مف الخطأ أف نعد  ىي التربية، كا 

يا زمنا طكيبل تتكقؼ عند المجاؿ المدرسة بؿ تمتد عمى مدل الحياة، فالتربية كانت مكجكدة بكؿ فعاليت

قبؿ إنشاء المدارس، غير أف المدرسة بكصفيا مؤسسة اجتماعية تعتبر المكطف البارز الذم يتمحكر حكلو 

فإذا ما يتمقاه الطفؿ في المدرسة ما ىك إال الشؽ الرسمي لمتربية كالذم أطمؽ عميو (2) العمؿ التربكم.

ضفاء ف أجؿ تنظيـ مصطمح التعميـ، كما المدرسة إال مؤسسة أكجدىا المجتمع م العممية التربكية كا 
                                                           

 .220، ص7002، مكتبة دار الثقافة لمنشر، عماف، عمم النفس االجتماعيجكدت بني جابر، ((1
تجدر اإلشارة ىنا إلى مفيـك ظير مؤخرا ىك المشركع التربكم كالذم يسعى حسب تعريفو إلى اإلدماج االجتماعي لممتعمميف، كيدخؿ ((2

في إطار الكظيفة االجتماعية لممدرسة، كيشكؿ إطارا مرجعيا يتضمف قيـ الفعؿ التربكم، كطبيعة الفرد الذم يصبك إليو المجتمع، في 
الكطنية كمف أمثمة المشاريع التربكية تمؾ التي تسعى إلى تقميص البلمساكاة االجتماعية في المدرسة، أك التربية سياؽ أىداؼ التربية 

، بيذا المنظكر فإف الخمف أجؿ المكاطنة، أك االستقبللية، أك تنمية القدرة لدل األشخاص عمى التكيؼ مع مختمؼ الكضعيات...
لمدرسة بالمحيط الخارجي، كييـ جميع شركاء الفعؿ التربكم) أكلياء، تبلميذ، مدرسيف، فاعميف المشركع التربكم في األساس معناه ربط ا

، المربي، العدد السادس، دكرية تصدر عف المركز الكطني لمكثائؽ التربكية، جكاف مفاىيم تربويةاجتماعييف كغيرىـ(: فريد حاجي، 
 .72، ص 7004
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 استراتيجيةالصبغة القانكنية كالتنظيمية ليا مف أجؿ تحقيؽ جممة مف األىداؼ االجتماعية المسطرة ضمف 

 عامة يحاكؿ كؿ مككنات النسؽ العاـ تجسيدىا.

دكر المدرسة في إيجاد السبؿ الكفيمة بإحداث التكافؽ بيف خبرات الطفؿ المختمفة  جون ديويكيبرز 

صدار األحكاـ  كتدريبو عمى حؿ المعضبلت التي تجابيو مف خبلؿ تدريبو عمى طرؽ التفكير الصحيحة كا 

 (1) السميمة.

األسرة إلى ميمة لقد كجد مفيـك المدرسة إثر االنتقاؿ الذم عرفو الفعؿ التربكم مف ميمة تتكفؿ بيا 

عمكمية التي يعيد إلييا دكر التنشئة االجتماعية لؤلفراد كفؽ مناىج كبرنامج يحددىا المجتمع حسب 

فمسفتو كتخضع لضكابط محددة تيدؼ مف خبلليا تنظيـ فعالية العنصر البشرم، بحيث تنتج كتفعؿ كفؽ 

 (2) إطار منظـ يضبط مياـ كؿ فئة.

مجتمع مف أجؿ جعؿ العممية التربكية مقامة في أماكف محددة إذا فالمدرسة مؤسسة أكجدىا ال

كتخضع لضكابط كقكانيف كيقكـ بيا أفراد متخصصكف كضعيـ المجتمع بناء عمى كفاءتيـ كخبرتيـ ممف 

 .مارسكا التربية كالتعميـ

 الفرق بين التربية والتعميم:

تعددت التعريفات المقدمة لكؿ مف التربية كالتعميـ ككذا الفرؽ بينيما في كثير مف المراجع كالمدارس التي  

فالتعميـ ىك جزء مف التربية أك ىك الشؽ الرسمي منيا أكجده المجتمع مف أجؿ تناكلت ىذا المكضكع، 

ربية يكمف في تنمية الشخصية دكر التجعؿ العممية التربكية أكثر تنظيما كتقنينا كانضباطا، كما أف 

                                                           
، منشكرات جامعة منتكرم، 22، مجمة العمـك اإلنسانية، العدد ة جون ديوي التربويةالنزعة االجتماعية في فمسفمحمد جديدم، ((1

 .772، ص2777قسنطينة،
، مخبر 2، مجمة دراسات نفسية كتربكية، العددالخمفية النظرية لبيداغوجيا الكفايات المدرسة الجزائرية أي نموذج؟حسيف مشطر، ((2

 .04، ص 7020ف جامعة قاصدم مرباح كرقمة، جكافتطكير الممارسات النفسية كالتربكية، تصدر ع
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المنصكص  المتكاممة، أما التعميـ فيك مصطمح يدؿ عمى تعميـ المعارؼ كالميارات كلكصؼ مراحؿ التعميـ

 كىياكمو التنظيمية كنصكص أنظمتو كػ: نظاـ األجكر كالترقية كالتقاعد... عمييا مف طرؼ مشرع البمد

 الفرق بين التكوين والتعميم:

ىذا العنصر لعدد اعتبارات منيا أف مصطمحي التعميـ كالتككيف في ظاىرىما  لقد أردنا أف نضع

كجياف لعممة كاحدة خاصة إذا ما تعمؽ األمر بالمكارد البشرية إال أف ما ييمنا ىك أكجده االختبلؼ، 

 كسنختصر الحديث ىنا كذلؾ بكضع الجدكؿ التالي:

 ين( يبين أوجو االختالف بين التعميم والتكو 21جدول رقم)

 التعميم التكوين بيان

 دراسة عممية دراسة متخصصة المعنى المفظي
عممية تزكيد بالمعارؼ كالميارات كتغير لسمكؾ  التعريؼ

 كاالتجاىات
عممية تزكيد حصيمة معينة مف 

 العمـ كالمعرفة
اإلعداد الذىني لمفرد التفاعؿ مع  _زيادة الكفاءة _تحميؿ السمكؾ _تغيير العبلقات اليدؼ

 المكضكع
 مكضكع التعمـ الفرد نفسو محكر االىتماـ

 تعميـ الفرد التفاعؿ مع المكضكع تفاعؿ المتدرب األسمكب
 دكر العمـ مراكز التدريب المسؤكلية

 إدارة المدرسة أك الجامعة إدارة التدريب الييئة المختصة
ػ أداء أرقى ػ اتجاىات جديدةػ عبلقات عمؿ  النتائج

 أفضؿ
 أكسع كاستعداد أكثر معمكمات

 . 07، ص 2767، جامعة الممؾ سعكد، المممكة العربية السعكدية، التدريب بين النظرية والتطبيقالمصدر: محمد عبد الفتاح ياغي، 
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ككؿ المصطمحات نجد أف كممة التككيف ليا العديد مف المرادفات كالكثير مف الدالالت ، فالتككيف 

 عديدة فنجد التدريب كاإلعداد كالتأىيؿ ...في مجاؿ التعميـ مرادفاتو 

أيا كانت العممية فإننا نحتاج داخؿ مؤسساتنا التربكية لمعمميتيف معا التعميـ كالتككيف ألف ارتباطنا 

بالعالـ المحيط بنا يفرض عمينا مكاكبتو، فكؿ يكـ جديد يطرح كمعمكمة تكتشؼ، أك نظرية تفند أك يحدث 

م عمـ ميما كانت طبيعتو، فميس مف المقبكؿ ميما كاف أف يقـك المدرس جديد عمى المستكل النظرم أل

 عندنا بتدريس مادتو التعميمية مف كراستو التي درس بيا قبؿ فترة ليست بالقصيرة. كمف خبلؿ الجدكؿ نجد

رة أنو إذا كاف التعميـ الذم محكر اىتمامو مكضكع التعمـ كالذم يأتينا مف دكر العمـ كالذم تتكفؿ بو إدا

المدرسة أك الجامعة، يزكدنا بمعمكمات أكسع كاستعداد أكثر الستقباليا فإف التدريب الذم محكر اىتمامو 

الفرد الذم يذىب إلى مراكز التدريب كتشرؼ عميو إدارة التدريب، يرقي أداءنا كيفتح لنا خيارات كثيرة مف 

ة العبلقات التي تككف أفضؿ كبالتالي خبلؿ فتح المجاؿ التجاىات جديدة لمتبني كىذا كمو سيظير في شبك

 ستككف أمتف. 

 

 2534ـ 2521ثانيا: التربية والتعليم في الجزائر في المرحلة

 

 :وضعية المجتمـع الجزائري غـداة االستقالل -1.2

يـك ليس كسائر األياـ في تاريخ الجزائر، فقد احتفمت فيو الجزائر  2747عاـ  الخامس مف جكيمية

بعيد االستقبلؿ، كجاء ىذا االستقبلؿ بعد معاناة ألزيد مف قرف مف الزمف، مع تركة كبيرة كرثتيا ببلدنا عف 

ب الجزائرم الذم كاف استغبلليا منذ أكؿ لحظة، لقد ترؾ االستعمار الفرنسي الشع ياالستعمار االستيطان

 ، إدارات مؤسساتو مخربة ىجرىا إطاراتيا98%في أسكء أحكالو، شعب تفشت فيو األمية بنسبة 

االستعمارية، خزينة خاكية تعرضت لمنيب كالتخريب، إذ مؤسسات كؿ القطاعات فارغة كثمانية أالؼ قرية 



 الفصل الرابع:                                   التربية والتعليم في الجزائرـ نظرة سوسيوتحليلية ـ

 

118 

 

تيـ مع قرابة مميكف معطكب ألؼ ابف شييد كي 700ميدمة كمدمرة تدميرا شبو تاـ كأكثر مف مميكف أرممة ك

حرب كنصؼ مميكف الجئ عادكا مف البمداف الشقيقة، ىذا إلي جانب المصانع المغمقة التي نجـ عنيا 

 (1) تعطؿ الحياة االقتصادية كنقص في اإلطارات، كما لحؽ بالمدارس مف حرؽ كتخريب كتدمير.

مزرية بسبب حدة المشاكؿ إف الكضعية االجتماعية لممجتمع الجزائرم بعد االستقبلؿ كانت 

االقتصادية لمجزائر المستقمة كالخركج الجماعي لممعمريف الفرنسييف بيدؼ تفريغ الببلد مف اإلطارات في 

المياديف المختمفة االقتصادية كالصناعية اإلدارية كالتعميمية كىذا لتثبت فرنسا لمعالـ عجز الجزائر عف 

فرنسي باتجاه الخارج إذ كاف  340000ر الجزائر حكالي إدارة كتسيير أمكرىا االقتصادية. فقد غاد

معظميـ يحتؿ منصبا إداريا ميما مما جعؿ ىجرتيـ ذات أثر كبير عمي سير اإلدارة الجزائرية التي 

 مف اإلدارة.    %67أصابيا العجز كالتعطؿ بشكؿ شبو تاـ إذ كاف األكربيكف يمثمكف 

لمميزة لبلقتصاد المتخمؼ كالخاضع كىذا تممؾ كؿ الخصائص ا 2747لذا أصبحت الجزائر 

بسبب األمية كنقص اإلطارات الكطنية، المستكم المعيشي، البطالة، التخمؼ الصناعي كحتى الزراعي 

 كعميو فالكضع كاف مشمكال بشكؿ كامؿ.

ال يككف مف المبالغ فيو أف نقكؿ أف الثقؿ المكركث عف االحتبلؿ الفرنسي الذم مارس سياسة 

تجييؿ.... ، قد شكؿ عقبة مخيفة ككبيرة مف الصعب في كجكدىا تكفير أسباب النجاح لكؿ التفقير كال

 مسائؿ التنمية االقتصادية عامة كالتربكية خاصة.

 الميـ أف الفرد الجزائرم قد خرج مف ظممات االحتبلؿ بثبلث ميزات أك خصائص ىي:

ما  .1  كمجرد مالؾ تابع.إنساف مستغؿ)بفتح الميـ( كمجرد عامؿ،، كىك الغالب، كا 

 إنساف جاىؿ عمى صعيد التعميـ كالتككيف المدرسي. .2

                                                           
، الشركة الكطنية لمنشر كمكتبة الشعب، الجزائر، التعريب في الجزائر من خالل الوثائق الرسميةعبد الرحماف سبلمة "ابف الدكامة، ((1

 .77، ص2762
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 (1) .إنساف جائع بسبب سياسة اإلفقار المطبقة عميو كالتراكـ لمرأسمالية االستعمارية .3

كمنو فيذه الميزات ستككف عائقا كبيرا أماـ تنمية الببلد كبناء أركانيا، فالكجكد الفرنسي في الجزائر 

ثنتيف بؿ كاف أزيد مف قرف، كىذا ما تسبب في تككف فراغ في كافة المياديف الحيكية لـ يدـ عشرية أك ا

كالتي بفضميا تتحقؽ مبادئ كطمكحات المجتمع كعميو تصبح قضية التخطيط كالتدبير ال تتكقؼ عمى 

سة مدل تكفر الشركط كالكسائؿ المبلئمة ػ الضركرية ػ بؿ كاف األمر أكبر إذ ىك يتمثؿ في اختيار السيا

المساعدة عمى التحكـ في زماـ األحداث الصعبة مف اجؿ عبلجيا قبؿ استفحاليا. ظيرت مشاكؿ عدة 

مف جراء التكاجد االستعمارم ككذا مف آثار حرب التحرير الكطني التي بفضميا جاء النصر كمعو 

 االستقبلؿ.

 د النقاط التالية: كمف األىداؼ التي حددتيا الدكلة الفتية في سياسة التعميـ منذ البداية نج

  .االستجابة لممطمب االجتماعي لمتربية كذلؾ بكاسطة الديمقراطية 

  لممكاد العممية.  األكلكيةربط التعميـ باحتياجات التنمية االقتصادية كذلؾ بإعطاء 

 .جعؿ التعميـ اجتماعيا، كذلؾ بالتعريب كالجزأرة سكاء كاف لؤلساتذة أك البرامج () 

 أنو تحدد أف النسؽ التعميمي يرتكز عمى أىـ عنصر كىك الديمقراطية كالغاية منيا: كما

I.  .إتاحة فرصة التعميـ أماـ جميع األطفاؿ الجزائرييف 

II.  تعميـ المدارس في جميع أرجاء الكطف الجزائرم بحيث تصؿ إلى سكاف القرية كالمدينة

 عمى حد سكاء.

III. راحؿ الجامعية العميا.مجانية التعميـ مف البداية إلى نياية الم 

                                                           
عادة تنظيم مسارىا في الجزائرمحمد بمقاسـ حسف بيمكؿ، ((1 بناء قطاع اقتصادم عمكمي رائد، ديكاف  2ج، سياسة تخطيط التنمية وا 

 .52، ص 2777المطبكعات الجامعية، الجزائر، 
)) ،ترجمة حنفي الجزائر األمة والمجتمعلمزيد مف التفصيؿ حكؿ المجتمع الجزائرم كتاريخو بعد االستقبلؿ أنظر مصطفى األشرؼ ،

 .227، بعد الصفحة 2767بف عيسى، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، 
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IV.  تكفير المنح الدراسية كالمطاعـ المدرسية كالعبلج لجميع التبلميذ في سف التمدرس خاصة

 لؤلطفاؿ كالتبلميذ المعكزيف.

V.  تكفير الكتب المدرسية كاألدكات كتكزيعيا مجانا عمى األطفاؿ الفقراء تشجيعا ليـ عمى

 (1) .متابعة الدراسة دكف معكقات اجتماعية أك مادية

 

 ـ قطاع التربية والتعميم الجزائر غداة االستقالل مباشرةـ نظرة تحميميةـ1.1

ال ريب أف لمتعميـ أىمية خاصة في المجتمع، كنقصد التعميـ بكؿ مراحمو خاصة التعميـ األساسي، 

فيك يمثؿ قاعدة ىـر التعميـ كمو كنظاـ، إذ يشكؿ األساس لما يبنى عميو مف مراحؿ تعميمية ستميو، إضافة 

بو مف عمماء التربية كالنفس إلى أف االىتماـ بالتعميـ في سف الطفكلة المبكرة يحظى باىتماـ عدد ال بأس 

كاالجتماع، ففي ىذه المرحمة تنمك قكل الطفؿ إلبداعية كطاقاتو اإلنسانية كتتطكر مستقببل في صكرة 

مفاىيـ كأنماط سمككية كقكل كجدانية، كما تنبع أىمية التعميـ مما يعج بو عالـ اليـك مف متغيرات متبلحقة 

ح الخكصصة كتسارع التقدـ التكنكلكجي كتعاظـ التنافس كتآكؿ لـ ينجك منيا التعميـ بطبيعة الحاؿ فريا

الحدكد بفعؿ ثكرة االتصاالت كما اصطمح عميو بالعكلمة جعؿ مف اليكية كسمات الشخصية الكطنية في 

خطر ككذا التعميـ الذم يميز دكلة عف أخرل كىك كرغـ أنو كاف يعتقد أف التعميـ حصيف مف كؿ تأثر إال 

 (2) شير إلى العكس.أف الكاقع اآلف ي

إال أف الذم يختمؼ فيو اثناف ىك االستعمار الغربي قد استثمر ىذا التزامف كالتعميـ معا ليسخره بكؿ 

في كتابو التربية كاستعمار  Carnoyاالتجاىات لتحقيؽ مصالحة كأىدافو كمآربو، كىذا ما يعترؼ بو 

 عندما قاؿ: Education as Imperialism cultural  ثقافي
                                                           

 .202، ص 7002، دار الفجر لمنشر، القاىرة، 2ط ،الـدولة الجزائرية الحديثـة: االقتصاد والمجتمـع والسياســة، عبد العالي دبمة((1
، دار الفرس لمنشر، كمؤسسة 2، مراجعة منذر المصرم، طالتعميم األساسي في الوطن العربي، آفاق جديدةفكتكر بمة كآخركف، ((2

 .772، ص7007شكماف، األردف، عبد الحميد 
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نيا   "إن نظم التربية الغربية الحكومية وفدت ألقطار العالم الثالث كجزء من السيطرة االستعمارية، وا 

كانت منسجمة مع األىداف االقتصادية لممستعمر وىيمنتو السياسية من خالل الفئة المثقفة والحاكمة 

 في تمك األقطار"

عمى الدكر البارز الذم تمعبو قد فيـ كبذلؾ قد صرح جميا  Carnoyنستشؼ مف ىذا القكؿ أف 

 (1)التربية في السيطرة كبسطيا إذ أنو قد أسبؽ الفئة المثقفة عمى الحاكمة.

كىذا ما حدث بالفعؿ في الجزائر فمقد تأثر التعميـ كنظامو الخاص بو بكؿ ما كاف يحدث في 

الجزائر حريتيا، كىي تصارع خاصة كأف مستعمرىا ترؾ ليا كيانا ىشا كضعيفا  افتكتالمجتمع فمنذ أف 

كانت مييئة حسب الغايات  2747خاصة عمى مستكل قطاع التربية كالتعميـ، فالمنظكمة التربكية في عاـ 

كاألىداؼ التي رسميا لو النظاـ االستعمارم الفرنسي، خدمة لمصالحو المختمفة كالكثيرة كالخاصة، لقد 

كانت ظركؼ ىذا االستبلـ صعبة كعسيرة لمغاية كزاد األمر صعكبة مع الطمكح الكبير الذم كاف في 

نفكس القادة آنذاؾ إذا أرادكا أف تعرؼ الجزائر أكؿ دخكؿ مدرسي ليا في تاريخيا الجديد كفي سنة 

 ، إذا ال يجب تأجيمو ميما كانت الظركؼ.ؿاالستقبل

سا قبيؿ خركجيا مف األراضي الجزائرية، فيي تعمدت تكقيؼ كنقكؿ عف الظركؼ التي صنعتيا فرن

عجمة التقدـ كالرقي بإصدارىا ألكامر تطمب فييا مف كؿ مكظفييا مغادرة التراب الكطني، رغـ أف 

كعميو كضع المجتمع الجزائرم برمتو بيف  االتفاقيات المبرمة بيف الطرفيف نصت عمى عكس ذلؾ تماما.

ئج الحرب التحريرية كما خمفتو، فميس القضاء عمى مخمفات االستعمار إال خطكة مطرقة التنمية كسنداف نتا

 (2) .أكلى لمتنمية

                                                           
مجمة العمـك التربكية كالنفسية، المجمد الثاني، العدد األكؿ،  تصدر عف التربية العربية في غياب إطارىا المرجعي، نزار العاني، ((1

 .720، ص 7002كمية التربية جامعة البحريف، مارس
2))

 لمزيد من التفصيل حول هذه الجزئية أنظر:
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فمقد غادر صبيحة االستقبلؿ معظـ المعمميف الفرنسييف أك لنقؿ حسب مف عايش الكضع القسـ 

معمـ  7407سكل عشرات مف المعمميف الجزائرييف قدر عددىـ بػ  2747األكبر كلـ يبقى منيـ سنة 

إضافة إلى نحك ألؼ معمـ مف أصؿ فرنسي، بينما كاف يحتاج ىذا الدخكؿ المدرسي حسب التقديرات 

 (1) الرسمية إلى نحك عشريف ألؼ معمـ عمى أقؿ تقدير.

 -إذا ما تبقى مف مدرسيف كاف ال يكفي حتى لتغطية المرحمة االبتدائية كالتكميمي أك المتكسط 

ما يككف الحديث عف األستاذة المتخصصيف في المكاد العممية كاألستاذة كلف يتغير الكضع ل –االكمالية

 ( 2) المساعديف في المراحؿ األخرل مف التعميـ.

كنظرا لمظركؼ كاألحداث التي مرت بيا الجزائر أثناء كفاحيا لنيؿ حريتيا، لـ تتح الفرصة لممعمميف 

لسابؽ زادت نقطة تككيف ما بقي مف مدرسييف أف يتمقكا تككينا جيدا كلقد أشرنا إلى أساليب في الفصؿ ا

 –الكضع تدىكرا، فيـ ال يممككف المستكل المطمكب لمتدريس، إذ أغمبيتيـ الساحقة ال تممؾ شيادة عميا 

بالمغة العربية كال يحسنكف التعميـ بيا كىذا بفعؿ التغييب القصدم لمغة العربية، فزاد ىؤالء  –كالميسانس 

دائما المستعمر الذم أجبر الجزائرييف كميـ عمى االعتماد التاـ عمى المغة  المغكم ضعيؼ جدا كالسبب

ف صادؼ كتكممكا العربية فيي ال تعد لغة بقدر ما ىي ليجة عامية ال تخمك  الفرنسية في شتى المياديف كا 

 مف مفردات فرنسية كثيرة.

ب االستعمار الذم دمر كؿ يمكننا القكؿ أف سبب أزمة إعادة البناء التي عرفتيا الجزائر كانت بسب

شيء قبؿ رحيمو حتى تبقى الجزائر في حاجة لو، إال أف إطارات كقيادم الجزائر قد رفعكا التحدم كما 
                                                                                                                                                                                     

Nadji Safir, essais d’analyse sociologique : tome1 culture et développement, o.p.u.e.n.a.l .alger, 
1985, p217.   

 23، ص7000، المكتبة الكطنية كدار اليدل، الجزائر، 7، طالمرجع في التشريع المدرسيعبد الرحمف بف سالـ، ((1
، أما عدد المدرسيف األكركبييف فكاف %23لجزائرييف عقب االستقبلؿ تتعدل لـ تكف نسبة المعمميف أك الذيف يقكمكف بمينة التدريس ا((2

 ، لمتعرؼ أكثر عمى أرقاـ ككضعية التعميـ باألرقاـ غداة االستقبلؿ أنظر:24000، غادر منيـ 72300عددىـ 
Zoubida Senouci, La professionnalisation des instituteurs: Enjeu du partenariat école famille ?, Ecole/ 

famille :quels modèles éducatifs ,  Les cahier du CRADC, N25, 2012 ,p96. 
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عادة بناء أركاف  رفعكه دائما. فبدأكا في التخطيط كالبناء كاالنتقاؿ مف الثكرة المسمحة إلى ثكرة البناء كا 

ميداف التعميـ الذم ىك محكر دراستنا عممت الجزائر كؿ ما الدكلة، ثكرة أصعب كأطكؿ مف األكلى. ففي 

بكسعيا لضماف السير الحسف لكؿ األنشطة التي تدار في الدكلة الفتية كعمؿ الكؿ عمى تسطير جممة مف 

 األىداؼ حتى يككف العمؿ مكجيا لتحقيؽ بعضيا أك كميا كلما ال إذا تكفرت اإلرادة البلزمة. 

مف عدد  %32الجزائرييف دكف سف العشريف كاف يمثؿ آنذاؾ حكالي  خاصة إذا ما عممنا أف عدد

، أعمف الرئيس أحمد بف بمة 2747سبتمبر  76السكاف كفي خطابو لنيؿ الثقة عمى برامج الحككمة بتاريخ 

ألؼ فصؿ المطمكبة  73كمف بيف  2747أكتكبر  23في ذلؾ الكقت أف المدارس ستفتح أبكابيا بداء مف 

إذا كلمتغمب عمى مشاكؿ (1) ألؼ فقط ستفتح بشكؿ عادم الستقباؿ مميكف طفؿ. 70الحتضانيـ يكجد 

التربية كاإلسراع في بناء أركاف الدكلة، سارعت الجزائر المستقمة في البحث عف حمكؿ سريعة، كمف بيف 

ـ ما تبنتو مف حمكؿ أنيا أخذت التشريع المدرسي الذم كاف معمكؿ بو قبؿ االستقبلؿ، فأخذت مف النظا

التربكم الفرنسي سف بداية الدراسة في المرحمة االبتدائية كىك ستة سنكات كجعمت مف المرحمة االبتدائية 

سنة كىي بعمر ثمانية سنكات أم مف السنة األكلى إلى السنة النيائية الثانية التي فييا 22-4تمتد فترة 

أنو اتخذت تدابير لتغطية النقص الكبير كما -عاـ كتقني –يتقدـ الطمبة المتحاف القبكؿ لمسنة أكلى ثانكم 

في عدد اليياكؿ التعميمية كمف ىذه التدابير تحكيؿ دكر الحضانة إلى ما يشبو المدارس اإلبتدائية بعد أف 

 (2) .دكر الحضانة كىذه المرحمة كانت مكجكدة قبؿ االستقبلؿ  77/07/2743ألغى القرار المؤرخ في 

كما أف الصكرة الغالبة كانت إبقاء النظاـ التربكم الجزائرم بكؿ جزئياتو مشابو تماما لمنظاـ التربكم 

 (3)الفرنسي الذم كاف معمكال بو قبؿ أف تخرج فرنسا مف األراضي الجزائر بعد الخامس مف جكيمية

                                                           
، مجمة منتدل األستاذ، العدد الثاني، المدرسة العميا لؤلساتذة، (2531ـ2511السياسة التعميمية لمجزائر)أنظر: أحمد صغيرم، (1(

 .77،200، ص ص7004قسنطينة، مام 
 .203، ص2762، الشركة الكطنية لمنشر، الجزائر، 7، طالتعميم القومي والشخصية الجزائريةعمامرة، رابح تركي ((2
 لبلستزادة في المعرفة حكؿ النظاـ التربكم الفرنسي خاصة في الحقبة التي تزامنت مع تكاجده في الجزائر أنظر((3
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ذا تكممنا عف نقص المعمميف فيذا الجانب ىك اآلخر كجدت فيو مشاكؿ عديدة ال بد مف حميا فقد كاف كا 

معمـ عمى أقؿ تقدير إال أف اإلحصائيات  70.000البد أف يقكـ بميمة التعميـ بعد االستقبلؿ ما يقارب بػ

معمـ إضافة إلى ألؼ معمـ مف أصؿ فرنسي كىذا جعؿ الدكلة تعتمد  7400بينت أف العدد كصؿ إلى 

 عمى عدة خطط استثنائية منيا:

  ل مقبكؿ مف التعميـ بالمغتيف الفرنسية كالعربية. التكظيؼ المباشر لمف لو مستك 

  المجكء إلى التعاكف الثقافي بيف الدكؿ خاصة تزكيد الجزائر بمعمميف مف المشرؽ كالمغرب

 العربي.

  عقد تعاكف ثقافي مع فرنسا لتزكيد الجزائر بما يمـز مف المعمميف إذا بمغ عدد المعمميف الفرنسييف

 معمـ فرنسي. 7661حكالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Antoine Prost, éducation ,société et politique: une histoire de l enseignement de 1945 à nos jours, 

édition du Seuil, Paris,1997.  
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 أعداد معممو المرحمة االبتدائية الرسمي حسب الجنسية ( يبين21رقم) الجدول التالي

 الجنسية                  

 السنة الدراسية

 المجموع جزائريون أجانب

 27.706 27.474 5.727 47ػ47

 70.444 72.247 4.275 45ػ44

 27.434 76.247 3.272 52ػ50

 40.257 35.350 7.406 53ػ52

 60.637 60.245 464 57ػ 56

Ressource: Ministère de l’education Algérienne informations statistique  N17,Alger, sous 

direction+des statistiques,1979,p 24. 

تـ اختيار السنكات بناء عمى أىـ األحداث التي كقت لمجزائر سكاء السياسية الذم يبيف لنا الجدكؿ 

أف عدد األجانب بيف خانات الجدكؿ في تراجع بينما عدد المعمميف قتصادية في تمؾ الفترة منيا أك اال

 التي تعرؼ عمى أنيا ارتفاع كذلؾ بسبب سياسة الجزأرة التي اعتمدتيا الجزائر في التعميـالجزائرييف في 

التدريجي  ءاإللغا: وهي تعني جعل كل مضمون دراسي جزائري مائه في مائه وهي تلزم بذلك بالجزأرة 

خاصة مع األجانب المساعدين وإزالة اآلثار الدخيلة الوافدة من ثقافات ال صلة  Cooperationللتعاون

لها بالجزائر والعروبة واإلسالم لقد أرادت الجزائر من هذا الهدف أن تبعث الشخصية الجزائرية 

نظاـ حسب اىتمامات كتطمعات كع نبك  1962األصمية نقية خالصة مف الشكائب التي عمقت بيا قبؿ 

 الشعب كمف كاقع الجزائرم

، بببلدىـ كتاريخيـ كحضارتيـ كىذا كاف ال بد مف تحسيف تعميـ أبناء المجتمع الجزائرم كتعريفيـ

 فبدأت الجزأرة بالمعمميف كاألساتذة ثـ المناىج كمحتكل الكتب، كاختيار األىداؼ.  
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عددا مف التبلميذ بقكا مف دكف معمـ، فسارعت عدة معمـ إال أف  24664كرغـ أف العدد كصؿ 

مؤسسات تعميمية إلى استعماؿ نظـ بيداغكجية خاصة، كتجميع األفكاج في فكج كاحد أك التناكب عمى 

حجرة دراسية عدة مرات في اليكـ، كذلؾ التخفيؼ مف الحجـ الساعي كالمقرر كمو كجعؿ معمـ كاحد يشرؼ 

 عمى عدة أفكاج دراسية.

 47/02بمكجب مرسكـ رقـ  2747ذلؾ المشاكؿ التي نجمت عف إنشاء كزارة فتية عاـ زد إلى 

كمف ىذه المشاكؿ: ىيكمتيا كتمبية حاجاتيا، كتحديد  75/07/2747المؤسس لمحككمة األكلى كالمؤرخ في 

ى بيا طريقة عمميا كتزكيدىا باإلطار كالكفاءات ذات الخبرة...الخ كما أنو البد مف ذكر المشاكؿ التي أت

المساعدكف العرب الذيف جاء كالتعميـ الجزائرييف، فيـ لـ يككنكا كميـ في المستكل الثقافي كالتككيني 

الكافي، فأغمب المعمميف العرب كانكا مساعديف أك ممكنيف، مما كاف لزاما عمى الكزارة الكصية أف تتكلى 

عطائيـ دركسا مسائية، أك تككينا عف تككيف ىؤالء بكاسطة برمجة دكرات تككينية في المراكز الثقافية  كا 

كىي كميا إجراءات مف أجؿ جعؿ الكافديف أكثر قربا مف عادات (1) .طريؽ المراسمة أك الكرشات الصيفية

 كتاريخ الشعب الجزائرم.

، ليقكؿ حكؿ بعض المؤشرات المتعمقة بالسنة الدراسية لعاـ    الدكتور أحمد طالب اإلبراىيميكيزيد 

 تحكؿ مع مركر الزمف إلى ثكابت يقكـ عمييا اقتصادنا:،كالتي  2744

  الخمس مف ميزانية الدكلة مخصص لكزارة التربية الكطنية، مما يجعؿ منيا المستيمؾ األكؿ

 الكطني في االعتمادات المالية.

  ىذه الكزارة تستخدـ أكثر مف ثمث مكظفي الدكلة، مما يجعميا المستخدـ األكؿ كالمنشئ األكؿ

 ي الببلد.لمكظائؼ ف

                                                           
 .24، 23عبد الرحمف بف سالـ، مرجع سابؽ، ص ص((1
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  ثـ إنيا بمختمؼ ىياكميا التعميمية تشغؿ كتيتـ بأكثر مف سدس المكاطنيف الذيف تضمف ليـ

التربية كالتككيف عمى جميع مراتب السمـ االجتماعي الميني، كبذلؾ فيي تسيـ بطريقة حاسمة 

 (1).في تحديث اليياكؿ االجتماعية كتنمية الببلد الشاممة

في تكضيح لمعبلقة بيف التكجو االقتصادم كالنظاـ التعميمي عندنا  حميد خروفكما يذكر الدكتكر 

في فترات السبعينيات مف القرف الماضي: أنو لما كاف عمى أغمب الدكؿ السائرة في طريؽ النمك كمنيا 

الجزائر أف اتخذت مف عممية التصنيع كسيمة لتطكير المجتمع اقتصاديا كثقافيا كاجتماعيا، كاف ليذه 

ثر الكبير عمى النظاـ التعميمي بحيث عممت عمى تغييره تماشيا مع ركح الصناعة  ككفقا ليذا العممية األ

الرأم فإف ىذا التحكؿ قد تجسد في سمكؾ األفراد العامميف مف خبلؿ تغيير بعض القيـ المتصمة بالتعميـ 

شأف أم جانب آخر في حياة  كنظرتيـ إلى العالـ الخارجي كتطمعاتيـ لمحياة كبالتالي فالقيـ التعميمية شأنيا

 (2).اإلنساف تتأثر بما يطرأ عمى المجتمع مف تغيرات تكنكلكجية تؤثر فيو

كالداعي إلى تأسيس المعاىد التكنكلكجية 1970المؤرخ في أكت  115ػ 70لقد جاء المرسكـ رقـ 

ء ديناميكية ذات ذلؾ التحدم الثاني الذم كاف عمى الجزائر مكاجيتو، كالمتعمؽ بإعطا لمتربية إذ اعتبر

فعالية بالنسبة لتنظيـ التككيف كالرفع مف المستكيات المعرفية كالديداكتيكية التي تتطمبيا مينة التدريس في 

فيما يتعمؽ بإعداد المعاىد التكنكلكجية  1976أفريؿ  16كىذا ما أكدتو أيضا أمرية (3)المدرسة الجزائرية

يادؼ إلكساب الميارات كالخبرات البلزمة ألداء كؿ األنشطة كالرامية إلى اإلعداد العممي كاألكاديمي ال

                                                           
 .75، ص7006، دار القصبة، الجزائر، (2534ـ2521ىاجس البناء) مذكرات جزائري، الجزء الثاني:أحمد طالب اإلبراىيمي، (1(

، أطركحة دكتكراه غير منشكرة، تخصص عمـ اجتماع التنمية، جامعة منتكرم التنمية والقيم االجتماعيةـ الثقافيةحميد خركؼ، ((2
 .253،254، ص ص2776ػ2775قسنطينة، السنة الجامعية 

 .164، ص 1999، قصر الكتاب، البميدة، اليدف اإلجرائي: تميزه وصياغتومحمد بكعبلؽ، ((3
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البيداغكجية المتصمة بعممية التعميـ كأخيرا اإلعداد البسيككسكسيكلكجي اليادؼ لتنمية بعض الخصائص 

 (1) اإلنسانية كالسمككية التي تدعـ نقؿ المعارؼ.

 

 ( يبين أعداد المعممين في المرحمة االبتدائية موزعين حسب لغة العمل20الجدول التالي رقم )

 لغة التعميم

 السنة الدراسية

 المجموع العربية الفرنسية

 27.706 7.237 24.234 47ػ 47

 70.444 27.725 25.227 45ػ44

 27.434 74.776 25.726 52ػ 50

 40.257 22.672 24.736 53ػ 52

 60.637 34.600 72.037 57ػ 56

Ressource: Ministère de l’éducation Algérienne informations statistiques, Ibid, p 24. 

حسب أرقاـ الجدكؿ أعبله تبيف أف نسبة أعداد المعمميف الذيف يزاكلكف مينتيـ بالمغة العربية في 

المدرسيف بالمغة الفرنسية مف ارتفاع طكر االبتدائي ممف يزاكلكف مينتيـ بالمغة الفرنسية، كقد جاء أغمب 

فرنسا بناء عمى معاىدة اتفاقيات أيفياف في مجاؿ التعاكف الثقافي، كما أنو كحسب المكاثيؽ الخاصة 

بالدكلة الجزائرية فقد كانت مسألة التعريب مسألة عمى درجة كبيرة مف األىمية، خاصة كأنيا أم العربية 

فبدأت الجزار  ميميا ميمة الجميع كعمى كؿ األصعدة.تعد مف عناصر اليكية الثقافية لممجتمع كتع

بتعريب أم جعؿ المغة العربية ىي لغة التدريس كالتخاطب داخؿ المؤسسات التربكية كلغة التككيف بالنسبة 

 لممعمميف كالتبلميذ كاإلدارة عمى نفس القدر مف األىمية كالمستكل.  

                                                           
)1)

Ministère des enseignements primaire et secondaire, direction de la formation et de l'éducation extra 

scolaire : Hamzat el wasl, N 11, 1975-1976,p 15 
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لقد أدرجنا ىذا لتبياف ما تحقؽ عمى مستكل التعميـ االبتدائي، الذم جسدت فيو الجزائر أىـ ىدفيف 

ليا في التربية كىما الجزأرة كالتعريب، أما اليدؼ الثالث ليا كىك التعميـ التقني فالجدكؿ التالي يبيف كـ 

 ىي كبيرة خطكات الجزائر في ىذا اليدؼ.
 

 [1978ـ1962داد أساتذة التعميم المتوسط والثانوي ]( يبين تطور أع05جدول رقم )

 الجنسية

 السنة الدراسية

 المجموع جزائريون أجانب

 3.704 1.769 1.935 63ػ62

 7.303 3.377 3.926 67ػ66

 11.487 4.653 6.834 71ػ 70

 16.656 9.910 6,746 75ػ74

 32.621 24.880 7.741 79ػ78

Ressource: Ministère de l’éducation Algérienne informations statistiques, Ibid, p27 

بسبب فتح باب االلتحاؽ  ميف مف الجزائرييف في تطكر مستمرالجدكؿ أعبله بيف أف أعداد المعم

بمينة التعميـ لمجزائرييف عف طريؽ التكظيؼ المباشر كىذا مؤشر إيجابي عمى مدل اىتماـ الجزائر بقطاع 

التعميـ إال أنيا أدركت أىمية تككينيـ فيما بعد، كفي المقابؿ نجد أيضا أف أعداد األساتذة األجانب في 

سمبيتيا أكبر فصحيح أف الجزائر استعانت بخبرات كمساعدة تزايد، رغـ أف ىذه النقطة ليا إيجابية لكف 

الدكؿ الصديقة كككبا كركسيا، كالشقيقة كمصر كالعراؽ كسكريا كفمسطيف لكف كما سبؽ كأف أشرنا فالمعمـ 

فيـ المعمـ كاستيعابو بيئة قطاع التربية كالتعميـ لف يتمكف مف فيـ الكثير مف األمكر، ف ابفالذم ال يككف 

تعد مف أىـ كأخطر النقاط في العممية  المجتمع كالقيـ التي ينيض عمييا النظاـ التربكم في لممبادئ
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السياسة  كذاالثقافية السائدة فيو ك  القيـ مصادرهذلؾ أف النظاـ التربكم في المجتمع التربكية التعميمية 

يقا باألكضاع السياسية المجتمع، كىك يرتبط ارتباطا كث االجتماعية كالفمسفة التنمكية المتبعة في ذلؾ

 الدينية كالمبادئ اإليديكلكجية السائدة في المجتمع. كاالقتصادية، كالمعتقدات

الرئيس لممناىج كالبرامج التعميمية التي يترجميا إلى  بأف المعمـ ىك المطبؽ عمـ اليقيف كنعمـ

ة كالمثؿ الذم يراه كؿ يـك ألنو القدك  يكتسبيا التبلميذ في القسـ الدراسي سمككات ذىنية كفكرية كحركية

األىداؼ العامة لمنظاـ التربكم  ، تمؾ المناىج الدراسية تنبع أىدافيا العامة مفاألطفاؿ الذيف يدرسيـ

عمييا النظاـ التربكم في المجتمع  لذلؾ ال بد لممعمـ مف استيعاب المبادئ كالقيـ التي ينيض.ككؿ لممجتمع

في  تتجذرمف ترجمتيا إلى سمككات كاقعية  مف أجؿ تمكنوالجزائرم، كأف يؤمف بيا إيمانا خالصا 

 .في المستقبؿ التنمكية الكبرل في المجتمع شخصيات التبلميذ الذيف يعتبركف القكة

يؤمف بالمبادئ كاألسس كاألىداؼ التي يقكـ عمييا النظاـ التربكم ال  فالمعمـ الذم ال يفيـ أك ال

ذلؾ ما يجعمو يفشؿ في تحقيؽ  ،و غريب عنيا كىي غريبة عنوألن إلى سمككات كاقعية يمكنو أف يترجميا

فالمعمـ ىك  .ككؿ، كالرامية إلى إحداث التغير االجتماعي المخطط األىداؼ التعميمية العامة لممجتمع

جديدة ال ييبيا لو  الحضارة كالثقافة، ينقمو مف جيؿ إلى جيؿ، كىك الذم ييب المجتمع قكل الحافظ لتراث

 غيره.

طفى زايد أف أىداؼ سياسة التنمية فيما يتعمؽ بالتعميـ كالتككيف جاءت لتعميـ التعميـ يذكر مص

فساح المجاؿ ألكبر عدد ممكف مف الشباب لكلكج التعميـ التقني، كالتعميـ العالي كالتككيف  كديمقراطيتو، كا 

ككيف الميني قادرة عمى الميني لمعماؿ ففي مجاؿ التككيف العمالي أنشأت الجزائر في ىذه الفترة مراكز لمت

عامبل متخصص سنكيا، أما عمى مستكل مؤسسات العمؿ فإف كؿ مؤسسة يتكجب  100.000تخريج 

عمييا انتياج سياسة تسمح لمعماؿ بتحسيف مستكاىـ كمعارفيـ كاكسب الشيادات البلزمة الرتقائيـ في سمـ 
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ـ الجامعات التي ىي في تزايد مستمر المؤسسة كىذا لف يأتي إال بمعمميف كأساتذة مككنيف كأكفاء تنتجي

 (1)مف ألج تشجيع كتنظيـ البحث العممي

 حمد طالب اإلبراىيمي كصفا لكاقع المنظكمة التربكية إذا قاؿ:أكلقد أعطى الدكتكر 

وأن  ،نستطيع اليوم أن نؤكد بأن المدرسة الجزائرية قد وقفت عمى قدمييا وأنيا تتطور كل يوم" 

فقد أصبح لممدرسة الجزائرية إطاراتيا من المديرين إلى المفتشين العامين  ،شخصيتيا تكمل وتنمو

واكتسبت ىذه اإلطارات خبرة عن طريق الممارسة ومعالجة المشاكل بصفة مباشرة وأصبح لممدرسة 

ذا كانوا في حاجة إلى مزيد من التكوين كما ىو حال بالنسبة لجميع  الجزائرية معمموىا وأساتذتيا وا 

 صبح لممدرسة الجزائرية مناىجيا وكتبيا التي تزداد عاما بعد عامأو  ،الفتية في بمدىا الناشئاإلطارات 

كما كان ، وتالؤميا مع واقعنا ومقوماتيا....وأصبحت تحتل مكانة مرموقة رغم وسائمنا المحدودة

 (2)"الحرص عمى أن تصبح المدرسة ديمقراطية توفر حظوظا متساوية لمجميع

بكافة قطاعات كىذا دليؿ عمى لقد اقترف النيكض بالتربية كالمدرسة الجزائرية بنيكض المجتمع 

كعي الطبقة الحاكمة آنذاؾ بأىمية كمدل حرص الجزائرييف عمى التعمـ الذم حرمكا منو لعقكد، فجندت 

مف المشككيف  ميع ادية كالبشرية رغـ بساطة تككينيا، لتبرىف لمجالم اإلمكانياتليذا الحدث كالتطكر كؿ 

عطاء أف الجزائر التي نالت استقبلليا حديثا قادرة عمى إدارة ما استرجعتوفي قدرة أبنائيا خاصة،  كؿ  كا 

  الجزائرييف فرصا متكافئ كىذا ما يعبر عنو في عمـك التربية بديمقراطية التعميـ.

 

                                                           
، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، (1980ـ1962التنمية اإلجتماعية ونظام التعميم الرسمي في الجزائر)مصطفى زايد، (1(

 .170، ص 1986
، لمزيد مف التفصيؿ أنظر 1968المقتطؼ مأخكذ عف كممة المؤلؼ عمى أمكاج اإلذاعة بمناسبة افتتاح السنة الدراسية في سبتمبر ( 2)

، ترجمة حنفي بف عيسى، الشركة الكطنية لمنشر، 1972-1962من تصفية االستعمار إلى الثورة الثقافية ، أحمد طالب اإلبراىيمي
 .100، ص ت. الجزائر، ب
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  2555ـ 9791ثالثا: التربية والتعليم في الجزائر في المرحلة 

 

ىذا الجزء يتكمـ عف قطاع التربية كالتعميـ بعد أف عرفت الجزائر حدثا تاريخيا عمى المستكل 

الذم ناضؿ مف أجؿ نجاح الثكرة الثانية لمدكلة كىي ثكرة  ىواري بومدينالسياسي أال كىك كفاة الرئيس 

عدد كـ مف السمبيات تجممة مف مشاكؿ المنظكمة التربكية ك كجدت في تمؾ الفترة البناء كالتشييد، كلقد 

 المبلحظة عمييا كىي تتمثؿ في: 

 إفتقار المدرسة إلى نصكص تشريعية جزائرية. -

 انعداـ فمسفة تربكية كتعميمية كتككينية جزائرية مصرح بيا. -

 ىيكؿ المنظكمة التعميمية غير كاضح.  -

 .–ازدياد نسبتيا سنة كراء سنة  –ظاىرة ارتفاع الرسكب كتكرار السنة  -

 درسي كالعكدة لبلمية التي ىي في تزايد خاصة في فئة اإلناث.التسرب الم -

 .1*شعب معربة كمزدكجة –األفكاج التربكية  ةنظاـ ازدكاجي -

 .انغبلؽ المدرسة عمى نفسيا -

 ضعؼ مستكل المعمـ كاألستاذ كحاجتيما إلى تككيف  -

 .2**كجكد نكعيف مف التعميـ: عمكمي كحر -

 . (1)مكاد المقررة في المنياج الدراسيطغياف المغة الفرنسية عمى تدريس كؿ  -

                                                           

 الشعب المعربة كىي أفكاج دراسية زاكلت كتزاكؿ دركسيا بالمغة العربية كتعد الفرنسية لغة أجنبية، أما األفكاج المزدكجة فيـ التبلميذ* 
 الذيف يدرسكف مكاد بالمغة الفرنسية خاصة المكاد العممية كالمكاد األخرل بالمغة العربية.

التعميـ الحر كىك التعميـ الذم ينشط بو مدارس جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف كالتعميـ العمكمي الذم يدرس في المدارس ** 
 كجدت منذ االستعمار.
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لقد كجد الميتمكف بقطاع التربية كالتعميـ في الجزائر أف التعميـ كمو في حالة فكضى كضياع مف 

قاعدتو إلى قمتو، إذا أف خمؿ لـ يكف في القمة بؿ القاعدة، لذا كاف لزاما إعادة النظر في أسسو كىيكمتو 

مجمكعة مف أسباب تخمؼ برامج المدرسة  تور محي الدين مختاراألستاذ الدك كبرامجو...إلخ. كيذكر

 األساسية بعد تجربة ميدانية لعدة سنكات يمكف تمخيصيا فيما يمي:

بعض المعمميف: ضعؼ مستكاىـ التككيني كالتعمؽ بالبرامج القديمة كعدـ تكيؼ البرنامج مع  .1

ية كالغياب كعدـ القياـ مستكل التبلميذ كالسبب عدـ االستعانة بالبحكث العممية األساس

 بالكاجب.

بعض المفتشيف: التشبث بطرؽ تدريس عقيمة كاالىتماـ بالمعمكمات كتحضير التبلميذ  .2

 لبلمتحانات فقط.

بعض كبار المشرفيف عمى التعميـ: ليسكا متحمسيف لمتغيير أك التعديؿ البلزميف أك أنيـ ضد  .3

 ىذا التغيير.

 كبيف الييئة المشرفة عمى التربية كالذيف يطبقكف البرامج. عدـ التنسيؽ بيف القمة كالقاعدة .4

 انعداـ التعاكف بيف المنزؿ كالمدرسة، كبيف المدرسة كالمؤسسات االجتماعية األخرل. .5

فيقكؿ أف ىناؾ أسباب بعضيا داخمي نابع مف قيـ  األستاذ الدكتور محي الدين مختاركيضيؼ 

السكسيكلكجية كالنفسية كأسباب أخرل آتية مف الخارج نتيجة الصراع المجتمع الجزائرم كاتجاىاتو كتركيبتو 

 (1) المستمر بيف الشعكب.

 

 

 

                                                           
، رسالة دكتكراه غير مؤسسات التنشئة االجتماعية ودورىا وعالقتيا بظاىرة انحراف األحداث في الجزائرمحي الديف مختار، ((1

 .272، ص 2773ػ2772، تخصص عمـ النفس االجتماعي، جامعة منتكرم قسنطينة، السنة الجامعية منشكرة
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كمف جممة العيكب التي اتصؼ بيا التعميـ االبتدائي خاصة كأنو كاف مكركث مف النظاـ التعميمي 

 الممارس في الجزائر قبؿ استقبلليا كىي:

  سط مما تسبب في إقصاء الكثير منيـ في سف كجكد حاجز مسابقة الدخكؿ إلى السنة أكلى متك

 مبكرة. 

 .ضعؼ المتكقفيف عف الدراسة عند الحد، كىذا يصعب تأىيميـ مينيا في مراكز التككيف الميني 

  استحالة المربيف التحاقيـ بعالـ الشغؿ بسبب صغر سف األطفاؿ، إذا ال يسمح بقبكليـ في عالـ

 .الشغؿ حسب القكانيف المعمكؿ بيا في العمؿ

 .إمكانية رجكعيـ إلى أعداد األمية 

 .إمكانية جنكحيـ في سف مبكرة نتيجة اإلىماؿ كتركيـ في شارع 

في  كالجدكؿ التالي يبيف تطكر عدد المعمميف في المرحمة االبتدائية كنسبة األجانب منيـ خاصة

 2770  2760الفترة 
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خالل الفترة  االبتدائية ونسبة األجانب منيم خاصةتطور عدد المعممين في المرحمة ( 22جدول رقم)

 [2552ـ2542]

 عدد المعممين

 السنة الجامعية

 المجموع نسبة األجانب عدد المعممين األجانب

 66.262 0.57 420 62ػ 60

 223.727 0.20 225 63ػ 62

 277.730 0.75 750 65ػ 64

 277.653 0.72 722 66ػ 65

 277.725 0.77 727 67ػ 66

 222.723 0.72 726 70ػ 67

 .03، ص 2770، 76، مجمة إحصائيات، رقـ التعميم في الجزائرالمصدر: الديكاف الكطني لئلحصائيات، 

 2770ػ2767ما يمكننا قكلو أف ىناؾ تراجع في عدد المعمميف األجانب عدا في السنة الدراسية 

كىك رقـ ال يمكف أف يككف ذا تأثير عمى المجمكع العاـ، إال أف عدد  فقط 0.2التي عرفت تزايد قدر بػ

، كىذا بسبب زيادة الممتحقيف 222.723إلى  66.262المعمميف الجزائرييف في تزايد مستمر، فمف

بالمدارس كالخرجيف منيا بعد االستقبلؿ كذلؾ بفضؿ سياسة الدكلة في مبدأ تكافئ الفرص في 

 24ضمف ما يسمى بديمقراطية التعميـ التي نص عمييا القانكف في أمرية االلتحاؽ بمقاعد الدراسة 

 أفريؿ، ككذا سياسة التكظيؼ التي لـ تكف كما ىي اآلف. 
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ىذا ما تـ قكلو عف تعميـ االبتدائي، أما التعميـ المتكسط فقد كجدت فيو عيكب تتمثؿ في النقاط 

 التالية:

  بحيث مف يتخرج منو يصمح لمعمؿ ككاتب عمكمي ازدكاجية في طبيعة التككيف فيك أما بحت

 أك إدارم، تقني ميني بحت كما ىك معمكؿ بو في المتاقف كمركز التككيف المحدكدة جدا.

  ازدكاجية لغة التككيف: فكجكد شعبتاف أك مزدكجي المغة جعؿ التبلميذ ال ىـ معربكف كال ىـ

ريؽ في لغة التخاطب كتعميؽ ، كال ىـ حتى بيف البيف، كىذا ما أدل إلى التففمتفرنسك 

 االختبلؼ بيف األفراد كىذا ما أكجد التأبيف بيف أفراد الشعب.

 .عدـ شمكلية التعميـ المتكسط إذا لـ يكف إجباريا كال متكفر لكؿ خاصة في المناطؽ النائية 

 تغمب الطريقة اإللقائية كالتمركز حكؿ المعمـ كىذا كمو كاف لو أثر سمبي عمى نفسية التبلميذ 

 (1) كنجاعة التعميـ.

 فقد اتسمت بتعداد يبينو الجدكؿ التالي: 2770إلى غاية  2760أما المرحمة المتكسطة في الفترة مف 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .22، 22، مرجع سابؽ، ص ص التربية والتكوين في الجزائربكفمجة غياث، ((1
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( يبين عدد المعممين في المرحمة المتوسطة ونسبة األجانب منيم خالل الفترة 23جدول رقم)

 [2552ـ2542]

 عدد المعممين

 السنة الدراسية

 المجموع نسبة األجانب األجانبعدد المعممين 

 77.333 7.77 7.555 62ػ 60

 32.026 7.72 2.277 63ػ 62

 52.072 0.77 577 66ػ 65

 54.507 0.62 475 67ػ 66

 57.567 0.55 472 70ػ 67

 3المصدر: نفس المصدر، ص 

أف التعميـ المتكسط قد شيد قفزات نكعية مف حيث عدد المعمميف كالدليؿ عمى ذلؾ ىك  نبلحظ

 77.333حيث أف العدد قفزة مف  70ػ67كالسنة الدراسية 62ػ60مقارنة سريعة بيف السنة الدراسية 

كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أف الجيكد كبيرة رغـ العراقيؿ التي عرفتيا الجزائر 57.567إلى

خبلؿ فترة الثمانيات التي شيدت فييا انييارا كبيرا لبلقتصاد كالذم أظؿ بظبللو عمى باقي القطاعات 

 األخرل خاصة قطاع التربية.

كمف مظاىر ىذا االنييار عدـ القدرة عمى تكفير كسائؿ اإليضاح أك ما يصطمح عميو بالكسائؿ 

اىتماـ  الكسائؿ التعميمية اإليضاحية يعد مظيرتكفير ف التعميمية التي يحتاجيا المدرس لتقديـ دركسو

 ،الذم كاف مف بيف أىداؼ المنظكمة التربكية الجزائرية في كقت مضى بالتطكر العممي كالتقني في التعميـ

 ىارفاردمف جامعة  ىوارد باردنحسب ما أكده ففإتاحة الفرص لجميع التبلميذ الستخداـ الكسائؿ التعميمية 

لمدارس ممتمئة بالدكرات التدريبية المينية كبالمشركعات كالتكنكلكجيات عمى اختبلفيا تككف اأف أنو البد ب
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 ،د محتكل التعميـ المناسب لوجؿ كؿ تمميذ ميما كانت درجة استيعابو كذكاءه ممكف أف يعف ذلؾ سيجأل

جريب كبذلؾ نتيح فرصا لمكؿ مف أجؿ اكتشاؼ كؿ األنكاع الممكنة ألساليب التدريس، كتسييؿ كذلؾ ت

استفادة مف ف كبلىتماـ بتطكير القطاع يقع عمى عاتؽ الجميع الف ذلؾ سيمف . لذا(1)ممناىج المختمفةل

 ممكف مف التبلميذ لمحصكؿ عمى فرصيـ في مكاصمة تعميميـ بكفاءة اكبر.عدد اكبر 

كمما زادت حظكظ التبلميذ في  ة،كعميو فكمما احتكت حجرة الدرس عمى كسائؿ متعددة ككثير 

إف ما أكقع التربية كالتعميـ عندنا  ألنيا تختصر الكقت كالجيد.، إكتساب أكبر قدر ممكف مف المعمكمات

 :LADO.Rالدوفي مشكؿ الضعؼ كالتدني ىك ما قالو 

لذا 2)إن مأساة المرحمة التي نعيشيا ىي أننا نحاول إنجاز ميمات اليوم بوسائل ومفاىيم األمس" 

البد مف تكاتؼ الجيكد مف أجؿ تكفير الجديد كعدـ االكتفاء بما ىك مكجكد رغـ أف ذلؾ يكمؼ الكثير 

عداد مكارد قادرة عمى  مستقببل إذا ما كضعت في كظائفيا  اإلنتاجلمدكلة، لكف سيمكننا مف تككيف كا 

 عف طريؽ االستثمار كما سبؽ كاف شرحنا في الفصكؿ السابقة. المتكفرة

خص التعميـ الثانكم لنفس المرحمة فالجدكؿ التالي يبيف كاقع التعميـ الثانكم فييا ي

[ كىما السنكات التي عرفت فييا الجزائر أحداثا غيرت مجرل التطكرات فييا. 76ػ75[ ك]66ػ65لسنتي]

عرفت تحكالت اقتصادية حيث انخفض سعر النفط إلى مستكيات جعمت عجمت  66ػ65حيث أف سنة 

صادية عندنا كالقائمة عمى عائدات النفط بشكؿ شبو كمي تتكقؼ األمر الذم انعكس التنمية االقت

 بالسمب عمى الحياة سياسية أدخمت الجزائر مرحمة العشرية السكداء حسب التداكؿ الصحفي لمحقبة.

                                                           
، 1998الككيت،  ، سمسمة عالـ المعرفة، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف،المعموماتية بعد االنترنيت طريق المستقبلبيؿ جينتس، (1)

 .300ص 
 .66ص  ،1999جكاف  ،11لعدد  ،مجمة العمـك اإلنسانية، أىمية وضرورة الوسائل التعميمية في التدريس،عبد الكريـ قريشي(2)
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فيي سنة التحكؿ كبداية عكدة األمف كاالستقرار لمجزائر كما ميز تمؾ الفترة عمى  76ػ75أما سنة 

د السياسي بداية التفكير الجدم في إجراء انتخابات رئاسية ثانية بعد أف أعمف رئيس الجميكرية الصعي

 عبد العزيز بوتفميقةإجراء انتخابات مسبقة كىي التي تمخض عنيا فكز الرئيس اليامين زروال آنذاؾ 

 بيا.

 [ 54ـ53[ و]44ـ43بين واقع التعميم الثانوي لسنتي ](24جدول رقم )

 السنة

 البيان

 54ـ  53 44ـ 43

 37.727 72.035 عدد األساتذة

 707 220 عدد الثانكيات

 777 220 عدد المتاقف

 2277 330 المجمكع الكمي لممؤسسات

 72 77 حجـ األفكاج التربكية

 24 27 نسبة التأطير

أفاق التعميم والتكوين في مرحمة : الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجميكرية، المجمس األعمى لمتربية، المصدر

، مطبكعة، 2777بقصر األمـ نادم الصنكبر مارس  2776ديسمبر  20ػ6في ضكء أعماؿ الممتقى المنظـ في  ما بعد األساس

 . 7ص 

ي ىذه المرحمة تطكرا كميا تحقؽ عمى مستكل األساتذة عرؼ القطاع في تمؾ الفترة خاصة ف

كاليياكؿ المنجزة لممرحمة الثانكية التي تعرؼ اجتياز الطمبة امتحاف شيادة البكالكريا، فبالمقارنة بيف 

السنتيف نجد أف كبل مف عدد األساتذة ككذا الثانكيات كالمتاقف عرؼ زيادة مما جعؿ حجـ التفكيج في 

أفكاج فقط، ليبقى حجـ األفكاج بعيدا عف ما يجب أف يككف  3ف بعدد قميؿ المؤسسات ينخفض لك
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 24[ كذلؾ لضماف سير دراسي جيد كنجاح التبلميذ بعدد أكبر، كما يبلحظ ضعفا في التأطير فػ 73ػ70]

تمميذا لكؿ أستاذ يفترض أف يككف المردكد التربكم لمطالب جيد إال أف العكس كاضح في نتائج شيادات 

كريا خاصة في بعض المكاد األساسية كالرياضيات كالفيزياء كالمغات خاصة الفرنسية التي يعرؼ البكال

 الجنكب خاصة ضعفا عاما فييا.

لقد عرؼ التعميـ الثانكم عمى غرار باقي المراحؿ إصبلحات كليست بالحديثة العيد، فقد بدأ في 

اتخذت إجراءات ما لبث يترؾ جزئيا أك ثمانينات القرف الماضي، لكنو ظؿ مجرد مشاريع إصبلح، كمما 

كميا مثؿ تنكيع شعب التعميـ التقني كتأسيس التعميـ التأىيمي إحداث شعب اختيارية، فقد تميز التعميـ 

كزيرا  25األساسي كالثانكم باالستقرار في الكصاية فسمي بعدة تسميات في ثبلثيف سنة كفييا تقمد خبلليا 

لكحدىا، كىذا ما أظير ضعفا عاما  2766القطاع تسعة منيـ فقط في  ككاتب دكلة كنائب كزير مسؤكلية

 (1) .في عدـ قدرة التعميـ الثانكم مف إعداد القكل العاممة الضركرية لعالـ الشغؿ كاإلنتاج

أف المنظكمة التربكية قد عانت مف مشاكؿ كاف ليا أثر كبير  بمقاسم سالطنيةكذلؾ ذكر الدكتكر 

عمى باقي القطاعات الحساسة اآلخر كالزراعة قد عزؼ الجميع عف خدمة األرض مما تسبب في إىماليا 

كتكجيكا عمى التعميـ بإعداد كبيرة، كمف الجنسيف إضافة إلى عدـ كفاية كتكامؿ كنقص إمكانيات 

رية سبب عائقا أماـ محاكالت التنمية التي تطمح إلييا الجزائر شعبا كقيادة، كىك المنظكمة التربكية الجزائ

عائقا كذلؾ أماـ ىذه األعداد الزاحفة نحك المدرسة، رغـ أف الببلد كرست كؿ ما تقدر عميو، إذا جاءت 

لسياسات قرارات المجنة المركزية لحزب جبية التحرير أف "القيادة الثكرية لمببلد كرست جيكدا معتبرة 

                                                           
 لمزيد مف اإلستفادة حكؿ اإلصبلحات كتطكر التعميـ الثانكم أنظر:((1

، رسالة دكتكراه غير منشكرة، تخصص عمـ اجتماع لممدرسة الجزائريةمنظومة التشريع المدرسي والمردود التربوي طاىر ابراىيمي، 
لى غاية  276، ابتداء مف الصفحة 7002،7007التنمية، جامعة منتكرم قسنطينة، السنة الجامعية   .247كا 
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التربية كالتعميـ كالتككيف، كمنحيا اىتماما خاصا، فأعطت ليذا القطاع األكلية القصكل المادية كالبشرية 

 (1)"...فحققت أجياؿ مف التبلميذ كالطمبة

صحيح أف الجيكد بذلت كاألمكاؿ صرفت إال أنيا لـ تكف كافية، خاصة كأف جؿ سكاف األرياؼ قد 

 ميـ أبنائيـ كجعميـ يكاصمكف الدراسة في المدارس المتكسطة أك الثانكية.ىاجركا إلى المدف مف أجؿ تع

كالتعميـ كجعؿ كؿ أفراد المجتمع  لقد كاف االىتماـ منصبا في تمؾ الفترة عمى تعميـ التمدرس

الجزائرم يمتحؽ بالمدرسة، لذا فقد جاء عمى حساب التركيز كالعناية بالبرامج المدرسة ككذا اإلصبلح 

إكماليات التعميـ كالتقني –التربكم فقد حافظ التعميـ كأبقى عمى البرامج الفرنسية في الطكر االكمالي 

 س في الشعب المعربة.مع تعريب المكاد التي تدر  –كالفبلحي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
رسالة دكتكراه غير  ، دراسة حالة الصناعة الميكانيكية بقسنطينة،التكوين الميني وسياسة التشغيل في الجزائربمقاسـ سبلطنية،  ((1

 .156، 155ص ص  1995/1996منشكرة، جامعة قسنطينة، قسـ عمـ اإلجتماع، سنة 
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 يوضح تدني المحيط وعالقتو بضعف األداء المدرسي (21) مخطط رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .53مرجع سابؽ، ص التربية والتكوين بالجزائرمجة غياث، فبك  المصدر

بأكثر مف  فمف خبلؿ المخطط نجد أف األداء التعميمي لممعمـ كالتحصيؿ الدراسي لمتمميذ يتأثرا

عامؿ كىذا بسبب طبيعة القطاع الذم ىك مفتكح عمى كؿ القطاعات األخرل فيؤثر فييا كيتأثر بيا 

فمك أف ىذا المجتمع أىتـ بتحسيف حاؿ ، فالمجتمع لو تأثير بصكرة مباشرة في كاقع المنظكمة التربكية

دكف أف ننسى  ،المعمـ كاضحة لسير عمؿ ةالمعمـ عف طريؽ تكفير متطمبات الحياة ككضع إستراتيجي

ستغؿ فيو اإلدارة جيده كيرىؽ ت تكفير احتياجات التمميذ المادية داخؿ أسرتو بإعطاء رب البيت عمبل ال

 فكره كتسيره، لما حصمنا عمى حالة مف الضعؼ فإلغاء األسباب تغير النتائج كما يقاؿ.

 إستراتيجية غياب

 واضحة للعمل

 ضعف التحصيل الدراسي ككل

 تالميذ محبطون

أولياء تالميذ يعانون 

 من تدني المعيشة 

 سوء اإلدارة والتسيير

 رسون محبطوندم

 متدن محيط
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ف عناصر المخطط يؤثر فحسب المدخؿ الكظيفي الذم تبنيناه في الدراسة نقكؿ أف أم عنصر م

 بكظيفتو عمى كظائؼ العناصر األخرل بؿ سيؤدم حتما إلى تككف خمؿ في كظيفة ىذه العناصر.

الثامف الذم ىك تحت عنكاف: دكر السياسات في االختيارات كالتكجيات  لقد جاء في الفصؿ

 :التربكية، مف التقرير الحادم كالعشريف لميكنيسكك حكؿ التربية كالتعميـ ما يمي

"يجب عمى األنظمة التعميمية أف تستجيب لحاجات التنمية االقتصادية كاالجتماعية كاألخبلقية 

كالثقافية، كما يجب عمييا رفع التحدم التكنكلكجي كخطكة ضركرية نحك القرف الكاحد كالعشركف، كاألكثر 

 لطمب عمى المدرسة.مف ذلؾ يؤكد التقرير عمى أف الخيارات التربكية خيارات مجتمعية نظرا لتزايد ا

أما فيما يتعمؽ بالمنشآت التربكية فيي األخرل عرفت تطكرا كبيرا حيث ما تنفؾ الدكلة الجزائرية إما 

 أف تشيد منشآت جديدة أك ترمـ القديـ منيا.

 [ 2555ـ 2542( يبين تطور عدد المنشآت خالل الفترة ]25جدول رقم)

 السنوات

 المنشآت

 1222ـ 55 55ـ 54 54ـ 53 53ـ 52 45ـ44 44ـ 43 43ـ 42

المدارس 

 االبتدائية

22.275 22627 _ 23274 4276 23305 23577 

 7723 7772 7224 7076 7727 7257 7226 المتكسطات

 637 676 2274 _ _ _ _ الثانكيات

 .06، ص 7000، الجزائر 27المصدر: الديكاف الكطني لئلحصائيات، الجزائر باألرقاـ، نشرة رقـ  

خبلؿ الجدكؿ أعبله نجد أف عدد المنشآت التعميمية في الجزائر قد ارتفعت بشكؿ كاضح:  مف

، كصؿ العدد 65ػ 64خبلؿ السنة الدراسية  22.275فبالنسبة لعدد المدارس االبتدائية قد ارتفع مف 

د بع 7723. أما المتكسطات فعددىا في نفس المرحمة كصؿ إلى7000ػ 77في السنة الدراسية 23577إلى
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ىذا مف جانب أما الثانكيات فعدد المنشآت التعميمية التي تعبر عنيا كفي نفس  متكسطة، 7226أف كاف

 .637المرحمة كاف مع بدايتيا غير معركؼ لكف نجد أف عددىا 

كبداية التسعينات أزمة متعددة الجكانب اقتصادية  2766شيدت الجزائر كمنذ أحداث أكتكبر  لقد

كاجتماعية كأمنية، كمف ثمة تميز كضعيا االقتصادم بتراجع النمك االقتصادم كارتفاع التضخـ إلى 

مع  باإلضافة إلى ارتفاع معدالت البطالة بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ كتدىكر ميزاف المدفكعات 70.3%

انخفاض احتياطات البمد مف العممة الصعبة حيث أصبحت ال تغطي أكثر مف شيريف مف احتياجات 

زاء ىذا الكضع اضطرت الدكلة إلى المجكء إلى المديكنية الخارجية التي دالمجتمع في االستيرا ، كا 

اريع خصصت لتغطية الكاردات الخاصة بحاجيات المجتمع مف مكاد استيبلكية كليست لتمكيؿ المش

 (1) .التنمكية مما زاد الكضع سكءا

كبما أف قطاع التربية ليس بقطاع خدماتي فقد كانت احتياجاتو تكضع في كفة ميزاف بينيا كبيف 

احتياجات باقي القطاعات اإلنتاجية، فكؿ مؤسسة بييكميا تحتاج إلى مصاريؼ خاصة في دفع أجكر 

دار  التنظيمي لممؤسسة التربكية كمختمؼ المصالح المكجكدة كالمخطط التالي سيبيف الييكؿ ييا، يعماليا كا 

إذ حسب المخطط فالمدير عمى عبلقة مباشرة مع بالمتصرؼ المالي كالمجالس التي تضـ مدير  فييا.

 .الدراسات الذم ييتـ باألساتذة كشؤكنيـ، كيصب اىتماـ المؤسسة كميا في األخير لخدمة التبلميذ 

 

 

 

 

                                                           
، دار بف مرابط 1999ـ1967التحوالت االجتماعية واالقتصادية وآثارىا عمى القيم في المجتمع الجزائريطاىر محمد بكشمكش، (1(

 334، ص 2008لمنشر، الجزائر، 
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 يوضح الييكل التنظيمي لممؤسسة التربوية الجزائرية (:20) مخطط رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 26، ص 2777، د.ـ.ج، الجزائر، 7، طتنظيم وتسيير مؤسسة التربية والتعميم، يالطاىر زرىكنالمصدر: 

مف أجؿ  كتمتاز بالصرامة كالميكنة في نفس الكقت كؿ ىذا الطاقـ البد أف يعمؿ بطريقة متكاممة

 .كضماف نجاحو حتى ال يذىب ما يصرؼ عمى المؤسسة سكدا راحة التمميذ

 

 مـــــــدير

 األمانة 

 العماؿ مستخمفكف

 كغير المستخمفيف

 رئيس الفريؽ 

 التالميذ 

نائب المقتصد 
 وأعوانو

 الماليالمتصرؼ

 المساعدكف 

 المراقبكف

 األساتذة 

 

 مدير الدراسات 

 المجالس 
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 ـاآلن1222رابعا: التربية والتعليم في الجزائر في المرحلة

 

ستككف ىذه آخر جزئية في ىذا القسـ مف العمؿ الذم نحاكؿ تكممتو، إذ فيو سنتحدث عف قطاع 

التربية كالتعميـ كاألساتذة كالمعمميف ككؿ العامميف فيو مع بداية األلفية الثالثة، التي ىي ألفية جاءت عمى 

ظاىر التكقؼ الحضارم الجزائر بعد سنكات عرفت فترة العشرة منيا العشرية السكداء بسبب تجمي كؿ م

حتى ال نقكؿ التخمؼ، كالؤلمف كعدـ االستقرار خاصة في القطاعات الحساسة كالتي ىي السياسي 

 كاالجتماعي كاالقتصادم، بكؿ فركعيا كمؤسساتيا العاممة تحت كصاية القطاعات السابقة الذكر.

كصمت إلييا كخرجت منيا كفي قطاع التربية تأثر نظاـ إعداد المعمميف عندنا بيذه الحالة التي 

الجزائر بخسائر أثقمت كاىؿ الدكلة كأكقفت دكاليب التنمية بكؿ أشكاليا، كما أنو تأثر بتغيير الفكر 

التربكم، ففي التربية التقميدية تمثؿ المادة العممية المكانة األكلى مف حيث األىمية، حيث تقدـ لمطالب 

مامو أك خبراتو. كفي ضكء ذلؾ فإف المعمـ ىك ناقؿ بصكرة منتظمة عمى نحك منطقي دكف اعتبار الىت

لممعرفة مف الكتاب إلى عقكؿ التبلميذ، كفي ضكء ىذا الفكر تركز برامج إعداد المعمـ عمى إعداد معمـ 

مادة، أم معمـ يصمح لتنفيذ مناىج محكرىا المادة الدراسية كىذه النكعية مف المعمميف ربما تعجز عف تنفيذ 

 (1) .نكع آخر يتـ إعدادىا في إطار فكر تربكم يختمؼ عف الفكر التربكم التقميدممناىج دراسية مف 

في كقتنا الحاضر عرؼ قطاع التربية الكثير مف اإلجراءات التصحيحية كالتنظيمية الجذرية، فأصبح 

 الييكؿ التنظيمي لكزارة التربية الكطنية أكثر تحديدا كىذا يدؿ عميو المخطط التالي:  

 

 

 
                                                           

 .62، ص 7005، دار الفكر، عماف، 7، طمنظومة تكوين المعمم في ضوء معايير الجودة الشاممةعبد الرزاؽ إبراىيـ،  محمد((1
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 ( يبين الييكل التنظيمي لوزارة التربية الوطنية 21رقم) المخطط

 

 .  75المصدر: منشكرات المعيد الكطني لمستخدمي التربية، كحدة التشريع المدرسي، ص 

 

 :دواعي إصالح المنظومة التربوية. 02

أف اإلصبلح التربكم يعني عمميات كتدابير االنتقاؿ بنظاـ تربكم معيف مف عمي سموك يقكؿ 

كضعية تقميدية إلى كضعية تحمؿ مكاصفات الحداثة بمفيكميا الشامؿ، مف مناىج كتقنيات كأساليب 

كممارسات جديدة كعصرية كبالتالي جعؿ مضاميف المناىج الدراسية متمحكرة حكؿ المعارؼ 

باطات كظيفية كمباشرة مع القطاعات االقتصادية كاالجتماعية المنتجة..... مما كالتخصصات التي ليا ارت

يستجيب لحاجات التحكالت المعرفية كالتكنكلكجية كاالقتصادية كالمجتمعية التي تعرفيا المجتمعات 
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كمف ىنا نقكؿ أف ربط اإلصبلح التربكم في مجتمعنا بمشركع كجكد مجتمع كاضح األىداؼ (1)المعاصرة 

حدد فيو بدقة مظاىر اتجاه التنمية كالديمقراطية، أمر في غاية األىمية كرىاف البد لنا أف نكسبو كتت

 لضماف مستقبؿ مشرؽ فالقكؿ شيء كالفعؿ أمر آخر.

اإلصبلح  التي جعمت الجزائر تسارع إلى دكاعي أىـمف ك نضيؼ أف ىذا الرىاف جعؿ ىناؾ دكاعي،

ب ما تـ استخبلصو مف المراجع التي كجدت كالتي تحدثت عف كىذا حس تبنتو منظكمتنا التربكية الذم

 : مساعي الدكلة الجزائرية إلصبلح المنظكمة التربكية مع بداية القرف الجديد

 التحكؿ الجذرم في نظريات عمـك التربية كممارساتيا .2

 المعرفي كبركز كسائؿ االتصاؿ الحديثة االنفجار .7

الكفاءات الحقيقية التي يتخرجكف بيا مف  بالنظر إلىالتدىكر المبلحظ عمى مستكل التبلميذ  .7

 الدراسة

، فيي اعتبرت عمى أنيا حمكؿ ترقيعية أكميا التعديبلت الجزئية كالتجارب السابقة التي لـ تؤتي .2

ظرفية فقط، فالغاية منيا كاف مركر الدخكؿ أك إسكات األفكاه المطالبة بإصبلحات جذرية كلك 

 مؤقتا. 

، فبيف متطمبات القطاع التربكم التعميمي، كمسارعة الزمف ي مختمؼ المجاالتالراىنة ف التحديات .3

دخاؿ كؿ ما يطرأ مف جديد في الحقؿ المعرفي،  مف أجؿ تحقيؽ تنمية في القطاع كمكاكبة كا 

يجعؿ مف األمر صعبا لمغاية، كما يزيد مف صعكبة كؿ ذلؾ أف كؿ نسؽ أك قطاع مككف 

 اىتماـ الدكلة كرعايتيا.لممجتمع يريد أخذ حصتو مف 

 كلكبل الجنسيف. المدرسييف استفحاؿ ظاىرتي التسرب كالرسكب .4

                                                           
، مجمة العمـك اإلنسانية، المشروع التربوي الجزائري: بين معوقات األزمة وواقع العولمة ـ مقاربة سوسيولوجية ـعمي سمكؾ، ((1

 .277،277، ص ص 7003د السابع، فيفرممنشكرات جامعة محمد خيضر بسكرة، العد
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، رغـ أف األرقاـ الدالة عمى ذلؾ في الضعيفة خاصة في مختمؼ االمتحانات الرسمية النتائج .5

االمتحانات المصيرية)شيادة التعميـ المتكسط، كشيادة البكالكريا( ال تدؿ عمى ذلؾ)لعدة اعتبارات( 

  أف مستكل الطمبة الذيف يبلحقكف بمقاعد الجامعة دكف الحد األدنى المطمكب.إال

 .عدـ االنسجاـ األفقي كالعمكدم بيف المكاد كاألطكار .6

 ا.لتحصيمي شكميا ال بيداغكجياالتقكيـ  االقتصار عمى .7

كىذا مكجكد في بعض المكاد كعند  المعرفة سمبية التعمـ بسبب ىيمنة المعمـ رغـ تعدد مصادر .20

 بعض المعمميف أك األستاذة ال كميـ.

 .المعرفة غاية في حد ذاتيا اعتبار .22

، كىذا مشكؿ قديـ يتجدد عند كؿ مناسبة تطرح كثافة البرامج التعميمية التي تحكؿ دكف تنفيذىا .27

 فييا مشاكؿ المنظكمة التربكية عندنا.

مع الذم قبمو، فكثافة  ، كىذا الداعي مرتبطالمؤسسة التربكية مجرد مكاف لتمقي المعرفة اعتبار .27

البرنامج الدراسي أفقدت المعمـ كاألستاذ بعضا مف ركح التكاصؿ مع التمميذ كاالىتماـ بمشاكمو 

 كانشغاالتو.

، كىذا كاضح لمتكاصؿ مع الغير شفييا أكعجز التبلميذ عف تكظيؼ مكتسباتيـ لحؿ مشكؿ  .22

العجز امتد في التعبير الكتابي  كضكح الشمس مف خبلؿ العممية التكاصمية بيف الطمبة، كحتى أف

إذ أصبح الطالب ال نعمـ بأم لغة يتحدث؟ ىؿ الفصحى أـ بمغة عممية، أـ بالدارجة التي ىي 

 مزيج بيف لغتيف أك أكثر كما ىك الشأف في لغة الحكار التي نعتمدىا نحف كجزائرييف.

نظاـ التربية  فييا إصبلح كيبرزليذا قررت الدكلة أف تقكـ في ىذه الفترة بإصبلح المنظكمة التربكية 

التعميـ االبتدائي  كتنصيب لجنة إصبلح 2000مام  9في  اإلصبلحتنصيب لجنة  الكطنية حيث تـ

 اإلصبلح األخير: كمف أىـ مظاىر 2004/ 2003مكسـ 
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 2007/ 2006أعيد النظر في ىذا األمر مكسـ ابتدائي)الفرنسية مف السنة الثانية  المغة إدراج .1

 (.تدرس في السنة الثالثة تأصبح حيث

 . ابتدائي السنة األكلى كالتكنكلكجيا منذ إدراج مادة التربية العممية .2

 .الصحي كالبعد التاريخي ئي كالبعديجديدة في المحتكل كالبعد الب إدراج أبعاد .3

 .األمازيغي بالبعد االىتماـ أكثر .4

 في المكاد العممية كالرياضيات، الفيزياء. العممية كالمصطمحات العالمي اج الترميزر إد .5

 التعميـ المتكسط كتدعيمو في التعميـ اإلعبلـ اآللي بدء مف السنة األكلى مف إدراج مادة .6

 كاالتصاؿ اإلعبلـ مادة تكنكلكجيات باسـ الثانكم بأف يصبح

 التعميـ الثانكم ككضع ىيكمة جديدة  تـ إصبلح .7

الدراسية كارتفاع في عدد المؤسسات التربكية خاصة  مما تمخض عنو قفزة نكعية في المناىج

االبتدائيات كارتفاع في عدد أساتذة التعميـ االبتدائي ػ أساتذة المغة الفرنسية عمى كجو التحديدػ، كأساتذة 

 التعميـ المتكسط

نضيؼ كنقكؿ كخبلصة لما جاء آنفا أنو كال يمكف أف نغفؿ كيؼ يتأثر الجك المدرسي بالجك 

العاـ تأثرا في االتجاه السيئ أك الصالح، كمع ذلؾ فيجب أف ننظر إلى الجك المدرسي عمى  االجتماعي

أنو كسيمة إلصبلح المجتمع. كيتكقؼ مبمغ نجاح المدرسة في ىذا االتجاه عمى المدرسة نفسيا كقدرة مف 

تعداده تخرجيـ في اإلصبلح االجتماعي. كما يتكقؼ أيضا عمى حالة المجتمع األكبر كعمى مبمغ اس

 (1) لقبكؿ ىذا اإلصبلح.

 

 

                                                           
 .272، ص 2737، مكتبة النيضة العربية، مصر، 2، طأسس الصحة النفسيةعبد العزيز القكصي، ((1
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 :الك التعميـم والتـأطـيرـن أسـإعداد وتكـوي -0.1

 

أف اىتماـ الجزائر بالمعمـ ليس مف اليكـ بؿ ىك منذ أف بدأت في مرحمة البناء كالتشييد فالمعمـ ىك 

بعد التبلميذ كمكاف  العنصر األساسي في أم تجديد تربكم ألنو أكبر مدخبلت العممية التربكية كأخطرىا

المعمـ في النظاـ التعميمي تتحدد أىميتو مف حيث أنو مشارؾ رئيسي في تحديد نكعية التعميـ كاتجاىو 

ىك الذم يعمؿ عمى تنمية  كبالتالي نكعية مستقبؿ األجياؿ كحياة األمة كأكبر دكر لو في العممية التعميمية:

ية التعميمية كضبط مسارىا التفاعمي كمعرفة حاجات قدرات التبلميذ كميارتيـ عف طريؽ تنظيـ العمم

التبلميذ كقدراتيـ كاتجاىاتيـ كطرائؽ تفكيرىـ كتعمميـ، كىك مرشدىـ إلى مصادر المعرفة كطرؽ التعمـ 

 .(1)الذاتي التي تمكنيـ مف متابعة تعمميـ كتجديد معارفيـ دكما كأبدا

مف ناحية الكفاية التعميمية أك التدريسية التي لقد بدأ االىتماـ بالمعمـ في ستينيات القرف الماضي 

تصب بدكرىا في نياية المطاؼ لصالح المتعمـ لكف ال يعني االنصراؼ كمية عف دكر المعمـ كأىميتو 

 كاالىتماـ بو كعف الميمات العسيرة التي يؤدييا كالكظائؼ الشاقة التي يمارسيا.

كحفزىـ عمى التعمـ الفعاؿ عف طريؽ األساليب إف المسؤكلية األساسية لممدرس ىك إثارة التبلميذ 

صدار األحكاـ كاكتساب ممكة القد كالتقكيـ  الفعالة مف أسئمة كمناقشات كفرصة إبداء الرأم كاالستنتاج كا 

كاألساليب لدييـ كغير ذلؾ مما يتحقؽ عمى إثره إشباع رغباتيـ كميكليـ، كيأخذ بيدىـ إلى معرفة الطرائؽ 

المعرفة كيدربيـ عمى التفكير الناقد في المسائؿ كالمكاقؼ المختمفة التي تكسبيـ التي يحصمكف بيا عمى 

 (2) الشجاعة كالصراحة في حدكد الحرية الممتزمة التي تحتـر اآلخريف.

                                                           

، المكتب الجامعي الحديث، 2، طالتربية في الوطن العربي عمى مشارف القرن الواحد والعشرينعبد العزيز بف عبد اهلل سنبؿ، (1)
 .275، 274 ، ص ص7007اإلسكندرية، 

قيم المواطنة المعبر عنيا عند مدرسي المواد االجتماعية وعالقتيا باتجاىاتيم نحو المنياج الدراسي ودوافعيم عبد اهلل لبكز، ((2
، ص ص 7020،7007، أطركحة دكتكراه غير منشكرة، تخصص عمـ النفس التربكم، جامعة كىراف، السنة الجامعية لمتدريب
735،734  . 
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عناية بتككيف المعمميف كاألساتذة حيث  لقد أكلى األمر المتضمف تنظيـ التربية كالتككيف في الجزائر

"التكوين عممية مستمرة لجميع المربين عمى جميع المستويات، ما يمي: منو عمى  05المادة نصت 

وميمتو أن يتيح الحصول عمى تقنيات المينة، واكتساب أعمى مستوى من الكفاءة والثقافة والوعي 

 الكامل بالرسالة التي يقوم بيا المربى."

الكفاءة مجمكعة مف المعارؼ كالميارات المتاحة في مختمؼ مستكيات، كال يخفى أف  كتشمؿ

الكفاءات اليكـ أضحت تشكؿ الميزة التنافسية األكثر حسما ما بيف المؤسسات. فالكفاءة ىي التي تصنع 

 :التفكؽ كىك ما يجعؿ المثؿ األجنبي الذم يقكؿاالختبلؼ أك 

C’est la compétence qui fait la différence 

صحيحا، كبالتالي فالكفاءة كدرجة التأىيؿ ىي المرجع في تكصيؼ الكظائؼ كتصميـ ىياكؿ 

 (1)المؤسسات.

في البداية أم كمف األياـ األكلى لبلستقبلؿ لجأت السمطات إلى اعتماد نمطيف مف التككيف مف 

تككيف ثقافي ميني في مراكز  أجؿ تأىيؿ المعمميف الممتحقيف بكظيفة التدريس كاألمر ىنا يعكد إلى منح

 أثناء لممعمميف خاص ميني تككيفب كالقياـ التككيف الثقافي كالميني، كمراكز التحسيف كمراكز التنشيط،

لتمكيف المعمميف مف القياـ بالنشاطات البيداغكجية التي ال  التربكية كاألياـ التربصات خبلؿ مف الخدمة

 .يعرفكف عنيا الكثير

 التككيف فترة تكف لـ حيث المعمميف دكر في يتـ كاف الذم لممعمـ العادم بالتككيف تعمؽ في التككيف

 كمدتو كبرامجو مضامينو في متتالية كتعديبلت إلصبلحات النمط ىذا خضع كقد الكاحدة، السنة تتجاكز

 المشاىدة عمى التككيف مف النمط ىذا في التركيز تـ كلقد المجتمع، الحتياجات يستجيب حتى كقكانينو

 .المشاىدة لمنماذج التقميد خبلؿ مف دركس تقديـ تـ كمتمرسيف مطبقيف لمعمميف كالمحاكاة

                                                           
 .267ف، مرجع سابؽ، صرحيـ حسي((1
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 المرحمة معممي لتككيف لمتربية التكنكلكجية المعاىد الجزائرية السمطات أنشأت الستينيات نياية كمع

 .المتكسط التعميـ كأساتذة االبتدائية

 

 رقـ التنفيذم المرسكـ بصدكر 1964 سنة البداية كانت فقد الثانكم التعميـ أساتذة يخص كفيما

 أساتذة تككيف األساسية ميمتيا كانت كالتي بالقبة لؤلساتذة العميا المدرسة إنشاء المتضمف134/64

 السمؾ ىذا في المسجمة الكبرل احتياجات ظبلؿ في كىذا كالعممية األدبية بشعبتيو الثانكم التعميـ لمرحمة/

 ميداف شيد كلقد. التقني التعميـ أساتذة تككيف في متخصصة عميا مدارس إنشاء ذلؾ كتبع األساتذة، مف

 منصبا البداية في االىتماـ كاف حيث كمتبلحقة، مستمرة تطكرات الجزائر في كاألساتذة المعمميف تككيف

 السبعينيات فترة نياية مع رفع كقد الطمب، لتمبية الجزائرييف كاألساتذة المعمميف مف كبيرة أعداد تكفير عمى

 شيد الثمانينيات كبعد الكـ، عمى منصبا كاف فاليدؼ كبالتالي التعميـ جزأرة شعار الثمانينات كبداية

 تككيف لسياسة إصبلح عممية تمت كقد كالكفاءة بالنكعية االىتماـ إلى باالنتقاؿ نكعية قفزة الميداف

 .كمدتو التككيف كبرامج مضاميف كمراجعة جية مف التككيف مؤسسات ىيكمة بإعادة كاألساتذة المعمميف

 ف مسعى الكزارة ينصب حاليا في اتجاىيف:إكفي ىذا المجاؿ ف(1)

 :ىك اشتراط تكافر مستكل عممي كثقافي رفيع في المتقدميف لمعمؿ حاليا لمينة  االتجاه األكؿ

لتدريس، كما تعمؿ التدريس، كفي ىذا اإلطار تعمؿ الكزارة عمى مراجعة شركط االلتحاؽ بمينة ا

عمى إعادة النظر في كظائؼ كمياـ مؤسسات التككيف القائمة حاليا كتكييؼ مياميا كفقا لممتطمبات 

  المرحمة الحالية كالمستقبمية.

                                                           
، أطركحة تقويم األداء التدريسي ألستاذ الرياضيات في التعميم الثانوي في ضوء أسموب الكفايات الوظيفية انظر يكسؼ حديد ((1

 بتصرؼ 123، ص 2008/2009دكتكراه غير منشكرة، قسـ عمـ النفس، جامعة منتكرم قسنطينة السنة الجامعية
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 يكثر مبلءمة لتأىيؿ المعمميف الذيف يمارسكف عمميـ فأ: ىك البحث عف صيغ جديدة االتجاه الثاني 

 الكقت الحاضر، كالذيف لـ يحصمكا عمى الحد األدنى الضركرم لممارسة ىذا العمؿ عمميا كتربكيا.

ككانكا قد كظفكا في السنكات السابقة تحت تأثير الطمب المتزايد عمى التربية، الذم لـ يسمح آنذاؾ بكضع 

 مناسبة لبللتحاؽ بيذه المينة. ةشركط انتقائي

المدارس  ميـ في الجزائر مف أحد المؤسسات الجامعية المختصة كىي:حاليا يتـ تخريج أساتذة التع

كالعمـك  اآلدابالمدرسة العميا لؤلساتذة  ،(2)القبةكذا ك (1)العميا لؤلساتذة: نجد المدرسة العميا لؤلساتذة بكزريعة

                                                           
، 1984أكت  18ىنا أف نضيؼ أف نشأت المدرسة العميا لؤلساتذة ببكزريعة ػ الجزائر بمكجب المرسـك التنفيذم المؤرخ في  أردنا((1

كمؤسسة عمكمية مستقمة ذات طابع إدارم تربكم، تحت كصاية كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، تتمتع بالشخصية المعنكية 
 1992ػ 1991العميا لؤلساتذة في مزاكلة نشاطيا العممي كالبيداغكجي مع بداية المكسـ الجامعي كاالستقبلؿ المالي، كشرعت المدرسة 

 بعد تحديد مقر ليا بممحقة الخركبة، جامعة الجزائر.
كاقتصرت المدرسة في أكؿ أمرىا عمى إعداد تككيف األساتذة المبرزيف، كدراسات ما بعد التدرج المخصصة ألساتذة التعميـ الثانكم 

 ساتذة المعاىد التكنكلكجية لمتربية.كأ
شارع  93كبعد حصكليا عمى مقر يميؽ بيا ألداء كظيفتيا العممية كالبيداغكجية، كىك مقر المعيد التكنكلكجي سابقا ببكزريعة، الكائف ب

في تككيف الطمبة  1997 ػ1996عمي رممي، كالذم يعرؼ اليـك بالمدرسة العميا لؤلساتذة، انطمقت المدرسة منذ بداية السنة الجامعية 
انتقمت المدرسة  1999/2000لمدة أربع سنكات لمحصكؿ عمى ليسانس التعميـ في مختمؼ التخصصات. كابتدءا مف السنة الدراسية 

 إلى النظاـ الجديد كأصبحت تككف طمبة أساتذة كمعمميف عمى النحك التالي: 
 سنوات؛ معمم المدرسة اإلبتدائية. 03ـ بكالوريا زائد 

 سنوات؛ أستاذ التعميم المتوسط. 04بكالوريا زائد ـ 
بتاريخ دخكؿ ىك  لمزيد مف المعرفة حكؿ المدرسة أنظر المكقع االلكتركني التالي: أستاذ التعميم الثانوي. 05ـ بكالوريا زائد 

 .http://www.ensb.dz/spip.php?article17. 23.45عمى الساعة  29/01/2013
مناطا  134/64تطبيقا لممرسـك رقـ  1964أفريؿ  24تـ تدشيف المدرسة العميا لؤلساتذة في  القبة –المدرسة العميا لألساتذة ((2

تحت كصاية كزارة  دارمكتعتبر المدرسة مؤسسة عمكمية ذات طابع إ بميمة تككيف أساتذة التعميـ الثانكم لحساب قطاع التربية الكطنية
 .1981بتاريخ سبتمبر  245/81التعميـ العالي كالبحث العممي. كتتمتع بإستقبللية إدارية كمالية طبقا لممرسـك رقـ 

تكفر المدرسة تككينا بيداغكجيا كعمميا في مجاؿ العمـك األساسية التالية: الكيمياء، الرياضيات، الفيزياء، العمـك  مجاالت التكوين
، تكفر 1999 ةجكيمي 24المؤرخ في 13لممرسـك الكزارم رقـ  كطبقا 1999/2000كمنذ السنة الجامعية  ،الطبيعية ككذلؾ المكسيقى

نظاـ البكالكريا ، ك لتككيف أساتذة المرحمة اإلعدادية 4نظاـ البكالكريا + : عمى شيادة البكالكريا المدرسة تككينا جديدا بالنسبة لمحاصميف
يتـ القبكؿ في السنة األكلى حسب الكفاءات بالنسبة لمنتائج  بالمدرسة االلتحاقشروط أما عف  اتذة التعميـ الثانكملتككيف أس5+ 

 لمحاصمين عمى شيادة البكالوريا بعالمتي جيد جدًا أو جيد المحصؿ عمييا في البكالكريا كحسب اإلجراءات التالية: تعطى األكلكية
) حسب الشعب المعنية: عمـك دقيقة، تكنكلكجيا)ىندسة مدنية، ىندسة الميكانيكا، 11/20البكالكريا لمف تساكل أك تفكؽ معدالتيـ في 

يمكف قبكؿ مف  الذم تشرؼ المدرسة عمى تنظيمو االنتقاء اختبار الكتركنيات(، عمـك الحياة كاألرض، ىذا إضافة إلى شرط النجاح في
تمثؿ  النجاح :واالنتقالالتقييم  نية كعقمية مقبكلةدأف يتمتع الطالب بصحة بفي قسـ المكسيقى، ك  10/20ليـ معدؿ يساكم أك يفكؽ 

http://www.ensb.dz/spip.php?article17
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المتخصص ليـ ىذا مف حيث التككيف  بكىراف. التعميـ التقني ، المدرسة العميا لؤلساتذةقسنطينة اإلنسانية

كما نجد خريجي الجامعات العادية بإمكانيـ بعد نيميـ لشيادة ليسانس بصيغتييا القديمة أك الحديثة 

 الدخكؿ في مسابقات االلتحاؽ بمنصب أستاذ في األطكار الثالثة الممثمة لمنظاـ التربكم عندنا.

خصصات الجامعية كنركز عمى جزئية ىنا أف ىناؾ نكع مف القصكر في تككيف خريجي بعض الت

كالتي بعد تخرجيا تمتيف مينة األستاذ كيكمف القصكر في عدـ دراسة األساتذة لمادتي المنيجية كعمـ 

 النفس خاصة الطفؿ كالمراىقة كبعض نظريات التعمـ كمف ىنا يبدأ الخمؿ.

لشركط التعمـ كدكافعو  عمى دراية، أف يككف الكظيفيحيث أف مف شركط نجاح المعمـ في أدائو 

 نمكىا البيكلكجي، العقمي، النفسي كاالجتماعي شخصيات تبلميذه كمراحؿيحاكؿ فيـ لدل المتعمميف، كأف 

داخؿ القسـ  كالدكافع السمككية لدل األطفاؿ ، كأف يككف المعمـ فاىما لؤلنماطفيـ حمتي الطفكلة كالمراىقة

التعميـ مف تحضير كتنفيذ  خبلؿ كؿ مراحؿ عممية أخذىا بعيف االعتبار، ككؿ ذلؾ مف أجؿ كخارجو

 لمدرس. كتقكيـ

فعمـ النفس إذا ميـ جدا في تككيف األستاذ ألنو مصدر كؿ معمكمة بيداغكجية أك نفسية متعمقة 

 .بالجانب البيداغكجي لؤلستاذ إذ يزكده بمختمؼ المفاىيـ كالمبادئ الخاصة بمينتو

ى المنصب فإف التككيف أثناء الخدمة يشكؿ أبرز كفي ىذا اإلطار، كبعد حصكؿ المكرد عم

االنشغاالت كيتكاله حاليا مفتشك التربية كالتككيف، كمفتشك التربية كالتعميـ األساسي في شكؿ تجمعات 

تككينية ميدانية. كتتجو سياسة التككيف أثناء الخدمة مستقببل نحك التكظيؼ األمثؿ لمتكنكلكجيات الجديدة 

                                                                                                                                                                                     

(. يتـ 5لكريا + ا( كأساتذة الثانكم )بك 4السنتاف األكلى كالثانية جذعا مشتركا بالنسبة لتككيف كؿ مف أساتذة اإلعدادم )بكالكريا +
مكاناتو ككفاءاتو. كيشترط  هتكجيو الطالب نحك إحدل ىذ الحصكؿ عمى معدؿ يساكم  لبلنتقاؿالشعب التعميمية حسب رغباتو، كا 

ريبية تطبيقية في تد فترة منصب شغؿ بعد التخرج يضمف العقد المبـر بيف كزارة التربية كالمتككفف أما عف االمتيازات أكثر أك 10/20
بتاريخ دخكؿ ىك  . أنظر المكقع الرسمي لممدرسةلطالب عمى تككينا نكعييحصؿ اكما  إحدل المؤسسات التابعة لكزارة التربية

 23.45عمى الساعة  29/01/2013
http://www.ency-education.com/ens-kouba.html 
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تي تسعى الكزارة إلى تجسيدىا ميدانيا كأفضؿ خيار بتكفير فضاءات مبلئمة ليذا لئلعبلـ كاالتصاؿ ال

 الغرض عمى مستكل المؤسسات التعميمية.

 

 :تككيف معممي التعميـ االبتدائي كأساتذة التعميـ االكمالي .1.1

 

ىك األستاذ الذم تكّكف في المعاىد التكنكلكجية لمتربية  عرؼ معمـ أك أستاذ المرحمة االبتدائية بأنو

سابقا لفترة ثبلث سنكات، كالمدارس الكطنية لتككيف أساتذة حاليا لمدة أربع سنكات، يتـ تكظيفو في التعميـ 

األساسي مباشرة بعد أف يتحصؿ عمى شيادة ليسانس في التعميـ، أما حاممي شيادة الميسانس مف خريجي 

تـ تكظيفيـ عف طريؽ إجراء مسابقة كتابية كأخرل شفيية بعد اإلعبلف عنيا في شكؿ مسابقة الجامعات في

 يحدد مكعدىا مف طرؼ القائميف عمى قطاع التربية، يقـك بعد تعيينو كلذلؾ حسب اختصاصو الذم زاكلو.

 شيادة البكالكريا.الحاصميف عمى  المرشحيفكاف يتـ تككيف ىذه الفئة بالمعاىد التكنكلكجية لمتربية مف بيف 

 ( بالنسبة لمعممي التعميـ االبتدائي.  7) التككيف سنتافمدة  -

 كمالي.( سنكات بالنسبة ألساتذة التعميـ اإل7ثبلث) -

 كيشمؿ التككيف الجانب المعرفي كالميني. -

ساعة،  03بنصاب أسبكعي قدره  "معمم المدرسة األساسيةيدرس في الطكريف األكؿ كالثاني نمط "

ككاف يكظؼ ىذا النمط مف بيف الحائزيف عمى شيادة البكالكريا الذيف تمقكا تككينا معرفيا كمينيا بالمعيد 

 التكنكلكجي لمتربية مدة سنتيف.

يتكفؿ معمـ كاحد بتدريس جميع المكاد في أقساـ الطكر األكؿ. أما في أقساـ الطكر الثاني فإلى 

 يدرس المغة األجنبية األكلى معمـ مختص في ىذه المادة. جانب معمـ المكاد المدرسة بالمغة العربية،
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ساعة ككاف يكظؼ  22بنصاب أسبكعي قدره  أستاذ التعميـم األساسي"يدرس في الطكر الثالث نمط " 

ىذا النمط مف بيف الحائزيف عمى شيادة البكالكريا الذيف تمقكا تككينا معرفيا كمينيا بالمعاىد التكنكلكجية 

 سنكات. ثثبللمتربية مدة 

يككف أستاذ التعميـ األساسي إما متخصصا في مادة كاحدة )رياضيات، تربية تكنكلكجية...( أك في 

 أكثر مف مادة )المكاد االجتماعية...(.

في تكظيؼ نمط "  5991-5991كقد شرعت كزارة التربية الكطنية ابتداء مف المكسـ الدراسي 

حممة شيادة الميسانس دكف غيرىـ لمتدريس في التعميـ  في التعميـ األساسي مف بيف "األستاذ المجاز

 األساسي.

ف المؤسسات الجامعية ىي التي تتكلى تككيف جميع إكفي إطار السياسة الجديدة لمتككيف، ف

 األنماط:   

 المعمميف لمدة ثبلث سنكات -

 أساتذة التعميـ االكمالي لمدة أربع سنكات -

 أساتذة التعميـ الثانكم لمدة خمس سنكات -

يتكلى اإلشراؼ عمى ىؤالء المعمميف كاألساتذة مفتشك التربية كالتعميـ األساسي المرشحيف ليذه 

الكظيفة مف بيف المعمميف كاألساتذة عف طريؽ مسابقة كطنية كبعد االستفادة مف تككيف بالمعيد الكطني 

 .(1)لتككيف مستخدمي التربية كتحسيف مستكاىـ

يداغكجيا اإلدماج  كدكر المعمـ يفترض أف يراعى في ىذا مف جانب مف جانب آخر أف حسب ب

بالمدرس االستراتيجي الذم يبدك  جاك تارديفتككيف المعمـ ميما كانت المرحمة التي سيدرس بيا ما أسماه 

                                                           

عمى  20/12/2005لمزيد مف التفصيؿ أنظر بتاريخ زيارة في ( 1)
 http://www.meducation.edu.dz/francais/congre/congre/enseig_second.htm.15:40الساعة
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في كصفو بصكرة مفكر، صاحب قرار، محفز عمى التعمـ، نمكذج، كسيط، مدرب. حيث أف الدكر المنكط 

الحديثة ال يقؿ عنو أىمية ػ مف حيث المبدأػ في البيداغكجيات التقميدية، أما مف  بالمعمـ في البيداغكجيات

حيث الشكؿ فيك مختمؼ تماما، ألف المعمـ الذم كاف يحظى بدكر البطكلة في سيناريكىات التعميـ قديما، 

في  مطالب اليكـ في ضكء مقاربات اإلدماج بالتنازؿ عنو لصالح المتعمـ، ليتبكأ ىك مكانة المخرج

 (1) .سيناريكىات التعمـ حديثا

  :تككيف أساتذة التعميـ الثانكم .2.1

( سنكات في 03يتـ تككيف أساتذة التعميـ الثانكم بالمدارس العميا لؤلساتذة، تدكـ مدة التككيف خمس)

 مكاد التخصص لمحاصميف عمى شيادة البكالكريا، كيشمؿ التككيف الجانب المعرفي كالميني. جميع

ف المؤسسات الجامعية ىي التي تتكلى تككيف جميع أنماط إالسياسة الجديدة لمتككيف فكفي إطار 

لى خمس سنكات حسب مراحؿ التعميـ، كيشترط في إبيف ثبلث سنكات  المعمميف كاألساتذة لمدة تتراكح ما

التقني يدرس في التعميـ الثانكم العاـ أك  :مف يمتحقكف بيذه المؤسسات الحصكؿ عمى شيادة البكالكريا

 أنماط األساتذة التالية:

أساتذة التعميـ الثانكم المتخرجيف مف المدارس العميا لؤلساتذة، كالمدارس العميا ألساتذة التعميـ التقني،  - 

 ( سنكات.03الحاصميف عمى شيادة الميسانس الػذيف تمقكا تككينا معرفيا كمينيا لمدة خمس)

شيادات الدراسات العميا بعد مسابقة تنظـ عمى المستكل الكطني أساتذة التعميـ الثانكم الحاصميف عمى  - 

 عند الحاجة.

 أساتذة التعميـ الثانكم المبرزكف. - 

 األساتذة الميندسكف. - 
                                                           

، المربي، العدد الخامس، مجمة تصدر عف المركز الكطني لمكثائؽ التربكية، بيداغوجيا اإلدماج/ دور المعمممصطفى بف حبيمس، ((1
 .27، ص 7004الجزائر، يناير/ فبراير 
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 .(1)األساتذة التقنيكف لمثانكيات - 

ثمة إذا ثبلثة نظـ متبعة إلعداد المعمميف ىي: معاىد تككيف المعمميف)داخمية أك خارجية(، كميات 

التربية كأقساميا، أك كميات التربية في الجامعات كاالتجاه السائد يؤكد عمى رفع مستكل إعداد المعمميف، 

لذا ال بد مف تكفر بحكث كالمشاركة في تجارب معينة كىذا ال يكجد إال في الجامعات فيي المكاف الكحيد 

تفعكا فكؽ مستكل الناقميف كنفس الذم يمكف أف يتعمـ فيو المعممكف أساليب البحث ليصبحكا باحثيف كير 

عداد المعمميف لتكسب  الشيء عندما نتحدث عف البيداغكجيا التجريبية طالما أف غايتيا الظاىرة تركيض كا 

فعاليتيـ كنشاطاتيـ الفردية مكانة عممية، عمى أف يدربكا بكفاءة عالية دكف إىماؿ أىمية عمـ النفس في 

 (2) إعداد المعمميف كلجميع المستكيات.

       كما أف جؿ أساتذة المراحؿ التعميمية في قطاع التربية تستفيد مف تككيف أك تدريب أثناء الخدمة

كممات: أنو تحسيف كتنمية كتجديد لكافة الميارات  فيكاليدؼ مف التدريب أثناء الخدمة يمكف نقكؿ عنو 

مينة التعميـ مف إدارييف كمفتشيف  يكاألساليب كطرؽ التعميـ الخاصة بالمعمميف ػ األساتذةػ ككؿ العامميف ف

كمستشاريف بحيث يضمف ليـ متابعة األفكار كاألساليب كالطرائؽ التي ليا صمة بمحتكل مضمكف 

أيضا يؤىميـ ليككنكا ممميف بنتائج البحكث كاالستفادة منيا فيتأثركف كيؤثركف كبيداغكجية مينة التعميـ، 

عمى كؿ جديد يحدث كيأخذكف كيقدمكف كيطبقكف ما يأتي بو التطكر العممي في كسائؿ التعميـ 

 (3)المطبقة.

                                                           

(1)http://www.Meducation.edu.dz/francais/congre/congre/enseig_preparatoire.htm 
  26.70عمى الساعة  7027سبتمبر  04أنظر المكقع االلكتركني تاريخ الدخكؿ ((2

http://www.joradp.dz/har/dgfp.htm 
نذكر في ىذا الصدد المعيد الكطني لتككيف مستخدمي التربية ىك مؤسسة قيادية تعمؿ عمى تنفيذ سياسة الكزارة في المجاالت ((3

 المعارؼ المستكل كأخيرا تجديد المتخصص كتحسيف التالية: التككيف
بذلؾ يعد جيازا لممتابعة كالتقكيـ لمعمميات التككينية المبرمجة في معاىد التككيف أثناء الخدمة، ضمانا لتطبيؽ برامج كمخططات  كىك

 التككيف المسطرة لمختمؼ األنماط.  كيتمتع المعيد بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي.

http://www.meducation.edu.dz/francais/congre/congre/enseig_preparatoire.htm
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 :بالجزائر األساتذة ككيفبت لقد أدرج الدكتكر يكسؼ حديد جممة مف المبلحظات كاالستنتاجات المتعمقة

 إعداد أثناء سكاء إليو يستند مرجعي، فكرم إطار غياب مف الجزائر في األساتذة تككيف نظاـ يعاني

 فعند. العالمية التربكية األنظمة في عميو متعارؼ تككيني نظاـ إتباع حيث أكمف التككيف، برامج محتكل

 كال الجكانب مختمؼ عمى منصبا االىتماـ نجد الدكؿ، مختمؼ في األساتذة تككيف برامج لمحتكيات فحصنا

 التربكم اإلعداد نصيب نجد حيث الجزائر، في الحاؿ ىك كما التخصصي األكاديمي اإلعداد عمى يقتصر

 مجاؿ في خاصة لؤلستاذ المينية الكفاءة عمى سمبا يؤثر مما  20%  الحاالت أحسف في يتجاكز ال

 البلسكية السمككات مع التعامؿ ككيفيات ،المدرسي الفصؿ كضبط إدارة كاستراتيجيات التدريس طرائؽ

 مجاؿ في خاصة لؤلستاذ الثقافي بالتككيف االىتماـ عدـ نبلحظ كذلؾ .المراىقة سف في خاصة لمتبلميذ

 كاالتصاؿ، اإلعبلـ كنظـ اآللي كاإلعبلـ كالقانكف التشريع مجاؿ في ككذلؾ األجنبية، المغات في التحكـ

 . خاصة بصفة كالمكظفيف عامة بصفة الفرد حياة في أىمية األكثر الجكانب بيف مف أصبح الذم

 العميا بالمدارس االلتحاؽ أم فقط التكاممي النظاـ تتبنى الجزائر أف نبلحظ اإلعداد نظـ حيث كمف

 الذم التتابعي لئلعداد كمي غياب مع كأستاذ، متخصص تككيف لمزاكلة البكالكريا بعد مباشرة لؤلساتذة

 الييئات أف رغـ الخميجي التعاكف مجمس بمداف في الحاؿ ىك كما العربية الدكؿ كمنيا الدكؿ مختمؼ تتبناه

 مختمؼ مف الجامعات خريجي مف كبيرة أعداد بتكظيؼ قامت الجزائر في التعميـ عف المسئكلة

                                                                                                                                                                                     

لممعيد في سياؽ التصكر الجديد لمتككيف الذم كرد في ممؼ تككيف المككنيف كالذم أكلتو الحككمة عناية خاصة لما لو  التنظيـ الجديد
مف دكر فعاؿ في تحسيف المردكد التربكم ألسبلؾ التفتيش كاإلدارة كالتسيير كاألسبلؾ التعميمية مما ينعكس إيجابيا عمى تطكير 

المستكيات كعمى كافة األصعدة المعرفية كالميارية، كمف ىذا المنطمؽ جاءت فكرة إعداد تنظيـ كتحسيف مستكل أداء التبلميذ في كؿ 
ذك العقدة عاـ  2المؤرخ في  35-2000جديد لممركز الكطني لتككيف إطارات التربية كالمعاىد التكنكلكجية كمنو كاف المرسـك رقـ 

ألساسي لممركز الكطني لتككيف مستخدمي التربية، باإلضافة إلى المرسـك المتضمف تعديؿ القانكف ا 2000فبراير  7المكافؽ لػ  1420
المتضمف تعديؿ القانكف األساسي لممعاىد التكنكلكجية لمتربية كتغيير تسميتيا  2000فبراير  7المؤرخ في  36-2000التنفيذم رقـ 

مف يـك  23.45كقع الرسمي لممعيد: عمى الساعة لمزيد مف التفصيؿ حكؿ ىذا المعيد أنظر الم إلى معاىد التككيف أثناء الخدمة.
29/01/2013 

http://www.infpe.edu.dz / 
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 عف الحديث عند إليو اإلشارة سبقت كما التتابعي كاإلعداد .مسبؽ تككيف دكف كالشيادات التخصصات

 التعميـ، بمينة االلتحاؽ في الراغبيف التخصصات مختمؼ مف الجامعات بخريجي خاص اإلعداد، نظـ

 تؤىمو كالثقافي كالتربكم األكاديمي الجانب تخص مختمفة مكاد األستاذ الطالب فييا يتمقى كاحدة سنة كيدكـ

 (1) .التعميـ مينة لممارسة بعد فيما

فالمدرسة التى يتدرب فييا  ،ألفراد المؤسسة التعميمية يضمف ليا االستقرارالتدريب المنظـ إف 

داريكىامديرىا  ذا نقؿ إعمى العمؿ االدارل يككف ليا القدرة عمى االستمرار فى العمؿ حتى  كأساتذتيا كا 

 ،محؿ المدير ذيف استفادكا مف التدريبحد ىؤالء الأف يحؿ أباإلمكاف  ،كافمديرىا الى كظيفة اخرل

ف ىذا النكع مف التدريب يكفر عنصر المركنة الذل يعنى زيادة العممية االدارية كقدراتيا أباإلضافة الى 

 عمى التكيؼ مع المكاقؼ االخرل.

إف التدريب مف شانو أف يحد مف ضغط العمؿ الذم يعاني منو الطاقـ المدرسي خاصة كأف 

ؿ تتمثؿ في الفرد كنقصد بو الجماعة أك مسبباتو مكجكدة بشكؿ كبير في المؤسسة كنجدىا حسب الشك

اإلدارة أك كؿ فرد يعمؿ مع المكرد، ثـ نجد المنظمة أك المؤسسة كالتي بقكانينيا كضكابطيا كنكع إدارتيا، 

أيضا ىناؾ البيئة كقد تككف البيئة الداخمية أك الخارجية كميا حسب الشكؿ ىي مثيرات إذا ما تفاعمت مع 

المكرد بالقمؽ كاالحباط كالتكتر ككميا ستؤثر عمى إنتاجيتو. كالشكؿ التالي ضعكط العمؿ التي قد يصاب 

 .يبيف مككنات ضغط العمؿ كعناصر التفاعؿ فيو

 

 

 

 
                                                           

 .153مرجع سابؽ ص  يكسؼ حديد،((1
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 ( يبين مكونات ضغط العمل16الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 .125المصدر: مصطفى محمكد أبك بكر، المكارد البشرية مرجع سابؽ، ص 

 

كبما أف التككيف أك التدريب يعد حقا مف الحقكؽ فمف الكاجبات التي يجب عمى األستاذ القياـ بيا 

يقكـ مكظفك التي فحكاىا:  3كفقا لمناشير الكزارة جاء الفصؿ الثاني: الحقكؽ كالكاجبات: كفي المادة 

التعميـ، زيادة عمى نصاب التدريس األسبكعي الذم يحدد ىذا القانكف األساسي الخاص مدتو، بإعداد 

الدركس كتقييـ عمؿ التبلميذ كيشارككف في المجالس كاالجتماعات المنعقدة في المؤسسة، كما يتعيف 

 (1)قاطعة.عمييـ عند االقتضاء، إكماؿ نصابيـ األسبكعي في مؤسسة تعميمية في الم

يتكلى اإلشراؼ التربكم عمى ىؤالء األساتذة مفتشك التربية كالتككيف في مكاد التخصص المرشحيف 

 سنكات عمى األقؿ عف طريؽ مسابقة كطنية. 20ليذه الكظيفة مف بيف أساتذة التعميـ الثانكم الذيف يثبتكف 

ب إلى التككيف مع بدء االلتحاؽ كتمجأ المؤسسات التربكية كذلؾ بقرار مف الكزارة الكصية في الغال

بالعمؿ، كييدؼ ذلؾ إلى تكطيف الفرد في مجتمع العمؿ كتأقممو، كالجديد في التككيف أنو يأخذ بعدا 

                                                           
 .02ص، 7006أكتكبر  27، السنة الخامسة كاألربعكف، 37الجريدة الرسمية، الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ((1

 ضغط العمؿ           تفاعؿ        ير ػػػػالمث

 قمؽ

 تكتر

 إحباط

 الفرد

 المنظمة

 البيئة
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مكاناتو كقدراتو كمعارفو، كمع إمكانات المؤسسة  تكفيقي بيف العممية التعريفية االحترافية لمفرد، كا 

كىي عممية أساسية ألنو سكؼ تنبني عمييا سياسة اإلدارة  كمتطمباتيا، ككذا متطمبات المجتمع كالمحيط.

كالعمالة، سير المؤسسة، كدكر كؿ طرؼ في العممية، أيضا تكجيو المعارؼ كالكعي كاإلنتاجية، العمميات 

كمع انتشار التعميـ كزيادة أعداد المتخرجيف منو (1) .التدريبية كقياس األداء عبر دكرة حياة الفرد كالمشركع

راحؿ المختمفة، أصبحت معظـ احتياجات قطاع التربية كالتعميـ في الجزائر مف المكارد البشرية كفي الم

أمرا يسيرا كسيبل نظرا لتكفرىا كبأعداد كبيرة بسبب سياسة الدكلة الرامية إلى القضاء عمى األمية كتكفير 

رفيا القطاع مف سنكات لكؿ جزائرم مقعد دراسي عمى نفقة الدكلة، كمع ذلؾ فإصبلحات التربية التي ع

أحدث نكعا مف التجديد كالتطكير التربكم مما استدعى اختيار فئات مميزة نكعا ما عف البقية خاصة في 

ما يتعمؽ بالمؤىؿ كنكع الشيادة المطمكبة لبللتحاؽ بمناصب التدريس، مما تطمب تكفير ظركؼ مادية 

العامميف في التدريس عمى االنصراؼ التاـ كاجتماعية كتربكية أكثر مف السابؽ لمساعدة الممتحقيف ك 

 كالتحصيؿ المميز لمدراسة.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، مجمة العمـك اإلنسانية، منشكرات جامعة دور التكوين في التثمين وتنمية الموارد البشريةاهلل إبراىيمي كحميدة المختار،  عبد((1

 .777، مرجع سابؽ ص 7003محمد خيضر بسكرة، العدد السابع، فيفرم
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 (1220-1222يبين تعداد معممي وأساتذة التعميم في النظام التربوي خالل الفترة)(: 22)جدول رقم

 السنة الدراسية

 الطكر الدراسي

1222-1221 1221-1221 1221-1220  

 األكؿ كالثاني مف التعميـ األساسي الطكر

 

 منيـ اإلناث                          

 األجانب                            

250077 

 
245377 250072 

62766 62247 62376 
24 20 73 

 الطكر الثالث مف التعميـ األساسي                       

 منيـ اإلناث                                                

 األجانب                             

202767 202777 205676 
37727 37247 34467 

62 54 42 

 طػػكر التعػميـ الػػػثانكم
 

 منيـ اإلناث                           

 األجانب                              

35752 

 
35525 37255 

73537 74376 75773 
107 70 67 

 .77، 72، ديكاف كطني لئلحصائيات، الجزائر، ص ص7003، نشرة 72، رقـ7007: الجزائر باألرقاـ، نتائج المصدر      

 

قد شيدت انخفاض في عدد المعمميف مقارنة  7007/7007نجد كتحميؿ لمجدكؿ أف السنة الدراسية 

قبميا خاصة في المرحمة االبتدائية كالمتكسطة لكف نجد ارتفاع في عددىـ في المرحمة مع السنة التي 

جانب قد قمت كثيرا، كفي المقابؿ نجد أف عدد المدرسات في قطاع التربية ألالثانكية، كما أف نسبة ا
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ككؿ  كالتعميـ قد زاد بشكؿ ممحكظ فيك يتجاكز النصؼ إذا ما أخذنا مجمكع اإلناث مف جممة المعمميف

لسنة معينة سنجد أف العدد كبير كىذا كمو يؤكد أف تعداد المدرسيف في ازدياد ككذا تعميـ البنت الجزائرية 

 التي بفضميا تتمكف الجزائر مف االستفادة مف كؿ فئات المجتمع لتحريؾ عجمة التقدـ كالتنمية.

كتكفر: مجمكعة مف نستخمص مما جاء سابقا أف ىناؾ شركطا الختيار المتقدـ لكظيفة المدرس 

المعارؼ التربكية كالنفسية كالتي تتصؿ بالتدريس في حد ذاتو، كمجمكعة مف المعارؼ كالميارات التي 

تدخؿ في صمب التدريس لتحضير الدركس ككؿ عممياتيا الفرعية ك تنفيذىا في آجاليا المحددة مف طرؼ 

 () حقيقة االجتماعيةالكزارة الكصية كىذا مف أجؿ بناء المشركع التربكم كربطو بال

المعارؼ كالميارات التي البد عف المادة العممية ككذا تمؾ التي سيؤدييا بالتعاكف مع الطاقـ اإلدارم 

لممؤسسة التربكية، دكف أف ننسى ميارات التكاصؿ مع كؿ مف أكلياء التبلميذ كباقي المعمميف كالمجتمع 

يـ كاالتجاىات التي تتصؿ بكظيفة التدريس كأف المحمي الذم يعيش فيو المدرس، كأخر شرط تكفر الق

يراعي المدرس ضميره في تمقيف المعارؼ كال يكتفي بالسرد بؿ بذؿ مجيكد مف أجؿ ضماف كصكؿ 

 المعمكمة كاممة كبالشكؿ الصحيح كالسميـ لكؿ عقكؿ تمميذتو. 

التدريسية  كمف الصفات التي ينبغي أف تتكفر في المتسابقيف لمظفر بمنصب أستاذ في المراحؿ

 نجد:

 المظير الجسدم المقبكؿ كسبلمة الحكاس)مستحبة كفي بعض المكاد ال بد مف تكفرىا(. .2

الذكاء المتكسط عمى األقؿ كالقدرة عمى حؿ المشكبلت التي قد تعترض المترشح أثناء قيامو  .7

 بكظيفتو التربكية التعميمية.

                                                           
)) حيث أنو كرغـ  أف ىناؾ اختبلؼ كبير بيف المشركع التربكم كالحقيقة االجتماعية خاصة في الجزائر محمد إلياس ماسمييذكر

المساعي التي قامت بيا الدكلة سكاء مف حيث ديمقراطية التعميـ أك مجانيتو أك حتى إلزاميتو إال أف المشركع بعيد عف ما ىك معركؼ 
 د مف التفصيؿ أنظر:لمزي بالحقيقة االجتماعية أك الكاقع االجتماعي،

Mohammed Elyes Mesli, L'Algerie en question(s), edition Houma, Algerie,2000, PP249, 252. 
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 الحصكؿ عمى معدؿ مقبكؿ في كشكؼ نقاطو الجامعية. .7

 لنطؽ كالقدرة عمى التحدث بالمغة الفصحى لممكاد التي تدرس بالمغة العربية.سبلمة ا .2

 الميؿ لمينة التدريس كاالتجاىات االيجابية نحكىا كاالستعداد التربكم. .3

القدرات الكافية لتخصص معيف كالمياقة البدنية كالقدرة الفنية لمدرسي مادتي الرسـ  .4

 كالمكسيقى.

 الميؿ لمعمؿ كالتفاعؿ مع اآلخريف خاصة مع األطفاؿ الذيف سيدرسيـ مستقببل. .5

أىـ عنصر ىك االتزاف االنفعالي، فكثيرة ىي الحكادث الدراسية التي تكممت عنيا الجرائد  .6

 االصطداماتعندنا كاف سببيا االنفبلت االنفعالي، كعدـ القدرة عمى ضبط األعصاب أثناء 

 في المؤسسة.   (1) يئة التربكيةالتي تقع بيف أعضاء الي

أغمب ىذه الشركط أكد عمييا جكف لكيس اكدكؾ فقد أكد عمى جممة مف الشركط التي يجب أف 

تقييـ التبلميذ كتنظيـ العمؿ الصفي،  :يخرج بيا األستاذ مف تككينو الميني حسب قكلو كنذكر بعضيا كػ

المنظكمة، فيـ الفركؽ الفرية بيف طفؿ كآخر،  التحمي بالمسؤكلية، استخداـ كسائؿ التعميـ المدرجة في

التككيف كالتجديد كالتطكير. كذكر أيضا أف ىذه النقاط كغيرىا يجب أف تسطر عند كؿ تككيف يخص 

 (2) أساتذة التعميـ كعمى اختبلؼ المستكل أك المرحمة التعميمية.

 

 المعمم: ميام 3.4

كقد  ،المعمـ كما كاف يسمى سابقا صاحب ميمة سامية نريد أف نضع ىذه النقطة حتى نبيف أف األستاذ أك

تربية  مبمغ سمكىا أف أصبحت كميمة الرسؿ، فيك الذم نأتمنو عمى أبنائنا كىك المسؤكؿ األكؿ عف تربيتو

                                                           
يقصد بأعضاء الييئة التربكية ىنا: المدرس كالتمميذ، المدير، الطاقـ اإلدارم مف الحارس إلى المراقب إلى اإلدارييف في مكاتب ((1

 .المؤسسة التربكم
)2)

 .Jean Louis Auduc, Le système éducatif, Hachatte livre, Paris, 2011, p358ـ
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صالحة بعد الكالديف ىذا إف لـ يفقيـ فييا مع مراعاة تحقيؽ غايات سياسة التعميـ في الدكلة كأىدافيا 

 () التعميـ مؿ مسؤكليات المعمـ ككاجباتو في مينةالمسطرة مسبقا. كتش

 الجكانب التالية:

صادرة مف طرؼ الكزارة أك أكاديمية التربية  كالتعميمات كقكاعد السمكؾ كاآلداب بالنظـااللتزاـ  .1

 .كبصكرة األستاذ في المجتمع المينةبكؿ ما ىك مخؿ  بتعاد عفكا التي تنتمي إلييا المؤسسة،

كمعاممتو معاممة تربكية تحقؽ لو األمف كالطمأنينة كتنمي شخصيتو كتشعره بقيمتو  تمميذاحتراـ ال .2

 كتكسبو كالثقة بالنفس. ،كتغرس في نفسو حب المعرفة ،كترعى مكاىبو

كالقياـ بكؿ ما يتطمبو تحقيؽ أىداؼ المكاد التي  ،تدريس النصاب المقرر مف الحصص كامبل .3

كأساليب تقكيـ كاختبارات كتصحيح كنشاط داخؿ يدرسيا مف إعداد كتحضير كطرائؽ تدريس 

كذلؾ حسبما تقتضيو أصكؿ المينة كطبيعة المادة ككفقا لؤلنظمة كالتكجييات  ،الفصؿ كخارجو

كقد يزيد المجيكد أك ينقص بحكـ المادة التي يدرسيا فالمكاد  الكاردة مف جيات االختصاص

 .تعتمد بشكؿ كبير عمى كتاب الكزارةالعممية تتطمب تحضيرا أكبر مف المكاد األدبية التي 

كشغؿ حصص االنتظار كالقياـ بعمؿ المعمـ الغائب  تبلميذالمشاركة في اإلشراؼ اليكمي عمى ال .4

                                                           
))لكظيفةمف الميـ أف نذكر أف ىناؾ فرؽ بيف الكظيفة كالمينة فا (job):  ىي جزء مف المينة كىي ميمة محددة يعيد بيا إلي شخص

 كيتحمؿ كاجباتيا كمسؤكلياتيا، كقد تتضمف المينة الكاحدة عدة كظائؼ ترتبط ببعضيا البعض مككنة لتمؾ المينة.
صكؿ عمى كالكظيفة مرتبطة بيدؼ قصير األجؿ )رغـ أنو قد يقكد في بعض األحياف إلى مينة(، فيناؾ مثبل مف يسعى لمح       

كظيفة لتكفير بعض الماؿ كتغطية شيء مف تكاليؼ المعيشة بغض النظر عف طبيعة العمؿ، ألف ذلؾ سيككف بيد الجية المكظفة كفؽ 
 أىدافيا. كلذلؾ فالكظيفة في مثؿ ىذه الحاؿ تقكد صاحبيا إلى أم مكاف ألنيا غير مرتبطة بخطة محددة أك مرسكمة قبؿ البدء فييا.

كىي تتطمب  -كالطب كاليندسة كالمحاسبة كالنجارة كغيرىا –فيي نكع العمؿ الذم يمارسو الشخص  (careerنة)الميأما        
تخطيطا يبني عبره مسار حياتو، كيكظؼ ليا كؿ طاقاتو كقدراتو بدءا مف دراستو كاختياره لتخصصو كصكال إلى الممارسة الفعمية 

، كىي التي يجد نفسو فييا، كمف خبلليا تظير إبداعاتو كطاقاتو كقيمو في لمعمؿ، كىي التي تنسجـ مع شخصيتو كأسمكب حياتو
 19.58عمى الساعة  10/02/2013الحياة.) أنظر المكقع االلكتركني: تاريخ الزيارة 

http://masarat-blog.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82-

%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9/ 
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كذلؾ بعد مكافقة االدارة  كسد العجز في عدد معممي المدرسة كفؽ تكجيو إدارة المدرسةلعذر ما 

 .بالتأكيد

 قيادة يراعي فييا األستاذ كؿ اخبلقيات مينة التدرسي، ؤسسةالذم يسنده إليو مدير الم قسـال قيادة .5

 ،كرعايتيـ سمككيا كاجتماعيا قسـ،طبلب ذلؾ الكؿ الشامؿ  المربي كالمرشد كالمكجوكالقياـ بدكر 

كبحث حاالت الضعؼ كالتقصير  ،كمتابعة تحصيميـ كتنمية مكاطف اإلبداع كالتفكؽ لدييـ

عند االستقباؿ أك عند حضكر االجتماعات  لياء أمكرىـكذلؾ بالتعاكف مع معممييـ كأك  ،كعبلجيا

مستشار التربية أك التكجيو أك االخصائي النفساني كمع إدارة المدرسة  الرسمية اك غير الرسمية،

 إذا لـز األمر. إف كجد داخؿ المؤسسة

كذلؾ كيرىا كاقتراح ما يراه مناسبا لتط ،كالكتب المقررة كتقكيميا، كالخطط الدراسية ،دراسة المناىج .6

 .عف طريؽ حمقات النقاش التي تجرم بيف األساتذة

التقيد بمكاعيد الحضكر كاالنصراؼ كبداية الحصص كنيايتيا كاستثمار كقتو في المدرسة داخؿ  .7

كالبقاء في المدرسة في أثناء حصص الفراغ, كاستثمارىا في  ،الفصؿ كخارجو لمصمحة الطالب

عداد ال ،تصحيح الكاجبات كتقكيميا استقباؿ أكلياء التبلميذ في المكاعيد التي ك  ،كسائؿ التعميميةكا 

 .خاصة في المناسبات الكطنية كالدينية كاإلعداد لؤلنشطة برمجت مسبقا،

تنفيذ ما يسنده إليو مدير المدرسة مف برامج النشاط كااللتزاـ بما يخصص ليذه البرامج مف  .8

 ساعات.

كالقياـ  ،مدير المدرسة لممعمميف خارج أكقات الدراسةحضكر االجتماعات كالمجالس التي ينظميا  .9

 بما يكمؼ بو مف أعماؿ ذات عبلقة بيذه االجتماعات كالمجالس. كىذا كاجب ممـز عمى كؿ معمـ

 .ألف في الحضكر أىمية بالغة في ضماف السير الحسف لمعممية التربكية

مع ما يكصكف بو كما كالتعامؿ اإليجابي  كالمفتشيف التعاكف مع المشرفيف التربكييف .10
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 يقدمكنو مف تجارب كخبرات.

 التي يعتمدىا، كتطكير طرائؽ التدريس ،السعي لتنمية ذاتو عمميا كمينياال بد عميو مف  .11

 ،كالدكرات التربكية التجديدية ،كالمشاركة في االجتماعات كالمجاف كؿ ما ىك جديد،كاستخداـ 

مشرؼ التربكم المختص كفؽ التنظيـ كالكقت أك ال الجيات المختصةالعمؿ التي تنظميا  اتككرش

عمى أف يككف ذلؾ بفعالية كليس كما يفعؿ الكثيركف إذ بيقى حضكرىـ شكميا ال المحدديف لذلؾ.

 أكثر.

المعمميف كالعامميف بالمدرسة في كؿ ما مف  كؿ الزمبلء مفالتعاكف مع إدارة المدرسة ك  .12

 (1)المدرسة.في كجدية العمؿ  ي منظـ،دراس جكشأنو تحقيؽ 

 كؿ ىذا كنضيؼ النقطة التالية التي تتكمـ عف النظاـ الخاص بمكظفي كزارة التربية

 :منظور النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ما من أ

 القياـ بمياـ التدريس بمؤسسات التعميـ الثانكم اإلعدادم 

 التعميمية المحمية اإلقميمية الجيكية كالكطنية  القياـ بتصحيح اإلمتحانات 

 إمكانية تكميفيـ بمياـ اإلدارة التربكية بمؤسسات التعميـ الثانكم اإلعدادم 

. كىذا ما لتبقى ميمة المعمـ األساسية تقكـ عمى صياغة العنصر البشرم الذم يضمف استمرارية

 ألطكارتؤكده جدكؿ الذم يتضمف تطكر أعداد المعمميف في مختمؼ ا

 

 

 

                                                           
كمستشار مف األطكار الثالثة كؿ ىذه المياـ تـ حصرىا بناء عمى مقاببلت تـ إجراؤىا مع أساتذة ككذا مديرم بعض المؤسسات ((1

 .2011في مقر المؤسسات في شير أفريؿ  التربية كالتكجيو بمتكسطة يكسؼ العمكدم
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 .1225ـ1220( يبين أعداد المعممين في التعميم األساسي بأطواره الثالث في الفترة 22جدول رقم )

 السنة الدراسية      

 عدد المعمميف

 7007ػ7006 7006ػ7005 7005ػ7004 7004ػ7003 20047003.

 الطكريف األكؿ كالثاني

 منيـ اإلناث 

 األجانب      

252252 
64362 

77 

252207 
66773 

26 

252705 
67744 

22 

246747 
67475 

20 

227777 
52757 

..... 

 .76المصدر مف إعداد الطالبة بناء عمى احصائيات الديكاف الكطني لبلحصاء ابتداء مف الكتاب 

 

مف خبلؿ الجدكؿ نجد أف عدد األساتذة كفي مختمؼ األطكار، خاصة عدد األستاذات منيـ إذ 

في  56267إلى 7003ػ7702سنة  35052يبلحظ جميا في الطكر الثالث مف التعميـ أف عددىـ قفزة مف

نو مف كىذا رقـ لو دالالتو السكسيكلكجية الكثيرة أل 72206، أم بزيادة قدرىا 7007ػ7006السنة الدراسية

خبللو يمكف الحكـ عمى أف المجتمع يعتمد عمى كبل الجنسيف في عممية التنمية كيستثمر جيكدىما في 

إعداد األجياؿ القادمة خاصة في عمميتي البناء كاالستقرار كالمحافظة عمى أمف كنظاـ الدكلة الذم ال 

 يجب أف يتأثر حتى نضمف الظركؼ البلزمة لكؿ تطكر كتقدـ.  

في أقؿ مف أربعة سنكات. كىذا  23إلى  25أخرل بيف الجدكؿ أف عدد األجانب يكاد ينعدـ فمف مف جية 

 إف دؿ فإنما يدؿ عمى أف الجزائر مازالت مصرة عمى االعتماد عمى إطاراتيا كأبنائيا.
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 :تــمويل التعــــميم في الجزائر -0.0

 

فتمكيؿ التعميـ ىك الركيزة األساسية في يحتاج كؿ نظاـ إلى إعتمادات مالية حتى يغطي نفقاتو، 

تحقيؽ المساكاة في مدخبلت العممية التعميمية، كىناؾ عدة أنماط لمتمكيؿ مثؿ ما ىك مكجكد في فرنسا أك 

الكاليات المتحدة، أك حتى عندنا في الجزائر، كىك أم التمكيؿ ليس عممية سيمة أبدا في أم دكلة خاصة 

مثؿ المستكل اإلقميمي، أك المحمي أك حتى القكمي، كيتـ تكفير األمكاؿ  كأف ىناؾ مستكيات عدة تقكـ بو

البلزمة لمخدمات التعميمية عف طريؽ الضرائب كالرسكـ كالمساعدات كالتبرعات كرسـك التعميـ التي ىي 

 في نظامنا التربكم تعد رمزية، فمقد صرفت الجزائر الكثير مف االعتمادات المالية عمى قطاع التربية، بؿ

تعد مف الدكؿ التي تخصص أكبر الميزانيات لو، كىي في الغالب تأتي مف أجؿ تسيير القطاع كدفع 

ك نعني بالتمكيؿ كؿ ما يستطيع البمد أف يعبئو مف مكارد لخدمة أغراض مؤسسات كأجيزة أجكر أفرادى

 لتربية كالتعميـ.ا تالتربية كالتعميـ كلمتمكيؿ بالغ األىمية ككنو نمط اقتصادم لو دكره في اقتصاديا

 كلمتغمب عمى مشكؿ التمكيؿ الذم يتخبط فيو القطاع كجدت حمكال أىميا:

 ضركرة كضع البحث العممي في أكلكيات سمـ اإلنفاؽ الحككمي العاـ. -

عدد مف بدائؿ لتكفير  طرح() .استثمار الجيكد األىمية كالنقابية كحتى الشعبية استثمارا صحيحا -

سبؿ دعـ التمكيؿ البلـز لمبحث ككضع ضريبة مخصصة لئلنفاؽ عمى البحث كاستخداـ 

 المؤسسات التعميمية ككحدات إنتاجية.

                                                           
))خكلت كبكؿ صراحة عف إمكانية إدالء جمعيات أكلياء التبلميذ القتراحاتيـ  02/06مف القانكف التكجييي رقـ  74المادة  نصت

 لمكزير المكمؼ بالتربية الكطنية كيؼ ال كىـ مف يعايش الكاقع السكسيكلكجي ألبنائيـ ككيفية التكاصؿ مع إطارات المؤسسة التربكية.

، مداخمة مقدمة لمممتقى العالقة بين األسرة والمدرسة الجزائرية ـ دراسة تاريخيةـأنظر: سميرة نقادم، لبلستزادة حكؿ ىذه النقطة 
 .07/7020/ 77ػ76الكطني المدرسة/األسرة: تكامؿ، جيؿ، أك مفارقة، مركز البحث في االنثركبكلكجيا االجتماعية كالثقافية، يكمي 
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كاإلكثار مف فرؽ العمؿ  -إف كجدت-تحديد أكلكيات التربية كتخفيض عدد المجاف االستشارية -

 (1).المتخصصة

حمكؿ مف السيؿ تطبيقيا كذلؾ عف طريؽ تكفير اإلرادة التي يجب التحمي بيا مف أجؿ  كىي

 القضاء أك تقميص حجـ ىذا المشكؿ الذم يعد كسيمة لمقضاء عمى باقي المشاكؿ التي ىي مرتبطة بو.

 

يوضح تطور توزيع االعتمادات المالية المخصصة لميزانية التسيير لوزارة التربية  (:21)والجدول رقم

 * 12212إلى  2554الوطنية من سنة 

 %النسبة االعتماد المالي السنة الوزارة

 وزارة التربية الوطنية

 

2776 272446023 24.2% 
2777 276425274 23.4% 
7000 277537240 27.5% 
7002 275227544 24.2% 
7007 158042316 15% 

 

المبلحظ ىك زيادة في كمية االعتمادات المالية سنة رغـ أف النسبة يظير فييا تأرجح فأعمى نسبة 

، حقيقة أف االعتمادات المالية تزداد يكما بعد مف الميزانية اإلجمالية لمدكلة 24.2بػ  7002نجدىا في سنة 

نسبة صغيرة مقارنة مع % 24.2كالمقدرة  2776يكـ إال أف نسبتيا تظؿ قميمة جدا، فالنسبة الممنكحة لعاـ

 كىك اعتماد كبير لكنو158042316 بػ 7007كبر اعتماد فيك يظير في سنة أأما  ما يجب أف يككف،

يبقى غير قادر عمى تغطية جميع نفقات المنظكمة التربكية، كعادة ما يستخدـ القسـ األكبر مف االعتماد 
                                                           

، الدار المصرية المبنانية، مصر، 1ط، -أساليب جديدة-العممي العربي المعاصرتمويل التعميم والبحث محمد متكلي غنيمة، ((1
 .230، 229، ص ص2001

 .2001إلى  1997كؿ االعتمادات مستقاة مف الجرائد الرسمية مف سنة  *
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في صرؼ أجكر العماؿ كاألساتذة، كىذا سيؤثر عمى النصيب المالي المكضكع مف أجؿ تكفير كسائؿ 

 اإليضاح أك رسكمة المعمميف.

ح المنظكمة التربكية أف اإلصبلح األخير ىذا كقد ذكر في التقرير العاـ لمجنة الكطنية إلصبل

 ( يتطمب تكاليؼ إضافية ترتبط أساسا بأربعة أنكاع مف المصاريؼ كىي:7002)المشركع مارس 

ػ المصاريؼ المتعمقة باألعباء الناجمة عف مرتبات المعمميف الجدد الذيف سيكظفكف في الفترة 2

دة حتى يتمكف مف تكثيؼ تعمـ المغات األجنبية، كمف القصيرة األمد، قصد التكفؿ بالمكاد التعميمية الجدي

 تحسيف نسب التأطير فييا.

ػ المصاريؼ المتعمقة بضركرة رفع أجكر المعمميف: إف فرضية رفع أجكر أسبلؾ التعميـ بنسبة 7

مميار دينار خبلؿ ىذه  40خبلؿ خمس سنكات حسب ما قدمتو كزارة التربية الكطنية تتطمب تكمفة  30%

 مميار دينار سنكيا. 27 الفترة أم

ػ المصاريؼ الناجمة عف تطبيؽ مكثؼ خاص بالتككيف المستمر لممعمميف كمعتمد خصكصا عمى 7

 آليات تحفيزية بالتعاكف مع مختمؼ األطكار لتقـ رفع مستكاىـ التأىيمي.

ػ المصاريؼ المتعمقة بتطبيؽ برنامج خاص كمستعجؿ بإعادة االعتبار لمؤسسات االستقباؿ 2

 يدىا كلبناء أك ترميـ المنشآت كالتجييزات التي خربيا اإلرىاب.كتجد

 السيما: كىناؾ تحسيف لظركؼ الحياة كالعمؿ التي يعمؿ كيعيشيا كؿ مف التبلميذ كاألساتذة

 ػ عبر التكفؿ بصيانة حظيرة المنشآت.

 ػ بكاسطة تغطية مجدية كتكفير الكسائؿ التعميمية.

    (1) .ػ بتطكر المطاعـ المدرسية كالنقؿ

                                                           
 لمجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية)مشروع(، مالتقرير العاالجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجميكرية،  ((1

 .61،62، ص ص 2001مارس 
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كيزيػػػد االعتمػػػاد المػػػالي لمػػػكزارة ككػػػؿ مػػػف خػػػبلؿ الميزانيػػػات التػػػي ترسػػػؿ لمػػػكزارة مػػػف قبػػػؿ مػػػدراء إمػػػا 

/  90ة التربكيػػػة طبقػػػا لمقػػانكف فػػػي المؤسسػػػ الميزانيػػةإذ تعػػرؼ ،الثانكيػػات أك االكماليات)المتكسػػطات حاليػػا(

ة التػػي تعػػرؼ الميزانيػػة كمػػا يػػة العمكمػو المتعمقػػة بالمحاسػػبمنػػ 03المػػػادة  15/08/1990المػػؤرخ فػػي  21

 : يمي

الميزانية ىي الكثيقة التي تقدر لمسنة المالية مجمكع اإليرادات كالنفقات الخاصة بالتسيير خبلؿ سنة  –أ ( 

/ .... كيعدىا مدير المؤسسة بمساعدة التقنية  12/  31/ .... إلى غاية  01/  01مالية تبدأ مف 

التقديرات مف مداخيؿ كمصاريؼ حسب التبكيب ثـ تعرض عمى مجمػس  لممسير المالي كتتمثؿ جميع

التكجيو كالتسييػر في التعميـ الثانكم أك مجمس التربية كالتسيير في التعميـ المتكسط كترسؿ بعػػػد ذلؾ إلػى 

  :ة قابمة لمتنفيذ كتتميػز بنقطتيفالسمطػة الكصية في ثبلث نسخ لممصادقة النيائية كبذلؾ تصبح الكثيق

 .قػد يمكػف تجػاكز اإليػػرادات المقدرة أك عػدـ بمػكغيػػا –أ ( 

 .ػات إال بتػػرخيص كزارمقال يجػكز فػػي أم حاؿ مف األحكاؿ تجػاكز المبمغ المقدر فػي النف –ب ( 

 :كيفية حساب الراتب الشيرم لمكظؼ  في قطاع التربيةأما عف 

ىك ذلؾ المبمغ المالي الذم يستفيد منو  أك الراتب أك األجر: تعريؼ المرتبسبؽ كأف أشرنا إلى 

المكظؼ أك العامؿ تعكيضا لو عف العمؿ الذم يقدمو حسب تصنيفو في شبكة األجكر كحسب 

يككف لممكظؼ أك العامؿ الحؽ . خصكصيات العمؿ الذم يؤديو مع األخذ بعيف االعتبار كضعيتو العائمية

النصكص القانكنية المعمكؿ بيا في منصب عمؿ بعد تكفر شركط  في ىذا المرتب بعد تعيينو حسب

 التعييف أك في منصب غير شاغر بصفة التعاقد أك االستخبلؼ كبعد عممية التنصيب في مؤسسة العمؿ
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المحدد  29/09/2007المؤرخ في  304 -07 :التصنيؼ الجديد حسب المرسكـ الرئاسي رقـ

 . كنظاـ دفع ركاتبيـلمشبكة االستداللية لمرتبات المكظفيف 

لقد تـ تصنيؼ المكظفيف إلى  29/12/2007/ المؤرخة في 07حسب ما جاء في التعميمة رقـ 

 .حسب المؤىؿ أك المستكل الدراسي كلكؿ صنؼ رقـ استداللي أدنى 17إلى  01صنفمف 17

 استداللي.لكؿ درجة رقـ  12إلى  01درجة مف  12يحتكم كؿ صنؼ حسب الشبكة عمى 

 .مرتب: ينقسـ المرتب إلى أربعة أجزاء أساسية حسب بنكد الميزانيةمككنات ال

 :ىك عبارة عف المنح األساسية التي يستفيد منيا كؿ مكظؼ كيتككف مف: األجر األساسي .1

ىك حاصؿ ضرب الرقـ االستداللي في قيمة النقطة االستداللية  :األجر القاعدم . أ

  .دج حسب كؿ صنؼ 45.00

 ىي حاصؿ ضرب الرقـ االستداللي لمدرجة في قيمة النقطة :IEP منحة الخبرة المينية . ب

% عف كؿ  4دج . ىي نسبة  45.00االستداللية  :IEPP منحة الخبرة البيداغكجية . ج

مف األجر القاعدم لممكظؼ يستفيد مف ىذه المنحة كؿ  12درجة إلى غاية الدرجة 

 .مكظؼ قاـ بمياـ التدريس

حسب خصكصية كؿ سمؾ ك النظاـ التعكيضي الذم تحسب ىذه المنح :المنح والتعويضات .2

 :خصصو لو المشرع عمى سبيؿ الذكر

 دج1200.00دج. 1400. 00دج ،IND 1200.00 :منحة التكثيؽ . أ

 دج 6500.00دج ،  4100.00دج ،  INC: 3200.00  منحة التأىيؿ . ب

 دج 1500.00دج،  2500.00دج، IFC: 3200.00المنحة الجزافية التكميمية . ج

القاعدم لكؿ صنؼ  تحسب بنسبة مئكية مف األجر:INZGالمنطقة الجغرافية منحة . د

 .حسب نسبة كؿ منطقة جغرافية 1989لسنة 
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تحسب بنسبة  395ك  95-28منحة الجنكب الكبير كالمتكسط : أقرت بالمرسكميف  . ق

 .2001مئكية عمى أساس األجر القاعدم 

، 31/01/1981ؤرخ في الم 81/14نص عمييا المرسكـ  :IFSP منحة العمؿ الدائـ . ك

يحسب عمى أساس نسبة مئكية مف األجر القاعدم كيستفيد منو مجمكعة مف العماؿ 

ىك عبارة عف تعكيض العمؿ اإلضافي عف التكقيت ك المينييف كؿ حسب منصبو 

 .القانكني الذم يقدمو العامؿ

 تمنح ىذه09/08/1989ينص عميو القرار الكزارم المشترؾ بتاريخ  :IN منحة الضرر . م

 -مساعدهك رئيس المطبخ  :المنحة لفئة مف العماؿ تعكيضا ليـ في ظركؼ سيئة كىـ

 .عكف صيانة -سائؽ الكزف الخفيؼ أك الثقيؿ

أخرل اختيارية كىي تحسب بارية ك : اقتطاعات إجتنقسـ ىذه االقتطاعات إلى قسميف: االقتطاعات .3

 .مف مجمكع المنح كالعبلكات السالفة الذكر

% مف األجر الخاضع القتطاع  9يحسب بنسبة : الضماف االجتماعي اقتطاع 3-1

 .الضماف االجتماعي كىك إجبارم

% مف األجر الخاضع القتطاع الضماف  1يحسب بنسبة : اقتطاع التعاضدية 3-2

 م.اختيار  االجتماعي كىك

بعد حسـ االقتطاعيف السابقيف مف األجر الخاـ يرجع : اقتطاع الضريبة عمى الدخؿ 3-3

الضريبة لتحدد قيمة الضريبة حسب كؿ مبمغ كىي تبدأ مف مبمغ  إلى جدكؿ

  . كىك إجبارم 2008دج حسب قانكف المالية لسنة  20.000.00

تتـ بعد اتفاؽ بيف المجنة الكالئية لمخدمات االجتماعية  : اقتطاع الخدمات االجتماعية 3-4

 .كالمكظؼ في مبالغ شيرية لمدة محددة كىك اختيارم
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يتـ اقتطاع عدد مف األياـ التي تغيبيا المعني كىك اقتطاع  : تاقتطاعات الغيابا 3-5

 .إجبارم ك يحسـ مف عدد أياـ العمؿ

 ي:ىذه العبلكات كالمنح غير خاضعة لبلقتطاع مف أم نكع كى: العالوات والمنح العائمية .4

تمنح لممكظفيف المصنفيف في رتبة متصرؼ إدارم فما فكؽ كالذيف لـ  : عبلكة السكف 4.1

 .الكراءتكفر ليـ اإلدارة سكنات كظيفية تعكيضا ليـ لمصاريؼ 

  .شيريادج  550تمنح لكؿ مكظؼ متزكج ليس لو أكالد مبمغ  : منحة الكضعية العائمية 4.2

أك زكجيا ال يعمؿ  تمنح لممكظؼ المتزكج كالذم لو أكالد ك زكجتو: منحة األجر الكحيد 4.3

 . دج شيريا 800.00نشاط ميني خاص مبمغ :  أك يمارس

دج عف كؿ طفؿ مف أكؿ يكـ مف تاريخ  600.00يمنح مبمغ  : المنحة العائمية كاالقامية 4.4

سنة لؤلطفاؿ  21سنة ك 17ميبلده إلى آخر يكـ مف تاريخ كفاتو إلى غاية سف 

 إخكتيا أكميا بعد كفاتيا لرعاية أخييا المتمدرسيف أك المينييف أك البنت التي تعكض أ

 . سنة حتى كلك لـ تكف تدرس 21 منيا إلى غاية سف أكثر أخت جكدفي حالة عدـ ك 

دج لكؿ طفؿ تجاكز سف  11.25يمنح مبمغ  MJ IFR :المنحة التكميمية لممنح العائمية 4.5

 .سنكات 10

ضافة المنح كالعبلكات غير  األجر الصافي .5 بعد حسـ كؿ االقتطاعات مف األجر الخاـ كا 

 .خاضعة لبلقتطاع نتحصؿ عمى مبمغ صافي لمدفع كىك األجر أك الراتب الذم يصرؼ لممكظؼال

(1) 
 

                                                           
 13.45زيارة كعمى الساعة  10.02.2013ميـك المكقع االلكتركني بتاريخ ((1

topic-http://belmamoune.ahlamontada.net/t4219 

http://belmamoune.ahlamontada.net/t4219-topic
http://belmamoune.ahlamontada.net/t4219-topic
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نقكؿ أف النظاـ التربكم ىك النظاـ الذم يمد باقي األنظمة المكجكدة في المجتمع بالمكارد  كخبلصة

البشرية، لذا تعتمد عميو تمؾ النظـ في أدائيا كدكرىا ككظيفتيا، كما أف ىذه النظـ تمده بمقكمات كجكده 

ة الكثيقة النظاـ كمف أبرز النظـ ذات العبلق ككظيفتو، مف حيث التنظيـ أك المتطمبات االقتصادية.

االقتصادم الذم ىك أساس النظاـ التربكم مف حيث تكفير حاجاتو لتكفير الكفاءات التي ستشغؿ األدكار 

المختمفة، كتكفير متطمباتيا الفنية كالتكنكلكجية )الكسائؿ( لمساعدتيا عمى أداء كظيفتو التربكية بكفاءة 

كىك عامؿ أساسي في دعـ النظاميف كجعميما عمى عالية، لذا فاالعتماد الكظيفي بيف القطاعيف كبير 

 مستكل األداء الكظيفي المطمكب لممجتمع كالفرد عمى حد سكاء.

كفي الجزائر بدأ ضعؼ المستكل التككيني جميا ال مجاؿ لنكرانو كقد يرجعو غالية المسؤكليف 

ى التسرع في تطبيؽ المدرسة كالمربييف إلى نقص اإلمكانيات أك التعديؿ المتكرر لممنظكمة التربكية، أك إل

األساسية كاإلصبلحات التربكية ..... إال أف أىـ عامؿ في ضعؼ التككيف ىك االعتماد عمى الطرؽ 

النظامية في التربية كماليا مف خصائص كمتطمبات، مع انتياج ديمقراطية التعميـ في بمد ناـ كببلدنا 

 (1) التسرب المدرسي. فكانت نتيجة ذلؾ ضعؼ المستكل التككيني كارتفاع نسبة

تشابؾ العناصر المؤدية إلى ت كتبقى الكثير مف العناصر المتشابكة ىي ما تجعؿ الكاقع أشبو بحمقة كفييا

 تجدد التخمؼ حسب بكفمجة غياث.

 

 

 

 

 
                                                           

 .65،64، ص ص1991، مجمة الركاسي، العدد األكؿ، فيفرم انعكاسات التربية النظاميةغياث،  بكفمجة((1
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 (حمقة تجديد التخمف عن طريق التربية23الشكل رقم )

 

 قمة اإلمكانيات المادية كالبشرية                                     تحديد أعداد المقبكليف

 

 قمة الفصكؿ                 قمة المربيف

 

 إرتفاع نسبة التسرب                                        اكتظاظ الفصكؿ          

 

 ضعؼ المستكل التككيني           

 

 ضعؼ مستكل اإلطارات           

 

 مردكد اقتصادم كعممي محدكد                                          ضعؼ التككيف الميني

 .45المصدر بكفمجة غياث، انعكاسات التربية النظامية، مرجع سابؽ، ص 

 

ع التككيف الميني لقد أدرجنا ىذا الشكؿ ألننا كجدنا أنو قد أكجد العبلقة بيف قطاع التربية كقطا

الذم يستقبؿ المتسربيف مف القاع األكؿ، إف قمة اإلمكانيات المادية كالبشرية لمقطاع كالمعبر عنيا في 

نما  الشكؿ بقمة الفصكؿ كالمربيف ككؿ ستؤدم إلى ضعؼ المردكد االقتصادم كالعممي ليس لمقطاع كا 

بسبب اكتظاظ األقساـ كمنيا فضعؼ  لمدكلة، فمجيكد المكارد البشرية خاصة األساتذة منيا ستضيع
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المستكل التككيني سكاء لممتسربيف أك لمذيف يكممكا دراستيـ ستؤدم إلى ضعؼ إما مستكل اإلطارات أك 

 التككيف الميني.

كيظير ىذا بكضكح في المرحمة الثانكية مف التعميـ ألف التمميذ في خيارات محددة إما التككيف 

 حاؽ بالجامعة، الميني أك عالـ الشغؿ أك االلت

 [1224ـ1221( يبين عدد أساتذة التعميم الثانوي خالل الفترة ]21الجدول التالي رقم)

 السنة الدراسية

 عدد األساتذة

 1224ـ1223 1223ـ1222 1222ـ1221

 42237 47427 47770 المجمكع الكمي

 77572 72077 70322 عدد اإلناث منيـ

 25 25 27 عدد األجانب

 77ص  75،76،77الكتاب ، كأرقاـ الجزائر باألرقاـ، الديكاف الكطني لئلحصائيات، نتائجالمصدر: 

 

الجدكؿ كقراءة تحميمية لو يبيف أف مجمكع أساتذة التعميـ الثانكم في تزايد مستمر ففي ظرؼ ثبلث 

ذا ما 7277بمعنى أف الفارؽ يقدر بػ 42237إلى 47770مكاسـ دراسية انتقؿ عددىـ مف  تكممنا  أستاذ، كا 

عف الخانة المكالية نجد أف عدد األستاذات في ىذا الطكر ىك األخر شيد زيادة كاضحة ففي نفس الفترة 

أستاذة. أخيرا البد مف ذكر أف عدد  7770أم بزيادة قدرىا 77572ثـ أصبح  70322كاف عددىف

 .42237أستاذ مف 25األجانب في تناقص حتى أنو أصبح رقما ال يمكف ذكره فػ 

كؿ ما قيؿ البد لنا مف ذكر أف ىذا العدد المتزايد مف سنة إلى أخرل يجعؿ مف مسألة الحقكؽ بعد 

كالكاجبات مسألة يجب أف تذكر، كمنو فمممعمـ حقكؽ ال بد أف تكفرىا لو الكزارة ككاجبات عميو القياـ بيا، 

 كمف جممة حقكقو التي سنكردىا أكال نجد:
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 بداية خدمتو في قطاع التربية كالتعميـ كنضعيا في النقاط التالية: إف ىناؾ حقكقا يتمتع بيا المعمـ منذ

 التجربة مدة سنة مف تاريخ مباشرة العمؿ يعتبر المعمـ المعّيف ألكؿ مرة في الخدمة تحت . 

 مف فئة أخرل أثناء مدة التجربة ال يجكز نقؿ المعمـ أك تكميفو بكظيفة. 

  تمتد سنة التجربة بقدر الفترات التي غابيا بحيثاستبعاد فترة الغياب أثناء سنة التجربة . 

 إدارم بقرار مف الجية التي تممؾ حؽ التعييف فػػػي حاؿ ثبكت  يفصؿ المعمـ أك يحاؿ إلى عمؿ

 .عدـ صبلحيتو

 تعتبر فترة تجربة المعمـ في حالة صبلحيتو مف مدة خدمتو . 

 يسترد منو في حاؿ ثبكت عدـ  شير بدؿ تعيينو ألكؿ مرة في الخدمة كال يستحؽ المعمـ راتب

 .صبلحيتو

 التي ال يجب عمى المعمـ القياـ بيا ميما كاف الظرؼ  المحظكرات كما أف ىناؾ مجمكعة مف

كؿ الحقكؽ  مقابؿ كيحظر عميوألنيا تمس بصكرة كىيبة المعمـ ككؿ كليس ىك كفرد منعزؿ إذا 

 التي يتمتع بيا:

 الجمع بيف كظيػفتو كممارسػة مينة أخػرل 

 االنشغاؿ بالتجارة بطريقة مباشرة أك غير مباشرة . 

 لمحككمة بأية كسيمة مف كسائؿ اإلعبلـ تكجيو النقد أك المكـ . 

 السمطة الكظيفيػة اسػتغبلؿ النػفكذ أك إساءة اسػتعماؿ . 

 مباشرة قبكؿ اليدايا أك اإلكراميات أك خبلفو بطريقة مباشرة أك غير . 

 بحكـ كظيفتو كلك بعد تركو لمخػدمة إفشاء األسرار التي يطمع عمييا. 

 قبكؿ الرشكة أك طمبيا بأم صكرة مف الصكر المنصكص عمييا في النظاـ . 
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 االشتراؾ في تأسيس الشركات أك قبكؿ عضكية مجالس إدارتيا أك أم عمؿ بيا. 

 .المساءلة إخبلؿ بتمؾ الكاجبات أك ارتكاب أم مف المحظكرات تشكؿ مخالفة تستكجب ككؿ

 فقد قسمناىا حسب ما كجدنا مف مراجع إلى: اجبات المعمـك  أما عف

 أكالن : ما ىك متعمؽ بككنو مكظفان عاما

 . مسمى مينتو إلى مكظؼ حككمي في كثائقو الرسمية يجب عميو تعديؿ .1

بشرؼ الكظيفة كالكرامة سكاء كاف ذلؾ في محؿ العمؿ أك  يجب عميو الترفع عف كؿ ما يخؿ .2

 .خارجو

 . المياقة في تصرفاتو مع الجميكر، كرؤسائو، كزمبلئو، كمرؤسيو أف يراعي آداب .3

العمؿ ألداء كاجبات كظيفتو كأف ينفذ األكامر الصادرة إليو بدقة كأمانة في  أف يخصص كقت .4

 ت.النظاـ كالتعميما حدكد

 ثانيان : ما ىك متعمؽ بطبيعة عممو

 صالحة كؿ عف تربيتو تربيةصاحب مينة نبيمة، كمؤتمف عمى الطالب كىك المسؤكؿ األ المعمـ

 : الجكانب اآلتية كتشمؿ مسؤكليات المعمـ ككاجباتو .كأىدافيا القطاع تحقؽ غاية سياسة التعميـ في

كقكاعد السمكؾ كاآلداب، كاجتناب كؿ ما ىك  االلتزاـ بأحكاـ اإلسبلـ كالتقيد باألنظمة كالتعميمات (1

 .مخؿ بشرؼ المينة

داخؿ  تربكية تحقؽ لو األمف كالطمأنينة كتنمي شخصيتوكمعاممتو معاممة  احتراـ الطالب (2

السمكؾ الحميد عكيده كترعى مكاىبو، كتغرس في نفسو حب المعرفة ، كت ، كتشعره بقيمتوالمؤسسة

 .كتؤصؿ فيو االستقامة كالثقة بالنفس كالمكدة لآلخريف

ادة التي يدرسيا بكؿ ما يتطمبو تحػقيؽ أىداؼ المػ تدريس النصاب مف الحصص كامبلن، كالقياـ (3

كأساليب تقكيـ كاختبارات كتصحيح كنشاط داخؿ الفصؿ  مف إعداد كتحضير كطرؽ تدريس
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المينة كطبيعة المادة ككفقان لؤلنظمة كالتكجييات الكاردة مف  كخارجو، كذلؾ حسبما تقتضيو أصكؿ

 .جيات االختصاص

الغائب  في اإلشراؼ اليكمي عمى الطبلب كشغؿ حصص االنتظار كالقياـ بعمؿ المعمـ المشاركة (4

 .كسد العجز الطارئ في عدد معممي المدرسة كفؽ تكجيو إدارة المدرسة

الشامؿ لطبلب ذلؾ  الذم يسنده إليو مدير المدرسة، كالقياـ بالدكر التربكم كاإلرشادم قسـال إدارة (5

مكاطف اإلبداع كالتفكؽ لدييـ،  جتماعيان، كمتابعة تحصيميـ كتنمية، كرعايتيـ سمككيان كاقسـال

مع معممييـ كأكلياء أمكرىػـ، كمع إدارة  كبحث حاالت الضعؼ كالتقصير كعبلجيا، كذلؾ بالتعاكف

 .المدرسة كالمرشد الطبلبي إذا لـز األمر

مناسبا لتطكيرىا مف  يراهدراسة المناىج، كالخطط الدراسية، كالكتب المقررة كتقكيميا، كاقتراح ما  (6

 .كاقع تطبيقيا

بما يخصص ليذه البرامػج مف  برامج النشاط كااللتزاـ تنفيذ ما يسنده إليو مدير المدرسة مف (7

 ت.ساعا

 الحضػكر كاالنصػراؼ كبداية الحصػص كنيايتػيا كاسػتثمار كقتػو في المدرسػػة داخػؿ التقيد بمكاعيد (8

كاستثمارىا في  كالبقػاء فػي المدرسػة فػي أثنػاء حصص الفراغ،الفصػؿ كخارجػو لمصمحػة الطػالب، 

عداد الكسائؿ التعميمية، كاالستفادة مف مركػػز مصادر التعمـ بالمدرسة،  تصحيح الكاجبات كتقكيميا، كا 

 .كاإلعداد لؤلنشطة

ـ بما التي ينظميا مدير المدرسة لممعمميف خارج أكقات الػدكاـ كالقيا حضكر االجتماعات كالمجالس (9

 [.أعماؿ ذات عبلقة بيذه االجتماعات كالمجالس ] كىذا كاجب ممـز عمى كؿ معمـ يكمؼ بو مف

تحقيؽ انتظاـ  لتعاكف مع إدارة المدرسة كسائر المعمميف كالعامميف بالمدرسة في كؿ ما مف شأنوا (10

 .الدراسة كجدية العمؿ كتحقيؽ البيئة المدرسية المناسبة
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كالمشاركة  كمينيان، كتطكير طرقو في التدريس، كاستخداـ التقنية الحديثة،لتنمية ذاتو عمميان  السعي (11

ككرش العمؿ التي تنظميا إدارة  في االجتماعات كالمجاف، كبرامج النشاط، كالدكرات التربكيػػة التجديدية

 ؾ.المحدديف لذل التعميـ أك المشرؼ التربكم المختص كفؽ التنظيـ كالكقت

ف بو كما يقدمكنو مف تجارب يكصك  التربكييف كالتعامؿ اإليجابي مع ماالتعاكف مع المشرفيف  (12

 ت.كخبرا

 (1) .مف أعماؿ أخرل مما تقتضيو طبيعة العمؿ التعميمي القياـ بما يسنده إليو مدير المدرسة (13

 

 في قطاع التربية كالمتعمؽ باألساتذة إنياء الخدمةثالثا: 

ك  15/07/2006المؤرخ في  03ػ  06مف األمر  220إلى  216عمى إنياء الخدمة المكاد مف  نصت

ينتج إنياء الخدمة التاـ الذم يؤدم إلى فقداف صفة  لمكظيفة العمكمية. المتضمف القانكف األساسي العاـ

 المكظؼ عف :

 .فقداف الجنسية الجزائرية أك التجريد منيا 

 . فقداف الحقكؽ المدنية 

 تقالة المقبكلة بصفة قانكنية.اإلس 

 .العزؿ 

 .التسريح 

 .اإلحالة عمى التقاعد 

 .الكفاة 

                                                           
 22.15عمى الساعة  2012ػ09ػ25لمزيد مف التفصيؿ أنظر: المكقع االلكتركني التالي بتاريخ دخكؿ يـك ((1

topic-e.ahlamontada.net/t2184http://belmamoun 

http://belmamoune.ahlamontada.net/t2184-topic
http://belmamoune.ahlamontada.net/t2184-topic
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 يتقرر اإلنياء التاـ لمخدمة بنفس األشكاؿ التي يتـ فييا التعييف.

 حؽ معترؼ بو لممكظؼ يمارس ضمف الشركط المنصكص عمييا في ىذا القانكف األساسي االستقالة إف

كتابي مف المكظؼ يعمف فيو إرادتو الصريحة في قطع العبلقة التي  إال بطمب االستقالةال يمكف أف تتـ 

يرسؿ المكظؼ طمبو إلى السمطة المخكلة صبلحيات التعييف عف طريؽ  تربطو باإلدارة بصفة نيائية.

 حيف صدكر قرار عف ىذه السمطة . السمـ اإلدارم، كيتعيف عميو أداء الكاجبات المرتبطة بميامو إلى

أم أثر إال بعد قبكليا الصريح مف  االستقالةال ترتب  يجعميا غير قابمة لمرجكع فييا. االستقالةإف قبكؿ 

( ابتداء 2أقصاه شيراف ) السمطة المخكلة صبلحيات التعييف التي يتعيف عمييا اتخاذ قرار بشأنيا في أجؿ

جيؿ المكافقة عمى طمب غير أنو يمكف لمسمطة التي ليا صبلحيات التعييف، تأ مف تاريخ إيداع الطمب.

األكؿ، ك ذلؾ لمضركرة القصكل لممصمحة، ك  ( ابتداء مف تاريخ انقضاء األجؿ2االستقالة لمدة شيريف )

 (1) بانقضاء ىذا األجؿ تصبح االستقالة فعمية .

 كخبلصة لما جاء سابقا:

 كتدني مكانتو: لمعمـزكاؿ ىيبة ا يساىمت ف يأىـ العكامؿ التنقكؿ في ىذا الشأف أف ما خمصنا إليو أف 

 قرار إمشاركتو في ك ،أىميا القكانيف التي سنتيا الدكلة كالتي قيدت المعمـ كقمصت مف صبلحياتو

بداء رأيو في كؿ إصبلح يكضع أك يطبؽ. السياسة التعميمية  كا 

  ضغكط العمؿ كالمتمثمة في كثافة البرامج كالحجـ األسبكعي المقرر لمتدريس كعدد التبلميذ الكبير

القسـ كميا تجعؿ المعمـ في حالة مف الضعؼ مما يؤثر سمبا عمى عبلقاتو االجتماعية داخؿ  في

 كخارج المؤسسة األمر الذم يزيد مف تدني كضعيتو االجتماعية ككؿ.

                                                           
، عمى 2012ػ09ػ24مف المكقع االلكتركني بتاريخ زيارة يـك  ،يالتشريع المدرسي الجزائر وحدة شاىر: .أنظر مقاؿ أ ((1

 23.30الساعة
https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1sRPdjT0We8sSlfum-

7g3J0INvc_g9OEBtzNmsKy5PZE 

 

https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1sRPdjT0We8sSlfum-7g3J0INvc_g9OEBtzNmsKy5PZE
https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1sRPdjT0We8sSlfum-7g3J0INvc_g9OEBtzNmsKy5PZE
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  القكانيف التي تمنع معاقبتو بشتى الكسائؿ المادية كالمعنكية عمى حد سكاءبككف التمميذ عمى دراية 

يجعؿ مف تأدية األستاذ لكظائفو داخؿ القسـ أمرا صعبا فيضيع جيده أك طرده مف المؤسسة 

 كجيد اإلدارة ككؿ في مراقبة كمحاسبة العناصر المشاغبة التي تعرقؿ سير الدركس.

 مف قبؿ الكثير مف األطراؼ في المجتمع. نظرة االستيتار كالتقميؿ مف شأف مينة المعمـ 

  كاالمتيازات الكثيرة التي يستفيد منيا أصحاب الميف انخفاض راتبو مقارنة بالركاتب المرتفعة

 األخرل

 فالتمميذ الذم يتطاكؿ عمى  ،استفحاؿ ظاىرة العنؼ في مجتمعنا كعدـ احتراـ الشخص الكبير

 أستاذه.كالديو ال يجد أم صعكبة أك حرج في التطاكؿ عمى 

 لطبلب العديد مف في أذىاف ا ستاذدكر خطير في تشكيو صكرة األ بكؿ كسائمو يمعب اإلعبلـ

 أجياؿاألفبلـ كالمسمسبلت التي تقدـ المعمـ في صكرة مبتذلة سمبية عف شخصيتو كدكره في تربية 

 المستقبؿ

  تحكؿ دكر الكالديف مف اإليجابي إلى السمبي بعد أف كانكا يحترمكف كيقدركف المعمـ باعتباره يؤدم

يقفكف  ، أصبحكامية احتراـ المعمـ كتقديرهكاجبا كرسالة نبيمة كيعممكف عمى ىذا األساس أبناءىـ أى

اآلف إذا ما استدعكا لممؤسسة بسبب تصرؼ جنبا إلى جنب مع أبنائيـ لميجكـ عمى المعمـ 

 .أبنائيـ

( يبيف نمكذج ما تككف عميو حالة المجتمع كمدل تأثير كؿ مف البيئة الثقافية 18كالمخطط رقـ)

االستاذ كالتمميذ كالمحتكل كالمكارد ككؿ ككذا ما كؿ مف كاالجتماعية كالسياسية لمنظاـ التربكم عمى 

 .يعترض النظاـ مف معكقات
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 خالصة الفصل

مف خبلؿ أكراؽ الفصؿ الذم تناكلنا فيو الحديث عف كاقع أساتذة المنظكمة التربكية في الجزائر منذ 

لى األلفية الثالثة مف عمر المعمكرة. فيي حقبة تعبر عف ئر المميء باألحداث زاعمر الج االستقبلؿ كا 

 كالمنعرجات المفصمية التي مرت بيا.  

كقد قسمنا الفصؿ إلى أجزاء بناء عمى أىـ األحداث التي مرت بيا الجزائر كانعكاساتيا عمى كاقع  

 المنظكمة التربكية كعمى أساتذتيا عمى كجو الخصكص.

حكؿ أىـ المصطمحات التي كجدناىا كذات صمة بكؿ ما  بدأنا الفصؿ بذكر مدخؿ المفيكماتي

 .سيذكر في الفصؿ

أرادت الجزائر أف تضمف  2756إلى  2747ففي المرحمة العمرية األكلى لمجزائر المستقمة أم مف 

فكانت المعاناة في  لكؿ طفؿ جزائرم مقعدا كأستاذ يدرسو رغـ انعداـ اإلمكانيات في كثير مف المرات

ما حدث في المرحمة ىك إقرار الدكلة إلصبلحات عاـ  أىـالتربية فقط كمف  قطاعال القطاعات كميا 

عمى جزأرة القطاع محتكا كمكارد بشرية ألنو البد  أكدتفريؿ التي أ 24أمرية  كالتي تضمنتيا 2754

 .عمى مكاردىا البشرية لضماف دخكؿ مدرسي ناجح في كؿ سنة االتكاؿلمجزائر أف تبدأ في 

أسعار البتركؿ في  بانيياربدءا  االقتصاديةفأحداثيا  2777إلى غاية  2757أما الفترة التي جاءت بعدىا 

يا دخمت الجزائر منعرجا خطيرا بالتي السياسية كالدامية  2766 أكتكبرالثمانينات كصكال إلى أحداث 

جكر األساتذة كالتضخـ أدخميا ما يعرؼ بالعشرية السكداء أثر عمى القطاع بشكؿ كبير خاصة تدني أ

 .كالبلستقرار مف، دخؿ القطاع كباقي جسد الدكلة في دكامة الؤلاكتكقؼ عجمة التنمية بكؿ أشكالي

كفيو بدأنا بذكر دكاعي اإلصبلح الذم كاف البد مف  (2011إلى اآلف ) 2000لتأتي الفترة مف: 

إلى أف جاءت مع مطمع القرف الحالي كثيقة أخرل عرفت باسـ  فيياالقياـ بو كركزنا عمى ما ييـ األستاذ 
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مشركع إصبلح المنظكمة التربكية، اعتمد في كضعيا ىدؼ ىك جعؿ المنظكمة التربكية أكثر حداثة 

كنجاعة، كجعمو نسقا يؤدم كظيفتو داخؿ المجتمع عمى أكمؿ كجو كمف بيف ما سف فتح المبادرة أماـ 

لغاء شعبة الشريعة اإلسبلمية... القطاع الخاص ك إدراج المغة  األجنبية في سنكات مبكرة مف التعميـ كا 

كككؿ عمؿ كجو نقد ليذه اإلصبلحات التي شرع في تطبيقيا خاصة النقاط السابقة الذكر، مما 

 ذم بيده بناء مستقبؿ جزائر الغد.صعب الميمة عمى الكثيريف. كيبقى العمؿ كمو مكجيا لمتمميذ ال

إلى إعداد كتككيف أسبلؾ التعميـ ثـ مياـ المعمـ فإنياء الخدمة لؤلساتذة حسب  الحديث أخذناثـ 

ككيفية حساب راتبو الشيرم الذم ىك غاية كؿ مكرد مف تكليو ألم  األخيرةفي السنكات  المشرع الجزائرم

 .كاقعية عمى ضكء النظرية المعتمدة منصب، مع التركيز عمى أف يككف التحميؿ مف مطمقات سكسيكلكجية
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 تمهيد

في ىذا الفصؿ سنقـو بتوظيؼ كؿ ما تـ جمعو في الجانب النظري، فانطالقا مف الخمفية النظرية 

منيا التي تـ اعتمادىا في مراحؿ انجاز ىذه الدراسة، وذلؾ مف أجؿ بناء الجانب  خاصة السوسيولوجية

الميداني الذي لف يكوف منفصال تماما عف ما جاء قبمو، فيذاف الجانباف يمثالف توليفة البحث العممي 

نطقيا السوسيولوجي، فكمنا نعمـ أف البحث العممي ليس مجرد جمع معمومات ىنا وىناؾ وترتيبيا ترتيبا م

واالطالع عمى البحوث والدراسات التي سبقت وأف تناولت مشكمة الدراسة، لكف ما يميز دراسة عف أخرى 

ىو مدى تمكف الباحث مف توظيؼ الجانب النظري في الدراسة الميدانية التي ىي جزء الذي يظير فيو 

 الباحث كؿ طاقاتو العممية واألدبية وتراثو السوسيولوجي.

تحقؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عمى تساؤالت أف نقوـ بو في ىذا الجزء، إذ فيو سوىذا ما سنحاوؿ 

اإلشكالية مف خالؿ مجموعة مف األدوات والتقنيات التي تساعدنا في جمع المعمومات عف الواقع مكاف 

 الدراسة، وتحميؿ البيانات الستخالص النتائج، وىذا ما سنحاوؿ تناولو في ىذا الفصؿ بدءا مف: 
 

 دراسةـــــفروض ال -أوال
 

أوؿ ما نستيؿ بو ىذا الفصؿ ىو التكمـ عف الفرض العممي الذي ىو في كثير مف الدراسات أكثر 

  مف ميـ.

ليا وجدنا: أنيا عبارة عف أفضؿ تخميف يتضمف ظرفا أو عالقة أو عنصرا لـ يثبت عنو  وكتعريؼ

شيء بعد، ولكنو يستحؽ البحث واالستقصاء، فإذا وجد أنو صحيح، فإف ذلؾ يميد الطريؽ لمقياـ بتفسير 

 (1) معيف، أو نظرية معينة
                                                           

 117، ص1979، دار المريخ، الرياض، مناهج البحث في عموم المكتباتناىد حمدي أحمدي،  ((1
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ىو معمـو يبدأ البحث العممي دوما بوضع أسئمة حوؿ أسباب حدوث أي الظاىرة ومنيا نقـو  فكما

بوضع فرضيات كإجابات عمى تمؾ التساؤالت، بمعنى نضع الفرضيات حوؿ العالقات السببية في 

الغالب. وتكوف ىذه اإلجابات عمى صيغة التأكيد، فممكف أف تكوف اإلجابات مضبوطة)صحيحة( أو 

  (1) العكس.

 وىي لمظواىر، العممية والتفسيرات والقوانيف النظريات استخراج في وحيويا ىاما دورا الفرضيات تؤدي

 واستنباط القوانيف، استخراجوىي الخطوة األولى في طريؽ  . نظر وبعد مبدع وخياؿ خالؽ عقؿ عف تنبئ

 .العممية النظريات

 بما أف إشكالية دراستنا انطمقت مف التساؤؿ الذي ىو:

في ظل التحوالت الحاصمة داخل المجتمع الجزائري ما هي أسباب تدهور الوضعية االجتماعية لمموارد 

  ؟ الدائمين البشرية العاممة في قطاع التربية والتعميم من وجهة نظر األساتذة

وعميو ففرضيات الدراسة والتي تعبر عف أبعاد خاصة بالوضعية االجتماعية ىي عمى الصياغة 

 لتالية:المغوية ا

: أدت الظروف المعيشية إلى زيادة تدهور الوضعية االجتماعية لمموارد البشرية العاممة الفرضية األولى

 بقطاع التربية والتعميم

 ومؤشراتيا: الدخؿ، وكذا وجود سيارة، نوع السكف وممكيتو، االقتراض......

                                                           
)1) Bernard Gangloff, Les fondements méthodologiques du savoir scientifique, Publications des 

Universités de Rouen et de Havre, Paris, 2009, p59. 
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الموارد البشرية العاممة في قطاع التربية والتعميم  فيهاإن ظروف العمل التي يعمل : الفرضية الثانية

 ليست سببا في تدهور الوضعية االجتماعية لها.

 ومؤشراتيا: العالقة مع اإلدارة وباقي الزمالء، البيئة الفيزيقية، توفر الوسائؿ التعميمية....

بية من بين أسباب تدني يعتبر نظام الحوافز واألجور المعمول به في نظام وزارة التر  :الفرضية الثالثة

    الوضعية االجتماعية لمموارد البشرية العاممة بها.

  ومؤشراتيا: الترقية، الرسكمة)التكويف أو التربصات(، معرفة القوانيف والتشريعات.....

 ةـــــــاالت الدراســــــــثانيا: مج

ألف التعميـ في العموـ االجتماعية صعب، إذ أف النتائج تختمؼ باختالؼ الزماف والمكاف وحتى 

 األفراد الذيف أقيمت عمييـ الدراسة السوسيولوجية، مف أجؿ ىذا سنشرح في ىذه الجزئية مجاالت الدراسة.

ستقوـ عمييـ كما أف تحديد مجاؿ البحث أو الدراسة يتمثؿ في الغالب في تحديد األفراد الذيف 

الدراسة وذلؾ بواسطة خصائص معينة، وفي الغالب يكوف مجاؿ البحث ىـ سكاف دولة عمى العموـ لكف 

يمكف حصرىـ في فئات عمرية أو غيرىا مثال، أيضا يمكف أف يكوف المجاؿ أكثر تحديدا ليس فقط بوضع 

، الميـ أف مجاؿ البحث ال مؤشرات مسبقة لكف بممارسات اجتماعية، لذا فالمجاؿ يجب أف يتحدد عمميا

 (1) يحدد آليا وليس محصورا في مجموع األفراد المعنيوف بموضوع الدراسة.

بؿ أف الدراسة ليا مجاالت ىي المجاؿ الزماني والمكاني والبشري، لذا وجب أال ييمؿ الباحث 

 تحديد عند البدء بالتفكير بالموضوع الذي سيتناولو بالبحث والتقصي.
                                                           

)1) Marion Selz et Florence Maillochon, Les raisonnement statistiques en sociologie, PUF presses 

universitaires de France, Paris, 2009, p160. 
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لموسومة بالوضعية االجتماعية لمموارد البشرية في الجزائر دراسة حالة أساتذة وضعت دراستنا ا

ومعممي قطاع التربية والتعميـ في حدودىا المتعارؼ عمييا بيف مختمؼ الباحثيف وىي عمى الترتيب 

 والتفصيؿ التالييف: 

 المجال المكاني:

  .إداريا، وىي تعرؼ ببوابة الصحراءتمت الدراسة الميدانية بوالية بسكرة التي تحتؿ الترقيـ سبعة 

أثناء الدراسة الميدانية عممنا أف عدد المقاطعات التربوية الموجودة في والية بسكرة ىو عشرة، أما 

التي تـ الموافقة عمييا فيي خمسة أي نصؼ عدد المقاطعات التي قسمت مديرية التربية بيا القطاع بوالية 

العشوائي وذلؾ عف طريؽ وضع أرقاـ في قصاصات وضعناىا في بسكرة، تـ اختيارىا بطريقة السحب 

وعاء، ومف ثـ قمنا بعممية السحب لنخرج ٍأرقاـ المقاطعات التالية: المقاطعة رقـ ستة، المقاطعة رقـ واحد، 

 المقاطعة رقـ أربعة، المقاطعة رقـ خمسة، المقاطعة رقـ عشرة.

 تعميمية وموجودة داخؿ تراب الوالية ككؿوتوجد بيا مؤسسات تربوية في مف األطوار ال     

 وبالتحديد في وسط مدينة بسكرة.

إال أنو والعتبارات شخصية أخذنا العينة مف أستاذة مؤسسات التربية لوسط مدينة بسكرة، إذ تعذر 

عمينا التنقؿ إلى كؿ المؤسسات التي وجدت في المقاطعات التي خرجت في السحب، وكذا شساعة 

 ؿ دوف ذلؾ أيضا.مساحة الوالية حا
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 اني:ـــــالمجال الزم

ترتبط نتائج الدراسة في المجاؿ االجتماعي واإلنساني عموما بمجاالت الدراسة، والمجاؿ      

الزماني يعد معيارا مف أجؿ قبوؿ أو رفض النتائج، ألف مف قاـ باإلجابة في الدراسة، ومف استخمص 

أحداث مرت في الفترة الزمنية التي أنجز فييا مشروع  نتائج البحث يعتمداف كثيرا في الحالتيف عمى

 البحث.

 دراستنا في حدودىا الزمنية جاءت عمى الترتيب التالي:

خصصت ىذه الفترة مف أجؿ إنجاز الييكؿ العاـ لمدراسة مف خطة  2007ػ2006ػ الفترة الممتدة بيف 1

 ادة العممية لمشؽ النظري لمدراسة.وضبط إشكالية واألبعاد التي ستناقش بيف ثنايا العمؿ، وجمع الم

: فقد كانت رحمة حقيقة لمبحث عف المادة العممية المتعمقة 2010ػ2008ػ أما الفترة التي تمييا وىي2

بالفصؿ األوؿ مف الدراسة، وكذا االختيار النيائي لمكاف الدراسة، أيضا بداية تصميـ استمارة استبياف 

 ت جمع البيانات.الدراسة الذي ىو األداة الرئيسة ألدوا

في فترة القياـ بالدراسة االستطالعية والتي دامت  2011إلى ماي  2011ػ في الفترة الممتدة مف جانفي 3

 قرابة الشيريف، ومف ثـ البدء في األخذ برأي المحكميف والموافقة عمى االستمارة.

ا مديرية التربية لوالية بسكرة وىي الفترة التي حددتي 2011ػ05ػ10إلى 2011ػ05ػ05ػ لتأتي الفترة ما بيف 4

لمقياـ بالدراسة الميدانية، وذلؾ بالنزوؿ إلى الميداف وتوزيع االستمارات التي أخذ منا وقت أطوؿ مما سطر 

 لو، بسبب شساعة المجاؿ المكاني لمدراسة.

ؿ لتستغ ػ ويأتي بعدىا نصؼ شير جواف لجمع أخر استمارات الدراسة التي ظمت عند مفردات العينة.5

العطمة السنوية كاممة ػ ألف عدد مفردات العينة كبيرػ في تبويب وتفريغ البيانات التي تـ جمعيا مف 
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االستمارات الصحيحة التي وجدت، واستبعاد االستمارات التي وجد فييا خطأ أو رفضت لعدة أسباب منيا 

مارات لـ يكمؿ المبحوثيف وجود استمارات تضمنت بعض األسئمة إجابتيف أو أكثر، أيضا الكثير مف االست

 اإلجابة عف كؿ األسئمة.

خصص لتحميؿ وتفسير الجداوؿ ونقد ما جاء فييا مف نتائج  2011ػ ما تبقى وذلؾ مف تاريخ سبتمبر 6

 عف طريؽ مقارنتيا بالواقع.

، بعد أف تـ استوفت جميع الخطوات 2012لتخرج األطروحة في شكميا النيائي في نياية شير جواف 

      .والعممية المطموبة في إنجاز أطروحات الدكتوراه المنيجية

 المجال البشري:

مف العنواف الذي اخترناه لموضوع البحث، يتضح أف الدراسة سيكوف مجاليا البشري ىـ أساتذة 

 التربية الذيف ىـ تحت وصاية وزارة التربية الوطنية. 

ىناؾ إجراء ينص  -ة الثالثة االبتدائيةيتمثؿ المجاؿ البشري لمدراسة في أساتذة المراحؿ التعميمي

والمتوسطة والثانوية، وقد تـ وضع شرط واحد يتمثؿ في أف ال  -عمى جعؿ معممي الطور االبتدائي أساتذة

يكوف المجيب عف االستبياف أستاذ مستخمؼ، أو في فترة التربص نظرا لوجود أسئمة ال يتـ اإلجابة عنيا 

 ضى فترة ال بأس بيا في مينة التعميـ.إال إذا كاف المنتمي لمعينة قد ق
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 ة اختيارهاــــة وكيفيـــــــثالثا: عينة الدراس  

إف كماؿ أي عمؿ أو بحث عممي نجده في االستعالـ عند كؿ عناصر مجتمع البحث إال أنو مف 

الصعب عمى الباحث أف يجري دراسة شاممة لكؿ المفردات، إضافة إلى أف البحث العممي تربطو عوامؿ 

ية عمى عينة مادية وبشرية كثيرة لمقياـ بو، لذا البد أف تحتوى أي دراسة تنتمي لحقؿ المعرفة السوسيولوج

تكوف ممثمة لمجتمع الدراسة خاصة إف كانت الدراسة وصفية، ومجتمع الدراسة فييا كبير بحيث ال يمكف 

لمباحث بمفرده أف يقـو بإنجاز العمؿ الميداني كمو، إضافة إلى ذلؾ نزيد فنقوؿ أف كمما كاف عدد أفراد 

 ة وتحتاج إلى قدرات مادية كبيرة.مجتمع الدراسة كبير كمما كانت ميمة الباحث السوسيولوجي صعب

ما تعممناه خالؿ دراستنا في سنوات التدرج أو ما بعدىا أف البحث العممي في العموـ االجتماعية 

مرتبط بنجاح الباحث في اختيار جممة مف النقاط التي تحدد توفيقو أو فشمو في عممو الذي أنجزه، ومف 

 راسة وكذا الطريقة التي تـ اختيارىا بيا.جممة النقاط نجد العينة التي اعتمدىا في الد

وىذا ما حرصنا عمى القياـ بو في دراستنا، لكف قبؿ أف نفصؿ في ىذا الجزء حمي بنا أف نعطي 

تعريفا لمصطمح العينة، والتي تعني وتعرؼ العينة عمى أنيا: الطريقة الشائعة في معظـ البحوث العممية 

ليؼ مف دراسة المجتمع األصمي، وىي جزء منو وىي عدد مف نظرا لكونيا أيسر طريقة وأقؿ في التكا

        (1)الحاالت التي تأخذ مف المجتمع األصمي فنجمع منيا المعمومات قصد دراسة خصائصو

شكالية الدراسة وكذا فرضياتيا، فإف الطريقة المناسبة الختيار العينة ىي  وبناء عمى موضوع وا 

عينة طبقية  بما أنيا :في المراجع المختصة بالمنيجية عمى أنيا وىي تعرؼالعينة العشوائية الطبقية 

ىي تعرؼ عمى أنيا أخذ عينة مف مجتمع  موريس أنجرزوعشوائية فإف المعاينة الطبقية كما تكمـ عنيا 

                                                           
 .112،113، ص ص 2007دار النفائس لمنشر، األردف،  1، طالمنهجية في العموم االجتماعية أساسياتفيد خميؿ زايد، ((1
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البحث بواسطة السحب بالصدفة مف داخؿ مجموعات فرعية أو طبقات مكونة مف عناصر ليا خصائص 

 مشتركة.

فيي صنؼ مف المعاينة االحتمالية الذي ينطمؽ مف فكرة أف ىناؾ خاصية أو عدة خصائص  ومنو

تميز عناصر مجتمع البحث والتي البد مف أخذىا بعيف االعتبار، ويسمح ىذا اإلجراء بإنشاء مجموعات 

     (1) .صغيرة أو طبقات سيكوف ليا بعض االنسجاـ

أف مجتمع البحث يتـ  stratificationتقسيـ إلى طبقات ومنو فالمعاينة العشوائية الطبقية تعني ال

تقسيمو إلى عدد مف الجماعات أو الطبقات قبؿ اختيار العينة، وبعد ذلؾ يتـ اختيار العينة ػ إما عشوائيا 

 ، ولعدة اعتبارات تـ اختيار ىذا النوع مف العينة نذكر منيا:(2)أو منتظماػ مف كؿ طبقة

 مجتمع طبقي إذ يتكوف مف عدة مستويات وكذا فئات. أف مجتمع الدراسة في األساس ─

أما العشوائية فجاءت بيذا الشكؿ ألننا لـ نضع شروط لما قمنا بتوزيع االستمارات عدا أف ال يكوف  ─

وأف تكوف خبرة المدرس مقبولة نوعا ما، ، المدرس مستخمفا أو متربصا أثناء القياـ بالدراسة الميدانية

 .اإلصالحاتبحيث عرؼ مواطف الضعؼ في المنياج الدراسي قبؿ 

وحسب ما تـ تقديمو لنا مف أعداد األساتذة مف طرؼ مديرية التربية لوالية بسكرة، يمكف أف نحسب 

 حجـ العينة.

 

 

                                                           
، ترجمة بوزيد صحراوي، دار القصبة، الجزائر، منهجية البحث العممي في العموم اإلنسانية تدريبات عمميةموريس أنجرز،  ((1

 304.، ص 2006
 112، ص 2009، دار المسيرة، عماف، اع المعاصرنظرية عمم االجتممصطفى خمؼ عبد الجواد،  ((2
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 حساب حجم العينة

 حجـ العينة فيو عمى النحو التالي:

مجتمع الدراسة والمتمثؿ في أساتذة المراحؿ الثالثة في مدينة بسكرة فقط ىو  مجموع أو حجـ

 أستاذ ذلؾ ألف: 5828

  أستاذ 1019عدد أساتذة المرحمة االبتدائية ىو 

 أستاذ 3215عدد أساتذة المرحمة المتوسطة ىو 

  أستاذ 1951عدد أساتذة المرحمة الثانوية ىو 

 الشكؿ التالي:والنسبة المختارة لمعينة كانت عمى 

 المجتمع األصمي النسبة الممثمة                 
 عينة الدراسة:

                              100   
                        

                                              39 1019 

 397=     بالنسبة لعينة المرحلة االبتدائية:                             

                                                   100 

 

  مفردة، بعد انتياء الميمة والزيادة عمييا بأكثر  224وصؿ عدد المفردات في المرحمة االبتدائية

  وكذا استبعاد االستمارات المرفوضة. مف أسبوعيف التي أعطيناىا لألفراد والتي فاقت العشرة أياما،
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                                         103215 

 322بالنسبة لعينة المرحلة المتوسطة:                              = أما 

                                                     100 

 

 مفردة، وذلؾ لنفس األسباب السالفة  168عدد المفردات في المرحمة المتوسطة فوصؿ إلى  أما

 الذكر.

                                          22  1594                                     

 350بالنسبة لعينة المرحلة الثانوية:                              = وأخيرا 

                                                    100 

 

  175ووصؿ عدد مفردات المرحمة الثانوية والذيف أكثر تجاوبا مف أساتذة المرحمة المتوسطة إلى 

 مفردة.     

مفردة، بعد  567لكف ما وصمنا كإجمالي لمعينة ىو  1069فمف المفروض أف يكوف حجـ العينة   

سترجاع االستمارات الصحيحة، وجعؿ الكثير مف األساتذة يجيبوف عمى استمارة المحاوالت العديدة في ا

الدراسة. وكذا استبعاد عدد كبير جدا مف االستمارات الخاطئة إما ألف المجيب لـ يكمؿ اإلجابة عمى كؿ 

وما صعب األمر أكثر ىو البحث في المؤسسات التربوية  األسئمة، أو أف ىناؾ أسئمة تضمنت إجابتيف.

 إلعطاء االستبياف. ف األساتذة غير المستخمفيف وغير المتربصيفع

 وقد اعتمدنا عمى الطريقة التالية                    

                    100  567 

          10=                               عينة الدراسة:

                            

 

 

5828 
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 ةــــد في الدراســـــــــــالمعتمج ــــرابعا: المنه

لطالما اعتبر البحث العممي عممية تطور أو سير منظـ ومقصود وموجو ومضبوط ومميز عمميا 

ونسبي مف ناحية النتائج في حقؿ معيف وىذا مف أجؿ إما تجديد أو ابتكار أو تحسيف المعرفة في ىذا 

  (1)الحقؿ

 قبؿ الخوض في التفصيؿ ليذا الجزء الميـ في الدراسة نعرؼ المنيج 

 :اللغة في المنهج مفهوم

 بمعنى ،الطريؽ ونيج الواضح، والمنيج ، جمني جمع المناىج  (Méthode) الطريؽ يعني المغة في

 (2).واستبانة بوضوح سمكو بمعنى ونيجو ، وأوضحو أبانو

 تحقيؽ أو المطموب الغرض إلى لموصوؿ ،روالمستم والبيف المستقيـ الواضح الطريؽ ىو فالمنيج

 .المنشود اليدؼ

فمقد جاء  فإذا ما أردنا تعريؼ المنيج المعتمد عمينا أف نعرؼ كممة المنيج وخاصة المنيج العممي.

عمى أنو إجراء يستخدـ في بموغ غاية محددة، أما المنيج العممي فيو  "رونز" في قاموس الفمسفة التي نشره

تحميؿ منسؽ وتنظيـ لممبادئ والعمميات العقمية والتجريبية التي توجو بالضرورة البحث العممي أو تؤلفو 

  (3) .العمـو الخاصة

 ـ.مما سبؽ يتضح لنا أف المنيج ميـ في البحوث االجتماعية واإلنسانية عمى وجو العمو 

                                                           
)1)

 Jean_ Marie De Ketele et Xavier Rogiers, Méthodologie du recueil d'informations, 4
e
 édition, 

édition de La Boeck, Bruxelles,2009, p77.   
 ..383 ص ،2 ج ، ت د والترجمة، لمتأليف المصرية الدار العرب، لسان األنصاري، الدين جمال منظور ابن(2)

 .52، ص 2003، مصر، ، دار المعرفة الجامعيةالمدخل إلى مناهج البحث العمميمحمد محمد قاسـ،  ((3



 اإلجـــراءات المنهجيــة للدراســة                                            الفصل الخامس: 

 

202 
 

الذي رأينا فيو أقرب وأحسف  المنهج الوصفي،لقد اعتمدنا في الدراسة لجمع البيانات الميدانية عمى 

منيج يمكف اعتماده، فالغرض األوؿ مف الدراسة ىو وصؼ وتصوير وتشخيص الواقع كما ىو حوؿ 

لعاممة بقطاع التربية الوضعية االجتماعية التي تعيشيا ال كما يجب أف تكوف، والمتعمقة بالموارد البشرية ا

 والتعميـ والمتمثمة في معممي المرحمة االبتدائية وأساتذة مرحمتي التعميـ المتوسط والثانوي.

إف المنيج الوصفي قد مكننا مف الحصوؿ عمى المعمومات التي تفيد البحث خاصة في أبعاد التي 

صحية وكذا بعض الجوانب وضعناىا لمداللة عف الوضعية االجتماعية كظروؼ المعيشة والحالة ال

 المتعمقة بالقطاع وقوانينو.

ونظرا ألىميتو في الدراسات السوسيولوجية، ككؿ وذلؾ بإجماع الكثير مف العمماء والمنظريف فيو 

وفي األطر المنيجية، السيما عمماء االجتماع فقد اخترناه لمدراسة مف بيف المناىج العممية األخرى، كما 

 بير السميـ عف المضاميف الرئيسية لممشكمة التي وضعت محؿ البحث.أدركنا أنو يستوفي التع

عيد ونقوؿ كاف اليدؼ منو جمع معمومات حقيقية ومتصمة بظاىرة موجودة أصال في المجتمع، ن

وكذا مساعدتنا عمى إجراء مقارنة وتقييـ بعض الظواىر واختيار العينة. وكذا جمع معمومات حقيقية 

 أصال في المجتمع.ومتصمة بظاىرة موجودة 

فمقد أردنا أف نتتبع مسار تطور المنظومة التربوية الجزائرية عبر مسارىا الطويؿ وربطيا باألحداث 

االجتماعية والتغيرات التي طرأت عمى المجتمع الجزائري السياسية واالقتصادية، منذ خروج التواجد 

المسار إلى مراحؿ زمنية مقوـ في كؿ  مع تقسيـ ىذا-2011-الفرنسي مف أراضي الجزائر إلى غاية اآلف

عطاء تحميؿ ونقد لكؿ األحداث المميزة، لنربط في األخير المراحؿ مع  مرحمة برسـ المالمح العامة وا 

 بعضيا البعض وىذا مف أجؿ فيـ الصورة الحالية التي ىو عمييا واقع المنظومة التربوية الجزائرية.
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الزمنية والمكانية  دالوصفي الذي يتسـ باىتمامو باألبعاوعميو فأنسب طريقة كانت إتباع المنيج 

لمظاىرة وتحميؿ فعالياتيا وفؽ العد والقياس، خاصة في إطار إيضاح الحقائؽ الواجب إبرازىا وفقا لجمع 

البحثية وتحميميا، ذلؾ لموصوؿ لنتائج يمكف اختبار صحتيا في إطار التعميـ  تالمعمومات باألدوا

  (1) .والشمولية

أننا استخدمنا إلى جانبو المنيج التاريخي كمنيج مكمؿ وبشكؿ جزئي في الجانب النظري وذلؾ  إال

مف خالؿ االطالع عمى مختمؼ الوثائؽ التاريخية واإلحصائيات ويعرفو موريس أنجرس عمى أنو أساس 

 (2) عممية إعادة بناء الماضي بتفحص أحداثو إنطالقا أساسا مف الوثائؽ واألرشيؼ.

 

 خامسا: أدوات جمع البيانات

          
 والطرؽ الوسائؿ كؿ ىييمكف أف نقدـ شرحا أو تعريفا عف أدوات جمع بيانات لبحث ما فنقوؿ: 

البحث ما ميما كاف  إلنجاز الالزمة والبيانات المعمومات عمى الحصوؿ تستخدـ التي المختمفة، واألساليب

 التي البحث أدوات وطبيعة ونوعية حجـ تحدد التي ىي اد حميا،المشكمة المر  أو الموضوع طبيعة إف طبيعتو،

تماـ إنجاز في الباحث أف يعتمدىا يجب  تحديد في ىاما دورا تمعب وخبرتو الباحث براعة أف كما عممو، وا 

   العممي وكيؼ يتـ جعؿ أداة رئيسة والباقي مكمؿ. البحث أدوات استخداـ كيفية

ويحتاج كؿ منيج إلى أدوات لجمع البيانات التي ستوظؼ مف أجؿ استخالص النتائج التي ستطبؽ 

أف شاء اهلل عمى أرض الميداف، وتعدد استخداـ أدوات جمع بيانات ما ىو إال دليؿ عمى صعوبة عممية 

                                                           
 .178، ص 2000، منشأة المعرؼ ودار الفكر العربي، مصر، تقنيات ومناهج البحث العمميحمد سميماف المشوخي،  ((1

)2)
 Maurice Angers, Initiation pratique à la métodologie des sciences humaines,  Casbah Edition, 

Alger, 1997, P9 .   
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لذا عمى الباحث البحث عنيا خاصة إذا ما عرفنا أف لكؿ أداة ميزاتيا وعيوبيا وجدواىا في دقة تصميميا، 

االجتماعي أف يمزج بيف األدوات وأساليبيا حتى يغطي كؿ عيب في كؿ أداة. خاصة وأف الحديث عف 

مشكؿ مصادر المعمومة في العموـ اإلنسانية واالجتماعية مشكؿ تحدث عنو وبإسياب كبير عدد مف 

  (1)الميتميف بالحقؿ المعرفي في ىذا المجاؿ

 ا في الدراسة ما يمي:ومف األدوات التي تـ توظيفي

 المقابلة:

 سطرنا خالؿ جمعنا لمبيانات جممة مف األىداؼ لكؿ أداة، ومف أىداؼ المقابمة نجد:

فاليدؼ األوؿ تمثؿ في محاورة بعض المسؤوليف لمعرفة رأييـ في موضوع الدراسة في حد ذاتو وما 

 الموضوع واإلشكالية.يمكف أف يقدموه لنا مف معمومات يكوف مف شانيا أف تضبط أكثر 

أيضا محاولة معرفة رأييـ ػ ليس كأفراد بؿ كموارد تعمؿ في القطاع ػ حوؿ كؿ جديد استحدث في 

 المنظومة التربوية.

أما اليدؼ الثاني فيو توزيع االستمارة عمى أفراد العينة، ومف خالؿ المقابمة ستكوف ىناؾ فرصة       

ب مف تـ مقابمتيـ كانوا في مؤسساتيـ التعميمية، وفي أوقات مف أجؿ تطبيؽ المالحظة المباشرة، فأغم

 العمؿ.

 

                                                           
 لالستزادة في المعرفة والتوضيح حوؿ ىذه النقطة أنظر: ((1

Pierre Pescatore, Initiation a la méthode scientifique, 2eme édition, Bruylant et université du 

Luxembourg, Luxembourg, 2008, p32.     
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أننا استغمينا الفرصة مف أجؿ إعطاء توضيحات حوؿ موضوع الدكتوراه، وشرح بعض النقاط  كما

وأخذ بعض الجوانب التي ستستخدـ في التحميالت الخاصة بالجداوؿ، وكذا كانت فرصت مف أجؿ معرفة 

 رأييـ في بناء استبياف الدراسة.    

مديري ثانوية وابتدائيتيف ومتوسطتاف، وقد قمنا بمقابمة مع مستشاري التربية لبعض المتوسطات، و 

إضافة إلى مقابالت مع أساتذة متقاعديف لالستفادة مف خبرتيـ وكذا تزويدنا بمعمومات ومقارنة بيف 

 الوضعية الحالية لمموارد البشرية وفي السابؽ. 

 :انـــاالستبي

أداة تـ االعتماد عمييا في الدراسة الميدانية وىي األداة الرئيسة فيو، وقد أخذت الكثير مف  ثاني

الوقت والجيد في إعدادىا. وكتعريؼ ليا وجدنا ما يمي: "أداة لجمع البيانات المتعمقة بموضوع بحث محدد 

رغبات المستجوبيف  عف طريؽ استمارة يجري تعبئتيا مف قبؿ المستجيب ويستخدـ لجمع المعمومات بشأف

وكذلؾ الحقائؽ التي ىـ عمى عمـ بيا، إضافة إلى أنو يقرب الباحث مف المبحوثيف، إذا كانوا متواجديف 

  (1) في أماكف متفرقة.

ىو الحصوؿ عمى معمومات دقيقة ال يمكف  Questionnaire والغاية مف وضع االستبياف أو ما يعرؼ

 حوث، كوف المعمومات ال يممكيا إال صاحبيا.لمباحث مالحظتيا بنفسو في المجاؿ المب

وتستقى المعمومات في االستبياف عمى شكؿ بيانات كمية تفيد الباحث في إجراء مقارنات رقمية أو 

كيفية تعبر عف مواقؼ وأراء المبحوثيف مف قضية معينة، وعميو فقد استخدمنا االستبياف المقنف وىو 

                                                           
 .71، ص2002، دار وائؿ لمنشر، األردف، 3، طأساليب البحث العممي في العموم االجتماعية واإلنسانيةفوزي غرايبية وآخروف،  ((1
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ية ذات العالقة بقياس درجات االىتماـ بموضوع ما لدى جميور يستخدـ في العادة لجمع المعمومات الكم

   (1) .معيف أو معرفة مدى سيطرة فكرة معينة في أوساط محددة...ألخ

وجاء االستبياف الذي تـ وضعو بعد محاوالت عدة لصياغتو، حيث تـ وضع استمارة تجريبية أوؿ 

لغرض منيا معرفة مواطف الضعؼ والخمؿ األمر وكانت موجية لعدد محدود مف األساتذة والمعمميف وا

فييا وبواسطة ىذه االستمارة تـ حذؼ جممة مف األسئمة ودمج بعضيا في احتماالت، إضافة أسئمة جديدة 

 بناء عمى طمب المدرسيف الذيف أشركناىـ في ىذه النقطة.

أساتذة مف وكذلؾ قمنا بإعطاء االستمارة إلى لجنة المحكميف وىـ أساتذة في التعميـ الجامعي و 

المرحمة الثانوية والتعميـ المتوسط والتعميـ االبتدائية، لمعمـ فمقد تـ توزيعيا شخصيا أي مف طرؼ الباحثة 

 إلى المدرسيف مباشرة، وىـ وبعد الموافقة عمى ذكر أسمائيـ:

 األستاذ الدكتور: دبمة عبد العالي: أستاذ جامعي 

 :أستاذ جامعي األستاذ الدكتور زماـ نور الديف 

 :أستاذ جامعي الدكتور: العقبي لزىر 

 :أستاذ جامعي الدكتور: صالح بف نوار 

 األستاذ: صالح الديف بوعكاز: أستاذ تعميـ ابتدائي 

 .األستاذة: مسعي فاطمة: أستاذة بالتعميـ االبتدائي 

 األستاذة: ىماز حورية أستاذة تعميـ متوسط 

 باشا: مستشار التربية والتوجيو بالمرحمة المتوسطة. األستاذ: جماؿ 

                                                           
 .223، ص 2003الجامعية، الجزائر، ، ديواف المطبوعات مناهج البحث العممي في عموم اإلعالم واالتصالأحمد بف مرسمي،  ((1
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ليكوف بعدىا إجراء سمسمة مف التعديالت خاصة مف الناحية المغوية وترتيب األسئمة مف السيؿ إلى 

 المعقد، خرجت االستمارة في صورتيا النيائية ) أنظر الممحؽ الموجود فيو استمارة الدراسة(.

 تضمنت االستمارة قسميف:

وضعنا فيو أسئمة خاصة بالمعمومات الشخصية لممبحوث، كالجنس والسف وعدد  األوؿالقسـ 

سنوات التدريس ووضعنا فيو عددا مف األسئمة قصد التعرؼ عمى جزئيات المبحوثيف خاصة مف ناحية 

طبيعة التكويف األكاديمي، وعدد األقساـ التي يدرسيا، ذلؾ أف كؿ ما تـ السؤاؿ عنو عوامؿ ليا تأثيرىا 

 في اإلجابة سواء عمى األسئمة المفتوحة أو المغمقة، لكؿ أفراد العينة.

فتضمف جممة مف األسئمة بمغ عددىا اثناف وأربعوف سؤاال وىذا حتى ال نكثر منيا  القسـ الثاني أما

وال يمؿ المبحوث مف طوليا رغـ أف الموضوع يحتاج إلى أكثر مف ذلؾ، لكف وبعد عرض االستمارة عمى 

الذيف فييـ مف أشار بحذؼ بعض األسئمة وصؿ العدد إلى ما أشرنا إليو في األعمى. وقد  المحكميف

حرصنا كؿ الحرص عمى التنوع في األسئمة إذ ىناؾ المفتوحة والمغمقة واألسئمة ذات االحتماالت، وىذا 

اؼ نقاط حتى نترؾ لممدرس المجاؿ ليعطي رأيو دوف قيد واليدؼ منو كاف الرغبة في مساعدتنا في اكتش

  (1) لـ ننتبو إلييا قبال.

وقسـ ىذا الجزء إلى ثالث محاور حسب عدد الفرضيات التي وضعناىا سابقا، إذ أدرجنا لكؿ 

 محور جممة مف األسئمة التي تقيس المؤشرات الموضوعة في الدراسة.

اسة، فيذا القسـ تضمف األسئمة التي ستثبت أو تنفي صحة الفرضيات المطروحة في إشكالية الدر 

 وىذا القسـ بدوره مقسـ إلى ثالث محاور ىي:

                                                           
 أنظر الممحؽ رقـ الذي يتضمف استمارة البحث ((1
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أدت الظروف المعيشية الجزء أوؿ وفيو أسئمة الفرضية األولى والتي ىي عمى الصياغة التالية: 

وبمغ عدد األسئمة إلى زيادة تدهور الوضعية االجتماعية لمموارد البشرية العاممة بقطاع التربية والتعميم، 

فيو واحد عشروف سؤاال كميا تدور حوؿ الظروؼ التي يعيشيا المورد وقد تنوعت بيف أسئمة مفتوحة 

 وأخرى مغمقة مف أجؿ فتح المجاؿ أكثر لو في اإلجابة عف األسئمة.   

 إن ظروف العمل التي يعمل في كنفها الجزء الثاني وتضمف أسئمة الفرضية الثانية والتي فحواىا:

 الموارد البشرية العاممة في قطاع التربية والتعميم ليست سببا في تدهور الوضعية االجتماعية لها.

وقد ركزنا فيو عمى الظروؼ البيئية ومدى تأثيرىا عمى المردود الوظيفي وىؿ تؤدي دورا مثبطا في 

مى شاكمة الجزء األوؿ وبمغ عدد أسئمة ىذا المحور إحدى عشر سؤاال، وىي عتنمية المورد أثناء الخدمة. 

 مف حيث التنوع واليدؼ منو.

يعتبر نظام الحوافز واألجور المعمول به  :وتضمف أسئمة الفرضية الثالثة والتي أما الجزء األخير

 في نظام وزارة التربية من بين أسباب تدني الوضعية االجتماعية لمموارد البشرية العاممة بها

 ة كذلؾ.وبمغ عدد أسئمتو عشرة أسئمة متنوع

 ة:ــــــالمالحظ

إحدى األدوات التي اعتمدت في جمع المعمومات وتعرؼ: عمى أنيا عممية مراقبة أو مشاىدة 

لسموؾ الظواىر والمشكالت واألحداث ومكوناتيا المادية ومتابعة مسارىا واتجاىاتيا وعالقاتيا بأسموب 

 (1).غيرات والتنبؤ بسموؾ الظاىرةعممي منظـ ومخطط ىادؼ بقصد التفسير وتحديد العالقة بيف المت

                                                           
)1)

 Thomas gay, l’indispensable de la sociologie principes collection , dirigée par Anne Ralthn mm 

France 4 trimestre 2004, P 80. 



 اإلجـــراءات المنهجيــة للدراســة                                            الفصل الخامس: 

 

209 
 

وقد استخدمت ىذه األداة بغرض التأكيد مف فرضيات الدراسة، وكذا تشخيص وفحص الميداف، 

وقد كانت التقنية ىي  .والتعرؼ عف قرب وعمى المباشر عمى مجاؿ البحث الذي تجري فيو الدراسة

قياميـ بمياميـ، لذا فاستخداـ ىذه التقنية المالحظة المباشرة وتقوـ عمى مراقبة ومشاىدة األفراد أثناء 

 تتناسب مع بعض الوظائؼ.

وبشكؿ دقيؽ الظروؼ البيئية التي يعمؿ فييا المورد البشري في قطاع التربية  وبيا تـ مالحظة

، أيضا وظفناىا مف أجؿ فيـ بعض الجوانب التي كانت الخوالتعميـ كحجرة الدراسة وكذا نوعية اإلنارة...

لجانب النظري، ىذا إضافة إلى رصد انطباعات المبحوثيف اتجاه الموضوع واألسئمة التي ىي موجودة في ا

موجودة في االستبياف. رغـ أنيا لـ تكف األداة الرئيسة لمدراسة لعدة مشاكؿ يطوؿ الحديث عنيا في ىذا 

لذي جعمنا نجعؿ المقاـ خاصة وأف مكاف الدراسة الميدانية كبير جدا ومتوزع عمى مساحة شاسعة، األمر ا

  (1).مف المالحظة أداة مكممة لألدوات األخرى المعتمدة في الدراسة الميدانية

 وطواؿ فترة إجراء المقابالت و توزيع االستمارات، كانت مالحظاتنا متمركزة حوؿ:

 كيفية تطبيؽ القوانيف التي تسنيا الوزارة داخؿ المؤسسة. -

مف قوانيف في المرحمة التي يعيشونيا مف حياتيـ مدى وعي الموارد بأىمية تطبيؽ كؿ ما يسف  -

 المينية.

سموؾ وتصرفات األفراد ونقصد بيـ ىنا كؿ مف المعمميف أو األساتذة واإلدارييف داخؿ  -

 المؤسسة.

                                                           
 الباحث عند اختياره لممالحظة كأداة أنظر:لمزيد مف التوضيح حوؿ المشاكؿ التي تعترض  ((1

Yvan Abernot et Jean Ravestein, Réussir son master en sciences humaines et sociales, Dunod, Paris, 

2009,p p108,109  
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طبيعة العالقات التي تحكـ المورد البشري مع محيطو اإلداري والعممي ونقصد بو ىنا التالميذ  -

 الذي يشرؼ عمى العممية التعميمية. وأولياءىـ وكذا الطاقـ اإلداري

وقد أفادتنا ىذه األداة في جمع البيانات التي تتصؿ بسموؾ األفراد الفعمي فميس كؿ ما يقاؿ حقيقة، 

فقد تعبر إشارة أو تصرؼ عمى أف اإلجابة التي قد تعطى فييا الكثير مف التحميؿ والنقد. إضافة إلى أف 

 وقتيا. المالحظة أمدتني بمعمومات حديثة في

 ة:ـــة المتبعـــــــب اإلحصائيــــــــاألسالي

جابات عممية ودقيقة،  استدعت الضرورة في دراستنا استخداـ بعض األساليب اإلحصائية إليجاد حموؿ وا 

 لذا فقد وظفنا ما يمي:

عرض ذلؾ عند و ػ التكرار: وىو تعداد كؿ اإلجابات المتكررة ألسئمة االستمارة وتمخيصيا في جداوؿ 1

  (1) .نتائج أفراد العينة عمى استبياف الدراسة

  (2)ػ النسبة المئوية: وىي وسيمة إحصائية لتفسير عرض نتائج االستمارة2

 /مجموع التكرارات     100النسبة المئوية=التكرار.

 :تفريغ البيانات تـ باالعتماد عمى الخطوات التالية 

تفريغ البيانات عمى شكؿ تكرارات موضوعة ضمف جداوؿ مركبة وذلؾ بسبب احتواء عينة الدراسة  ─

عمى ثالث فئات تمثؿ المراحؿ المختمفة مف مراحؿ المنظومة التربوية الجزائرية وىي المرحمة اإلبتدائية 

سكا وستيفاني والمرحمة المتوسطة والمرحمة الثانوية. فاعتماد تحميؿ الجداوؿ يعرؼ عند ديديو بو 

توتيف، بتحميؿ المكونات األساسية، وىي طريقة وصفية تسمح بتحميؿ جداوؿ معمومات كمية تسمح 
                                                           

 .109، ص1974، دار النيضة العربية، مصر، 2، طقواعد البحث االجتماعيزيداف عبد الباقي،  ((1
 207، ص1991، مكتبة أنجمو، مصر، أصول البحث االجتماعيعبد الباسط محمد الحسف،  ((2
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برسـ منحنى بياني وجدوؿ المعمومات ىو عبارة عف مصفوفة معمومات أو ما يعرؼ بجدوؿ مفردات 

مية )عددية متغيرة وىو جدوؿ رباي يتكوف مف أعمدة وصفوؼ تحوي كؿ خانة تقاطع عمى معمومة رق

أو حرفية (عمى العموـ ،وبواسطة تحميؿ المكونات األساسية نستشؼ العالقات بيف المتغيرات حسب 

 (1)تشابييا بيف األفراد

حساب التكرارات ووضع خانة خاصة بالتكرار العمودي مف الجدوؿ والذي يمثؿ تكرار الفئة فقط  ─

( وتكرار 2ار المرحمة المتوسطة بالرمز تؾ )( وتكر 1ورمزنا لتكرار المرحمة االبتدائية بالرمز تؾ )

 (.3المرحمة الثانوية بالرمز تؾ)

 أما التكرار األفقي فيو محصمة مجموع تكراري المراحؿ الثالث لنفس اإلجابة:

(، وىو يمثؿ تكرار نفس اإلجابة وعمى نفس الخط األفقي لممراحؿ 3( +التؾ)2(+ التؾ )1مج= التؾ )

 التعميمية.

 الخاصة بكؿ إجابة ولكؿ مرحمة تعميمية وىي محسوبة بالطريقة التالية: حساب النسبة -

  100التكرار                                 
 النسبة) ف(=

 المجموع                                  

 

 

 

                                                           
)1)

 Didier Busca et Stéphanie Toutain, Analyse factorielle  simple en sociologie, édition  De Boeck 

universite, Bruxelles, 2009, p07 . 
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( واستخدمنا الطريقة التالية 1المرحمة االبتدائية بالرمز ف) رمزنا لمنسبة المعبرة عف إجابات مدرسي

 لحسابيا:

      100( 1تكرار)                     
 ( = 1ف) 

 

 وبنفس الطريقة تـ حساب النسبة الخاصة بالمرحمة المتوسطة وىي: 

 100 (2تكرار)                 
 (=2ف)

 المجموع                        
 

 وبنفس الطريقة تـ حساب النسبة الخاصة بالمرحمة الثانوية وىي:

 100 (3تكرار)              
 (=2ف)

 المجموع                   
 

 أما النسبة المتعمقة بالعينة ككؿ فطريقة حسابيا ىي:

  100 ([ 3( +تؾ)2( +تؾ)1] تؾ)           
 )ف(= 

 المجموع الكمي                       
 

 

 المجموع
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: ىي الفئة األكثر تكرارا، سواء تعمؽ األمر بالعينة ككؿ أو المرحمتيف، وىي مبينة بخط الفئة المنوالية

 غميظ.  

 طرؼ الفئة األكبر طرؼ الفئة األصغر+                                    
 مركز الفئة: ويرمز لو بػ مر= 
                                                      2    

 

وتـ توظيؼ مركز الفئة في التفريغ مف أجؿ معرفة العدد الذي يمثؿ الوسط حتى نتمكف مف تحميؿ 

البيانات بناء عمى العدد الذي ىو مركز الفئة، وىذه العممية جعمناىا في الجداوؿ التي تضـ فئات كثيرة 

 مثؿ السف...إلخ.  

 

 ق  ـــــــالت والوثائـــــالسج

مف بيف األدوات التي يستعيف بيا الباحث في جميع البيانات التي تعينو في دراستو التي ىو بصدد 

 القياـ بيا، نجد السجالت والوثائؽ.

فبعد اختيار والوثائؽ، يأتي دور معالجة محتواىا والمعمومات والمعطيات الموجودة فييا، مع احتراـ 

وذلؾ بوضع مالحظات وممخصات واالقتباس الجزئي، وأخذ المعطيات  فعال كتاب ىذه الوثائؽ والمراجع،

 (1) الرقمية والتعاريؼ.

                                                           
 لمزيد مف التفصيؿ أنظر: ((1

Mezegue M’Akué Joel Jadot, la methodologie documentaire comme base d’un travail scientifique, 

L’Harmattan, paris, 2009, p66 
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فال تخفى أىمية الوثائؽ والسجالت في البحوث االجتماعية واإلنسانية عند كؿ باحث فييا، وذلؾ 

كمو لمكشؼ عف بعض جوانب الموضوع التي يصعب مالحظتيا والكشؼ عنيا عف طريؽ األدوات السالفة 

لذكر، ولقد استخدمنا ىذه األداة لإلطالع عمى الكثير مف البيانات والمعمومات حوؿ تطور المنظومة ا

التربوية في الجزائر مف خالؿ التقارير واإلحصاءات، وىي بالتأكيد التي تدخؿ في نطاؽ بحثنا كذلؾ التي 

 .تتعمؽ بمختمؼ اإلحصائيات والتقارير
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 تمييد
 

في ذلؾ عمى سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى تحميؿ الجداوؿ وتفسير البيانات الميدانية معتمديف 

 إجابات المبحوثيف وما نتج عف استخداـ أدوات جمع البيانات األخرى.

ننسى أف نوظؼ كؿ ما يخدـ الدراسة وما جاء في جانبيا النظري، فتحميؿ الجداوؿ يتطمب ف دوف أ

 يوظفيا الباحث لضماف سبلمة طرحو النظري بما وجده في جانبو الميداني.إيجاد تقنيات 

، خاصة في تفريغ البيانات وتحميؿ وفي دراستنا ىذه سنحاوؿ أف ضمف أقساـ الشؽ الميداني

نجد سبؿ تفسير الواقع المعاش بناء عمى الطرح النظري المتبنى في األطروحة، وأوؿ ما سنبدأ  أف الجداوؿ

 :لجداوؿ المتعمقة بالبيانات الشخصية لممبحوث وتحميميابو ىو تفريغ ا

 
 وتحليلها للمبحوثين ةــــــالعامداول المتعلقة بالبيانات ــــتفريغ الج :أوال
 

 يبين جنس المبحوثين 10جدول رقم
 

 العينة
 

 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 43% 243 56% 98 43% 72 33% 73 ذكر
 57% 324 44% 77 57% 96 67% 151 أنثى

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة 423الفئة المنوالية ىي األنثى بػ:

 
 مف الجدوؿ أعبله يتبيف لنا أف:

النسبة اإلجمالية  وفي كؿ المستويات ىف مف فئة اإلناث إذ وصمت الغالبية العظمى مف المبحوثيف

، وبشيء مف التفصيؿ نقوؿ بمغت نسبة %34مقارنة بنسبة الذكور التي ىي  %75لمعنصر النسوي
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وفي المرحمة المتوسطة ، %44مقارنة مع الذكور الذيف بمغت نسبتيـ%75اإلناث في المرحمة االبتدائية 

 .%34أما الذكور فنسبتيـ %75ىي الجنس الغالب إلىوصمت نسبة اإلناث التي 

بينما ىي في المرحمة الثانوية عمى النحو التالي الذكور وىـ الفئة الغالبة عمى عكس المرحمتيف 

. وبالتالي فأعمى نسبة تحتميا فئة اإلناث في %33أما اإلناث فنسبتيـ %77السابقتيف وصمت نسبتيـ 

وسبب ذلؾ يعود إلى التحوالت التي قطاع التربية موجودة في المرحمة االبتدائية ثـ المتوسط  فالثانوي، 

عرفيا المجتمع الجزائري الذي اعتمد سياسة فتح المجاؿ أماـ البنت سواء في التعمـ أو العمؿ، لذا فإنو 

كما أف الجزائر تريد مشاركة لمرأة قد استطاعت فرض نفسيا في قطاعات عدة، ليس غريبا أف نرى أف ا

فما بالؾ  المرأة مشاركة كاممة في وضع وتنفيذ السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز تنمية الموارد البشرية؛

 راىقة.بقطاع التربية الذي يحتاج إلييا أكثر عند التعامؿ مع الطفؿ في مرحمة الطفولة المبكرة والم

ومرد ذلؾ كأكثر تفصيؿ إلى أف غالبية الناجحيف في شيادة البكالوريا وخاصة في السنوات األخيرة 

عرفت اكتساح البنات لقوائـ الناجحيف وبتقدير كبير والذيف يمتحقوف بالتخصصات األدبية التي مف خبلليا 

في مدرجات الجامعة التي تمد  حظناهيمكنيـ االلتحاؽ بوظيفة التعميـ ىـ مف فئة اإلناث، وىذا ما ال

 القطاعات الحيوية في المجتمع بالموارد البشرية الخاصة بو.

ونزيد عمى ذلؾ فنقوؿ أف التعميـ يعد األعماؿ التي تكوف أكثر مبلءمة ألحد الجنسيف كما أف بعض 

لمرحمة ال يفضؿ مزاولة مينة التعميـ العتبارىا مينة نسائية أكثر منيا ذكورية خاصة في ا الذكور

 االبتدائية. 

إال أف ىذا المؤشر أال وىو طغياف عنصر اإلناث عمى القطاع لو مف السمبيات ما يستدعي ذكرىا 

وبإلحاح، ومف بيف السمبيات نجد وحسب الكثير مف العارفيف أف المرأة غير قادرة عمى تحمؿ الكثير مف 

خاصة د الغيابات إما بسبب المرض )في عداألعباء خاصة إذا كانت أـ أو زوجة، وىي أكثر مف الرجؿ 

يوما وقد تزيد( أو ظروؼ عائمية فيذا يفرض  89عطمة األمومة التي تستفيد منيا بعد الوالدة والمقدرة ب
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عمى اإلدارة التعامؿ معيا بطريقة مختمفة نوعا ما خاصة مع بداية السنة أو في نيايتيا أيف تكثر حاالت 

ارتفاعا في درجات الحرارة مع بداية فصؿ الصيؼ الذي يأتي مع التغيب خاصة وأف منطقة بسكرة تشيد 

حموؿ شير ماي إف لـ نقؿ قبؿ ذلؾ، إضافة إلى اعتذار الكثير مف األستاذات عمى عممية الحراسة التي 

تقررىا الجية المختصة خاصة في شيادة البكالوريا أو غيرىا مف االمتحانات أو المسابقات الخاصة 

 (1).عميـبقطاع التربية والت

إف السبب الرئيس حسب بعض المقاببلت التي أجريناىا أثناء جمع البيانات الخاصة بالدراسة بينت 

أف عمؿ المرأة ىو ناتج عف عدـ وظيفية أو عجز رب األسرة ) الرجؿ عمى وجو الخصوص في تمبية 

وباألخص ما تعمؽ بتعمـ الحاجات المتزايدة( لتجد المرأة نفسيا مضطرة إلى تقديـ يد المعاونة المطموبة 

األبناء الذي أصبح يتطمب الكثير منذ السنوات األولى مف تعميميـ، لذا فتكاثؼ جيود الوالديف بيدؼ 

 تأميف الماؿ الذي يمكف أف يوفر االستقرار الذي ينتج عنو الجو السميـ لمتمدرس دوف عراقيؿ مادية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ىذه المعمومات قدمت لي مف طرؼ أكثر مف مدير متوسطة وابتدائية بوالية بسكرة، خبلؿ المقابمة التي أجريت معيـ في ((1

 22/27/2222إلى  22/27/2222خبلؿ الفترة الممتدة مف مكاتبيـ 
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 يبين سن المبحوثين 10جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 24% 134 11% 20 23% 39 34 % 75 30ػ24
 28% 160 19% 34 26% 43 37% 83 37ـ31
 24% 137 37% 64 31% 52 9% 21 44ػ38
 24% 136 33% 57 20% 34 20% 45 فما فوؽػ 45

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة272بػ 45ػ42الفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي

 لمفئة المنوالية 43مركز الفئة ىو 

سنة،  45ػ 42جاء في الجدوؿ أعبله مف أرقاـ بيف أف الغالبية سف العينة يتراوح أعمارىـ بيف  ما

.أما باقي الخانات فقد تساوت فييا النسب بعد %29وىذا ما ظير في النسبة الكمية لمعينة والتي وصمت

 .%23التقريب لمعدد الصحيح ووصمت إلى 

مرحمة االبتدائية عمى الترتيب التالي: أعمى نسبة وبالتفصيؿ لكؿ مرحمة نقوؿ جاءت نسب خانة ال

، %45وقدرت نسبتيا 45ػ42لدى معممي)أساتذة( التعميـ االبتدائي كانت لمخانة التي تحوي الفئة العمرية

، أما التي جاءت بعدىا مباشرة فيي %43بنسبة قدرت بػ  42ػ23وغير بعيدة عنيا جاءت الفئة العمرية

 كانت لمخانة المتضمنة الفئة  %28، أما أخيرا فنسبة %22ووصمت نسبتيـ ػ فما فوؽ37 الفئة العمرية

 .33ػ49العمرية

 ثـ مرحمة التعميـ المتوسط فقراءتو عمى الترتيب التالي:

%، 26ونسبتيا 37ػ31الفئة العمرية، ثـ 33ػ49ىي أعمى نسبة في المرحمة ىي لمفئة العمرية 42%

 %20فما فوؽ وصمت 45 لفئة العمريةأخيرا نسبة ا، %23 فبمغت 30ػ24الفئة العمريةأما نسبة 
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%لمفئة 45أخيرا جاءت المرحمة الثانوية بنسب ىي عمى الترتيب اآلتي: أعمى نسبة قدرت بػ

، %19التي نسبتيا 37ػ31، فالفئة العمرية%33فما فوؽ والبالغة 45الفئة العمريةثـ نسبة ،33ػ49العمرية

 .%11نسبة قدرت بػ تحصمت عمى 30ػ24أخيرا الفئة العمرية 

مرحمة التعميـ الثانوي الحظنا وىناؾ نسبة ال يستياف بيا مف األساتذة ما يزالوف في أماكف  في

سنة، وىذا نرده إلى عوامؿ عدة أبرزىا أف جميع األساتذة ىـ مف سكاف الوالية وليـ  37العمؿ يفوؽ سنيا 

 .يحتاج إلييا كؿ أستاذ قد استفاد منيا فترة طويمة في مينة التدريس بمعنى أف حركة االنتقاؿ التي

وتأتي ىذه المرحمة بعد مرحمة الثبات واالستقرار الميني، حيث يكوف فييا الفرد قد ثبت أقدامػو فػي 

عالػـ العمػؿ جيدا ويحاوؿ في ىذه المرحمة تحقيؽ مستوى راؽ مف األداء الميني واستيعاب كؿ ما ىو 

نظرا "أو الوظيفة وعادة ما يطمؽ عمى ىؤالء األفراد " الخبراء جديد وتدريب صغار الممتحقيف بالمينة

 لخبرتيـ الجيدة في المينة والتعامؿ مع التبلميذ خاصة في مرحمة المراىقة التي تختمؼ مف فرد آلخر.

مف خبلؿ ىذا نستنتج أف غالبية أفراد عينة البحث مف جميع الفئات تمثؿ عنصر  وكتحميؿ نقوؿ أف

. وسبب ظيور ىذه النسب وبيذا (1)ه الفئة تتمثؿ في >>مرحمة التقدـ والرقي<<الشباب، حيث أف ىذ

الترتيب مرده إلى سبب واحد ىو التكويف الجديد الذي تمقاه أفراد العينة إذ يكفي أف تتحصؿ عمى شيادة 

حامؿ الميسانس بعد ثبلث سنوات مف التعميـ بعد تطبيؽ النظاـ الجديد في التعميـ العالي وبو يحؽ لكؿ 

لمشيادة أف يجتاز امتحاف القبوؿ لمحصوؿ عمى منصب شاغر، مع ارتفاع عدد الناجحيف في البكالوريا 

وألوؿ مرة، دوف أف ننسى سياسة التوظيؼ الذي اعتمدتيا الوزارة بسبب ارتفاع عدد التبلميذ وتوفر 

 خامسة والعشريف.مناصب العمؿ، جعؿ الكثير مف األساتذة يمتحقوف بمينة التدريس وىـ دوف سف ال

                                                           
 .455، ص 2222، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة، عمم نفس النمو المتقدم"" ، نظريات النمومحمد السيد عبد الرحماف، ((1
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أما تناقص النسب كمما زاد السف فمف بيف تفسيراتو أف الكثير مف األساتذة يسعوف لمحصوؿ إما 

عمى منصب مستشار تربوي أو ناظر أو مدير مؤسسة تربوية أو مفتش لممرحمة التعميمية التي كاف يدرس 

 بيا. 

لى جانب ىذا وكمو نقوؿ أف سف المعمـ أو األستاذ قد يكوف ع امبل ىاما في الدور الذي يمعبو وا 

الشباب ىي أغمى فترة في حياة اإلنساف، وىـ أغمى ثروة وقيمة في حياة فترة إف داخؿ حجرة الدرس. 

إف أىمية الشباب في الحاضر والمستقبؿ نابعة مف أىميتو  المجتمع وليـ المكانة الكبرى في حياة األمة.

 فيو القوة والحيوية والحماسة.عمى الدواـ لما لو مف أثر في حياة اإلنساف 

 

ىذا إلى جانب أف معدؿ عمر المشاركة في األنشطة االجتماعية يختمؼ حسب الفئات العمرية، إذ 

يتطمب التعميـ عمرا معينا بيف فترة الشباب والكيولة، ألنو اختصاص فكري جسدي في آف واحد، كما أنو 

 المجاؿ.  يحبذ عمرا أكبر نوعا ما مف أجؿ اكتساب خبرة في ىذا
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 يبين الحالة المدنية المبحوثين 10جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 25% 142 15% 27 %26 43 32% 72 أعزب
 43% 243 53% 92 49% 83 30% 68 متزوج
 22% 124 19% 34 19% 32 26% 58 مطمؽ
 10% 58 13% 22 %06 10 12% 26 أرمؿ

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 

 مفردة 234متزوج بػخانة الفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي 
 

مف خبلؿ البيانات المعطاة في الجدوؿ، يمكف القوؿ أنيا متباينة كثيرا خاصة إذا ما قورنت 

مف معممي المرحمة االبتدائية ىـ مف فئة العازبيف وثـ تأتي فئة % 42بالمراحؿ فقد وجدنا أف ما نسبتو

 22فئة المطمقيف، بينما المبحوثيف األرامؿ فبمغت نسبتيـ %27لتأخذ نسبة % 42المتزوجيف والتي قدرت بػ 

% 
 أما المرحمة المتوسطة فيي بالقراءة التالية:

، وبنسبة أقؿ جاءت %38، أما أعمى نسبة فيي لممتزوجيف وبمغت النسبة%27ازبيفبمغت نسبة األفراد الع

 لؤلرامؿ. % 27، أما أقؿ نسبة ليذه المرحمة فيي% 28نسبة المطمقيف بػ 

 وعف المرحمة الثانوية فيي عمى النحو التالي:

وبنسبة أقؿ  %، 74%، أما أعمى نسبة فيي لممتزوجيف وبمغت النسبة27العازبيف األفرادة ببمغت نس

 % لؤلرامؿ. 24%، أما أقؿ نسبة ليذه المرحمة فيي 28جاءت نسبة المطمقيف بػ 

مما الشؾ فيو أف الحالة المدنية لممبحوثيف الذيف ىـ مف فئة المتزوجيف ليا انعكاس عمى الحالة 

 النفسية واالجتماعية لممورد، وىذا طبعا لو دور عمى النجاعة الخاصة بأدائو وكفاءتو.
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( والذي وجدنا فيو أف غالبية المبحوثيف إناث تصبح الوضعية 22ا عمى نتائج الجدوؿ رقـ )بناء

في  مصطفى عوفيحيث يذكر الدكتور تعقيدا ألنو سيكوف ليا أكثر مف عبئ ومسؤولية،  أكثر االجتماعية

مف النساء العامبلت لدييف انعكاسات  %75.29نتائج أطروحة الدكتوراه التي أنجزىا أف ما نسبتو 

اجتماعية ونفسية عمى عمميف خاصة لما أشار إلى دوافع خروجيف لمعمؿ والصعوبات التي يواجينيا 

خاصة األـ، وىذا نتيجة لمسؤولياتيا في البيت والعمؿ مما يعكس أثره عمى العمؿ ويؤدي إلى صعوبات 

 (1)مؿ.عدـ التوفيؽ بيف متطمبات األسرة ومتطمبات الع

أف معاناة القطاع ككؿ مف معاناة الفئة الغالبة فيو، ألف لممرأة العاممة خصوصية في  لذا نجد

 التعامؿ معيا عمى الصعيد الميني. 
 

 يبين إذا كان لممبحوثين أطفال  10جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 81% 343 89% 132 71% 89 80% 122 نعم
 19% 82 11% 16 29% 36 20% 30 ال

 %100 425 %100 148 %100 125 %100 152 المجموع
 مفردة 434الفئة المنوالية ىي خانة نعـ بػ 

 
 في الجدوؿ أعبله نجد أنو:

 
فميس ليا  %22أجابت بأف ليا أطفاؿ، والبقية والمقدرة بػ  %92في المرحمة االبتدائية: نجد ما نسبتو 

مف مفردات  %52بالنسبة لممرحمة المتوسطة فنفس الشيء حيث  مفردة. 272أطفاؿ، مف مجموع قدره 

                                                           
، أطروحة دكتوراه غير الوضع االجتماعي لممرأة العاممة في القانون الجزائري المعاصرمصطفى عوفي، أنظر نتائج أطروحة ((1

 .2224،2222منشورة، جامعة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية 
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ليا أطفاؿ  %98فميس ليا أطفاؿ. أما مرحمة التعميـ الثانوي فقد وجدنا %28عينة المرحمة ليا أطفاؿ بينما

 فميس ليا أطفاؿ. %22بينما ما نسبتو

 ا الكمية والمتزوجيف أو أرامؿ أومف عينتن %92كقراءة عددية لمعينة اإلجمالية نقوؿ أف ما نسبتو

 327ليس ليا أطفاؿ مف المجموع الكمي والمقدر بػ  %28مف ليـ أطفاؿ، بينما البقية والمقدرة بػ  مطمقيف

 مفردة.  

اة الدنيا، كما أنيـ في الغالب مصدر دافعية في أف وجود أبناء في األسرة أمر ميـ فيـ زينة الحي

يتضح لنا أف غالبية مفردات عينة ( 4رقـ)العمؿ، وارتباط تحميؿ ىذا الجدوؿ بتحميؿ الجدوؿ الذي سبقو 

دراستنا ليا أطفاؿ، مما يتطمب منيا العمؿ أكثر لتحسيف وضعيتيا خاصة وأف وجود األطفاؿ يزيد مف 

ذا ما كانو و  مصاريؼ األسرة.  ا في سف التمدرس فإف ميزانية األسرة سوؼ تختؿ بشكؿ كبير. ا 
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 يبين عدد أطفال المبحوثين في حالة أن لدييم  10جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 %47 162 34% 45 21% 19 80% 98 3ـ1
 %39 134 51% 67 60% 53 12% 14 6ػ4
 %14 47 15% 20 19% 17 08% 10 9ػ7

 %100 343 %100 132 %100 89 %100 122 المجموع
 مفردة272بػ  4ػ2الفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي

 . 2مركز الفئة ىو 

 جاءت القراءة العددية لمجدوؿ عمى النحو التالي:

 7ػ3. والذيف لدييـ مف%92 4ػ2في المرحمة االبتدائية وصمت نسبة األفراد الذيف لدييـ مف 

، وعميو فأعمى نسبة كانت لممفردات المتزوجة والتي %29بمغت  8ػ5، بينما النسبة في خانة%22أطفاؿ

 أطفاؿ. 4و 2ليا أطفاؿ وعدد أطفاليا بيف 

 لي:أما في المرحمة المتوسطة فكانت عمى النحو التا

 8ػ5، أما نسبة مف لدييـ % 72أطفاؿ نسبتيـ 7ػ3.بينما الذيف لدييـ %22ىي  4ػ2نسبة مف لدييـ 

 . % 28فيي

%، أما 72أطفاؿ نسبتيـ  7ػ3%.بينما الذيف لدييـ 43ىي  4ػ2نسبة مف لدييـ أما التعميـ الثانوي ف

 .% 27فيي 8ػ5نسبة مف لدييـ 

 اإلجمالية فنقوؿ أف نسبيا جاءت عمى الترتيب التالي: نأتي لعينتنا

%، أما نسبة مف لدييـ 48أطفاؿ نسبتيـ  7ػ3%.بينما الذيف لدييـ 35ىي  4ػ2فنسبة مف لدييـ 

 .% 23فيي 8ػ5
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وقد يمعب تعمـ المرأة وخروجيا إلى العمؿ وظيور ازدواجية الدور لدييا عامبل ميما ساىـ بقدر 

نحو االنخفاض مف خبلؿ إتباع سياسة تنظيـ النسؿ لصعوبة رعاية األطفاؿ  كبير في اتجاه الخصوبة

لما تنقضي عطمة  واالىتماـ الكافي بيـ، كذلؾ صعوبة وجود مكاف آمف ليـ بعد التحاؽ المرأة بمقر عمميا

دور الحضانة ترفض استقباؿ الرضع دوف ستة أشير وىذا ما تقوـ بو  مفاألمومة إذ في الغالب الكثير 

إلى ذلؾ المصاريؼ الكثيرة التي تثقؿ كاىؿ األسرة أكثر إذ أضعؼ مصروؼ يعطى ليذه المؤسسات زد 

المجتمع  و، أيضا ما يعرفيصؿ إلى أربعة آالؼ دينار جزائري دوف احتساب بعض المصاريؼ الزائدة

ؿ مف الجزائري مف أحداث كاالختطاؼ واالعتداء عمى القصر التي نقرأ عنيا في الجرائد اليومية جع

األسرة الجزائرية تعيد التفكير مميا في عممية اإلنجاب، خاصة إذا لـ يوجد مف ييتـ بالطفؿ عمى األقؿ 

أثناء دخولو وخروجو مف المؤسسات التربوية إذا كاف في سف التمدرس، ضؼ إلى ذلؾ الحالة االقتصادية 

أسعار استقباؿ األطفاؿ فييا  لؤلسرة ال تتحمؿ أف تزيد عمييا أعباء مصاريؼ دور الحضانة التي تعرؼ

 ارتفاعا كبيرا. 
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 يبين طبيعة التكوين األكاديمي لممبحوثين 10جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 %61 343 37 % 65 48% 81 88% 197 خريج جامعة
خريج معيد أو 
 مدرسة عميا

27 %12 87 %52 110 %63 224 39% 

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة 434ب خريج جامعة الفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي

 
كقراءة سريعة وبمغة األرقاـ لكؿ مرحمة نقوؿ أف ما نسبتو مف معممي المرحمة االبتدائية والمقدرة 

ىـ مف خريجي المعاىد التكوينية )التكنولوجية( % 22، والبقية والذيف نسبتيـخريج جامعة ىـ مف فئة99%

مف أساتذة التعميـ  %72سابقا أو المدارس العميا، أما المرحمتيف المتبقيتيف فقد وجدنا العكس إذ أف 

فيـ مف  % 39، أما المدارس العمياخريجي المعاىد التكوينية )التكنولوجية( سابقا أو  المتوسطة ىـ مف

خريجي المعاىد  مف أساتذة المرحمة ىـ مف %74خريجي الجامعة، ونفس الشيء مع المرحمة الثانوية فػ

 فيـ خريجو جامعة. % 45و التكوينية )التكنولوجية( سابقا أو المدارس العميا

 فيي مف فئة %48، أما %72 عموما عينتنا الكمية ىي مف فئة خريجي الجامعة ونسبة ذلؾ

 .خريجي المعاىد التكوينية )التكنولوجية( سابقا أو المدارس العميا

مف العوامؿ التي ليا بالغ األثر عمى الكفاءة المينية نجد التكويف األكاديمي لممدرس الذي يمعب 

إلى أف  دورا ىاما في نوعية المعمومات وكذا فنيات التعامؿ مع التبلميذ وحسف أداء الوظيفة، وىذا راجع

العمـ في تطور سريع والمعمومات دائمة التجديد، ويعد التعميـ بمستوياتو وأشكالو العديدة تأىيبل لمعمؿ 

والحياة، فكؿ مينة أو وظيفة تتطمب تعميما وتدريبا مف مستوى معيف، وغالبا ما تتطمب وظيفة التعميـ 

 معارؼ وميارات اختصاصية. أعمى مستوى تعميمي أال وىو الجامعي بطبيعة الحاؿ ألنيا تتطمب
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ورغـ األىمية الكبرى لنوعية التكويف الذي تمقاه المدرس إال أننا وجدنا بعد تفريغ البيانات، أف 

، أما خريجي 775مدرسا مف أصؿ  434النسب األكبر عادت خريجي الجامعة، فبمغ عددىـ اإلجمالي 

و أي الفارؽ ليس كبيرا بيف العدديف لكنو ، وى223المعاىد التكنولوجية أو مدراس فكاف عددىـ اإلجمالي

 ميـ مما يجعمنا نقوؿ أف المدرس الجزائري يحتاج إلى الكثير مف إعادة النظر في تكوينو األكاديمي.

ومف خبلؿ اآلراء التي رصدناىا تبيف لنا أف كثير مف المدرسيف الذيف ليـ تكويف في المعاىد أو 

الشؽ النظري في تكوينيـ إذ يتميز تكوينيـ بالعديد مف المدارس قد كاف الشؽ التطبيقي أطوؿ مف 

حصص التربص ووجود مادة عمـ النفس بشكؿ موسع خاصة المتعمقة عمـ نفس الطفؿ والنمو، ىذا إلى 

مما يجعميـ قادريف ولو نسبيا عمى تطبيؽ مبدأ (1)جانب باقي المواد التي تكوف الجزء النظري لمتكويف

عقاب إلى العمميات السموكية التي تعمؿ فييا مثيرات بيئية، تحث بعد السموؾ الثواب والعقاب فقد يشير ال

 عمى تقميؿ احتماالت حدوث ىذا السموؾ في المستقبؿ. 

بينما (2)والعقاب قد يتـ بإضافة مثير منفر بعد السموؾ مباشرة أو عف طريؽ إزالة مثير إيجابي

بالشؽ النظري أكثر مف التطبيقي، خاصة الذيف لـ األساتذة الذيف ليـ تكويف جامعي فإف تكوينيـ يمتاز 

يدرسوا مادة المنيجية وعمـ النفس البيداغوجي التربوية التي ىي مف أىـ المقاييس التي يجب عمى كؿ 

مدرس أف يدرسيا ميما كانت المادة التي يتكوف فييا، إال أنو ال وجود ليذه المقاييس في االختصاصات 

كتخصص الرياضيات والفيزياء والعمـو  ولة مينة التدريس في المستقبؿ.الجامعية التي يمكف ليا مزا

الطبيعية، ونفس الحديث سيكوف مع تكويف أساتذة التعميـ االبتدائي رغـ أف الوزارة تولي خريجي المدارس 

العميا فرص االلتحاؽ بمناصب التدريس قبؿ خريجي الجامعة، لذا بدأ االىتماـ بيذه النقطة وذلؾ بوضع 

الحصوؿ عمى شيادة البكالوريا كشرط ضروري لبللتحاؽ بمينة التدريس، بغية جعؿ القطاع أكثر  شرط
                                                           

ىذه المعمومات مقدمة مف طرؼ أستاذة في التعميـ المتوسط أجريت معيا حوار بمتوسطة يوسؼ العمودي بتاريخ عمى ((1
 صباحا.22-8الساعة 2222ػ 27ػ22

 .18ص 2001مركز اإلسكندرية لمكتاب، مصر، ، فن التعامل مع الطفلسموى محمد عبد الباقي، ((2
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عصرنة بفضؿ إطاراتو التي تمتمؾ لمعمومات حديثة نوعا ما، فالمعمومات التي قد حصؿ عمييا المدرس 

ع المفتش قديمة مع العمـ أف حصص الرسكمة قميمة جدا، وكذا ندرة الندوات التي يجرييا المدرسوف م

ألسباب عديدة ومتنوعة، ىذا إلى جانب نقص االجتماعات التي تبرمجيا المؤسسة لممدرسيف فيما بينيـ 

األمر الذي يجعؿ المدرس يحاوؿ بجيده الخاص إعادة تكويف نفسو وبوسائمو الخاصة، أو االستعانة 

الكثير مف الجيد عمى  بزمبلئو في المؤسسة والذيف لدييـ سنوات أكثر في التدريس مما يجعمو يضيع

 حساب التمميذ خاصة وىذا مؤشر مف شأنو أف يشكؿ مشكمة حقيقية أماـ المدرس والتمميذ عمى حد سواء. 

مف  أيضا اختبلؼ التكويف بيف الجامعة والمؤسسة المتخصصة في تكويف األساتذة يكمف في أف

 التحكـ في عممية التعميـ تحكما جيدا مفال بد لو مف أنو  التربوية التعميمية نجاح المعمـ في ميمتو شروط

يفيات تحضير الدروس معرفتو الدقيقة بك:جزئية قد ال يعرفيا خريج الجامعة العادية وتكمف في خبلؿ

عدادىا، حي  إعداد الدروس خطوة أساسية لنجاحو، فالمدرس الذي يدخؿ القسـ دوف أف تكوف لديوأف  ثوا 

مرحمة إعداد الدروس  خبلؿف ،سبلح الذي يدخؿ المعركة دوفكدرس الذي ينوي القياـ بو، خطة واضحة لم

الوصوؿ إلييا عند إلقائو الدرس  السموكية التي يرغب فيو يتمكف المعمـ مف تحديد األىداؼ التعميمية 

التحكـ في تحديدىا وصياغتيا صياغة واضحة  فاألىداؼ تختمؼ مف درس إلى آخر، والبد لممعمـ مف

 دقيقة

حميؿ ىذا الجدوؿ يمكف القوؿ أف تكويف المدرس الجزائري ال يزاؿ بحاجة إلى وكنتيجة عامة مف ت

الكثير مف الدعـ إذ بسببو يبقى مشكؿ الضعؼ متوارثا مف جيؿ إلى جيؿ، فبل خريج المعاىد والمدارس 

أصبحت لو المعمومات الجديدة والعصرية وال خريج الجامعة ىو المدرس الذي نتمنى أف نجده يدرس أبناء 

مستقبؿ، فكمنا عمى عمـ بالمسار التعميمي لمطالب الجامعي ويكوف األمر أكثر تعقيدا إذا وجد في المسار ال

لمطالب فترات طوية مف اإلضرابات التي قد يقوـ بيا الطمبة أو األساتذة وىذا ما جعؿ  يالتعميم
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ف لكؿ اإلطارات اإلصبلحات األخيرة تولي ىذه النقطة أىمة بالغة، خاصة مف ناحية إعادة التكوي

 الموجودة في القطاع.

 
 وظيفتو الحالية في يبين عدد السنوات التي قضاىا المبحوث  10جدول رقم

 
 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 7أقؿ مف 
 سنوات

68 %30 41 %24 24 %14 133 %24 

أقؿ مف 
 سنوات22

34 %15 02 %01 56 %32 92 %16 

أقل 
 سنة00من

44 %20 68 %41 65 %37 177 %31 

أقؿ 
 سنة22مف

56 %25 34 %20 09 %05 99 %17 

أكثر 
 سنة22مف

22 %10 23 %14 21 %12 66 %12 

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة 177بػ سنة27أقؿ مف الفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي

 
 جاءت بيانات في ىذا الجدوؿ عمى الترتيب التالي:

 فيما يتعمؽ بالمرحمة االبتدائية جاءت عمى النحو التالي:

سنة 15، أما خانة أقؿ مف15%سنوات فيي10، أما نسبة خانة أقؿ مف 30%سنوات نسبتيا 5أقؿ مف 

سنة فيي 20، أخيرا فنسبة خانة أكثر مف25%سنة فيي20، لتكوف نسبة خانة أقؿ مف20%فنسبتيا

%10         . 
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 :أما المرحمة المتوسطة فنسب إجابات مفرداتيا ىي

سنة 15، أما خانة أقؿ مف01%سنوات فيي10، أما نسبة خانة أقؿ مف 24%سنوات فنسبتيا 5أقؿ مف 

سنة فيي 20، أخيرا فنسبة خانة أكثر مف20%سنة فيي20، لتكوف نسبة خانة أقؿ مف41%فنسبتيا

%14    . 

 لتأتي المرحمة الثانوية ىي األخرى بالترتيب التالي:

سنة 15، أما خانة أقؿ مف32%سنوات فيي10، أما نسبة خانة أقؿ مف 14%سنوات فنسبتيا 5أقؿ مف 

سنة 20، أخيرا فنسبة خانة أكثر مف05%سنة فيي20، لتكوف نسبة خانة أقؿ مف37%فنسبتيا

 .       12%فيي

 ة اإلجمالية عمى النحو التالي: لتكوف العين

سنة 15، أما خانة أقؿ مف16%سنوات فيي10، أما نسبة خانة أقؿ مف 24%سنوات فنسبتيا 5أقؿ مف 

سنة 20، أخيرا فنسبة خانة أكثر مف17%سنة فيي20، لتكوف نسبة خانة أقؿ مف%31فنسبتيا

 . 12%فيي

تدؿ عمى طوؿ فترة التجربة التي قضاىا  في مينة التعميـ تعد الخبرة ميمة جدا وكتعريؼ نقوؿ أنيا

حصيمة ىذه التجربة المينية، وغالبا ما تحدد بسنوات العمؿ ويضاؼ ىي أيضا المورد في مجاؿ عممو، و 

ية التي أخذىا خبلؿ عممو وىذا ما تإلييا إنتاج المورد البشري أثناء ىذه الفترة والمكتسبات المعرفية والميار 

ت الخدمة بصورة أفضؿ، وفي وظيفة التعميـ نجد إنتاج المورد البشري الخبرة تتميز عف سنوا يجعؿ

)األستاذ( كإنتاج الحوليات المتعمقة بتماريف ومسائؿ دروس السنوات المصيرية في التعميـ الجزائريػ شيادة 

التعميـ المتوسط، شيادة البكالورياػ وأىـ عنصر حسب رأينا ىو سمعة األستاذ وسط مجتمعو، فسمعة 

 اذ ىي ما يخرج بو مف حياتو المينية ككؿ.األست
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سنة تدريس وىي فترة ليست بالقصيرة حتى  27لقد جاءت غالبية العينة ممف لدييـ خبرة تقؿ عف 

تجعؿ مف المورد البشري محؿ الدراسة مطمع عمى كؿ ما لو عبلقة بوظيفتو وكؿ جديد فييا، خاصة ما 

يجاد مواطف الضعؼ تعمؽ باإلصبلحات ومختمؼ المناشير والقرارات و  بالتالي يكوف قادرا عمى مناقشتيا وا 

والقوة فييا، كما أف الخبرة ستجعمنا نحمؿ بعض الجداوؿ القادمة بكؿ سيولة ويسر إذ عف طريقيا سنتعرؼ 

 عمى أف المبحوث عمى دراية بخبايا وظيفتو أو ال.

سبيا الموظؼ في الترقية في ف الخبرة المينية التي اكتتثموتجسد تت الخبرة المينيةأخيرا نقوؿ أن

 ، التي يحصؿ عمييا وىذا ما سنعرفو في تحميؿ الجدوؿ المتعمؽ بالترقية الحقا.الدرجة

 
 يبين عدد األقسام التي يدرسيا األستاذ 10الجدول رقم 

 
 العينة

 اإلجابة
 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية

 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت
 49% 280 25% 43 15% 25 95% 212 4ػ2
 51% 287 75% 132 85% 143 05% 12 7ـ5

 100% 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة 287بػ 7ػ5الفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي

 
 أقساـ. 7مركز الفئة ىو 

 القراءة الرقمية ليذا الجدوؿ ىي عمى النحو التالي:

تراوح عدد األقساـ %7أقساـ، أما 3و 2عدد أقساميا تتراوح بيف %87 نسبة المعمميف :المرحمة االبتدائية

 أقساـ. 5و 7التي تدرسيا بيف 

%تراوح عدد األقساـ التي  97أقساـ، أما3و 2%عدد أقساميا تتراوح بيف 27أما المرحمة المتوسطة فػ

 .أقساـ 5و 7تدرسيا بيف 
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%تراوح 57أقساـ، أما 3و 2%عدد أقساميا تتراوح بيف 27التعميـ الثانوي جاءت نسبيا كاآلتي:  مرحمة

 .أقساـ 5و 7عدد األقساـ التي تدرسيا بيف 

%تراوح 72أقساـ، أما 3و 2%عدد أقساميا تتراوح بيف 38العينة ككؿ نسبيا فيما يخص ىذا الجدوؿ ىي: 

 .أقساـ 5و 7عدد األقساـ التي تدرسيا بيف 

إف كثرة األقساـ خاصة في المرحمة المتوسطة والثانوية تجعؿ مجيود األستاذ مشتت، أيضا رتابة 

العمؿ اليومي إذ أف األستاذ تجده يعيد نفس الدرس وشرحو أكثر مف مرتيف في اليـو ستشعره بعد فترة 

 قصيرة بالفتور.

مبي عمى تبلميذ المرحمة االبتدائية كما أف لكثرة األقساـ التي يدرسيا األستاذ في االبتدائي تأثير س

ومكاف جموسو أشعره ذلؾ أكثر بالراحة  اسمورغـ أنيا ليست كبيرة في جدولنا، فالتمميذ كمما حفظ المعمـ 

 عمى أف المعمـ يوليو اىتماـ وأىمية سواء داخؿ القسـ أو خارجو.والثقة 

دوامة الرتابة إذ أنو وحسب وىذا مؤشر عمى ضعؼ الوضعية المينية لؤلستاذ خاصة أنو يدخؿ في 

مركز الفئة، أف كؿ مدرس عندنا يدرس ستة أقساـ فيذا معناه أف كؿ درس يعيده أكثر مف مرتيف وىذا 

 أمر مرىؽ لو.  
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أدت الظروف المعيشية إلى زيادة تدهور  :الفرضية األولىأسئلة ب المتعلقة بياناتالتحليل  ثانيا:

 الوضعية االجتماعية للموارد البشرية العاملة بقطاع التربية والتعليم 

 
 يبين كيف يرى المبحوثين الراتب الذي تتقاضوه 10جدول رقم

 
 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 00% 00 00% 00 00% 00 00% 00 كاؼ
 17% 94 30% 52 14% 23 08% 19 نوعا ما

 83% 473 70% 123 86% 145 92% 205 غير كاف
 100% 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع

 مفردة 473بػ  غير كاؼ الفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي
 

 بيانات الجدوؿ أعبله تبيف أف:

أغمب مفردات ىذه المرحمة أكدت أف الراتب غير كاؼ ووصمت  بالنسبة لممرحمة االبتدائية نجد:

 ، بينما ىي منعدمة أماـ خانة كاؼ.%29أما التي قالت أنو نوعا ما فنسبتيا%82النسبة بػ 

 أغمب مفردات ىذه المرحمة أكدت أف الراتب غير كاؼ ووصمت النسبة بػ أما مرحمة التعميـ المتوسط

 %، بينما ىي منعدمة أماـ خانة كاؼ.23%أما التي قالت أنو نوعا ما فنسبتيا97

%أما التي قالت أنو 52الراتب غير كاؼ ووصمت النسبة بػ التعميـ الثانوي مفرداتو أجابت عمى أف 

 .%، بينما ىي منعدمة أماـ خانة كاؼ42نوعا ما فنسبتيا

أكدت أف الراتب غير كاؼ  العينة ككؿفردات أغمب م العينة إجماال لـ تختمؼ عف جزئيتيا إذ

 منعدمة أماـ خانة كاؼ. بقيت%، بينما 25%أما التي قالت أنو نوعا ما فنسبتيا94ووصمت النسبة بػ 

 فيما يتعمؽ بيذه الجزئية المتعمقة بالراتب أو األجر الذي يتقاضاه األستاذ وفي كؿ المراحؿ نقوؿ: 
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عممو ىو المصدر األساسي إلشباع أغمب متطمباتو األساسية أف األجر الذي يتقاضاه الفرد لقاء 

والفسيولوجية والنفسية، سواء كانت غذاء أو شراب أو مأوى أو تكويف أسرة، أو حتى تحقيؽ ذات، أـ 

تأميف مستقبؿ ومف ىنا كاف األجر مف أىـ بواعث الفرد ودوافعو إلى البحث عف العمؿ واالستمرار 

 والنجاح فيو.

أف ىناؾ خمسة حوافز أساسية بالنسبة  لمعامؿ وىي   Blom and Russبموم وروسولقد اعتبر 

 ، األمفSalary ،والمرتب)األجر( Hours of work وساعات العمؿ Advancementبالترتيب: الترقية 

Security )العبلقات مع المشرؼ)رئيس العمؿ أو المباشر،Supervisor relationship(1) 

المحصمة والعنصر الرئيسي لمعقد اإلفرادي الذي يربطو بالمؤسسة، وىو  إف دفع راتب العامؿ ىو

 التعويض مقابؿ العمؿ المقدـ وجزء ىاـ مف تكاليؼ اإلنتاج.

أف الراتب بات محميا وقانونيا وىدفا شرعيا لمتفاوض العتباره عامؿ  جاك مارك لوغالويضيؼ 

 (2)تحفيز غالبا، إنو أداة إلدارة الموارد البشرية

بو  تقدير األجر عمى أساس عادؿ وىو 'األجر عمى قدر العمؿ' وىو األساس الذي تنادي وكاف

ت الكثير مف األطراؼ الفاعمة )نقابات، وزارة،...(  اجزة عف تطبيقو. وقد اىتمعاإلدارة الحديثة وتقؼ 

 .دائًما الروادع بالحوافزاإلسبلـ كاف يقرف ديننا إف  ، بؿوالرادع عند كؿ اجتماع أو التقاء تجمعيـبالحوافز 

 
 
 
 
 

                                                           
 .244، ص2899، دار المعارؼ، مصر، 7، طعمم النفس الصناعي والتنظيميفرج عبد القادر طو، ((1
، ترجمة نبيؿ جواد، مجد المؤسسة الجامعية لدراسات ومؤسسة محمد بف راشد إدارة الموارد البشريةجاؾ مارؾ لوغاؿ، ((2

، بيروت،   .225،227، ص ص 2229آؿ مكتـو
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 دخل مع الجيد الذي يبذلونو في تأدية مياميماليتوافق  إذا ما يبين رأي المبحوثين 01جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 00% 00 00% 00 00% 00 00% 00 نعـ
 100% 567 100% 175 100% 168 100% 224 ال

 100% 567 100% 175 100% 168 100% 224 المجموع
 مفردة 775الفئة الموالية لمجدوؿ أعبله ىي خانة ال بػ

 
 أرقاـ الجدوؿ ىي عمى النحو التالي وكما جرت العادة نبدأ بػ:

 
الدخؿ ال يتوافؽ مع الجيد الذي يبذلونو في  أجابت كؿ مفردات العينة عمى أفالمرحمة االبتدائية 

 خانة ال. ، أماـ%100مياميـ لذا جاءت النسبة تأدية

ونفس األمر وجد مع العمود المعبر عف المرحمة المتوسطة وكذا الثانوي، إذ أكدت كؿ مفردات 

 .لدخؿ ال يتوافؽ مع الجيد الذي يبذلونو في تأدية مياميـالعينة لممرحمتيف عمى أف ا

لدخؿ ال يتوافؽ مع الجيد الذي يبذلونو في تأدية ا ىنا نجد أف العينة اإلجمالية لمدراسة قد أكدت أفمف 

 .مياميـ

كتحميؿ لمقراءة العددية لمجدوؿ أعبله بينت أف ىناؾ إجماع مف كؿ مفردات العينة وفي مختمؼ 

األطوار التعميمية أف الدخؿ ال يتوافؽ أبدا مع الجيد الذي تبذلو، ذلؾ أف مينة التدريس ليست فقط تمقيف 

في خانة ال وفي جميع بؿ ىي أكبر مف ذلؾ بكثير، فيي تعميـ وتربية وترفيو. لذا فالنسبة كاممة جاءت 

 األطوار.

ومف خبلؿ المقاببلت التي أجريناىا مع بعض األساتذة ترددت عمى ألسنتيـ عبارة أف الدخؿ المقدـ 

 ليس سوى خمس مقابؿ الوظائؼ المتعددة التي يقوـ بيا داخؿ المؤسسة التربوية. 
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ساتذة مختصيف بؿ وقع خاصة مع ما أقرتو الوزارة بشأف النشاط الصفي الذي لـ يوظؼ لتطبيقو أ

 القرار عمى كاىؿ المعمـ لوحده رغـ أف القرار يخدـ ويصب في مصمحة التمميذ بالدرجة األولى.

تبلميذه حتى وىـ يتناولوف  بمراقبة خاصة المرحمة االبتدائية كيؼ يمـز المعمـ وقد استغربنا كثيرا أنو

تربية وصوال إلى تمقيف مبادئ العموـ بدءا مف ال وجبات اإلفطار، حيث يقوـ المعمـ بجميع المياـ

 دور الحارس الشخصي لمتمميذ، فعميو أف يمعب دور األـ إذا ما ذىب التبلميذ وأبجدياتيا، وصوال إلى لعب

إذ تنص تعميمة لوزارة التربية الوطنية عمى أف  ،الخوالحارس الشخصي لو في ساحة المؤسسة... لممطاعـ،

 المدرسة فناء مف التبلميذ بإدخاؿ يقـو أف أيضا عميو كما الفطور، وجبة تناوؿإلى قاعات  التمميذ يرافؽ المعمـ

 .الخارجي المدرسة باب غاية إلى مرافقتيـ عمى والعمؿ القسـ، غاية إلى

ىذا إلى جانب أنو ال بد لو مف التحضير الجيد والمستمر لمدروس والقياـ بوظائفو البيداغوجية عمى 

درجة عالية مف اإلتقاف، خاصة مؿء كراسة األستاذ بكؿ تفاصيؿ العمؿ البيداغوجي وبشكؿ يومي إذ 

ثبات عمى حضوره وما  يقدمو لتبلميذ مف شرح تعتبر الكراسة ىي الدليؿ الذي يقدمو لممفتش أثناء زياراتو وا 

 واستخداـ لوسائؿ اإليضاح التي يتطمبيا الدرس، ومدى تقدمو في تقديـ الدروس أو تأخره.

أيضا ىناؾ إشارة إلى وجود ىوة أو فراغ خاصة مف طرؼ أساتذة المغات األجنبية، ولنقؿ عموما 

وؿ مرة بالمدرسة، فيذا ىناؾ تناقض بيف محيط المدرسة والمحيط الذي جاء منو التمميذ الذي يمتحؽ أل

يؤثر ال محاؿ بالسمب حيث أف المغة أو التراكيب المغوية التي يقوـ األستاذ بشرحيا وحشوىا في رأس 

 (1)التمميذ ىي غريبة كميا عنو وعف محيطو وال محاؿ أنيا ستموت ألنيا ال تطبؽ عمى نطاؽ واسع.

جاء منيا التمميذ وبالتالي التي يتعامؿ وىذا ما يزيد األمر صعوبة بسبب البيئة االجتماعية التي 

 معيا األستاذ.

 

                                                           
)1)

Mohamed Benrabah, Langue et pouvoir en Algérie, édition Seguier , Paris, 1999, P 151 
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 يبين إذا ما يمبي راتب المبحوثين حاجاتيم طيمة الشير  00جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 28% 158 00% 00 21% 35 55% 123 نعـ
 72% 409 100% 175 79% 132 45% 102 ال

 100% 567 100% 175 100% 168 100% 224 المجموع
 مفردة 409بػ  بلالفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي

 
حوؿ راتبيـ، الذي اعتبرتو كافة مفردات العينة وفي كؿ  إذا ما جمعنا ما قيؿ عف رأي المبحوثيف

 المراحؿ التعميمية أف الراتب ال يكفي، فمعنى ذلؾ أف تحميؿ ىذا الجدوؿ سيكوف عمى النحو التالي:

%، أما التي 55المرحمة االبتدائية أكدت مفرداتيا أف الراتب ال يكفييا ألخر الشير وعبرت عف ذلؾ نسبة

 %.45بتيـقالت العكس وصمت نس

%، 79أكدت مفرداتيا أف الراتب ال يكفييا ألخر الشير وعبرت عف ذلؾ نسبة المرحمة المتوسطة

 %.21أما التي قالت العكس وصمت نسبتيـ

%، أما 00ال يكفييا ألخر الشير وعبرت عف ذلؾ نسبة أكدت مفرداتيا أف الراتب المرحمة الثانوية

 %.100التي قالت العكس وصمت نسبتيـ

%، أما 72أف الراتب ال يكفييا ألخر الشير وعبرت عف ذلؾ نسبة فالعينة ككؿ جاءت إجابتيا ومنو

 %.28التي قالت العكس وصمت نسبتيـ

إف الغاية اليوـ مف الحصوؿ عمى وظيفة ميما كانت الحالة المدنية لمفرد ىي البحث عف االستقرار 

فيذا االستقرار الذي يشعر بو الفرد يجعمو آليا ال  وىذا االستقرار لف يكوف إال إذا ما وجد دخؿ ثابت وقار،

 يره مف أجؿ تمبية حاجاتو اليوميةيشعر ال باالغتراب وال بالتيميش واإلقصاء ولف يحدث لو صراع مع غ

إال أف الراتب إذا كاف غير كاؼ لو وألسرتو إلى غاية دخوؿ الراتب القادـ فيي مشكمة وتكوف عويصة مع 
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عمى وجو الخصوص، ذلؾ أف عمميـ يتطمب منيـ التركيز واليدوء مف أجؿ التعامؿ أساتذة قطاع التعميـ 

دارييف وخاصة التبلميذ الذيف ىـ إما في مرحمة الطفولة التي  مع أطراؼ العممية التربوية ككؿ مف مدير وا 

 تتطمب اعتناء خاص أو في مرحمة المراىقة وىي مرحمة تعد خطرة ة ومنعرج حياة اإلنساف.

 دوؿ عبلقة بالجدوؿ الذي سيأتي مف بعدهليذا الج

 
 يبين أسباب عدم تمبية الراتب لحاجات المبحوثين طيمة الشير 00جدول رقم

 
 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

كبر حجـ 
 األسرة

67 %66 32 %24 35 %20 134 %33 

ضعؼ الراتب 
 في األساس

12 %12 44 %33 42 %24 98 %24 

 43% 177 56% 98 43% 56 22% 23 ارتفاع األسعار
 100% 409 100% 175 100% 132 100% 102 المجموع

 فردةم177ػ ب ارتفاع األسعار الفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي
 

 أعداد الجدوؿ أعبله ىي عمى النحو التالي:

 نبدأ بالمرحمة االبتدائية أولى مراحؿ التعميـ في قطاعنا فنسبيا عمى الترتيب التالي:

، 12%، أما نسبة خانة ضعؼ الراتب في األساس فيي66% كبر حجـ األسرة جاءت نسبتيا مقدرة بػ

 .22%لتأتي خانة ارتفاع األسعار بنسبة قدرىا

 مراحؿ التعميـ في قطاعنا فنسبيا عمى الترتيب التالي: ثـ المرحمة المتوسطة ثاني

، أما نسبة خانة ضعؼ الراتب في األساس 24%كبر حجـ األسرة جاءت نسبتيا مقدرة بػ

 .43%، لتأتي خانة ارتفاع األسعار بنسبة قدرىا33%فيي
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 أخيرا المرحمة الثانوية ثالث مراحؿ التعميـ في قطاعنا فنسبيا عمى الترتيب التالي:

، أما نسبة خانة ضعؼ الراتب في األساس 20%كبر حجـ األسرة جاءت نسبتيا مقدرة بػ

 .56%، لتأتي خانة ارتفاع األسعار بنسبة قدرىا24%فيي

 إجماال عينتنا الكمية المكونة مف مراحؿ التعميـ في قطاعنا فنسبيا عمى الترتيب التالي:

، 24%خانة ضعؼ الراتب في األساس فيي  ، أما نسبة33%كبر حجـ األسرة جاءت نسبتيا مقدرة بػ

 .43%لتأتي خانة ارتفاع األسعار بنسبة قدرىا

وعميو فارتفاع أسعار المواد االستيبلكية وغيرىا ىي ما يجعؿ حسب إجابات عينة ترى أنو السبب 

طيمة الشير، ثـ تأتي خانة ضعؼ الراتب في األساس،  عدـ تمبية الراتب لحاجات المبحوثيففي  الرئيس

أما كبر حجـ األسرة أتى كسبب أخير ومرده إذا ما عدنا إلى تحميؿ الجداوؿ السابقة المتعمقة بالحالة 

( نجد أف غالبية العينة متزوجة بنسبة 04(، وكذا عدد األطفاؿ في أسرة المبحوث رقـ)03العائمية رقـ)

 .%81ـ أطفاؿ ، ونسبة الذيف لديي%43

الكبيرة  دراسة قامت بيا النقابة الوطنية لمستخدمي اإلدارة العمومية أف النسبة تؤكدزيادة عمى ذلؾ 

وبعض مواد التطيير الضرورية،  مف أجر المعمميف تخصص لسد حاجيات العائمة مف مواد غذائية أساسية

في توفير حاجيات العائمة مف الخضر الزىيد كمو تقريبا  مما يدؿ أف الموظؼ أو العامؿ يستيمؾ األجر

، وكميا مواد استيبلكية ال يمكف لمفرد بسبب والحميب والخبز ومواد التطيير والغسيؿ وغيرىا والبقوؿ الجافة

 إما نوعيتيا أو كثرة استيبلكيا أف يدخر مف أجره حتى يتمكف مف مواجية أي طارئ مستقببل.

مما  يركز جميع أولوياتو عمى توفير لقمة العيش لعائمتو، اذمورد البشري الممثؿ في المعمـ أو األستفال

 الجوع وعائمتو تقيو التي األساسية لتوفير ىذه الضرورياتعمى تسخير أكثر مف ثبلث أرباع الدخؿ يجبره 

 المنزلي. محيطو في النظافة لو وتوفر
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عمى ػ أي حجـ األسرة ػ فكبر حجـ األسرة وىو االختيار الثاني لدى مفردات العينة، والذي يعرؼ 

أنو جماعة مف األشخاص يعيشوف في فترة زمنية معينة، بما يشير إلى أولئؾ األشخاص الذيف يقيموف 

إقامة مشتركة عند وقت إجراء الحصر كما يستعمؿ في دراسات الخصوبة لئلشارة إلى معدؿ المواليد 

 (1)بالنسبة لؤلسرة في فترة معينة

( الذي وجدنا فيو أف ثاني فئة بعد المتزوجيف نجد فئة العازبيف 24قـ)فبالعودة إلى تحميؿ الجدوؿ ر 

وبالتالي فيـ يعيشوف مع أسرىـ التي لف يقؿ عدد عف ستة أفراد في الغالب وبالتالي فيـ يساىموف بطريقة 

مباشرة أو غير مباشرة في تمبية حاجات األسرة المتنوعة وىذا لضماف استقرار أركانيا، مما يجعؿ مف 

 خؿ واقعيا ال يمبي حاجات الفرد الشيرية.الد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، مجمة العمـو اإلنسانية، منشورات جامعة محمد ديموغرافية األسرة والخصوبة في مجتمع متغيرـ رؤية سوسيومحمود قرزيز،  ((1

 .155، ص 2008، جواف 14خيضر بسكرة، العدد
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 يبين إذا كان لممبحوثين مصدر أخر لمدخل 00جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 57% 322 94% 165 85% 143 %06 14 نعم
 43% 245 %06 10 15% 25 94% 210 ال

 %100% 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة 322 بػنعـ  الفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي

 
أف سياسة التعميـ جزء ال يتجزأ مف سياسة الدولة، وأف التقدـ في مستوى التعميـ يرتبط بمدى التقدـ 

التي ينجر  نيةالماضي كانت ميزانية التعميـ ال تتناسب مع مواجية الزيادة السكا االقتصادي لمدولة. ففي

 عنيا زيادة في عدد التبلميذ والمنشآت واألساتذة والمعمميف بؿ كانت ىناؾ وزارات أخرى تأخذ 

أكبر نسبة مف الدخؿ الوطني كوزارة الدفاع مثبل، إال أنو في السنوات األخيرة أخذت ميزانية قطاع 

 .تربية والتعميـ أكبر الميزانياتال

وكقراءة رقمية لمجدوؿ يتبيف لنا أف أغمب العينة ليا مصدر آخر لمدخؿ وقد قدرت النسبة اإلجمالية 

وىذه النسب موزعة عمى  43%مقابؿ مف ليس لدييـ مصدر آخر لمدخؿ بنسبة قدرت  ،57%بحوالي 

 الشكؿ التالي:

، مف أجابوا بعدـ وجود مصدر 94%مقابؿ ما نسبتو %27إلىفي المرحمة االبتدائية وصمت النسبة 

مقابؿ ما  85%آخر لمدخؿ في أسرة المبحوث، أما المرحمة المتوسطة فقد قدرت نسبة مف لدييـ دخؿ آخر

أما مرحمة التعميـ الثانوي فنسبيا  مف أجابوا بعدـ وجود مصدر آخر لمدخؿ في أسرة المبحوث. 15%نسبتو

 مف أجابوا بعدـ وجود مصدر آخر لمدخؿ في أسرة المبحوث. %27تومقابؿ ما نسب 94% ىي:

إف وجود مصدر آخر يساعد المبحوث عمى تمبية حاجات طيمة الشير بكؿ راحة باؿ، إذ لف ينشغؿ 

 بالو في اكتشاؼ حموؿ جديدة لمحصوؿ عمى متطمباتو، مما سيجعمو أكثر تركيزا في مينتو ومع طمبتو.
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األساتذة وجدنا أف حتى عند التفكير في بناء أسرة فبل بد أف  حسب بعض المقاببلت مع بعض

يكوف لمشريؾ وظيفة ثابتة الدخؿ أو قادر عمى امتبلؾ دخؿ في المستقبؿ حتى تكوف لو أو ليا سند عمى 

، وأكبر عينة إتخذت مف مصدر آخر لمساعدتيا عمى تمبية حاجاتيا ألساتذة المرحمة متاعب الحياة

(، 4السابقة رقـ ) ( إذا ما رجعنا إلى تحميؿ الجداوؿ%97ساتذة التعميـ المتوسط )( ثـ أ%83الثانوية )

مف أساتذة المرحمتيف السابقتيف عمى الترتيب  %72و %72( الذي بيف أف كؿ مف 7( خاصة الجدوؿ )3)

 .أطفاؿ 7-3لدييا مف 

أف األجور المدفوعة لمجزائرييف تفقيرية وال بد  عبد المطيؼ بف آشنيووزير المالية السابؽ  أوردلقد 

مف ثبلث أجور في البيت لمحفاظ عمى القدرة الشرائية، وأضح أف القدرة المعيشية في الجزائر تأثرت خبلؿ 

العشريف سنة الماضية وتغيرت جذريا في نمطيا االستيبلكي، كما أوضح تقرير بنؾ الجزائر السنوي 

مف التحسف الجوىري والمستمر في المداخيؿ إال أنو ما تزاؿ تسجؿ اختبلالت اتساع الفجوة ...عمى الرغـ 

 (1)حادة عمى مستوى المعيشة

ولعؿ إذا ما ربطنا تحميؿ ىذا الجدوؿ مع الجدوؿ الذي يميو سنتمكف مف رسـ صورة أوضح عف 

 وضعية االجتماعية لؤلستاذ في منظومتنا  التربوية.

 

 

 
 
 
 

                                                           
رسالة دكتوراه غير منشورة، تخصص ػ الجريمة والمسألة السوسيولوجية ـ دراسة بأبعادىا السوسيوثقافية والقانونيةنجيب بوالمايف، ((1

 .228،242، ص ص2229،2225 ، السنة الجامعيةعمـ اجتماع التنمية، جامعة منتوري قسنطينة
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 يبين إذا كانت اإلجابة المبحوثين بنعم نوعية مصدر الدخل الثانوي 00جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 10% 31 06% 10 15% 21 %00 00 تجارة
عمؿ فرد آخر 

 في األسرة
10 %71 98 %68 35 %21 143 %44 

 46% 148 73% 120 17% 24 29% 04 نشاط إضافي
 %100 322 %100 165 %100 143 %100 14 المجموع

 مفردة148بػ نشاط إضافيخانة  الفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي
 

 الجدوؿ أعبله يبيف ما يمي:

 فيما يتعمؽ بالمرحمة االبتدائية وجدنا أف:

تعتمد عمى عمؿ فرد آخر في األسرة لتقاسـ أعباء المصاريؼ اليومية، لنجد بعد  71%ما نسبتو

اعتمدت عمى نشاط إضافي يتمثؿ في أغمب عمى الدروس الخصوصية، أـ خانة التجارة فقد 29%نسبة

 انعدمت النسبة فييا.

عمؿ فرد أما المرحمة المتوسطة فقد جاءت النسب عمى الترتيب التالي: أعمى نسبة جاءت في خانة 

جاءت خانة نشاط إضافي، أما خانة التجارة 17%%، ثـ نسبة68%آخر في األسرة ووصمت النسبة فييا

 .15%فقد وصمت النسبة فييا

أما المرحمة الثانوية فقد جاءت كما يمي: خانة النشاط اإلضافي جاءت النسبة فييا أعمى إذ 

، أما خانة التجارة 21%فالنسبة فييا ىي أما الخانة الثانية فيي عمؿ فرد آخر في األسرة ،73%وصمت

 .06%فالنسبة فييا وصمت
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 وجو التفصيؿ، أما عمى وجو العمـو فالعينة ككؿ جاءت إجاباتيـ عمى النحو التالي: ىذا عمى

، أما الذيف يعتمدوف عمى فرد آخر في 10%نسبة لمذيف يعتمدوف عمى التجارة كمصدر آخر فنسبتيـلبا

 .46%، أما أفراد العينة الذيف يعتمدوف عمى نشاط إضافي فوصمت نسبتيـ44%فنسبتيـاألسرة لممساعدة 

 بالنظر إلى ارتفاع مستوى المعيشة دفع بالكثيرحسب نظرىـ و األجر لدى شريحة األساتذة  قمةإف 

كنشاط إضافي  قوت العيشاكتساب مريح نوعا ما لمنيـ إلى المجوء إلى الدروس الخصوصية مف أجؿ 

مف األساتذة  ، حيث حّوؿ العديدألستاذة كحؿ أو إجراء لتفادي االقتراض أو إكماؿ الشير بيدوءيعتمده ا

غالبا ما تذىب لسد تكاليؼ بقية  معدودات التي دنانيرجزءا مف منازليـ إلى أقساـ مصغرة مف أجؿ 

منازؿ وجعؿ  ، خاصة لدي أسر األساتذة الذيف لدييـ عدد كبير مف األطفاؿ، أو المجوء إلى كراءالشير

 غرفيا حجرات لتقديـ دروس الدعـ.

وحسب ما وجدنا تعرؼ الدروس الخصوصية عمى أنيا أنشطة تعميمية تنجز مف طرؼ التمميذ 

خارج ساعات الدراسة، تحت إشراؼ أستاذ أو شخص آخر ليس لو عبلقة بالعممية التعميمية وتكوف مقابؿ 

 (1)البيوت في الغالب مبمغ مالي معيف، وتحدث في وقت زمني متقارب وفي

حسب نص الوظيؼ العمومي صريح ورغـ أف مزاولة التجارة ممنوع عمى األستاذ نود أف نذكر أنو 

يزاولوف ىذا النشاط وذلؾ بكراء محبلت قد مف أستاذة عينتنا الكمية  10%ما نسبتوإال أننا وجدنا 

يمتمكونيا، أما االعتماد عمى مساعدة فرد آخر في األسرة عف طريؽ صرؼ راتبو الشيري عمى تمبية 

 وىذا مف أجؿ زيادة دخمو الشيري وتمبية حاجاتو المتزايدة.حاجات األسرة اليومية. 

 
 

                                                           
الدروس الخصوصية وعالقتيا بالتحصيل الدراسي:دراسة ميدانية عمى المستويات التعميمية: االبتدائي محمد بغداد إبراىيـ،  ((1

، 2012، وىراف، CRASC، منشورات25، كراسات مركز البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، عدد والمتوسط والثانوي
 .   07ص
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 تراض يبين إجابة المبحوثين ىل يضطرون إلى االق 00جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 55% 312 58% 102 67% 112 44% 98 نعم
 32% 179 22% 39 23% 38 46% 102 أحيانا
 13% 76 20% 34 10% 18 10% 24 ال

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة312بػنعمخانة  الفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي

 
 أرقاـ الجدوؿ أعبله تبيف أف 

%أما 44المرحمة االبتدائية نسبة الذيف أجابوا بأنيـ يضطروف إلى االقتراض بشكؿ دائـ نسبتيـ في

 %.10فنسبتيـ% أما الذيف ال يضطروف إلى االقتراض 46الذيف قالوا أحيانا وصمت نسبتيـ

نسبة الذيف أجابوا بأنيـ يضطروف إلى  المرحمة المتوسطة ىي األخرى نسبيا عمى الترتيب التالي:

% أما الذيف ال يضطروف إلى  23%أما الذيف قالوا أحيانا وصمت نسبتيـ 67االقتراض بشكؿ دائـ نسبتيـ

 %.10االقتراض فنسبتيـ

المرحمة األخيرة مف التعميـ في قطاع التربية فإجاباتيـ عبرت عنيا النسب التالية: نسبة الذيف أجابوا  أما

% أما  22%أما الذيف قالوا أحيانا وصمت نسبتيـ 58بأنيـ يضطروف إلى االقتراض بشكؿ دائـ نسبتيـ

 %. 20الذيف ال يضطروف إلى االقتراض فنسبتيـ

 ة عف إجابات المبحوثيف عمى النحو التالي:العينة ككؿ جاءت نسبيا المعبر 

%، أما الذيف قالوا أحيانا  55نسبة الذيف أجابوا بأنيـ يضطروف إلى االقتراض بشكؿ دائـ نسبتيـ

 %.13% أما الذيف ال يضطروف إلى االقتراض فنسبتيـ 32نسبتيـ وصمت 
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ذة التعميـ المتوسط ثـ إف أكثر مف النصؼ ممف وقعت عمييـ الدراسة تمجأ لبلقتراض وىـ مف أسات

ذا ما عدنا إلى الجداوؿ السابقة سنجد أف جميـ أرباب أسر أو ممف يتحمموف  الثانوي مف حيث النسب، وا 

 عمى عاتقيـ إعالتيا. 

إضافة إلى أنو وبالعودة إلى جممة مف االستمارات وجدنا أيضا أف يمجأ إلى االقتراض ىـ مف فئة 

 لمدخؿ.الذكور الذيف ليس لدييـ مصدر آخر 

أما  .القرض لغًة: القطع، ألف المقرض يقطع شيئًا مف مالو يعطيو لممقترض:نقوؿ تعريؼ القرضوك

 و.ؿ لمف ينتفع بو، ثـ يرد بدلو إليالقرض شرعًا: دفع ما

نوع مف االقتراض إذ يمجا إليو  سواء مف مؤسسة أو مف بنؾ ويمكف اعتبار حتى البيع بالتقسيط

)كعقود وعد بالبيع أو امتبلؾ الكثيروف في الوقت الحالي إما لتجييز المنزؿ ببعض الوسائؿ أو شراء منزؿ

 ... وىذا مف أجؿ استقرار أكثر في الحياة اليوميةمنزؿ عف طريؽ صيغة التساىمي...( أو غير ذلؾ

 ومحافظة مف الفرد عمى أسرتو وحتى صحتو.

، بؿ ينيي المشكمة أف االقتراض قد يحؿ المشكؿ أو الضائقة لكنو ليس بالحؿ الجذري الذي صحيح

ىو آني وقتي فسرعاف ما تعود المشكمة في الظيور، وما الحظناه مف خبلؿ واقعنا أف ىناؾ مف يقترض 

نما لتمبية حاجاتو اليومية مف أكؿ أو لباس  خاصة في ليس لشراء منزؿ أو بنائو أو ألسباب وجيية، وا 

 المناسبات الدينية أو الدخوؿ المدرسي الذي يأتي في السنوات األخير بعد شير رمضاف. 

، فكيؼ لؤلستاذ أف يقدـ مجيود أما عف سمبياتو فيكفي أف نذكر عبارة أنو ىـ بالنيار وأرؽ بالميؿ

بوع وذىنو تمميذا في قسـ طيمة اليـو وعمى مدار األس 35ذىني ونشاط فكري عالي ويتحمؿ أكثر مف 

 وتفكيره منشغبلف في كيفية تسديد ديونو، ىذا إذا لـ يبتمي نفسو بمشكؿ البناء فتمؾ حكاية أخرى. 
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فكثير مف المظاىر السمبية التي نشاىدىا أو نقرأ عنيا سببيا دوما أف المورد البشري في المؤسسة 

نفجار في وجو التبلميذ إذا ما بمغ جيده الذىني منقسـ بيف التدريس وأمور حياتية أخرى، وغالبا ما يقع اال

 الذروة أو لـ يجد حبل لما يعاني منو مف أزمات الواقع يقوؿ أنيا مالية في أغمبيا.  

إف االقتراض مف شأنو أف يعيؽ أداء الوظيفة التي إذا حدث فييا خمؿ سيجعؿ مف منتوج التربية ػ 

 لو في مساره التعميمي. إذا لـ نتداركو ػ بو الكثير مف العيوب في التحصيؿ العممي

 
يبين رأي المبحوثين حول الزيادات في األجور التي أقرتيا الوزارة الوصية عمى القطاع  00جدول رقم 

 مؤخرا
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 03% 19 %00 00 %00 00 08% 19 كافية
 35% 200 30% 52 29% 48 45% 100 نوعا ما

 62% 348 70% 123 71% 120 47% 105 غير كافية
 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع

 ػمفردة348بغير كافيةخانة  الفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي
 

 بيانات الجدوؿ أعبله جاءت عمى النحو التالي:

النسبة التي عبرت عف أف الزيادة التي طبقتيا الوزارة  بالمرحمة االبتدائية فيي:فيما يتعمؽ 

، أما التي رأت أنيا زيادات غير كافية 45%أما التي قالت أنيا كافية نوعا ما فوصمت نسبتيا ،08%كافية

 وىي أعمى نسبة في الجدوؿ. 47%فوصمت نسبتيا

وبالتالي فيي  %00الزيادة التي طبقتيا الوزارة كافية النسبة التي عبرت عف أف  المتوسطةالمرحمة 

، أما التي رأت أنيا زيادات غير 29%نسبتيا منعدمة، أما التي قالت أنيا كافية نوعا ما فوصمت

 وىي أيضا أعمى نسبة في خانة الجدوؿ المتعمؽ بالمرحمة. 71%كافية
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ف أف الزيادة التي طبقتيا الوزارة النسبة التي عبرت عانعدمت  أما المرحمة الثانوية فيي كاآلتي

، أما التي رأت أنيا زيادات غير 30%كافية، أما التي قالت أنيا كافية نوعا ما فوصمت نسبتيا

 .70%كافية

 العينة عمى العموـ جاء رأييا عمى الشكؿ التالي:

كافية نوعا ما ، أما التي قالت أنيا 03%الزيادة التي طبقتيا الوزارة كافية النسبة التي عبرت عف أف 

 .62%، أما التي رأت أنيا زيادات غير كافية35%فوصمت نسبتيا

ف الكثير نود أف نذكر قبؿ تحميؿ الجدوؿ أعبله أننا أثناء تفريغنا لبياناتو وجدنا إشكاال كبيرا خاصة أ

وجدنا أف إجابتيـ تحمؿ أكثر مف تأويؿ مثؿ ليست في المستوى الذي نطمح إليو وغير  مف المبحوثيف

 عادلة، أو أنيا زيادات ليست بزيادة وما إلى ذلؾ مف التعابير.
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 يبين موقع المسكن الذي يقيم فيو المبحوثين 00جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 %55 314 77% 134 67% 112 30% 68 داخل المدينة
 %45 253 23% 41 33% 56 70% 156 خارج المدينة
 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع

 مفردة314بػداخؿ المدينة الفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي
 

أي موع العينة يقطنوف خارج المدينة)مف مج %45بيانات الجدوؿ الرقمية أعبله بينت أف ما نسبتو

تسكف داخميا، وأغمب مف يسكف خارج المدينة  %55بسكرة(، بينما البقية والتي قدرت بػ  بمديةخارج وسط 

 33%ثـ أساتذة التعميـ المتوسط فالثانوي بػ  70%ىـ معممي الطور االبتدائي والذيف قدرت نسبتيـ بػ 

 عمى التوالي.23%و

الثانوي ىـ مف يسكف داخؿ المدينة وجاءت أما داخؿ المدينة فقد وجدنا العكس أف أساتذة التعميـ 

، وأخيرا معممي المرحمة 67%، ثـ أساتذة التعميـ المتوسط بنسبة قدرت بػ 77%النسبة المعبرة عف ذلؾ

 .30%االبتدائية بػ

لقد جاءت النسب عمى النحو السابؽ بسبب أف أغمب األستاذة قد استفادوا خاصة أساتذة المرحمتيف 

المتوسطة والثانوية مف امتيازات الحركة التي تضمف تنقميـ بعد فترة مف تدريسيـ إلى المؤسسات التي 

 مي.يرغبوف في التدريس فييا لعدة أسباب أىميا االقتراب أكثر مف محؿ السكف العائ

عمى افتراض أف المسكف موجود رغـ أف ىذا ىو الشغؿ الشاغؿ الذي وجدناه يحتؿ صدارة مشاكؿ 

إف لـ يكف ىو محور الظروؼ الصعبة التي يعيش فييا األستاذ عندنا في مختمؼ األطوار التعميمية، إال 

نقؿ لممؤسسة  أف توفره في أماكف بعيدة يجعؿ األمر عسيرا خاصة مع عدـ القدرة عمى امتبلؾ وسيمة

 التربوية.
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 يبين طبيعة السكن الذي يسكن فيو المبحوثين 00جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 55% 314 82% 143 42% 70 45% 101 منزل أرضي
شقة في 
 عمارة

123 %55 98 %58 32 %18 253 %45 

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 ػمفردة314بمنزؿ ارضي الفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي

 
 بيف الجدوؿ أعبله أف:

نوع السكف الذي يسكنو جؿ المبحوثيف في المرحمة االبتدائية ىو شقة في عمارة ووصمت نسبة 

، أما مبحوثي المرحمة المتوسطة فإجاباتيـ دلت 45%، أما الذيف يسكنوف منزؿ أرضي فنسبتيـ 55%ذلؾ

فمدييا  42%، أما النسبة المتبقية والمقدرة بػ58%عمى أنيـ يسكنوف شقؽ في العمارات ووصمت نسبتيـ

نسبتيـ بمغت منزؿ أرضي، أما أساتذة المرحمة الثانوية فنوع السكف الغالب عندىـ ىو المنزؿ األرضي و 

 .18%أما الذيف لدييـ شقة في عمارة فنسبتيـ %82

، أما الذيف يسكنوف منازؿ أرضية 45%إجماال مفردات العينة يسكنوف في شقؽ ووصمت النسبة إلى

 .55%فقد وصمت نسبتيـ

مرده بناء عمى الجدوؿ الذي يبيف سنوات الخبرة التي قضاىا  55%إف وصوؿ النسبة إلى

التعميـ، ومع وجود مصدر آخر يعوؿ عميو المورد البشري في تمبية حاجات األسرة مف المبحوثيف في سمؾ 

 شأنو أف يجعؿ األستاذ قادرا عمى امتبلؾ سكنا أرضي مع بعض حسف التسيير في النفقات 

فالمسكف ىـ مف أولويات الحاجات عند األفراد واألسرة، وليس  عبد الحميد دليميحسب الدكتور 

حاجات مف تمبية سكف يمكف مألف ال ،راد واألسر تسكف لمجرد المجوء واالحتماءمعنى ذلؾ أف األف
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، ومف المفروض أف يوفر لكؿ عضو مف أعضاء األسرة لؤلفراد فيزيولوجية، اجتماعية، سيكولوجية، ثقافية

وسيمة لبلستراحة واالنسجاـ، الراحة الجسدية ويوفر كذلؾ لؤلسرة طموحات التوسع والتحسيف المادي 

 (1).والفكري واالنشراح العاطفي والروحي

 
 يبين إذا ما كان المبحوثين يممكون سكنا خاصا 00جدول رقم

 
 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 49% 283 64% 112 42% 70 45% 101 نعـ
 51% 284 36% 63 58% 98 55% 123 ال

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة284بػبلالفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي

 
ة لمعينة ال تممؾ سكنا خاصة مف النسبة الكمي 51%بينت النسب في ىذا الجدوؿ أف ما يفوؽ

 55%مقابؿ  58%بنسبة قدرت بػأي ليا ممكية خاصة(، وأكبر نسبة جاءت ألساتذة الطور المتوسط بيا)

 .بينما مف يحتموف أكبر نسبة ممف لدييـ سكف36%لمطور االبتدائي، وأخيرا الطور الثانوي جاءت نسبتو

، أما 45%، ثـ أساتذة التعميـ االبتدائي بنسبة قدرت64%خاص ىـ أساتذة التعميـ الثانوي وقدرت بػ 

ا يجعؿ نسبة الذيف لدييـ سكف خاص في العينة ، وىذا م42%أساتذة التعميـ المتوسط فبمغت نسبتيـ

 .49%اإلجمالية

وعميو نجد أف نسبة مف يمتمكوف سكنا خاص والذيف ال يمتمكونو متقاربة جدا، حيث الفارؽ يقدر 

 %03بػ

                                                           
، مجمة الباحث، جامعة قسنطينة، العدد الخامس، جانفي االتجاىات النظرية حول مشكمة اإلسكانعبد الحميد دليمي، ((1

 227، ص 2223
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إف الحصوؿ عمى مسكف صحي مناسب يعد الشغؿ الشاغؿ الذي يؤرؽ كافة العامميف في قطاع 

مشكبلت الموظفيف خاصة أصحاب الدخؿ المحدود سيما أف سعر المنزؿ التربية عندنا، فيو مف أبرز 

اآلف في الجزائر يرتفع بأسعار خيالية وقد يكوف امتبلؾ منزؿ منفرد كابوسا أو حمما صعبا التحقيؽ طالما 

 لـ يغزو الرأس الشيب كما قاؿ أحد األساتذة بنبرة متيكمة.

ذي يعتبر أفراده قدوة المجتمع ومنشئوا جيؿ لذا وجب عمى الدولة أف تراعي خصوصية القطاع ال

 المستقبؿ وبناتو، ويقترح ممف أجرينا معيـ مقاببلت دراستنا أف تقـو الدولة إما:

 .طالة فترة التسديد  بتقديـ قروض بفوائد منخفضة وا 

 ت الدولة حقيقة في تطبيقو، رغـ كؿتيسير شراء أو استئجار أو الحصوؿ عمى سكف وىذا إجراء بدأ 

 عنو فيما يتعمؽ بشروط الحصوؿ عمى ىذه الخدمة.يقاؿ 

 (1)إذ تقوؿ نوارة حمميؿ أف حؽ المواطف في السكف حؽ اجتماعي ودستوري عمى الدولة التكفؿ بو 

فإذا كاف المسكف ضروري لكؿ مواطف فما بالؾ بيذا الحؽ الذي يحتاجو األستاذ الذي يعتبر امتبلكو 

 حددات ىيبتو ومكانتو االجتماعية.لمسكف أكثر مف ضرورة، فيو يدخؿ ضمف م

 

 

 

 

 

 

                                                           
مجمة ، 27/2225، مجمة الباحث، العدد األوؿ عقد البيع بااليجارأنظر مقاؿ: نوارة حمميؿ، حوؿ ىذه النقطة لمزيد مف التفاصيؿ ((1

 .254،292تصدرىا جامعة قاصدي مرباح ورقمة، ص ص
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 يل المسكن فاإلجابة المبحوثين بـ ال إذا كانت  يبين 01جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 09% 25 00% 00 11% 11 11% 14 مسكف عائمي
 91% 259 100% 63 89% 87 89% 109 مسكن إيجار
 %100 284 %100 63 %100 98 100% 123 المجموع

 مفردة259بػمسكف إيجار  الفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي
 

 جاءت أرقاـ الجدوؿ أعبله عمى الترتيب التالي:

عينة المرحمة االبتدائية أغمبيـ يسكنوف في مساكف باإليجار والنسبة المعبرة عف  مفردات

 تسكف في سكف مع العائمة. 11%، والبقية والمقدرة بػ 89%ذلؾ

مفردات عينة المرحمة المتوسطة أغمبيـ يسكنوف في مساكف باإليجار والنسبة المعبرة عف  أما

 سكف مع العائمة.تسكف في  11%، والبقية والمقدرة بػ 89%ذلؾ

مفردات عينة المرحمة الثانوية أغمبيـ يسكنوف في مساكف باإليجار والنسبة المعبرة عف  أما

 ، وال وجود لمذيف يسكنوف في مسكف العائمة.%100ذلؾ

أغمبيـ يسكنوف في مساكف باإليجار والنسبة  ومنو فالعينة اإلجمالية ممف ليس لدييـ سكف خاص

 تسكف في سكف مع العائمة.  %09والبقية والمقدرة بػ ، 91%المعبرة عف ذلؾ

ىو المكاف الحقيقي الذي يشعر فيو اإلنساف بالخصوصية وفي يمكنو أف المسكف كتحميؿ نقوؿ إف 

ويمبي  األسرة أفراديوجد نوعًا مف التقارب واالتزاف والعبلقات المرضية بيف  . يظير بشخصيتو الحقيقية

  .  احتياجاتيـ األساسية وقيميـ



 الفصل السادس:                                                تفريغ البيانات وتحليل الجداول

 

255 

 

يمنح المسكف  ،يعطي الفرد اإلحساس باالنتماء لممكاف والشعور باالرتباط والشعور بالخصوصية

 الفرصة ألفراده لمخمؽالمسكف يعطي . ساكنيو إحساسا نفسيًا أو سيكولوجيا باالنتعاش والقوة والشجاعة

 . مف حيث االستقرار العائمي والنفسي.أىمية كبرى سواء لمفرد ولمجماعةكما أف لو  ،واإلبداع

إف اإليجار يعد مشكؿ حقيقي خاصة وأنو عبأ مالي كبير يثقؿ كاىؿ المورد ويرىؽ تفكيره إما 

، وسواء كاف ىذا اإليجار لشخص ما أو لمؤسسة بكيفية جمع مبمغو أو الحصوؿ عمى منزؿ مناسب لدخمو

تعتبر كبرى  بالذات النقطة هوضوع الدراسة، فيذعمومية يبقى أمرا صعبا كثيرا عمى المورد البشري م

 . أسباب تدني الوضعية االجتماعية لؤلستاذ مف جميع الجوانب

 
 يبين إذا لممبحوثين غرفة خاصة لتحضير عممك داخل المنزل 00جدول رقم

 
 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 34% 191 25% 43 74% 124 11% 24 نعـ
 66% 376 75% 132 26% 44 91% 200 ال

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة376ػ بال الفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي

 
 الجدوؿ أعبله يبيف أف:

ليست لدييـ غرفة مستقمة وخاصة لتحضير الدروس والقياـ بباقي الواجبات  أف غالبية المبحوثيف

 .34%، أما الذي لدييـ غرفة فنسبتيـ66%المينية داخؿ منازليـ وقد قدرت النسبة بػ

مف مفردات عينة المرحمة ال تممؾ غرفة مستقمة وخاصة، أما  91%في المرحمة االبتدائية ما يقارب

 فمدييـ غرفة يقوموف بتحضير الدروس. 11%البقية والبالغ نسبتيـ 
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لدييـ غرفة خاصة لتحضير الدروس، والبقية  74%في المرحمة المتوسطة وجدنا العكس فأكثر مف 

 فبل تمتمكيا. 26%والمقدرة بػ

مف مفرداتيا لدييـ  75%المرحمة الثانوية شبيية بالمرحمة االبتدائية مف حيث اإلجابات ذلؾ أف

فبل تحظى بفوائد وجود غرفة خاصة داخؿ  25%س، أما ما تبقى ونسبتيـغرفة خاصة لتحضير الدرو 

 المنزؿ لمقياـ بالتحضير لمواجبات التربوية. 

إف العمؿ في مينة التدريس ال يتوقؼ بمجرد الخروج مف باب المؤسسة التعميمية، بؿ أف التحضير 

لمدرس قد يأخذ مف الوقت أكثر مف الوقت الذي بأخذه في الحصة عند إلقائو وشرحو. لذا مف الضروري 

 جدا أف تتوفر لو الظروؼ المريحة لتحضير الدروس وباقي األعباء المينية.

ف أكثر فئة ليست لدييا مكاف خاص )غرفة( لتحضير الدروس ىي أساتذة المرحمة لقد وجدنا أ

ما يجعميا في حاجة ماسة إلى مكاف يتسـ  ـ أف مينتيـ ليا مف الوظائؼرغ %82االبتدائية بػ 

تحتاجو إلى الكثير مف الجيد لتحضير الدروس والبحث عنيا يتطمب الكثير  بالخصوصية، وىذه الوظائؼ

 يصعب األمر أكثر عمى ىذا المورد. غياب مكاف خاصمف التركيز ف
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 يبين إذا كان المبحوثين يمتمكون سيارة 00جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 49% 277 72% 126 58% 98 24% 53 نعـ
 51% 290 28% 49 42% 70 76% 171 ال

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة290 بػال خانة الفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي

 
 مف الجدوؿ أعبله وجدنا:

 فمدييا سيارة. 24%ال تممؾ سيارة، بينما نسبة  76%أرقاـ خانة المرحمة االبتدائية ىي أف نسبة 

 فميس لدييا سيارة. 42%تممؾ سيارة، بينما نسبة 58%المتوسطة بينت أف نسبة  المرحمة

فميس لدييا  %28تممؾ سيارة، بينما نسبة 72%المرحمة الثانوية جاءت نسبيا عمى الترتيب التالي: نسبة 

 سيارة. 

 فمدييا سيارة. 49%ال تممؾ سيارة، أما ما نسبتو  51%ف ما نسبتوأالعينة الكمية وجدنا 

نذكر فقط ىنا أف الكثير مف مفردات العينة اعتبرت سيارة الشريؾ أو رب األسرة ممف ىـ مف فئة 

 العازبيف ىو امتبلؾ المجيب لسيارة يصؿ بيا إلى المؤسسة. 

ومرد ذلؾ وبالرجوع إلى الواقع أف غالبية األساتذة قد امتمكوا سيارات بفضؿ إجراءات البيع بالتقسيط 

قبؿ أف تمغي الدولة ىذا اإلجراء، أيضا لسنوات العمؿ دور في جعؿ األستاذ  سابقاالتي كاف معموال بيا 

 يحاوؿ أف يممؾ السيارة بعد البيت طبعا، ألف المنزؿ ضرورة تفوؽ أي ضرورة قبميا أو بعدىا.

بالرجوع إلى نسب الجدوؿ نجد أف أساتذة المرحمة اإلبتدائية ىـ الغالبية في عدـ امتبلؾ سيارة إما 

غبلء أثماف السيارات وكذا المبالغ الكبيرة التي يجب أف تقدـ إلى شركات التأميف التي قد تصؿ إلى  بسبب

ثمانية مبلييف في السنة ىذا إذا ما أمف عمييا مف كؿ األخطار. أما السبب الثاني فجؿ مفردات العينة مف 
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س الذكور في امتبلكيا إذ فئة اإلناث وبالتالي فالحماس لمحصوؿ عمى سيارة يكوف أقؿ بكثير مف حما

غالبا ما تعتبر المرأة السيارة مصاريؼ تزيد عمى كاىؿ األسرة ثقبل. زد إلى ذلؾ أف سنوات التدريس وذلؾ 

بالرجوع إلى االستمارات قميمة مقارنة مع خبرة تفوؽ الخمس عشرة سنة تدريس التي يستطيع فييا الفرد 

 توسعة دائرة طموحاتو ورغباتو.

الشيري ألستاذ المرحمة الثانوية والمتوسطة أكبر مف راتب مثيمو في المرحمة أيضا فالراتب 

 االبتدائية.  

الكثير مف األمور اآلف أصبحت أو لنقؿ انتقمت مف الكماليات إلى الضروريات والممحة أيضا، ومف 

مف استطاع بيف ىذه األمور نجد السيارة التي ال يمكف االستغناء عنيا عند الكثير منا، وأصبحت طموح 

نما ىي وسيمة  إلييا سبيبل، فيي حسب مفردات العينة عمى اختبلؼ جنسيـ، ليست وسيمة نقؿ فقط وا 

 .راحة

الذي يرغبوف الذىاب إليو  فيي تمكنيـ مف أف يقرروا المكاف ،وفَّرت السيارة لمكثيريف حرية الحركة

أماكف سكف الناس ومواقع عمميـ،  السيارة في تحديد والزماف الذي يصموف فيو إلى ذلؾ المكاف. وتؤثر

تظير بدأت التغيرات المدىشة التي أحدثتيا السيارة في حياة الناس ف فقدالفراغ.  وفي كيفية قضاء أوقات

، وانتشرت في معظـ أنحاء العالـ، خصوصًا في جمية في كؿ بمداف العالـ عمى اختبلؼ مستواىا التنموي

 وواضح. نحو متزايد في الدوؿ النامية، فتعمؿ السيارة عمى تغيير أنماط الحياة عمى الصناعية. أما الدوؿ

وىذا ىو واقعنا نحف في الجزائر إذ أف السيارة ليس فقط وسيمة تنقؿ، بؿ أف امتبلكيا قد يدخؿ في تحديد 

لتنقؿ إلى قرارات ميمة كقبوؿ أو رفض وظيفة ما ميما كاف مكانيا، أيضا ىي وسيمة ترفيو فبيا يمكف ا

 وتجديد النشاط.أماكف لتغيير 
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 يبين إذا كان مقر عمل المبحوثين بعيد عن مقر سكن  00جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 56% 319 26% 45 53% 89 83% 185 نعم
 44% 248 74% 130 47% 79 17% 39 ال

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة319 بػ نعـ الفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي

 
الجدوؿ أعبله يبيف أنو تقريبا الغالبية مقر العمؿ بعيد عف المسكف العائمي الذي يقيـ فيو المبحوث 

 ويظير ذلؾ مف خبلؿ النسب التالية:

، بينما الذيف ىـ قريبوف مف محؿ 56%يسكنوف بعيدا عف مقر العمؿ ككؿ بمغت نسبة مف  العينة

 .وىذه النسب جاءت مف خبلؿ نسب كؿ مرحمة.44%عمميـ 

يسكنوف بعيدا عف المؤسسة التي يعمموف فييا، بينما  83%فالمرحمة االبتدائية أظيرت أف نسبة

 فمنزليـ قريب مف المؤسسة. 17%نسبة 

فمحؿ  47%يسكنوف بعيدا عف المؤسسة التربوية، بينما نسبة  53%توسطة وجدنا أف المرحمة الم

 اإلقامة قريب مف المؤسسة.

 26%فمحؿ اإلقامة قريب مف المؤسسة، بينما نسبة  74%المرحمة الثانوية تبيف أف ما نسبة 

 فالمسكف بعيد عف المؤسسة التي يعمموف بيا.

كتحميؿ نقوؿ أف أساتذة المرحمة الثانوية وبالرجوع إلى جدوؿ السنوات الخبرة التي يمتمكيا األستاذ، 

 تجعؿ مف احتماؿ حصولو عمى ميزة االنتقاؿ أو الحركة كبيرا.

بينما أساتذة التعميـ االبتدائي فأغمبيـ لـ تمسسيـ الحركة خاصة إذا لـ يمضي عمى تعيينيـ أكثر 

 مف ثبلث سنوات.
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نفس التحميؿ ينطبؽ عمى أساتذة التعميـ المتوسط ىذا إضافة إلى أف عدد المتوسطات قميؿ مقارنة و 

باالبتدائيات، وبالتالي فميس كؿ أستاذ تـ تعيينو حديثا يمكنو اختيار المؤسسة التي يدرس فييا خاصة 

 أساتذة المواد العممية والمغات األجنبية.  

في منطقة كوالية بسكرة التي ىي معروفة بدرجات حرارتيا إف بعد مقر العمؿ عف المنزؿ خاصة 

 وبطوؿ صيفيا، يعد حقيقة مشكؿ خاصة مع عدـ توفر وسائؿ النقؿ العمومية. 
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 يبين كيفية وصول المبحوثين إلى مقر المؤسسة  00جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي الثانوية المرحمة المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

سيرا عمى 
 األقداـ

00 %00 12 %07 34 %20 46 %08 

بواسطة 
وسيمة نقل 
 عمومية

123 %55 89 %53 121 69% 333 %59 

وسيمة نقؿ 
 خاصة

101 %45 67 %40 20 %11 188 %33 

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة333 بػ بواسطة وسيمة نقؿ عموميةخانة  المنوالية لمجدوؿ أعبله ىيالفئة 

 
اد عينتنا لموصوؿ عمى مقر في الجدوؿ أعبله والذي جاء لئلجابة عف الكيفية التي يعتمدىا أفر 

 وجدنا ما يمي:العمؿ 

األقداـ، المرحمة االبتدائية انعدمت نسبة خانة أساتذة الذيف يصموف إلى مقر عمميـ سيرا عمى 

، أما الذيف يصموف بواسطة وسيمة نقؿ 55%وبمغت نسبة الذيف يستخدموف وسيمة نقؿ عمومية

 .إذا الغالبية تتنقؿ في النقؿ العمومي مف حافبلت أو سيارات أجرة.45%خاصة

سيرا عمى األقداـ، ونسبة مف يستخدموف وسيمة نقؿ  07%المرحمة المتوسطة فييا وجدنا أف نسبة

، وعميو فأكثر مف نصؼ األساتذة 40%أما الذيف يصموف بواسطة وسيمة نقؿ خاصة، 53%عمومية

 يتنقموف في النقؿ العمومي مف حافبلت أو سيارات أجرة.

سيرا عمى األقداـ، أما مف يستخدموف وسيمة  20%مرحمة التعميـ الثانوي أظيرت النسب أف نسبة 

 .11%نقؿ خاصة ، والذيف يصموف بواسطة وسيمة69%نقؿ عمومية فنسبتيـ 
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، ونسبة مف 08%عموما العينة ككؿ أظيرت إجابتيا أف نسبة مف يصموف سيرا عمى األقداـ ىي

 .33%، أما الذيف يصموف بواسطة وسيمة نقؿ خاصة59%يستخدموف وسيمة نقؿ عمومية بمغت

ال تممؾ  %51( والذي وجدنا فيو أف الغالبية مف مفردات العينة بنسبة 22إلى تحميؿ الجدوؿ رقـ) بالعودة

فيذا لو عبلقة مباشرة أف مقر العمؿ بعيد سكنيـ،  %56( الذي أكد فيو 23)سيارة، وكذا تحميؿ جدوؿ رقـ

 مع تحميؿ ىذا الجدوؿ.

سيكمؼ األستاذ الكثير خاصة مف  اضطراب قد يحدث في سير عمؿ وسائؿ النقؿ العمومية إف أي

 ناحية الجيد البدني الذي يبذلو قبؿ وصولو إلى حجرة الدرس.

إضافة إلى اعتماد األستاذ لوسيمة النقؿ العمومية قد يؤثر عمى نظرة المجتمع لو، وقد يكمفو 

 مصاريؼ زائدة تثقؿ كاىمو.
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 من الوقت لتصل إلى المؤسسة   يبين كم يستغرق المبحوثين 00جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

أقؿ مف 
 ساعة

87 %39 65 %39 105 %60 257 %45 

أكثر من 
 ساعة

137 %61 103 %61 70 %40 310 55% 

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة 422بػ  أكثر مف ساعة الفئة المنوالية لمجدوؿ أعبله ىي

 
تحميؿ ىذا الجدوؿ بتحميؿ الجدوؿ الذي سبقو، إذ وجدنا أف أغمب مفردات العينة تستغرؽ  يرتبط

أكثر مف ساعة لموصوؿ إلى مقر عمميا، خاصة في المرحمتيف االبتدائية والمتوسطة إذ وصمت نسبتيما 

 ، ونفصؿ فنقوؿ:%61

يستغرقوف أقؿ مف ساعة لموصوؿ إلى المؤسسة،  39%في المرحمة االبتدائية وجدنا أف ما نسبتو 

 يستغرقوف أكثر مف ساعة. 61%والباقي ونسبتيـ 

فيصؿ  39%يستغرقوف أكثر مف ساعة، أما الباقي والذي يصؿ 61%في المرحمة المتوسطة وجد أف نسبة

 إلى المؤسسة في أقؿ مف ساعة.

ؿ مف ساعة لموصوؿ إلى المؤسسة تستغرؽ أق 60%في المرحمة الثانوية وجدنا العكس إذ أف نسبة 

 فتستغرؽ أكثر مف ساعة لموصوؿ إلى مقر العمؿ. %32التربوية، والباقي والتي وصمت نسبتيا 

 55إجماال عينة الدراسة تستغرؽ أكثر مف ساعة لموصوؿ إلى مقر العمؿ وىذا ما عبرت عميو نسبة

 عمميا. فتستغرؽ أقؿ مف ساعة لموصوؿ إلى مقر %37، وما تبقى ونسبتيـ %
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النقؿ، إلى طوؿ  سير الطرقات التي اعتمدتيا الوالية كمسار لكؿ لوسائؿ تغيير خطولقد أدت 

 .خاصة في أوقات الذروة المسافة والتالي زيادة الزمف المستغرؽ لموصوؿ إلى مختمؼ المؤسسات التربوية

 ()قد يدخؿ المورد في إشكاؿ مع اإلدارة إذا لـ يصؿ في الوقت المحدد خاصة صباحا مما

ىذا إضافة إلى أف مف عينتنا مف يعتمد عمى أكثر مف حافمة إذا كانت الوسيمة المعتمدة ىي وسيمة 

 نقؿ عمومية إذا الوقت سيطوؿ ال محاؿ.

فالجيد الذي مف المفروض أف يقدـ لمتبلميذ يستنزفو األستاذ في الطريؽ مما يزيد مف معاناتو  ومنو

 اليومية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
)) :12:00إلى  11:00في مكتبو مف  2222-27-27مقابمة مع مدير ثانوية بتاريخ 
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 يبين إذا المبحوثين يمتمكون جياز كمبيوتر خاص  26جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 76% 433 55% 97 87% 147 84% 189 نعم
 24% 134 45% 78 13% 21 16% 35 ال

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة 344الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة نعـ بػ 

 
 يتضح مف الجدوؿ أعبله أف ما يمي:

 أوال نبدأ بالتفصيؿ حيث:

تمتمؾ جياز كمبيوتر خاص، والبقية التي ال  84%االبتدائية وفييا وجدنا أف ما نسبتو المرحمة

 16%تمتمكو ووصمت نسبتيـ إلى

تمتمؾ جياز كمبيوتر خاص، والبقية ال تمتمكو  87%أما المرحمة المتوسطة فوجدنا أف ما نسبتو

ؾ جياز كمبيوتر خاص، تمتم 55%. المرحمة الثانوية وجدنا فييا أف نسبة 13%ووصمت نسبتيـ إلى

 .45%والبقية ال تمتمكو ووصمت نسبتيـ إلى

، أما الذيف ال يممكونو فنسبتيـ 76%بشكؿ عاـ العينة ككؿ نسبة مف لدييـ جياز كمبيوتر خاص

 .24%وجدناىا

ما الحظناه أف أساتذة المرحمة الثانوية ىـ األقؿ نسبة في امتبلؾ جياز كمبيوتر وىذا وبالرجوع إلى 

جداوؿ السابقة والمتعمقة بالسف والخبرة يمكننا القوؿ أف السبب يرجع في تعود ىذه الفئة عمى تحميؿ ال

التدريس أو التحضير ألعماليـ التدريسية عمى األنماط القديمة أو االتكاؿ عمى اآلخريف في كتابتيا 

 وطباعتيا.
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وف جياز الكمبيوتر في أيضا مف خبلؿ المقاببلت التي أجريت وجدنا أف أغمب المبحوثيف ال يستعمم

 تقديـ الدروس، رغـ امتبلؾ أغمبية المبحوثيف لجياز محموؿ وليس ثابت في المنزؿ.  

استخداـ التكنولوجيا في الحصوؿ عمى المعمومة ونقميا، مف  أصبحلتحميؿ ما جاء مف أرقاـ نقوؿ 

تمكننا مف مواكبة التطور والتقدـ في المجاالت كافة، إضافة إلى أثر ذلؾ فيتوفير الوقت  أىـ الركائز التي

أـ نقميا أـ حفظيا. وبفضؿ تطور  والجيد والماؿ، سواء أكاف ذلؾ في مجاؿ الحصوؿ عمى المعمومات

 .رةواإلنترنت، أصبح العالـ ُيشبو القرية الكونية الصغي مفيـو واستعماالت تكنولوجيا المعمومات

 واتخاذه الستخدامو في مجاؿ التعميـ تعميمية حديثة كالكمبيوتر سيكوف محط أنظار الطمبة إف وسيمة

يرشدىـ ببرامجو لطمبتو فمساعد ، فقد يوظؼ المعمـ جيازه المحموؿ في وظيفتو التربوية التعميمية ككمرشد

في مختمؼ  وتنمية القدرات العقميةالمختمفة في مجاؿ التعمـ واكتشاؼ المواىب الجديدة  المتنوعة ووظائفو

الطمبة في الفصؿ الواحد أف يشتركوا في  المواد الدراسية والتعميمية. كذلؾ تفتح االنترنت بابا جديدا يساعد

 .وتبادؿ المعمومات مف خبلؿ ىذه األنشطة أنشطة تعميمية مختمفة في مجاؿ البحث

بيا وأدواتيا المستعممة في إرضاء المجتمع.... أخيرا نقوؿ تشمؿ التكنولوجيا كؿ أشكاؿ الخبرة وأسالي

وتتضمف التكنولوجيا أيضا أساليب التنظيـ مف األسرة إلى الدولة، إذ أف أرقى التقنيات المستعممة ال تكؼ 

( بؿ أنيا سرعاف ما تتحوؿ إلى Managementمؤشرا لمتقدـ إذا لـ توضع في سياؽ تنظيمي مبلئـ)

ثير مف األدوات المؤسسات اإلنتاجية والخدماتية في منطقتنا العربية قطع أثرية مشوىة كما يحدث في ك

وفؽ فوالعالـ الثالث بوجو عاـ إذا تستخدـ التكنولوجيا مف أجؿ أف تتوجو نحو نمط معيف مف اإلنتاج 

 (1)النظرية التايمورية: إنتاج أكثر وأجود بتكمفة أقؿ وقدرة عمى المنافسة.

                                                           
، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، التنمية والديمقراطية في الجزائر والمنطقة العربيةمحمد العربي ولد خميفة، ((1

 235، ص2882
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ما ينادي بو المدخؿ النظري لمدراسة التي تريد مف الفرد أف ينجز وظائفو بكؿ سيولة وفي  وىذا

 أقصر وقت ممكف لكف بجودة عالية.

 
 يل توجد االنترنيت في المنزلف يبين إذا كانت اإلجابة بنعم المبحوثين 00جدول رقم

 
 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي الثانوية المرحمة المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 49% 278 39% 68 %54 90 %54 120 نعـ
 %51 289 61% 107 46% 78 46% 104 ال

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة  289الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي ال  بػ 

 
 جاءت أرقاـ الجدوؿ عمى النحو التالي:

 .% فكانت إجابتيا بػ ال46% أجابت بنعـ أما54يتعمؽ بالمرحمة االبتدائية فنسبة فيما

أما المرحمة المتوسطة فقد وجدنا أف نسبة المبحوثيف الذيف توجد لدييـ االنترنيت في المنزؿ ىي 

 .46%أما الذي ال يممكونيا داخؿ منازليـ فنسبتيـ54%

أما  39%وجد لدييـ االنترنيت في المنزؿ نسبتيـ ىيالمرحمة الثانوية وجدنا أف المبحوثيف الذيف ت

 . 61%الذي ال يممكونيا داخؿ منازليـ فنسبتيـ

أما  49%ومنو فالعينة اإلجمالية لمدراسة نسبة المبحوثيف الذيف توجد لدييـ االنترنيت في المنزؿ ىي

 .%51الذي ال يممكونيا داخؿ منازليـ فنسبتيـ

ؾ االنترنيت في المنزؿ خاصة أساتذة المرحمة الثانوية بينما التي فأغمب أساتذة عينتنا ال تمم ومنو

 تمتمكيا ىـ أساتذة المرحمة االبتدائية والمتوسطة.
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والسبب حسب بعض المقاببلت مع أساتذة المرحمة االبتدائية ىو غياب وسائؿ التعميمية في 

في كثير مف األحياف ومع وجود جياز كمبيوتر  باألنترنيتالمؤسسة مما يضطر األستاذ إلى االستعانة 

لذا فوجودىا أمر ميـ  خاص وكذا أسعار االنترنيت المقبولة نوعا ما أصبح وجوىا في المنزؿ أمرا سيبل،

دوف أف ننسى أف سف المبحوث لو دور في ىذا فمدرسي المرحمة االبتدائية ينتمي لجيؿ التكنولوجيا  لو 

 ية أكبر في التعميـ الثانوي عمى وجو التحديد.مقارنة مع مف ىـ في فئات عمر 

(، إذ 22أما عف سبب غيابيا في كثير مف بيوت مفردات العينة ىو نوع السكف )انظر الجدوؿ رقـ 

 ذات التدفؽ الجيد لممنزؿ. يشترط وجود وصؿ أو عقد كراء إلدخاؿ االنترنت

 وبيااختيارات شعكؿ ويكرس  اتياكاف يعكس طموحات مجتمعلجميع البمداف  إف النظاـ التربوي

 أف يوجد النظاـ المبلئـ لتنشئة األجياؿكؿ مجتمع أو دولة ويحاوؿ  ...ألخ،والسياسية واالجتماعية الثقافية

مف الحمقات  بدرجة أولى باعتباره حمقةأو المعمـ . وكؿ ىذا يتوقؼ عمى المربي تنشئة اجتماعية سميمة

 .بؿ ىو ركف مف أركانو األساسية فييا الحيالنظاـ التربوي وىو العنصر  في األساسية

ميداف التربية  في فثقافة ووعي المعمـ وتكوينو الجاد وحرصو عمى مسايرة التطورات الحديثة الحاصمة

الجانب النفسي  في نجاح المنظومة التربوية. ذلؾ ألف ضعؼ التكويف في والتعميـ عامؿ أساسي وميـ

المجاؿ التربوي لغياب الوعي  في قادر عمى مسايرة األحداث الطارئةوالبيداغوجي لدى المربي يجعمو غير 

 .تطبيؽ برامجيا ونظاميا المتطور في التربوي وىذا ما يؤدي إلى فشؿ المنظومة التربوية

لذا وجب أف تتوفر بيف يدي المورد البشري الذي ىو محؿ الدراسة كؿ ما ىو جديد، والجديد اآلف 

أنيا مصدر أساسي حالي لممعرفة واإلطبلع عمى كؿ ما ىو حديث، خاصة ما  ال توفره إال االنترنيت ذلؾ

تعمؽ ببعض المواد الدراسية التي تدرس في مؤسساتنا التربوية. فيي ميمة لمعممي المغة الفرنسية في 

، وىي بالغة األىمية ألساتذة االجتماعيات الخالمرحمة االبتدائية مف أجؿ إعداد النصوص واألناشيد...
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غات في المرحمة المتوسطة، أما ألساتذة التعميـ الثانوي فيحتاج إلييا أكثر مف غيرىـ أساتذة المواد والم

 العممية كالعمـو الطبيعية والفيزياء.... 

وتقدـ  إضافة إلى أىميتيا في العممية االتصالية التي وبوجودىا اختفت وسائؿ االتصاؿ التقميدية

في مقاؿ لو حوؿ المدونات التي  جمال بوعجيميعبر عنو الدكتور ، وىذا ما الكثير مف أنواع الخدمات

 (1)تستعمؿ اآلف كوسيمة إعبلـ واتصاؿ

وقد بينت دراسات كثيرة سابقة أف وجود االنترنيت في البيت يزيد مف تفاعؿ الفرد مع عالمو 

تى أف رأس ماؿ الخارجي ويضمف دافعية التواصؿ رغـ االختبلفات ويبني الجسور العبلئقية والمعرفية، ح

 (2)جديد ظير في عمـ االجتماع، وىو يعرؼ بػ رأس الماؿ االجتماعي التجسيري

إف الغاية مف وجود االنترنت في المنزؿ ىو تسييؿ البحث عف المعمومة وقت ما يريد الفرد، إذ ليس 

 .عميو االنتظار لمغد أو ألوقات معينة لمبحث في ما يفيده في مينتو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
)1)

Djamel Bouadjimi, Les blogs : nouveaux outils de la communication politique, Revue des 

sciences humaines, publiée par l’université Mohamed Khider, Biskra, N16, mars2009,   p29  
التجسيري عبر االنترنيت في المجتمع محددات رأس المال االجتماعي لبلستزادة أنظر: دراسة محمد عبد الكريـ الحوراني وآخروف، ((2

 .228، ص 2228، مارس 27، مجمة العمـو اإلنسانية، منشورات جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد األردني
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 يبين إذا المبحوثين منخرطين في نوادي رياضية  00جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 51% 288 38% 67 53% 89 59% 132 نعم
 49% 279 62% 108 47% 79 41% 92 ال

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة 288الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة نعـ بػ 

 
 :في الجدوؿ أعبله وجدنا أف

، 41%، أما نسبة مف أجاب بػ ال فنسبتيـ59%في المرحمة االبتدائية نسبة مف أجابوا بنعـ قدرت 

الثانوية فالمنخرطيف ، المرحمة 47%،أما مف أجب بػ ال فنسبتيـ 53%أما المرحمة المتوسطة فوجدنا نسبة

 .62%، أما غير المنخرطيف فنسبتيـ 38%في نوادي رياضية وصمت نسبتيـ

، أما غير 51%عموما العينة وجدنا أف نسبة فالمنخرطيف في نوادي رياضية وصمت نسبتيـ 

 .49%المنتسبيف لنوادي رياضية فنسبتيـ

نتسبيف إلى نوادي رياضية ثـ المرحمة ومنو المرحمة االبتدائية أساتذتيا ىـ األكبر عددا مف حيث الم

ف نصؼ العينة منخرطة في أفرغـ كثافة البرامج ومشاغؿ الحياة نجد  المتوسطة وأخيرا المرحمة الثانوية.

نوادي رياضية وىذا مؤشر جيد عمى أف المورد البشري في قطاع التعميـ يعي جيدا أىمية الرياضية 

 خمص مف ضغوطات العمؿ نوعا ما. وفوائدىا التي قد تيسر وظيفتو وتجعمو يت

وبالرجوع إلى تحميؿ الجداوؿ السابقة نجد أف ما ساىـ في ىذا الترتيب ىو أف الحالة المدنية 

ألساتذة المرحمة االبتدائية أغمبيـ مف فئة العازبيف تجعميـ أكثر اىتماما ببعض األمور التي يراىا أرباب 

بعد الرجوع إلى االستمارات وجدنا أف ىناؾ مف المتزوجيف األسر والمسئوليف عمييا ثانوية، رغـ أننا و 

 والذيف لدييـ أطفاؿ مف المرحمة المتوسطة والثانوية لكنيـ منخرطيف في نوادي رياضية.    
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إف تنوع النشاطات في حياة الفرد ميـ حسب الكثير مف الدراسات النفسية الحديثة حتى ال يصاب 

 سمبا عمى أدواره األساسية في محيطو. الفرد بالممؿ الروتيف الذي قد يؤثر

كما أف ىناؾ مف ينخرط في النوادي الرياضية لدواعي صحية إما لمتخمص مف الوزف الزائد أو 

 لتقوية عضبلت الجسـ.

 
 يبين إذا المبحوثين يذىبون لقضاء عطمة الصيف خارج واليتك 00جدول رقم

 
 العينة

 اإلجابة
 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المتوسطة المرحمة المرحمة االبتدائية

 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت
 87% 491 88% 154 73% 123 96% 214 نعم
 13% 76 12% 21 27% 45 04% 10 ال

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة 382الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة نعـ بػ 

 
 أعبله يبيف أف: الجدوؿ

، 87%وجدنا أف أغمب مفردات العينة يذىبوف لقضاء عطمة الصيؼ خارج الوالية ووصمت نسبتيـ

. والنسب جاءت عمى ىذا 13%أما الذيف يقضوف عطمتيـ السنوية داخميا فنسبتيـ صغيرة إذ تقدر بػ 

 النحو بسبب أف:

مف مفردات عينة المرحمة يذىبوف لقضاء عطمة الصيؼ خارج  96%في المرحمة االبتدائية حوالي

 .04%الوالية، أما الذيف يبقوف داخؿ الوالية فنسبتيـ

مف مفردات عينة المرحمة يذىبوف لقضاء عطمة الصيؼ خارج  73%في المرحمة المتوسطة حوالي

 .27%الوالية، أما الذيف يبقوف داخؿ الوالية فنسبتيـ
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،أما الذيف 88%سبة مف يذىبوف لقضاء عطمة الصيؼ خارج الوالية وصمت في المرحمة الثانوية فن

 . 12%يبقوف داخميا أثناء العطمة السنوية

 ومنو فاألعمى في المراحؿ نجد المرحمة االبتدائية ثـ الثانوية فالمرحمة المتوسطة في األخير.

كما جاء في الجدوؿ لقد ساىمت أنشطة الخدمات االجتماعية الخاصة بالقطاع في ارتفاع النسب 

ذلؾ أف القائميف عمى الخدمات غالبا ما يبرمجوف أماكف لمعطؿ في بعض المناطؽ السياحية بأسعار 

 خاصة بموظفي قطاع التربية. 

يدخؿ قضاء العطمة الصيفية خارج الوالية مف باب الترويح عف النفس، فيو نشاط ميـ وبالغ 

نة الدراسية التي تتميز في الغالب بالتعب واإلرىاؽ والروتيف األىمية إذ أنو يأتي بعد ساعات أو طمية الس

 اليومي الذي قد يعكر صفو حياتيـ الذىنية والنفسية عمى وجو الخصوص.

لكف الشعور بمحدودية الدخؿ وغبلء اإلقامة في األماكف السياحية جعمت الكثير منيـ ال يشعر في 

ة معروفة عمى المستوى الوطني أو الدولي عندنا في الراحة أو حتى الرغبة في التنقؿ إلى أماكف سياحي

الجزائر، رغـ الطبيعة المناخية وخصوصية المنطقة التي تعرؼ صيفا حارا جدا يبدأ مف أواخر شير أفريؿ 

وحتى نياية شير أكتوبر، تجعؿ المبحوث حقيقة يسعى رغـ الظروؼ المعيشية الصعبة إلى اقتطاع جزء 

رج الوالية كعممية إلعادة شحف طاقتو وتجديدىا. فالتغيير والخروج مف مف دخمو لقضاء ولو أسبوع خا

 الروتيف أمر ميـ لدى أصحاب مينة المسؤولية والمتاعب. 
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 يبين إذا المبحوث يعاني من مرض مزمن:    01جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 63% 357 82% 145 73% 123 40% 89 نعم
 37% 210 18% 30 27% 45 60% 135 ال

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة 475الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة نعـ بػ 

 

، 63%الذيف يعانوف مف مرض مزمف في العينة الكمية نسبة المبحوثيف في الجدوؿ أعبله وجدنا أف:

 .37%أما الذيف ال يعانوف مف مرض مزمف فوصمت نسبتيـ

 وقد تحصمنا عمى ىذه النسب بجمع نسب المراحؿ المختمؼ لقطاع التربية وىي عمى النحو التالي:

يعانوف مف مرض مزمف في العينة  مف المبحوثيف40%المرحمة االبتدائية: وجدنا أف ما نسبتو 

 .60%الكمية، أما الذيف ال يعانوف مف مرض مزمف فوصمت نسبتيـ

مف المبحوثيف يعانوف مف مرض مزمف في  73%أما المرحمة المتوسطة فييا وجدنا أف نسبتو 

 .  27%العينة الكمية، أما الذيف ال يعانوف مف مرض مزمف فوصمت نسبتيـ 

مف المبحوثيف يعانوف مف مرض مزمف في العينة  82%ييا وجدنا أف نسبتوأما المرحمة الثانوية ف

 .18%الكمية، أما الذيف ال يعانوف مف مرض مزمف فوصمت نسبتيـ

ومنو فالنسبة الكبيرة وجدنا أنيا في أساتذة المرحمة الثانوية ثـ المتوسطة، بينما أساتذة المرحمة 

 االبتدائية.

 



 الفصل السادس:                                                تفريغ البيانات وتحليل الجداول

 

274 

 

ألصؿ االجتماعي أو ما يعبر عنو أىؿ االختصاص بأسموب فيناؾ الكثير مف األمراض ذات ا

الحياة، والذي يتضمف التموث والضجيج وظروؼ السكف والبطالة والعمؿ واإلجياد والتغذية السيئة) 

المعمبات، المشروبات الغازية، األكبلت السريعة التي تعد في األماكف العامة...( والسكريات واألمبلح 

. واستيبلؾ الكحوؿ والتدخ  يف وبعض السمـو

ومف ىنا فكؿ ذلؾ يؤثر عمى الخصائص المعرفية والمينية، واالنفعالية وسمات شخصية المعمـ 

تؤدي دورًا ميمًا في فاعمية وكفاءة العممية التعميمية، فيي بالنسبة لمطالب تشكؿ أحد المداخؿ التربوية 

وفي مستوى مفيـو الذات األكاديمي لديو الميمة التي تؤثر في الناتج التحصيمي لو، وفي استمراريتو، 

باعتباره أىـ العناصر المستيدفة في العممية التعميمية، والمستفيد األوؿ لما يقدمو لو معممو مف معرفة 

 وقدوة ونموذج.
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 يبين نوع المرض الذي يعاني منو المبحوث أو أحد من أفراد أسرتو 00جدول رقم 
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 15% 85 09% 15 16% 27 19% 43 الضغط الدموي
 35% 196 41% 73 24% 41 37% 82 داء السكري
 08% 45 13% 23 06% 10 05% 12 فقر الدـ

 23% 128 24% 41 33% 56 14% 31 أمراض القمب
أمراض األذف 

 والحنجرة
56 %25 34 %21 23 %13 113 %19 

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة   287الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة داء السكري بػ

 
يعانوف أو يعاني أحد مف أفراد أسرتو مرضا مزمنا وىذا ما  الجدوؿ أعبله يبيف أف العديد مف مبحوثيف

 بينتو أرقامو حيث وجدنا أف:

. أما نسبة الذيف يعانوف 19%فيما يتعمؽ بالمرحمة االبتدائية بمغت نسبة المصابيف بالضغط الدموي

لقمب المبحوثيف الذيف يعانوف مف أمراض ا .ونسبة05%، لتأتي نسبة فقر الدـ بػ 37%داء السكري مف

 .25%، أما أمراض األذف والحنجرة فنسبة المصابيف بيا مف المبحوثيف فيي%14

. أما نسبة الذيف يعانوف 16%فيما يتعمؽ بالمرحمة المتوسطة بمغت نسبة المصابيف بالضغط الدموي

المبحوثيف الذيف يعانوف مف أمراض القمب  .ونسبة06%، لتأتي نسبة فقر الدـ بػ 24%مف داء السكري

 .21%أما أمراض األذف والحنجرة فنسبة المصابيف بيا مف المبحوثيف فيي ،%33

. أما نسبة الذيف يعانوف مف داء 09%أما المرحمة الثانوية بمغت نسبة المصابيف بالضغط الدموي

المبحوثيف الذيف يعانوف مف أمراض  . ونسبة13%، لتأتي نسبة الذيف يعانوف فقر الدـ بػ 41%السكري

 .%13ا أمراض األذف والحنجرة فنسبة المصابيف بيا مف المبحوثيف فيي، أم24%القمب 
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 :أما عينتنا عمى العمـو فنسبيا كالتالي

، لتأتي نسبة 35%. أما نسبة الذيف يعانوف مف داء السكري15%نسبة المصابيف بالضغط الدموي

أو أحد  المبحوثيف الذيف يعانوف . ونسبة08%الذيف يعانوف مف فقر الدـ بػ أو أحد أفراد األسرة  األساتذة

، أما أمراض األذف والحنجرة فنسبة المصابيف بيا مف المبحوثيف 23%مف أمراض القمب  مف أفراد أسرتيـ

 .19%فيي

وىناؾ مف وجدنا في استمارات المبحوثيف أف ىناؾ مف المبحوثيف أنفسيـ مف يعانوف مف أكثر 

 لقمب أو فقر الدـ مع الضغط الدموي مثبل.مرض خاصة اإلناث منيـ كمرض الدوالي مع مرض ا

ومنو فإف وجود المبحوث وأحد آخر في أسرتو يعاني مف مرض مزمف فإف األكيد أف ذلؾ سيؤثر 

كثيرا عمى وضعيتو االجتماعية وعمى تحسينيا فكما نعمـ أف أسعار الدواء مرتفعة وأحيانا تندر خاصة تمؾ 

 المتعمقة باألمراض المزمنة.

ف بيف أكثر األطراؼ المتأثرة بأمراض المينة التي يزاوليا رب األسرة خاصة إذا ما تعد األسرة م

كاف ىو المعيؿ الوحيد ليا، فااللتزامات التي ترىؽ ميزانية األسرة وكذا الجيد المبذوؿ وراء البحث عف 

 الخدمات والعبلج الجيد لممصاب تؤثر وبالسمب عمى كؿ النواحي المختمفة ليا.

عف الناحية النفسية التي تتأثر كثيرا خاصة وأنيا تظير خصوصا في العبلقة مع الزمبلء أو  ناىيؾ

المحيط الخارجي. إذ نجد أف األستاذ يحوؿ إيجاد تبريرات تواسيو في مرضو، اليأس واالستسبلـ، الفعؿ 

ية في العدواني، أو العكس باستدرار العطؼ وطمب المساعدة، الشعور باالضطياد ولعب دور الضح

 -جميع أفعالو، االنييار العصبي واإلصابة بأمراض نفسية ونفسية جسمية، سوء التوافؽ االجتماعي

 النفسي، المرض النفسي الذي تزيد نسبة اإلصابة بو عند األفراد الذيف يتعرضوف ألمراض مينية.

ميا أطراؼ وىذا كمو  يؤدي في حاالت عدة إلى التفكؾ األسري نتيجة الوضعية التي قد ال يتقب

 األسرة ككؿ سواء كاف الزوج أو الزوجة أو حتى األبناء.
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 يبين إذا المبحوثين تقوم بزيارات دورية لمطبيب العام 00جدول رقم

 
 العينة

 اإلجابة
 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية

 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت
 18% 104 36% 63 24% 41 00% 00 نعـ
 82% 463 64% 112 76% 127 100% 224 ال

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة 374الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة ال بػ 

 
 :في جدولنا ىذا وجدنا أنو

دورية لمطبيب العاـ، أما الذيف  مف مفردات العينة ال تقوـ بزيارات 82%في عينتنا الكمية أكثر مف 

 .18%فنسبتيـيقوموف بزيارات دورية لمطبيب العاـ 

لذا فالنسبة  بزيارات دورية لمطبيب العاـ ومف الجدوؿ نجد فمفردات المرحمة االبتدائية ال تقـو

، 24%ونسبتيـ بزيارات دورية لمطبيب العاـ يقوـ . أما المرحمة المتوسطة فمفرداتيا منيـ مف100%وصمت

بزيارات  يقوـ . ونسب المرحمة الثانوية ىي:76%فنسبتيـ بزيارات دورية لمطبيب العاـ يقوـ أما الذيف ال

 .64%نسبتيـ بزيارات دورية لمطبيب العاـ يقوموف ، أما الذيف ال36%نسبتيـ دورية لمطبيب العاـ

يتأثر اإلنساف بظروؼ العمؿ ومعطياتو ومتطمباتو فمف جية قد ينمي اإلنساف الميني ميارتو 

المينية بسبب تواصؿ ممارستو ليا، ومف جية أخرى وىي األىـ غالبا ما يكوف لممينة أو الحرفة أثارا 

عية والسموكية ضارة عمى صحة الفرد وعمى سموكو وعبلقاتو االجتماعية. وبما أف اآلثار الصحية واالجتما

 ألمراض المينة فيي متداخمة ومترابطة.
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ولصحة اإلنساف الجسمية عبلقتيا بصحتو النفسية وبدوره ومكانتو االجتماعية، فعندما تختؿ 

وظائؼ الجسـ بسبب مرض نتج عف ممارسة مينة ما تتداعى ليذا االختبلؿ األبعاد االجتماعية والنفسية 

بسبب ممارستو لمينة  سمعو. ومثاؿ ذلؾ اإلنساف الذي يصاب في لشخصية المصاب باالعتبلؿ والمرض

وضعو النفسي واالجتماعي عمى درجة الصعوبة  ويصبح بفقداف سمعومعينة يتأثر في سموكو وعبلقاتو 

 وتكوف انعكاسات ذلؾ عمى أدائو االجتماعي بالغة الخطورة.

مرىوف بسبلمتيما فإف األستاذ فإذا كاف الجراح يعتمد عمى يديو في عممو بؿ مستقبمو الميني 

 مستقبمو الوظيفي مرىوف بسبلمة كؿ حواسو وكذا جانبو النفسي السيكولوجي.  

ومنو فإف الزيارة الدورية لمطبيب ضرورة ممحة خاصة عند مف يمتينوف التدريس فمعرفة العمة في 

 الكثير.أولى مراحميا تجنب القطاع خسارة مورد صرفت مف ألج تكوينو وتدريبو وتعميمو 
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 يبين إذا المبحوثين تقوم بزيارات دورية لطبيب مختص 00جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 66% 372 82% 143 80% 134 42% 95 نعم
 34% 195 18% 32 20% 34 58% 129 ال

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة 452الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة نعـ بػ 

 
 في الجدوؿ وجدنا أف: 

المبحوثيف تقوـ بزيارات دورية لطبيب الخاص، أما البقية  مف 58%في المرحمة االبتدائية ما نسبتو

 ال تقـو بزيارات دورية لطبيب الخاص. 42%والمقدرة بػنسبة

المبحوثيف تقوـ بزيارات دورية لطبيب الخاص، أما  مف80%أما المرحمة المتوسطة فنسبة

 ال تقـو بزيارات دورية لطبيب الخاص. 20%نسبة

المبحوثيف تقوـ بزيارات دورية لطبيب الخاص، أما  مف82%في المرحمة الثانوية وجدنا أف نسبة 

 قوـ بزيارات دورية لطبيب الخاص.فبل ت 18%نسبة

المبحوثيف تقـو بزيارات دورية لطبيب الخاص، أما  مف66%ومنو فالعينة اإلجمالية فييا نسبة

 فبل تقوـ بزيارات دورية لطبيب الخاص. 34%نسبة

( والمتعمؽ بإصابة المبحوث بمرض مزمف والذي وجدنا 30وىذا السؤاؿ مرتبط بتحميؿ الجدوؿ رقـ )

تعاني مف أمراض مزمنة، وىنا تكوف زيارة الطبيب األخصائي ضرورة وأكيدة حتى ال يزيد %63فيو أف 

 الوضع سوء.

إف اإلصابة بمرض معيف جراء ممارسة مينة معينة مكمفة عمى مستوى القوى العاممة مف حيث 

ء كاف خسارة قوى مؤىمة مينيا بشكؿ جزئي أو كمي، دائـ أو مؤقت. وفي دراستنا ميما كاف المريض سوا
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وتحتاج إلى وقت طويؿ  %92المورد أو أحد مف أصولو فإف الكمفة تبقى نفسيا. خاصة وأف نسبة التأميف 

 حتى تحصؿ عمى ما صرفتو وىذا كمو يضر بالفرد وأسرتو واستقراره في بيئتو المينية والعائمية.

تي تأتي في وبالتالي فالمصابوف بأمراض مينية يعدوف عبئا عمى أنظمة الدعـ االجتماعي ال

مقدمتيا مصمحة الضماف االجتماعي والرعاية االجتماعية لمذيف يتحمبلف تغطية تكمفة اإلصابة بالمرض 

 (1)الميني وتزيد األمور سوءا لما تكوف اإلصابات قد أدت إلى إعاقات مستديمة 

جرة كما أف موارد قطاع التربية البشرية معرضوف لئلصابة بأمراض خاصة بمينتيـ كأمراض الحن

والدوالي والضغط الدموي وأمراض القمب والصداع بمختمؼ أنواعو. وكميا أمراض ال تعالج عند طبيب 

 تسعيرة العبلج الطبيب العاـ. عاـ بؿ عند مختص والذي تسعيرة العبلج عنده أغمى مف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .242،242، ص ص2227، دار الشروؽ، عماف، عمم االجتماع الطبيعبد السبلـ بشير الدويبي، ((1
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 يبين إذا كان مقر عمل المبحوثين يحتوي عمى عيادة طبية 00جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 47% 266 82% 143 73% 123 00% 00 نعـ
 53% 301 18% 32 27% 45 100% 224 ال

 100% 567 100% 175 100% 168 100% 224 المجموع
 مفردة 422لمجدوؿ ىي خانة ال بػ  الفئة المنوالية

 
المبحوثيف أجابوا أف المؤسسات التربوية التي يعمموف فييا ال تتوفر عمى عيادة لمخدمات  أغمب

مف مؤسسات عمؿ المبحوثيف ال يحتوي عمى  53%الطبية، وىذا ما وجدناه في إجابات العينة الكمية فػ

المبحوثيف بيا عيادة طبية. ولقد وجدنا أف سبب نتائج مف مؤسسات عمؿ  47%عيادة طبية، بينما نسبة

ىذا السؤاؿ عمى ىذا النحو سببيا أف المدارس االبتدائية ال تحتوي عمى عيادة طبية، أما المرحمة 

فبل يوجد  27%مف المؤسسات عمؿ المبحوثيف بيا عيادة طبية، أما البقية والمقدرة بػ 73%المتوسطة فػ 

مف المؤسسات عمؿ المبحوثيف بيا عيادة 82%لمرحمة الثانوية وجدنا أف نسبة بيا عيادة طبية. أخيرا ا

 فبل يوجد بيا عيادة طبية. %29طبية، أما البقية والمقدرة بػ 

كما أف وحدات المتابعة والكشؼ الموجودة في المقاطعات التربوية ال تؤدي في الغالب دورىا لنقص 

ما لتغيبيـ في  إما األطباء أو الممرضيف  ، أو أف عدد التبلميذ في تمؾ المقاطعة كبير. أكثر األحيافوا 

وما يزيد مف صعوبة الموقؼ إذا كانت المؤسسات بعيدة عف مقر الدائرة أو البمدية، في حالة 

تعرض األستاذ أو التمميذ لحادث ال قدر اهلل خاصة في حصة التربية البدنية التي تعرؼ الكثير مف 

حتى أف الكثير مف المعمميف أو األساتذة في المرحمة االبتدائية ألغى حصة  حاالت اإلصابة لدى التمميذ،

التربية البدنية خوفا مف وقوع حوادث جسمانية لمتمميذ. كما أنو وأثناء إجرائنا لتقنية المبلحظة المباشرة 

وغيرىا وذلؾ بتواجدنا في بعض المؤسسات وجدنا أف في جانب أو خمؼ اإلدارة مقبرة لمطاوالت والكراسي 
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مف الوسائؿ الموجودة إما في حجرة الدرس أو قاعة األساتذة أو مكتب المدير، وىذه مف شأنيا خاصة 

 لتبلميذ المرحمة االبتدائية أف تشكؿ خطرا حقيقيا عمييـ.

إف غياب عيادة طبية واالكتفاء بوجود عمبة اإلسعافات األولية ولتي توضع في أمانة المدير حسب 

 امنا بالمبلحظة المباشرة، أمر يبعث القمؽ ويجعؿ مف العممية التعميمية أمرا صعبا. ما الحظناه عند قي

 
 يبين إجابة المبحوثين إذا ما وجدت عيادة فيل توفر كل الخدمات الطبية األولية الالزمة 00جدول رقم

 
 العينة

 اإلجابة
 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية

 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت
 09% 46 16% 23 17% 23 00% 00 نعـ
 91% 454 84% 120 83% 110 100% 224 ال

 100% 500 %100 143 100% 133 100% 224 المجموع
 مفردة 373الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة ال بػ 

 
 في ىذا الجدوؿ وجدنا أف:

مف المبحوثيف أجابوا عمى أنيا ال توفر  83%المرحمة المتوسطة بما أف ىناؾ عيادة إال أف نسبة في

 رأت العكس. 17%الخدمات الطبية البلزمة، بينما

ترى أف العيادة  84%في المرحمة الثانوية وجدنا نفس الشيء لكف بنسبة أكبر إذ أجاب ما نسبتو

فترى أف عيادة  16%طبية البلزمة. أما البقية والمقدرة بػالموجودة في المؤسسة ال توفر الخدمات ال

 المؤسسة بيا خدمات طبية.

ويبقى أساتذة وتبلميذ المرحمة االبتدائية يعانوف مف مشكؿ غياب عيادة والخدمات الطبية التي يجب 

 أف توفرىا 



 الفصل السادس:                                                تفريغ البيانات وتحليل الجداول

 

283 

 

و المعمـ أو إف غياب عيادة طبية أو عدـ توفرىا عمى اإلمكانيات لبلزمة لمعبلج الذي يستفيد من

التمميذ عمى حد سواء سيجعؿ مف الوضع أكثر صعوبة عمى كؿ الطاقـ الموجود في المؤسسة، خاصة 

وأننا لـ نتكمـ ال عمى الطاقـ اإلداري وال الميني وال التبلميذ فقط عمى األساتذة الذيف وحسب تحميؿ 

خدمات طبية ليـ إذا ما حدث  الجداوؿ السابقة وجدنا منيـ مف يعاني مف أمراض مزمنة ال بد مف توفر

أي طارئ وليس االكتفاء بانتظار سيارة اإلسعاؼ أو اليرولة الصطحابو إلى أقرب مستشفى مف طرؼ 

 زمبلئو.

ىذا مف جانب مف جانب آخر أما إذا ما تعرض تمميذ ألذى داخؿ المؤسسة فإف القانوف يمنع عمى 

فات ستقع عمى عاتؽ مف حممو إلى ىناؾ. ومنو أي كاف نقمو لممستشفى أو غيره، ألف مسؤولية أي مضاع

 فإما انتظار سيارة اإلسعاؼ أو مجيء ولي أمره ىي أحد الحموؿ ليذه المشكمة.
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يبين إذا كان المبحوثين يرون أن الظروف في عمميم قد تسبب في المستقبل بعض  00جدول رقم
 األمراض

 
 العينة

 اإلجابة
 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية

 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت
 86% 487 100% 175 93% 156 70% 156 نعم
 14% 80 00% 00 07% 12 30% 68 ال

 %100 567 100% 175 100% 168 100% 224 المجموع
 مفردة 395الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة نعـ بػ 

 
أف الظروؼ في 86%الجدوؿ أعبله فقد أجمع مفردات العينة الكمية وبنسبة وصمت إلى حسب

 .14%في المستقبؿ بعض األمراض، أما مف رأى العكس فنسبتيـ وصمت إلى ليـ عمميـ قد تسبب 

، أما المرحمة 100%وقد أيد الرأي األوؿ كؿ مفردات عينة المرحمة الثانوية إذ النسبة وصمت إلى

 .70%، أما المرحمة االبتدائية فوصمت نسبة ذلؾ إلى93%المتوسطة فوصمت النسبة المؤيدة لمرأي األوؿ 

أما نسبة مف رأت أف الظروؼ في عمميـ ال تسبب في المستقبؿ بعض األمراض فيي في المرحمة 

، بينما ىي منعدمة 07%ى، أما المرحمة المتوسطة فالنسبة وصمت إل30%االبتدائية وصمت النسبة إلى

 في المرحمة الثانوية.

إف الضغوط بكؿ أنواعيا ىي نتاج التقدـ الحضاري المتسارع الذي يؤدي إلى إفراز انحرافات تشكؿ 

تستيدؼ النفس  ضغوطا. فرياح الحضارة تحمؿ في طياتيا .عبئًا عمى قدرة ومقاومة الناس في التحمؿ.

تحّمؿ النفس أعباًء فوؽ الطاقة.. وينتج عنيا  العممي ووتيرة الحياة المتسارعة اإلنسانية. وزيادة التطور

البدنية( والنفسية العقمية  -زيادة في الضغوط عمى أجسامنا، مما ينعكس عمى الحالة الصحية )الجسدية 

 .ولف نذكر األسوأ ويؤدي إلى االنييار
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ف تعددت المصادر فالضغط واإلحباط وداء السكري وكذا  أمراض الحساسية ليا حصة األسد في وا 

توقعات مفردات العينة أنيا قد تصاب ببعض األمراض بسبب ظروؼ العمؿ، فالصراع في العمؿ، 

والتجاذب بيف عدة أنشطة متضاربة، ولعب أكثر مف دور في الحياة اليومية خاصة وأف مينة التدريس 

ؿ مع أفراد لكؿ منيـ مزاجو وبيئتو التي نشأ مينة متاعب حقيقة فالتعامؿ مع آلة أسيؿ بكثير مف التعام

فييا خاصة إذا كاف األستاذ مف منطقة حضرية ويعمؿ في بيئة ريفية وجيمو بخصوصيات المنطقة 

وعاداتيا وخاصة ما تعمؽ بالحوار اليومي أو ما يعرؼ بالتفاعؿ الكبلمي أي معنى الكممات في تمؾ 

اع التربية والتعميـ يحتموف وفي الجزائر المرتبة األولى مف المنطقة ومتى تنطؽ، وعميو يجعؿ المشتغؿ بقط

 حيث توقع اإلصابة لمرض أو عاىة كما عبر عنيا أفراد العينة.   

والتكنولوجيا إلى أمراض خطرة جراء استعماليـ لممواد  مف دوف أف ننسى تعرض أساتذة العمـو

 .منحة أو تعويض جراء استعماليـ ليا الكيميائية دوف وجود

ىي السبب الفّعاؿ في التعرض لئلصابة باإلضافة إلى  معمـ أو األستاذف الظروؼ الداخمية لدى الإ

الظروؼ الخارجية في العمؿ )عبلقات العمؿ، أجور العمؿ، وسائط نقؿ العماؿ.. الخ( والظروؼ الفيزيقية 

وتؤدي إلى تو إنتاجي)الحرارة، التيوية، اإلضاءة، الضوضاء( كؿ تمؾ مجتمعة تسبب ضغوطًا عالية تعيؽ 

صابات ميما كاف نوعوبعض الحوادث واإلصابات في مجاؿ العمؿ  ، وربما يقود بعضيا إلى أمراض وا 

 جسدية ونفسية.
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الموارد ظروف العمل التي يعمل فيها  : إنالثانيةالفرضية سئلة المتعلقة بأبيانات التحليل  ثالثا:

 ليست سببا في تدهور الوضعية االجتماعية لها.البشرية العاملة في قطاع التربية والتعليم 

 
 يبين عدد التالميذ الذين يدرسيم المبحوثين في القسم  00جدول رقم

 
 العينة

 اإلجابة
 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية

 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت
 34% 192 19% 33 21% 36 55% 123 35ػ25
 66% 375 81% 142 79% 132 45% 101 45ـ35

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة375بػ  45ػ35الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي

 
حسب الكثير مف المراجع أصبحت ميمة المعمـ ىي توجيو تعمـ الطمبة ومساعدتيـ عمى التعمـ، لذا 

مف وضع التخطيط لنيتـ أكثر بتحديد عدد الطبلب وتوزيعيـ ألف مينة التعميـ ليس التمقيف ومراقبة  البد

 الطمبة أطوؿ فترة ممكنة، بؿ صار األستاذ موجيا ومرشدا ومساعدا.

 ىذا السؤاؿ كـ تعجب منو الكثير مف المبحوثيف في دراستنا خاصة أساتذة التعميـ الثانوي 

 وجدنا بعد تفريغ البيانات في الجدوؿ ما يمي: وقد

. بينما جاءت في 55%[ وقدرت35ػ25بالنسبة لممرحمة االبتدائية: وصمت أعمى نسبة لخانة]

، 79%[ وبمغت45ػ35، أما في المرحمة المتوسطة فأعمى نسبة كانت لخانة ]45%[ نسبة 45ػ35خانة]

[ 45ػ35لثانوية فأعمى نسبة كانت لخانة ]، المرحمة ا21%[ فوصمت النسبة بيا35ػ25أما خانة]

 .19%[ فوصمت النسبة بيا35ػ25، أما خانة]81%وبمغت

، أما مف يدرسوف 66%[ تمميذ ووصمت نسبتيـ 45ػ35ومنو فالعينة الكمية تدرس أقساما يوجد بيا]

 .34%[ فبمغت نسبتيـ35ػ25أقساما يوجد بيا]
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لى الجدوؿ نجد أف الغالبية مف أساتذة التعميـ وقد وجدت ىذه النسب بيذا العدد ألنو وبالرجوع إ

الثانوي والمتوسط ىـ مف يدرسوف أقساما كثيرة العدد خاصة أقساـ السنوات المصيرية كالسنة الرابعة 

متوسط، والثالثة ثانوي التي يجتاز فييا الطمبة امتحانيـ المصيري الذي ىو البكالوريا وبالتي فعدد 

 ت أخرى يزيد مف عدد الطمبة في القسـ الواحد.المعيديف والمحوليف مف مؤسسا

كتحميؿ نقوؿ أنو يوضع في العادة المتعمميف)التبلميذ أو الطمبة( في أقساـ حسب سنيـ ومراعاة أف 

يوضع عدد مف كبل الجنسيف في حجرة واحدة، لذا وجب عمى اإلدارة المدرسية المسؤولة عف ىذا اإلجراء 

عدد أقؿ مف التبلميذ ىذا معناه ضماف توزيع جيود األستاذ عمييـ  أف تضع ىذا في عيف الحسباف إذ أف

بنسبة أكبر وبالتالي نتائج أحسف وأفضؿ مع مراعاة الفروؽ الفردية بينيـ طبعا، كما أنو كمما كاف عدد 

التبلميذ في حجرة الدرس كبيرا كاف كانت إدارة القسـ بالنسبة لممدرس أصعب خاصة في المرحمة 

أف المسؤولية أكبر ألف األستاذ ىنا يربي ويحرس ويعتني فيـ أمانة عنده، إف لـ نقؿ أنو  االبتدائية ذلؾ

 األب أو األـ البديمة لمطفؿ.

ونفس األمر بالنسبة لممرحمة المتوسطة التي تعرؼ دخوؿ الطفؿ إلى سف خطرة وىي سف المراىقة 

 وما يحدث فييا مف تغيرات عمى سموؾ الطفؿ ومزاجو.

لثانوية فيي مرحمة تعرؼ عند الطمبة بمرحمة )عند االمتحاف يكـر المرء أو يياف( لما أما المرحمة ا

 لشيادة البكالوريا قيمة وأىمية اجتماعية إذ تنتظر كؿ فئات المجتمع نتائجيا.

في نتائج دراستيا: إف لؤلساليب التربوية ونوع المعاممة التي يعتمدىا المعمموف  نادية بوذراعتقوؿ 

تجاه التبلميذ تأثير عمى االتجاىات النفسية والسموكية ليؤالء، حيث أف الجو المدرسي السائد داخؿ القسـ 

سيولة مع المتسـ بالتآلؼ والحب واالحتراـ المتبادؿ يساعد عمى تنمية شخصية ناضجة وسوية تتأقمـ ب

العمميات التعميمية المختمفة...وعمى المعمميف أف يعمموا كؿ ما مف شأنو أف يقرب بينيـ وبيف تبلميذىـ 

وأف يبعثوا في ىؤالء المشاعر التي تقرب بينيـ بأسموب لطيؼ... وأف يعمؿ المعمموف عمى كسب 
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كافئة وال يمجئوف إلى أسموب العقاب احتراميـ وتقديرىـ ورفع ثقة التبلميذ بيـ ويعتمدوا أسموب الثواب والم

 (1).إال في الحاالت التي ال مخرج منيا إال بتطبيؽ العقوبة شريطة أف تخضع إلى قانوف العدالة

ال بد مف ذكر أف االكتظاظ ونقصد بو حجـ )عدد( التبلميذ في القسـ الواحد يؤثر عمى مدى كما 

ا زاد حجـ الجماعة فإف الوقت المتاح لكؿ عضو تركيز انتباىيـ، فالتجارب الميدانية أثبتت أنو كمم

لممشاركة في أنشطة الجماعة يتناقص، فجماعة القسـ الصغيرة في العدد تستفيد أكثر مف الجماعة الكبيرة 

العدد مف حيث توفر فرص االنتباه ومف ثـ المشاركة، كما بإمكاف المعمـ التعرؼ عمى طبلبو بسيولة وأف 

 (2)غباتيـ وأف يخصص لكؿ واحد منيـ وقتا أوفر.يوجييـ وفؽ إمكانياتيـ ور 

كما أنو يمكنو التعرؼ أي األستاذ عمى الفروؽ الفردية لكؿ تمميذ أو طالب لديو وحالتو االجتماعية 

 وأيضا كيفية التعامؿ معو بالطريقة التي يراىا مناسبة فبل يضيع وقتو عبثا ويتشتت جيده.

سـ أوؿ طالب يضع قدماه عمى مصطبة السبورة وأخر فما ىي حالة أستاذ المينية لديو في الق

طالب ظيره مستند عمى حائط القسـ؟ الجواب أف نتائج وكذا وضع التمميذ ونفسية األستاذ خير إجابة عمى 

 ىذا االنشغاؿ. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، رسالة دكتوراه غير منشورة، تخصص عمـ اجتماع التربية، جامعة باجي مختار الجزائريأساليب التربية في المجتمع نادية بوذراع، ((1

 . )بتصرؼ(245، ص2229ػ2225عنابة، السنة الجامعية
، مجمة العمـو اإلنسانية، العدد السابع، منشورات جامعة اضطراب االنتباه في ظل البيئة الصفية، جابر نصر الديف والطاىر براىيمي((2

 .222، ص 2227بسكرة، فيفري  محمد خيضر
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 يبين إذا كانت الوسائل التعميمية الضرورية لمقيام بعمل المبحوثين متوفرة  38جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 31% 176 51% 89 52% 87 00% 00 نعـ
 69% 391 49% 86 48% 81 100% 224 ال

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة391لمجدوؿ ىي خانة ال بػ  الفئة المنوالية
 

في ىذا الجدوؿ وجدنا أف عينة المرحمة االبتدائية قد أجابت بالنفي لذا فالنسبة المعبرة عف ذلؾ 

أجابت بأف الوسائؿ التعميمية الضرورية  52%، أما المرحمة المتوسطة فقد وجدنا أف نسبة 100%ىي

. وىي نسب متقاربة نوعا ما ألف الفارؽ 48%فنسبتيـ  لمقياـ بعمؿ المبحوثيف متوفرة، أما مف رأت العكس

رأت بأف الوسائؿ التعميمية الضرورية لمقياـ  51%، أما المرحمة الثانوية فوجدنا ما يمي نسبة %04بينيما 

 .فيي ترى عدـ توفر الوسائؿ التربوية ليا 49%بعمؿ المبحوثيف متوفرة، بينما نسبة 

أف المؤسسة ال توفر الوسائؿ التعميمية لممبحوث، بينما  69%ومنو فالعينة ككؿ أجابت بنسبة

 رأت أف المؤسسة توفر الوسائؿ التعميمية لممبحوث.  31%نسبة

وسبب وجود ىذه النسب بيذا الشكؿ ىو إجابات أساتذة التعميـ االبتدائي الذيف أجمعوا عمى عدـ 

 توفر وسائؿ تعميمية لدييـ.

سة وبالضبط إلى العنصر الذي يتـ فيو شرح ىذه النقطة لوجدنا إذا ما عدنا إلى التراث النظري لمدرا

أف توفر الوسائؿ التعميمية في كثير مف األحياف تدعـ ميمة المعمـ في تدريسو بما توفره مف شواىد 

لتوضيح الفكرة وىذا ما يسيؿ عمى الطمبة فيميا واستيعابيا خاصة وأنيا تثير حاستي السمع والبصر، كما 

 رص لمتدريب العممي لمتثبت مف حقيقة عممية ىـ بصدد تعمميا.أف توفر ليـ ف
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بد أف تكوف الوسائؿ حديثة مواكبة لمتقدـ التكنولوجي الحاصؿ وتكفي عدد الذيف سيقوموف  وال

ال فبل معنى مف استعماليا، خاصة وأف كثير مف المراجع أقرنت تعريؼ المعمـ بوسائؿ  باستخداميا وا 

 التعميـ ونذكر التعريؼ التالي:

برات التعميمية لممتعمـ وذلؾ ىو المتخصص الذي يعمؿ عمى إيصاؿ المعارؼ والمعمومات والخ

باستخداـ وسائؿ وأساليب فنية تحقؽ ىذا اإليصاؿ، والبد مف توفير اإلمكانيات المادية التي نعني بيا 

اإلمكانيات البلزمة لقياـ العممية التعميمية كمبنى المدرسة أو العمؿ العممي أو الحجرات ومبلعب 

 (1)النشاطات واليوايات

ميزانية المدرسة االبتدائية مرتبطة بما تقدمو ليا البمدية إذا فيي مرتبطة لكف ال بد أف نقوؿ أف 

مكانيات وكذا مدى غنى البمدية أو فقرىا لمعائدات والضرائب والموارد المالية، لذا مف الصعب  بالحالة وا 

 رى.توفر وسائؿ التعميـ ليذه المرحمة كما أف عددىا كبير مقارنة مع باقي المؤسسات التعميمية األخ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
، 2222، جامعة محمد خيضر بسكرة، أكتوبر24، مجمة العمـو اإلنسانية، العدد مقومات التربية الحديثة في المدرسةمراد بوقطاية، ((1

 .38ص 



 الفصل السادس:                                                تفريغ البيانات وتحليل الجداول

 

291 

 

يبين اإلجراءات التي بقوم بيا المبحوثين في حالة غياب وسائل تعميمية التي تحتاجيا  39جدول رقم
 في إلقاء درس ميم لمتالميذ:

 
 العينة

 اإلجابة
 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية

 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت
بالشرح االكتفاء 

 النظري
92 %41 87 %52 45 %26 224 %40 

إحضارىا 
بمجيوده 
 الشخصي

132 %59 81 %48 130 %74 343 %60 

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة343بػ   إحضارىا بمجيوده الشخصي الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة

 
في الجدوؿ أعبله تبيف لنا أنو وحسب المرحمة االبتدائية أف اإلجراءات التي بقـو بيا المبحوثيف فييا 

 في حالة غياب وسائؿ تعميمية التي تحتاجيا في إلقاء درس ميـ لمتبلميذ ىي عمى الترتيب التالي:

ثاني والمتمثؿ في ، أما الخيار ال41%االكتفاء بالشرح النظري ووصمت نسبة المجيبيف بيذا الجواب

 . 59%إحضارىا بمجيوده الشخصي فنسبة المجيبيف بيذا الجواب

، أما إحضارىا 52%أما أساتذة المرحمة المتوسطة فقد أجابوا بنسبة االكتفاء بالشرح النظري ىي

 .48%بمجيوده الشخصي فنسبة ذلؾ كانت

، أما 26%وصمت النسبة ىي المرحمة الثانوية وجدنا فييا أف مف أجابوا االكتفاء بالشرح النظري

 .74%إحضارىا بمجيوده الشخصي فنسبة ذلؾ كانت

، أما إحضارىا 40%ومنو العينة ككؿ أجابت أف االكتفاء بالشرح النظري وصمت النسبة إلى

 .%60بمجيوده الشخصي فنسبة ذلؾ كانت 
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تمد لو يد  وجدناه في االستمارات التي تـ استرجاعيا أف المدرس الجزائري بحاجة ماسة إلى أف

العوف عف طريؽ توفير الوسائؿ اإليضاحية عمى األقؿ، ألف أغمب المدرسيف أجابوا أنيـ يكتفوف بشرح 

الدرس واالعتماد عمى الكتاب المدرسي خاصة وأنو يتضمف رسومات جيدة اإلصدار مف حيث الموف 

 (1)ية وتبسيط المنياج الدراسيوالشكؿ، أو الكتاب الخاص بالمعمـ الذي لو أىمية كبيرة في العممية التعميم

ػ عرضت فيو المادة العمميةعبارة عف وسيمة بيداغوجية ومنو فتعريفنا الذي نقدمو لمكتاب المدرسي أني

 والتي مف حيث عرضيا بطريقة منظمة ومختارة في موضوع معيف المقررػ المسطرة مف طرؼ الوزارة

الطالب مف استخداـ الكتاب المدرسي األستاذ و تمكف  بالشكؿ واأللواف وبشكؿ مفصؿ وبوجود شرح مبسط

لكف المشكؿ إف بعض الدروس تحتاج فعبل إلى وسائؿ ال يمكف في كثير مف األحواؿ أف بصورة مستقمة.

يدار الدرس بدونيا. مثبل البد مف توفر جياز مسجؿ صوتي لتعميـ التبلميذ بعض األغاني بالمغة الفرنسية 

بعض المواد لمادتي العموـ الطبيعية والتكنولوجية أو غيرىا مف المواد العممية ىذا في المرحمة االبتدائية أو 

 في المستوييف المتوسط والثانوي.

وىناؾ قسـ منيـ مف يمجأ إلى طمب الوسائؿ زمبلئو أو مف تبلميذه أنفسيـ، أو يجتيد ىو شخصيا 

بلت والزيارات الميدانية في الحصوؿ عمييا خاصة إذا كاف جياز أو محاليؿ أو خرائط، أما عف الرح

فأصبحت ذكرى مف زمف بعيد إذ يتذكره مف قاـ بآخر مرة قاـ بيا المدرس بزيارة إلى مصنع أو ما شابيو 

مف الماضي البعيد كما عمؽ أحد المدرسييف، رغـ أف اإلدارة ال تدخر جيدا في طمب ىذه الوسائؿ التي 

إذا كانت الجية المسؤولة مديرية التربية، أو  يصعب حيازتيا بسبب نقص الميزانية التابعة لمقطاع،

 البمديات التي تعمؿ عمى توفير كؿ ما قد تحتاجو اإلبتدائيات التابعة لنطاقيا الجغرافي.  

                                                           
كوثر فادف في مقاليا أكثر مف نقطة ألىمية كتاب المعمـ ذكر منيا: أنو يقدـ عرضا شامبل ألىداؼ المنيج، ويبيف العبلقة بيف  تذكر((1

 األىداؼ ومحتوى المنيج، وأنو يقدـ صورة شاممة ومتكاممة ألوجو التعمـ التي يحتوييا الكتاب المدرسي. لمزيد مف التوضيح أنظر:
، مجمة منتدى األستاذ، العدد األوؿ، تصدر عف يم في ظل العولمة ومتغيرات أخرى)المحتوى والطريقة(مناىج التعمكوثر فادف، 

 .73، ص2227المدرسة العميا لؤلساتذة، قسنطينة، أفريؿ 
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وقد أجاب كؿ مف تـ إجراء مقابمة معو فيما يخص ىذا السؤاؿ فقد أجابوا كميـ أنيـ يعانوف مثمما 

حؿ ليذه المعضمة كما وصفيا أغمب المبحوثيف، يؤثر بالسمب  يعاني المدرس وربما أكثر، فالوقوؼ دونما

لصورة اإلدارة التربوية، إذ أف الطريقة الوحيدة ىي مراسمة الجية المختصة بالنسبة لممتوسطات أو انتظار 

 إعانات جمعية أولياء التبلميذ أو البمدية بالنسبة لئلبتدائيات.

 
 تم توفيره أنو كافي ومتطور يبين إذا رأي المبحوثين فيما ما 01جدول رقم

 
 العينة

 اإلجابة
 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية

 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت
 16% 93 12% 21 43% 72 00% 00 نعـ
 84% 474 88% 154 57% 96 100% 224 ال

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة 474الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة ال بػ

 
الجدوؿ بيف عمى مستوى المرحمة االبتدائية بما أف المؤسسة ال توفر الوسائؿ التعميمية فإف اإلجابة 

رأت أف  57%. أما المرحمة المتوسطة فوجدنا نسبة 100%في ىذا الجدوؿ جاءت كميا بالنفي أي بنسبة 

 .43%ما تـ توفيره أنو غير كافي وغير متطور)حديث(، أما مف رأت العكس فنسبتيا التي عبرت عنيا

رأت أف الوسائؿ المتوفرة غير كافية وغير متطورة، أما  88%نفس الشيء بالنسبة لممرحمة الثانوية إذ نسبة

 .12%مف أجاب بالعكس فوصمت نسبتيـ

فالعينة الكمية وجدناىا ترى أف ما تـ توفيره أنو غير كافي وغير متطور)حديث( ووصمت  ومنو

 .16%، أما مف رأى العكس فنسبتيـ وصمت إلى84%نسبتيا

إف تأثير التحصيؿ الناجـ عف قمة استخداـ الوسائؿ وعدـ حداثتيا مف شأنو أف يؤثر عمى جودة 

في ىذا الصدد أف لمشيادة أىمية في الحياة االجتماعية الشيادة التي سيتحصؿ عمييا الطالب غدا نقوؿ 
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في المستقبؿ لذا فالتحصيؿ الدراسي يعتبر غاية حيوية ودراماتيكية لكف نقوؿ أف الجيود التي تبذؿ والتي 

 (1)تستثمر لف نشعر بيا إذا لـ تفي المدرسة بوعودىا اتجاه المعمـ والتمميذ.

 
 ) رسكمة( طيمة فترة تأديتيم لوظيفتيم أو ما يشبو التكوينيبين إذا تمقى المبحوثين  41جدول رقم

 
 العينة

 اإلجابة
 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية

 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت
 82% 466 %100 175 %100 168 %55 123 نعم
 18% 101 00% 00 00% 00 45% 101 ال

 %100 567 %100 175 %100 168 100% 224 المجموع
 مفردة 466الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة نعـ بػ 

 

تبيف األرقاـ الموجودة في الجدوؿ أعبله أف كؿ مفردات العينة قد تمقت تكوينا خبلؿ مسارىا 

دوـ الذي ي تربص تكويني عمى مستوى مديريات التربية خبلؿ العطؿ،إذ أكدنا أننا ال نقصد ىنا  الوظيفي

ألنو  التعميـ اإلبتدائي حوالي شيريف، وتسعة أشير كاممة ألستاذ التعميـ المتوسط ستاذمّدة التكويف أل

 والذي ىو إجباري..يخص الناجحيف الجدد في مسابقات التوظيؼ التي تجرى كؿ سنة في مديريات التربية

بالخانة اإلجابة بنعـ، وبالتالي في  %55 تقدرفبالنسبة لممرحمة االبتدائية: جاءت النسبة والتي 

 في الخانة الثانية. 45%الخانة ال فيي بنسبة قدرىا

في خانة نعـ وبالتالي فيي منعدمة في الخانة  100أما المرحمة المتوسطة فقد وصمت النسبة 

 الثانية. ونفس الشيء بالنسبة لممرحمة الثانوية.

                                                           
)1)Jean – Manuel De Queiroz,  L’ école et ses sociologies, 2eme edition, Armand Colin, Paris, 2010, 

p124.بتصرؼ 
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ا يشبو التكويف) رسكمة( طيمة فترة تأديتيـ عمى أنيا تمقت م 82%إجماال العينة أجابت بنسبة

 فقد أجابت بالنفي. 18%لوظيفتيـ، بينما نسبة 

أف نوع الرسكمة كاف عمى شكؿ ندوات وىي  ومف خبلؿ المقابمة مع بعض أساتذة المرحمة وجدنا

تنظـ مف طرؼ مشرؼ لممعمميف تتناوؿ: مشكمة تعميمية مف مختمؼ جوانبيا، أو تقنية جديدة، أو عرض 

تجربة تربوية... يرجع المشرؼ عمييا في تحديد مواضيعيا إلى حاجات المعمميف وطمباتيـ، فيدعو إلى 

ىذه الندوات اختصاصييف في التربية أو التعميمية أو عمـ النفس أو ليسانيات أو أي متخصص في مجاؿ 

ربات جديدة عف مواضيع المادة المعرفية المدرسة في المنياج الدراسي كما يتعرؼ المعمموف فييا عمى مقا

تعميمية وتربوية أو معرفية تساعدىـ عمى مقارنة معموماتيـ وتجاربيـ بمعمومات وتجارب اآلخريف 

 (1)واالستفادة منيا، إذا فالندوات تساىـ في إعداد معمـ منفتح عمى تجارب اآلخريف.

المرحمة المتوسطة فقد وجدنا أنيا تمقت تكوينا رغـ أنو أثناء مقاببلتنا مع بعض األساتذة كاف  أما

 ليـ بعض التحفظ حوؿ كيفية القياـ بو ومواعيد إجراءه، ومف يقوـ بو. 

أما المرحمة الثانوية فقد كاف رأييا مف رأي أستاذة التعميـ المتوسطة، ذلؾ أف االستفادة حسب رأييـ 

ة خاصة لما تكوف الرسكمة أو التكويف عبارة عف حمقات لمحديث عف نفس المواضيع وبنفس ليس كبير 

 الطريقة ومع نفس األفراد.   

التكويف  Recyclage(2)الرسكمة التي تعني في بعض المراجع بدورات تحسيف المستوى  يدؼت

 ات والخبرات والميارات البلزمةعمى تزويد األفراد بالمعموم المعموماتي عمى مستوى قطاع التربية والتطوير

عطائيـ كؿ جديد ألداء أعماليـ بفعالية وما  والتطوير كويفإلى أف الت ت الكثير مف المراجع. وأشار وا 
                                                           

 .275، ص2008، دار العمـ لممبلييف، بيروت، تطوير أداء المعممىاشـ عواضة، ((1

تعرؼ دورات تحسيف المستوى عمى أنيا: نشاط تمجا إليو التنظيمات لزيادة كفاءة وفعالية عاممييا لمسايرة التطور التكنولوجي ومسايرة ((2
دليل اص أو التدريب عمى مياـ أخرى. أنظر ناصر قاسيمي، المنافسيف أو التغمب عمييـ  وذلؾ مف خبلؿ التعمؽ في نفس االختص

 .77، ص 2222ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،عمم اجتماع تنظيم والعمل مصطمحات
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زيادة اإلنتاجية ورفع معنويات األفراد وتقميؿ الحاجة لئلشراؼ عف قرب  بو عدة مزايا منيا يعرؼ بالرسكمة

الرسكمة  رى أفنلمتخصصة وتعزيز استقرار ومرونة التنظيـ. و حوادث العمؿ وتعميؽ المعرفة ا وتخفيض

بقواعدىا الصحيحة تعمؿ عمى وضع المورد البشري في قطاع التربية والتعميـ خاصة المشتغؿ بالتدريس 

في المسار الذي يجعمو عمى دراية بكؿ جديد، وليست مضيعة لموقت كما قد يعتقد البعض وبأنيا غير 

 ناجعة.

، لذا فيو موجود (1)جمعو في الجانب النظري قمنا أف الرسكمة نوع مف أنواع التكويفمف خبلؿ ما تـ 

في قمب كؿ إصبلح اقتصادي واجتماعي خاصة وأف لو مف األىمية ما ال يدع أحدا ينكر أولويتو وقد 

زادت خاصة مع استحداث وظائؼ جديدة تتطمب ميارات خاصة، والتطور المتسارع جدا في التكنولوجيات 

 مستخدمة والحواسيب والبرامج.ال

 

السريعة لمتكنولوجيا  فالحاجة اليوـ إلى التكويف المستمر تممييا الرغبة في مواكبة التطورات

التقنيات. تربويا يشكؿ التكويف المستمر دعامة أساسية و  واالقتصاد والمجتمع وكذا التطور المستمر لمعمـو

عمى التغمب  الفاعميف في الحقؿ التعميمي بتمكينيـ مف القدرةالتربوية وتحسيف كفايات  لئللماـ بالمستجدات

الطرؽ البيداغوجية والديداكتيكية الحديثة  التعممية ومسايرة-عمى الصعوبات التي تعترض العممية التعميمية

ذلؾ أف التكويف المستمر يسمح بمواكبة المفاىيـ المستحدثة لموصوؿ  وتبني تقنيات جديدة في التدريس،

المدرسة الجزائرية  تأىيؿ ممكف الشيء الذي يساعد عمى الرفع مف جودة التربية والتكويف في ؿإلى أفض

 .التنمية البشرية المنشودة ويجعؿ بالتالي المنظومة التربوية عامبل أساسيا في تحقيؽ

 

                                                           
 .الثالث أنظر تطوير آليات التكويف مف الفصؿ ((1
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 يبين إذا كانت ىناك مشاكل تعترض سير عمل المبحوثين اليومي 00جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 %100 567 %100 175 100% 168 %100 224 نعم
 %00 00 %00 00 %00 00 %00 00 ال

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة 567لمجدوؿ ىي خانة نعـ بػ  الفئة المنوالية

 
مف خبلؿ الجدوؿ يبيف أف كؿ المبحوثيف يعانوف مف مشاكؿ تعترض سير عمميـ اليومي وبمغت 

 بالمئة، وقد جاءت بنفس القراءة بالنسبة لكؿ المراحؿ التدريسية االبتدائية والمتوسطة والثانوية.  222نسبة 

تفتقر إلى الكثير مف التحسينات ناىيؾ لقد وجدنا مف خبلؿ المبلحظة المباشرة أف الكثير مف المدارس  

بعض  عف الكماليات مف قمة النظافة وسوء التسيير وتوفير التجييزات والوسائؿ العممية الحديثة. ففي

والتقصير مف طرؼ خاصة الجنوب الذي معاناتو مضاعفة بسبب المناخ  الجزائري المناطؽ مف القطر

المياه والكيرباء والمواصبلت و..... فإذا كانت  تعاني المؤسسات التعميمية مف عدـ توفيراألفراد، إذ 

في كنفيا، خاصة  أدنى شروط الحياة فكيؼ نستطيع تطبيؽ ىذه البرامج التربوية المدرسة ال تتوفر عمى

والتي شيدت في السنوات األخيرة وأف منطقة بسكرة تعرؼ فصؿ الصيؼ مع حموؿ شير أفريؿ، 

 انقطاعات كثيرة لمكيرباء.

وىذا ما يجعؿ الحاجة كبيرة إلى القياـ بتكويف مستمر لؤلستاذ عمى اختبلؼ األطوار التعميمية التي 

 ينتمي إلييا.

اليدؼ  عمى طوؿ فترة العمؿعممية متواصمة ومستمرة  عمى أنوالتكويف المستمر لؤلستاذ  قد عرؼو 

رؼ الصحيحة االمع مما جعمو يكسبقدرات المعمـ وكفاءاتو التعميمية وغير التعميمية،  ةتنمي منيا

أساليبيا بكؿ ما ؿ عبلقة بيا خاصة العالية في التحكـ في عممية التدريس والقدرة عمى اإللماـ  اتوالميار 
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الناجح في العممية التعميمية ويحقؽ أىدافيا المنشودة، ويكوف االيجابي و يتمكف المدرس مف التعامؿ ل وذلؾ

واألىـ التغمب عمى المشاكؿ التي تعكر  ،مف كؿ جوانبيا مواكبة التغييرات المستقبمية ومسايرتيا بمقدوره

وىو  صفو الجو العاـ لمينتو، إذ عف طريقو قد يجد األستاذ طرقا لمتغمب عمى مشاكمو داخؿ المؤسسة.

 .في الكتب المتخصصة طمؽ عميو اسـ التكويف أو التدريبغالبا ما ي

 
 يبين إذا كانت اإلجابة المبحوثين بـ نعم مع ذكر بعضيا وتحديد نوعيا 00جدول رقم

 
 العينة

 اإلجابة
 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية

 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت
 46% 259 38% 66 42% 70 %55 123 إدارية

 54% 308 62% 109 58% 98 %45 101 بيداغوجية
 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع

 مفردة 308الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة بيداغوجية بػ 
 

مف المجموع الكمي لمعينة أكدت عمى أف المشاكؿ كانت مف 54%الجدوؿ أعبله بيف أف ما نسبتو

فيي مشاكؿ إدارية بمعنى تتعمؽ باإلدارة وكيفية  46%البيداغوجي، أما الباقي والذي وصمت نسبتوالنوع 

 عمميا، وبشيء مف التفصيؿ في العينة التي ىي طبقية بحكـ مجتمع البحث ككؿ نقوؿ:

أما البقية  %55إدارية بمغت نسبتيا المرحمة االبتدائية بينت اإلجابات أف أفرادىا يعانوف مف مشاكؿ

 فمشاكميا بيداغوجية. %45والمقدرة بػ 

مف العينة تعاني مشاكؿ بيداغوجية، والبقية والمقدرة  58%المرحمة المتوسطة وجدنا العكس فػػ 

 ليا مشاكؿ إدارية. 42%بػ

مشاكؿ بيداغوجية، وما تبقى  62%أما عف المرحمة الثانوية فيي شبيية المرحمة المتوسطة فػ 

 فمشاكميـ إدارية. 38%والذي قدر بػ
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إف سبب وجود النسب عمى النحو السابؽ في المرحمة االبتدائية مرده إلى أف الكثير مف األساتذة 

ليست ليـ دراية كافية بالقوانيف والتشريعات التي تضبط عمميـ مما يجعمو يقعوف في مشاكؿ مف ىذا 

خاصة لما يحتاج األستاذ بوسائؿ تعميمية  النوع، لكف ىذا ال ينكر أف المشاكؿ البيداغوجية ليا نصيب ىاـ

 وال يجدىا لمحدودية الميزانية أو ما شابو مف أعذار.

المرحمة المتوسطة فقد أكدت ىي األخرى وجود مشاكؿ بيداغوجية، وىذا ما أكدت عميو عينة  أما

 الدراسة في المرحمة الثانوية.

وممف أجرينا معيـ  طويمة في التعميـذكر بعض األساتذة ومديري المؤسسات ممف لدييـ خبرة  كذلؾ

كاف يرافؽ المعمميف الجدد ويقوـ بتكوينيـ  الذي الموجود في المتوسطة المستشار التربوي مقاببلت ميمة

حتى يكتسبوا الخبرة البلزمة والتي تنقص المعينيف حديثا في  أماميـ النموذجيةبيداغوجيا ويطبؽ الدروس 

 إلىينشط الندوات التربوية وينقؿ خبرات المجتيديف في فنيات التدريس  كاف كما أنوميداف التربية والتعميـ .

ف المفتش في الحقيقة ييتـ بالتفتيش المرجوة. أل األىداؼكميا وتتحقؽ  المبذولةغيرىـ حتى تؤتي الجيود 

ف وتحسيف يتـ بالتكويفيو يالمستشار التربوي  ومدى تقدـ األستاذ في تقديـ المنياج لمتبلميذ أماوالتنقيط 

ويطبؽ الدروس وىو دائـ التواجد في المؤسسة مف مرة  ألكثرقد يزور المعمـ  ألنوالتربوي لممعمـ  األداء

في  ألنوالصغار بفضؿ خبرتو وتجاربو . التبلميذة التعامؿ مع فيليكسبو الطريقة الناجعة في كي أمامو

يف منحوه تقرير الكفاءة التربوية ليصبح ذلو خبرة وكفاءة بشيادة زمبلئو المفتشيف اذىو معمـ قديـ  األصؿ

 يكوف مستشارا تربويا. أفمعمما مطبقا قبؿ 

، فالتطور العممي الماضي غير البعيدكما كانت عميو في  لـ تعد العممية التربوية في المدارس

عمى  اليائؿ والكبير الذي حدث خبلؿ مدة زمنية قصيرة ألقى بظبللو االيجابية والحضاري والتكنولوجي

، مما التي أنشأتيا عممية التعمـ في المدرسةبعض األنظمة في والسمبية عمى  بعض األنظمة التعميمية،

كانت  التي المشكبلت عفالمدرسة تختمؼ مف حيث الكـ والنوع  أدى إلى ظيور مشكبلت تربوية في

http://www.elkhadra.com/forum/showthread.php?t=41760
http://www.elkhadra.com/forum/showthread.php?t=41760
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طريقيا إجراء معالجات تربوية شاممة  البحث عف أساليب يمكف عف محاولة فإوبالتالي ف مف قبؿسائدة 

 .الممموس في مدارسنا في الوقت الحاضر نفسو وفقا ليذا الواقع يفرض مطمب تربوي

فمف المشاكؿ البيداغوجية والتي ليا تأثير واضح عمى العبلقة بيف المعمـ والتبلميذ، نجد درجة 

س المعمـ لتأدية عممو، إذ ما يؤثر في عبلقة المعمـ بتمميذه درجة تحمس المعمـ لعممو واغتباطو بو تحم

ولكي نوضح ىذا يجب أف نوازف بيف عمؿ المدرس وبعض أصحاب الميف األخرى التي يظير قطافيا 

تعمميو ويحصؿ سريعا لكف مينة التعميـ ال يرى األستاذ ثمرة عممو إال بعد أف يكمؿ تمميذه الذي درسو 

أنيا عممية منظمة إلحداث تغيرات مرغوب فييا في ، وىذا يدخؿ في نطاؽ التربية التي نجدىا عمى وظيفة

 (1) سموؾ الفرد  مف أجؿ تطوير متكامؿ لشخصيتو في جوانبيا الجسمية والعقمية واالنفعالية واالجتماعية.

المقدـ لتطوير شخصية التمميذ فيؤكد عمى فالمعمـ طيمة فترة عممو يكوف جيده منصبا عمى الدعـ  

 تحقيؽ الذات وفعالية الذات وتقديرىا.

 

د يقـو قالتجديد فالمعمـ  لتكرار، ويقتؿوىناؾ عامؿ آخر قد يقمؿ مف درجة غبطة المعمـ بعممو وىو ا

يعمـ  بتدريس منيج معيف سنة بعد أخرى، وقد يعمـ الدرس الواحد مرتيف أو أكثر في أسبوع واحد، وأحيانا

 .(2)الدرس نفسو أكثر مف مرة في اليـو الواحد

أيضا فغبلء المعيشة وكذا الوضعية الصعبة لبعض األساتذة تجعميـ غير قادريف عمى إعطاء كؿ 

ما لدييـ خاصة مع وجود إدارة تعمؿ بطرؽ لـ يعد ليا مكاف في الوقت الراىف، إف كثير مف الدراسات 

                                                           
 .47ص ،2222، ديواف المطبوعات الجامعية الجزائر، التكوين االستراتيجي لتنمية الموارد البشريةعبد الكريـ بوحفص، ((1

، مكتبة النيضة المصرية، 3، طأسس الصحة النفسيةعبد العزيز القوصي،  لمزيد مف التوضيح حوؿ ىذه النقطة أنظر:((2
 .242، ص 2872مصر،
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راجع إلى أعداده العممي وتوتر العبلقة بينو وبيف زمبلئو وطمبتو،  بينت أف سبب انخفاض دافعية المدرس

 (1).فضبل عمى أف الدافعية تتعمؽ باألمور االقتصادية واالجتماعية التي يعيشيا المدرس وحتى األخبلقية

 

 التي يعممون بيا مريحة يبين ىل يرى المبحوثين الشروط البيئية 00جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة االبتدائية المرحمة
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 46% 261 43% 75 53% 89 43% 97 نعـ
 54% 306 57% 100 47% 79 57% 127 ال

 100% 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة 306الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة ال بػ 

 
 القراءة العددية لمجدوؿ تبيف أف:

ترى أف الشروط البيئية)كاإلضاءة والتيوية وما إلى  57%فيما يتعمؽ بالمرحمة االبتدائية وجدنا أف 

 .43%ذلؾ داخؿ حجرة الدرس( التي يعمموف بيا غير مريحة، أما البقية فترى العكس ونسبة ذلؾ 

يئية)كاإلضاءة والتيوية وما إلى ذلؾ داخؿ ترى أف الشروط الب 53%المرحمة المتوسطة وجدنا أف 

 .47%حجرة الدرس( التي يعمموف بيا مريحة، أما البقية فترى العكس ونسبة ذلؾ

ترى أف الشروط البيئية)كاإلضاءة والتيوية وما إلى ذلؾ  57%المرحمة الثانوية وجدنا أف  أخيرا

 .43%داخؿ حجرة الدرس( التي يعمموف بيا غير مريحة، أما البقية فترى العكس ونسبة ذلؾ

ترى أف الشروط البيئية)كاإلضاءة والتيوية وما إلى  54%منقسمة فنسبة  اإلجماليةومنو فالعينة 

 .46%ا غير مريحة، أما البقية فترى العكس ونسبة ذلؾذلؾ داخؿ حجرة الدرس( التي يعمموف بي
                                                           

، ص 2000الكندي، األردف،، مؤسسة حمادة ودار المدخل إلى عمم النفس التربويوىيب مجيد الكبيسي وصالح حسف الداىري، ((1
65. 
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والمقصود بالبيئة المدرسية ىي البيئة المادية التي تشتمؿ عمى خصائص النظافة والتيوية والموافؽ 

وجماؿ المدرسة وفنائيا وكذا البيئة االجتماعية وىي أيضا تتضمف كؿ العبلقات المتبادلة بيف المعمميف 

 مبة فيما بينيـ.والطمبة والط واإلدارة

ف العينة أكدت أف الشروط البيئية التي أيمكف أف نتوسع في ىذا الجزء ألنو بالغ األىمية خاصة و 

تعمؿ فييا ليست مريحة بالقدر الذي يبعث عمى الرضا عف مكاف العمؿ والمؤسسة ككؿ، فتدني الشروط 

البيئية التي يعمؿ فييا المعمـ أو األستاذ خاصة في المناطؽ البعيدة عف وسط الوالية قد تسبب ما بعرؼ 

ي: ىو المرض الذي يصيب العامؿ بسبب عممو في مينة ما مدة تعريؼ المرض المينباألمراض المينية 

 قصيرة أو طويمة وذلؾ نتيجة تعرضو لعوامؿ مختمفة ذات تأثير ضار بحدث تغيرات مرضية بالجسـ.

 ومف العوامؿ المؤدية لممرض الميني نجد ما يمي: العوامؿ الطبيعية:

اء( وانخفاضيا يؤدي إلى نقص الدورة الدموية.ػ العيف) المياه البيض ةالحرارة ومف أضرارىا عتامة عدس ػأ

الرطوبة ينتج عنيا ضيؽ في التنفس.ػ الوىج وينتج عنو مشاكؿ في البصر.ػ ضعؼ اإلنارة ومف نتائجيا 

 عشة العيف.

العوامؿ الكيميائية وىي كؿ المواد التي قد تمتص مف الجمد) النيكوتيف، وأصباغ األنيميف(، والمواد . ب

متص مف الجياز التنفسي مثؿ الغبار وغبار المواد النباتية والتي تسبب التيابات الرئة التي تستنشؽ وت

 وأمراض الحساسية.

 العوامؿ الحيوية: وينتج عف عدوى ميكروبات أو فيروسات في الجو داخؿ العمؿ. .جػ

 .(1)العوامؿ النفسية كالقمؽ، الكبت، الغضب، وغيرىا مف العوامؿ  .د

 

                                                           
، ص 2223، دار المعرفة الجامعية، مصر، أصول عمم النفس الميني والصناعي والتنظيمي وتطبيقاتوعبد الفتاح محمد دويدار، ((1

472. 
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 ا كانت اإلجابة المبحوثين بـ ال ىل يعممون عمى تحسينيا من ماليم الخاص يبين إذ 00جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 41% 234 25% 43 47% 79 50% 112 نعـ
 59% 333 75% 132 53% 89 50% 112 ال

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة 333الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة ال بػ 

 
 كقراءة عددية أوال لمجدوؿ وجدنا ما يمي:

منيـ أجابت أنيا تعمؿ عمى تحسينيا مف ماليا  50%تساوت النسب في المرحمة االبتدائية فػ 

 الخاص.

ال تعمؿ عمى تحسينيا مف ماليا الخاص، أما البقية  53%المرحمة المتوسطة فوجدنا أف نسبة أما

ال تعمؿ عمى تحسينيا مف ماليا  75%، أما المرحمة الثانوية ففييا نسبة47%فأجابت بنعـ نسبة ذلؾ 

 فإنيا تعمؿ العكس. 25%الخاص، أما نسبة

ال تعمؿ عمى تحسينيا مف ماليا الخاص، أما  59%ومنو فالعينة الكمية أجابت أنيا وبنسبة 

 فإنيا تعمؿ عمى تحسينيا مف ماليا الخاص. 41%نسبة

عمى وجو ف غبلء الوسائؿ التعميمية خاصة في المرحمة الثانوية والمتوسطة وفي المواد العممية إ

 الخاص. تجعؿ مف العسير عمى المورد البشري القائـ بمينة التدريس أف يشترييا مف مالوالتحديد 

أما أساتذة المرحمة االبتدائية فإف الكثير منيـ يقتني ما استطاع مف وسائؿ خاصة لمسنوات األولى 

مف التعميـ االبتدائي أو طمبيا مف التبلميذ وذلؾ لمساعدتيـ عمى فيـ دروسيـ خاصة في مادة التربية 

 مف األشغاؿ. التكنولوجية التي تحتاج حقيقة إلى أدوات خاصة لصنع المجسمات وغيرىا
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لذا فحرصا منو األستاذ يضطر إلى اقتنائيا خاصة إذا ما كاف يعرؼ حقيقة أنو لـ تعد ميمة المعمـ 

ىي نفسيا التي عرؼ بيا منذ عقود، فمقد تعددت أدواره رغـ أف لو مركزا واحدا، فيو القدوة لتبلميذه  اليوـ

جو والمقوـ والمؤطر، والمرشد والمؤثر في والمنظـ والمسير لممناخ النفسي والمادي واالجتماعي والمو 

 (1).التمميذ، كما أف دوره ال يقتصر عمى القسـ أو المدرسة بؿ يتعداه إلى الخارج

كما أنو ال تنحصر وظيفتو في التمقيف فقط بؿ عميو قبؿ القياـ بعممية التدريس أف يمـ بمعرفة عف 

 (2).عداد لو مسبقامستوى التبلميذ وتحديد الموضوع الذي سيدرسو بدقة واإل

 

 بعد القيام بعمميم يبين إذا توفر اإلدارة لممبحوثين مرافق الراحة 00جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 36% 203 82% 143 36% 60 %00 00 نعـ
 64% 364 18% 32 64% 108 %100 224 ال

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة 364الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة ال بػ 

 
يبيف الجدوؿ أعبله أف عينة المرحمة االبتدائية نفت وجود مرافؽ الراحة)أماكف خاصة كنادي 

خاصة إذا ما كاف محؿ اإلقامة بعيد عف مقر ، مكتبة في المؤسسة( بعد القياـ بعمميـ، ، كافيتيرياداخمي

أجابت بعدـ توفر  64%، أما المرحمة المتوسطة فبياناتيا ىي أف نسبة%100المؤسسة وكانت النسبة 

أماكف لمراحة عدا قاعة األساتذة، والنسبة المتبقية فكانت أف ىناؾ مكاف يستطيع األستاذ لمجوء بعد العمؿ 

 .36%وصمتعدا قاعة األساتذة لكف النسبة 
                                                           

 .103، ص 2000، دار الفكر، األردف، التربية العممية بين النظرية والتطبيقأنظر محمود حساف سعد، ((1

 التفصيؿ أنظر:لمزيد مف 

Guy Avanzini et autres, sciences de l'éducation: regardes umbiples , Peter largs.a, éditions 

scientifiques européennes, imprimé en suisse, 1994,p 95.  
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المرحمة الثانوية بياناتيا أكدت العكس حيث أجابت مفردات عينتنا أف المؤسسة تتوفر عمى مكاف 

عدا قاعة األساتذة يمكف لؤلستاذ أف يبقى فيو مع الزمبلء قبؿ أو بعد العمؿ والنسبة المعبرة عف ذلؾ 

 .18%، أما ما تبقى قد رأى العكس ونسبتيـ82%وصمت

 ومنو فالعينة الكمية أجابتيا عف ىذا السؤاؿ ىي عمى الترتيب التالي:

أجابت أف اإلدارة وفرت أماكف لؤلستاذ عدا قاعة األساتذة، أما التي وجدنا إجابتيا 36%نسبة

 .64%العكس فنسبتيـ

إف وجود أماكف داخؿ المؤسسة التربوية عدا قاعة األستاذة مف شأنو أف يضفي نوع مف االرتياح 

وتخرج األستاذ نوعا ما مف جو التدريس الروتيني فيي فضاء ومتنفس لو يمكف مف خبللو مناقشة الكثير 

مف القضايا المينية واليومية خاصة لدى األستاذات البلتي تجدف الكثير مف اإلحراج بوجود زمبلئيـ 

إف وجدت فبل يضطر األستاذة أو أحيانا حضور الطمبة، أيضا تمبية حاجاتو كتناوؿ لمحة أو ما شابو 

 لمخروج مف المؤسسة لمقياـ بيذه األمور.

إف وجود ىذه األماكف خاصة لؤلساتذة الذيف ليس بمقدورىـ العودة إلى منازليـ بيف الفترتيف 

 الصباحية والمسائية سيساىـ وبشكؿ كبير في إنتاجية الفرد خاصة وجود مكتبة أو كافيتيريا صغيرة. 
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 كيف ىي عالقة المبحوثين مع اإلدارة يبين 47جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 %18 103 %28 49 %09 15 17% 39 جيدة
 40% 227 %50 87 %34 57 37% 83 حسنة
 %42 237 %22 39 %47 96 46% 102 متوترة
 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع

 مفردة 237الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة متوترة بػ 
 

 مف خبلؿ الجدوؿ أعبله يبيف أف

، أما 17%المرحمة االبتدائية وجدنا فييا أف عبلقة المبحوثيف مع اإلدارة جيدة نسبتيا وصمت إلى

، ومنو فالسمة الغالبة 46%أجابوا أف العبلقة متوترة فنسبتيـ ، أما الذيف37%العبلقة سمتيا حسنة نسبتيا

 عمى العبلقة بيف الطرفيف في ىذه المرحمة ىو التوتر.

المرحمة المتوسطة أجاب المبحوثيف أف نوعية العبلقة بينيـ وبيف اإلدارة جيدة وصمت نسبتيـ 

كانت عبلقتيـ مع اإلدارة .أما الذيف %34، أما نسبة مف كانت عبلقتيـ حسنة مع اإلدارة فيي09%

 والمدرس.  اإلدارة. إذا حسب أعمى نسبة فإف التوتر ىو ما يميز العبلقة بيف %47متوترة فنسبتيـ

، أما %28أما المرحمة الثانوية فوجدنا أف نوعية العبلقة بينيـ وبيف اإلدارة جيدة وصمت نسبتيـ 

الذيف كانت عبلقتيـ مع اإلدارة متوترة فنسبتيـ  .أما%50نسبة مف كانت عبلقتيـ حسنة مع اإلدارة فيي

 . ومنو فالعبلقة التي تربط اإلدارة والمورد البشري الذي يعمؿ تحتيا تتسـ بالحسنة.22%

، في خانة الحسنة %18العينة ككؿ فعبلقة المبحوثيف مع اإلدارة ىي: في خانة الجيدة وجدنا نسبة

 .     %42ا نسبة، أما في خانة المتوترة وجدن40%وجدنا نسبة
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والدليؿ عمى ذلؾ  أغمب مفردات العينة تعاني مع اإلدارة التي تعمؿ في إطارىا داخؿ المؤسسة

 40%، إال أف نسبة الذيف يروف أف العبلقة التي بينيـ وبيف إدارتيـ حسنة%42النسبة المعبرة عف ذلؾ بػ

 %02قد أنقذت نوعا ما نوع العبلقة إذ الفرؽ بينيما 

اإلدارة عمى أنيا: العممية التي يقوـ مف خبلليا فرد) المدير( بالمسؤولية عف تعرؼ توضيح 

وحفزىـ لمعمؿ معا وبشكؿ جماعي  مجموعة مف األفراد الذيف يقودىـ عمميـ عمى التعاوف وتنسيؽ الجيود

وبحماس ونشاط لبموغ أىداؼ مشتركة ومحددة لممؤسسة التي يعمموف فييا أقصى درجة مف الكفاءة 

 (1).لية والرضا والترشيدوالفعا

والقصد مف كممة إدارة في دراستنا ىو كؿ الطاقـ العامؿ في المؤسسة التربوية خارجة وظيفة 

 التدريس.

إذا فاإلدارة المدرسية ىي كافة المجيودات المنسقة والمنظمة التي يقوـ بيا مدير المدرسة بصفتو 

 مف اإلدارييف والعماؿ... بيا مف مدرسيف وغيرىـممثبل عف الجية الرسمية لمقطاع مع جميع العامميف 

بقصد جعؿ األىداؼ التربوية تتحقؽ داخؿ المدرسة بشكؿ ينسجـ مع حاجات المجتمع وتطمعات وما 

، فوجودنا في جماعة يعني بشكؿ أو بآخر التزامنا بنوع مف القواعد السموكية التي مف شأنيا ضماف يريده

والتوتر، إف وصوؿ الجماعة إلى أىدافيا وحؿ مشكبلتيا  إلزعاجاعمؿ الجماعة بأقؿ فرص ممكنة مف 

دارة توترىا يتطمب االتفاؽ منذ البداية عمى نوع مف الضوابط والقواعد السموكية)القانوف الداخمي  وا 

 (2) .لممؤسسة(

                                                           
 .23ص،  2225، دار الشروؽ لمنشر، عماف،العمميات اإلدارية في المؤسسات التربويةصالح ناصر عميمات، ((1

، جمعية عماؿ المطابع التعاونية، األردف، 2، طالعمل في مجموعات، في إطار التدريب وتنمية المجتمعحسيف محمد حسنيف، ((2
 .29، ص 2888
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إف المؤسسة التربوية التي تكوف فييا مشاكؿ مف ىذا القبيؿ تؤثر عمى السير العاـ لمعمؿ فييا إذ 

سرعاف ما تنتشر عدوى التمرد عمى القوانيف وطمب عطؿ مرضية والفوضى مما يؤثر بالسمب عمى نفسية 

مؿ دوما يكوف أف الع فمف المفروضاألستاذ ومنو عمى نتائج الطمبة خاصة في االمتحانات المصيرية. 

منصبا مف أجؿ تغيير الوضع إلى األحسف وجعؿ المدرسة تؤدي وظائفيا بكؿ سيولة ويسر وبعيدا عف 

غرافية والسياسة و كؿ خمؿ، خاصة وأف أىمية التربية تتجسد في عبلقتيا مع المياديف التالية: الديم

ة مف أجؿ فعالية إنتاج اليد واالقتصاد والمجتمع، مف حيث قدرة األفراد عمى اإلنتاج، لذلؾ فيي ميم

 (1). العاممة

فكيؼ يمكف لؤلفراد أف يمتمكوا القدرة عمى اإلنتاج وىـ في صراع مع اإلدارة التي وىـ حسب بعض 

المقاببلت التي أجريت مشخصة في شخصية المدير ال غير فقد تحدث اصطدامات بيف اإلدارة 

مف أسباب ىذه المشاكؿ: لما يطمب وحسب قرارات واألستاذات عمى وجو التحديد خاصة في نياية السنة و 

تأتي مف الوزارة أو مديرية التربية ببقاء الجميع في أماكف عمميـ حتى تاريخ معيف)بداية جويمية( فتزيد 

غيابات عندىـ أكثر مف ذي قبؿ، أيضا مف األسباب المؤدية إلى نشوب صدامات كثرة الغيابات أثناء 

ارة مع مواردىا البشرية عمى مستوى المؤسسة في نقاشات وجداؿ، فالكؿ حراسة االمتحانات فتدخؿ اإلد

 يريد جدوال يناسب ظروفو العائمية.

ومنو فالمدرسة ىي مف أىـ المؤسسات احتياجا لوجود عبلقة جيدة بيف إدارتيا وموظفييا، ويتـ ىذا 

تذة فتنتشر سمات الثقة واالحتراـ عندما يقوـ الطاقـ اإلداري بإيجاد سبؿ التعاوف والتفاىـ بينيـ وبيف األسا

بيف األطراؼ وبالتالي ضماف االستقرار والرضا الميني، وقد أكدت الكثير مف المقاالت التي وجدناىا أف 

شخصية وميارة فف التعامؿ مع الموارد البشرية في المؤسسة عند المدير ىي ركيزة االستقرار في المؤسسة 

                                                           
)1)

Michel Vernieres, développement Humain : Economie et politique, Economica Paris, octobre 

2003, p p 33.34. 
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ه إال النفور، أيضا المدير المتساىؿ جدا لف ترى في مؤسستو إال فالمدير الحاـز جدا لف يجد مف موارد

فنوف التسيب والبلمباالة ومنو فالنموذجاف يؤثراف بالسمب عمى العمؿ المدرسي وتظير مبلمح كؿ ذلؾ إما 

في نشاط األستاذ داخؿ القسـ أو مف خبلؿ االعتصامات واالحتجاجات أو حتى اإلضرابات وىذا ما ال 

 يجب أف يكوف.

وكما قمنا فالكثير مف المبحوثيف لما نقوؿ ليـ إدارة يقولوف المدير الذي يقوـ بزيارات لمقسـ إلعداد 

 تقارير حوؿ نقاط القوة والضعؼ لدى المعمـ لذا فعممو في ىذه النقطة مكمؿ لميمة المفتش.  

 
 يبين كيف ىي عالقة المبحوثين مع زمالء العمل 48جدول رقم

 
 العينة

 اإلجابة
 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية

 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت
 37% 208 56% 98 39% 65 20% 45 جيدة
 45% 256 37% 65 46% 78 51% 113 حسنة
 18% 103 07% 12 15% 25 29% 66 متوترة
 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع

 مفردة 256الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة حسنة بػ 
 

 تبيف لنا في الجدوؿ أعبله أف نوعية العبلقة التي تربط بيف المبحوث وزمبلء العمؿ ونبدأ:

، أما 20%في المرحمة االبتدائية وجدنا أف نسبة مف تكوف عبلقتيـ مع زمبلئيـ جيدة وصمت إلى

. ومنو 29%، أما الذيف تتسـ عبلقتيـ بالتوتر فنسبتيـ51% الذيف عبلقتيـ مع زمبلئيـ حسنة فنسبتيـ

 فالسمة الغالبة لمعبلقة بيف المورد وزمبلئو ىي مف نوع الحسف.
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في المرحمة المتوسطة كانت نوعية العبلقة التي تربط بيف المبحوث وزمبلء العمؿ والغالبة ىي 

، أما خانة متوترة 39%ه الخانة إلى، أما الجيدة فوصمت النسبة أماـ ىذ46%حسنة ووصمت النسبة إلى

 .15%فوجدنا أف النسبة فييا ىي

، 56%المرحمة الثانوية كانت العبلقة التي تربط بيف المورد والباقي زمبلئو جيدة ووصمت النسبة إلى

، وأخيرا الذيف وجدنا أف عبلقتيـ متوترة فنسبتيـ 37%أما الذيف عبلقاتو مف نوع الحسف فنسبتيـ 

 .07%ىي

بعد كؿ ىذا نجد أف العينة ككؿ السمة الغالبة لنوعية العبلقة التي تربط بيف المورد والباقي ومنو و 

، أما 37%، تمييا خانة الجيدة والتي بمغت نسبتيـ45%الزمبلء ىي مف نوع الحسف وبمغت نسبة ذلؾ

 .18%خانة المتوترة فالنسبة المعبرة عف ذلؾ

نوع العبلقة الذي تكوف مف النوع الحسف أو الجيد يضمف جو جيد لمعمؿ واالستمرارية فيو  إف

وبالتالي نضمف مخرجات مف منظومتنا التربوية أكثر كفاءة ألف األستاذ أعطى كؿ ما عنده مف خبلؿ 

 تبادؿ المعمومات وكذا وجود السند والدعـ مف باقي الزمبلء.

بصبغة  اجتماعية مصبوغة عبلقات ئو في المينة تحصؿ بينيـمع زمبل ورد البشريبتعاوف المف

 والمعمومة المعرفة مف خبرات ومعارؼ بعضيـ البعض، ألف مصادر وفتأثر، حيث يستفيدالتأثير و ال

ومنو مف  يقرأ الجرائد المجبلت ومنيـ مف يتصفحومنيـ مف  يطالع،آلخر، فمنيـ مف  أستاذتختمؼ مف 

وبالتالي يتبادلوف الخبرات والمعمومات كما يتبادلوف  الكمبيوتر واالنترنيتيستخدـ ويتقف استعماؿ جياز 

 -يتعرضوف ليا خبلؿ التدريس، إضافة إلى مناقشتيـ حوؿ مختمؼ المواقؼ التعميمية التجارب التي

معارؼ بعضيـ  التعممية التي يتعرض كؿ واحد منيـ إلييا، الشيء الذي يؤدي إلى إثراء وتعميؽ وتوسيع

 .فكـ مف مشكؿ وكـ مف حؿ وكـ معمومة اكتسبيا الفرد مف زمبلئو ال مف الكتب أو غيرىا البعض
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أما توتر العبلقة بيف األساتذة مف شأنو أف يحدث اإلجياد لدييـ مما يعيؽ أداءىـ الوظيفي، خاصة 

تأتي في المرتبة الثانية في تصنيؼ الميف collèges et lycées) )إذا ما عممنا أف فئة المدرسيف 

بيف يدينا أف مف بيف مسببات  وبمستويات مرتفعة، وقد بينت المراجع التي وجدت لئلجياداألكثر تعرضا 

، وتأتي فيما واإلدارةاإلجياد في مجاؿ التعميـ ىي نوعية العبلقة مع اآلخريف خاصة مع الطمبة والزمبلء 

 (1).صية التي يظير أنيا أقؿ أىميةبعد العوامؿ التنظيمية والشخ

أيضا قوتيا  فيذا النسيج مف العبلقات داخؿ المؤسسة التربوية ىو ما يحدد مدى استقرارىا ويبيف

 عمى التنافس مع باقي المؤسسات عند ظيور نتائج االمتحانات المصيرية.

دارتو إف الحياة التي يقضييا المورد البشري لمدراسة بيف جدراف المؤسسة  التربوية، ومع زمبلئو وا 

تخمؽ نوعا مف النسيج االجتماعي متيف في مواضع وىش في مواطف أخرى، فيبحث الفرد داخمو عمى 

التوافؽ االجتماعي، ويذكر عبد الكريـ قريشي أف الشخص المتوافؽ مف الناحية االجتماعية ىو الشخص 

و بأشكاليا المختمفة سواء مع أفراد األسرة أو الذي يستطيع إيجاد عبلقات منسجمة مع البيئة المحيطة ب

المدرسة أو المجتمع بوجو عاـ وبعبارة أخرى ىو الشخص الذي يكوف أكثر تقببل لآلخريف، كما أنو العممية 

التي يحقؽ بيا الفرد حالة مف التوازف مع المحيط الخارجي ويظير ىذا االتزاف مف خبلؿ تقبمو لآلخريف 

العمؿ ومجتمعو بوجو عاـ، ويستطيع إشباع حاجاتو مف جية وقبوؿ ما يفرضو مف أفراد أسرتو وزمبلء 

 (2)المجتمع مف معايير وقيـ مف جية أخرى.

 
 
 
 

                                                           
مجمة دراسات نفسية وتربوية، ، اإلجياد عمى مستوى المنظمة ـ المصادر والتأثيرات واستراتيجيات المواجيةبف زرواؿ،  فتيحة((1

 .292،292، ص ص2222، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية، تصدر عف جامعة قاصدي مرباح ورقمة، جواف3العدد
، رسالة دكتوراه غير منشورة، تخصص عمـ راىق الجزائري في المدرسة الثانويةمشكالت التوافق لدى المعبد الكريـ القريشي، ((2

 .27، ص 2888ػ2889النفس، جامعة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية 
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 يبين إجابة المبحوثين أنو بعد ىذه اإلصالحات زاد عدد زيارات األولياء لممؤسسة 49جدول رقم

 
 العينة

 اإلجابة
 المجموع الكمي الثانوية المرحمة المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية

 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت
 46% 261 36% 63 27% 45 68% 153 نعـ
 54% 306 64% 112 73% 123 32% 71 ال

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة 306الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة ال بػ 

 
 كقراءة لمجدوؿ أعبله وجدنا أف:

أنو بعد ىذه اإلصبلحات زاد عدد زيارات األولياء لممؤسسة قدرت بػ  االبتدائية نسبة الذيف أجابوا المرحمة

 .32%أما الذيف رأوا العكس فنسبتيـ %68

أما المرحمة المتوسطة نسبة الذيف أجابوا أنو بعد ىذه اإلصبلحات زاد عدد زيارات األولياء لممؤسسة 

 . 73%أما الذيف أجابوا بالعكس فنسبتيـ 27%قدرت بػ 

. أما الذيف نفوا 36%المرحمة الثانوية داللتيا الرقمية حوؿ ىذا السؤاؿ ىي نسبة الذيف أجابوا بنعـ كانت

 .64%اإلجابة فكانت نسبتيـ

وعميو وبعد التفصيؿ في المراحؿ نقوؿ أف عينتنا ككؿ كانت إجابتيا حوؿ زيادة عدد زيارات األولياء 

 .54%.أما الذيف رأوا العكس فنسبتيـ46%ؤسسات التربية ىيلمم

في الوقت الراىف تبيف أف المنيج المدرسي ال يقتصر عمى المواقؼ التعميمية/ التعممية الصفية، أو 

 المدرسية بؿ يشمؿ كؿ المواقؼ التعميمية/ التعممية التي يخطط ليا المعمموف، ومف بينيا الموقؼ التعممية
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ار البيت، أو المنطقة السكنية لممتعمـ. وقصر ىذا المنيج عمى المواقؼ الصفية، أو التي تتـ في إط

 (1)المدرسية ييني إزاحة جزء كبير منو.

وبناء عمى النقطة السابقة يتوجب إشراؾ اآلباء وأولياء األمور في عمميات تنفيذ المنيج المدرسي، 

لؤلسرة  المنزؿ، وضمف إشراؼ ىؤالء وتوجيييـإذ أف جزءا كبيرا مف خبراتو التعممية تتـ في محيط 

 نجاح المنظومة التربوية.  في والمجتمع دور كبير

 المؤسسات التعميمية في مختمؼ األطوار التعميمية يقضي أوقاتا وأعمارا محدودة ومعينة في فالمتعمـ

ؼ مشدوىا أماـ يق في كؿ المراحؿ التعميمية . والمربي قد تزيد في نظامنا التربوي عف ستة عشر سنة

، ناىيؾ عف المشاكؿ عمـ أو األستاذدراسة أبنائيـ وتشجيعيـ ومد األمؿ لمم تخمي األولياء عف متابعة

وىذا العائؽ اآلخر  ....مف الفقر والخبلفات األسرية و داخؿ أسرتو التي يعاني منيا المتعمـ االجتماعية

 .الذي يقؼ أماـ نجاح المنظومة التربوية

تقدـ ليـ المعمومة التي يحتاجونيا،  أىؿ التمميذة التي تنجح في التواصؿ مع إف المدرسنقوؿ 

وتعطييـ الخبرة والميارة عمى التعامؿ السميـ مع األطفاؿ خاصًة في فترات حاسمة في حياتيـ كالمراىقة 

فقد يحتاج الوالديف لمعمومات وميارات في ىذا  والتي تتزامف مع المرحمة المتوسطة والثانوية، مثبلً 

، خاصة في المرحمة االبتدائية بحاجة إلى معمومات عف طفولة ىذا الطفؿ بدورىا الجانب... والمدرسة

ونمط التربية التي تمقاىا في البيت، وبحاجة إلى معرفة خصائص ىذا الطفؿ االجتماعية، االنفعالية، 

ويتخذ التكامؿ  مج التي تساعده عمى النجاح األكاديمي والتربوي لو.تنمية البراجؿ أالسموكية، ومف 

                                                           
، مجمة العمـو التربوية والنفسية، المجمد الثاني، العدد الرابع، تصدرىا كمية رؤية مستقبمية لممناىج المدرسيةعبد عمي محمد حسف، ((1

 .239،  ص2222التربية، جامعة البحريف ديسمبر 
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الوظيفي بيف دوري المدرسة واألسرة أشكاال عدة وىناؾ عدة وسائط تعمؿ عمى تقريب الطرفيف وذلؾ كمو 

 (1)مف أجؿ مصمحة الطفؿ واألسرة والمدرسة والمجتمع ككؿ

ما يتعممو الطفؿ أو بيف  والتكامؿ وف والتواصؿأيضا نقوؿ إف النتائج السمبية الناتجة عف عدـ التعا

المدرسة تعود بأثر سمبي عمى الطالب والبيت والمدرسة والمجتمع بيف ما يمقف لو في البيت و المراىؽ في 

وفي مختمؼ األطوار  ، فالطالب ال يدرؾ مصمحتو وبالتالي البد مف متابعتو وتوجييو مف قبؿ البيتبرمتو

 التعميمية.

والذي يتعمؽ بوضعية التعمـ (2)مح في عالـ التربية وىو المشروع البيداغوجيوىنا ظير مصط

والممارسة المينية لممدرس، ومف ثـ يعنى بصفة أفضؿ بالمتعمميف ومدرسييـ، فحينما يتـ تجميع التبلميذ 

مف أقساـ عادية أو خاصة، في أفواج ذات مستويات مختمفة في مادة ما واستخداـ المدرس لبيداغوجيا 

لفوارؽ بينيـ فإنو ال يترؾ بعض التبلميذ يشعروف بالتيميش وحتى ال يكوف المشروع البيداغوجي مقتصرا ا

عمى المدرس فقط ينبغي أف يحدد الموضوع عبر التفاوض بيف المتعمـ والمدرس مف منطمؽ أف الفعؿ 

 (3)البيداغوجي فعؿ يقوـ بو الطرفاف ولممتعمـ فيو الدور الفاعؿ. 

وىذا ما تنادي بو المدرسة الجزائرية اليوـ بعد اإلصبلحات التي بدأت في تطبيقيا مع بداية القرف  

أعماؿ المجنة الوطنية إلصبلح المنظومة التربوية عمى جممة مف االقتراحات شرعت الحالي، إذ أسفرت 

 تمميذ وحتى أىمو. الوزارة في تطبيقيا عمى كامؿ مراحؿ التعميـ ومع كؿ أركانو مف إدارة وأستاذ و 

                                                           
، دراسة ميدانية بوالية أشكال التكامل الوظيفي بين األسرة والمدرسةلمتوسع حوؿ ىذه النقطة أنظر: حناف مالكي وأحبلـ مرابط، ((1

بمركز البحث  2010سبتمبر 29و28/األسرة: تكامؿ، جيؿ أو مفارقة والمنعقد يومي مداخمة في الممتقى الوطني حوؿ المدرسة ،بسكرة
 .في االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية

)2)
Aicha Belanteur et Habiba Boukertouta, Le projet, en tant qu’outil de pilotage et de 

management, L’éducateur, N 06, Revue éditée par Centre National de Documentation pédagogique, 

Mai/Juin6002, Alger, p 10 
، مرجع 2227، المربي، العدد السادس، دورية تصدر عف المركز الوطني لموثائؽ التربوية، جواف مفاىيم تربويةفريد حاجي،  ((3

 .22سابؽ، ص 
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يعتبر نظام الحوافز واألجور المعمول به  الفرضية الثالثة:أسئلة المتعلقة ببيانات التحليل  رابعا:
 في نظام وزارة التربية من بين أسباب تدني الوضعية االجتماعية للموارد البشرية العاملة بها

 
 في مينتيم يبين نوع الحوافز التي يتمقاىا المبحوثين 01جدول رقم

 
 العينة

 اإلجابة
 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية

 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت
 %32 181 25% 43 %36 60 35% 78 مادية
 %68 386 75% 132 %64 108 65% 146 معنوية
 100% 567 100% 175 %100 168 %100 224 المجموع

 مفردة 386المنوالية لمجدوؿ ىي خانة معنوية بػ الفئة 
 

 الجدوؿ أعبله يبيف أف إجابات المبحوثيف ىي عمى الترتيب التالي:

، أما المادية 65%فيما يتعمؽ بالمرحمة االبتدائية نوع الحوافز الطاغي ىي المعنوية وقدرت النسبة بػ

 .35%فقدت نسبتيا

، أما المادية فقدت 6%4المتوسطة نوع الحوافز الغالب ىي المعنوية وقدرت النسبة بػ المرحمة

 .3%4نسبتيا

، أما المادية فقدت 75%أما المرحمة الثانوية نوع الحوافز الغالب ىي المعنوية وقدرت النسبة بػ

 .25%نسبتيا

المادية فقد تمقت  أما، %68عموما العينة الكمية أكدت تمقييا حوافز معنوية ووصمت نسبتيا

 .مف مفردات العينة %32نسبة

لكف بعد أف قمنا بالمقاببلت وجدنا أف أغمب األساتذة يعتبروف المردودية المقدمة ليـ بمثابة حافز 

 وىذا غير صحيح. 
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وقد أكد كؿ مف وجدناه مف أساتذة أف الحافز المعنوي يتمقونو مف طرؼ أولياء التبلميذ إذا ما 

حتى أف  يـ في االختبارات الفصمية، أيضا تستمد الحوافز المعنوية مف نتائج الطمبة.تحسنت نتائج أبنائ

الكثير منيـ أكد أنيـ يريدوف فقط كممة أو شيادة تقديرية تجعؿ مف عجمة العمؿ عندىـ تتحرؾ بسرعة 

 كبيرة ال أكثر وال أقؿ.

مف  والمقدمةماديا  لفردوىي الحوافز التي تشبع حاجات ا:الحوافز الماديةولمحوافز نوعيف ىما 

الكتمة األجرية ودفع األجور في  المسؤوليف في المؤسسة لتحفيز العماؿ في العمؿ حيث يعمؿ عمى رفع

دفع األجر يعني إحداث ثغرة في حياتو المعيشية  الجزائري بسيط وتأخير وقتيا المناسب، ألف العامؿ

 .كافة ىاتو العناصر بعيف االعتبارلممؤسسة أف تأخذ  وبذلؾ تحطـ مف معنوياتو، ليذا البد

تمؾ الحوافز التي ترضي حاجيات اإلنساف الذاتية مما يزيد في تماسؾ  وىي:الحوافز المعنوية أما

 .وىي ما تيـ األستاذ بالدرجة األولى نحو العمؿ العامميف وتشددىـ

غير المبدع عمى  ويشجع خاصة األستاذ كاف لزاًما وضع نظاـ لمحوافز يساىـ في مكافأة المبدع لذا

بيف معنوية  أو المكافأة وما . وتتنوع طرؽ الحوافز ما بيف مادية كزيادة في األجروما أكثرىـ اإلبداع

الذي قد يوجو لؤلستاذ إما مف طرؼ اإلدارة أو األولياء. ويظؿ أىـ حافز حسب  كترقية أو خطاب شكر

 المياـ عمى األقؿ داخؿ المؤسسة. المقاببلت التي أجريت ىي إشراؾ المورد في بعض القرارات أو
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 يبين رأي المبحوثين في نظام الحوافز والمكافآت. 51جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 00% 00 00% 00 00% 00 00% 00 جيد
 10% 56 06% 10 07% 12 15% 34 حسف
 08% 46 00% 00 14% 24 10% 22 مقبوؿ
 82% 456 94% 165 79% 132 75% 168 سيء
 100% 567 %100 175 %100 168 100% 224 المجموع

 مفردة 456الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة سيء بػ 
 

الحوافز والمكافآت  في نظاـ رأي المبحوثيف جاء: في المرحمة االبتدائية كقراءة رقمية لمجدوؿ نقوؿ

، 10%، فنسبة عبارة مقبوؿ ىي15%، أما عبارة حسف فنسبتيا00%فييا جاء كما يمي: عبارة جيد نسبتيا

 وىي األعمى في ىذه المرحمة.  75% أما عبارة سيء نسبتيا

جيد رأي المبحوثيف في نظاـ الحوافز والمكافآت فييا جاء كما يمي: عبارة أما المرحمة المتوسطة ف

 79%، أما عبارة سيء نسبتيا14%، فنسبة عبارة مقبوؿ ىي07%، أما عبارة حسف فنسبتيا00%نسبتيا

 والعبارة أخذت أعمى نسبة أيضا في ىذه المرحمة.

رأي المبحوثيف في نظاـ الحوافز والمكافآت فييا جاء كما يمي: عبارة جيد المرحمة الثانوية ف

 .94%، أما عبارة سيء نسبتيا 00%، فنسبة عبارة مقبوؿ ىي06%، أما عبارة حسف فنسبتيا00%نسبتيا

ة ، أما عبارة حسف فنسب00%نسبتياجاءت إذا فالعينة ككؿ نسبيا عمى الترتيب التالي: عبارة جيد 

 .%92، أما عبارة سيء نسبتيا %29، فنسبة عبارة مقبوؿ ىي%22مف قاؿ ذلؾ ىي 

بنفس الحجـ لما نبلحظ أعمدة المراحؿ الثبلثة، وىي أكبر ، وىي ومنو فنسبة خانة عبارة سيء مرتفعة جدا

 في خانة مرحمة التعميـ الثانوي.



 الفصل السادس:                                                تفريغ البيانات وتحليل الجداول

 

318 

 

ميـ جدا إذا ما أردنا المحافظة عمى  72إف التحفيز كما سبؽ وأف قمنا في تحميؿ جدوؿ رقـ 

 مؤسساتنا التربوية وزيادة نشاط مواردىا.

التصرؼ  ىو التحفيز بالنسبة لممدراءو لممدير فالتحفيز بالنسبة لؤلستاذ يختمؼ عف التحفيز بالنسبة 

، بطريقة ما بحيث يشبعوف حاجات ورغبات العامميف لدييـ والمتعاونيف معيـ لكي يتصرفوا بكفاءة وفعالية

 .خاصة األساتذة منيـ ألنيـ األكثر عدد داخؿ المؤسسة

المؤسسة والشعور باالحتراـ فيذا التحفيز معنوي أكثر منو مادي ألنو الشعور بالمسؤولية وقيادة 

 روح العمؿ وزيادة النشاط أكثر. كميا أمور تبعث في نفس المدير ومنو اإلدارة ككؿ

 يبين إذا ما تمت ترقية المبحوثين 00جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %كميةف  ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 61% 346 77% 134 86% 145 30% 67 نعم
 39% 221 23% 41 14% 23 70% 157 ال

 100% 567 100% 175 100% 168 100% 224 المجموع
 مفردة 346الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة نعـ بػ 

 
 مف الجدوؿ أعبله تبيف لنا أف:

مف أساتذة المرحمة االبتدائية أجابت بػ ال، بينما التي أجابت العكس فوصمت  70%ما نسبتو 

 .30%نسبتيـ 

أما التي لـ تستفد مف  86%المرحمة قد ترقت ووصمت النسبة  أما المرحمة المتوسطة فغالبية أساتذة

 .14%ترقية فكانت نسبتيـ

مف  77%متوسطة، حيث المع المرحمة  في المرحمة الثانوية فكانت النسب عمى نفس ترتيب

 فأجابت بػ ال. 23%مفردات العينة أجابت بنعـ، أما نسبة المتبقية والمقدرة بػ
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 أخيرا العينة ككؿ فكانت عمى الترتيب التالي:

 .39%، أما الذيف لـ يتـ ترقيتيـ فنسبتيـ 61%نسبة الذيف أجابوا بأنيـ تحصموا عمى ترقية ىي 

أغمب مف تـ استرجاع استمارات البحث مف عندىـ اجمعوا عمى أف الترقية شممتيـ، وذلؾ بسبب 

خبرتيـ في التدريس، خاصة أغمب أساتذة المرحمتيف المتوسطة والثانوية قد تمت ترقيتيـ، أما معممي 

لي لـ يمر وقت المرحمة االبتدائية ألنو وكما وضحنا سابقا أغمبيـ تـ توظيفيـ منذ سنتيف تقريبا وبالتا

 .التي تسطر مف قبؿ الوزارة ترقيةالمنحيـ طويؿ عمى 

إتاحة الفرصة لمموظؼ لمحصوؿ عمى مزايا مادية أو  عمى أنياالترقية وحسب المراجع تعرؼ 

 .مو لوظيفة أخرى ذات مستوى أعمى ومسؤولية أو سمطة وتعتبر حؽ مف حقوؽ الموظؼبشغ

 : عرفيا المشرع الجزائري عمى أنيا قدو 

بة في السمؾ ذاتو تترجـ إما تغيير الرتأعمى في التسمسؿ السممي و بمنصب عمؿ الموظؼ  )إلتحاؽ

 (1).(أو بتغير السمؾ

 مما ال يخفى عمى العاـ والخاص أىمية الترقية في الحياة المينية لمموظؼ أو لنقؿ المورد ككؿ،

إلى تحقيؽ أىدافيـ وىنا  نفس اإلدارةفي  ية الترقية يوصؿ كؿ مف المسؤوؿ والموظؼتطبيؽ السميـ لعممفال

ف طموح الموظؼ في أ نجد، ومف بيف الفوائد التي تحققيا ىذه العممية في محيط العمؿ تكمف أىميتيا

وظيفتو مدة أوؿ ونفسية  بقائو فيو ه أحسف يفتح لو المجاؿ في استمرار الحصوؿ عمى مرتب أعمى و 

الترقية عمى سيادة روح  تساعدأيضا  ،بيـ اظاالحتفو تعمؿ عمى جذب أفراد جدد لمعمؿ ومعنويات كما 

في اليمؿ والبقاء في المؤسسة  فيفة يستعمميا الرؤساء لترغيب الموظأنيا وسيم باعتبارىاالنظاـ الطاعة و 

ة ءتحسيف كفا فإنو يعمؿ عمى ووفؽ شروط سميمة إذا كاف ىناؾ برنامج لمترقيات مطبؽ صحيحاونضيؼ 

                                                           
 22.24وعمى الساعة 2012ػ09ػ23بتاريخ دخوؿ ىو   http://www.hrdiscussion.com/hr14289.htmlأنظر الموقع(1(

http://www.hrdiscussion.com/hr14289.html
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العممي الذي  اإلنتاجيعود باألثر الطيب عمى اإلدارة و ما بينيا في العمؿ مما األفراد ورفع المنافسة في

 . يجسده نتائج التبلميذ في آخر السنة الدراسية

تعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ المرجوة  صحيحةأخيرا نقوؿ أنو يجب عمى الترقية أف يقـو عمى أسس 

انعداـ حاؿ إلى انخفاض معنويات الموظؼ و ة المنيا، ذلؾ أف النظاـ الترقية إذا كاف فاسدا سيؤدي بطبيعي

 .، وىذا حتما سيؤدي في انخفاض كفاءتيـنو بعدالة النظـ التي تطبؽ عمييـإيما

 

 يبين عمى أي أساس تتم ترقية المبحوثين 00جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 91% 314 100% 134 83% 120 90% 60 األقدمية
 00% 00 00% 00 00% 00 00% 00 الكفاءة

 09% 32 00% 00 17% 25 10% 07 عمى أساس أخر
 100% 346 100% 134 100% 145 100% 67 المجموع

 مفردة 314الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة األقدمية بػ 
 

 الجدوؿ الرقمية لممراحؿ وكذا العينة ككؿ بينت أف: قراءات

، أما عمى 90%في المرحمة االبتدائية: الترقية فييا جاءت عمى أساس األقدمية بأعمى نسبة وىي

 .10%أساس الكفاءة فنسبتيا منعدمة، عمى أساس آخر فوجدنا نسبة

كانت عمى أساس األقدمية بأعمى نسبة  المرحمة المتوسطة وفييا نجد أف ترقية المبحوثيف

 .17%، أما عمى أساس الكفاءة فنسبتيا منعدمة، عمى أساس آخر فوجدنا نسبة83%وىي

، أما عمى 100%المرحمة الثانوية فأساتذتيا تمت ترقييـ عمى أساس األقدمية بأعمى نسبة وىي

 أساس الكفاءة فنسبتيا منعدمة، عمى أساس آخر فوجدنا نسبة منعدمة.
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، أما عمى أساس 91%لعينة ككؿ فييا تمت الترقية فييا عمى أساس األقدمية بأعمى نسبة وىيا

 . 09%الكفاءة فنسبتيا منعدمة، عمى أساس آخر فوجدنا نسبة

أىـ األمور التي تربط وكذا تجعؿ مف المورد البشري البقاء والجذب تعد الترقية في العمؿ مف بيف 

 لمعمؿ. 

التي تتـ عف طريؽ الكفاءة تحسب بما ينتجو المورد مف أعماؿ أو عند نجاحو في امتحاف  فالترقية

 ما أو مف خبلؿ نتائج طمبتو في آخر السنة.

تتـ الترقية مف رتبة إلى رتبة أعمى و مف سمؾ وىناؾ طرؽ أخرى لحصوؿ المورد عمى ترقية وىي

 إلى سمؾ أعمى حسب الكيفيات اآلتية:

 المؤىبلت المطموبة.أساس الشيادات و  عمى 

 .بعد تكويف متخصص 

 .عف طريؽ امتحاف ميني 

  عف طريؽ التسجيؿ في قائمة التأىيؿ عمى أساس األقدمية المطموبة و بعد أخذ  االختيارعمى سبيؿ

مف الترقية بيذه الكيفية مرتيف  االستفادةاألعضاء، وال يمكف لمموظؼ  رأي المجنة اإلدارية المتساوية

وكذا  وىذا حسب القانوف الخاص بالترقية في الوظيؼ العمومي المتعمؽ بسمؾ األساتذة متتاليتيف.

 كما قيؿ لنا في مقابمة مع مدير مؤسسة تعميمية.  القانوف األساسي لموظفي التربية
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 يبين ما الذي يقترحو المبحوثين من أجل تحسين نظام الحوافز واألجور عندىم 54جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 65% 371 77% 134 93% 156 36% 81 تغيير كميا
إعادة النظر في 
 نظاـ التقاعد

143 %64 12 %07 41 %23 196 %35 

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة 371الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة تغيير كمي بػ 

 
 الجدوؿ التالي عبرت نسبو عمى ما يمي:

  64%إعادة النظر في نظاـ التقاعد 36%المرحمة االبتدائية تغيير كمي نسبتو 

 07%إعادة النظر في نظاـ التقاعد 93%المرحمة المتوسطة تغيير كمي نسبتيا 

  23%إعادة النظر في نظاـ التقاعد 77%تغيير كميالمرحمة الثانوية. 
 

 .3%إعادة النظر في نظاـ التقاعد، 65%العينة إجماال أجابت أف مقترحاتيا تكمؿ في: تغيير كمي

 نود أف نقوؿ أننا وجدنا الكثير مف اإلجابات لكف عموميا كانت حوؿ ىاتيف النقطتيف بالذات.

تقييـ األداء الذي ىو عممية يجب أف تكوف مصحوبة  ذلؾ أف النظاـ المعموؿ بو حاليا ال يعكس

بمسؤولية، وىي جزء متمـ ألي عممية إدارية عممية أو سياسية في مختمؼ النشاطات داخؿ المؤسسة أو 

الجماعة، وىي ليست قاصرة عمى األفراد بؿ تشمؿ الوزارات واألجيزة الحكومية والمشروعات العامة وذلؾ 

 (1).أبعاد ىي: مدى الفعالية ومدى الكفاءة ومدى إمكانية التطور كمو مف أجؿ الكشؼ عف ثبلثة

                                                           
 ، نسخة إلكترونية مف موقع كتب عربيةالموسوعة االقتصادية واالجتماعية )عربي/ انجميزي(إسماعيؿ عبد الفتاح عبد الكافي، ((1
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ومنو فنظاـ الحوافز وال نظاـ التقاعد والتعويضات يعكس مدى الجيد الذي يبذلو المورد البشري في 

 المؤسسة التربوية لبناء أجياؿ المستقبؿ.

 
 في القوانين التشريعية التي تنظم وظيفتيم يبين رأي المبحوثين 55جدول رقم

 
 العينة

 اإلجابة
 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية

 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت
 04% 25 00% 00 15% 24 00% 01 جيدة
 18% 100 12% 21 02% 04 34% 75 حسنة
 78% 442 88% 154 83% 140 66% 148 سيئة
 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع

 مفردة 466الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة سيئة بػ 
 

كقراءة عددية لمجدوؿ أعبله وجدنا أف رأي المبحوثيف في القوانيف التشريعية التي تنظـ وظيفتيـ 

 ونبدأ:

في المرحمة االبتدائية وجدنا أف مف أجاب بعبارة سيئة ىي األعمى مف حيث النسبة إذ قدرت بػ 

، وألننا اعتمدنا التقريب بالزيادة فقد انعدمت النسبة في 34%، أما الذيف رأوىا أنيا حسنة فنسبتيـ%66

 خانة جيدة ألف استمارة واحدة فقط مف أجابت بيذه اإلجابة.

وحسب الجدوؿ وجدنا أف عبارة سيئة أيضا أماميا األعمى فنسبتيا  في المرحمة المتوسطة

 .02%، أخيرا عبارة حسنة بنسبة 15%، ثـ تمييا خانة عبارة جيدة بنسبة83%ىي

، أخيرا عبارة %12، ثـ عبارة حسنة بنسبة88%المرحمة الثانوية وجدنا فييا أف عبارة سيئة نسبتيا

 جيدة انعدمت فييا النسبة.
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ككؿ إجابتيا عف رأييا حوؿ القوانيف التشريعية التي تنظـ وظيفتيـ ىي أنيا سيئة بنسبة ومنو العينة 

، أما الذيف وجدوا أف القوانيف التشريعية التي 18%، أما الذيف كاف رأييـ أنيا حسنة فنسبتيـ78%قدرت بػ

 .   04%تنظـ وظيفتيـ جيدة فنسبتيـ

دت أف القوانيف التشريعية التي تنظـ مينة التعميـ أغمب مف تـ توزيع االستمارة عمييـ في العينة أك

 تتأرجح بيف السيئة وأكثر كما عبروا في بعض اإلجابات. 

 رمطالبة بالنظر في مطالبيا المتكررة والتي يجدد بشأنيا ىؤالء تكريفحسب المبحوثيف فالوزارة 

المطمب ذاتو والمتمثؿ أساسا بمنح األساتذة الحؽ في التقاعد المسبؽ بالنظر إلى حجـ وصعوبة الوظيفة 

مع ضرورة خفض سنوات العمؿ بسبب طبيعة المينة التي تتطمب جيدا ذىنيا اكبر وتركيز معمؽ لكوف 

ية دوف ذكر المربيف يتعرضوف الزمات صحية أكثر مف أي موظؼ آخر بفعؿ كثافة المقررات الدراس

الضغوطات االجتماعية المتزايدة ،مشيرا إلى أف احتساب التقاعد بنسبة مائة بالمائة مف الراتب الشيري 

األفضؿ يشكؿ قمة العدالة ليؤالء .أما بخصوص المطالب المتجية في سياؽ تحسيف الظروؼ االجتماعية 

ة التعميـ الثانوي والتقني أف الحؽ في لفائدة مينيي قطاع التربية فقد اعتبرت النقابة المستقمة ألساتذ

الحصوؿ عمى السكف يعتبر مف بيف اكبر المطالب التي ال يزالوف متمسكيف بيا باعتباره يمثؿ وسيمة 

رص عمى قيمة التعويض لؤلساتذة عف حبيداغوجية مرافقة لعممية التدريس في المؤسسات التربوية مع ال

الساعي ألساتذة التعميـ الثانوي وكذا عدد التبلميذ في القسـ  الساعات اإلضافية مع ضرورة مراعاة الحجـ

ضرورة النظر  عف تكمـ المبحوثيفالواحد حتى يتمكف لؤلساتذة ضماف االستقرار داخؿ القسـ الواحد .كما 

في مشاكؿ أساتذة الجنوب الذيف ال زالوا يعانوف في صمت رىيب داعية الوزارة وفي السياؽ ذاتو إلى 

ؿ مع ممؼ ىؤالء بجدية وذلؾ بالنظر إلى صعوبة ظروؼ التدريس بالمنطقة التي تعد جد ضرورة التعام

 .صعبة وال تبعث عمى االرتياح
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 يبين كيفية إطالع المبحوثين عمى آخر القوانين والتشريعات التي تحدثيا الوزارة الوصية  56جدول رقم
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

منشورات 
 اإلدارة

21 %09 20 12% 67 %38 108 19% 

 %28 160 06% 10 %37 63 39% 87 اإلعبلـ
مراسالت 
 النقابة

116 %52 85 51% 98 %56 299 53% 

 %100 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع
 مفردة 299لمجدوؿ ىي خانة مراسبلت النقابة بػ  الفئة المنوالية

 
الجدوؿ أعبله بيف أف مفردات العينة تتمقى آخر المستجدات حوؿ قطاعيـ مف ثبلث مصادر ىي: 

 مراسبلت النقابة، واإلعبلـ بمختمؼ وسائمو، وكذا المناشير اإلدارية داخؿ المؤسسة.

، ثـ 52%عمى مراسبلت النقابة بنسبة تقدر بػ  مفردات المرحمة االبتدائية تعتمدوقد بينت النسب أف 

 .09%خيرا منشورات اإلدارة بنسبة تقدر بػ أ، 39%عمى اإلعبلـ بنسبة 

أما النسب التي بينت إجابات مفردات المرحمة المتوسطة فقد جاءت عمى أنيـ يعتمدوف عمى 

منشورات اإلدارة بنسبة تقدر ، أخيرا %37ثـ عمى اإلعبلـ بنسبة %51النقابة بنسبة تقدر بػمراسبلت 

 .%12بػ

، ثـ عمى منشورات اإلدارة 56%أما المرحمة الثانوية فيي تعتمد عمى مراسبلت النقابة بنسبة تقدر بػ

 .06%، أخيرا اإلعبلـ بنسبة تقدر بػ38%بنسبة
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ننيي القراءة الرقمية لمجدوؿ بنسب العينة الكمية لمدراسة حيث أف مفردات العينة تتعمد عمى 

، أخيرا منشورات اإلدارة %28، ثـ عمى اإلعبلـ بنسبة تقدر بػ%53راسبلت النقابة بنسبة تقدر بػم

 .%19بنسبة

إذا فاإلعبلـ بكؿ وسائمو وطرقو يعد جية تعتمد عمييا الموارد البشرية العاممة في قطاع التربية 

الجرائد منيا والتي كسبت ثقة قرائيا وذلؾ بالبحث عف المصادر الرسمية  تحديداخاصة األساتذة، 

 والصحيحة لكؿ معمومة قد تقدميا.

عمى أنو عممية إرساؿ وتبادؿ معمومة ما بيف نقطة وأخرى مف مركز إلى  تصاؿ الداخمييعرؼ اال

بطريقة مباشرة أو  أخر في المؤسسة، بغرض التعديؿ أو التغيير في السموؾ أو اتجاه معيف، سواء كاف

أىمية كبيرة في  ولو (1) غير مباشرة، تشمؿ تنفيذ األفكار واآلراء والتعديبلت بطريقة عقبلنية ورشيدة.

استقرار وجدية العمؿ داخؿ المؤسسة، فمعرفة المورد آلخر المستجدات التي تتعمؽ بحقوقو وواجباتو وكذا 

 داخؿ النسيج اإلداري لممؤسسة والقطاع ككؿ.القوانيف وما طرأ عمييا تجعؿ الفرد يشعر بأىميتو 

ف ىدؼ االتصاؿ الرئيسي ىو إال أ االتصاؿ الداخميالمتعمقة بىداؼ لقد سطرت جممة مف األ

إحداث تأثير عمى النشاطات المختمفة وذلؾ لخدمة مصمحة المؤسسة، وعممية االتصاؿ في المؤسسة 

ة لمقياـ بأعماليـ، ومف أجؿ تطوير وتحسيف ضرورية، مف أجؿ تزويد العامميف بالمعمومات الضروري

المواقؼ واالتجاىات لؤلفراد، وبشكؿ يكفؿ التنسيؽ واإلنجاز والرضي عف األعماؿ، وكذلؾ تحقيؽ 

باإلضافة إلى أف االتصاؿ يسّيؿ انسياب ىذه المعمومات والنتائج .الحاجات النفسية واالجتماعية لمعامميف

توضيح وتصحيح المعمومات ، وكذا اإلعداد لتقبؿ التغييرـ و اإلعبلألخبار و فاالتي تسفر عف معالجتيا.

كميا أىداؼ إذا ما حققت ساىمت بشكؿ كبير في استقرار الجو العاـ لممؤسسة التربوية، فكـ مف  واألداء

                                                           
 .37، ص 2897، دار الكتاب المصري، مصر، معجم مصطمحات اإلعالم أحمد بدوي، ((1
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حالة توتر وتشويش شيدتيا مؤسساتنا التربوية بسبب عدـ إما وصوؿ المعمومة أو عدـ فيميا بالشكؿ 

 الصحيح. 

 يبين إذا كان المبحوثون راضين عن الجو العام لمعمل داخل المؤسسة 57رقم جدول
 

 العينة
 اإلجابة

 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية
 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت

 %18 105 15% 27 %16 28 22% 50 نعـ
 %46 260 19% 34 %48 80 65% 146 نوعا ما
 %36 202 66% 114 %36 60 13% 28 إطبلقا
 100% 567 100% 175 100% 168 100% 224 المجموع

 مفردة 260الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة نوعا ما بػ 
 

 في ىذا الجدوؿ وجدنا ما يمي ونبدأ بالمراحؿ ثـ العينة ككمي:

نوعا ما راضيف عف الجو العاـ لمعمؿ داخؿ  المرحمة االبتدائية وجدنا أف الموارد البشرية فييا

، أما الذيف لـ يكونوا راضيف عف الجو العاـ 22%، أما الذيف أجابوا بنعـ فنسبتيـ65%ونسبتيـ المؤسسة

 .13%لمعمؿ داخؿ المؤسسة فنسبتيـ ىي

عمى أنيـ نوعا ما راضيف عف الجو العاـ لمعمؿ داخؿ  أجابوافي المرحمة المتوسطة مواردىا 

، أما الذيف أكدوا أنيـ راضيف تماما %36، أما الذيف أجابوا بعبارة إطبلقا فنسبتيـ%48سة نسبتيـالمؤس

 .%16عمى الجو العاـ لمعمؿ داخؿ المؤسسة فنسبتيـ

أخيرا المرحمة الثانوية نجد أف مفرداتيا أجابت أنيا غير راضية عف الجو العاـ لمعمؿ داخؿ 

، أما الذيف أجابوا بأنيـ راضيف عف 19%بعبارة نوع ما فنسبتيـ، والذيف أجابوا 66%المؤسسة ونسبتيـ 

 .15%الجو العاـ لمعمؿ داخؿ المؤسسة نسبتيـ
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أما عبارة أنيـ نوعا ما راضيف عف الجو العاـ لمعمؿ  %46كحوصمة العينة الكمية أجابت بنسبة

، %36داخؿ المؤسسة، أما الذيف لما يكونوا إطبلقا راضيف عمى الجو العاـ لمعمؿ داخؿ المؤسسة فنسبتيـ

 .   %18أخيرا الذيف أجابوا بعبارة نعـ فنسبتيـ 

لمربي مف عدة جوانب وأخص إذا أردنا نجاح المنظومة التربوية فإنو يتعيف لنا العناية الكاممة با

ـ وذلؾ  2222وىذا ما سعت إليو سياسة االصطبلح ابتداء مف سنة  . بالذكر الجانب العممي والمعرفي

 . المجاؿ أماـ اإلطارات الجامعية لخوض مجاؿ التعميـ وىذا ما أنقذ التعميـ بالجزائر بفتح

ومربيف  االختصاص مف مدراءفإننا نرى ضرورة تكثيؼ ورشات عممية وتربوية تشمؿ أىؿ  وعميو

المعمـ والمتعمـ بالدرجة األولى  ومستشاريف وأولياء لموصوؿ إلى تحقيؽ توافؽ متكامؿ مف اجؿ خدمة

وكذا ضماف تكويف جيد لممربيف لتحسيف وضعيتيـ والرفع مف  باعتبار ىذا األخير محور العممية التعميمية

 ة. تزويدىـ بوسائؿ مادية ومعنوية مناسب مستواىـ مع

مصدر سمطة تحتاج أنتكوف محؿ تقدير واحتراـ لدى المتعمـ. كما يجب تسخير  عمـذلؾ أف الم

سواء كاف عمؿ ىذه الوسائؿ مف أجؿ  ،خدمة المنظومة التربوية في أشكاليا وسائؿ اإلعبلـ بمختمؼ

خير إيصاليا التعريؼ بما يقـو بو األستاذ مف نشاط أو مف خبلؿ تبياف نقاط الضعؼ التي يحاوؿ ىذا األ

 لمجيات الوصية وىذا يتـ كمو إذا توفر جو مناسب داخؿ المؤسسة. 

إف لمجو العاـ لممؤسسة دور ىاـ وبارز في جعؿ كمية العطاء والجيد الذي يقدمو المورد البشري 

كبيرا، خاصة أننا وجدنا بعد القياـ ببعض المقاببلت مع أساتذة: أف غياب إحياء التظاىرات العممية وكذا 

بتوفير أجيزة السمعي  الوطنية كإحضار مجاىد أو شخصية أو القياـ بزيارات ميدانية، أو قياـ المؤسسة

البصري أو حتى القياـ بمسابقات عممية كما كاف في السنوات الماضية. إلعطاء بعض الدروس خاصة 

في مادة التاريخ تساعد التمميذ عمى التكيؼ وتزيد مف تحصيمو الدراسي، كميا أمور غيابيا يجعؿ الروتيف 
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عممية مثؿ مادة التاريخ، الفمسفة، المغة الوظيفي ينتشر في نفوس األساتذة خاصة في بعض المواد ال

 العربية... 

كما أف غياب التكامؿ بيف المواد المدرسة مثؿ مقرر المغة الفرنسية أو االنجميزية الذي ىو بعيد جدا 

عف باقي المناىج المدرسة بالمغة العربية كالتاريخ و الجغرافية أو ما يدرس في مادة المغة العربية، مما 

 يرا عمى التمميذ كبيرا وعمى مدرسو أكبر.يجعؿ الضغط كب

يبين رأي المبحوثين أن ما خصصتو الوزارة الوصية من ميزانية كاف لمقضاء عمى  58جدول رقم
 مظاىر تدىور الوضعية االجتماعية

 
 العينة

 اإلجابة
 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية

 %ف كمية كميت  %ف ت %ف ت %ف ت
 30% 167 00% 00 40% 67 45% 100 نعـ
 70% 400 100% 175 60% 101 55% 124 ال

 100% 567 100% 175 100% 168 100% 224 المجموع
 مفردة 400الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة ال بػ 

 
السؤاؿ جاءت أىميتو مف أىمية القطاع في حد ذاتو، وقد جاءت اإلجابات أغمبيا في خانة أف  ىذا

ما تـ تخصيصو مف قبؿ الوزارة مف ميزانية غير كافي لمقضاء عمى مظاىر تدىور الذي تعاني منو 

 المنظومة، وبالتفصيؿ نقوؿ:

يزانية غير كافي لمقضاء عمى مالمرحمة االبتدائية أجابت أف ما تـ تخصيصو مف قبؿ الوزارة مف 

أما التي رأت العكس  55%تعاني منو المنظومة وظير ذلؾ في خانة ال بنسبة قدرىامظاىر تدىور الذي 

 .45%فنسبتيا

فرأت  40%والمقدرة بػ  مف مفرداتيا أجابت بػ ال، أما البقية 60%في المرحمة المتوسطة وجدنا 

 العكس.
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أجابت بػ ال مما يعني أنيا انعدمت  100%المرحمة الثانوية نسبيا جاءت عمى النحو التالي: نسبة 

 في خانة نعـ.

فرأت  %30بأف ما خصص غير كاؼ، أما  70%بشكؿ عاـ العينة اإلجمالية أجابت نسبة قدرىا 

 أنو كاؼ. 

ما تـ تخصيصو مف قبؿ الوزارة مف ميزانية كافي  والسبب في ذلؾ أف نسبة المعبريف عف رأييـ بأف

لمقضاء عمى مظاىر تدىور الذي تعاني منو المنظومة ىـ مف عينة المرحمة االبتدائية، ذلؾ أنو وبالعودة 

 لذا فالمصاريؼ نوعا ما قميمة. إلى الجداوؿ السابقة نجد أف أغمبيا مف غير المتزوجيف

 اإلنتاجعوامؿ  لتفعيؿ األساسيةالمرتكزات  إحدىاعتبرتيا الدوؿ بتنمية مواردىا البشرية و  ىتمتا

زاوجت بيف  إنماعمار إللمنيوض في البناء وا كأساسوبناء االقتصاد. ولـ تكتؼ بتييئة العوامؿ المادية 

 .وتنمية قدراتو الفنية والذىنية اإلنسافالمادي وتييئة  الجيود المبذولة لتوفير العنصر

 مالية كبيرة النجاز ىذه الميمة التي تعد ميزانيات خطط وتخصيصيتـ اعتماد  أف نبغيلذا ي

بمراحمو المختمفة لكي يتناسب  النظر بمفردات التعميـ إعادةكما البد مف  اإلنتاجلمنيوض بعمميات  األساس

دخاؿواحتياجات السوؽ   .آخر وعدـ انتظار وقت .التعميـ.. أطوار ومقاييس الحاسوب في جميع وا 

التوجو  أساسياتواستثمارىا كموارد حية ىي مف  تسخير طاقات الشباب بشكؿ صحيح إف

 التي تواجو المجتمع واالنطبلؽ نحو التغيير ومواكبة التطورات االقتصادية االقتصادي ورد عمى التحديات

 أيضاىي  في الموارد البشرية االستثمار أىداؼ إف .واالجتماعية الراىنة مف خبلؿ ىذه التدابير العممية

 .التمويمية وتحقؽ معدالت نمو اقتصادية مرتفعة ومتيف يسيـ في تعزيز الموارد إنتاجيبناء جياز 
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يبين إعطاء المبحوثين تقييم عام عن الوضعية االجتماعية لمموارد البشرية في قطاع  59جدول رقم
 التربية والتعميم في الجزائر

 
 العينة

 اإلجابة
 المجموع الكمي المرحمة الثانوية المرحمة المتوسطة المرحمة االبتدائية

 %ف كمية ت كمي %ف ت %ف ت %ف ت
 39% 217 44% 77 23% 39 45% 101 حسف
 61% 350 56% 98 77% 129 55% 123 سيء
 100% 567 %100 175 %100 168 %100 224 المجموع

 مفردة 350الفئة المنوالية لمجدوؿ ىي خانة سيء بػ 
 

 أعبله بيف أف: الجدوؿ

 بالمرحمة االبتدائية جاءت اإلجابات عمى النحو التالي: فيما يتعمؽ بالخانة األولى والمتعمقة

 . 55%، أما خانة سيء فكانت نسبتيا45%خانة الحسف عبر عنيا بالنسبة التالية

أما خانة سيء  23%خانة الحسف نسبتيا أما المرحمة المتوسطة فقد جاءت عمى الترتيب التالي:

 77%فكانت النسبة المعبرة عنيا

في خانة الحسف، أما  56%أما فيما يتعمؽ بالمرحمة الثانوية فاإلجابة جاءت كما يمي نسبة

 فيي نسبة خانة سيء. 44%نسبة

ىي في خانة الحسف، أما 61% نسبة بشكؿ عاـ عينتنا أجابت عمى ىذا السؤاؿ بالترتيب التالي:

 .فيي في خانة السيء 39%نسبة

ما الحظناه أثناء التفريغ ىو عدـ وجود وال استمارة رأت أف وضعية المورد البشري محؿ الدراسة 

الذي ىو األستاذ جيدة، كما أف ىناؾ مف عبر عنيا بكممات أكبر مف سيئة كالكارثي، والمزري، في 

 ميا.الحظيظ.... وما إلى ذلؾ مف تعابير وجدت في بعض االستمارات ال ك
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استحضرنا قوؿ ألحد حكماء اإلدارة يؤكد أىمية العناية وتنمية الموارد البشرية وخاصة عمى المدى 

ذا البعيد وىو: ) ذا كنت تخطط لفترة عشرة أعوام ازرع أشجارا وا  إذا كنت تخطط لفترة عام ازرع رزا وا 

توفير الموارد البشرية ( وىكذا نبلحظ أىمية تنمية وتدريب و كنت تخطط لفترة مائة عام فعمم الناس

وخاصة اليوـ في عصر العوامة وعصر المنافسة حيث يعتبر األفراد المؤىميف إحدى المقومات األساسية 

 المتبلؾ الدولة عناصر التقدـ والتنمية الشاممة.

أنيا مف أشرؼ  المؤكد أف مينة التعميـ مف الميف الشاقة والتي تعتبر أيضا كما يقوؿ الكثير فم

والمتعممات مف أبناءنا وبناتنا في  فييا مف رسالة يود الجميع أف يؤدييا لمصمحة المتعمميف الميف بما

 أف يعمموا ماذا يريد المعمـ؟ مجتمعاتنا فبل بد مف المسئوليف في دولنا

كؿ  فيومجتمع ال يقدر مينتو وال عممو الشاؽ والذي يبذؿ  الذي يعتبر نفسو اليوـ في الفردىذا 

والتحميؿ. حتى أف أحد معممي  والشرح والطبشور السنوات بيف السبورة عمره مفواف عنفنشاطو ويضيع 

المدرسة االبتدائية قاؿ لي أنو مرة وفي إضراب قاـ بو المعمموف جاء ولي تمميذ يطالبو بالعودة إلى 

 .  التدريس ليس خوفا عمى مستقبؿ ابنو بؿ مف أجؿ ذىابو إلى المدرسة ألنو مصدر إزعاج لو في البيت

وعمى العمـو يتعيف عمى مؤسسات منظومة التربية والتعميـ والتكويف)الجامعة( كذلؾ، عمومية كانت 

أو خاصة، أف تغير مف مناىجيا ومقرراتيا وحتى طرؽ التكويف التي تعتمدىا، حتى تستطيع أف تقديـ 

ا معناه ضرورة مخرجات مبلئمة لمتطمبات الواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي الجديد، وىذا م

تحديث ىذا القطاع ودعميا بالموارد والتسييبلت البلزمة باعتبارىا ىي التي تقؼ وراء أية كفاءة أو نشاط 

أو بحث أو تطوير. دوف أف ننسى أف تيتـ بالجانب المادي لؤلستاذ ذلؾ أف طموحاتو وأسرتو في تزايد 

تطور التكنولوجي وتغير عادات واىتمامات مستمر بسبب مغريات الحياة التي توجد بصورة دائمة بفعؿ ال

 الفرد في األلفية الثالثة. 
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إف الطموحات تشير إلى ما يدفع الفرد إلى الفعؿ أي أنيا تعبر عف الفكرة التي يحمميا أو يكونيا 

عف إمكانية نجاح عممو أو مشروعو، إف الطموحات ىي إذا بمثابة السيرورة التي بواسطتيا يقوـ األفراد 

، فماذا يكوف حاؿ مف تقير (1) سموكات أو يختارونيا بدال مف غيرىا لتحقيؽ النتائج المرغوبةببعض ال

طموحاتو دائما والسبب أف وضعيتو االجتماعية متدىورة والسبب أنو اختار أنبؿ وأقدس وأصعب الميف 

 مف حيث المسؤولية؟

                                                           
 .27، ص2227، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، المفاىيم والعمميات األساسية في عمم النفس االجتماعيبوبكر بوخريسة، ((1
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 ةـــــج الدراســـــــــــــــنتائ

 

اعتمادا عمى ما تقدم وما جاء عبر صفحات الجانب الميداني لمدراسة التي موضوعيا الوضعية 

بسكرة،  مدينةاالجتماعية لمموارد البشرية في الجزائر دراسة حالة أساتذة قطاع التربية، والتي جرت ب

التي تم رصدىا ميدانيا، خاصة وأن الغاية النيائية من عرض أىم النتائج نحاول في ىذا الجزء أن نس

العمل ككل ىو تحديد بعض الجوانب الموجودة في الوضعية االجتماعية لألساتذة والتي يجب عمى القطاع 

والوزارة العناية بيا حتى نقضي ولو بشكل جزئي عمى تدىورىا، وبالتالي ال تكون حجة يتحجج بيا الموارد 

 كل مرة، مما يحدث حالة من القمق واالضطراب لدى المجتمع برمتو. البشرية في القطاع

 

 لممبحوثين نتائج تحميل البيانات العامة أوال:

 

وأول ما سنبدأ بو ىو وصف عينة الدراسة من خالل جمع كل ما جاء في الجزء األول من 

 االستبيان والمتعمق بالبيانات العامة لممبحوثين.

الميداني وجدنا أن غالبية أساتذة قطاع التربية ممن طبقت عمييم  حسب ما جاء في بداية الفصل

وىي نسبة منطقية ألسباب عدة منيا رغبة كل  %=;الدراسة ىم من الجنس األنثوي ووصمت النسبة إلى

من المرأة وأىميا مينة التدريس مينة ليا، كذلك أن جل من يدرس التخصصات التي ينتيي بيا المطاف 

[ وعبرت عنيا 31،37، أما أعمارىم فالفئة المنوالية جاءت ]من الفتيات في الجامعةلمينة التعميم ىن 

وىذا ألننا حرصنا عمى أن يجيب من فاقت خبرتو الخمس سنوات بعد عام التربص الذي ىو  %28النسبة

، أما من 43%كما أن عينتنا غالبيتيا من فئة المتزوجين ونسبتيم إجباري عمى كل ممتحق جديد بالوظيفة،
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ممن ىم متزوجون أو أرامل أو مطمقين، وعدد األطفال تراوح بين طفل وثالثة  81%لدييم أطفال فنسبتيم

من خريجي الجامعة، أيضا خبرتيم في مجال   %6>، أما عن طبيعة تكوينيم فـ% ?9أطفال ونسبة ذلك 

 ، %96بنسبة قدرت ب عشر سنةالتدريس وصمت عدد السنوات فييا إلى أقل من خمسة 

وىذا بحكم  %6;[ بنسبة=،;أما عن عدد األقسام التي يدرسيا المبحوث في المؤسسة فيي]

التخصص الذي يدرسو المجيب خاصة الموارد العممية والمغات األجنبية، ومادة الرياضة في المرحمة 

 الثانوية.

ن وليا أيضا إن لكل الخصائص السابقة الذكر تأثير عمى إجابات المبحوثين عمى أسئمة االستبيا

 تأثير عمى الوضعية االجتماعية بأبعادىا التي سنفصل فييا بعد قميل.

السمبية فعدد األقسام مثال وطبيعة التكوين والحالة المدنية لمبحوثي الدراسة ليا انعكاساتيا 

 عمى الصعيد الميني واالقتصادي واالجتماعي ككل.واإليجابية 

 داية تساؤل رئيس جاءت صياغتو المغوية عمى النحو التالي?قول أنو قد تم وضع ومن البنعيد و ن إذا

 

في ظل التحوالت الحاصمة داخل المجتمع الجزائري ما هي أسباب تدهور الوضعية االجتماعية لمموارد 

 البشرية )األساتذة عمى وجه التحديد( العاممة في قطاع التربية والتعميم من وجهة نظر األساتذة؟ 
 

 جاءت فرضيات الدراسة والتي ىي عمى الترتيب التالي?وتحت ىذا التساؤل 

 ?  نتائج الفرضية األولى ثانيا:

أدت الظروف المعيشية إلى زيادة تدهور الوضعية ? الصياغة المغوية لمفرضية األولى ىي

 االجتماعية لمموارد البشرية العاممة بقطاع التربية والتعميم

 .ممكيتو، االقتراضومؤشراتيا? الدخل، وكذا وجود سيارة، نوع السكن و 



 الفصل السابع:                  استخالص النتائج على ضوء الطرح النظري والمنهجي للدراسة

 

337 

 

ومن خالل ما تم جمعو من معمومات في الجانب النظري وأرقام وتحاليل في الجانب الميداني  

 ما يمي?بيذه الفرضية وجدنا والمتعمقة 

والتي قطاع التربية البشري بمورد عالقة وطيدة بقضية تدني مكانة اللمدخل عمى وجو التحديد 

البعد االقتصادي إذ أن الراتب المتدني  مؤشراتفي مقدمة فيو يعد نممسيا جيدا في مجتمعنا الحالي 

يرى المبحوثون أن الراتب الذين يتقاضوه غير كاف وىذا ما عبرت عنو ف لممعمم أثر سمبا عمى مكانتو،

، كما أنو ال يتوافق والجيد المبذول مع التالميذ وعمى مستوى كل المراحل لكن نخص بالذكر %8=نسبة 

بتدائية التي وجدنا أن األستاذ فييا أكثر بذال لمجيد ألنو يربي ويعمم ويراقب وينشط... وغيرىا المرحمة اال

من الوظائف مع أطفال تتراوح أعمارىم بين الخمس والثني عشر سنة لذا عبرت عنيا العينة ككل 

 ير ميرتونحسب تفس ويزيد الجيد أكثر لما ال يكون ىناك تعاون بين المدرسة وأسرة التمميذ، %011أي

أيضا فإن الراتب الذي يعطى لألستاذ ال يمبي  أن الفرد يؤدي ادوار معقدة لكنو يعجز عن أدائيا كميا

حاجاتو طيمة الشير فثالثون ألف دينار أو ثالث وخمسون ألف دينار لن تكفي المبحوث بأسرة كاممة 

ىو %98والسبب عند أكثر من  ،%7>ونسبة من يعانون ىذا المشكل كما وجدنا في وصفنا لمعينة يعيميا 

و وبما أننا نعيش تحت ونما يستحق ونال يأخذ ميومنو فارتفاع أسعار المواد االستيالكية بالدرجة األولى، 

لذا أغمب المبحوثين يعتمدون ، بمقياس المادة تدريسالمينة يس األشخاص المادة، فغالًبا ما يقسمطان 

 %::، لكن ورغم ذلك يضطر أكثر من %>:ونسبتيم عمى مصدر آخر لمدخل يتمثل في نشاط إضافي 

أن امتالك منزل فذاك حمم لن يستطيع تحقيقو أستاذ منيم لالقتراض لتكممة الشير. ومما يزيد الوضع سوءا

، ومن ىذه % 0: في السنوات األولى من مشواره الميني ووصمت نسبة من ليس لدييم منزل خاص

من العينة يسكنون داخل مدينة  %::يعيش في سكن باإليجار، وبما أن نسبة  %0<النسبة أكثر من 

بسكرة فسيكون سعر اإليجار يأخذ أكثر من نصف الراتب الشيري لممورد موضوع الدراسة، وتزيد األعباء 

من مفردات العينة وسيمة نقل عمومية لالنتقال إلى المؤسسة مقر العمل. وألن  %<:إذ يستخدم أكثر 
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بسكرة تعرف مناخ حارا جدا في فصل الصيف مما يضطر الكثيرين لمغادرتيا وجدنا أن ما نسبتو منطقة 

ليا إذا لم تقم الخدمات  االدخاروالتي البد لممورد من  يقضون عطميم السنوية خارج الوالية %>=

يجدد فييا ببرمجة وتنظيم العطل الصيفية خارج الوالية ألنيا حسب الكثيرين الفترة التي  االجتماعية

 .النشاط

من مفردات العينة تعاني ىي أو أحد من أفراد أسرتو من  % 8;من مؤشرات الفرضية أيضا أن 

 أمراض مزمنة، ويطغى مرض داء السكري عمى باقي األمراض إذ تصل نسبة المصابين بيذا الداء

%35. 

من الزيارة الواحدة الذي يبمغ ث %;;ومنو فيم دائمي التردد عمى الطبيب المختص ووصمت نسبتيم 

دون احتساب مصاريف التحاليل إن طمبت أو شراء وصفة الدواء رغم أن  دج،0711إلى  11=بين 

ونظرا لكثافة البرنامج وعدد التالميذ في  بطاقة الشفاء قد خففت الكثير عمى األساتذة المرضى أو ذوييم،

ن ظروف العمل قد تسبب ليم أمراضا وغيرىا من األمور البيداغوجية يرى المبحوثون أ والمكتظ القسم

 .%;=مزمنة في المستقبل ونسبة من يرى ىذا الرأي

إن مينة التدريس تسمو مكانتيا وتعمو في اعتبار الناس كمما أحسوا بما يقدمو المعممون ألبنائيم 

سيامات بقصد تنميتيم وتطويرىم ومكانة التدريس سوف تتحقق عندما يستطيع كل معمم أ ن من إنجازات وا 

يمان عن دور التربية في إعداد جيل المستقبل وتسميحيم بالميارات والخبرات العممية والعممية.  يتكمم بثقة وا 

وكما التجاىات المعمم نحو المينة أىمية وتأثير عمى أدائو في عرض الدرس فإن لييئتو العامة ومظيره 

 التيالظروف المعيشية كثر الحديث فيو عن خاصة في وقتنا الذي الخارجي أثرىم أيضًا عمى التالميذ.

وفي باقي القطاعات  تدىور الوضعية االجتماعية لمموارد البشرية العاممة بقطاع التربية والتعميم زادت في

 المكونة لالقتصاد والمجتمع الجزائري ككل.

 ومنو فالفرضية  األولى صحيحة حسب ما وجدناه في الجانب الميداني لمدراسة



 الفصل السابع:                  استخالص النتائج على ضوء الطرح النظري والمنهجي للدراسة

 

339 

 

 ? الفرضية الثانيةنتائج  ثالثا:

إن ظروف العمل التي يعمل في كنفها الموارد البشرية العاممة في قطاع التربية والتعميم ليست 

 .سببا في تدهور الوضعية االجتماعية لها

 ....ومؤشراتيا? العالقة مع اإلدارة وباقي الزمالء، البيئة الفيزيقية، توفر الوسائل التعميمية

تمميذ في القسم، وىناك من  ;:و ;9وجدناىا أن األستاذ يدرس بين من بين ظروف العمل التي 

أجاب بأن العدد أكثر من ذلك، مما جعل الكثير من نشاطات دور األستاذ صعبة التطبيق مع عمر 

الحصة القصير الذي ىو في الحقيقة أقل من ساعة في المتوسط والثانوي، فاألستاذ في األطوار الثالثة 

التمميذ كيفية الحصول عمى المعرفة واستخداميا وربط المواد مع بعضيا البعض من  غير قادر عمى تعميم

أجل الوصول إلى غايات التربية والتعميم المسطرة، فالمعرفة البد ليا من إنماء عند التالميذ ومنو فيي 

 . %?>تحتاج إلى وسائل إيضاح التي ال توفرىا المؤسسة لممبحوث ونسبة من أكد ذلك 

م إلحضارىا وتوفيرىا من ماليم أو بطرقيم الخاصة) شراؤىا أو استعارتيما( ونسبتيم مما يضطرى

>8 % . 

وبالحديث عن التقدم العممي والتطور التكنولوجي الذي مس وسائل اإليضاح في المؤسسات كان ال 

 اتكوين وأ أن الموارد البشرية في قطاع التربية والمشتغمة في مينة التدريس قد تمقت رسكمةذكر بد من 

أنيم تمقوا تكوينا ونحن نعمم كم ىو ميم  %8<عمى األقل خالل مسارىا الميني وبالفعل فقد أجاب واحدا 

 التكوين الرسكمة لممدرس في مختمف األطوار التعميمية. 

فاإلدارة المدرسية ىي الطاقم اإلداري المكمف بمتابعة وتنسيق الجيود البشرية وتوفير اإلمكانيات 

وليس كما يراىا البعض من منظورىا الضيق المتمثل في المالحظة الصفية  لتحقيق أىداف التعميمالمادية 

إذا لم تقم بواجباتيا فسيظير ذلك ف لممعمم فنقيمو بناء عمى ما رأيناه أو عمى نتائج تالمذتو في االمتحانات،

راستنا الميدانية وتحميمنا وقد وجدنا من خالل د عمى نشاط الموارد البشرية ككل وعمى نتائج التالميذ
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من عينة الدراسة اإلجمالية تعاني من مشاكل بيداغوجية تعترض سبيل العممية التربوية %9:لمجداول أن 

عندىم وسواء كانت المشاكل إدارية أو بيداغوجية البد أن يقوم كل مسؤول عمى القضاء عمييا، خاصة 

روط الفيزيقية التي يعمل فييا األستاذ بالوالية غير بعد أن وجدنا كذلك أن نفس النسبة أيضا ترى أن الش

 .مريحة وال تساعد عمى زيادة نشاطو

ألن المدرسة حيز يضم شبكة عالقات اجتماعية تنشئ نتيجة طول الفترة التي يقضييا الفرد فييا و 

قاعة كان حري باإلدارة التربوية في المؤسسات التي قامت عمييا الدراسة أن توفر فضاءات أخرى عدا 

 .%9;وقد عبرت عن عدم وجود أماكن لمراحة في مؤسساتيا ،داخمياباألساتذة لممورد البشري 

 

 االنسجام والتفاىم عمى درجة كبيرة من فيون يكون العاممين أتربوي تعميمي ُيفترض  فضاء لمدرسةا

لذلك فالعالقة السميمة بين  .الجميع األستاذ والتمميذن تكون في اتجاه خدمة مصمحة أوتصرفاتيم يجب 

الذي ىو  ىسموالتواصل في سبيل تحقيق اليدف األ تكاملتتسم بال أنمكونات المحيط المدرسي يجب 

ورغم ذلك وجدنا أن العالقة بين األستاذ ممن وقعت عمييم  ،في السنة الدراسية نجاح العممية التعميميةإ

دارتو المباشرة الموجودة داخل المؤسسة  بينما ىي أي العالقة حسنة بين  ،%97متوترة بنسبة الدراسة وا 

، وكما ىو معروف أىمية العالقة بين األساتذة فيما %:9األساتذة فيما بينيم إال أن النسبة قميمة إذ تبمغ 

 بينيم من جميع النواحي يكفي أن ليا تأثيرا عمى الناحية النفسية وعمى الرضا الميني لألستاذ لمؤسستو

فتقاسم الظروف المينية يخمق في نفوس األفراد نوعا من االنسجام و المحاولة في تغيير الوضع لضمان 

 .االستمرارية فيو مما يوحد فعميم االجتماعي

تتعزز الصحة في المدارس بضمان صحة العاممين فييا من تالميذ وأساتذة ومسؤولين أيضا 

داريين، ولمطاقم اإلداري خصوصية في نوعية  المشكالت الصحية التي ينبغي االىتمام بيا مقارنة وا 

فقر كري، بالمشكالت الصحية لدى الطالب ) ومن أىم ىذه المشكالت ? األمراض المزمنة مثل داء الس
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.... األنف واألذن والحنجرة، أمراض ، ارتفاع ضغط الدم، دوالي الساقين، بعض أمراض العيونالدم

جودىا عينة الدراسة في االستبيان إال أنو ال وجود في كثير من من األمراض التي أكد عمى و  وغيرىا

المؤسسات التربوية عيادة خاصة تقدم اإلسعافات األولية لمن يعمل أو يدرس فييا ونسبة من عبر عن 

 .%8:ذلك

وألن مينة التدريس عممية ذات طابع اجتماعي تتشارك فيو أطراف عدة تيتم بالعممية التربوية ككل 

معممين وأولياء وتالميذ، إال أن عدد زيارات األولياء لممؤسسة لم تزد بعد إقرار الدولة من إدارة و 

وىذا مؤشر يزيد من تفاقم الوضع فيصبح األستاذ ذو  .%:;باإلصالحات التي طبقتيا ووصمت نسبة ذلك

 .الضمير الميني أبا لمجميع

الرتابة والروتين التي تقتل فيو روح فكل المؤشرات التي تكممنا عنيا تجعل األستاذ يدخل في مرحمة 

اإلبداع إذا ما كانت ال تصب في مصمحتو وبالتالي تجعمو غير مكترث لما يدور من حوليم الميم إذا ما 

تعرض إلى خصومات من راتبو الشيري فإنو يتحرك ويثور ويظير، أما ما دون ذلك فال نجد لو وظيفة 

 غير إلقاء الدروس وتصحيح االمتحانات.

 

محققة عمى اعتبار أن ظروف العمل تزيد من تدىور غير ومن ما سبق نجد أن الفرضية الثانية 

 خاصة في الجانب الصحي. الوضعية االجتماعية لمموارد البشرية التي وقعت عمييا الدراسة
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 ? الفرضية الثالثةنتائج  رابعا:

بين أسباب تدني الوضعية  يعتبر نظام الحوافز واألجور المعمول به في نظام وزارة التربية من

 .االجتماعية لمموارد البشرية العاممة بها

 ومؤشراتيا? الترقية، الرسكمة)التكوين أو التربصات(، معرفة القوانين والتشريعات.....

 فقد أكدت لنا الدراسة الميدانية عمى أن?

وىذا النوع غالبا ما يقدم ليا  تتمقى الحوافز المعنوية فقط، من عينة الدراسة اإلجمالي %<>ما نسبتو

 ، إذ%8<من طرف أولياء التالميذ، لذا فنظام الحوافز في قطاع التربية حسب وجية نظرىم سيء بنسبة 

في مجال التربية والتعميم من أىم المرتكزات التي من خالليا نصل إلى تحقيق أىداف التربية،  ُيعد التحفيز

لدى محور مية أو األىداف السموكية، ورفع القدرات اإلنتاجية اف المرحسواء األىداف العامة أو األىد

 أال وىو األستاذ في دراستنا. العممية التربوية والتعميمية

 

من العينة الكمية أنيا رقيت خالل سنوات تدريسيا وأساس  %0;أم عن الترقية فقد أكد ما نسبتو 

يقتل روح اإلبداع والتجديد فإذا كانت  وىذا أمر %6?الترقية كان األقدمية فقط ونسبة ذلك جاءت بـ 

الترقية تقع فقط باالنتظار سنوات معينة فالجميع سوف ينتظر توفر الشرط وكفى، فمو كانت الترقية تحدث 

مع اشتراط تحسين المستوى أو المشاركة في ممتقيا أو القيام ببحوث أو غيرىا من األنشطة لن نرى أستاذا 

البة بحقوقو وغيرىا من المظاىر التي تشوه صورة الفرد والقطاع والمجتمع عندنا يتكمم عن الروتين والمط

 ككل.

أن يتغير نظام   %6>وألن النسبة السابقة عالية ومع رأي المبحوثين في أجورىم يقترح ما نسبتو

الحوافز واألجور تغييرا كميا حتى تتحسن الوضعية االجتماعية ليم، خاصة وأن القوانين التي يعمل بيا 
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، وحتى ىذه القوانين وغيرىا يطمع عمييا عن طريق مراسمة %8=سيئة في نظرىم ونسبة من عبر عن ذلك

نوعا ما عن الجو العام  ، وكنتيجة لكل ذلك فيم غير راضين %9;النقابة التي ينتمون إلييا ونسبة ذلك 

 .%7=ر كاف، مع تأكيد عمى أن ما خصص لمقطاع كميزانية غي%>:وحممت العبارة أعمى نسبة بـ 

 .أن الوضع سيء61%والتقييم العام الذي أعطاه مفردات عينتنا أكدت ما نسبتو 

 .ةومنو فالفرضية السابقة الذكر أكدت صحتيا من خالل الطرح الميداني لمدراس

 

 نتائج التساؤل العام لمدراسة: :خامسا
 

سيكون االستنتاج العام لمدراسة التي قمنا بيا إجابة عن التساؤل الرئيس الذي تم وضعو منذ 

 السطور األولى التي بدأنا بيا رحمة البحث عن أسباب تدور الوضعية االجتماعية لمموارد البشرية.   

تبين أن من زوايا مختمفة،  األستاذ تناولوالتراث العممي الذي وجد و الدراسات إذا ومن خالل 

فمينة  ،لتغطية أبعاد الموضوع رغم أىميتو الكبير لم تحظ باالىتمام لألستاذواالجتماعية  المكانة المينية

، بل عمى مستقبل المجتمع ككل بدون مبالغة بشكل بالغ الخطورة في العممية التعميميةو تؤثر  األستاذ

الجتماعي والسياسي والثقافي لممجتمع ليست بمعزل عن السياق ا المينية والحياتية والعممية اهوقضاي

 .جزائريال

 

 أىم العوامل المؤثرة في إنتاجيتو يعد منباإلضافة إلى البعد التربوي، فشعور المعمم بمكانتو 

رفع الكفاءة الداخمية بالمدرسة وأيضًا وىذا يعود بالفائدة وسي وكفاءتو وكذا عطائو وتقدمو في مينتو،

خارج النظام التربوي من خالل مشاركتو في الحياة االجتماعية والسياسية والثقافية خاصة الخارجية 

 باعتباره أىم رأس مال بشري في الشريحة المجتمعية.



 الفصل السابع:                  استخالص النتائج على ضوء الطرح النظري والمنهجي للدراسة

 

344 

 

 خالل من ذلك  ويتجمى التربوي بنظاميا اىتمت ال يمكن في مطمق األحوال أن ننكر أن الجزائر قد

 ومراجعة الحديثة والتجييزات بالوسائل وتجييزىا .عددىاوتطويرىا وزيادة  المدرسية بالمباني االىتمام

 وتغييرىا كما حدث في آخر إصالح طبق عمى منظومتنا. دورية بصفة الدراسية والمقررات المناىج

عداده األستاذ لتكوين وكان  الذي األساسي الركن األولوية بصفتو وأخالقيا وثقافيا وتربويا معرفيا وا 

 مؤىل أستاذ بدون التربوية التعميمية وظيفتيا تؤدي لن فالمدرسة كل متكامل تربوي، نظام أي عميو يقوم

 فوظيفتو التي يدرسيا، لألجيال والمعارف الخبرات نقل مستوى جامعي عمى األقل ويمتمك ممكات ذوو 

لذا  تتطمب منو سالمة البدن وراحة البال حتى يقوم بواجبو. وقدوة وموجو ومرشد مربيمراقب و و  كمعمم

ذلك أنو جزء من النسق الكمي  ىتمام بو من الناحية العممية واالجتماعية مسؤولية الوزارة والدولة ككل.فاال

 الذي ىو القطاع التربوي.

 

مع أربعين تمميذا في  ساعة في األسبوع 80ألستاذ في الطور االبتدائي يعمل أكثر من فكيف 

إقصاء عمال  نشير إلى أيضا ،القسم أن ييتم بالبحث والتطوير في مجال مينتو الدائمة التجدد والتطور

التربية من السكن االجتماعي، من خالل تحديد سقف الراتب المرجعي لالستفادة من السكن االجتماعي 

الراتب الزىيد الذي يتقاضاه  ونزيد فنقول أن. وحرمانو من السكن الوظيفي الذي كان معمول بو في السابق

خاصة فئة األسالك المشتركة والعمال المينيين في ظل الغالء الفاحش في المعيشة وارتفاع األسعار 

والعمل في غياب الحماية الكافية لمموظف من األخطار المينية خاصة بعد صدور القانون التوجييي 

، ناىيك عن عدم وجود قانون يقر بطب العمل خاصة مع تفشي لمتربية الذي رفع الحماية عن الموظف

األمراض مثل األعصاب والحبال الصوتية وتصمب الشرايين واألمراض الصدرية والتنفسية بالنسبة 

 في المؤسسات التربوية عمى اختالف مراحميا. لمعاممين في المخابر
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يتسبب في زرع الفتنة  انعدام الحياد في تعامل اإلدارة مع األساتذة إن  أيضا نشير إلى نقطة ىي

يجب  دارة ككلفاإل من اإلدارة وفئة أخرى عمى النقيض من ذلك. مواليةفتبرز فئة  وعدم االستقراربينيم 

، حتى بعضيم ببعض األساتذةوبين  األساتذةوبين  يايفرق بين أنتفادى كل ما من شانو تو  ةكون حياديتأن

ضيع جيود األستاذ واإلدارة في أمور خارج العممية التربوية، وأيضا ال يؤثر عمى صورة المؤسسة ككل ال ت

وىذا اإلجراء ضرورة وظيفية حتى تتحقق األىداف الرئيسية لمنظام والوحدة بين  .في نظر التمميذ وأوليائو

 أعضاءىا في حالة من االستقرار واالنسجام. 
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 ةــــــــــخاتمــال

تيقنا في أكثر مف مناسبة، وفي مواقع كثيرة مف ىذه الرسالة أف الموضوع الذي تـ اختياره مف أكثر 

لى اليوـ وربما إلى الغد، مما يخولو ألف يكوف محور دراسة وبحث  مف خمس سنوات ذا أىمية بالغة وا 

ة والتعميـ فقط لمكثيريف عمى اختالؼ تخصصاتيـ، ليس فقط مف أجؿ التوصؿ لحموؿ تعالج قطاع التربي

 بؿ المجتمع الجزائري كامؿ.

التغيير المطموبة في أي مجتمع مف  سييرتل ةوالمنشط ةالمحرك داةيعتبر التعميـ األاعتبر و 

إذا ما أرادت المحاؽ بركب  ،المجتمعات، فالتعميـ ضرورة الزمة بؿ ممحة بالنسبة لممجتمعات النامية

ىدفو محو األمية كما كاف في الماضي، بؿ  أف التعميـ لـ يعد، كما المتسارع الخطى الحضارة اإلنسانية

 يصبومنو في تحقيؽ أىداؼ التغيير التي  وذلؾ لالستفادةأصبح نوعا مف االستثمار االجتماعي لإلنساف، 

العالـ اآلف ثورة ىائمة في  يعرؼ. حيث بكؿ فئات وعناصره وأنظمتو عمى اختالؼ نشاطاتيا إلييا المجتمع

أصبح التنافس بيف القوى في العالـ  كماوالتقدـ العممي،  عمى اختالؼ أنواعيا والمعمومات التكنولوجيا

مكاناتيايرتكز عمى القوة االقتصادية والقدرات العممية والتكنولوجية   بيف الدوؿ . ولمواكبة ىذه المنافسةوا 

مفتوحة بأنيا مدرسة ، تتميز مؤسسات التعميـ الرسمي في والتفوؽ فييا نحف بحاجة إلى مدارس جديدة

، تكوف متصمة عضويا بالمجتمع وبما حوليا مف مؤسسات، ومرتبطة بحياة عمى المجتمع عمى اختالفو

 .في أىدافيا ومحتواىا وأساليبياوحديثة ، ومتصمة بقواعد اإلنتاج، أي مدرسة متطورة اليومية األفراد

 

تحتاج إلى أفراد أسماىـ التطور العممي بالموارد البشرية التي ال بد مف االعتناء بيا حتى أنيا  كما

تحقؽ المدرسة ما ترنو إليو مف طموحات. وىـ المعمموف واألساتذة وكذا اإلداريوف والعماؿ عمى اختالؼ 

دارة   ...وتخطيط.مستوياتيـ وىـ بدورىـ يحتاجوف إلى تنمية وا 
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رد البشرية وكذا تنميتيا لف تتـ إال إذا ما حسنا الوضعية االجتماعيةػ ذلؾ إف كؿ مف إدارة الموا

العمميتيف السابقتيف ػ ال يمكف بمطمؽ األحواؿ أف ننجزىا وعقوؿ الموارد مشغولة أو الىية بيف  أنيما

 المسكف غير الموجود أو الديف الذي ينتظر السداد، أو موعد عند الطبيب ال بد مف أخذه.

لة صعوبة مع مينة التعميـ التي تعد مينة وأمانة ورسالة وىي كذلؾ كوف موضوعيا تربية وتزيد الحا

أجياؿ يعتمد عمييا مستقبال في بناء واستقرار وديمومة المجتمع، لذا فإعداد المعمـ وفي مختمؼ األطوار 

 لممينة سيعطي ثمارا تتجسد في جيؿ يمتمؾ مقومات األفراد الفاعميف في مجتمعيـ.

 

فإف وضعية األستاذ تعتبر مؤشرا عمى تقدـ أو تخمؼ القطاع وبالتالي المجتمع  عمى ما جاء: زيدن

 إذا ما قورف بوضعية أساتذة في بمداف مف نفس المستوى االقتصادي أو متقدمة عف ما نحف عميو.

لتي ا لمختمؼ األنشطة البيداغوجية وأدائو لمختمؼ األدوار االجتماعية في ممارستو األستاذنجاح ف

الخصائص والشروط األساسية في شخصيتو،  ، يتوقؼ عمى مدى توفريحتميا في المراكز االجتماعية

المعرفية، النفسية واالجتماعية، والتي تتطمبيا عممية التعميـ كعممية  بمختمؼ جوانبيا البيولوجية، العقمية،

جاح لطمبتنا وبالتالي ضماف ، فمتى توفرت ىذه الخصائص توفر النواجتماعية في نفس الوقت بيداغوجية

 مستقبؿ أكثر استقرارا وأمنا وتقدما.

فسوؼ يبقى  الجيد فإذا لـ ينيض مجتمعنا وبأسرع وقت في اختيار المدرسيف والمديريف أخيرا

أف المجتمعات المتقدمة عمميًا ىي مجتمعات ، فالمالحظ المردود االقتصادي والتربوي سيئًا عمى مجتمعنا

كؿ استثمار في تنمية اإلنساف ففي وقتنا وفي األزمنة السابقة ومتطورة تربويا وعمميا. مزدىرة اقتصادياً 

ىو أفضؿ استثمار في الوجود، وتحسيف قدراتو وثقافتو بالتعميـ والتدريب والرعاية وتنشيط البحث العممي، 

 .الذي يسيـ مساىمة فعالة في عممية النمو االقتصادي لممجتمع كمو وىو
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تعني الوصوؿ إلى  التي كانت محور اىتمامنا في ىذه الدراسة لألستاذ تماعيةفالوضعية االج

ومدى قدرتو عمى تحديد ىذا الدور والظروؼ  ،دوره وأىمية ألىميتومف التقدير االجتماعي  عالي مستوى

 .األخرىالميف  باقيالمحيطة بو مقارنة ب

 

 في يةعال درجات إلىالتعميـ مستوى و  اهبارتقاء مستو  إالاالجتماعية لممعمـ  وضعيةوال ترتقي ال

والتمكف والمسؤولية وكذلؾ االرتقاء بالمستوى االجتماعي واالقتصادي لممعمـ بما  اإلعدادالمينة مف حيث 

وكذلؾ ال بد مف تغيير نظرة  .حتى يتفرغ لعممووىذا كمو ومصاعب الحياة  أعباءيمكنو مف مواجية 

 المينة أىميةوشرفا مع  أىميةو  يتكافأالتقدير االجتماعي لو ارتقاء  المعمـ واالرتقاء بمستوى إلىالمجتمع 

 .التي يبجميا ديننا الحنيؼ
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 .1999ـ1998

قيم المواطنة المعبر عنيا عند مدرسي المواد االجتماعية وعالقتيا عبد اهلل،  لبوز() .10

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، تخصص ودوافعيم لمتدريب باتجاىاتيم نحو المنياج الدراسي

 .2010،2009عمم النفس التربوي، جامعة وىران، السنة الجامعية 

مؤسسات التنشئة االجتماعية ودورىا وعالقتيا بظاىرة انحراف محي الدين،  (مختار) .11

، رسالة دكتوراه غير منشورة، تخصص عمم النفس االجتماعي، جامعة في الجزائر األحداث

 .1995ـ1994منتوري قسنطينة، السنة الجامعية 

 

 :المجالت والجرائد والحوليات خامسا:

دراسة ميدانية عمى  الدروس الخصوصية وعالقتيا بالتحصيل الدراسي:محمد بغداد،  (إبراىيم) .1

، كراسات مركز البحث في االنثروبولوجيا والمتوسط والثانويالمستويات التعميمية: االبتدائي 

  .CRASC ،2012، منشورات25االجتماعية والثقافية، عدد 
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، مجمة دور التكوين في التثمين وتنمية الموارد البشرية)إبراىيمي( عبد اهلل وحميدة المختار،  .2

 .2005فيفري العموم اإلنسانية، منشورات جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السابع،

، المربي، العدد الخامس، مجمة تصدر بيداغوجيا اإلدماج/ دور المعمم)بن حبيمس( مصطفى،  .3

 .2006عن المركز الوطني لموثائق التربوية، الجزائر، يناير/ فبراير 

عمى مستوى المنظمة ـ المصادر والتأثيرات واستراتيجيات  اإلجيادفتيحة،  (بن زروال) .4

، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية، 4نفسية وتربوية، العدد ، مجمة دراساتالمواجية

 .2010تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ورقمة، جوان

، 03، مجمة العموم االنسانية، العدد مقومات التربية الحديثة في المدرسةمراد،  (بوقطاية) .5

 .2002ر جامعة محمد خيضر بسكرة، أكتوب

، مجمة العموم اضطراب االنتباه في ظل البيئة الصفية، يمي)جابر( نصر الدين والطاىر براى .6

 .2005اإلنسانية، العدد السابع، منشورات جامعة محمد خيضر بسكرة، فيفري 

، اإلنسانية، مجمة العموم النزعة االجتماعية في فمسفة جن ديوي التربويةمحمد،  (جديدي) .7

 .1999، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة،11العدد 

، المربي، العدد السادس، دورية تصدر عن المركز الوطني مفاىيم تربويةحاجي( فريد، ) .8

 .2006لموثائق التربوية، الجزائر، ماي/ جوان 

، مجمة العموم التربوية والنفسية، رؤية مستقبمية لممناىج المدرسية)حسن( عبد عمي محمد،  .9

 .2001عة البحرين ديسمبر المجمد الثاني، العدد الرابع، تصدرىا كمية التربية، جام

، مجمة العموم اإلنسانية، التغيير في المؤسسة ودور الكفاءات مدخل النظم)حسين( رحيم،  .10

 .2005منشورات جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد السابع، فيفري
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، مجمة الباحث، مجمة تصدرىا جامعة قاصدي مرباح باإليجارعقد البيع نوارة،  (حمميل) .11

 .05/2007األول ورقمة، العدد 

، مجمة الباحث، جامعة االتجاىات النظرية حول مشكمة اإلسكان)دليمي( عبد الحميد،  .12

 .2004قسنطينة، العدد الخامس، جانفي 

المشروع التربوي الجزائري: بين معوقات األزمة وواقع العولمة ـ مقاربة )سموك( عمي،  .13

محمد خيضر بسكرة، العدد السابع، ، مجمة العموم اإلنسانية، منشورات جامعة سوسيولوجية ـ

 .2005فيفري

، مجمة منتدى األستاذ، العدد (1972ـ1923السياسة التعميمية لمجزائر)أحمد،  ()صغيري .14

 .2006الثاني، المدرسة العميا لألساتذة، قسنطينة، ماي 

والنفسية، مجمة العموم التربوية التربية العربية في غياب إطارىا المرجعي، )العاني( نزار،  .15

 .2001المجمد الثاني، العدد األول،  تصدر عن كمية التربية جامعة البحرين، مارس

 .1991، فيفري األول ، مجمة الرواسي، العددانعكاسات التربية النظاميةبوفمجة،  (غياث) .16

، مجمة مناىج التعميم في ظل العولمة ومتغيرات أخرى)المحتوى والطريقة(كوثر،  )فادن( .17

 .2005اذ، العدد األول، تصدر عن المدرسة العميا لألساتذة، قسنطينة، أفريل منتدى األست

، مجمة العموم األسرة والخصوبة في مجتمع متغيرـ رؤية سوسيو ديموغرافية)قرزيز( محمود،  .18

 .2008، جوان 14اإلنسانية، منشورات جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

 ،مجمة العموم اإلنسانية، التعميمية في التدريس أىمية وضرورة الوسائل،عبد الكريم  (قريشي) .19

 .1999جوان  ،11لعدد 
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مجمة ، الخمفية النظرية لبيداغوجيا الكفايات المدرسة الجزائرية أي نموذج؟حسين،  (مشطر) .20

، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية، تصدر عن جامعة 4دراسات نفسية وتربوية، العدد

 .2010قاصدي مرباح ورقمة، جوان

استراتيجيات تنظيم مقتضيات المناىج التربوية وقفا لمتطمبات القرن الواحد حسين،  (لوشن) .21

ـ، دفاتر مخبر المسألة التربوية في  والعشرون ـ رؤية لواقع تربوي راىن وتطمع مستقبمي

، منشورات جامعة محمد خيضر بسكرة، 02الجزائر في ظل التحديات الراىنة، العدد

 .2006سبتمبر

، مجمة العموم  "دور ووظائف إدارة األفراد في مشروعات األعمالشام( زكي محمود، " )ى .22

 .1990، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، ماي 06االقتصادية واإلدارية، العدد 

، السنة الخامسة 59الرسمية، الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  الجريدة .23

 .2008أكتوبر 12واألربعون، 

 

 :الملتقيات سادسا:

 القانوني لمتأمينات االجتماعية في التشريع الجزائري ومشاكمو العممية اإلطارالطيب،  (سماتي) .1

مؤسسات التأمين التكافمي والتأمين التقميدي بين األسس النظرية  ورقة بحثية مقدمة لندوة حول

 2011أفريل 26،25التطبيقية، كمية العموم االقتصادية والتجارية جامعة فرحات عباس، والتجربة

أشكال التكامل الوظيفي بين األسرة والمدرسة، دراسة ميدانية )مالكي( حنان وأحالم مرابط،  .2

/األسرة: تكامل، جيل أو مفارقة والمنعقد ممتقى الوطني حول المدرسةمداخمة في ال بوالية بسكرة

 بمركز البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية. 2010سبتمبر 29و28يومي 



 قائمة المراجع

 

369 

 

، مداخمة مقدمة لمممتقى العالقة بين األسرة والمدرسة الجزائرية ـ دراسة تاريخيةـ)نقادي( سميرة،  .3

تكامل، جيل، أو مفارقة، مركز البحث في االنثروبولوجيا االجتماعية الوطني المدرسة/األسرة: 

 .09/2010/ 29ـ28والثقافية، يومي 

 

 :منشوراتالسابعا: 

 

التقرير العام لمجنة الوطنية الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجميورية،  .1

 .2001مارس إلصالح المنظومة التربوية)مشروع(،

 ، الجزائر.2005، نشرة 34، رقم2003، نتائج الجزائر باألرقامديوان وطني لإلحصائيات،  .2

 منشورات المعيد الوطني لمستخدمي التربية، وحدة التشريع المدرسي. .3

 .1990، 28، مجمة إحصائيات، رقم التعميم في الجزائر، لإلحصائياتالديوان الوطني  .4

أفاق ة، رئاسة الجميورية، المجمس األعمى لمتربية، الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي .5

ديسمبر  10ـ8التعميم والتكوين في مرحمة ما بعد األساس في ضوء أعمال الممتقى المنظم في 

 .، مطبوعة1999بقصر األمم نادي الصنوبر مارس  1998

 

 ت:ــــــــــثامنا: مواقع االنترني

 

1. .http://www.meducation.edu.dz/francais/congre/congre/enseig_second.h

tm 
 15:40عمى الساعة 20/12/2005بتاريخ زيارة في 
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 http://www.joradp.dz/har/dgfp.htmـ .2

   18.30عمى الساعة  2012سبتمبر  06تاريخ الدخول 

من الموقع  ،االقتصادية والتمكينآلية تعيين المعممين ودورىا في التنمية سامي ميعاري: ـ 

 .21.30عمى الساعة  2012ـ09ـ 06االلكتروني: بتاريخ دخول 

3. http://www.alarab.net/Article/481469 
 22.24وعمى الساعة 2012ـ09ـ23الموقع االلكتروني بتاريخ دخول ىو  

4. http://www.hrdiscussion.com/hr14289.html 

من الموقع االلكتروني بتاريخ زيارة يوم  ،يالتشريع المدرسي الجزائر  وحدةشاىر: .مقال أ 

 23.30، عمى الساعة2012ـ09ـ24

5. https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1sRPdjT0We8s

Slfum-7g3J0INvc_g9OEBtzNmsKy5PZE 

 صباحا 11.10لساعة عمى ا 20/10/2009الموقع االلكتروني: بتاريخ زيارة يوم 

6. http://etudiantdz.com/vb/t15764.html 

  29/01/2013من يوم  23.45عمى الساعة الموقع االلكتروني بتاريخ زيارة 

7. http://www.infpe.edu.dz 

عمى الساعة  29/01/2013بتاريخ دخول ىو  لممدرسة العميا ببوزريعة الموقع االلكتروني

23.45: 

8. http://www.ensb.dz/spip.php?article17 

 

 13.30عمى الساعة 2013/ 10/01الموقع االلكتروني: بتاريخ زيارة 

9. http://www .Alukah.net/culture/0/1257 

 13.45زيارة وعمى الساعة  10.02.2013ليوم الموقع االلكتروني بتاريخ

10. http://belmamoune.ahlamontada.net/t4219-topic 

http://www.alarab.net/Article/481469
http://www.hrdiscussion.com/hr14289.html
https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1sRPdjT0We8sSlfum-7g3J0INvc_g9OEBtzNmsKy5PZE
https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1sRPdjT0We8sSlfum-7g3J0INvc_g9OEBtzNmsKy5PZE
http://etudiantdz.com/vb/t15764.html
http://www.infpe.edu.dz/
http://www.ensb.dz/spip.php?article17
http://belmamoune.ahlamontada.net/t4219-topic
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الساعة عمى  29/01/2013القبة بتاريخ دخول ىو  –الموقع الرسمي المدرسة العميا لألساتذة 

23.45 

11. http://www.ency-education.com/ens-kouba.html 

 21.34عمى الساعة  14/02/2012أنظر الموقع االلكتروني تاريخ الدخول 

12. http://swmsa.net/forum/archive/index.php/t-104.html 

http://www.ency-education.com/ens-kouba.html
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 :دليل المقابمة الخاصة بالمدير

بعد تقديم الموضوع وكذا أسباب اختياره والدرجة العممية المراد التحصل عمييا، وشرح بعض النقاط العامة 

 وذكر التساؤل الرئيس، شرعنا في طرح األسئمة التالية:

 ما ىو تقييمكم لموضعية الحالية لممؤسسة التربوية التي أنتم عمى رأس إدارتيا؟-1

 ؟في رأيك ما سبب تدني الوضعية االجتماعية لألستاذ -2

المؤسسة لتوضيح طبيعة اإلصالحات والجوانب المختمفة  -مدرسي–ىل برمجتم اجتماعات مع أساتذة -3

 التي سيمسيا ىذا اإلجراء؟

 ؟مستوى خاصة األساتذة الذين تم توظيفيم مؤخرابمغة األرقام، كيف ترى كمسؤول يتعامل -4

 ما ىي أىم مشاكل المؤسسة الحالية؟-5

 كيف تتعاممون مع مشكل نقص وسائل اإليضاح التي يحتاجيا المدرس والتمميذ عمى حد سواء؟-6

 رية؟المنظومة التربوية الجزائ ىي وضعية الحالة االجتماعية ألساتذةما كمسؤول  -7

 ما الذي تطمح أن توفره الوزارة في القريب العاجل خدمة لممدرس والتمميذ؟ -8
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 يـث العممـعالي والبحـم الـوزارة التعمي
 رةـبسك ــرة محمد خيضـامعــج
 ةــة واالجتماعيــعموم اإلنسانيــة الــكمي

 عمــوم االجتماعيـةالقـســـم 
  شعبة عمم االجتماع

 
 
 
 دكتوراه أطروحة
 لمموارد البشرية في الجزائرالوضعية االجتماعية 

 دراسة حالة الموارد البشرية العاممة بقطاع التربية والتعميم بوالية بسكرة 
 
 
 
 

 إعداد الطالبة                                                                  إشراف األستاذ الدكتور
 بمقاسم سالطنية                                                           أحالم مرابط             

 توصية:

 ،الوضعية االجتماعية لمموارد البشرية في الجزائرفي إطار انجاز أطروحة الدكتوراه والمعنونة بـ       
ن وذلك بوضع نرجو من سيادتكم المحترمة مساعدتنا باإلجابة عن األسئمة الموجودة في ىذا االستبيا

مناسبة في اإلجابة، ونعممكم أن اإلجابات تبقى سرية ولن تستخدم إال  (أمام الخانة التي ترونيا Xعالمة)
 لألغراض العممية.

 شكرا لتعاونكم معنا                                                                                          
  
 
 
 

 0202/0200الـــجامعية: السنــة
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 لممبحوث البيانات العامةالقسم األول: 
 ـ الجنس:           ذكر                              أنثى0
 سنة..........................ـ السن:0
 متزوج           مطمق                                أرمل           أعزب     المدنية:  حالةـ ال3
 في حالة انك لست أعزب ىل لديك أطفال: نعم                                                  ال*

 ........................................:كم عدد األطفال

 تكوينك األكاديمي: خريج جامعة                             خريج معيد أو مدرسة عميا  ـ طبيعة4
 ـ عدد السنوات التي قضيتيا في وظيفتك الحالية:5

 02سنة      أكثر من02سنة       أقل من05سنوات       أقل من02سنوات        أقل من  5أقل من 
 قسما..............ـ عدد األقسام التي تدرسيا حاليا:6

 
 سئمة المتعمقة بررضيات الدراسةاألالقسم الثاني: 

 
أدت الظروف المعيشية إل  زيادة تدهور الوضعية االجتماعية  :ول األ األسئمة الخاصة بالررضية 

 لمموارد البشرية العاممة بقطاع التربية والتعميم 
 ترى أن الراتب الذي تتقاضاه: كاف                       نوعا ما               غير كاف ـ ىل7
 ال                     مميامك: نعـ حسب رأيك ىل يتوافق دخمك مع الجيد الذي تبذلو في تأدية 8
 ال                                                      ـ ىل يمبي راتبك حاجاتك طيمة الشير:   نعم                                    9
 إذا كانت إجابتك بـ ال ىل مرده إلى:*

 حجم األسرة التي تعيميا                         ضعف راتبك في األساس          ارتفاع األسعار
 ـ ىل لديك مصدر أخر لمدخل: نعم                                 ال02

 إذا كانت اإلجابة نعم ىل ىو: *
 تجارة              عمل فرد آخر في األسرة                                       نشاط إضافي

 نعم                                أحيانا                         ال ىل تضطر إلى االقتراض: ـ00
 التي أقرتيا الوزارة الوصية عمى القطاع: ـ ما ىو رأيك في الزيادات في األجر00

.................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  ....... 

 تقيم فيو يقع: خارج المدينة                                 داخل المدينة ل المسكن الذيـ ى03
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 طبيعة السكن الذي تسكن فيو:  منزل أرضي                              شقة في عمارة ـ04
 ـ ىل تممك سكنا خاصا: نعم                        ال 05

 مسكن عائلي                 مسكن إيجار   إذا كانت اإلجابة بـ ال هل منزلك: *

 ال         ىل لديك غرفة خاصة بك لتحضير عممك داخل المنزل: نعم              06
 ـ ىل تمتمك سيارة:  نعم                                              ال07
 مقر عممك بعيد عن مقر سكنك: نعم                                   ال ـ ىل08
  ـ ىل تصل إليو:09

 سيرا عمى األقدام                          بواسطة وسيمة نقل عمومية           وسيمة نقل خاصة
 ـ ـكم تستغرق من الوقت لتصل إليو:                      دقيقة 02
 ك جياز كمبيوتر خاص بك: نعم                            الـ ىل لدي00

 إذا كانت اإلجابة بنعم ىل لديك االنترنيت في المنزل: نعم                      ال*
 ـ ىل أنت منخرط في نوادي رياضية: نعم                               ال00

 ال           نعم                     ـ ىل تذىب لقضاء عطمة الصيف خارج واليتك: 03
 ال                                                  ـ ىل تعاني من مرض مزمن: نعم       04

 إذا كنت تعاني أنت أو أحد من أفراد أسرتك من مرض ىل يمكنك أن تذكره:*
.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

 ـ ىل تقوم بزيارات دورية لـطبيب عام: نعم                                                 ال05
 ـ  ىل تقوم بزيارات دورية طبيب مختص: نعم                                             ال06
 ـ ىل يحتوي مقر عممك عمى عيادة طبية:  نعم                                            ال07

 ىل تتوفر لك كل الخدمات الطبية الالزمة:   نعم                             الفي االجابة نعم *
 ترى أن الظروف في عممك قد تسبب لك في المستقبل بعض األمراض:   نعم          ال ـ ىل08
 

إن ظروف العمل التي يعمل في كنرها الموارد البشرية العاممة : لثانيةاألسئمة الخاصة بالررضية ا
 في قطاع التربية والتعميم ليست سببا في تدهور الوضعية االجتماعية لها.

  تمميذا................................التالميذ الذين تدرسيم في القسم: كم عددـ 09
 ال    ـ ىل ترى أن الوسائل التعميمية الضرورية لمقيام بعممك متوفرة: نعم                       32
ميم ـ ما ىي اإلجراءات التي تقوم بيا في حالة غياب وسائل تعميمية التي تحتاجيا في إلقاء درس 30

...................................................................................................................................................................لمتالميذ:
................................................................................................................................................................................ . 

 ال              ـ ىل ترى أن ما تم توفيره كافي ومتطور: نعم                                30
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 ال                                                ( طيمة فترة تأديتك لوظيفتك: نعم    ـ ىل تمقيت ما يشبو التكوين) رسكمة33
 ال                          ـ ىل ىناك مشاكل تعترض سير عممك اليومي: نعم                 34

 إذا كانت اإلجابة بـ نعم رجاء أذكر بعضيا مع تحديد نوعيا:
.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

ـ ىل ترى أن الشروط البيئية)كاإلضاءة والتيوية وما إلى ذلك داخل حجرة الدرس( التي تعمل بيا 35
 نعم                                             ال مريحة:

 ال     نعم                  كانت اإلجابة بـ ال ىل تعمل عمى تحسينيا من مالك الخاص: ـ إذا*
                  ـ ىل توفر لك اإلدارة مرافق الراحة)أماكن خاصة كنادي داخمي في المؤسسة( بعد القيام بعممك:                                       36

 ال                     نعم                       
 اإلدارة:  ـ كيف ىي عالقتك مع37

 جيدة                              حسنة                                    متوترة      
 متوترةحسنة                          جيدة         ـ كيف ىي عالقتك مع زمالء العمل: 38
 ال             ملممؤسسة: نعاإلصالحات زاد عدد زيارات األولياء  ـ ىل ترى أنو بعد ىذه39
 

يعتبر نظام الحوافز واألجور المعمول به في نظام وزارة التربية  لثالثة:األسئمة الخاصة بالررضية ا
 من بين أسباب تدني الوضعية االجتماعية لمموارد البشرية العاممة بها

 الحوافز التي تتمقاىا في مينتك: ىل يمكن أن نعرف ما نوعـ 42
..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 ـ ما رأيك في نظام الحوافز والمكافآت في عممك:40
 جيد                             حسن                                            مقبول 

 ال                               ـ ىل تمت ترقيتك: نعم   40
 ـ عمى أي أساس تمت الترقية: األقدمية               الكفاءة              أساس آخر اذكره43

………..........................................………………………………………………………………………………… 

 ي قطاعكم:ـ ما الذي تقترحو من أجل تحسين نظام الحوافز واألجور ف44
..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 ـ ما رأيك في القوانين التشريعية التي تنظم وظيفتك: جيدة          حسنة              سيئة45
 ـ كيف تطمع عمى آخر القوانين والتشريعات التي تحدثيا الوزارة الوصية:46

................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................

.......................... 
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 ـ ىل أنت راض عن الجو العام لمعمل داخل المؤسسة: 47
 إطالقا         نوعا ما                نعم                    

ـ ىل ترى أن ما خصصتو الوزارة الوصية من ميزانية كاف لمقضاء عمى مظاىر تدىور الوضعية 48
 االجتماعية: نعم                                          ال 

ـ نرجو منك فقط في األخير إعطاء تقييم عام عن الوضعية االجتماعية لمموارد البشرية في قطاع 49
 ائر من وجية نظرك الخاصة:التربية والتعميم في الجز 

.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
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