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مقدمة:
احلمد هلل أمحده و أستعينه واستغفره واستهديه وأومن به وال أكفره وأعادي من يكفره ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال
شريك له ،وأن حممدا عبده ورسوله ،أرسله باهلدى والنور واملوعظة ،على فرتة من الرسل ،وقلة من العلم ،وضاللة من الناس
وفرط ،وضل
،وانقطاع من الزمان ّ
،ودنو من الساعة ،وقرب من األجل ،من يطع هللا ورسوله فقد رشد ،ومن يعصيهما فقد غوى ّ

ضالال بعيدا،قال هللا تعاىل ((:ياأيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا
أتقتكم إن هللا عليم خبري)) احلجرات اآلية و قال أيضا ((:ياأيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم

مسلمون))( .آل عمران اآلية  )102وقال أيضا  ((:ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا كان عليكم رقيبا)).النساء :اآلية ()1

أما بعد:
فالعمل اجلماعي من املواضيع الشيقة اليت نالت العديد من االهتمام لدى بعض املفكرين والكتاب والباحثني يف خمتلف
اجملاالت االجتماعية والنفسية والرتبوية وحىت الصناعية ،فرغم االختالف اإليديولوجي القائم يف اجملتمعات فقد اهتمت هذه
اجملتمعات مبوضوع العمل اجلماعي سواء كانت هذه اجملتمعات غربية أو إسالمية فلكل منها مرجعيته يف جمال التحليل
السوسيولوجي للمشكالت االجتماعية وكيفية عالجها ،وال ينكر أحد أن هذا العصر هو عصر التنظيمات احلديثة فالدول قوية
بتنظيماهتا املختلفة مهما كان نشاطها .
و ترتكز التنظيمات احلديثة اليوم على نظريات ونظم التسيري احلديثة اليت تعتمد على سياسات وإسرتاتيجيات تقوم على
خطط العمل املمنهجة أو ما يسمى بالعمل باملشاريع ،واليت تعتمد على أسلوب التسيري ألتشاوري والعمل اجلماعي ،وعليه
اعتمدت الدولة اجلزائرية يف جمال الرتبية والتعليم مسعى" مشروع املؤسسة و"مشروع املصلحة" ،ضمن إصالح املنظومة الرتبوية
،حيث شرعت يف جتسيد ذلك ميدانيا منذ سنة ، 2003حيث تستند إسرتاتيجية العمل اجلماعي بتحسني أمناط تسيري قطاع
الرتبية على تناسق العمل وختطيطه مبشاركة كل أطراف العملية الرتبوية ،من فريق إداري وفريق تربوي والتالميذ وأوليائهم
واملتعاملني االجتماعيني وذلك حتت إشراف مديريات الرتبية واإلدارة املركزية ،ويتم ذلك يف إطار نظام متكامل ومتناسق يستمد
جناعته باعتماد نظام أهداف وبرامج مسطرة حمليا ووطنيا ،ومن خالل االستقراء واملتابعة امليدانية.أ ومبتابعة تقييم هذا األسلوب
املطبق يف املؤسسات التعليمية تبني أن هذه املؤسسات التعليمية قد حققت نتائج معتربة يف إطار مبادرهتا مبشاريع متعددة
األبعاد وخمتلفة النوعية والطابع،حيث تقوم مديريات الرتبية بإعداد خمططات عمل تضمنت عناصر إجيابية يف إطار تبين منهجية
مشروع املصلحة،حيث أصبح من الضروري حتسني هذه اجلهود واملساعي احلثيثة وتدعيمها مبجموعة من الضوابط املنهجية
اجلديدة من أجل تتوجيها بعقود جناعة تلتزم هبا مديريات الرتبية جتاه اإلدارة املركزية ،حيث تكون هذه العقود مبنية على أساس
مشاريع مؤسسات مع إدراج العمل باملؤشرات .

ورغم هذه اجلهود اليت تبذهلا اإلدارة املركزية إال أن تطبيق مثل هذه املشاريع ال يزال يف أخذ ورد ،فكثري من املؤسسات
التعليمية نظرا ولعدم قدرهتا على السيطرة على املتغريات اليت تواجهها املؤسسة التعليمية يبقى العمل مبشروع املؤسسة جمرد وثيقة
ميلهها املدير أو أحد املوففني ،وعليه فالعمل اجلماعي يقتضي إخال

النوايا يف وضع مثل هذه اإلسرتاتيجيات وتوحيد اجلهود

بني أطراف العملية الرتبوية ،كما جيب إدراك أن الغاية من كل هذا هو بقاء األجيال واستمرارية اجملتمع ،وعليه كان اختيارنا
ملوضوع العمل اجلماعي مقصودا ،إذ ال توجد العديد من الدراسات واملراجع اليت تتطرق إىل مثل هذه املواضيع نظرا لصعوبة
ضبط املتغريات فيها وهلذا مت تقسيم حبثنا إىل ستة فصول :
ففي الفصل األول مت حتديد إشكالية البحث وأمهية وأسباب ومربرات اختيار موضوع العمل اجلماعي ودوره يف حتسني املردود
الدراسي واهلدف منه  ،كما مت حتديد املفاهيم (العمل  ،اجلماعة  ،العمل اجلماعي ،املؤسسة التعليمية ،النظام الرتبوي،املردود
الدراسي) والدراسات السابقة اليت تطرقت إىل موضوع العمل اجلماعي ودوره يف حتسني املردود الدراسي يف املؤسسة التعليمية
،وإىل الدراسات املشاهبة اليت اعتمدت بعض املتغريات اليت تساهم يف تطبيق مثل هذا األسلوب أو عدم تطبيقه.
أما يف الفصل الثاين فقد تطرقنا فيه إىل مفهوم العمل وتطوره واهم خصائصه والتقسيم العلمي له  ،كما تطرقنا يف هذا الفصل
إىل مفهوم مجاعات العمل وبنائها وتصنيفاهتا ،ويف األخري تطرقنا إىل موضوع العمل اجلماعي بناء فرق العمل .
أما يف الفصل الثالث فقد تطرقنا فيه إىل مفهوم النظام التعليمي يف اجلزائر واملبادئ والغايات واملرجعية اليت يبىن عليها هذا
النظام التعليمي يف ،بعد ذلك تطرقنا إىل مراحل تطور هذا النظام التعليمي قبل وبعد االستقالل ويف األخري تطرقنا إىل الصراع
اإليديولوجي القائم يف جمال الرتبية والتعليم منذ االستقالل إىل اإلصالحات اليت قامت هبا الدولة اجلزائرية سنة .2003
ب
أما يف الفصل الرابع فقد تطرقنا إىل مفهوم العمل اجلماعي يف املؤسسة التعليمية اجلزائرية تطرقنا بادئ ذي بدئ إىل اإلطار
العام للمؤسسة التعليمية غايات ومبادئ الرتبية الوطنية ،مث انتقلنا إىل تعريف املؤسسة التعليمية يف اجلزائر وإىل عناصرها البنيوية
(اإلدارة املدرسية  ،املعلم ،املتعلم ،البيهة املدرسية) أي تفاعل أطراف العملية الرتبوية يف إطار العالقات داخل املؤسسة التعليمية .
أما الفصل اخلامس فقد تطرقنا فيه إىل عالقة املردود الدراسي (املتغري التابع) والعوامل املؤثرة فيه وعالقته بالتقو م الرتبوي ،بعد
ذلك تطرقنا إىل مظاهر املردود الدراسي ،ويف األخري تطرقنا إىل عالقة املردود الدراسي مبؤسسة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
باجلزائر ،ومن جهة أخرى عالقته بالبيهة االجتماعية للمؤسسة التعليمية.
أما يف الفصل السادس واألخري فقد تطرقنا أوال إىل اإلجراءات املنهجية املتبعة بدء مبجال الدراسة واملنهج املتبع وفرضيات
البحث مث األدوات املستخدمة يف الدراسة وأخريا عينة البحث  ،وثانيهما تطرقنا إىل حتليل البيانات مث عرض ومناقشة النتائج
(البيانات) .

ويف األخري ن سأل هللا الكر م أن جيعل نيتنا خالصة لوجهه وأن يغفر لنا ذنوبنا وجييزنا يف هذا العمل املتواضع
إنه هو الرب الرحيم.

ج
بلخري دهيمي

الفصل األول
أوال -حتديد إشكالية البحث.

ثانيا -أمهية الدراسة.

ثالثا – أسباب ومربرات اختيار املوضوع.

رابعا -اهلدف من الدراسة

خامسا – حتديد املفاهيم:
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العمل.
اجلماعة.
العمل اجلماعي.
املؤسسة التعليمية.

 -5املردود الدراسي.

سادسا -الدراسات السابقة.

 -1إشكالية البحث:

تعيش املؤسسة التعليمية اليوم العديد من املشكالت اليت أفرزهتا التغريات احلاصلة على املستوى احمللي أو على املستوى
العاملي،فاملؤسسة الرتبوية أصبحت اليوم نسقا مفتوحا يستقطب العديد من املتغريات واليت أصبحت عاجزة عن إجياد حلول
هلا،وعليه تسعى اإلدارة املركزية إىل إجياد أساليب ناجعة للحد من هذه املشكالت واإلختالالت ،حيث قامت اإلدارة املركزية
بتبين العديد من املشاريع كمشروع املصلحة ومشروع املؤسسة والذي يعترب منوذجا للعمل اجلماعي املؤسس ،والذي يهدف إىل
حتسني املردود الدراسي سواء الكمي منه أو النوعي،ولقد دفعين الفضول إىل دراسة موضوع العمل اجلماعي ودوره يف حتسني
املردود الدراسي  ،ما وصلت إليه املؤسسة الرتبوية من خالفات وصراعات ونقائض أفرزهتا املرحلة السابقة للنظام الرتبوي القد م ،
والذي حقق أهداف كربى منذ االستقالل تتعلق باجلانب الكمي فقط  ،ولكنه أمهل اجلانب النوعي وهو االهتمام بالعنصر
البشري الذي هو حمور العملية الرتبوية  ،فافتقار املؤسسة الرتبوية إىل نوع من العالقات اإلنسانية جعلها تنحرف عن حتقيق
أهدافها  ،وهلذا جند العديد من اإلختالالت الوفيفية بني أطراف العملية الرتبوية( إدارة ـ أساتذة ـ أولياء ) أثرت على مردود
التلميذ الذي يعترب حمور العملية الرتبوية بل هو الفعل الرتبوي يف حد ذاته  ،حيث تدور كل املتغريات والعوامل من أجل
مساعدته وتوجيهه وتكوينه وتزويده بكل املعلومات اليت متكنه من بناء شخصيته لكي يصبح إنسانا مواطنا صاحلا يساهم يف بناء
جمتمعه وتنميته.
وهلذا تلعب املؤسسة الرتبوية دور فعال يف بناء األجيال  ،لذا تسعى الدولة جاهدة من أجال حتديثها وفق مقتضيات العصر
خاصة وحنن نعيش عصر العوملة والتكنولوجيات احلديثة  ،فقد اهتمت الدولة مبيزانية التسيري والتجهيز فجهزت معظم املؤسسات
بالوسائل التكنولوجية احلديثة  ،من إعالم آيل ووسائل مسعية وبصرية ،كما قامت بالعديد من اإلصالحات املتعلقة باجلانب
الرتبوي كتطبيق مناذج حديثة مثل تطبيق منهج املقاربة بالكفاءات  ،كما قامت بالعديد من املشاريع خاصة مع منظمات عاملية
( االحتاد األورويب ) يف إطار تطبيق مشروع املؤسسة  ،والذي هو يف حقيقة األمر فلسفة إيديولوجية هتدف إىل إصالح املؤسسة
الرتبوية اجلزائرية  ،كما قامت الدولة بتطبيق سياسات التشغيل للمساعدة يف امتصا

نسبة البطالة  ،وذلك بتوفيف العديد من

خرجي اجلامعات ودجمهم يف احمليط الرتبوي  ،إال أن هذه التغريات أفرزت العديد من املشاكل وذلك لعدم مواءمتها مع الواقع
الرتبوي من جهة  ،ومن جهة ثانية إن هذه اإلصالحات والنماذج هي ليست وليدة خصوصية اجملتمع اجلزائري  ،بل هي
إصالحات ومناذج أجنبية تطبق بطرق ارجتالية تفرضها اإلدارة العاملية ( العوملة) وهلذا فهي ال ختضع لقواعد املنهج العلمي الذي
يعتمد أساسا على مجع املعطيات وحتليلها وتصنيفها وفق أدوات مستوحاة من فكر اجملتمع وواقعه .
إن هذه الوضعية اليت وصلت إليها املؤسسة الرتبوية أثرت على أطراف العملية الرتبوية اليت أصبحت تعيش نوع من التوترات ،
خاصة بني اإلدارة واألساتذة فانصياع األوىل إىل تطبيق اإلصالحات الرتبوية اجلديدة مل يكن على أساس علمي  ،أي أهنا مل
تكن مستوحاة من الواقع الرتبوي ومل تكيف معه حىت  ،وهذا ما جعلها ترفض من طرف األساتذة  ،وهلذا تأزمت األمور بني
اإلدارة الوصية واألساتذة وأصبحت جماالت التفاوض ضيقة جدا  ،بل وصل األمر إىل التهميش مما دفع باألساتذة إىل تكوين

نقابات حرة مل يعرتف هبا بعد  ،لكنها ذات تأثري كبري على مستقبل األجيال  ،فاإلضرابات املتكررة اليوم باتت هتدد مستقبل
التالميذ .
إن الدور الذي تؤديه النقابات اليوم هو دور مطليب يف األساس لكنه ال خيدم كل األطراف  ،فهو خيدم فقط اجلانب الـتأطريي (
األساتذة ) واجلانب اإلداري ( اإلدارة الوصية ) لكنه ال خيدم البتة التالميذ وأوليائهم  ،ألن الضغط يف األخري يقع على التالميذ
 ،إن هذا الوضع ال يوحي بالتجانس بني أطراف العملية الرتبوية فال يوجد تفاهم وانسجام وتنسيق بينها ،وال يوجد تفاهم بني
املتعاملني الرتبويني  ،وهلذا البد من توحيد الكلمة بني هذه األطراف و ال يتأتى ذلك إال بالعمل اجلماعي الدءوب واملستمر ،
هذا األخري الذي يستلزم توفر النية مث إتقان علم التفاوض جيدا وحماولة التنازل على بعض االمتيازات واملكتسبات من أجل
احلفاظ على مستقبل أبنائنا .
وعليه فإن هذه الدراسة هي دراسة من املنظور البنائي الوفيفي للدور الذي ميكن أن تؤديه املؤسسة الرتبوية ( إدارة ـ أساتذة ـ
أولياء )  ،فما هي اسرتاجتيات التعاون فيما بينها ؟ وهل ميكن خلق جو مجاعي وفق برنامج عمل معني يساعد هذه األطراف يف
حتسني املردود الدراسي وبذلك حتقيق أهداف مشروع املؤسسة  ،وهلذه األسباب مت اختيار أو اقرتاح موضوع " العمل اجلماعي
ودوره يف حتسني املردود الدراسي يف املؤسسة الرتبوية اجلزائرية".

 -2أهمية الدراسة :
 يرتبط مفهوم العمل اجلماعي ودوره يف حتسني املردود الدراسي  ،ارتباطا وثيقا مبفهوم االستثمار يف املوارد البشرية واليت تعتربالرتبية أهم مكون له  ،بل هي أداة فعالة يف التنمية الرتبوية والتحوالت االجتماعية واالقتصادية اليت تعيشها.
 األمهية الثانية اليت دفعتين إىل دراسة هذا املوضوع هو ما تعيشه املؤسسة الرتبوية من حتوالت وتغريات داخلية وخارجية  ،فعلىاملستوى اخلارجي ويف إطار ما نسميه بالعوملة فقد تأثرت املؤسسة الرتبوية اجلزائرية هبذه التغريات والتحوالت اجلديدة  ،أين
فرضت العديد من السياسات و اإليديولوجيات الرتبوية على العديد من الدول منها اجلزائر؛ مثل اإلصالحات اليت تعيشها
اجلزائر اآلن يف اجملال الرتبوي  ،أين تطبق هذه النماذج و املناهج دون مراعاة للواقع الرتبوي املعاش ودون أخذ رأي طرف من
أطراف العملية الرتبوية ،أما على املستوى الداخلي فتواجه املؤسسة الرتبوية اجلزائرية العديد من العوائق منها :
 -1عوائق تتعلق باالجتاهات والقيم فهناك إختالالت يف املنظومة القيمية داخل املؤسسة الرتبوية.
 -2عوائق تتعلق باملمارسة الرتبوية  ،وهي أيضا هلا عالقة وثيقة باملنظومة القيمية وهي تتعلق باملسؤول مث األستاذ مث الويل مث
التلميذ.
 -3عوائق تتعلق باملناهج الرتبوية .

كل هذه العوائق ال ميكن ختطيها إال بتضافر اجلهود والعمل اجلماعي الدءوب من أجل احلفاظ على األجيال القادمة ومن أجل
حتسني وردودهم الدراسي  ،ألن الرتبية تبقى هي املمول الرئيسي و املورد األساسي لكل األنساق الفرعية للنسق العام ( اجملتمع)
.
 -3أسباب ومبررات اختيار الموضوع:
 من بني األسباب اليت دفعتين إىل اختيار موضوع العمل اجلماعي ودوره يف حتسني املردود الدراسي هو ما وصلت إليه املؤسسةالرتبوية من اختالالت وفيفية جعلتها تنحرف على مسارها احلقيقي وهو حتقيق أهدافها احلقيقية وهي تربية األجيال وتعليمهم .
 أيضا من بني األسباب اليت جعلتين أختار موضوع العمل اجلماعي ودوره يف حتسني املردود الدراسي  ،وجود العديد مناخلالفات والصراعات داخل املؤسسة الرتبوي بني أطراف العملية الرتبوية ( إدارة – أساتذة – أولياء) راح ضحيتها التلميذ الذي
هو حمور العملية الرتبوية .

ـ الطفرة اليت تعيشها املؤسسة الرتبوية ( النسق التعليمي يف

اجلزائر)  ،وأقصد هبا هنا اإلصالحات الرتبوية اجلديدة و ما أفرزته من نقائض وخالفات بني األطراف فمنهم مؤيد ومنهم رافض
هلا  ،كون هذه اإلصالحات ليست وليدة الواقع الرتبوي املعاش وال ختضع لقواعد املنهج العلمي الذي يساعدنا يف تكييف هذه
املناهج واإلصالحات وفق الواقع الرتبوي املعاش وليس العكس  ،ألنه من خصائص املنهج العلمي مجع املعطيات وتصنيفها
وحتليلها .

 -4الهدف من الدراسة :
إن اهلدف العام من الدراسة هو حماولة وصف و تشخيص لشبكة العالقات االجتماعية داخل املؤسسة الرتبوية و حماولة
قياسها وفق أدوات علمية ملعرفة مدى التجانس و التعاون فيما بينها  ،أما اهلدف اإلجرائي الختيار موضوع العمل اجلماعي و
دوره يف حتسني املردود الدراسي فهو حماولة معايشة الواقع الرتبوي من خالل تطبيق بعض الربامج و األساليب العلمية من اجل
حتسني املردود الدراسي و ذلك من خالل خلق جو مجاعي بعيد كل البعد عن التوترات و احلسابات الضيقة .

 -5تحديد المفاهيم :

 -1-5العمل  :هو مصدر لفعل عمل ثالثي األصل على وزن فعل أو فعل  ،وحتمل هذه الكلمة العديد من املفردات مثل  :فعل ،
صنع  ،مهن  ،كسب  ،وعليه حتمل كلمة عمل العديد من املفاهيم مثل  :الفعل ،الكسب ،املعاش  ،الصناعة املهنة الوفيفة مبعناها
احلديث .
أما اصطالحا فنقصد بالعمل ذلك النشاط اإلنساين املوجه حنو حتقيق أهداف معينة مادية أو معنوية ،فهو ذلك اجلهد اجلسدي أو العقلي أو
كالمها معا  ،الذي يبذله الشخص هبدف بلوغ غاية أو حتقيق غرض ما  ،مادي كان أو معنوي أو كالمها معا  ،حبيث ال يهدف هذا
النشاط جملرد التسلية أو االستمتاع  ،وقال بعضهم العمل هو الوفيفة اليت يقوم هبا اإلنسان بقواه اجلسدية واخللقية إلنتاج الثروات
واخلدمات(.)1وجهة نطر اقتصادية.
 -2-5الجماعة:

يكون عدد من األشخا

مجاعة إذا حدث بينهم طراز حمدد من االندماج ميكن حتديد درجته( ، )2ويرى كثري من العلماء

والباحثني يف العديد من اجملاالت أن مفهوم اجلماعة ال ميكن حتديده و ضبطه سواء من حيث العدد أو احلجم أو الرابطة أو
حجم االتصال  ،أو الشكل البنائي الوفيفي  ،وعليه وللتفرقة بني اجلماعة والتجمعات األخرى ميكن الذهاب إىل ما ذهب
إليه العامل األمريكي تشارلز كويل  ،حيث وضع جمموعة من اخلصائص للجماعة يف أبسط معانيها :
 االتصال وجها لوجه . عدم ختصيص نوع هذا التواصل. دوام نسيب . -قلة عدد األشخا

املتواصلني .

 واأللفة النسبية بينهم ( الروابط احلميمة يف الشعور))3(.وعليه فاجلماعة حقيقة اجتماعية بل هناك من يعدها فاهرة اجتماعية متميزة مكونة من أشخا

تؤثر وتتأثر  ،جتمل

أشكاال متعددة اجتماعية سياسية علمية أو أدبية .

 -3-5العمل الجماعي :

يطلق على كل نشاط أو عمل نشأ عن اجتماع إنساين أيا كان نوع هذا االجتماع  ،فهو نتيجة الجتماع األفراد

بعضهم مع بعض يف مجاعة أو جمتمع ما  ،واحتكاك أفكارهم وتقابل وجداهنم ونزاعاهتم  ،مع ما حييط هبم من فروف
ويكتنفهم من أحوال وشؤون  ،وليس نتيجة لتفكري أو سلوك فردي  ،كما ال نقصد هنا بكلمة عمل اجتماعي الظواهر اليت
تتمثل يف حركات فحسب بل يقصد به كل ما يشمل النظم و القواعد و االجتاهات الفكرية و الوجدانية و النزوعية اليت
تسود يف جمتمع ما (.)4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1د /عبد اجمليد لبصري:موسوعة علم االجتماع،دار اهلدى،اجلزائر.314: ،2010:

( )2د /إبراهيم مدكور:معجم العلوم االجتماعية:اهليهة املصرية العامة للكتاب.211: ،1975،
( )3نفس املرجع.212: ،
( )4نفس املرجع.427: ،

 -4-5المردود الدراسي:

يعىن باملردود يف اللغة بالعائد أو الناتج  ،ومنه نقول عائد آلة ما أي نسبة الطاقة الناجتة عن اآللة اليت تستهلكها وهو دائما أقل من واحد

( ، )1كما يعين السرعة الفعالية ،اختاذ القرار بطريقة مباشرة وصرحية (.)2
وعليه يعترب املفهوم الدراسي من املفاهيم احلديثة والدخيلة يف اجملال الرتبوي لذا جنده كثري االستعمال يف العلوم االقتصادية ،أين جند
االستثمارات يف املوارد االقتصادية و املالية  ،لكن قصور هذه النظرية فتح اجملال إىل البحث عن احللول اليت يعاين منها اإلنسان  ،اعتبارا ان
الرتبية هي احلقل و اجملال احلقيقي لالستثمار الذي ينتظر منه الناتج أو العائد  ،هلذا يعين املردود الدراسي عند الكثري من الباحثني بالكفاءة
التعليمية  ،واليت يقصد هبا  :مدى قدرة النظام التعليمي على جوانب أربعة :
 -1يتعلق بالكفاءة الداخلية .
 -2يتعلق بالكفاءة اخلارجية.
 -3يتعلق بالكفاءة الكمية .
 -4يتعلق بالكفاءة النوعية )3(.
واملالحظ من خالل هذه اجلوانب األربعة أن املردود الدراسي ميكن دراسته من خالل متغريين اثنني  :األول يتعلق باملتغري الكمي أو ما يطلق
عليه يف اجملال الرتبوي والتعليمي ب احلصيلة الكمية للمؤسسة التعليمية ،من حيث أعداد التالميذ الناجحني أو الراسبني ( من حيث النسب املهوية
للنجاح  ،مثال  :نتائج امتحان البكالوريا دفعة 2010/2009م ،أو نتائج شهادة التعليم املتوسط دفعة 2010/1009م) ،أو املتسربني أي
مظاهره من حيث النجاح أو اإلخفاق.
أ ما املتغري الثاين فهو املتغري الكيفي أو النوعي أو احلصيلة الكيفية للمؤسسة التعليمية  ،كل ما يكتسبه املتعلم أو التلميذ من اجتاهات و سلوكيات

و قيم ومعايري يف اجملتمع  ،من مواطنة ووالء و غري ذلك من مسات الشخصية .
و من جهة أخرى نعين باملردود الدراسي إنتاجية املدرسة  ،ويقصد هبا كل ما حيقق زيادة أو كفاية أو فاعلية أو ارتفاع يف معدل التحصيل الدراسي
( .)4
يف حني جند أن هناك من ينظر إىل العملية التعليمية بإنتاجية التعليم  ،ونعين هبا العالقة بني خمرجات مرحلة أو دورة تعليمية معينة و مدخالهتا من مسجلني يف هذه املرحلة أو الدورة
،ومنه فإن اإلنتاجية التعليمية تعين دراسة العالقة بني املدخالت و املخرجات التعليمية  ،أي نسبة املدخالت إىل املخرجات  ،وتشمل املدخالت التعليمية كل اهلياكل من املباين و
املعدات و األدوات  ،والتالميذ األساتذة واملعلمني و املوففني ( اإلدارة)  .أما املخرجات فهي تشمل نسبة النجاح  ،أي التالميذ الناجحني و الصاحلني ملواصلة املسار التعليمي )5 (.
ويرتبط مفهوم املردود الدراسي مبفهوم املردود الرتبوي  ،كون هذا األخري أوسع نطاقا من األول  ،فاملردود الرتبوي هو ما تقدمه املؤسسات و التنظيمات االجتماعية  ،كاجملتمع واألسرة و
اجملتمع املدين و اجلمعيات و املدرسة مبفهومها الواسع إىل الفرد  ،لكي يصبح فردا صاحلا مؤوال ذو أخالق عالية  ،فاملردود الرتبوي له عالقة بالنسق العام ( اجملتمع)  ،يف حني املردود
الدراسي هو جز من املردود الرتبوي  ،وهذا ما يقدمه اجلزء للكل ( البناء) وجهة نظر وفيفية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1المنجد في اللغة واإلعالم،دار المعرفة ،ط، 2بيروت  ،لبنان 1986 ،م  ،ص .255 :
(Larousse tom grand dectionnaire en syclopidique le braire Larousse 1993 p/90. )2
( )3محمد منير مرسي :تخطيط التعليم واقتصادياته،عالم الكتب،القاهرة،مصر1998،؛ص.133:

( )4احمد إبراهيم احمد:العالقات اإلنسانية في المؤسسات التعليمية،ط،1دار الوفاء للنشر،اإلسكندرية،مصر2002،؛ص.111/
( )5أحمد إسماعيل حجي:إدارة بيئة التعليم والتعلم،ط،1دار الفكر العربي،القاهرة،مصر،2000،ص.341:

ويرى أحد الباحثني أن املردود الرتبوي هو حصيلة النتائج املدرسية ملؤسسة التعليم الثانوي  ،جناحا كانت أو فشال دراسيا وملا
يف ذلك تشكيل روح املواطنة الصاحلة وحصيلة كيفية ممثلة بالوالء إىل الوطن سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا )1(.
كما ينظر البعض إىل املردود الدراسي على أنه مستوى حمدد من األداء أو الكفاءة يف العمل املدرسي  ،وعليه فإن معظم
الباحثني حيددون تعريفات إجرائية خاصة ببحوثهم تتوافق مع متغريات حبوثهم  ،فالفعالية الرتبوية و الكفاءة التعليمية و األداء
اجليد  ،واألمناط الشخصية اجليدة هي النتيجة أو الفائدة أو املردود املرجو من املؤسسة أو املدرسة التعليمية.

 -5-5المدرسة التعليمية :

يقصد باملدرسة هنا االبتدائية أو املتوسطة أو الثانوية  ،واملدرسة يف أبسط معانيها اللغوية تعين املكان الذي يتعلم فيه الطلبة ( )2ولقد تطور
منط املدرسة عرب العصور من الشكل البسيط إىل املركب ( املعقد)  ،حيث يرى كل من الدكتور علي أسعد وطفة والدكتور علي جاسم
الشهابً أن املدرسة ليست جمرد مكان جيتمع فيه األطفال أو الناشهة من أجل اكتساب املعرفة  ،بل هي تكوين معقد وبالغ التعقيد من تكثيفات
رمزية ذات طابع اجتماعي  ،وهي كينونة من اإلبداعات التارخيية لإلنسان و اإلنسانية يف جمال العطاء و فنون اإلبداع اإلنساين )3( .
وعليه فهي املرآة العاكسة ملدى تطور اجملتمع من حيث البناء الفوقي و التحيت على حد قول كارل ماركس  ،وتعترب املدرسة شكل من أشكال
التنظيم الذي يعرفه د /حممد علي حممد على أنه عبارة عن وحدات اجتماعية تقام وفقا لنموذج بنائي معني  ،لكي حتدد أهدافا حمددة )4(.
وهناك العديد من التعريفات اليت ذكرها كل من الدكتور علي أسعد وطفة والدكتور علي جاسم الشهاب يف كتاهبما علم االجتماع املدرسي هي
كما يلي :
 -/1ينظر فردناند (بوسون) إىل املدرسة على أهنا مؤسسة اجتماعية ضرورية هتدف إىل ضمان عملية التواصل بني العائلة والدولة من اجل
إعداد األجيال اجلديدة ودجمها يف إطار النظام االجتماعي القائم.
 -/ 2ويعرفها (آرنولد كلوس) على أهنا نسقا منظما من العقائد والقيم و التقاليد وأمناط التفكري و السلوك اليت تتجسد يف بنيتها
واديولوجيتها اخلاصة .
 -/ 3كما يعرفها أيضا شيبمان على أ هنا شبكة من املراكز واألدوار اليت يقوم هبا املعلمون والتالميذ،حيث يتم اكتساب املعاير اليت حتدد
هلم أدوارهم املستقبلية يف احلياة االجتماعية.
 -/ 4ويف تعريف آخر لكل من باكمان وسكورد املدرسة عبارة عن جمتمع مصغر له ثقافته ومناخه اخلا  ،وتتحدد هذه الثقافة املدرسية
مبركب متغاير من الثقافات الفرعية امللموسة واليت تؤثر يف عمل وسلوك التالميذ بطرق خمتلفة  ،ونالحظ هنا ان الباحثان ينظران إىل
املدرسة بوصفها جمتمع متكامال بثقافته ومكوناته )5(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1الطاهر إبراهيم؛منظومة التشريع المدرسي والمردود التربوي للمدرسة الجزائرية ،أطروحة دكتوراه في علم االجتماع التنمية(غير
منشورة)،2004،الجزائر،ص.155:
( )2منجد الطالب  ،ط ،6دار المشرق ،بيروت ،لبنان ،ص.195 :
( )3د /علي أسعد وطفة ،د/علي جاسم الشهاب ؛ علم االجتماع المدرسي ،ط،1مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت
،لبنان،2004،ص.07:
()4د /محمد علي محمد:علم اجتماع النظم ،ج،1دار الكتب الجامعية،اإلسكندرية.1972،ص.12:
()5د/علي أسعد وطفة /د علي جاسم الشهاب  :علم االجتماع المدرسي ؛مرجع سبق ذكره؛ص-ص.17/16:

 -/ 5كما ينظر إليها قريفيز على أهنا (أي املدرسة) تتميز عن بقية املؤسسات األخرى بوصفها ( مؤسسة ال خيار للمرء
يف االنتماء إليها ز
مدجنة ومدجنة ،وإذا كانت
 -/ 6كما يرى كار لسون أن املدارس عبارة عن مؤسسات ذات منط خا ( أهنا مؤسسات ّ
املدرسة ال تستطيع اختيار زبائنها فإن زبائنها مكرهون على ارتيادها وعلى قبوهلا وقبول اخلدمات اليت تقدمها هلم
)1(.ومن خالل عرض هلذه التعريفات ميكن استخال ما يلي :
 إن املدرسة عبارة عن مؤسسة اجتماعية معقدة ( شبكة من العالقات االجتماعية ) . املدرسة عبارة عن فاهرة اجتماعية ذات طابع جربي ألهنا هتدف إىل ضمان عملية التواصل يف اجملتمع . أن املدرسة عبارة عن نظام معقد من السلوك يهدف إىل حتقيق مجلة من الوفائف يف إطار النظام االجتماعيوالسياسي العام القائم .
 أن املدرسة متثل النسق ألقيمي ألهنا حتافظ على العادات والتقاليد والقيم وأمناط التفكري و السلوك اليت تتجسد يفبيهتها ويف اديولوجيتها .
 تساعد املدرسة يف تكوين األجيال وذلك خبلق شبكة من األدوار واملراكز واليت تكسبهم مجلة من املعايري اليت تساعدهميف حياهتم االجتماعية املستقبلية .
وخالصة القول أن املدرسة مؤسسة شكلية رمزية معقدة تشتمل على سلوك جمموعة كبرية من الفاعلني ،وتنطوي على
منظومة من العالقات بني جمموعات ترتابط فيما بينها بوساطة شبكة من العالقات اليت تؤدي إىل فعالٌ تربويا  ،عرب التواصل بني
جمموعات املعلمني واملتعلمني)2(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

() )1د/علي أسعد وطفة /د علي جاسم الشهاب  :علم االجتماع المدرسي ؛مرجع سبق ذكره؛ص-ص18-16:
( )2نفس المرجع :ص-ص.21/20 :

-6الدراسات السابقة

تمهيد:

إن احلديث عن اإلسهامات اليت قدمت حول العمل اجلماعي يف جمال الرتبية والتعليم يقتضي التطرق إىل تلك
اإلسهامات اليت قدمتها املدرسة الغربية يف جمال التنظيمات احلديثة  ،حيث كان هلا الدور الكبري يف سيادة النموذج الغريب يف
العامل  ،فحركة اإلصالح اإلداري اليت مست املدرسة الغربية يف جمال التنظيمات يف هناية القرن العشرين كان هلا دور كبري يف
اإلصالح اإلداري الذي ميس اليوم الدول العربية يف مجيع جماالت احلياة ،واملتتبع لتاريخ العمل يدرك حقيقة أن هناك تطور كبري
يف جمال التنظيمات من حيث فهور حركة التصنيع النشطة ،باإلضافة إىل تغري أمناط احلياة تغريا واضحا حتت وطأة التصنيع
وفهور التكنولوجيا واإللكرتونيات ،زاد االهتمام بالعلوم اليت هلا عالقة بقضايا الصناعة والتنظيم فظهر علم االجتماع الصناعي
واملهين وعلم االجتماع اإلداري وعلم االجتماع التنظيم والعمل وعلم النفس العمل وغريها من العلوم اليت هتتم بدراسة قضايا
الصناعة والتنظيم ،فكانت البداية يف القرن العشرين إثر تلك الدراسات والتجارب اإلمربيقية اليت قدمتها العديد من املدارس
واملراكز البحثية يف املدرسة الغربية منها:
 /-1تجارب المدرسة العلمية للعمل ( :التيلورية)
تقوم اإلدارة العلمية لتنظيم العمل على جمموعة من املبادئ اليت أستطاع تايلور ومن معه صياغتها إثر تلك التجارب اليت قاموا هبا يف جمال
التنظيم والعمل ،فقد اهتم (فريدريك تايلور) بدراسة واهتم (جلربت) بعالج مشكلة التعب وختفيض اجلهد ،أو دراسة احلركة  ،بينما اشتهر
(جانت) بنظام املكافآت وبطاقات خاصة لسري العمل مازالت تستخدم حىت اآلن بتوزيع بطاقة لكل عمل وعامل وآلة  ،وميكن تلخيص أهم
املبادئ اليت قامت عليها هذه املدرسة كما يلي:

 تطبيق مبادئ اإلدارة العلمية . العمل بنظام األجر بالقطعة . مبدأ الرتشيد والعقالنية بالنسبة لإلدارة. رفع أجور العمال وخفض تكلفة اإلنتاج. وضع الرجل املناسب يف املكان الصحيح مع مداومة تدريبه وتوجيهه واختباره. هتيهة جو من التعاون الودي بني اإلدارة والعمال وبث روح الفريق بينهما. احلر على اختيار العامل واختباره وتعاونه مع زمالئه واحرتامه للعمل واملسؤولية والضبط واجلزاء  ،مع اإلميان بالعمل واملكافهةاجملزية )1(.أما التجارب اليت قامت عليها هذه املدرسة فهي كاآليت :

التجربة األولى:
قام تايلور بتقسيم العمل إىل مراحل جزئية بسيطة تقلل من جهد العامل وتزيد من قدرة إجنازه للعمل حىت حيصل على أجر يومي
مشجع،كما ويزيد من جمرد سد الرمق ،وإزاء هذه التجربة توصل تايلور إىل نتائج مشجعة ،كما حتصل العمال على أجور مشجعة)2(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1د /قباري محمد إسماعيل :مدخل إلى علم االجتماع المعاصر ،منشئة المعارف ،اإلسكندرية،ص.262 :
( -)2نفس المرجع :ص.263 :

التجربة الثانية:

كان اهلدف من هذه التجربة هو دراسة اإلنتاج أو األجر بالقطعة ،وذلك بتحديد صلة العامل باألجر أو أثر اإلنتاج على
قيمة األجر ،وقياس أثر زيادة األجر على سيكولوجية العمال ورفع روحهم املعنوية  ،كما كانت هذه التجربة لدراسة الزمن
املستغرق يف عملية اإلنتاج ،أي دراسة الوقت بالنسبة لألجر ولإلنتاج بالقطعة ،واستنتج تايلور من هذه التجربة أن العمال هم
أألدوات احلقيقية لإلنتاج واألرباح  ،وهم مصدر التخطيط والتنفيذ  ،كما أهنم مصدر كل تنظيم أو إشراف ويف هذا الصدد
يقول تايلور ":أستطيع أن أمنع العامل من التكاسل ولكين ال أستطيع إطالقا أن أمنعه من الراحة " ،فجهل اإلدارة وعدم معرفة
املهندسني بكمية العمل أو إنتاجية الواجب إنتاجها هو الدافع احلقيقي إلفالس كل مشروع.
وكان هذا هو السبب اجلوهري واحلاسم يف فهور مدرسة اإلدارة العلمية حلل مشكالت العمل وبلورة كل نزاع ،حيث ينشب
اخلالف بني اإلدارة والعمال ،فتبدأ حالة من التمرد وعدم التعاون اليت قد تؤدي إىل الصراعات واإلضرابات احلادة  ،وبطريقة
تايلور لقياس احلركة استطاع باستخدامها أن يزداد اإلنتاج حىت الضعف  ،وباستخدام نفس املوارد املادية والبشرية  ،ويسمى هذا
النظام أو طريقة الدفع بالقطعة  ،كما قام تايلور بقياس كمية العمل النمطي اليومي اليت يتطلبها العمل يف شكل منتظم ويف
صورة عادلة ال تغضب العامل أو تقلل من قابليته للعمل وبذلك وضع تايلور لكل عامل نظاما ثانيا للعمل ووقتا كافيا للرتويح ،
مؤقت يزداد كلما شعر العامل براحة )1(.
التجربة الثالثة:

ختص هذه التجربة حتسني أدوات العمل حيث يرى تايلور أن حتسني أدوات العمل هي أحسن وسيلة لرتشيد اإلنتاج  ،مبعىن أن تكنولوجيا
العمل املتقدمة هي السبب املباشر الذي يرفع من اإلنتاج كما وكيفا ،وقد رأى تايلور أن أستخدم جاروف كبري احلجم ثقيل احلمل يسبب
اإلجهاد للعا مل  ،فيزيد فرتات الراحة الطويلة  ،وهلذا عمد تايلور إىل استخدام جاروف صغري احلجم ،فكلما كان اجلاروف قليل الثقل كلما سهل
محله فوجد أن اجلاروف الثقيل ال يسبب إال إجهادا للعامل ،كما تقل كمية اإلنتاج لدى العامل أو منطيته يف معظم ساعات هناية يوم العمل ،
حيث ختف الكمية النمطية وتقل معدالهتا  ،ولقد أدى استعمال اجلاروف املتوسط احلجم واحلمولة إىل زيادة كبرية يف معدالت اإلنتاجية طول أيام
العمل )2(.

التجربة الرابعة:
قام هبذه التجربة ( جلربت) حيث تدور رحى هذه التجربة حول احلركة والزمن  ،إي أن دراسة الوقت وحدها ال تكفي بل جيب تقليل احلركة
حىت ميكن االستفادة من الوقت ختفيض اجلهد  ،فاستخدم (جلربت) احلركات اليت تسبب عطل العمل وضياع الوقت واجلهد ،حيث أزداد إنتاج
العامل بتقليل احلركات الزائدة وغري املطلوبة  ،مما يزيد من نشاط العامل ويسهل من مهمته مع حذف احلركات غري الضرورية  ،فاهلدف من هذه
الدراسة هو اقتصاد يف جمهود العامل الضائع  ،واالنتفاع من وقته وجهده وذلك بتقليل حركاته أو تعديلها أو حىت تبسيطها وتنميطها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1نفس المرجع:ص.264:
( -)2نفس المرجع:ص.265:

التجربة الخامسة:
يف هذه التجربة قام تايلور بدراسة ما يلي:
 مبدأ حتسني فروف أو شروط العمل وهو أحد مبادئ اإلدارة العلمية . الشروط الصحية للعمال داخل املصنع . تقليل وقت العمل ،إجياد فرتات للراحة.فبد أن درس تايلور فروف مصنع الصلب للعامال ت لصناعة (الرمبيالت) اليت تدور بفضل االستناد إىل (بلى العجالت) والظروف الصحية داخل
املصنع ،ووجد ضرورة االهتمام بتقليل وقت العمل مع توفري اجللسة املرحية لكي ال تصاب العاملة أثناء عملها بالتعب واإلجهاد  ،وحتتاج هذه
العملية إىل دقة ومهارة وقوة إبصار مع تركيز حاسة اللمس ملعرفة اخلدوش أو الشقوق اليت تسبب خشونة السطح اخلارجي لكل (بلية)  ،بعد ذلك
قام تايلور بتقليل ساعات العمل وختفيض الوقت من ( )10ساعات إىل ( )9.30ساعات ونصف  ،فوجد إن العامالت قمنا بنفس اإلنتاج  ،مث
خفض تايلور ساعات العمل إىل ( )9فقط فحصل على نفس اإلنتاجية رغم أن أجر العامالت مل يقل بتقليل ساعات العمل  ،إال أن تايلور وجد
أن اإلرهاق والتعب والعصبية كانت هي النتائج الطبيعية لتقليل ساعات العمل  ،نظرا للملل والسآمة وحاالت التوتر اليت قد تنتج عن العمل

الروتيين املستمر  ،حيث أن تايلور مل يكن يشجع العامالت على الكالم أثناء العمل  ،فيتعمد أن جيلسن متفرقات  ،كما أقرتح تايلور بأن تعطى
للفتيات العامالت فرتات للراحة بعد كل ساعة وربع من العمل املتصل  ،كما طبق نضام أجر القطعة املتغرية  ،وقد كان من نتائج هذه التجربة ما
يلي:
 ارتفاع ملحوظ يف أجور العامالت . شعور العامالت بالرعاية. أدى ختفيض ساعات العمل إىل زيادة ملحوفة يف اإلنتاجية العامة للمصنع)1(. اخنفاض تكاليف التفتيش واملراقبة واملتابعة على البلى أدى بالعامالت بالشعور باألمن الداخلي. تقليص عدد العامالت يف القسم الواحد من  120عاملة إىل  45عاملة .وهذا ما يسمى بعملية التنظيم العلمي للعمل وترشيده لإلنتاج واألجر وتقليل ساعات العمل  ،مع دفع األجر العادل واحلافز املشجع.

 -/2دراسات وتجارب هاوثرون( :التون مايو)
هي امتداد لتلك الدراسات والتجارب اليت قام هبا ( فريدريك ونسلو تايلور) حول الظروف الفيزيقية واملادية واليت تؤثر على شخصية العامل
من جهة ومن جهة أخرى تؤثر على إنتاج أو مردود التنظيم  ،ويعترب (إلتون مايو) من أبرز الباحثني الذين تطرقوا إىل اجملال السلوكي واالجتماعي ،
فقد رأى إلتون مايو بأن العوامل الفيزيقية واملادية  ،هلا تأثري كبري يف الشخصية وإدراك العمال ،فقد قام بالعديد من األحباث والدراسات حول
التعب واإلجهاد والتوافق واالستقرار الصناعي بعيدا عن صراعات العمل  ،األمر الذي دفعه إىل أن يعلن ضرورة التأكيد على الشروط الفيزيقية
للعمل ؛ كاإلضاءة واحلركة والتهوية وزيادة فرتات الراحة وتقليل ساعات العمل ،وبعد جتارب متعددة يف هذا الصدد أتضح له أن العمال ال يعملون
كأفراد بل كجماعات  ،فالعمل الصناعي هو يف حقيقة أمره نشاط مجعي)2(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1نفس المرجع:ص.266:
( -)2نفس المرجع :ص-ص268-267 :

وهلذا طهرت ما يسمى مبدرسة العالقات ا إلنسانية واليت هتتم باجلانب الروحي واإلنساين للفرد العامل الذي له شخصيته اليت متيزه ،فكان هذا بداية
الدراسات يف جمال التغري التنظيمي أو دراسة اجلماعات غري الرمسية يف التنظيمات احلديثة  ،فلقد أدرك (إلتون مايو) كيف يلقى جو املصنع على
قرار اجلماعة وعلى سلوك ا ألفراد خمتلف اآلثار واالنطباعات اليت تفرض نفسها على إدراك العامل أو حركته داخل إطار جماله احليوي وما يعرتضه
من صعوبات أو تصورات قد تقف حجر عثرة إزاء تقدمه وبلوغ أهدافه  ،على اعتبار النظرة الصورية القائلة بأن كل إنسان طبيعي يعمل داخل
إطار احلياة  ،إمنا خيضع لشروط حتمية هي شروط اجملال البيهي ومدى تفاعله أو تكيفه وتوازنه يف جمال فيزيقي  ،وقد تكون له مواقفه االجتماعية
مما يكون له رد فعله على صحة العامل النفسية عن طريق حتسني فروفه االجتماعية )1(.
فلقد أثبت إلتون مايو وجود معامل أالرتباط املؤكد واملرتفع بني فروف العامل االجتماعية وزيادة أو اخنفاض معدالت اإلنتاجية  ،كما تتغري هذه
اإلنتاجية مع تغري مواعيد الراحة والرتقية والتوقف عن العمل  ،كما أثبت أيضا أن زيادة التماسك العضوي بني اجلماعات الصناعية الصغرية
واملنتجة إمنا تتأثر بتغري شكل السلطة أو اإلدارة أو التنظيم  ،فاملشاركة يف القرار إمنا تتيح للجماعة املنتجة فرصة التماسك والتعاون اليت تزيد من
قوة التضامن  ،مما يغين عن اإلشراف ويقلل من تكاليفه  ،لذا قام مايو بتجارب علمية وعملية وفق املنهج التجرييب العلمي سوف نتطرق إليها فيما
يلي :

التجربة األولى:
أجريت هذه التجربة يف شركة وسرتن إلكرتيك وذلك الكتشاف العالقة بني الكفاية اإلنتاجية واإلضاءة وذلك على ثالث ورش أو أقسام داخل
املصنع  ،ولقد حقق هذا التقسيم الكثري من النتائج اليت أفهرت بوضوح أن درجة الرضا عن العمل وكفاية العامل اإلنتاجية  ،إمنا تتأثر كل منها
بالكثري م ن العوامل اليت ميكن تقسيمها هي األخرى إىل عوامل بيهية وخارجية وداخلية بالنسبة لبيهة العمل  ،مبعىن أننا نرى أن هذه العوامل ميكن
أن نردها إىل ثالث جمموعات يتأثر هبا اإلنتاج هي:
 العوامل البيولوجية. العوامل السيكولوجية :كالدوافع واحلوافز املشجعة. العوامل االجتماعية.وتؤثر كل هذه العوامل يف سلوك العامل  ،كما حتدد شخصيته وتنظم إنتاجيته ،وكان اهلدف هو إثبات وجود عالقة ضرورية بني قوة اإلضاءة
والكفاية اإلنتاجية للعامل  ،واستخدم املنهج التجرييب يف هذه التجربة حيث قسمت فيها جمموعات العمال إىل جمموعة جتريبية وتعمل حتت إضاءة
متغرية  ،وجمموعة ضابطة وتعمل حتت إضاءة ثابتة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1نفس المرجع :ص-ص.270-269 :

ولقد توصل مايو من خالل هذه التجربة إىل أن اإلنتاج ال يتماشى أو يتأثر بتوزيع كمية اإلضاءة بقدر ما يتماشى مع احلالة النفسية اليت ترتبت
على طمأنينة العامل فيشعر بالرضا ويزيد من جهده وإقباله على العمل يف فروف أفضل وأكثر إضاءة  ،على الرغم من أن درجة اإلضاءة مل تتغري
يف بعض احلاالت  ،إال أن معدالت اإلنتاجية كانت يف الزيادة املستمرة  ،فليس املهم هو كمية اإلضاءة وإمنا يعتمد اإلنتاج على احلالة املزاجية
واالستعداد النفسي ومدى اإلقبال على العمل  ،وهذا هو السبب اجلوهري يف زيادة الكفاية اإلنتاجية )1(.

التجربة الثانية:
استمرت هذه التجربة من سنة  1927إىل غاية  1932وذلك لتصميم جدول العمل واختبار درجة الكفاية اإلنتاجية  ،حيث قامت سلسلة
من التجارب على عدد معزول من العمال  ،فتخيلوا أهنم ميكنهم السيطرة متاما على العمل وفروفه ،وروعي أن يكون العمال على درجة واحدة
من املران واخلربة  ،وكانت األهداف احلقيقية هلذه التجربة هي قياس درجة إنتاج العاملة قبل دخوهلا غرفة االختبار مع حساب أجرها ودراسة
حالتها الصحية وأثرها على سرعة الكفاية اإلنتاجية

وقسمت هذه التجربة إىل ثالث فرتات :

الفرتة األوىل:
بدأت ما بني  1927/04/24وانتهت يف ماي من نفس السنة .

الفرتة الثانية:
بدأت يف  1927/05/10وانتهت يف /11يونيو من نفس السنة اعتادت العامالت يف هذه الفرتة على طريقة روتينية لتسجيل البيانات.

الفرتة الثالثة:
بدأت من /13يونيو 1927/وانتهت يف /6أغسطس من نفس السنة ويف هذه الفرتة انتظمت العامالت يف شكل جمموعة منفصلة حلساب
األجر على أساس القطعة  ،ولقد الحظ إلتون مايو يف التجربة األوىل أن عدد العمال املختارين هو سبب فشلها  ،وهلذا روعي يف التجربة الثانية
أن يكون عدد العمال أقل حىت ميكن التحكم يف سلوك العمال أثناء التجارب  ،فاختار مايو وزمالؤه عاملتني ممن ينشطن يف تركيب أجزاء (
السوفونات) وعهد إليهما اختيار أربعة أخريات ليزامنهما أثناء مراحل التجربة يف الدخول إىل غرفة االختبار  ،وعليه أصبح عدد الفتيات الالئي
جترى عليهن التجربة ستة عامالت  ،جيلسن إىل مائدة مستطيلة يف حجرة خاصة ومعهن مالحظ يسجل ويراقب ومعه من يساعده يف الكتابة
على اآللة الكاتبة لتسجيل معدالت اإلنتاج الدورية اخلاصة بالفتيات  ،بشرط أن يكون املالحظ ودودا يف معاملته للعامالت حىت يوجههن يف رفق
كما ويستمع إىل مشكالهتن  ،واملطلوب منهن مجيعا إهناء تركيب جهاز مؤلف من ()40قطعة  ،وحتاول الفتيات تركيب أجزاء هذا اجلهاز اليت
تأيت إليهن يف سرعة على صواين متحركة ،ويف خفة ملحوفة قامت كل فتات برتكيب قطع اجلهاز  ،حيث تقيس آلة حاسبة  ،حتسب اإلنتاج
الكلي بالساعة  ،ولقد قام املختصون بإجراء تعديالت وتغريات على التجربة)2(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1نفس املرجع:

.270-269 : -

( -)2نفس املرجع:

.271 : -

وخالل هذه الفرتات الثالث خلص مايو غلى إحداث متغريات ضرورية قبل القيام بالتجربة احلقيقية على فرتات الراحة  ،حيث أنتجت الفتيات
وهن فرادى طوال الفرتة األوىل والثانية حوايل  240جهاز يف األسبوع وذلك يف  48ساعة عمل  ،وال تعطى أوقات راحة أثناء العمل  ،ويف القرتة
الثالثة قدرت أجور الفتيات على مجلة إنتاجهم كمجموعة واحدة فزاد اإلنتاج وهن كمجموعة أكثر من إنتاجهن منعزالت.

الفرتة الرابعة:
واستمرت مخسة أسابيع ابتدأت من  8أوت عام  1927وانتهت يف 10سبتمرب من نفس السنة  ،تغريت فرتات الراحة وتعددت الراحات
القصرية أثناء حاالت اإلجهاد ،فكانت الساعة العاشرة صباحا والثانية بعد الظهر ،هي أفضل فرتات الراحة  ،وحني أعطيت الفتيات هذه الراحات
اجلزئية القصرية زاد إنتاج العامالت .

الفرتة اخلامسة:
بدأت هذه الفرتة يف  16سبتمرب  1927وانتهت يف 8أكتوبر من نفس السنة  ،حيث زادت أوقات الراحة من مخس دقائق كل مرة إىل عشرة
دقائق فزاد اإلنتاج بزيادة الراحات)1(.

الفرتة السادسة:
بدأت هذه الفرتة من عشرة أكتوبر  1927حىت مخسة نوفمرب من نفس السنة  ،أعطيت للفتيات ستة فرتات للراحة كل منها مخسة دقائق
فتحسن معدل اإلنتاج وأستمر يف الزيادة .

الفرتة السابعة:
بدأت يف سبعة نوفمرب  1927وانتهت يف  21جانفي  1928ويف هذه الفرتة عدل نظام فرتات الراحة حسب رغبة العامالت  ،وأصبحت
الراحة اختيارية بدل من راحة إدارية مفروضة على حنو إستاتيكي وجربي  ،كما أدخلت فرتتان للراحة إحدامها عشرة دقائق يف فرتة ما بعد الضحى
 ،واألخرى مخسة عشر دقيقة يف الفرتة املسائية.

الفرتة الثامنة:
بدأت جتارب الفرتة الثامنة من 23جانفي  1928مث انتهت يف عشرة مارس من نفس السنة  ،بدأ فيها اخلرباء باالجتماع بالعامالت عرضوا
عليهن تغيري مواعيد احلضور واالنصراف  ،وتقليل يوم العمل باالنصراف الساعة الرابعة والنصف بدال من الساعة اخلامسة مساء  ،ومع ذلك مل
هتبط اإلنتاجية وزاد معل اإلنتاج يف الساعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( -)1نفس المرجع :ص-ص272 :

الفرتة التاسعة:
بدأت يف 12مارس  1928وانتهت يف أوائل أفريل من نفس السنة  ،حاول القائمون على التجربة أن ينقصوا من إمجايل ساعات العمل
اليومي  ،فأنقصوا يوم العمل مبقدار نصف ساعة أخرى ،على أن تنصرف العامالت يف الساعة الرابعة متاما  ،بدال من انصرافهن يف الرابعة
والنصف  ،مع استخدام أوقات الراحة يف الفرتة السابقة واختارت العامالت أن يبدأ يوم العمل بتأخري نصف ساعة  ،على أن خيرجن على الساعة
الرابعة والنصف وفضلن احلضور متأخرات نصف ساعة على االنصراف املبكر  ،وكان من نتيجة هذا النظام اجلديد أن زاد معدل اإلنتاج يف
الساعة بينما أخذ معدل اإلنتاج الكلي يف االخنفاض  ،فاخنفضت األجور بالنسبة لكل العامالت.

الفرتة العاشرة:
بدأت يف 9أفريل عام  1928وانتهت يف  30يونيو من نفس السنة  ،حاول يف إثرها القائمون عالج كل املشكالت فاحتفظوا بنظام جدول
العمل يف الفرتة السابقة مع احتفاظ العامالت بفرتات الراحة واحدة يف الصباح وقدرها  25دقيقة والثانية يف املساء ومداها عشرة دقائق  ،مع
الك شف الطيب على العامالت مما كان له رد فعله النفسي  ،فارتفع معدل اإلنتاج  ،ولقد سهلت الفتيات عن السبب يف زيادة اإلنتاج فقلن أن
العمل يف غرفة االختبار مريح  ،كما توجد حرية أكرب لعدم وجود ورؤساء أو إشراف مباشر ،فظهرت املهارات الفردية دون أن تتقيد بنشاط
اجلماعة أو إنتاجها الكلي.

الفرتة احلادية عشر:
بدأت هذه الفرتة من  2يوليو  1928وانتهت يف أول سبتمرب من نفس السنة  ،حاول على إثرها القائمون على التجربة أن تكون أيام العمل
األسبوعية مخسة أيام فقط  ،مع منح العامالت عطلة السبت واألحد على أن تستمر أوقات الراحة كما هي  ،وعلى الرغم من اخنفاض ساعات
العمل مبعدل  ، / 13.2إال أن معدل إنتاج العامالت يف الساعة قد زاد )1(.

الفرتة الثانية عشر:

بدأت هذه الفرتة يف  3سبتمرب  1928وانتهت يف  24نوفمرب من نفس السنة اكتسبت فيها العامالت كل املميزات يف الفرتات السابقة ،
وذلك بدون راحة أثناء أوقات العمل  ،كما كان احلال يف الفرتة الثانية  ،حيث استمر العمل  48ساعة يف األسبوع  ،مما أثار الشعور بالتمرد
والشكوى واإلجهاد بني العامالت وفهر اإلبطاء املتعمد  ،حىت تقتنع اإلدارة مبزايا فرتات الراحة  ،وكان من نتيجة إلغاء الراحات هبوط مؤشرات
اإلنتاج.

الفرتة الثالثة عشر:
بدأت من  26نوفمرب  1928وانتهت يف  29يونيو من نفس السنة وهي آخر فرتة من هذه التجربة  ،رحبت فيه الفتيات بإعادة جدول
العمل الذي طبق عليهن يف الفرتة السابقة  ،وعادت إليهن حقوقهن يف فرتات الراحة يف هذه الفرتة  ،حيث رحبت الفتيات بعودة الراحات
وانعكست على مشاعرهن  ،فاجتهت مؤشرات اإلنتاج ثانية إىل الزيادة املستمرة والسريعة.
ـــــــــــــــــ ـ
( -)1نفس املرجع:
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نتائج التجربة:
 تأثري فرتة الراحة يف غرفة االختبار أثر على إنتاجية العامالت فاخنفضت نسبة الغياب وزادت معدالت اإلنتاجية  ،كما زادت رغبةالعامالت يف العمل داخل غرفة االختبار .
 أمهية العامل السيكولوجي وأثر الروح املعنوية املتزايد على معدالت اإلنتاجية  ،فلقد بلغ إنتاج كل فتاة إىل جتميع ( )3000جهاز يفاألسبوع وذلك راجع إىل إعطاء العامالت حرية احلركة وحرية اختيار طريقة العمل املناسبة بال رئيس أو إشراف )1(.

التجربة الثالثة:
كان اهلدف من هذه التجربة هو إجياد العالقة بني كمية األجر وإنتاجية الفرد  ،إي اكتشاف معامل االرتباط الذي يربط األجر باإلنتاج  ،وقد
لوحظ يف هذه التجربة أن زيادة اإلنتاج ال ترجع إىل جمرد تغري يف فروف العمل وحدها أو تعديل األجور فقط  ،بل ترجع إىل تغيري يف أمناط
العالقات اإلنسانية  ،ولكن األمر الذي يراد البحث عنه جتريبيا هو حتديد مدى تأثري مقدار األجر على كمية اإلنتاج  ،وإىل أي حد تتأثر زيادة
اإلنتاجية مبتغريات تتعلق مبؤشرات الصعود أو اهلبوط يف كمية األجر  ،ومدى ربطه بكم اإلنتاج  ،وهلذا أستخدم املنهج التجرييب يف هذه التجربة

ومر بثالث فرتات طبقت على جمموعات ضابطة وجتريبية  ،وأفهرت التجربة نتائج جيدة وإجيابية يف الفرتة الثانية من التجربة  ،بعد أن تأقلم
العامل على فروف العمل اجلديدة بعد مرور فرتة األساس مث دخوله إىل الفرتة الثانية وهي فرتة التجربة نفسها  ،كما لوحظ ارتفاعا واضحا يف
اإلنتاج بعد إدخال فرتات الراحة  ،ومل تثبت التجربة ارتفاع معدالت اإلنتاج بسبب األجر وحده  ،بل إن هناك الكثري من األسباب اليت تتضافر
من أجل زيادة اإلنتاجية )2(.

التجربة الرابعة:
بدأت هذه التجربة من سبتمرب  1928إىل غاية فيفري  1929يف مصانع هاوثرون  ،حيث ركزت هذه التجربة على دور املقابلة يف معرفة
ارتفاع وهبوط الروح املعنوية  ،عن طريق االتصال املباشر بالعمال  ،حيث أجريت املقابلة على  160عامل يعربون عن فهة ممثلة لقسم التفتيش
وهو أحد أقسام اإلنتاج  ،لقد جنح نظام املقابلة كطريقة للحصول على معلومات وحقائق خاصة بتدريب رؤساء العمال وتوجيه اإلدارة املتوسطة
حىت تتقارب وجهات النظر بني العمال واملالحظني واقتناع كل منهم بدور اآلخر  ،مما يؤكد جناح منهج أو أسلوب املقابلة للحصول على
معلومات وبيانات قد تستفيد منها اإلدارة  ،فتحدث التغيري املباشر يف نظم التدريب والتوجيه املهنيني)3(.

ــــــــــ
( -)1نفس املرجع:
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( -)2نفس املرجع:
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( -)3نفس املرجع:
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التجربة اخلامسة:
اهلدف من هذه التجربة هو دراسة السلوك اجلماعي وأثره على اإلنتاجية  ،حيث وجد القائمون على التجارب أن معدالت اإلنتاج مل تكن
تتأثر باألجور وحدها أو رفع الروح املعنوية  ،فاجته البحث حنو فرض آخر هو السلوك اجلماعي ومدى تأثريه – التكامل -بني اجلماعة اإلنتاجية
الصغ رية يف الزيادة الكيفية والكمية لإلنتاج  ،وقد كشفت التجربة عن وجود رغبة مجاعية ملحة لتكوين مجاعات أو تنظيمات غري رمسية  ،وحاول
القائمون على جتارب هاوثرون احلصول على نتائج علمية تكشف عن طبيعة السلوك اجلمعي  ،فاستخدم منهج املالحظة الذي كان له دور على

نفسية ال عامل وهبوط إنتاجيته  ،كما أن معدل إنتاج اجلماعة يكون كبريا خالل الساعات األوىل من الصباح  ،مث يأخذ هذا املعدل يف اهلبوط
واالخنفاض يف األيام األخرية من األسبوع  ،حيث يقوم العامل بكل ما هو مطلوب منه أن يؤديه  ،مث يأخذ إنتاجه يف االخنفاض يف الساعات
األخرية من العمل  ،حيث يظهر تباطؤ العمال  ،ولقد أثبتت التجربة ميل العمال إىل تكوين تنظيمات غري رمسية  ،كما أثبت (ستوجدل) وجود
معامالت اقرتان وارتباطات جوهرية تربط بني السلوك اجلماعي ومستوى أو أداء العمل )1(.

التجربة السادسة:
قام هبذه الدراسة الباحث (رينقلمان) ( )1913وذلك للمقارنة بني األداء الفردي واألداء اجلماعي جملموعات تتكون من (9 – 7 – 5
)أشخا

من خالل لعبة شد احلبل اليت تسجل قوة الشد بالكيلوغرام  ،وقد وجدت نتائج الدراسة أن معدل شد احلبل يتناقص كلما زاد عدد

اجلماعة  ،حيث كان معدل شد الفرد الواحد  68كلغ بينما اخنفض هذا املعدل للمجموعات ( )9 -7 – 5فيصبح ( ) 36 – 47 – 52
على التوايل)2(.

التجربة السابعة:
قام هبا الباحث (شاو) سنة  1932ملقارنة األداء الفردي مع األداء اجلماعي جملموعات من أربع أشخا

خالل مهمة تتطلب حل مشكلة

تستخدم املتاهات  ،وذلك ملعرفة قدرة األفراد واجلماعات حلل املشكالت والوقت املستغرق يف ذلك  ،وقد وجد شاو أن ثالثة أفراد من أصل 20
فردا استطاعوا حل املشكلة  ،بينما استطاعت مخسة جمموعات حل املشكلة مما يعين أن اجلماعات كانت أكثر فعالية يف حل املشكلة من األفراد
من حيث عدد األخطاء املرتكبة والزمن الالزم حلل املشكالت  ،ولكن نتائج دراسة شاو انتقدت ألهنا أعطت نفس الوقت للمجموعات مما
أعطت لألفراد  ،مما ضاعف من جهود اجلماعة مقابل األداء الفردي  ،وبأ العلماء باملطالبة بضرورة مقارنة معدل األداء الفردي يف اجلماعات مع
معدل أداء األفراد)3(.
ـــــــــــ
( -)1نفس املرجع:

.276-275 : -

( -)2عدنان يوسف العتوم  ،علم النفس اجلماعة( مناذج نظرية وتطبيقية عملية ،مكتب اجلامعة. 85: ،2002 ،
( -)3نفس املرجع:

. 86-85 : -

الدراسات العربية حول العمل اجلماعي ودوره يف حتسني املردود الدراسي:
الدراسات يف جمال التغري التنظيمي وخاصة موضوع العمل اجلماعي قليلة جدا وبل وتكاد تكون نادرة وذلك نظرا إىل العديد من العوامل
كصعوبة ضبط املتغريات ومنط اإلدارة السائد املعقد والكالسيكي باإلضافة إىل ضعف املؤسسات البحثية كمراكز البحث واجلامعات وبعدها عن
اجمل ال االمربيقي للمؤسسات مهما كان شكلها وجماهلا  ،إال أن هناك بعض احملاوالت لدراسات قام هبا بعض الباحثني حول اجلماعات الرمسية
وغي الرمسية ودور فرق العمل سوف نتطرق إليها :

الدراسة األوىل:
قام هبذه الدراسة اإلمربيقية الدكتور سعيد حممد عثمان جبامعة املنوفية مبصر سنة  2006واملوسومة " بسيكولوجية التوافق املهين للعامل" تتناول
هذه الدراسة العالقة بني املكانة السوسيومرتية للعامل وتغيبه عن عمله ،يف عدد من املتغريات منها  :مكانة العامل بني زمالئه وغيابه عن عمله
وعالقته بالتوافق املهين .

أمهية الدراسة:
 التعرف على أمهية مكانة العامل بني زمالئه وأثر ذلك على االنتظام يف العمل واليت ميكن التوصل إليها بأدوات البحث املستخدمة،والوقوف على دافع التحرك الداخلي ( احلراك املهين) داخل حدود املصنع مباله من أثر اقتصادي واجتماعي على العامل.
 مدى ارتباط مكانة العامل بني أقرانه بتوافقه املهين مع عمله . دراسة الفروق بني مجاعيت قليلي وكثريي التغيب يف املكانة السوسيومرتية بني زمالئه والرضا عن العمل  ،التوافق العام واملهين  ،وكذا الرضاعن العامل من وجهة نظر رئيسه املباشر مستخدما يف ذلك مقاييس صادقة ومقننة سبق تطبيقها على عينة مشاهبة لعينة البحث.
 يقدم البحث مقياسا لتقدير املستوى االجتماعي الثقايف واالقتصادي واملهين للعامل املصري يف الصناعة  ،احتوى على أربعة أبعادأساسية منقسمة غلى سبعة أبعاد فرعية هبا  89مفردة.
 يساهم البحث يف زيادة اإلنتاج ورفع مستوى العمل والعمال بالتعرف على الفروق يف العالقة االرتباطية بني املتغريات لدى عينيت قليليوكثريي التغيب  ،حىت ميكننا من دراسة تلك الفروق والوقوف على أهم األسباب والعوامل اليت أدت إليها وكيفية التغلب عليها  ،وقد
اختار الباحث عينات من ذوي التغيب الكثري والقليل من العمالة العادية بقطاع الغزل والنسيج بكفر الدوار يف ثالثة مواقع إنتاجية هي:
أ -شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار.
ب -شركة مصر صباغي البيضا.
ت -شركة مصر للحرير الصناعي)1(.
ــــــــــــــ
( -)1د /سعيد حممد عثمان  :علم النفس الصناعي  ،سيكولوجية التوافق املهين للعامل (درسة ميدانية ،تقد م أ.د /حممد نصر مهنا،مؤسسة شباب اجلامعة  ،جامعة املنوفية ،
اإلسكندرية . 23- 22 : - :2006،

أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل :
 دراسة العالقة بني املكانة السوسيومرتية لقليلي وكثريي التغيب ومدى توافقهم العام واملهين . دراسة الفروق بني مجاعيت قليلي وكثريي التغيب يف املكانة السوسيولوجية  ،الرضا عن العمل  ،التوافق العام واملهين  ،الرضا عن العاملمن وجهة نظر رئيسه املباشر.
 -بيان الفروق يف العالقة اإلرتباطية بني عينيت الدراسة  ،باإلضافة إىل العينة الكلية للمواقع الثالث للتعرف على البناء الداخلي للجماعة.

فرضيات البحث:
اعتمد الباحث يف دراسته على فرضيتني:
أ -يوجد ارتباط موجب بني املكانة السوسيومرتية للعامل وبني التوافق املهين عند مجاعيت قليلي وكثريي التغيب يف التوافق العام واملهين
والرضا عن العمل .
ب -هناك فروق دالة إحصائيا بني مجاعيت قليلي التغيب وكثريي التغيب يف املكانة السوسيومرتية كما يقيسه --- :مقياس القبول والنبذ
االجتماعي.
 مقياس التوافق العام واملهين. -مقياس الرضا عن العامل )1(.

املقاييس واألساليب اإلحصائية:
أ -مقياس القبول والنبذ من إعداد الدكتور عباس عوض .
ب -مقياس الرضا عن العمل قام بوضعه لفيف من األساتذة جبامعة منسوتا وأعده الدكتور عباس عوض.
ت -مقياس الرضا عن العامل  :قام بوضعه لفيف من األساتذة جامعة منسوتا.
ث -مقياس التوافق العام واملهين :وضعه هيوم وأعده عباس عوض .
ج -استمارة املستوى االجتماعي الثقايف واالقتصادي  ،واملهين للعامل املصري يف الصناعة :من إعداد الباحث.

ب – األساليب اإلحصائية:
-

حساب معامل االرتباط بطريقة بريسون من القيم اخلام.

-

اختبار (ت) لداللة الفروق.

-

مقياس ( )vلتحليل التناسيب .

-

استخدام (ش) العامل املشرتك بني مدى االرتباط بني الظاهرتني  ،الغياب الفروض .

-

استخدام معامل االغرتاب (غ) للعالقة بني فاهرتني ونسبة الثقة يف معامل االرتباط)2(.

ـــــــ
( -)1نفس املرجع.24:
( -)1نفس املرجع.28:

 العينة:استخدم الباحث العينة املقصودة  ،حيث قام بتجميع أيام االنقطاع بدون إذن لكل من أفراد العينة خالل ثالث سنوات

( -2000

 )2003-2002 /2002-2001/2001وقدرها ( )282عامال )132( ،عامال من كثريي التغيب ( )150عامال من قليلي التغيب على
مستوى املواقع الثالث  ،ومن هذه العينة اختذ الباحث عينة البحث األساسية حيث بلغت ( )180عامال يعملون بثالث قطاعات
إنتاجية كربى  ،تكونت هذه العينة من جمموعتني بكل موقع بواقع ( )30عامال من قليلي التغيب  ،وقد حددت ممن يتغيبون بدون إذن
ثالثة أيام على األكثر سنويا  ،ومن كثريي التغيب ممن يتغيبون أكثر من ثالثة أيام حصل الباحث على ( )30عامال يعملون بنظام
الورديات  ،فروف عملهم بكل وحدة متشاهبة  ،أعمارهم ليست واحدة وكذلك وفائفهم ( تدخلت مدة اخلدمة لتحديد املوقف
الوفيفي ) وكذلك املوقف التعليمي واالجتماعي واالقتصادي واملهين ألفراد العينة)1(.

نتائج الدراسة:
حسب فرضيات الدراسة فإن الباحث توصل إىل ما يلي:
 -1باستخدام األساليب اإلحصائية يف معاجلة الفرق بني مجاعيت قليلي وكثريي التغيب باملواقع الثالثة (أ – ب ج ) والعينة الكلية هلذه
املواقع فقد توصل الباحث  ،إىل أنه ليس كل مقبول راض عن عمله والنبذ ليس شرطا كافيا يف عدم رضا العامل عن عمله والتمسك به
.
 -2أنه باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة يف معاجلة هذا الفرض يف الفروق الدالة إحصائيا بني مجاعيت قليلي وكثريي التغيب يف املكانة
السوسيومرتية كما يقيسها مقياس القبول والنبذ االجتماعي يبني:
 يف املوقع (أ) الفروق ذات داللة. يف املوقع (ب) الفروق عند املقبولني غري دالة – عند املنبوذين الفروق دالة. يف املوقع (ج) عند املقبولني الفروق ذات داللة – عند املنبوذين الفروق غري دالة . العينة الكلية عند اجلماعتني  ،الفروق ذات داللة)2(.وبذلك تكون الفروق بني اجلماعتني يف املكانة فروق جوهرية وهلا داللة  ،والفروق الدالة إحصائيا بني مجاعيت قليلي وكثريي التغيب يف التوافق العام
واملهين كما يقيسه مقياس التوافق املهين:
 بالنسبة ملوقع (أ) ـ ـ ـ ـ ـ ـ حتقيق الفروق جزئيا . بالنسبة ملوقع (ب)ـ ـ ـ ـ ـ ـ حتقيق الفروق كليا. بالنسبة ملوقع (ج) ـ ـ ـ ـ ـ ـ حتقيق الفروق جزئيا. بالنسبة للعينة الكلية ـ ـ ـ ـ ـ حتقيق الفروق كلية.ـــــــــــــــــــ
( -)1نفس املرجع.222-221:

( -)2نفس املرجع.220:

 -3الفروق بني مجاعيت قليلي وكثريي التغيب يف املواقع الثالثة يف الرضا املهين كما يقيسه مقياس الرضا عن العمل فكان :
 بالنسبة للموقع (أ) ـ ـ ـ ـ ـ ـ حتقق الفرض جزئيا بالنسبة للموقع (ب)ـ ـ ـ ـ ـ ـ حتقق الفرض كليا . بالنسبة للموقع (ج)ـ ـ ـ ـ ـ ـ حتقق الفرض جزئيا. بالنسبة للعينة الكلية ـ ـ ـ ـ ـ الفروق ذات داللة.وبذلك فالفروق ذات داللة إحصائية على مستوى مواقع العينة الكلية)1(.
 -4الفروق بني عينة الدراسة يف الرضا عن العامل كما يقيسه مقياس اإلرضاء:
 املوقع(أ) ـ ـ ـ ـ ـ ـ الفروق ذات داللة. املوقع (ب)ـ ـ ـ ــالفروق ذات داللة املوقع (ج) ـ ـ ـ ـ ـ الفروق ذات داللة . العينة الكلية ـ ـ ـ ـ ـ ـ الفروق ذات داللة.وبذلك تكون الفروق بني اجلماعتني يف املكانة فروق جوهرية وهلا داللة  ،والفروق الدالة إحصائيا بني مجاعيت قليلي وكثريي التغيب يف التوافق العام
واملهين كما يقيسه مقياس التوافق املهين:
 بالنسبة ملوقع (أ) ـ ـ ـ ـ ـ ـ حتقيق الفروق جزئيا . بالنسبة ملوقع (ب)ـ ـ ـ ـ ـ ـ حتقيق الفروق كليا. بالنسبة ملوقع (ج) ـ ـ ـ ـ ـ ـ حتقيق الفروق جزئيا. بالنسبة للعينة الكلية ـ ـ ـ ـ ـ حتقيق الفروق كلية.وبذلك يكون قد حتقق الفرض بني اجلماعتني الكلية ،وعليه ميكن القول أن التغيب يف رأي الباحث سلوك شأنه يف ذلك شأن أي سلوك آخر ،
له أسبابه اليت ختتلف باختالف األفراد وبيهتهم ومن جمال إىل جمال آخر)2(.

الدراسة الثانية:
وهي مشروع الطرق املؤدية إىل التعليم العايل مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث كلية اهلندسة جامعة القاهرة  ،واملوسومة " بتكوين الفرق
والعمل اجلماعي " من إعداد األستاذ الدكتور عادل حممد زايد  ،ويعترب هذا املشروع منحة دولية متعاقد عليها من جامعة القاهرة ومؤسسة (فورد)،
ويهدف املشروع إىل رفع مهارات الطالب واخلرجني من اجلامعات املختلفة ملساعدهتم على االندماج السريع يف اجملتمع وصقل مهاراهتم مبا يتناسب
مع حاجة البحث العلمي وسوق العمل .
ـــــــ
( -)1نفس املرجع :ص.221:

( -)2نفس املرجع :ص.220:

ويشارك يف هذا املشروع العديد من اجلامعات باإلضافة إىل اجمللس القومي للمرأة ومجعية جيل املستقبل  ،ويف إطار إعداد وتطوير مقررات تدريبية
لتنمية مهارات اخلرجني قامت جلنة تسيري املشروع بتحديد املهارات األساسية الالزمة خلرجيي اجلامعة لسد الفجوة بني احتياجات البحث العلمي
واجملتمع وبني إمكانيات الطالب عند التخرج ،لذا مت التعاقد مع أساتذة متخصصني إلعداد وتدريس مقررات هتدف إىل رفع مهارات خرجيي
اجلامعات ،من خالل برامج تدريبية عدة هي:
 تنمية مهارات التفكري واإلرادة . تنمية مهارات البحث العلمي . اكتساب املهارات األساسية جملال األعمال . تنمية مهارات التدريس الثانوي . تدريب املدربني . تنمية املهارات القيادية.أما التوجه النظري املتبع (املنهج) من طرف هذا املشروع فهو نظرية إدارة اجلودة الشاملة اليت تعتمد على ما يلي :
 التطوير التنظيمي . حل املشكالت . العمل اجلماعي وفرق العمل .وقد اعتمد املشروع يف هذا اإلطار على التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتطوير وقياس العائد منه  ،ويتم تطويره من خالل تقييم كل املشاركني
بالنشاط لكل العناصر ،وتأخذ إدارة املشروع كافة املالحظات يف االعتبار عند إعادة التخطيط والتنفيذ واملراقبة والتطوير  ،ويتم هذا بصورة مستمرة
)1(.

الدراسة الثالثة:
قام بإعداد هذه الدراسة الدكتور" سامل بن سعيد القحطاين " واملوسومة " مدى استعداد املديرون الستخدام فرق العمل يف األجهزة احلكومية "
وهي دراسة استطالعية على األجهزة اإلدارية املركزية مبدينة الرياض سنة  ، 2004ولقد هدفت هذه الدراسة حتديدا إىل التعرف على مدى
استعداد مديرو األجهزة اإلدارية احلكومية يف مدينة الرياض الستخدام فرق العمل يف إداراهتم  ،كذلك حتديد أكثر وأقل مؤشرات االستعداد
الستخدام فرق العمل توفرا لدى املديرون ،كما هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى وجود عالقة ارتباطيه بني بعض اخلصائص الشخصية
للمديرين ( العمر ،املرتبة الوفيفية  ،املؤهل العلمي  ،التخصص  ،عدد املرؤوسني  ،عدد سنوات اخلربة  ،التدريب على فرق العمل ) وبني
مؤشرات استخدام فرق العمل يف إدارته  ،وكذلك التعرف على اثر تلك العوامل ( كمتغريات مستقلة) على املؤشرات ( كمتغريات تابعة) وتقد م

بعض التوصيات  ،وقد متت مراجعة أدبيات املوضوع لتحديد عدد من املؤشرات اليت على ضوئها متت دراسة استعداد املديرون الستخدام فرق
العمل .
ـــــــ ـ
( -)1أ.د /عادل حممد زايد  :تكوين الفرق والعمل اجلماعي ( مشروع الطرق املؤدية إىل التعليم العايل ،مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث  ،كلية اهلندسة  ،جامعة القاهرة،
ص.4 :

وبشكل عام توصلت الدراسة إىل أنه ميكن القول بأن لدى مديرو األجهزة احلكومية املركزية استعدادا غري عال (متوسط) الستخدام فرق العمل يف
إداراهتم  ،على أنه عند النظر بالتفصيل إىل كل مؤشر على حدة جند أن هناك استعداد عايل لدى املديرون الستخدام فرق العمل يف ادر اهتم
حسب بعض املؤشرات  ،بينما يشري بعضها اآلخر إىل استعداد متدن  ،كما فهرت بعض العالقات اإلرتباطية اإلجيابية والسلبية بني عدد من
العوامل الشخصية وبني استعداد املديرون الستخدام فرق العمل ،بينما مل يظهر أي ارتباط بني التخصص وتلك املؤشرات  ،وفهر من الدراسة أن
التغري يف العوامل الشخصية ميكن أن حيدث تغريا يف مؤشرات االستعداد الستخدام فرق العمل )1(.

اإلجراءات املنهجية املتبعة:
يتشكل جمتمع الدراسة من مجيع مديري اإلدارات باألجهزة احلكومية املركزية يف اململكة العربية السعودية  ،وهلذا اختار الباحث عينة مشلت كل
مديري اإلدارات احلكومية مبدينة الرياض  ،أما نوع العينة فقد اعتمد الباحث على العينة العشوائية العنقودية وذلك الختيار ثلث األجهزة احلكومية
تقريبا كعينة ممثلة هلذه األجهزة وقد بلغت ( )19جهازا حكوميا  ،مث مت يف مرحلة ثانية سحب عينة عشوائية مالئمة من املديرين يف هذه األجهزة
وذلك عن طريق االستعانة بغدارة العالقات العامة  ،وقد بلغ عددهم ( )400مديرا وقد مت استبعاد العسكريني من املديرين يف بعض األجهزة اليت
يوجد هبا مدنيني وعسكريني  ،يف نفس الوقت وذلك توخيا لتماثل العينة خاصة يف ما يتعلق مبصدر السلطة وبعد توزيع االستبيانات على أفراد
العينة عن طريق إدارة العالقات العامة كان العائد منها ( )354استبانه  ،وكان الصاحل للتحليل ( )348استبانه  ،أما أداة الدراسة فقد استخدم
الباحث االستمارة العادية واملكونة من ( )14مؤشرا)2(.

الدراسة الرابعة:
قام هبذه الدراسة األستاذ " أمحد حممد محيس السد يري  ،واملوسومة بـ " آراء العاملني يف القطاع اخلا

يف سلطنة عمان عن مهارات مدرائهم

يف قيادة فريق العمل " وهي رسالة مقدمة ومكملة للحصول على درجة املاجستري يف إدارة األعمال  ،باألكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل ن
اململكة املتحدة سنة  ،2010تطرق فيها الباحث إىل إشكالية حول رأي العاملني يف القطاع اخلا

العماين عن مهارات مدراهم يف قيادة فريق

العمل يف املؤسسة اليت يعملون هبا  ،كما تطرق إىل ما مدى متكن املدراء من قيادة فريق عمل يف القطاع اخلا
اكتسبوها من خالل مؤهالهتم وخرباهتم العملية .

العماين من خالل مهارات

ــــــــ
( -)1د /سامل سعيد القحطاين :مدى استعداد املديرون الستخدام فرق العمل يف األجهزة احلكومية ،دراسة استطالعية على األجهزة اإلدارية املركزية  ،كلية العلوم اإلدارية ،
جامعة امللك سعود ن الرياض  ،2004،ص.4 :
( -)2نفس املرجع  :ص-ص.4-2 :

وترجع أمهية الدراسة من خالل خلق آلية عمل تقيس مهارات املدراء يف قيادة فريق العمل  ،فهي تلقي الضوء على طبيعة بعض املهارات القيادية
اليت يقوم هبا املدراء يف املؤسسة من خالل مؤهالهتم العلمية والعملية  ،وهتدف الدراسة يف رأي الباحث على ما يلي:
 -التعرف على أداء العاملني يف القطاع اخلا

العماين عن مهارات مدرائهم يف قيادة فريق العمل  ،مما يسهم يف حتسني العمل يف املؤسسة

وزيادة إنتاجيتها.
 العرف على الفروق يف أداء العاملني يف القطاع العماين عن مهارات مدرائهم يف قيادة فريق العمل  ،واليت تعكس مدى امتالك املدراءملهارات قيادة فريق العمل من خالل مؤهالهتم العلمية وخرباهتم يف املؤسسة)1(.

اإلجراءات املنهجية:
اقتصرت الدراسة على عينة من العاملني املوففني والعمال ( )100عامل يف القطاع اخلا

يف حمافظة مسقط يف سلطنة عمان خالل الفرتة من (

 1جانفي  2010إىل غاية  1مايو من نفس السنة) كما اقتصرت الدراسة على جمموعة من املهارات اليت جيب على املدراء استخدامها يف قيادة
العاملني يف املؤسسة اليت يعملون فيها  ،واليت توصل اليها الباحث من خالل اطالعه على مراجع ومقابالت مع أكادمييني يف إدارة األعمال  ،كما
استخدم الباحث العديد من األساليب اإلحصائية ؛ كاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة واختبار(ت) ومن أهم النتائج اليت توصل
إليها الباحث ما يلي:

أ -توصل الباحث إىل أن حمور اختاذ القرار قيادة فريق العمل جاء يف املرتبة األوىل وذلك جلودة ومقدرة املدراء على تقد م القرارات املساندة
 ،تاله حمور خطوات اختاذ القرار يف قيادة فريق العمل  ،وتاله حمور مصادر معلومات عملية اختاذ القرارات يف قيادة فريق العمل  ،مث تاله
حمور خصائص معلومات عملية اختاذ القرارات يف قيادة فريق العمل  ،تاله حمور الصعوبات اليت تواجه منفذ القرار أثناء عملية اختاذ
القرارات يف قيادة فريق العمل  ،أما حمور مساندة القرارات وتفعيل استخدامها يف قيادة فريق العمل جاء يف املرحلة األخرية  ،مما يعين
ذلك أن الصعوبات تكمن يف نظم مساندة القرارات وتفعيل استخدامها لدى مدراء القطاع اخلا

بسلطنة عمان.

ب -توجد روق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة جمتمع الدراسة فيما يتعلق خبطوات اختاذ القرار يف قيادة فريق العمل من خالل:
 حمور خصائص معلومات عملية اختاذ القارات يف قيادة فريق العمل . حمور العناصر املؤثرة يف عملية اختاذ القرار يف قيادة فريق العمل. حمور مصادر معلومات عملية اختاذ القرارات يف قيادة فريق العمل ولصاحل اخلربة اليت تزيد عن ( 6سنوات)ح -ال توجد فروق دالة إحصائيا تعزى للمؤهل يف استجابات عينة الدراسة)2(.

ــــــــــــــــــ ـ
( -)1نفس املرجع :

.10-9: -

( -)2نفس املرجع :

.95:

أما الدراسات املقدمة يف اجملال التعليمي فإهنا قليلة جدا ونادرة خاصة يف اجلزائر  ،إال ما جاء منها يف بعض الدراسات يف املشرق العريب واليت تتناول بعض املتغريات والعوامل املؤدية إىل
تطبيق آلية العمل اجلماعي املؤسس يف املؤسسة التعليمية  ،وهي يف جمملها متس اإلصالح التعليمي يف العديد من اجلوانب ؛ كالظروف املادية والفيزيقية والعالقات اإلنسانية  ،باإلضافة
إىل تلك احملاوالت اليت متس اإلصالح التنظيمي واإلداري وهي كلها عوامل ومتغريات هلا عالقة مبوضوعنا اجلماعي املؤسس يف املؤسسة التعليمية  ،ومن هذه الدراسات ما يلي:

الدراسة األوىل:
قام هبذه الدراسة األستاذ الدكتور (سعود بن سعيد السلمي)مبعية (ناجي بن عبد هللا ألغامدي) حول أسباب عزوف وكيل املدرسة عن العمل مديرا مبدارس التعليم العام احلكومية للبنني
مبدينة جدة  ،حتت إشراف جلنة البحوث والدراسات مبركز اإلدارة املدرسية  ،وكان اهلدف من هذه الدراسة هو حتديد األسباب التنظيمية واالجتماعية والشخصية لعزوف وكيل املدرسة
عن العمل مديرا يف مدارس التعليم العام وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي .
تتكون عينة الدراسة من مجيع مشريف اإلدارة املدرسية والبالغ عددهم( )20مشرفا  ،باإلضافة إىل عينة عشوائية طبقية من مدارس التعليم العام احلكومية بلغت ( )180مدرسة منها
( )60مدرسة ابتدائية و( )60مدرسة متوسطة و( )60مدرسة ثانوية يعمل هبا ( )180مديرا و( )260وكيال  ،أما األداة املستخدمة يف الدراسة فهي االستبيان كأداة جلمع البيانات
واملعلومات  ،ومتت املعاجلة اإلحصائية للبيانات وفقا لألساليب التالية:

-

معادلة ألفا كرونباخ.

-

التكرارات والنسب املهوية .

-

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية .

-

اختبار (ت) .

-

حتليل التباين األحادي .

أما النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فهي كاآليت :

 -1أن أسباب عزوف وكيل املدرسة عن العمل كمدير ترتتب وفق املتوسط احلسايب لالستجابات على النحو التايل :
-

األسباب التنظيمية بدرجة عالية .

-

األسباب االجتماعية بدرجة عالية.

-

األسباب الشخصية بدرجة متوسطة.

 -2أن أبرز األسباب التنظيمية لعزوف وكيل املدرسة عن العمل كمدير مرتبة وفق أعلى متوسط هي :
-

شح املوارد املالية يف فل ضعف إيراد املنصف املدرسي.

-

غياب الدعم اجملتمعي )1(.

ــــــــــ
( -)1د /سعود بن سعيد السلمي ،أ /ناجي بن عبد هللا الغامدي:أسباب عزوف وكيل املدرسة عن العمل مديرا مبدارس التعليم العام احلكومية للبنني مبدينة جدة ،حتت إشراف جلنة
البحوث والدراسات مبركز اإلدارة املدرسية،1924 /1428 ،
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-

غياب نظام املكافآت واحلوافز الذي يتناسب مع ما يبذله املدير من جهد .

-

عدم توافر الكوادر اإلدارية املساندة .

-

العبء الوفيفي امللقى على عاتق املدير .

-

فقدان املدير للصالحيات اليت حيتاجها للتعامل مع العاملني والطالب باملدرسة .

-

غياب اللوائح التأديبية للمقصرين واملخالفني من العاملني أو الطالب .

-

قصور التجهيزات املدرسية وسوء صيانة املباين .

 -3كما خلصت الدراسة إىل أن أبرز األسباب االجتماعية لعزوف الوكيل عن العمل مديرا مرتبة وفق أعلى متوسط هي :
-

حتميل مدير املدرسة مسؤولية متابعة تأمني احتياجات مدرسته شخصيا .

-

كثرة الضغوط اليت متارس على مدير املدرسة من قبل املسهولني واجملتمع احمللي .

-

حتميل مدير املدرسة أخطاء الغري وكثرة احملسوبية يف اإلدارة التعليمية .

-

تدين مستوى الدعم اجملتمعي والشراكة اجملتمعية للمدرسة .

-

القصور يف إبراز دور املدرسة )1(.

وكما خلصت الدراسة إىل تفعيل دور كل ما سبق .

الدراسة الثانية:

قام هبذه الدراسة األستاذ (سعيد بن أمحد محدان الزهراين) واملوسومة " خطة املدرسة ملواجهة الفكر املنحرف لدى منسوبيها " ،أما اهلدف من الدراسة فهو بناء خطة للمدرسة متكنها
من مواجهة الفكر املنحرف بني منسوبيها وللوصول إىل هذا اهلدف يتطلب حتقيق األهداف التالية:

-

بناء خطة املدرسة ملواجهة الغلو والتطرف .

-

بناء خطة املدرسة ملواجهة االحنالل والتسيب .

-

بناء خطة املدرسة يف تنمية الوالء واالنتماء الوطين ملنسوبيها.

وعليه استخدم الباحث املنهج الوصفي يف حني استخدم عينة عشوائية من املدارس املتوسطة والثانوية مبدينة جدة بلغ عددها ( )78مدرسة  ،أما أدوات الدراسة فقد استخدم استمارة
لقياس مدى انتشار فواهر السلوك املنحرف بني املعلمني والطالب  ،تتكون من ( )26مظهرا من مظاهر السلوك املنحرف حيث طلب من مديري املدارس ذكر عدد احلاالت من
املعلمني والطالب الذين يتصفون بكل مظهر منها يف مدرسته  ،كما مت االستعانة مبجموعة من علماء الدين والنفس واالجتماع والرتبية واالقتصاد واإلعالم  ،حول ما ميكن أن تسهم به
املدرسة يف مواجهة الفكر املنحرف لدى منسوبيها.

ــــــــ
( -)1نفس املرجع  :ص.8:

وخلصت الدراسة إىل ما يلي:

 -1وجود عدد من املعلمني والطالب باملدارس حيملون بعض مظاهر االحنراف الفكري  ،وإن تلك الظواهر إما أن تأخذ صفة الغلو والتطرف ( اإلفراط) أو صفة
االحنالل والتسيب ( التفريط) وهي وإن كانت متثل نسبا قليلة بني املعلمني والطالب  ،إال أنه جيدر االهتمام هبا ووضع اخلطط الالزمة للتصدي هلا )1(.
 -2أن من أبرز مظاهر االحنراف الفكري ذات الصلة بصفة الغلو والتطرف لدى املعلمني ما يلي :
-

التذمر املستمر من الواقع (.)/8.94

-

امليل إىل التمييز العنصري والطبقي ( .)/5.79

-

التهاون يف حتية العلم (.)/5.59

-

ضعف االنتماء الوطين (.)/4.33

-

ممارسة اجلدل املستمر يف القضايا الفكرية والدينية والسياسية (.)/4.29

-

االنعزال االجتماعي (.)/3.47

-

التعصب وعدم تقبل الرأي اآلخر (.)/2.13

-

القصور يف احلس األمين (.)/2.90

-

التنطع والتشدد يف الدين (.)/2.24

-

افرتاض سوء النية والقصد يف اآلخر(.)/2.13

 -3أن من أبرز مظاهر االحنراف الفكري ذات الصلة بصفة االحنالل والتسيب لدى املعلمني ما يلي:
-

عدم االهتمام باملمتلكات العامة (.)/8.90

-

التهاون يف أداء الواجبات الدينية واالستهانة بالرتاث اإلسالمي (.)/6.61

-

ضعف االستقاللية الشخصية(.)/3.27

-

تعاطي املخدرات ( .)/2.01

-

تقليد املوضات والتشبه بالنساء وامليول اجلنسية الشاذة (.)/2

 - 4أن من أبرز مظاهر االحنراف الفكري ذات الصلة بصفة الغلو والتطرف لدى الطالب ما يلي:
-

ضعف االنتماء الوطين )/4.10(.

-

التذمر املستمر من الواقع)/4(.

-

امليل إىل التمييز العنصري والطبقي)/3.04(.

-

التهاون يف حتية العلم)/2.80(.

-

ضعف الشعور باالنتماء للمكان)/2.30(.

-

القصور يف احلس األمين)/2(.

 - 5 -4أن من أبرز مظاهر االحنراف الفكري ذات الصلة بصفة االحنالل والتسيب لدى الطالب ما يلي:
-

تقليد املوضات والتشبه بالنساء وامليول اجلنسية الشاذة )/8.50(.

-

عدم االهتمام باملمتلكات العامة)/6.60(.

-

التهاون يف أجاء الواجبات الدينية واالستهانة بالرتاث اإلسالمي )/4.50(.

-

ضعف االستقاللية الشخصية)2(.)/2.60(.

( -)1أ /سعيد بن أمحد محدان الزهراين ؛ خطة املدرسة ملواجهة الفكر املنحرف لدى منسوبيها  ،جلنة البحوث والدراسات مبركز اإلدارة املدرسية 1429/1428 ،هـ .

 -)2( .75-74 : -نفس

املرجع  :ص.76-75 :

 -6/4أمجع علماء الدين والنفس واالجتماع والرتبية واالقتصاد واإلعالم الذين مت استكتاهبم حول ما ميكن أن تسهم به املدرسة يف
مواجهة الفكر املنحرف لدى منسوبيها  ،على أن املدرسة من أكثر مؤسسات اجملتمع تعامال مع الفكر وأكثرها نقال ملعايري وقيم اجملتمع
 ،فهي خط الدفاع األول ألي جمتمع يف مواجهة الفكر املنحرف  ،وذلك من خالل ما جيب أن تقوم به من ترسيخ للعقيدة اإلسالمية
الصحيحة والتمسك بثوابتها وتعزيز قيم الوسطية والتسامح واالعتدال والعمل على إشاعة ثقافة احلوار وتقبل الرأي اآلخر يف املؤسسات
التعليمية  ،والتوعية بأخطاء الغلو يف الدين وأخطار اإلرهاب وسبل الوقاية منه وتنمية قيم االنتماء واملواطنة وقيامها مبا يف وسعها لهال
تكون منطلقا لالحنرافات الفكرية  ،والعمل على اكتشاف أعراض االحنراف الفكري مبكرا من أجل معاجلتها يف بداياهتا)1(.

الدراسة الثالثة:

قام هبا كل من األستاذ سعيد بن أمحد محدان الزهراين والدكتور سامل بن سعيد القحطاين بعنوان " إسهام حركة نقل مديري ووكالء املدارس يف تطوير األداء املدرسي " وكان اهلدف من
هذه الدراسة هو التعرف على مدى إسهام حركة نقل مديري ووكالء مدارس التعليم العام مبدينة جدة يف تطوير األداء املدرسي من وجهة نظر املشرفني املنسقني واملعلمني  ،حيث استخدم
فيها الباحث املنهج الوصفي التحليلي  ،أما أداة الدراسة فقد استخدم الباحثان االستمارة كأداة جلمع البيانات واملعلومات  ،ومتت املعاجلة اإلحصائية للبيانات وفقا لألساليب التالية:

-

معادلة ألفا كرونباخ.

-

التكرارات والنسب املهوية.

-

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية .

-

اختبار (ت)

-

حتليل التباين األحادي .

أما عينة الدراسة فتتكون من مجيع املشرفني املنسقني ن باإلضافة إىل عينة عشوائية من معلمي مدارس التعليم العام اليت متت فيها حركة نقل
املديرين والوكالء بنهاية عام  ، 1428/1427وكانت النتائج كتايل:
أ -أن حركة نقل مديري ووكالء املدارس أسهمت يف تطوير األداء املدرسي املتعلق بالطالب بدرجة عالية.
ب -أن حركة نقل مديري ووكالء املدارس أسهمت يف تطوير األداء املدرسي املتعلق بالعاملني بدرجة عالية .
ت -أن حركة نقل مديري ووكالء املدارس أسهمت يف تطوير األداء املدرسي املتعلق ببيهة العمل بدرجة عالية.
ث -ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد العينة حول مدى إسهام حركة نقل مديري ووكالء املدارس يف تطوير األداء املدرسي تبعا
ملتغري العمل .
ج -وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد العينة حول مدى إسهام حركة نقل مديري ووكالء املدارس يف تطوير األداء املدرسي تبعا ملتغري
مركز اإلشراف الرتبوي لصاحل استجابات العاملني يف مركز اإلشراف ملدارس الوسط مقابل استجابات العاملني يف مركز اإلشراف الرتبوي ملدارس اجلنوب .

ــــــــــــــ
( -)1نفس املرجع .76: :

الدراسة الرابعة:
قام هبا كل من الدكتور (درويش حلس )والدكتور (فايز كمال شلدان) من اجلامعة اإلسالمية بغزة واملوسومة " املدرسة الفاعلة ودورها يف حتقيق
مسات البيهة التعليمية املشجعة على االنضباط السلوكي " من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية  ،عاجل فيها الباحثان مشكلة دور املدرسة الفاعلة
يف حتقيق مسات البيهة التعليمية املشجعة على االنضباط السلوكي  ،حيث تساءل الباحثان .
 ما العالقة السائدة بني طالب املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية. ما العالقة بني الطالب واملعلمني يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية. ما العالقة السائدة بني طالب املرحلة الثانوية وإدارة املدرسة من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية. ما العالقة السائدة يب معلمي املرحلة الثانوية واإلدارة املدرسية من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية . ما العالقة السائدة بني اإلدارة املدرسية وأولياء أمور الطالب يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظات قطاعغزة.

 -ما واقع البيهة املدرسية يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظات غزة.

أهداف الدراسة:
إن الدف العام من هذه الدراسة هو التعرف على مسات البيهة التعليمية املشجعة على االنضباط املدرسي وأساسها العالقة بني أطراف العملية
الرتبوية ( الطالب  ،األساتذة  ،اإلدارة) وبني أنظمة السلوك وطرائق التفاعل مع الطالب وذلك من خالل
 دراسة العالقة السائدة بني اإلدارة املدرسية  ،الطالب واملعلمني يف املدرسة الثانوية يف حمافظات غزة.
 األمهية النسبية لشيوع جماالت االستبيان موضع الدراسة يف حتقيق البيهة املدرسية املشجعة على االنضباط املدرسي .
 حتديد العوامل اليت تكمن وراء عدم االنضباط السلوكي يف املدرسة الثانوية  ،وصوال إلجياد إسرتاتيجية أمنية للوقاية من فاهرة عدم
االنضباط وإجياد بيهة تعليمية ذات جو اجتماعي يساعد على ضبط سلوك الطالب

أمهية الدراسة:
يعترب االنضباط السلوكي من العناصر املهمة واألساسية يف اجملتمع ألنه حيقق سالمة وأمن األفراد على مجيع املؤسسات التعليمية الناجحة (
احلكومية واخلاصة) ألهنا بنيت على أساس االحرتام للسلطة وملن ميثلها وألنظمتها وقوانينها  ،فاالنضباط املدرسي هو أساس جناح العملية التعليمية
وحتقيق أهدافها ،باإلضافة إىل تعزيز دور االنضباط يف منو الطالب اخللقي واالجتماعي الذي ال ميكن أن يتحقق يف يف بيهة مدرسية غري منضبطة ،
كما ميكن أن يستفيد من هذه الدراسة العلمية كل القائمني على العملية التعليمية وخاصة اإلدارة املدرسية واملعلمني وحىت األكادمييني .

جمال الدراسة:
أجريت هذه الدراسة على عينة من معلمي املدارس وذلك ملعرفة مسات البيهة املدرسية يف املدرسة الثانوية  ،على أساس العالقات املتبادلة بني
أطراف العملية الرتبوية ( إدارة الطالب ومعلمني)  ،وذلك بتطبيق اإلجراءات املنهجية املناسبة (االستبيان) حيث متت هذه الدراسة يف حمافظات
غزة سنة .2008/2007

منهج الدراسة:
اتبع الباحثان املنهج الوصفي التحليلي األكثر مالئمة ومناسبة ملثل هذه الدراسات اليت هتدف إىل قياس العالقة بني اإلدارة املدرسية واملعلمني
والطالب يف املرحلة الثانوية .

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ( )100معلما يف املرحلة الثانوية يف حمافظات غزة من العدد الكلي ملعلمي املرحلة الثانوية و الذي بلغ( )1817أي
بنسبة (.)/5.5

اإلجراءات املنهجية :

مت استخدام االستمارة (االستبانة) للكشف عن العالقة بني أطراف العملية التعليمية يف املرحلة الثانوية  ،أما األساليب اإلحصائية فقد استخدم
الباحثان املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والوزن النسيب لقياس العالقات بني أطراف العملية التعليمية .

النتائج املستخلصة:
 -1الفرضية األوىل :العالقة بني الطالب بعضهم ببعض
حيث استخدم الباحثان املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية  ،فكان الرتتيب يف االستبانة من خالل اجلدول التايل رقم (،)5
وقد توصل الباحثان إىل ما يلي:
 يف الفقرة ( )13واليت نصت على أن كتابة الطالب على مقاعد الدراسة أللفاظ وعبارات حزبية قد احتلت املرتبة األوىل يف اجملال بوزننسيب ( )/77.6ويعزوا الباحثان ذلك إىل تأثري الطالب بقضيتهم الفلسطينية.
 أما الفقرة ( ) 5اليت نصت على ضرب الطالب بعضهم ببعض باأليدي أثناء الشجار  ،حيث احتلت املرتبة الثانية بوزن نسيب( )/77.4ويعزو الباحثان ذلك إىل الناحية النفسية اليت يعاين منها الطالب يف فل فروف االحتالل والوضع االقتصادي السيئ
للمجتمع الفلسطيين.
 أما الفقرة ( )16فقد نصت على تشكيل جملس طالب املدرسة بشكل دميقراطي حيث  ،وذلك بوزن نسيب قدره (. )/42.0 أما الفقرة ( )17فقد نصت على انتخاب جملس الطالب بشكل دميقراطي  ،حيث احتلت املرتبة ( )18بوزن نسيب ( )/37.0ويعزوالباحثان ذلك إىل عدم وجود جملس للطالب يف مدارس املرحلة الثانوية  ،وذلك لبحث املشكالت اليت يسببها الطالب يف البيهة
املدرسية واإلخالل باالنضباط .
الفرضية الثانية  :العالقة السائدة بني الطالب واملعلمني يف املدارس الثانوية من وجهة نظر معلمي مرحلة التعليم الثانوي يف حمافظات غزة .
فقد قام الباحثا ن باستخدام األساليب اإلحصائية من متوسطات حسابية واحنرافات معيارية وأوزان نسبية فكانت النتائج كما يلي  )/83.4( :إن
الفقرتني اللتني احتلتا املرتبتني األوىل والثانية مها الفقرة ( )1واليت نصت على " ينادي املعلمون وهذا مما يدل على العالقة اجليدة بني املعلمني
والطالب مما دفع املعلم حلفظ أمسائهم .

أما الفقرة ( )14واليت نصت على إسهام املعلمني يف" فك اخلالف واملشاجرات باجللوس بني الطالب معهم وتسوية األمر "  ،حيث احتلت
املرتبة الثانية بوزن نسيب ( )/79.6وهذا يؤكد دور املعلم الفلسطيين الفاعل يف أنسنة التعليم .
أما الفقرتني اللتني احتلتا املرتبتني األخريتني فكانتا  ،الفقرة رقم ( )6واليت نصت على " أن يسخر املعلمون من أقوال الطالب وأعماهلم " احتلت
املرتبة ( )15بوزن نسيب ( )/34.6وهي نسبة قليلة ختدم العالقة السليمة بني املعلمني وطالهبم  ،والقائمة على تشجيع املتعلمني إلبداء الرأي
واحرتام الراي اآلخر ن يف حني الفقرة رقم ( )8واليت نصت على "نظر املعلمني إىل بعض الطالب باحتقار بسبب االنتماء " حيث احتلت املرتبة
( )16بوزن نسيب ( )/31.6وهي بدرجة مناسبة رغم تعدد األحزاب السياسية يف البالد  ،إال أن املعلم ال يفرض انتمائه على عالقته مع
الطالب.جدول 6
الفرضية الثالثة:

العالقة السائدة بني طالب املرحلة الثانوية وبني إدارة املدرسة الثانوية من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظات غزة  ،فقد توصل
الباحثان من خالل استخدام األساليب اإلحصائية السابقة الذكر إىل ما يلي:
من خالل اجلدول رقم ( " )7يقوم مدير املدرسة من خالل اإلذاعة املدرسية بتقد م كلمات توجيهية كلما دعت الضرورة لذلك  ،فقد احتلت
املرتبة األوىل يف اجملال بوزن نسيب ( )/ 87.6وهي نسبة عالية تؤكد دور مدير املدرسة الفاعل يف توجيه الطالب من خالل اإلذاعة وتفعيل دورها
التوجيهي .
ويف الفقرة الثانية واليت نصت " على بقاء مكتب املدير مفتوحا – دائما – ويف أي وقت أمام الطالب  ،حيث احتلت املرتبة الثانية بوزن نسيب
( )/86.6وهي نسبة عالية تؤكد اإلبداع اإلداري لدى مديري املرحلة الثانوية باالستماع للطالب وقت ما أرادوا التوجه لإلدارة املدرسية.
أما الفقرتني اللتني احتلتا املرتبتني األخريتني فكانتا  ،الفقرة ( )18واليت نصت " على حتيز مدير املدرسة لبعض الطالب بسبب االنتماء الديين
واحلزيب  ،حيث احتلت املرتبة ( )17بوزن نسيب ( )/ 31.2وهي تتفق مع الفقرة السابعة اليت تؤكد على عدم تعامل املعلم مع الطالب على أساس
االنتماء احلزيب  ،تلتها الفقرة ( )3واليت نصت على " غلق مدبر املدرسة الباب أمام الطالب  ،حيث احتلت املرتبة ( )18بوزن نسيب ()/25.4
وهي نسبة قليلة جدا تؤكد الفقرة ( )2لبقاء باب املدير مفتوحا.
الفرضية الرابعة :العالقة السائدة بني معلمي املدرسة الثانوية واإلدارة املدرسية من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظات غزة ،حيث
استخدم الباحثان األساليب اإلحصائية من متوسطات حسابية واحنرافات معيارية وأوزان نسبية والرتتيب من خالل اجلدول رقم ( )8واليت جاءت
النتائج من خالهلا كما يلي:
الفقرتني اللتني احتلتا املرتبة األوىل والثانية مها الفقرة ( )7واليت نصت على" مساع مدير املدرسة للمعلمني بإبداء اآلراء واملقرتحات وقد احتلت هذه
الفقرة الرتبة األوىل يف اجملال بوزن نسيب ( )/83.4داللة على اإلبداع اإلداري ملديري املدارس الثانوية وسيادة اجلو الدميقراطي التعاوين للعاملني يف
املدرسة  ،تلتها الفقرة ( )1واليت تصت على" عمل املعلمون مع اإلدارة كفريق وطريقة منسقة"  ،حيث احتلت املرتبة الثانية بوزن نسيب ()/82.4
جاءت مؤدية للفقرة السابقة من حيث املشاركة الفاعلة بني املدير واملعلمني والعمل بروح الفريق الواحد .
أما الفقرتني اللتني احتلتا املرتبتني األخريتني فكانتا الفقرة رقم ( )9واليت نصت على " أن املعلمون خيشون تقد م شكاوى  ،مقرتحات وأراء ملدير
املدرسة  ،حيث احتلت املرتبة ( )9بوزن نسيب ( )/37.0وهي تؤكد حرية إبداء الرأي من قبل املعلمني ومشاركتهم يف القرارات املتعلقة باملدرسة ،
تلتها الفقرة رقم ( ) 10واليت نصت على " حتيز مدير املدرسة لبعض املعلمني بسبب االنتماء  ،حيث احتلت املرتبة ( )18بوزن نسيب ()/34.4
وهي نسبة قليلة ومؤكدة للفقرات السابقة اليت تؤكد اإلبداع اإلداري الذي ال يتحيز بسبب االنتماء احلزيب .

الفرضية اخلامسة:
العالقة السائدة بني إدارة املدرسة وأولياء أمور الطالب يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظات غزة.
وقد استخدم الباحثان العديد من األساليب اإلحصائية كاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية والرتتيب يف اجملال والرتتيب يف
االستبيان وكانت النتائج من خالل اجلدول رقم ( )9كاآليت :
أن الفقرتني اللتني احتلتا املرتبة األوىل والثانية من الفقرة ( )2واليت نصت على " دعوة إدارة املدرسة اآلباء لتكوين جملس ميثل أولياء أألمور (
منتخب) قد احتلت املرتبة األوىل يف اجملال بوزن نسيب ( )/73.4ويعزو الباحثان ذلك إىل ضرورة وجود جملس ألولياء األمور لبحث مشكالت

أبنائهم والعمل على عالجها  ،تليها الفقرة ( )1واليت نصت على " دعوة إدارة املدرسة اآلباء لالشرتاك يف رسم سياسة املدرسة  ،حيث احتلت
املرتبة الثانية بوزن نسيب ( )/67.4وهي تؤكد على ضرورة العالقة بني املدرسة واجملتمع احمللي ودوره يف حتسني البيهة املدرسية .
أما الفقرتني اللتني احتلتا املرتبتني األخريتني فكانتا الفقرة ( )4واليت نصت على " خشيت اآلباء تقد م اآلراء واملقرتحات إىل املعلمني عند عدم
رضاهم عن طريقة معاملة أبنائهم خوفا من سخط املعلمني  ،حيث احتلت الرتبة الرابعة بوزن نسيب ( )/42.6ويعزو الباحثان ذلك إىل وجود
عالقة متميزة بني أولياء األمور ومعلمي املدرسة  ،مما يدفع أولياء األمور إىل طرح األفكار والتشاور خبصو

إجياد احللول ملشكالت أبنائهم ،

تلتها الفقرة ( )5واليت نصت على " خشيت اآلباء على تقد م أداء ومقرتحات ملدير املدرسة حول سياسة املدرسة خوفا من زيادة األمر سوء
ألبنائهم " حيث احتلت املرتبة ( )18بوزن نسيب ( )/39.0وهي نسبة تؤكد العالقة بني مديري املدارس الثانوية وبني أولياء األمور واليت تسمح
هلذا األخري باملشاركة يف اختاذ القرارات اخلاصة بأبنائهم .

الفرضية السادسة:
واليت نصت على " ما واقع البيهة املدرسية يف املدارس الثانوية من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية يف حمافظات غزة  ،حيث قام الباحثان
باستخدام أساليب إحصائية كاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية  ،وتتضح النتائج من خالل اجلدول ( )10كالتايل :
إن الفقرتني اللتني احتلتا املرتبة األوىل والثانية مها الفقرة ( )3واليت نصت على " وجود ملعب لكرة السلة يف املدرسة" فقد احتلت املرتبة ( )1يف
اجملال بوزن نسيب ( ، )/84.4تلتها الفقرة ( )2واليت نصت على " وجود ملعب لكرة القدم يف املدرسة" حيث احتلت املرتبة الثانية بوزن نسيب
( )/ 77.2وهي نسبة مرتفعة لكال الفقرتني تؤكد على االهتمام بالبنية اجلسمية للطالب ودور الرياضة يف التوافق االجتماعي التعاوين والضبط
السلوكي .
أما الفقرتني اللتني احتلتا املرتبتني األخريتني فكانت الفقرة ( )9واليت نصت على " وجود األزهار لتزيني حجرات الصفوف " حيث احتلت املرتبة
( )9بوزن نسيب ( )/27.2وهي نسبة قليلة تؤكد افتقار البيهة الصفية إىل النواحي اجلمالية لتزيني صفوف املدرسة اليت تكون أحيانا مبعثا
للسلوكيات اإلجيابية للطالب  ،تلتها الفقرة ( )8واليت تنص "على وجود ستائر يف الصفوف لتجعل الصف مرحيا " حيث احتلت املرتبة العاشرة
بوزن نسيب ( )/ 24.2وهي نسبة قليلة ترجع إىل عدم اهتمام املدرسة هبذه األمور ،أو أن الضر وف املادية ال تسمح بذلك.
وخالصة النتائج قام الباحثان حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واألوزان النسبية والرتتيب لكل جمال من جماالت االستبانة والدرجة
الكلية لإلستبانة واتضح من اجلدول رقم ( )11ما يلي:
أ -أن اجملال الرابع والذي ميثل العالقة بني املعلمني وإدارة املدرسة قد احتل املرتبة األوىل بوزن نسيب ( )/69.8وهذا يؤكد مدى التوافق بني
اإلدارة ومعلميها  ،ويعزو الباحثان ذلك إىل وجود عالقات إنسانية تشاوريه.
ب -وقد جاء اجملال الثالث والذي ميثل العالقة بني الطالب ومدير املدرسة ليحتل املرتبة الثانية بوزن نسيب (.)/63.2
ت -ولقد جاء جمال العالقة بني الطالب بعضهم ببعض ليحتل املرتبة الثالثة بوزن نسيب (.)/61.0
ث -أما اجملال اخلامس فقد احتل املرتبة الرابعة بوزن نسيب (. )/55.6
ج -اما اجملال الذي جاء يف املرتبة الثانية والذي ميثل العالقة بني الطالب واملعلمني يف املرتبة اخلامسة بوزن نسيب (.)/53.6
ح -أما اجملال الذي جاء يف املرتبة السادسة واألخرية فكان اجملال السادس البيهة املدرسية بوزن نسيب ()/52.9

وخلصت الدراسة يف األخري إىل ضرورة تعزيز العالقة بني اإلدارة املدرسية وأولياء أمور الطالب خللق جو تشاوري لسن قوانني وقواعد تنظيمية
تؤدي إىل االنضباط السلوكي املدرسي  ،وهو ما تؤكده اإلدارة الرتبوية الفاعلة ،كما خلصت الدراسة غلى العناية بالبيهة الصفية املدرسية اجلمالية
لتضفي جوا من الراحة واالطمهنان النفسي  ،ويف األخري خلصت الدراسة إىل ضرورة وجود دورات تدريبية ملعلمي املرحلة الثانوية تتناول كيفية
التعامل مع طلبة املرحلة الثانوية وأهم حاجاهتم النفسية واالجتماعية.

الدراسة اخلامسة:
قام هبذه الدراسة األستاذة (سامية غليظ) من كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة (منتوري  -قسنطينة) باجلزائر ،حيث كان اهلدف منها
معرفة واقع املناخ التنظيمي السائد باملؤسسات التعليمية االبتدائية  ،وكانت إشكالية الباحثة تدور حول التساؤالت التالية:
 هل يوجد ترتيب دال إلجابات أفراد العينة على أبعاد املناخ التنظيمي لكل مقاطعة ؟ هل هناك عالقة بني املناخ التنظيمي وعملية التعلم؟ وهل تعزى مبتغريات ( السن  ،اجلنس  ،املؤهل العلمي  ،احلالة املدنية  ،سنوات العمل  ،اخلربة ). وما هي تصورات املعلمني حول أثر املناخ يف فهور معلم التالميذ سلوكيات غري صفية ؟أما اإلجراءات املنهجية فقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي واختارت عينة عشوائية مع وحدات الدراسة بصورة قصديه  ،واليت قدرت بـ
( ) 460معلم (ة) ومت تطبيق استبيان املناخ التنظيمي وأداة تقديرية وشبكة التداعيات  ،وهذا بعد التأكد من خصائصها السيكومرتية  )1(.وقد
جاءت النتائج حسب املقاطعات كالتايل :
فمن أساليب إحصائية من متوسطات حسابية واحنرافات معيارية ألبعاد املناخ التنظيمي السائد يف كل مقاطعة  ،واليت تبني إجابات أفراد العينة (
املعلمني /ت) أهنا تتباين باختالف املؤسسة لكل بعد من أبعاد املناخ التنظيمي كالتايل :
 االعتماد على العمل  ،حيث يرتاوح متوسط البعد بني ( )18.20 – 43.13وهو البعد املميز أو الظاهر يف املقاطعة رقم ( )10وهذاما يدل على الرتكيز أو االعتماد على العمل .
 التعاون واأللفة  :وترتاوح بني ( )20.18 – 43.13واملميز للمقاطعة رقم (.)7 عالقات إنسانية :ترتاوح بني ( )43.19 -98.9واملميز للمقاطعة رقم (.)12 تباعد  ،صراع  ،منافسة  :ترتاوح بني ( )70.18 – 80.10واملميز للمقاطعة (. )11 اإلبداع  ،االطالع  ،املبادرات  :ترتاوح بني ( )6.14 -08واملميز للمقاطعة رقم (.)7 الالمباالة  ،احلياد  :ترتاوح بني ( )80.20 – 39.18واملميز للمقاطعة رقم (.)1 القوة /السلطة  /اخلضوع  /املسايرة /اإلعاقة  :ترتاوح بني( )80.16 – 60.12واملميز للمقاطعة رقم(.)12 االنتماء  /الوالء  :ترتاوح بني ( )44.26 – 20.6واملميز للمقاطعة رقم (.)2 التفاعل  :وترتاوح بني ( )5.18 – 40.8واملميز للمقاطعة (.)8 احلوافز /فروف العمل :وترتاوح بني ( )17.26 -20.11واملميز للمقاطعة رقم (.)2 -املصداقية يف العمل  :وترتاوح بني ( )40.19 -66.07واملميز للمقاطعة رقم (.)11

ومن خالل هذا التوزيع نالحظ أيضا أن العاملني يف املقاطعة األوىل لديهم روح معنوية منخفضة وال يشتكون من القوة أو السلطة أو اإلعاقة يف
إجناز أعماهلم  ،وعلى الرغم من أهنم مييلون إىل التعاون واأللفة فيما بينهم أال أن متوسط التفاعل لديهم منخفض ومييل عامل التباعد والصراع إىل
االرتفاع  ،غري أن هذه العوامل أو األبعاد مل تؤثر على انتمائهم ووالئهم ملؤسساهتم  ،وبالتايل يبدو من العسري حتديد منط املناخ السائد هبذه
املؤسسة لكونه جيمع بني املناخ املوجه واملناخ العائلي.
أما املقاطعة الثانية فقد أفهرت النتائج اخلاصة هبذه املقاطعة عن اخنفاض الروح املعنوية لدى العمال وضعف يف اإلبداع واإلطالع والتفاعل
واملصداقية يف العمل  ،وهذا راجع إىل االعتماد على العمل وارتفاع بعد التباعد والصراع واملنافسة والقوة والالمباالة  ،غري أن هذا مل يؤثر على
درجة انتمائهم ملؤسساهتم  ،وبالتايل ميكن وصف هذا املناخ مبناخ أبوي .
أما املقاطعة الثالثة فقد أفهرت نتائج إجابات ميل املعلمني/ت إىل التعاون واأللفة بالرغم من اخنفاض بعد التفاعل والذي يعوض بارتفاع التباعد
والصراع فيما بينهم  ،وقد يرجع إىل الرتكيز على العمل واملصداقية يف العمل  ،غري أن هذه العوامل مل تؤثر سلبا على درجة متاسك املعلمني ويف

والئهم وانتمائهم ملؤسساهتم  ،وبالتايل فمن الصعب أيضا حتديد املناخ التنظيمي السائد إذ هو مزيج بني املناخ األبوي والعائلي واملوجه)2(.

ــ
( -)1أ -شافية لغليظ :أثر املناخ التنظيمي يف عملية التعلم  ،جملة العلوم اإلنسانية ،عدد  ،32ديسمرب ،2009 ،
( -)2نفس املرجع :

.137 :

.125 :

أمل املقاطعة الرابعة فقد أفهرت النتائج ارتفاع األبعاد التالية ؛ الالمباالة  ،التباعد  ،الصراع  ،االعتماد أو الرتكيز على اإلجناز والتفاعل  ،بينما
تظهر األبعاد التالية مبتوسطات حسابية متوسطة كالتعاون واأللفة والعالقات اإلنسانية يف العمل  ،السلطة والقوة يف حني تظهر كل من املصداقية
يف العمل واإلبداع واالطالع واالنتماء مبتوسطات حسابية منخفضة  ،وبالتايل ال نستطيع تصنيف هذا النمط من املناخ ضمن التصنيفات املعتادة
.
أما املقاطعة اخلامسة فقد أفهرت النتائج وجود عالقات إنسانية جيدة لدى العمال كاأللفة والتعاون  ،وبتفاعل وانتماء مرتفعني  ،كما تظهر
النتائج أيضا أبعاد التباعد والالمباالة واالعتماد على العمل بنسب مرتفعة  ،فتحليل بعد متتع العمال بعالقات إنسانية جيدة  ،ومتاسك وتفاعل
جيد فيما بينهم مل يقدم لنا مؤشرا ت واضحة عن مصادرها  ،هل هو اإلمهال أو الالمباالة أم إىل الرتكيز يف العمل أو إىل ضعف املصداقية يف
العمل  ،وبالتايل هذا ما يشتت متركز األبعاد احملددة لنمط املناخ السائد يف هذه املقاطعة  ،إذ أنه تارة يرجع إىل الرتكيز على العمل وتارة أخرى إىل
الرتكيز على القوة والسلطة وإىل اإلمهال والالمباالة  ،وبالتايل نستنتج أن النمط املناخي السائد يف هذه املقاطعة جيمع بني النمط املوجه والعائلي

والذايت )1(.
أما املقاطعة السادسة فقد أفهرت النتائج وجود عالقات جيدة من األلفة والتعاون والتفاعل بني املعلمني واملعلمات  ،كما يرتفع فيها متوسط
الالمباالة والشكلية يف العمل والقوة والسلطة والرتكيز على العمل واملصداقية يف أداء العمل  ،غري أن هذه العوامل أو األبعاد مل تؤثر على درجة
والء املعلمني ملؤسساهتم بالرغم من فهور بعد العالقات اإلنسانية بنسب متوسطة  ،وبالتايل من العسري أيضا إدراك النمط املناخي السائد هبذه
املقاطعة .
أما املقاطعة السابعة فقد أفهرت النتائج أن املعلمني واملعلمات يشتكون من بعد الرتكيز على العمل والالمباالة ومن شكلية العمل ومن بعد القوة
والقسوة واملسايرة واخلضوع  ،مما أدى إىل اخنفاض درجة العالقة اإلنسانية والتفاعل فيما بينهم وإىل ارتفاع بعد الصراع والتباعد واملنافسة والذي
أعاق عملهم اجلماعي أو العمل ضمن فريق منسجم  ،غري أن هذا مل يؤثر على درجة األلفة والتعاون  ،والذي رما يفسر مبواقفهم يف حاالت أو

فروف طارئة فقط وليس إىل األلفة يف العمل  ،وبالتايل يصعب تصنيف هذا النمط من املناخ أيضا وهذا راجع إىل تداخل األبعاد فيما بينها)2(.

ـــــــــــ
( -)1نفس املرجع:ص.138:
( -)2نفس املرجع:ص.139:

الدراسة السادسة:
فقد قامت هبا الباحثة (

) حول الفاعلية اجلماعية واليت ترتبط يف بعض األحيان ببعض املتغريات الشخصية اليت قد تؤثر على

عمل املعلم  ،بالتايل حتصيل الطالب وكذلك على العملية التعليمية ككل  ،وتسعى الباحثة من خالل البحث إىل التعرف على املتغريات الشخصية
والتنظيمية املنبهة بالفاعلية اجلماعية لدى معلمي املرحلة الثانوية  ،كذلك يتم حتديد تأثري بعض املتغريات مثل ( اجلنس – اخلربة – التخصص
األكادميي )..على الفاعلية اجلماعية وميكن حتديد مشكلة البحث يف اإلجابة على التساؤالت التالية:
 هل ميكن التنبؤ بالفاعلية اجلماعية ملعلمي املرحلة الثانوية من خالل املتغريات التنظيمية ( ضغوط العمل – الرضا عن املهنة – السلوكالقيادي – املناخ التنظيمي )؟
 هل ميكن التنبؤ بالفاعلية اجلماعية ملعلمي املرحلة الثانوية من خالل متغريات ( الشخصية – الدافع لإلجناز – وجهة الضبط – مستوىالطموح – وفاعلية الذات )؟
 هل ميكن التنبؤ بالفاعلية اجلماعية ملعلمي املرحلة الثانوية من خالل املتغريات ؛ التنظيمية والشخصية كضغوط العمل والرضا عن املهنةوالسلوك القيادي واملناخ التنظيمي والدافع لإلجناز ووجهة الضبط ومستوى الطموح وفاعلية الذات ؟
 هل توجد فروق دالة إحصائيا بني املعلمني من ذوي التخصصات العلمية والتخصصات األدبية يف الفاعلية اجلماعية ؟ -هل توجد فروق دالة إحصائية بني املعلمني من ذوي اخلربة املتوسطة وذوي اخلربة املرتفعة يف الفاعلية اجلماعية ؟

 هل توجد فروق دالة إحصائيا بني املعلمني من اجلنسني ( ذكور /إناث) يف الفاعلية اجلماعية ؟ ()1عينة البحث:
تكونت عينة البحث احلايل يف شكلها النهائي من ( )211معلما ومعلمة من معلمي املرحلة الثانوية  ،مبدارس الثانوية العامة بكل من مدينيت
(تال) و(شبني الكوم) مبحافظة املنوفية بواقع ( )7مدارس  ،أثنني منها يف مدينة (تال) و( )5مدارس مبدينة (شبني الكوم) .

أدواة البحث:

اعتمدت الباحثة على األدوات التالية يف مجع البيانات عن املتغريات موضع البحث:
 مقياس الفاعلية العامة للذات من إعداد حممد السيد عبد الرمحن (.)1990 مقياس وجهة الضبط من إعداد عبد العال حامد عجوة (.)1992 مقياس الفاعلية اجلماعية إعداد الباحثة . مقياس الرضا عن املهنة ملعلمي املرحلة الثانوية من إعداد هشام إبراهيم إمساعيل (.)1997 استبانة وصف املناخ التنظيمي يف املدارس إعداد أمحد إبراهيم ومجال أبو الوفا.)1998. مقياس الضغوط املهنية من إعداد حممود حممد فرحات 1993.ــــــــــــــــــــــــ
( :............... -)1الفاعلية اجلماعية.230: ......................

 استبانة وصف السلوك القيادي لنافر مدير مدرسة :إعداد أمحد إبراهيم أمحد .1991 استبيان مستوى الطموح  :إعداد كاميليا عبد الفتاح .1975 -مقياس توجه اإلجناز :إعداد نضام سبع النابلسي 1986.

األساليب اإلحصائية:
اعتمدت الباحثة يف الدراسة احلالية عدد من األساليب اإلحصائية منها:

 بالنسبة إىل إعداد االختبارات:أسلوب التحليل ألعاملي إلجراء صدق عاملي ملقياس الفاعلية اجلماعية  ،أيضا استخدمت الباحثة معاملي االرتباط (لبريسون) واالحنراف املعياري
والتباين ( ) 2أما بالنسبة للمعاجلة اإلحصائية للبيانات ،فقد استخدمت الباحثة أسلوب حتليل االحندار املتعدد واختبار (ت)

نتائج البحث:
أسفرت التحليالت اإلحصائية اليت مت إجراءها الختبار فروض البحث عن النتائج اآلتية:
 -1ميكن التنبؤ بالفاعل ية اجلماعية ملعلمي املرحلة الثانوية من خالل املناخ التنظيمي السائد يف بيهة العمل املدرسية  ،بينما ال ميكن التنبؤ هبا
من خالل املتغريات التنظيمية  ،ضغوط العمل الناجتة عن فروف العمل  ،ودرجة رضا املعلمني عن مهنة التدريس  ،والسلوك القيادي
الذي ميارسه نافر /مدير املدرسة .
 -2ميكن التنبؤ بالفاعلية اجلماعية ملعلمي املرحلة الثانوية من خالل االعتماد يف الضبط الشخصي الذي يعتقد فيه املعلمون  ،بينما ال ميكن
التنبؤ هبا من خالل املتغريات الشخصية كالدافع لإلجناز الذي لدى املعلمني إلجناز عملهم  ،واالعتقاد يف ضبط نفوذ وقوى اآلخرين ،
وضبط الصدفة الذين يعتقد فيهما املعلمون  ،ومستوى طموح املعلمني يف حتقيق أهدافهم وفاعلية ذواهتم الفردية اليت يعتقدون فيها
)1(.

 -3ميكن التنبؤ بالفاعلية اجلماعية ملعلمي املرحلة الثانوية من خالل املناخ التنظيمي واالعتقاد يف الضبط الشخصي  ،بينما ال ميكن التنبؤ هبا
من خالل املتغريات التنظيمية والشخصية  ،ضغوط العمل والرضا عن املهنة  ،والسلوك القيادي والدافع لإلجناز وضبط نفوذ اآلخرين ،
وضبط الصدفة ومستوى الطموح وفاعلية الذات .
 -4توجد فروق دالة إحصائيا بني معلمي املرحلة الثانوية من ذوي التخصصات العلمية وذوي التخصصات األدبية يف الفاعلية اجلماعية
لصلح ذوي التخصصات األدبية .
 -5ال توجد فروق دالة إحصائيا بني معلمي املرحلة الثانوية من ذوي اخلربة املتوسطة وذوي اخلربة املرتفعة يف الفاعلية اجلماعية.
 -6ال توجد فروق دالة إحصائيا بني معلمي املرحلة الثانوية من اجلنسني ( ذكور -إناث) يف الفاعلية اجلماعية)2(.
ـــــــ
( -)2نفس املرجع :ص.231:

-2-1

اجلماعات الصغرية يف التنظيم :

دراسة امربيقية ملعرفة أثر اجلماعات الصغرية يف التنظيم  ،مقدمـة مـن طـرف قسـم الدراسـات العليـا لكليـة العلـوم االجتماعيـة (
جامعـة الفـاتح ) للحصـول علــى درجـة اإلجـازة الدقيقــة ( الـدكتوراه ) يف علـم االجتمـاع مــن إعـداد الـدكتور حســان جـيالين ـ حتــت
إش ـراف األســتاذ الــدكتور مصــطفى عمــر التــري  ،ســنة  1أجريــت هــذه الدراســة امليدانيــة باملؤسســة الوطنيــة للصــناعات النســيجية
القطنية يف اجلنوب الشرقي ملدينـة قسـنطينة حبـي شـعبة الرصـا

 ،عـاجل الباحـث يف هـذه الدراسـة مشـكلة اجلماعـات الصـغرية الـيت

تنشأ داخل املؤسسة واألثر الذي حتدثه يف التنظيم  ،ألن هـذه اجلماعـات متثـل حقيقـة قـيم ومعـايري وأهـداف واحتياجـات العمـال
داخـل املؤسســات  ،والــيت قــد تتفــق أهــدافها أو تتعــارض مــع أهـداف واحتياجــات املؤسســة  ،فــإذا كانــت األهــداف متفقــة لتحقيــق
نفس النتيجة فان هذا ما عربنا عليه باملوقف اإلجيايب للجماعـات الصـغرية  ،والـذي نلمسـه مـن خـالل مؤشـرات معينـة مثـل ارتفـاع
الروح املعنوية  ،وزيادة اإلنتاجية والتعاون الذي يسود العالقة بني مجاعات العمل  ،أما إذا كانت أهداف اجلماعـات متعارضـة مـع
أهداف املؤسسة فان اجلماعـات يسـودها الصـراع السـليب  ،ويكثـر أعضـاؤها مـن الغيابـات والتمـارض وينشـرون اإلشـاعات املغرضـة
اليت هتدف إىل املساس بكرامة املسهولني أو

()1
التنظيم ككل.

ولقد اعتمد الباحث على الفرضية العامة التالية  " :هل يؤثر التنظيم يف اجلماعات الصغرية تأثريا سلبيا أم إجيابيا ".
وملعرفة مدى هذا التأثري قسم الباحث الفرضية إىل قسمني أساسيني مها :
-1-3-1يشمل التأثري اإلجيايب للتنظيم يف اجلماعات الصغرية  ،وميكن قياسه باملؤشرات التالية:

( )1د /حسان جيالني ،الجماعات الصغيرة في التنظيم،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،تحت إشراف،مصطفى عمر التير،كلية العلوم االجتماعية،جامعة الفاتح،طرابلس
الجماهيرية الليبية1999،م،ص .5 :

-1-1-3-1إذا كانت اجلماعات تتعاون بني بعضها من جهة وبينها وبني التنظيم من جهة أخرى .
-2-1-3-1إذا كانت معنويات اجلماعات مرتفعة .
-3-1-3-1إذا كانت هناك زيادة مستمرة يف اإلنتاج .
 -2-3-1يتمثل يف التأثري السليب للتنظيم يف اجلماعات الصغرية وهو الذي يهمنا يف حبثنا وميكن قياسه
باملؤشرات التالية :
-1-2-3-1وجود حاالت من الصراع السليب بني اجلماعات والتنظيم .
-2-2-3-1كثرة الغيابات .
-3-2-3-1انتشار اإلشاعات .
أما منهج الدراسة فقد استخدم الباحث املنهج الوصفي الذي يعد من أكثر الناهج استخداما ومالئمة ملثل هذه
الظواهر  ،حيث انه يتسم باملرونة والقابلية للتعبري  ،والشمولية والعمق يف التحليل  ،كما أن املنهج الوصفي هو األكثر مالئمة
لدراسة اجلماعات الصغرية وما حيدث فيها من تفاعل وتغري  ،سواء كان هذا التغري إجيابيا أو سلبيا ( الصراع ) .
أما أدوات البحث اليت اعتمدها الباحث فهي االستمارة ولقد اعتمد على نوعني منها:
 استمارة االختبار السوسيومرتي  :واهلدف منها حتديد عينة البحث بدقة واستخراج اجلماعات الصغرية من كل
أشكال التجمعات األخرى .
 استمارة االستبيان العادية  :واليت مت وضعها لقياس العالقة بني اجلماعات والتنظيم ووصف تلك التفاعالت
وحتليلها بصورة معمقة  ،ملعرفة ما إذا كان تأثري التنظيم على اجلماعات بالسلب أو باإلجياب  ،كما حاول
()1
.

الباحث االستفادة من االستمارة عن طريق املقابالت اليت كان جيريها مع املبحوثني
كما اعتمد الباحث أيضا على املالحظة يف إدراك بعض العالقات بني مجاعات العمل باإلضافة إىل الوثائق
والسجالت كمصدر جلمع البيانات رغم التحفظ الشديد للمسؤولني .
أما عينة الدراسة فقد اعتمد الباحث على العينة العشوائية يف حتديد مجاعات العمل  ،وكانت الوسيلة يف ضبطها هي
االختبار السوسيومرتي يف حني قدر حجم العينة ونسبتها ب  %10من اجملموع الكلي جملتمع البحث والذي ميثل 108
عامال  ،وقد متت العملية يف مرحلتني :
 املرحلة األوىل  :مت اختبار العينة بصورة عشـوائية حيـث مل يتقيـد الباحـث بنظـام معـني  ،أو ترتيـب معـني وذلـك
هبدف إتاحة فر متساوية جلميع العاملني .
 املرحلةةة الثانيةةة  :بعــد تطبيــق اســتمارة القيــاس السوســيومرتي مت اســتبعاد مــا كــان غــري واضــح منهــا واســتخراج
األفراد الذين يشكلون مجاعات العمل  ،وبذلك حددت العينة كما يلي :

( )1نفس المرجع  ،ص .169 :

األقسام

التكرارات

الغزل

41

النسيج

26

الصيانة

31

اإلمدادات ()1

06

اإلمدادات ()2

04

اجملموع العام

108

النتائج املستخلصة:
من خالل األساليب اإلحصائية املستخدمة توصل الباحث إىل النتائج التالية:
أن املؤسسة تأثرت باجلو االجتماعي السائد حيث سجلت القطاعات األخرى اخنفاضا واضحا مبا فيها قطاع النسيج الذي سجل اكرب نسبة
اخنفاض قدرت  ، /22.4من مجيع القطاعات الصناعية األخرى ( )1باإلضافة إىل الظروف اخلاصة اليت تعيشها املؤسسة  ،من فروف فيزيقية
سيهة وجو غري صحي ونسبة رطوبة عالية  ،باإلضافة إىل قدم اآلالت وقدمها وعدم صالحيتها  ،وقد توصل الباحث إىل أن هناك العديد من
العوامل اإلجيابية والسلبية اليت تؤثر على إنتاجية الفرد داخل مؤسسته منها:

 -1العوامل اإلجيابية:
يستجيب العمال ملعاملة التنظيم هلم إما بشكل منظم وصريح  ،وذلك عن طريق اإلضرابات املنظمة والتوقف عن العمل  ،وقد تكون استجابة
العمال بصورة غري رمسية وغري صرحية  ،تتمثل يف شكل انسحاب من العمل  ،وأهم مظاهره ؛ التغيب  ،تنقل العمال والتمارض واملنتوج املعيب
والتباطؤ يف العمل وتعطيل اآلالت والنوم أثناء العمل .
فالعامل يستجيب للموقف السيئ بالطريقة املتاحة له وهي االنسحاب من مصدر االستياء  ،كحاالت االستقالة اجلماعية ،وااللتحاق للعمل
مبؤسسات أخرى  ،أما أسباب ذلك فهي متنوعة وخمتلفة فقد تعود لتدين األجور وضعف القدرة الشرائية يف فل األزمة اليت يعيشها اجملتمع
اجلزائري  ،وإذا كانت فرضية البحث تنطلق من استفسار اآلثار اليت جتدها اجلماعات الصغرية يف التنظيم  ،هل هي آثار سلبية أم إجيابية ؟
فإذا كانت اآلثار إجيابية فهي تتعاون مع بعضها البعض من جهة وبينها وبني التنظيم من جهة أخرى  ،وتكون روحها املعنوية مرتفعة واإلنتاجية يف
زيادة مستمرة  ،فإذا حققت اجلماعات الصغرية هذه املطالب فهي تؤثر بصورة إجيابية يف التنظيم وملعرفة ذلك توصل الباحث إىل ما يلي :

 -1-1التعاون:
ال حيدث التعاون بني أعضاء اجلماعات الصغرية بنسبة  ، /87.96كما إجابة نسبة  /71.29بأن التعاون بني اجلماعات الصغرية والتنظيم

ضهيلة ،ويرجع ذلك إىل أن التنظيم ال يقوم حبل مشاكل العمال وإعانتهم)2(.
 -2-1الروح املعنوية:
من خالل النتائج املتوصل إليها جند أن الروح املعنوية لدى مجاعات العمل الصغرية منخفضة ومن مظاهر ذلك ؛ التباطؤ يف العمل واهتمام
اإلدارة باإلنتاج واآلالت  ،على حساب كرامة العامل وأن الشكاوى اليت يقدمها العمال ال تؤخذ بعني االعتبار حيث بلغت نسبة ذلك
./80.55
ـــــــــ ــ ـ
( -)1اجلماعات الصغرية يف التنظيم – دراسة امربيقية ملعرفة أثر اجلماعات الصغرية يف التنظيم – أطروحة مقدمة لقسم الدراسات العليا بكلية العلوم االجتماعية  ،جامعة الفاتح-
للحصول على درجة اإلجازة الدقيقة ( الدكتوراه) يف علم االجتماع ،إعداد الطالب؛ حسان جيالين  ،حتت إشراف أ/د -مصطفى عمر التري.312: . 1999 .
( -)2نفس املرجع .314 : :

وجود نظام عقايب غري عادل فقد يتعرض العامل لإلنذار والتوبيخ وقد بلغت نسبة ذلك  /75نتيجة لإلنتاج البطيء أما اآلثار السلبية للجماعات
الصغرية منها ؛ الصراع السليب وكثرة الغيبات وانتشار الشائعات وكانت النتائج كما يلي:

 -1الصراع السليب:
 التعارض بني أهداف التنظيم وأهداف اجلماعات الصغرية بنسبة ./74 تفريق مجاعات العمل بنسبة /33.33 معاقبة القادة غري الرمسيني بنسبة /29.62 اإلضرابات ./85.18 تضييع الوقت يف اللعب بنسبة ./35.18 -التمارض بنسبة ./41.66

التغيب:
نسبة التغيب مرتفعة جدا حيث أصبحت العقوبات غري جمدية وقد بلغت نسبة ذلك  ، /53.70وهلذا جلأت املؤسسة إىل استعمال طرق ودية
منها:
 توفري الو اإلنساين بنسبة . /28.70 التوجيه واإلرشاد بنسبة ./31.48 -عدم معاقبة العامل بشدة بنسبة ./25.92

الشائعات:
فقد دلت اإلحصائيات على أن نسبة الشائعات بلغت  /71.29من عينة البحث والذين ليس هلم علم مبا حيدث يف املؤسسة  ،وهذا ما
يفسح اجملال للشائعات ويف حالة انتشار الشائعات فإن اإلدارة ال تنظم لقاءات أو اجتماعات لتوضيح الرأي الصحيح من الشائعة وذلك بنسبة
 ، /59.29أما تأثري هذه الشائعات على معنويات العمال فقد بلغت النسبة  ، /50.46وهذا يفسح اجملال النتشار اإلشاعات عن طريق

اجلماعات نظرا النسداد قنوات االتصال الرمسي)1(.

ـــــــــ ـ

( -)2نفس املرجع :ص31-314 :

تقييم الدراسات السابقة:
يف احلقيقة ال أريد أن أدخل يف جدل يف جمال التنظري ولكين أريد أن أركز على تلك الدراسات واألحباث اليت كان هلا األثر الكبري يف جمال
اإلصالح اإلداري والتنظيمي يف جمال العمل سواء كان هذا العمل فرديا أو مجاعيا  ،وال ميكن إنكار ما قدمته املدرسة الغربية من إسهامات عظيمة
غريت هبا وجه العامل  ،وجعلت هناك فاصال بينها وبني دول العامل الثالث  ،وال ضري أن نقتبس من هذه التجارب والنماذج مراعني بذلك
خصوصية كل جمتمع  ،وميكن القول أن هذه اإلصالحات مست العديد من اجلوانب اليت ميكن إمجاهلا فيما يلي :

 -1الظروف املادية والفيزيقية :
اهتمت بعض األحباث والتجارب بدراسة التنظيم والعمل دراسة علمية وعقالنية من أجل حتقيق األهداف املسطرة وبالتايل اعتمدت على :
 الدراسة العلمية للعمل وأجزائه ميدانيا عن طريق املالحظة. تدريب العامل بعد اختياره للقيام هبذه الوفيفة . -تقسيم األدوار واملهمات بني العمال املنفذين وعمال اإلدارة  ،حيث حتدد مسهولية كل منهما وفقا لذلك يف العملية اإلنتاجية .

 تطبيق حوافز مادية مالئمة عن كمية اإلنتاج احملققة)1(.كما خلصت هذه التجارب غلى ما يلي:
 دراسة الوقت واحلركة ملعرفة اخلطوات الضرورية إلجناح العملية اإلنتاجية . توزيع املسهوليات بني طريف التنظيم (العمال واإلدارة). توفري األدوات الالزمة للممارسة العمل . إنشاء أقسام خاصة بتخطيط أو تصميم العمل لتاليف العراقيل. وضع قوائم مبتطلبات كل وفيفة . -استعمال األدوات املتطورة لالقتصاد يف الوقت واجلهد .

 -حتفيز العامل ماديا كلما أجنز شطرا من عمله)2(.

ــــــــــــ
( -)1دراسات يف تنمية تسيري املوارد البشرية  :جمموعة من الباحثني ،حتت إشراف الدكتور زعيمي مراد ،دار قرطبة .23 : :
( -)2نفس املرجع:

.24:

 -2يف جمال العالقات اإلنسانية واالجتماعية:
يف هذا اجملال اهتمت العديد من الدراسات واألحباث بالظروف اإلنسانية واالجتماعية  ،وركزت حول العنصر البشري بعد ما كان االهتمام
منصبا على دراسة التنظيم ن فالعنصر البشري هو أساس العملية التنظيمية ملا له من قدرات ومهارات  ،وهلذا أجته جمال البحث إىل دراسة العديد
من املتغريات اليت تدور حوهلا تنمية املرد البشري ومنها :
 أمهية العنصر البشري ودوره يف حتقيق أهداف املؤسسة أو التنظيم. االهتمام بالعالقات اإلنسانية داخل التنظيم سواء كانت أفقية بني العمال فيما بينهم(اجلماعات غري الرمسية ) ،أو العمودية بني العمالواملشرفني أو املسهولني ( اإلدارة الوسطى أو العليا).
 االهتمام بقدرات ومهارات العمال ( دور التدريب). االهتمام باحلاجات ( احلوافز املادية واملعنوية) وذلك من أجل رفع الروح املعنوية لدى العمال .ولقد حاولت العديد من الدراسات واألحباث تطبيق هذه النماذج يف جمال الرتبية والتعليم أين درسوا الظروف الفيزيقية واملادية  ،كما درسوا
املناخ التنظيمي للمؤسسات التعليمية وما حيويه من عالقات وتفاعالت وتأثريها على املردود الدراسي  ،كما درسوا قدرات ومهارات التالميذ من
أجل حتسني مستواهم الدراسي  ،حيث طبقت العديد من املناهج واألدوات العلمية للوصول إىل نتائج ميكن أن تساهم يف حتسني املردود الدراسي
.
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إسرتاتيجية العمل اجلماعي .
نظريات العمل اجلماعي .
األهداف اجلماعية .
القرارات اجلماعية.
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رابعا -العمل اجلماعي وبناء فرق العمل.

أوال -العمل:
 - 1مفهوم العمل:
 متهيد :

حيتل مفهوم العمل مكانة حامسة يف جمال علم االجتماع العمل أو علم االجتماع املهين بل إن االهتمام بالعمل يتعدى هذا النطاق

فقد اهتمت علوم أخرى بالعمل مثل االقتصاد والسياسة وعلم النفس كون هذا األخري له عالقة وطيدة باإلنسان  ،فالعمل هو ذلك اجلهد
املبذول واهلادف إىل حتقيق غايات وقيم معينة وعليه يرتبط مفهوم العمل بوجود اإلنسان على وجه األرض  ،ألنه وببساطة يرتبط حبياته لذلك
تطرق علماء االجتماع إىل العمل على أنه أسلوب حضاري وطريقة مثلى لتطور اجملتمعات و اجلماعات يف شىت اجملاالت ( االجتماعية
واالقتصادية ) ،ولذلك يتتبعون مسارات العمل ويتعرضون إىل مميزاته وخصائصه.

 -/1خصائص العمل :
يتميز العمل اإلنساين جبملة من اخلصائص نذكرها فيما يلي :
ا -/الدخل املايل :
فاألجر أو الدخل املرتب على العمل ميثل املصدر الرئيس للرزق و املورد الذي يعتمد عليه أكثر الناس لتلبية احتياجاهتم  ،وإذا مل يتوافر مثل هذا
الدخل  ،فإن مهوم الناس حول حياهتم اليومية ستتضاعف و تتفاقم بصورة مطردة.

ب -/مستوى النشاط :
فالعمل ميثل أساسا الكتساب املهارات والقدرات وممارستها ،كما أنه يوفر بيهة مهيكلة تستوعب طاقات الفرد وبغري ذلك تتناقص الفر
للممارسة هذه املهارات والقدرات.
ج -/التنوع:
فالعمل خيلق الصلة اليت يدخل من خالهلا األفراد واجلماعات يف سياقات خمتلفة عما يكتنف البيهة والعائلية ،ففي بيهة العمل حىت وإن كانت تتسم
باإلمالل واإلرهاق يستمتع الناس بأداء أنشطة ختتلف يف طبيعتها عن املشاغل البيهية.
د -/البيئة الزمنية:
إن الناس املستخدمني بصورة منتظمة يقضون أكثر وقتهم خالل ساعات العمل وفق برنامج زمين حيدد إيقاعات النشاط ومستوياته واجتاهاته وقد
ينطوي هذا اجلدول الزمين على جوانب كثرية من اإلرهاق والضغط النفسي ،غري أنه يعطي اجتاها حمددا نسبيا لألنشطة اليومية ويف املقابل فإن
املتعطلني أو غري العاملني يعانون الضجر يف كثري من األحيان ،ويفتقدون اإلحساس بالزمن كما يفهمهم غريهم من الناس .
ه -/التواصل االجتماعي :
إن بيهة العمل كثريا ما تفتح الفرصة إلقامة الصدقات وملشاركة اآلخرين يف أنشطة متعددة داخل نطاق العمل وخارجه ،ويف غياب هذا اإلطار أو العزلة عنه تتضاءل دائرة األصدقاء
واملعارف وتأخذ بالتقلص واالحنسار(.)1
و -/اهلوية الشخصية:
إذ أن طبيعة العمل تسبغ على املرء هوية اجتماعية مستقرة ويف ما يتعلق بالرجال بصورة خاصة ،فإن االعتداء بالنفس كثريا ما يرتبط بإسهامهم االقتصادي يف تلبية احتياجات األسرة
)2(.
ـــــــــــ ــــــ ـــــ ـ
( )1أنتوين قيدز ؛علم االجتماع ،ترمجة وتقد م  :د/فائزة الصباغ،ط،4مركز الدراسات الوحدة العربية.436: ،2005،
( )2نفس املرجع؛ .437:

 -/2التطور التارخيي ملفهوم العمل

قلنا سابقا أن فهور مفهوم العمل مرتبط بظهور اإلنسان نفسه إال أن أشكال وأمناط العمل تطورت تطورا كبريا من الشكل البسيط –
العمل مقابل األجر -إىل العمل كتخصص يف التنظيمات واملؤسسات الكربى  ،وعليه سنتطرق إىل مفهومك العمل عرب العصور مركزين على تطور
أشكاله وأمناطه :
 -1/2العمل واحلضارة اليونانية :
متيزت هذه احلقبة التارخيية من الزمن بتقسيم اجملتمع إىل طبقات هي:
 طبقة املواطنني اليونانيني األصليني . طبقة املغرتبني. طبقة الرقيق أو العبيد.ولقد أدى تقسيم اجملتمع إىل تقسيم اإلعمال إيل تؤديها كل طبقة من طبقات اجملتمع ،فكانت الطبقة الثالثة تعمل من أجل خدمة البقتني األوىل
والثانية ومل يكن لتلك الطبقة أية حقوق شرعية أو سياسية  ،ومتثل نسق الطبقة املغلقة اليت ال يستطيع أفرادها التدرج إىل طبقة أعلى ،حيث كانت
الغالبية العظمى من الرقيق تعمل يف األعمال الشاقة والثقيلة ،كأعمال املناجم والصناعة هبدف زيادة الثروة يف اجملتمع ،ولذلك اعترب العمل كنشاط
مميز للرقيق من أجل إشباع حاجات النظام االجتماعي ومن أجل احلفاظ على وجود اجملتمع واستمراره ،وهلذا ميثل العمل يف هذه احلقبة التارخيية يف
مظهرين مها :
 العمل اليدوي :وهو ذلك اجلهد الفيزيقي الذي يؤديه اإلنسان ،أو ما نسميه مبرحلة التنفيذ اليوم. العمل العقلي  :وهو اجلهد الذي يبذله العقل من تفكري وختطيط وبرجمة  ،وتقوم عليه اسرتاتيجيات األعمال ،وقد كان هذا النوع منالعمل قصرا على احلكام والفالسفة ،لقد كانت نظرة اليونانيني إىل العمل قاصرة يف كون العمل اليدوي خطيهة فرضتها اآلهلة على بين
البشر للتكفري عن خطاياهم(، )1وهلذا جندهم يعملون طوال الوقت وال يتقاضون أجرا كافيا ال يسد حاجياهتم الضرورية .

 -2/2العمل يف العصور الرومانية :

املتمعن يف تلك العصور والدارس لتاريخ حضارات البحر األبيض املتوسط يرعوي أن العمل مل يكن مذكورا باملفهوم العلمي نظرا للفصل املوجود
بينه وبني العلم ،فالعلم كان حمصورا عند الفالسفة واحلكماء يف حني العمل كان يقتصر على الرقيق واحلرفيني ،وعليه كانت هناك تفرقة بني العمل
اليدوي والعمل الفكري أو العقلي (العلم).
ان الصورة املشينة للعمل واليت كان يتبناها اليونانيني والرومانيني على أنه ناتج عن اخلطيهة اليت ارتكبها أبو البشرية آدم عليه السالم ،لذلك هو
صورة العقوبة واملذلة (العمل اليدوي) لذا فهذا التقسيم للعمل نشأ عنه فهور ما يسمى بالطبقات االجتماعية ،حيث قسم اجملتمع إىل طبقتني
،طبقة متتهن العمل العقلي يرتأسها احلكماء والفالسفة ،وطبقة للرقيق والعبيد واحلرفيني ،ونستخلص من هذا أن اليونانيني والرومانيني قد ربطوا بني
نظرهتم إىل العمل وبني الثروة يف اجملتمع ،باعتبار أن الثروة هي وسيلة الفرد الستغالل املوارد الكامنة يف اجملتمع ،وهي أيضا وسيلة لالكتفاء الذايت
(العمل الزراعي) والرضا النفسي للجماعات واألفراد يف اجملتمع ()2وهلذا يعترب هذا العصر بداية لظهور التمييز الطبقي.
ــــــــ
( )1كمال عبد احلميد الزيات ؛ العمل وعلم االجتماع املهين (األسس النظرية واملنهجية)،دار غريب للطباعة والنشر .2001،ص.126:
( )2نفس املرجع ؛ص.126 :

 -3/2العمل عند العربانيني:
ابتلي هبا بنو آدم اثر اخلطيهة اليت ارتكبها أبونا آدم عليه السالم إذ حيملونه أخطاء البشر كلها
يعترب مفهوم العمل عند اليهود شرا من الشرور اليت ّ

،وهلذا فهم يرون أهنم سادة العامل وأن من خيالفهم يف العقيدة هم خدم وعمال هلم ،وهذا ما يتفق حوله اليونانيني والرومانيني وهلذا قسموا اجملتمع

إىل طبقات .إن مفهوم العمل عند اليهود مفهوم حمدود اذ يرى هؤالء أهنم شعب هللا املختار ،فهم يسعون إىل توحيد العامل بكل الوسائل لبلوغ
غايتهم اذ يرتبط مفهوم العمل عندهم باألهداف الدينية لديهم ويعطونه أبعاد خطرية جتاه مجاعات العامل األخرى ،هذه األبعاد كاحلقد والبغض
والكراهية وحب التسلط وإثارة الفنت واحلروب ،فهم يستغلون الشعوب األخرى للسيطرة باستخدامهم للعديد من الوسائل كالذهب واألموال
واالستثمارات ،كما يستغلون أيضا وسائل اإلعالم واملرأة .

 -4/2مفهوم العمل عند املسيحية :
رغم اإلميان القاطع للمسيحيني بأن العمل هو العقاب الذي فرضه اإلله على اإلنسان ،إال أن املسيحية طرحت العديد من البدائل
اإلجيابية :
 يعترب العمل ضرورة أساسية لصحة اجلسد وصحة الروح وبدونه يكون اإلنسان عرضة للوقوع فريسة للعادات واخلرافات غري املرغوبة،وهلذا نظرت املسيحية إىل أن واجب اإلخاء املسيحي هو توفري فر العمل للمستعطلني حىت ميكن استبعاد اإلنسان عن التفكري يف
اخلرافات فإذا رفض اإلنسان أن يعمل كان من واجب اجملتمع إبعاده عن حياة اجلماعة حيث ال يستحق أن يعيش وسط اجلماعة )1(.
 إن ارتباط مفهوم العمل باألفكار الدينية املسيحية أعطى صبغة روحية وأخالقية ملفهوم العمل ،حيث ذهب القديس أغستني إىل وضعنظرية للعمل اإلجباري اليت تذهب إىل أن العمل جيب أن يكون ملزما على طبقة الرهبان هبدف تلبية احلاجات اليت يتطلبها الدير ومنها
احلب األخوي لبين البشر،كما ذهبت الكنيسة الكاثوليكية إىل االهتمام باجلوانب الروحية للعمل باعتبار أن قيمة العمل ال تكمن يف
العمل وماله وإمنا يف ارتباطه بالغايات اإلنسانية اليت يسعى إليها وهلذا ميزة هذه الكنيسة بني نوعن من العمل ،العمل الروحي والعمل
املادي ،ولقد كان لظهور اجلماعات الراديكالية يف الفكر املسيحي نوع من التفاوت بني الكنيسة والعامل املوضوعي الدنيوي وذلك
هبدف خلق توازن يف اجملتمع وحتقيق نوع من العدالة لفر العمل .
 ارتبط مفهوم العمل بظهور احلركات الدميقراطية وحقوق اإلنسان وأصبح العمل حقا إنسانيا تطالب به كل اجلماعات واحلركاتالكاثوليكية ،حيث اجته مفهوم العمل باعتباره أساسا لكل فاهرة للتقدم اإلنساين ،حيث اعترب واجبا تكفله مجيع القوانني املقدسة

واإلنسانية ويلزم على كل إرادة تعمل على تنظيم اجملتمع أن تؤمن جلميع أفراد اجملتمع حق العمل ،كضرورة طبيعية ترتتب على حق احلياة
وبذلك أكدت االشرتاكية املسحية على حق كل إنسان يف حرية اختيار العمل الذي يريده .
ــــــــــــــــــــ
( -)1كمال عبد احلميد الزيات ؛ العمل وعلم االجتماع املهين (األسس النظرية واملنهجية)،مرجع سبق ذكره،

ص128:

( )2نفس املرجع :ص-ص .129/128 :

هذه األفكار أدت إىل فهور حركة إصالحية شاملة للمجتمعات األوروبية تنادي بأن العمل هو أساس ومفتاح للحياة حيث فهر العديد من
املفكرين والباحثني أمثال مارتن لوثر وحنا كالفن ،وسوف نتطرق إىل آراء كل من هاذين املفكرين حول مفهوم العمل :
يربط مارتن لوثر مفهوم العمل مبفهوم الدين ويعترب العمل حق طبيعي لكل إنسان ،الن هللا قد رسم لكل إنسان مكانة معينة يف اجملتمع وهلذا ميز
لوثر بني خاصيتني للعمل ،فاخلاصية األوىل ارتباطه بالعقاب والثانية ذات وفيفة تربوية وتعليمية ،وعلى هذا األساس يعترب لوثر العمل هو األساس
الذي يقوم عليه اجملتمع وهو العامل األول لظهور الطبقات االجتماعية ،كما أنه أساس احلصول على الكسب ألن احلياة حتتم على ك فرد إن
يعمل لكي يكفل معيشته ،ويف األخري ميكن القول أن لوثر قد ربط بني ما هو مادي وما هو أخالقي )1( .
وما ذهب إليه لوثر ذهب إليه كالفن الذي يعود إليه الفضل يف فهور ما يسمى بالتهذيب االقتصادي للمجتمع الصناعي القائم على التخصص
وتقسيم العمل ،بالنظر إىل فضيلة العمل ال يقوم على أساس إرضاء طبقة معينة أو مجاعة ما كحجم مولدها أو مكانتها االجتماعية ،بل على
العكس من ذلك يكون من واجب اإلنسان يف حياته اليومية أن يبحث عن مكانته ووضعه خارج نطاق املهنة اليت يشغلها وهذا تغيري يوضح حترر
مفهوم العمل من تقاليد املسيحية األوىل )2(.

 -5/2مفهوم العمل يف اإلسالم:

لقد حث اإلسالم على العمل واعتربه واجبا على كل مسلم قادر وهلذا أثىن اإلسالم على العمال واحملرتفني وحرم السؤال وعليه يعترب العمل عبادة يف الدين اإلسالمي ال شرا من
شرور احلياة كما زعمت الشرائع السماوية املزيفة واملنحرفة ،وهو سنة األنبياء واملرسلني وأن أفضل الكسب أو العمل ما كان من عمل اليد والزراية على أهل البطالة الذين هم عالة على
اجملتمع مهما كان سبب تبطلهم ،ولو كان االنقطاع لعبادة هللا الواحد والتوكل عليه وإمنا كان الواجب األخذ باألسباب والنتائج ألن الرزق املقدور مقرون بالسعي الدائب ،ولقد جاءت
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية احلاثة عن العمل يقول هللا تعاىل  <<:وقل اعملوا فسريى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون وسرتدون إىل عامل الغيب والشهادة فينبهكم مبا كنتم تعملون >
* ويقول يف آية أخرى < وأن ليس لإلنساين إال ما سعى وأن سعيه سوف يرى ،مث جيزاه اجلزاء األوىف> *.
نيب هللا داوود عليه السالم كان يأكل من عمل يده >
ويقول الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم يف منط العمل احلريف  <:ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن يأكل من عمل يده وإن ّ

* ،ويقول عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  <:ال يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول اهلم أرزقين وقد علم أن السماء ال متطر ذهبا وال فظة>*،ويف حديث آخر يقول الرسول صلى

هللا عليه وسلم  <:ال يزال الرجل يسأل الناس حىت يأيت يوم القيامة وليس يف وجهه مزعه حلم >*.
وهلذا ميز اإلسالم بني نوعني من العمل ،العمل الصاحل الذي يقبله هللا سبحانه وتعاىل وجيازي عليه يف الدنيا واآلخرة ،والعمل اخلبيث أو املفسد الذي ال يقبله هللا سبحانه وتعاىل ويعاقب
عليه قال هللا تعاىل  <:من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها مث إىل ربكم ترجعون > *

ــــــــــــــــــــــ
( -)1كمال عبد احلميد الزيات ؛ العمل وعلم االجتماع املهين (األسس النظرية واملنهجية)،مرجع سبق ذكره،
( )2نفس املرجع :ص-ص.132/131:
(*)  -اآلية:
(*)  -النجم  :اآلية .37
(*)  -حديث شريف.
(*)  -قول مأثور.
(*) – اجلاثية :اآلية .15

ص.130 :

أي من عمل بطاعة هللا يف هذه الدنيا فأمتر بأمره وانتهى عما هناه عنه فلنفسه عمل ذلك الصاحل من العمل ألنه جيازي عليه جزاءه ،فيستوجب يف
املعاد من هللا اجلنة والنجاة من النار فالعمل الصاحل هو العمل الذي يصلح عامله يف دينه ودنياه صالحا ال يشوبه فساد ،وذلك العمل اجلاري على
وفق ما جاء به الدين )1(.
ولقد ارتبط مفهوم العمل يف اإلسالم بكافة شؤون احلياة االقتصادية منها واالجتماعية والسياسية وبكافة املعامالت اإلنسانية ،بل تعدى ذلك إىل
الكائنات غري اإلنسانية كوهنا أمما مثلنا يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم  <:الن غرس أحدكم غرسا فيأكل منه إنسان أو طري أو هبيمة إال كتب
هللا له به صدقة > )*( .وهكذا ارتبط مفهوم العمل بالثواب والعقاب وباحلق والواجب  ،ومل يهتم اإلسالم فقط بالعمل املادي فحسب بل اهتم
بك ل فعل يبذله اإلنسان يف سبيل نشر اخلري سواء لنفسه أو لغريه ،ولقد ربط العلماء املسلمون بني العمل والنية اليت تعين القصد أو اهلدف فكل
عمل وراءه قصد أو دافع حيدده كما أن للعمل أهداف وغايات ،وهلذا اهتمت الشريعة اإلسالمية بكل األفعال واألعمال والغرض من ورائها يقول
الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم  <:إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى * >.....وقال أيضا  <:من اجتهد وأصاب فله أجران ومن
اجتهد وأخطأ فله أجر واحد > *  ،وهكذا فأفعالنا وأعمالنا حمسوبة علينا < إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم >.
واملتمعن يف مصادر التشريع اإلسالمي ( الكتاب والسنة ) يدرك حقيقة أن وفيفة اإلنسان على وجه األرض هي العلم والعمل  ،لذا جند يف
مواطن كثرية اقرتان العمل بالعلم أو باإلميان ألن العمل الصاحل ال يتحقق إال بالنية أو اإلميان .

 -6/2العمل يف العصور احلديثة :
لقد ارتبط مفهوم العمل يف العصر احلديث بالعديد من املفاهيم األساسية كالتقسيم العلمي للعمل والعمل الصناعي واالهتمام باملورد البشري
،فلقد تطور مفهوم العمل تطورا كبريا وأصبح يهتم بالعديد من اجلوانب األساسية يف احلياة بعدما كان يهتم باجلانب املادي فقط،فالدراسات
واألحباث أعطت ملعىن العمل أبعا دا ،حيث أصبح العمل يوجه احلياة إىل حتقيق أهداف وغايات فالتطور الصناعي دفع بالعديد من الباحثني
والتقنيني بالبحث والتقصي لدراسة العمل يف مجيع اجملاالت االجتماعية والصناعية والرتبوية والنفسية واالقتصادية ،فظهرت بذلك العديد من العلوم
كعلم االجتماع الصناعي وعلم النفس العمل وعلم االجتماع املهين ،وكل هذه التخصصات كانت تدرس اإلشكاليات اليت تواجه األفراد
واجلماعات يف جمال العمل أو الصناعة ،وهلذا اهتم علماء االجتماع بدراسة الظواهر املرتبطة بالعمل من منظور سوسيولوجي للتمييز بني معين
العمل والظواهر املرتبطة به واجتهت بعض الدراسات إىل حتليل معاين العمل يف إطار تطبيقي ميداين )2(.
لقد انتقل معىن العمل من املفهوم املادي إىل املفهوم اإلنساين وأصبحت جماالت الدراسة والبحث مركزة على النتائج اليت حتدث يف جمال العمل يف
املصانع والتنظيمات وعلى هذا األساس ميكن التأريخ للعمل يف جمال التنظيمات إىل تلك الدراسات اليت أقيمت يف مصانع هاوثرون يف هناية القرن
 19وبدية القرن 20وهي أحباث ودراسات ميدانية تدرس املشاكل اليت تواجه األفراد واجلماعات يف جمال العمل الصناعي .
ـــــــــــــــــ
( )1اجملتمع ؛جملة املسلمني يف أحناء العامل اإلسالمي ،العدد.1897:أفريل .57: ،2010
(*)  -حديث شريف .
(*)  -حديث شريف .
(*)  -حديث شريف .

(- )2

 -كمال عبد احلميد الزيات ؛ العمل وعلم االجتماع املهين (األسس النظرية واملنهجية)،مرجع سبق ذكره،ص1:

 -/3التقسيم العلمي للعمل :
لقد اقرتن مفهوم التقسيم العلمي للعمل بظهور الصناعة والتقنية من جهة ومن جهة أخرى بتلك األحباث اليت قام هبا العديد من علماء االجتماع
وعلماء النفس يف جمال الصناعة ،واملالحظ أن النتائج اليت توصل إليها هؤالء الباحثني واملختصني تعطينا مدى التطور الكبري الذي وصل إليه
التفكري اإلنساين ألمهية العمل كونه هو أساس هذه احلياة والبد من العمل من أجل بلوغ األهداف  ،سواء كانت هذه األهداف اجتماعية أو
سياسية أو اقتصادية أو تربوية ،فالبحث العلمي أعطى املناهج والطرق والوسائل لكيفية تقسم العمل على أسس علمية خاصة يف اجملال الصناعي
،هلذا فالتقسيم العلمي للعمل هو عملية تقسيم مهام اجناز وفيفة معينة يف وسط اجتماعي ،حبيث يقوم كل عضو يف هذا الوسط بإجناز مهمة
جزئية تساهم مع مهام أخرى يقوم هبا األعضاء اآلخرون يف اجناز الوفيفة ،ويستخدم مفهوم تقسيم العمل بالعديد من املعاين من حيث اآلثار
املرتتبة عنه :
 -/1فهو عبارة عن تقنية يف اإلنتاج تقسم مبقتضاها عملية إنتاج سلعة إىل أعمال جزئية يقوم كل عمل متخصص بإجناز عمل جزئي ،وهذه
الطريقة هي وسيلة من وسائل زيادة اإلنتاج وقد مدحها آدم مسيث .
 -/2يرى ماركس أن التقسيم العلمي للعمل هو نتيجة من نتائج تطور ومنو الرأمسالية وقد أدى تقسيم العمل والتخصص إىل تفتيت عملية
اإلنتاج  ،والفصل بني العمل الذهين (الفكري) والعمل اليدوي ،وصار العمال عبارة عن تروس يف عملية اإلنتاج وهم عاجزين عن التأثري فيها
،أي أن العمال ما هم إال منفذين جزئيني ال ميتون بأي صلة لألعمال الذهنية األمر الذي يؤدي إىل االغرتاب .
 -/3كما يرى دوركا م أن تقسيم العمل هو خاصية من خصائص اجملتمع املركب أو املعقد الذي تتعدد فيه اجلماعات اخلاصة ويسوده
التضامن العضوي ،وضعف الروابط االجتماعية وضعف املعايري االجتماعية.
 -/4وهناك رأي آخر ينظر إىل مفهوم تقسيم العمل على أساس اجلنس ( الذكر واألنثى) ،مثال ذلك تقسيم املهام بني الرجل واملرأة فهناك
أعمال تناسب الرجل أكثر ،وهناك أعمال تناسب املرأة أكثر ويرجع هذا التقسيم إىل طبيعة التكوين البيولوجي واملورفولوجي لكل من الرجل
واملرأة )1(.

 -/5ومن كل ما سبق يعترب العمل وسيلة علمية تقنية لبلوغ أهداف مسطرة وميكن استخدامه لبلوغ أهداف التنمية املنشودة ،وميكن يف
األخري اعتبار العمل هو جوهر احلياة من خالل متيزه بالعديد من املميزات منها :
 إن العمل هو عبارة عن بذل جهد عقلي وفكري وبدين يهدف إىل حتقيق أو حتصيل على مقابل  ،قد يتخذ أشكال أنواع . أن العمل نتيجته تقد م أشياء أو منتجات ذات قيمة ختتلف طبيعتها باختالف طبيعة العمل املقدم واملوارد املستعملة فيه وهي املنتجاتاملقدمة إىل االستعمال البشري )2(.
 خيضع العمل إىل إحصاء أو قياس وهو عنصر مالزم له لعدة أسباب  ،منها ما يرتبط بتقد م املنتج الذي يقابله ،وقد أخذ صورة الزمناملنفق يف عملية العمل من أجل اإلنتاج أول األمر يقيم هذا اجلهد فيما بعد بقيم نقدية وغريها.
 يأخذ العمل ميزة أخالقية تزيد أو تنقص أو تأخذ قيمتها حسب ما يتخذه هذا اجلانب لدى اجملتمع ،ويرتبط باجلانب الثقايف ألقيميللمجتمعات .
ـــــــــــ
()1
()2

د /عبد اجمليد لبصري:موسوعة علم االجتماع،مرجع سبق ذكره؛ .159/158 : -
د /ناصر دادي عدون  :إدارة املوارد البشرية والسلوك التنظيمي ،دار احملمدية العامة ،اجلزائر2004،؛ .29:

 يعترب العمل فاهرة اجتماعية فهو يرتبط بشكل مباشر بتنظيم اجملتمع بواسطة ما يسمى بتقسيم العمل وتنظيمه . يتميز العمل والعامل بالتعقيد وذلك العتبار عملية العمل نتيجة حاصلة لتجمع عدد من اجلوانب النفسية واالجتماعية واالقتصادية،وغريها داخل اإلنسان الذي يقوم هبا  ،وللظروف البيهية احمليطة هبذا اإلنسان.
 إن التطور التكنولوجي احلاصل و التنظيم العلمي للمؤسسات والتطور احلضاري لإلنسان قد أدى إىل درجة تغيري يف درجة ارتباطاإلنسان ككائن حي باآللة ،حيث كان اإلنسان يقوم بالعمل وهو جمرد من األدوات أصبحت هذه األخرية وسيط بينه وبني املواد أو
املوضوع الذي يقع عليه العمل ،ويزداد تعقيد العمل وبالتايل تعقيد اآللة ودورها يف العمل .
 وبتدخل القوانني والتنظيمات املفروضة من طرف األنظمة والدول وكذلك دور النقابات املتزايد يف هذا اجملال يزيد من تعقيد وتشابكموضوع العمل )1(.
وخالصة القول أصبح العمل اليوم جماال للدراسة يشمل كل اجلوانب ،سواء كانت اجتماعية أو تربوية أو سياسية أو اقتصادية ،هذا إذا
استخدمت املناهج والطرق العلمية لبلوغ األهداف التنموية .

ـــــــــــــــ ـ
( )1د /ناصر دادي عدون  :إدارة املوارد البشرية والسلوك التنظيمي:نفس املرجع ،ص.30 :

 -2مجاعات العمل
من املواضيع الشيقة اليت تناوهلا علماء االجتماع وعلماء النفس موضوع اجلماعات ،والذي شغل بال الكثريين منهم خاصة يف عصر التجمعات
والتكتالت أين أصبحت التنظيمات هي األساليب الفعالة ملواجهة التحديات التنموية الكربى ،فرغم ما يتميز به الفرد من قدرات ومهارات فطره
هللا عليها ،كالعقل واإلدراك واإلحساس والتخيل واإلهلام والعواطف إال أنه ال يزال حيتاج إىل من يساعده يف تنمية كل هذه القدرات ،انه حيتاج إىل
مجاعة تساعده يف بلوغ أهدافه ،فهو حيتاج إىل والدين ينشانه واىل زوجة وأوالد يساعدونه على أعباء احلياة ،كما أنه حيتاج إىل مجاعات أخرى
تساعده يف القيام بأدواره ومسؤولياته ،وهلذا توجهت الدراسات من االهتمام بالفرد اىل االهتمام بدراسة اجلماعة كوهنا تشكل قوة فعالة يف حتقيق
أهداف التنمية ،كما أهنا توجه سلوك األفراد إليها ،ولقد صدق من قال – يد هللا مع اجلماعة – وقال رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم <: -
إمنا يأكل من الغنم القاصية > وعليه سوف نتطرق إىل مفهوم اجلماعة مركزين على ديناميكيتها وكيفية تفاعلها ،ألن العمل اجلماعي هو أحد
مواضيع التغري التنظيمي .

 -/1تعريف اجلماعة:
لتحديد مفهوم اجلماعة وضبط تعريفها البد من السيطرة على بعض املفاهيم اليت هلا عالقة وثيقة مبفهوم اجلماعة ؛مثل اجملتمع ـ والتجمع ـ اجلمهورـ
الزمرة ـ العصابة ...اخل بعد ذلك ميكننا إعطاء تعريف أجرائي وعلمي ملفهوم اجلماعة املراد دراستها وقياسها يف موضوعنا (العمل اجلماعي ).

 -/2/1عالقة اجلماعة باجملتمع:
لقد ذهب العلماء والبا حثني املوسوعيني إىل أن اجملتمع يعد أكرب وحدة للتحليل السوسيولوجي ،وهو اإلطار العام والبناء الكلي الذي تنطوي حتته
العديد من اجملتمعات احمللية والوحدات واملؤسسات واجلماعات الصغرية وعادة ما يعرف اجملتمع بأنه مجاعة بشرية تعيش على أرض حمددة لفرتة
زمنية تنشأ فيه ا روابط ثابتة ،تشكل نظاما اجتماعيا حيقق من خالله األفراد غايات نوعية  ،وهذا ما جعل البعض يعرب عن اجملتمع بالنظام
 ordreوذلك ألنه يعترب نتاجا طبيعيا ألي موقف تعيش فيه الكائنات اإلنسانية وتعمل معا لفرتة معينة من الزمن  ،فعندما يتفاعل عدد من
األفراد فيما بينهم يقيمون قواعد ومعايري مشرتكة ينظر إليها أعضاء اجملتمع على أهنا اإلطار الذي يوجه سلوكهم وحيكم عالقاهتم )1(.
أما املفهوم الثاين للمجتمع هو ما ذهبت إليه الوفيفية البنائية على أنه ذلك اإلطار العام الذي حيدد العالقات اليت تنشأ بني األفراد الذين يعيشون
داخل نطاقه يف هيهة وحدات اجتماعية ويتميز اجملتمع احلديث بتعدد وحداته وتنظيماته )2(.
وعليه يتميز اجملتمع على اجلماعات الصغرية أو الوحدات الصغرية بعدة مميزات منها
ـ قدرة اجلماعة على االستمرار إىل مدى زمن أطول من أعمار أعضائها .

 قدرة اجملتمع على حتديد ذاته من خالل احلصول على أعضاء جدد عن طريق نظام مقدر للتناسل ،وتوافر نظام تربوي قادر على حتقيق تنشهةاجتماعية ألعضائه اجلدد على أساس ثقافة اجملتمع ونظمه )3(.
ـــــــــــــــــ
( )1عبد الرزاق اجلبلي:قضايا علم االجتماع املعاصر،دار النهضة العربية ،بريوت،لبنان،1984،ص.18:
( )2مصطفى اخلشاب:علم االجتماع ومدارسه،مكتبة االجنلو املصرية ،القاهرة،1996،ص.116:
( )3نبيل السمالوطي :البناء النظري لعلم االجتماع ؛الدار املصرية للكتاب ،ص.167:

 توافر جمموعة من املعايري املشرتكة املنظمة لألفعال االجتماعية ألعضائه ومدى توافر الشعور بالوالء لدى هؤالء األعضاء للكل املشرتك . مدى قدرة اجملتمع على حتقيق االكتفاء الذايت أي أنه يكون اجملتمع قادرا على االستقالل ،حيث تستطيع نظمه إشباع حاجات أعضائه .ويذهب هاري جنسون إىل أن اجملتمع يتكون من جمموعة من العناصر هي :
 اإلقليم احملدد أو البقعة اجلغرافية .التكاثر عن طريق اجلنس .
 الثقافة الشاملة . االستقالل .وهلذا يؤكد بيقانز أن اجملتمع هو أكرب مجاعة اجتماعية يتضمن جمموعة من املتغريات االجتماعية مثل وجود مجاعة من الناس على أرض معينة ،وقيام تفاعل واتصال بينهم يسهم يف تكوين
عالقات اجتماعية بني هؤالء الناس وتنظم هذه العالقات يف شكل أدوار ومراكز اجتماعية تلتزم باملعايري اليت حتددها الثقافة القائمة ،وبنموذج التوقعات السائدة إىل جانب اجلزاءات
والسلطة اليت تنفذها واليت تعد األساس األول للتنظيم االجتماعي ،كما أهنا متكن اجملتمع من أداء وفائفه وحتقيق أهدافه الرئيسية اليت تتمثل يف محاية الفرد واإلبقاء على اجلماعة
ذاهتا)1(.
أما اجلماعة االجتماعية املراد دراستها فهي أيضا وحدة من وحدات التحليل السوسيولوجي يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ويشرتط يف تعريف اجلماعة العديد من االعتبارات منها:
* -ارتباط اجلماعة بالبناء االجتماعي املتكامل .
* -الرتكيز على الدور الوفيفي الذي تؤديه اجلماعة .
* -إعطاء تعريف عام للجماعة بأخذ كل املعايري الوفيفية من نوعية الروابط وقوهتا كوسيلة لالتصال بني أعضائها وقيمها املعيارية .
وعلى هذا األساس ميكن تعريف اجلماعة على أهنا عدد من األشخا

يشكلون مجاعة إذا حدث بينهم طرازا حمدد ا من االندماج ميكن حتديد درجته )2(.

ولقد أمجع علماء االجتماع على أن احلد األدىن لعدد أفراد اجلماعة قد يصل اىل شخصني ،كما أن هناك حدا أقصى يتفق عليه إذا لزم األمر للتفرقة بني اجلماعة والتجمعات ذات احلجم
الكبري مثل اجملتمع ـ كما سبق تعريفه ـ يرى هومانز أن اجلماعة تشمل عددا من األفراد يستطيعون االتصال فيما بينهم بطريق مباشر ال عن طريق غريهم من األفراد ،أي تقوم بينهم
عالقات الوجه للوجه وهذا ما ذهب إليه عامل االجتماع األمريكي شارز كويل يف تعريفه للجماعة األولية ويف كيفية حتديد خصائصها  ،حيث وضع مخسة خصائص هي :
أ – تواصل الوجه للوجه .
ب – عدم ختصيص نوع من التواصل .
ج – دوام نسيب .
د – قلة عدد األشخا

املتواصلني .

ه – ويضيف بعض العلماء خاصية أخرى هي روابط األلفة واحلميمية ووحدة الشعور .
ويذهب إيبانك أنه توجد اجلماعة عندما يوجد تأثري متبادل عن طريق االتصال العقلي بني فردين أو أكثر )3(.
أما قاموس علم االجتماع فيعرف اجلماعة على أهنا مجاعة ليس هلا قواعد أو أهداف أو قيادات ذات حتديد رمسي وتتميز عموما بالتلقائية وصغر احلجم والطابع املؤقت وقيام التفاعل بني
أعضائها
ـــــــــــ ــــ ـ
( )1حممود عودة ؛أسس علم االجتماع ؛دار النهضة العربية ؛بريوت ،لبنان،
( )2إبراهيم مدكور:معجم العوم االجتماعية ،اهليهة املصرية العامة للكتاب.211: ،1975،
( )3نفس الرجع .212: ،

على املصاحل املشرتكة واالتصال املباشر الودي  )1(.ويدفعنا هذا التعريف إىل حماولة حتديد اجلماعة االجتماعية حماولني التفرقة بينها وبني
اجلماعات األخرى .

 -3/1اجلماعة واجملموعة:
نقصد باجملموعة (بالتجمع) كانتماء الفرد جلماعة الشارع أو املقهى أو النادي ،أو جتمع الناس أمام حادث يف الطريق فكل هذه التجمعات
ال تدخل يف إطار اجلماعة ،وال نستطيع أن نقول بأهنا متثل مجاعات ألهنا طارئة وال يدخ أعضاؤها يف عالقات وتفاعالت بني بعضهم .

فاجلماعة ختتلف عن جمرد جتمع يف عدة نواح منها :
 أن أعضاء اجلماعة تق وم بني بعضهم البعض روابط وتفاعل متبادل ،وأن هلم أهداف وحاجات واهتمامات مشرتكة وأهنم ميتثلون ملعايريواحدة ويتعرضون لضغوط واحدة )2(.
 -أما التجمع فهو جمرد التقاء بني عدة أفراد ال يرتبطون بروابط واحدة وال يدخلون يف تفاعالت بني بعضهم .

 -4/1اجلمهرة /احلشد أو العصابة :

يعرف قاموس علم االجتماع اجلمهرة بأهنا جتمع للكائنات اإلنسانية يف تقارب فيزيقي حيدث بينهم تفاعل مباشر ومؤقت ،وتربطهم عاطفة قوية
ومثريات عامة)3( .
أما العصابة (الشلة) يف هي مجاعة أولية تقوم على املودة والروابط الوثيقة وتتكون عادة بطريقة تلقائية من الشباب يف املناطق احلضرية ،وقد يكون
هدفها الصداقة أو اللعب أو أنشطة مجعية أحرى وعادة ما تطلق على مجاعة األشرار أو الشباب املنحرف .
وختتلف اجلماعة عن العصابة كون اجلماعة هلا بناء وهيكل وهلا أهداف سامية (نفسية واجتماعية واقتصادية ) يف حني العصابة تتشكل من
جمموعات من األشرار الذين مل يستطيعوا حتقيق أهداف نبيلة ومل يستطيعوا إشباع حاجاهتم بطرق مشروعة فيلجهون إىل إشباعها عن طريق
االعتداءات والسطو والسرقة .

 -5/1الزمرة:
هي عالقة تشابه وتقارب يف حني ينظر قاموس علم االجتماع إىل الزمرة على أهنا مجاعة فرعي داخل مجاعة أكرب ،تظهر تلقائيا نتيجة تكرار
التفاعل واالتصال واإلحساس بشعور التحتية (حنن) ،وعليه فالزمرة هي عبارة عن مجاعة أولية تقوم على التآلف ال على روابط القرابة ترتاوح
عضويتها من اثنني إىل ثالثة أعضاء ،والزمرة ارتباط أو جتمع غري رمسي لكنها ختتلف عن العصابة كون هذه األخرية تشهد بعض الصراعات
والنزاعات الداخلية بينما الزمرة مجاعة شديدة التماسك )4(.
وختتلف الزمرة عن اجلماعة كون الزمرة أقل عددا وأقوى صلة وترابطا ،وهناك العديد من األشكال اليت تتخذها اجلماعات من اجلماعة األولية عند
كويل واجلماعات الصغرية واليت تنشأ يف حميط العمل وهتدف إىل إشباع احلاجات االجتماعية ،وهناك اجلماعات غري الرمسية فكلها معاين ملفهوم
واحد .ـ هو اجلماعة ـ
ــــــــــــــ
()1
()2
()3
()4

حممد عاطف غيث ؛قاموس علم االجتماع ؛اهليئة املصرية العامة للكتاب ,1979,ص ص.216/215:
أمحد عزت راجح؛علم النفس الصناعي :الدار القومية للطباعة والنشر،ط،2اإلسكندرية،1965،ص.501:
حممد عاطف غيث ؛قاموس علم االجتماع:مرجع سبق ذكره،ص.97:
نفس الرجع ؛ص-ص.65/64:

أما مفهوم اجلماعة يف دراستنا هذه فنقصد هبا " فردان أو أكثر يتفاعلون مع بعضهم أو مع كل أفراد اجلماعة على أساس فردي أو على أساس معني لشبكة التفاعل تربط أعضاء هذه
اجلماعة أهداف مشرتكة ،وحيكمهم نظام معياري من السلوك واالجتاهات كما تسودهم عالقات دون مستقرة وعليه تقوم اجلماعة على ما يلي :
أ -أن أفراد اجلماعة يعتمدون على بعضهم بعضا فهم يتقامسون مع بعضهم البعض قيما ومعتقدات واجتاهات ومعارف وخماوف وما شابه ذك من أمور تسود
بينهم.
ب -أن أفراد اجلماعة جيدون إشباعا حلاجاهتم الفردية من خالل عضويتهم يف اجلماعة ،كشعورهم باألمن واالنتماء والتقدير.
ت -إن أفراد جلماعة يشرتكون يف األهداف فاجلماعة كوحدة تسعى لتحقيق غايات وأهداف حمددة ولكي تتحقق هذه الغايات واألهداف البد من تفاعل أعضاء
اجلماعة الذي حيصلون عربه على إحساس القناعة والرضا ،يدعمه اجنازهم ألهدافهم املرسومة )1(.
فاجلماعة الناضجة هي تلك اليت تسود بني أفرادها عالقات قبول وثقة متبادلة القادرة على صنع القرارات وتطوير اسرتاتيجيات اليت استطاعت تطوير دافع مجاعي للعمل ،إضافة للدافعية
الفردية واليت تقل فيها احلاجة إىل ممارسة ضبط خارجي نظرا ملمارسة أفرادها لضبط ذايت نابع من أنفسهم ،فاجلماعة حقيقة اجتماعية حياتية البد من وجودها وان مفتاح النجاح يف
التعامل معها هو اكتشاف وتعلم طرق حتريكها وتنشيطها وكيفية احملافظة على استمرارية هادئة ومتناغمة هلذا التنشيط والتحريك )2(.

 -/2خصائص اجلماعة:
البد من توافر جمموعة من اخلصائص والعناصر لقيام مجاعة ما نذكر منها :
 -1/ 2وجود عدد من األعضاء ال يقل عن اثنني .
 -2/2وجود تفاعل وإيصال مستمر بني أعضاء اجلماعة وأيضا اعتماد تأثري متبادل فيما بينهم ،وهذا يعين أن جمرد جتمع عدد من أألفراد يف مكان واحد ال
يشكل بالضرورة مجاعة فيما بينهم ،بل ال بد من وجود تفاعل ولذلك فأفراد األسرة يكونون مجاعة ،فاألب واألم واألبناء والبنات تنشأ فيما بينهم عالقات متصلة وتأثري متبادل ،فاالرتباط
املادي واملعنوي متوافر فيما بينهم .
 -3/2ضرورة وجود ثبات أو دوام نسي للجماعة ويقصد بذلك استمرارية العالقات والتفاعل االجتماعي بني أعضاء اجلماعة لفرتة طويلة نسبيا .
 -4/2وجود أهداف مشرتكة وموحدة يتجمع األعضاء حوهلا ويف توفيفها .
 -5/2وجود شبكة من القيم واملعايري واملبادئ وقواعد السلوك يلتف حوهلا األعضاء وتعترب مرشدا وضابطا هلم ولسلوكهم .
 -6/2وجود جمموعة من األدوار املتوقعة ألعضاء اجلماعة ،واجبات

ومسؤوليات لكل فرد )1(.

كما حدد نبيل السمالوطي جمموعة من اخلصائص للجماعة هي:
-

ـــــــــــــــــــ

التفاعل بني أعضاء اجلماعة على مدى فرتة زمنية معينة .
وعي األعضاء املتبادل بعضهم ببعض .
وجود أساليب اتصال جيدة بني األعضاء .

.204/203:

( )1د/هاين عبد الرمحان صاحل الطويل،االدارة الرتبوية والسلوك املنظمي ،دار وائل للنشر.1998،
( )2نفس الرجع ؛ .205:
.196/195:
( )3د/صالح الدين حممد عبد الباقي:السلوك الفعال يف املنظمات،الدار اجلامعية2004،؛

 توافر منط من املعايري والتوقعات املتبادلة بني األعضاء حتكم عملية التفاعل . -وجود هدف مشرتك يسعى األعضاء لتحقيقه )1(.

 -/3عوامل نشوء اجلماعات ( :تكوين اجلماعات)

يولد املولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه هكذا قال حممد رسول هللا –صلى هللا عليه وسامل ـ ،فالفرد يولد كالورقة البيضاء
واجملتمع مبا حيويه من مجاعات رمسية كانت أو غري رمسية خيط عليها ما يشاء من أفكار وقيم ومعايري واجتاهات ،وهكذا ينشأ الفرد يف أسرة يتلقى فيها األدب قبل العلم ،مث يتوجه إىل
املدرسة أين يتزود جبميع العلوم دينية كانت أو دنيوية (علوم الصنائع) مث يغدو هذا الفرد إنسانا صاحلا متشبعا بقدرات واستعدادات ومهارات غري متناهية ،يريد يف قرارات نفسه أن يصرها
لغريه (مجاعته ووطنه ولنفسه ) فيبحث عن الدور واملكانة املستحقة له يف مجاعته ،واليت يسعى جاهدا يف االندماج فيها ورد اجلميل هلا على ما قدمته له من معايري وقيم ،فاجلماعة هي إذا
جمموعة من األفراد يتفاعلون فيما بينهم مشكلني بناءا حتكمه مجلة من املعايري والقيم والضوابط يسعون حلل مشكالهتم عن طريق تقسيم لألدوار واملكانة .وإذا كان الفرد مير مبراحل نشوء
فإن اجلماعة أيضا متر مبراحل عديدة ،حيث وضع كل من عديل سليمان وعبد املنعم هاشم أربع مراحل متر هبا اجلماعة هي :

 -1/3ظهور عوامل

تستثري التكوين اجلماعي :

وت سمى أيضا مرحلة ما قبل اجلماعة وفيها تتهيأ مجلة من الظروف اليت تثري لدى عدد من األفراد الرغبة أو النزوع يف أن يكونوا فيما بينهم مجاعة ينتمون إليها كتشابه األهداف واملصاحل
بني جمموعة األفراد ،وقد ذهبت نظرية املوازنة إىل القول بان جتاذب األفراد بعضهم إىل بعض أساسه تشابه االجتاهات واآلراء جتاه املوضوعات واألهداف العامة ،ومبجرد تكوين العالقة
العامة للجماعة وبني نواحي اجلذب لالنضمام للجماعة ،وإذا حدث عدم توازن فإن األعضاء يبذلون حماوالت متعددة لالستفادة من هذا التوازن ،وإذا فشلوا يف ذلك فإن العالقات
سوف تبدد ويتفرق أعضاء اجلماعة)2(.

 -2/3اجلماعة يف سبيل التكوين:
يف هذه املرحلة ونتيجة لالتصال ومنو العالقات بني األفراد يبدأ التكوين اجلماعي يف الظهور وتتصف هذه املرحلة مبا يلي :
-

أهداف اجلماعة ليست واضحة متاما .

-

ــــــــــ

معرفة األعضاء ليست وثيقة .
أعضاء اجلماعة يشرتكون حبذر يف نشاطها .
االنتظام يف حضور االجتماعات يكون ضعيفا .
ال تكون اجلماعة قد وضعت نظاما داخليا هلا .
حياول األعضاء حتديد أهدافهم .
يكون اتكال األعضاء على من تصدى للقيام بدوره القيادي .
حتاول بعض أقسام اجلماعة (الشكل) السيطرة على اجلماعة .
حياول بعض األعضاء السيطرة على اجلماعة .
تكون عالقة اجلماعة باجلماعات األخرى غري واضحة .
تكون برامج اجلماعة وأنشطتها غري حمددة .

( )1نبيل السمالوطي :مرجع سبق ذكره؛ .145 :

()2

د/صالح الدين حممد عبد الباقي:السلوك الفعال يف املنظمات :مرجع سبق ذكره.201 : :

 -3/3اجلماعة يف دور التنظيم :
وهي مرحلة منو اجلماعة وفيها تتحدد األدوار واملكانة واحلقوق والواجبات وحتدد الروادع واحلوافز ويكون البيان اجلماعي قد أصبح قائما على تنظيم يزيد من متاسك اجلماعة ،حيث
تتصف اجلماعة يف هذه املرحلة مبا يلي :
-

تصبح أهداف اجلماعة واضحة نسبيا بني األعضاء ،
تزداد معرفة األعضاء يبعضهم البعض وتنشأ عالقات الصداقة والود .
تزداد فاعلية اشرتاك األعضاء يف النشاط اجلماعي .
يزداد انضمام األعضاء يف حضور االجتماعات .
يزداد حتمل األعضاء األعباء ومسهوليات اجلماعات .

-

يزداد اتصال اجلماعة باجلماعات األخرى .

¾ -اجلماعة الناضجة :

وهي مرحلة اجلماعة املتكاملة حيث تكون أهدافها واضحة ومتماسكة وحمددة املعامل )1(.

 -/4عناصر تكوين اجلماعات:
متثل اجلماعة بناء متكامال يقوم على أساس شبكة من العالقات االجتماعية تتفاعل فيما بينها وفق جمموعة من املعاير والقيم واالجتاهات ،حيث يقوم الفاعلون فيها جبملة من األدوار
واملكانة االجتماعية وليست اجلماعة جتمعا تلقائيا بل هي حقيقة تقوم على جمموعة من العناصر هي :
-

.

عدد من األشخا
األهداف املشرتكة .
التفاعل الدينامكي .
نظم العالقات (شبكة من العالقات ).
منط العضوية .

 -/5األسس اليت تقوم عليها اجلماعة:

تقوم اجلماعة على جمموعة من األسس هي :
 فرف موضوعي مشرتك مثل املكان اجلغرايف أو اخلل ملادي . االشرتاك يف جمموعة من القيم واالجتاهات مثل ؛معتقدات احملافظني واألحرار . القيام بأعمال أو أدوار سلوكية متماثلة مثل العمل يف مصنع أو مؤسسة اجتماعية أو ثقافية أو تروحيية أو سياسية . الشعور املشرتك باالنتماء )2(.كما وضع بيل مجلة من األسس اليت تقوم عليها اجلماعات هي:
-

اجلغرافيا :ويعين هبا القرب املكاين أو اجلغرايف ال يتحقق ارتباط الناس إال بذلك .
إشباع احلاجات  :هتدف اجلماعات إىل إشباع حاجات أعضائها ،املادية واالجتماعية .
الغرض  :هتدف اجلماعات إىل حتقيق غرض معني هلذا يكون هلا ميكانيزمات من خالهلا يتحدد سلوك أعضائها حني ال يعملون منفردين .
استمرارية الرتابط :للجماعات وسائل من شأهنا احملافظة على الرتابط والتجاور املكاين مع اجلماعات األخرى
األخالق  :إن وحدة اجلماعة يعرب عنها يف حدود األخالق السائدة كاإلميان بالقيادة وما شابه ذلك )3(.

وهناك العديد من األسس املوضوعية اليت تقوم عليها اجلماعات مثل االشرتاك يف نفس العمل ،أو أهنم من نفس اجلنس والعمر أو الرياسة يف املؤسسة ،ويف أغلب األحيان فإهنم جيتمعون
يف أماكن متجاورة ويف حمل العمل .
ـــــــــ ــــــ ـ
( )1عديل سليمان،وعبد املنعم هاشم ؛اجلماعات بني التنشهة والتنمية ؛ط،1القاهرة احلديثة.83/85 : - .1973،
( )2ج-ب-جلفورد:ميادين علم النفس؛ترمجة أمحد زكي صاحل وآخرون ،ج،1دار املعارف،القاهرة.230: ،1966،

( )3د/غريب حممد سيد أمحد:املدخل يف دراسة اجلماعات االجتماعية،دار الكتب اجلامعية،اإلسكندرية.239/238: - ،1973،

واملالحظ أن العوامل املذكورة آنفا عبارة عن عوامل موضوعية ختص اجلماعة لذاهتا ،يف حني املتمعن للجماعة يف ذاهتا يالحظ أن هناك
عوامل ذاتية متأصلة فيها تستطيع من خالهلا اجلماعة االستمرارية والدميومة النسبية ،ومن هذه العوامل ما ذكره حممود حسني حول اخلصائص
واألسس اليت تقوم عليها اجلماعات منها :

-

-

الدوافع املشرتكة اليت تؤدي إىل التفاعل حيث يدرك األفراد أن اآلخرين يواجهون نفس املشكالت ،وأن التعاون معهم يفيد يف مواجهة
هذه املشكالت وهلذا تكون هذه الدوافع املشرتكة من أسباب التفاعل اجلماعي .
فهور دوافع جديدة أثناء تفاعل اجلماعة ،فبمجرد تكوين اجلماعة تتولد دوافع جديدة وأهداف ذات أمهية بالغة يف ثبات اجلماعة
واستمرارها ،وقد يكون هلذه الدوافع اجلديدة أمهية أكرب يف نظر األعضاء ،عن الدوافع ليت مجعتهم ألول مرة .
آثار الدوافع املختلفة بني األعضاء فعندما يتفاعل األعضاء مع بعضهم وسط اجلماعة تنتج عن عملية التفاعل آثار خمتلفة ،بالنسبة
خلرباهتم وسلوكهم ونعين باآلثار املختلفة (بالتغري اإلدراكي واحلسي  ،االنفعاالت ،ومنطية التفكري) وقد تكون هلذه اآلثار املختلفة تغريات
نوعية أو زيادة أو نقص يف امليول السلوكية ،فاألفراد يتفاعلون وسط اجلماعة وقد يغريون من سلوكا هتم وتصرفاهتم حبسب املواقف
اجلماعية .
تكوين بناء اجلماعة عندما يتكرر تفاعل األفراد ذوي الدوافع واألهداف املشرتكة ملدة من الزمن ،يأخذ بناء اجلماعة وما يتضمنه من
أدوار ومراكز هرمية يف الظهور واختاذ شكل معني ،ويصبح على درجة معينة من الثبات )1(.

 -/6تصنيف اجلماعات :

يف حقيقة األمر يصعب وضع تصنيف موحد جلماعات العمل نظرا لكثرة مجاعات العمل ،ويرجع هذا إىل وجود العديد من امليادين واملواضيع اليت يتميز هبا ميدان علم االجتماع وعلم
النفس ،فهناك العديد من التنظيمات الرمسية وغري الرمسية واألهلية وغري األهلية ،وكذلك تتعدد التصنيفات وختتلف باختالف اجلماعات وأنواعها وميادينها ،وهلذا سوف نتطرق إىل جمموعة
من التصنيفات اليت خاضت يف جمال ديناميكية اجلماعات ،وللمالحظة أن هذه التصنيفات والتقسيمات ال تعين وضع حدودا وفواصل جلماعات العمل ،ولكن تبنيها فقط لتسهيل العمل
املنهجي لبحثنا ،فاجلماعة تتغري نسبيا من مجاعة صغرية ذات دوافع اجتماعية ودوافع فردية ويف نفس الوقت قد تكون مجاعة أولية وغري رمسية يف نفس الوقت ذاته أو مجاعة ثانوية
ومصطنعة يف حني آخر .

 -1/6تصنيف اجلماعة من حيث قوة التأثري:
أو ما يصطلح عليه عند بعض العلماء التصنيف من حيث قوة وضعف العالقة ،وهلذا تصنف اجلماعة من حيث قوة تأثريها إىل مجاعة أولية ومجاعة ثانوية ويرجع الفضل يف هذا التقسيم
إىل عامل االجتماع األمريكي شارل كويل (يف ما سبق).

أ  -اجلماعة األولية :
وتتميز العالقة بني أعضائها باملواجهة وجها لوجه وتنفرد باخلصائص التالية:
-

أهنا أطول بقاء من حيث إستمراريتها .
قلة عدد أعضائها .
العالقات مباشرة وتقوم على املواجهة اليومية .
تتحكم يف أعضائها العادات والتقاليد .

 تسود بني أعضائها أواصر املودة واحلب والصداقة .ـــــــــــــ
( )1د /حممود حسن:منو الفرد يف اجلماعات الصغرية،دار الكتب اجلامعية،اإلسكندرية،بدون تاريخ،ص ص.142/132 :

ب -/اجلماعة الثانوية :

يغلب عليها الطابع الشخصي بني أعضائها ولكن يقل شعور التعاطف القوي بني أعضائها باملقارنة باجلماعة األولية وتتميز باخلصائص التالية :
 قصرية البقاء . تتكون من عدد كبري من األعضاء . -العالقات بني األعضاء قد ال تكون مباشرة .

 -األعضاء جيمعهم هدف قد يسبق وجود اجلماعة )1(.

كما تصنف اجلماعات إىل أربع أنواع ختتلف باختالف درجة قوة العالقات أو الروابط بني أعضائها هي :

 -/1اجلماعة الوثقى :
وهي اجلماعة اليت تتسم بأعمق الصالت الشخصية وأقواها ،مثال عالقة العبد خبالقه عز وجل أو عالقة األم بابنها أو عالقة املتحابني يف هللا تعاىل
،قال هللا تعاىل <:األخالء بعضهم لبعض عدو يوم القيامة إال املتقني >* وقال حممد صلى هللا عليه وسلم  <:املتحابون يف هللا على منابر من
نور يف اجلنة يغبطهم األنبياء واملرسلون والصديقني والشهداء يوم القيامة*>....

 -/2اجلماعة األولية:
وهي اجلماعة الفطرية أو أول جتمع للفرد ،كتجمع األسرة أو األصدقاء وهي تقوم على املعايري الشخصية والعالقات املباشرة (شارل كويل) .

 -/3اجلماعة الوسطى :
تتسم هذه اجلماعة بدرجة أقل من االرتباط الشخصي باملقارنة باجلماعات السابقة ،ولكنها ال تفتقد إىل االرتباط الشخص من أمثلتها مجاعة
اجلرية واجملتمع احمللي .

 -/4اجلماعات الثانوية:
تقوم على أساس املصلحة تتسم عادة بالعالقات الرمسية مثل مجاعات العمل والنقابات .
واملالحظ من هذا التصنيف أن االختالف بينها فقط يف الدوافع املشرتكة أو املصلحة املشرتكة ،ففي اجلماعة الوثقى واجلماعة األولية تكون فيها
الدوافع قوية جدا وتسمو إىل املثل العليا وتكون فيها وحدة املعايري والقيم صلبة فال حتدها املصاحل الضيقة ،هي ليست مجاعات تلقائية عابرة
ولكنها مجاعات ذات أبعاد عقائدية ونفسية قوية ،أما اجلماعات األخرى فقد تبىن على أسس ومعايري هشة ومصاحل ضيقة يربطها فقط البعد
املكاين أو اجلغرايف .
ـــــــ
( )1عبد املنعم هاشم وآخرون:أسس العمل مع اجلماعات ؛مكتبة القاهرة احلديثة،القاهرة،بدون تاريخ،ص ص.46-45 :




اآلية .......:
احلديث........:

 -/2تصنيف اجلماعات على أساس طبيعة
 – -1/2اجلماعات الرمسية:

التكوين (:اجلماعات الرمسية واجلماعات غري الرمسية)

يتكون هذا النوع من اجلماعات

بشكل رمسي وفاهر ويتحدد دور كل عضو طبقا لنوع الوفيفة اليت يشغلها الفرد يف التنظيم ،وكذلك السلوك املتوقع هلذا العضو وهناك نوعني
شائعني للجماعات الرس

 -اجلماعات

الرمسية اليت تنشأ بني الرئيس واملرؤوس يكون أساسها عالقة السلطة اليت تربط الرئيس باملرؤوس ،وتتمثل العالقة بني الطرفني يف إصدار األوامر
والتعليمات إىل املرؤوسني والتزام املرؤوسني بإبالغ الرئيس عن نتائج التنفيذ يف شكل تقارير ،مثال العالقة اليت تنشأ بني رئيس العمال وبني العمال
الذين يعملون حتت رئاسته ،وعادة ما توضح اخلريطة التنظيمية للمنشأة أو املؤسسة حدود العالقة بني الطرفني .
 اجلماعات الرمسية اليت تنشأ بني عدد من األفراد ألداء التزام أو واجب معني مثال مجاعة املرؤوسني الذين يعملون معا يف قسم معني إلجنازواجبات معينة ،حتت رئاسة شخ ص معني وذلك للوصول إىل أهداف معينة ويتطلب ذلك التنسيق فيما بينهم .
 -2/2اجلماعات غري الرمسية :

تتكون هذه اجلماعات بصورة اختيارية وتلقائية أي أن الفرد هو الذي يسعى إىل االنضمام إليها وبإرادته ،كما ميكن االنسحاب منها
بشكل اختياري وغالبا ما تتشابه القيم االجتماعية ألعضاء اجلماعة ،وكذلك تكون هلم أهداف مشرتكة ومن األمثلة الشائعة هلذا النوع من
اجلماعات ما يلي:
أ -مجاعة الصداقة  :وه عادة ما تتكون من أفراد يتماثلون معا يف بعض الصفات مثل تقارب السن أو الوفيفة ،الديانة .....اخل
وليس من الضروري من أن تتشابه الوفائف الرمسية ألعضاء هذه اجلماعات ز
ب -مجاعة املصلحة :وهي عادة ما تتكون من أفراد يلتقون معا لتحقيق مصاحل متبادلة أو للدفاع عن أهداف معينة ،وغالبا ما
تتعارض مصاحل هذه اجلماعة مع مصاحل التنظيم الكلي للمنشأة أو املؤسسة اليت يعملون فيها)2(.

 -/3تصنيف اجلماعات على أساس احلجم :

إن عدد أفراد اجلماعة حيدد حجمها وهذا احلجم خيتلف من مجاعة ألخرى  ،فنجد أن بعض اجلماعات حتقق رغبات أعضائها إذا كانت
صغرية احلجم كجماعة العمل أو الفرق الرياضية ،بينما تتطلب الرحالت عدد أكرب من اجلماعات )3(.
إال أنه من املالحظ أن علماء االجتماع وعلماء النفس يتفقون على عدد أفراد اجلماعة ،فهم يرون أن احلجم الصغري للجماعة هو األنسب هلا
،فنجد أن أ.براون يرى أن اجلماعات الصغرية يتباين عدد أعضائها ويرتاوح يف املتوسط بني ( )10 -8أفراد ألن مشاكل االتصال تتزايد ،وجتنح
اجلماعة إىل التفكك واالنقسام كل ما زاد عدد أعضائها )4(.
ـــــــــــــ
( )1صالح الدين حممد عبد الباقي:مرجع سبق ذكره.198: ،
( )2عبد املنعم هاشم وآخرون؛مرجع سبق ذكره؛ .42:
( )3أ.براون:مرجع سبق ذكره؛ .134:

وقد أوضح (هري) يف حبث له أنه كلما زاد حجم اجلماعة كلما زاد احتمال قيام مجاعات فرعية ،ألن كرب حجم اجلماعة يقلل من قر
األفراد يف املشاركة ومن مث يقلل من جاذبية اجلماعة  )1(.وبالتايل فإن العالقات االجتماعية يف اجلماعات الكبرية تكون أكثر رمسية وبعيدة عن
املشاعر والعواطف الشخصية ،أما يف اجلماعات الصغرية فإن األعضاء مييلون اىل بعضهم بصورة مشاعر وأهواء وعواطف شخصية .
وقد ذهب رأي آخر إىل أن اجلماعة تتكون حبدها األدىن من (5اىل )6أفراد ،ذلك أن اجلماعة إذا زاد عددها إىل مخسة وعشرون أو ثالثون
شخصا فإن األخصائي من الناحية العملية ،يعمل مع أقسام من اجلماعة الكبرية أكثر من أنه يعمل مع اجلماعة يف مجلتها )2( .
وقد يؤثر حجم اجلماعة يف بنائها ووفائفها فكلما زاد عددها كلما أدى ذلك إىل تقسم العمل بني أعضائها ،وكلما قل عدد أعضائها كلما أدى
هؤالء األعضاء أعماال ووفائف متشاهبة ومتقاربة كذلك فإن حجم اجلماعة يلعب دورا كبريا يف انقسامها على نفسها ،فكلما زاد حجمها أدى
ذلك إىل تعقد االتصال بني أعضائها ،وبالتايل فإن كرب احلجم يعجل باالنقسام اجلماعة إىل مجاعات صغرية كجماعة األصدقاء والعصابة والزمرة
ومجاعة العمل ،ومجاعات متوسطة وهي اليت يتجاوز عدد أعضائها العشرة كجماعات الطالب يف حماضرة ومجاعات كبرية كطالب املدارس أو
اجلامعات ،ومجاعات كبرية جدا كجماعة اجلنس البشري قال تعاىل  <:إن هذه أمتكم امة واحدة وأنا ربكم فاعبدون >.

 -/4تصنيف اجلماعات على أساس التفاعل :
يذهب بعض علماء االجتماع إىل تصنيف اجلماعات على أساس التفاعل بني أعضائها حيث يعترب (جورج هومان) رائد نظرية التفاعل يف
اجلماعات ،فقد وضع فروضا أراد الوصول إليها حول تفاعل اجلماعات ،خالصة هذه الفروض هي أنه كلما زاد التفاعل بني األشخا كلما زاد
احتمال مشاركتهم كجماعة تعمل يف سبيل هدف مشرتك)3(.
ويرى بعض علماء النفس االجتماعي أن التفاعل أهم مسة للجماعات عن غريها من صور التجمع اإلنساين فنجد (نايلز) يعرف اجلماعة الصغرية
بأهنا أي عدد من األفراد يتفاعل بعضهم مع بعض وجها لوجه مرة واحدة أو عدد من املرات ويدرك كل واحد منهم اآلخر بصورة متميزة)4(.
لذلك يذهب مصنفو اجلماعات على أساس التفاعل إىل أنه أساس تشكل اجلماعات ،وهو العمود الذي تقوم عليه من ذلك جند أن اجلماعة
األولية أو مجاعة املواجهة اليومية يكثر التفاعل بني أعضائها ،بينما يقل التفاعل يف اجلماعات املفككة كاجلماعة الرمسية .
ـــــــــــــــــــــــ
()1
()2
()3
()4

لويس كامل مليكه:سيكولوجية اجلماعات والقيادة،ج،1ط،2مكتب النهضة املصرية،القاهرة.283: .1963.
حممود حسن :مرجع سبق ذكره.129: :
لويس كامل مليكه :مرجع سابق ،ج.851: ،3
نفس املرجع .854: :

 -/5تصنيف اجلماعات على أساس الوظيفة :
ذهب بعض علماء االجتماع إىل تصنيف اجلماعة على أساس الوفائف ليت متارسها ،فاجلماعة تتغري من حيث الشكل والنشاط مع
أهنا قد تبدو ثابتة يف مراحل منوها وتطورها ،كما أهنا تضيف إىل بنائها التنظيمي أعضاء جدد فهي أيضا تصنع وفائف جديد هلم ،ورمبا تقوم
بوفيفة تلوى األخرى حىت تنجلي هنائيا ،وتظهر وضيفة اجلماعة أكثر يف تلك الضوابط واملعايري اليت تضعها  )1(.بغية ضبط سلوك أعضائها فهي
متارس وفيفة حساسة وجوهرية بالنسبة لألعضاء تصل إىل حد العقاب البدين يف بعض احلاالت ،لكل من خيالف املعايري املرسومة والقيم املتفق
عليها من طرف اجلماعة  .والفرد عن طريق انتمائه إليها يشبع الكثري من حاجاته النفسية واالجتماعية ،فالعضوية يف اجلماعة تؤدي وفيفة للفرد
وهبذه الوفيفة يشبع الفرد حاجاته ومطالبه ....فكل اجلماعات تشبع احلاجة إىل االنتماء والتقدير واملكانة (مايكو))2(.وميكن أن توصف الوفيفة
اليت تقوم هبا اجلماعة بالصفات التالية :
-

تشبع اجلماعة حاجات األعضاء األقوى أكثر من إشباعها حاجات األعضاء األقل قوة .
للجماعة وفائف أساسية وأخرى ثانوية .
تشبع اجلماعة احلاجة إىل السيطرة واحلاجة إىل االنتماء .
تروج اجلماعة حاجات جديدة بني أعضائها.

 -/6تصنيف اجلماعات على أساس الدميومة :

ختتلف اجلماعات باختالف فروفها وطبيعة نشوئها ،فبعض اجلماعات الثانوية قد تساعدها فروف معينة فتتحول إىل مجاعة أولية ذات املواجهة
املباشرة ،وبالعكس فقد تنحل بعض اجلماعات األولية ويتفرق أعضائها مشكلني مجاعات أخرى يف حميط آخر وقد تعمر بعض اجلماعات طويال
كجماعة املسجد أو الكنيسة ،كما تندثر بعض اجلماعات األخرى بعد مضي فرتة على تكوينها كجماعة زمالء الدراسة أو الفصل(القسم) أو
مجاعة العمل ،إذا ما أدت هبا الظروف إىل االنقسام أو التحلل أو التفكك .
وينبغي التفرقة بني احلشد الذي يكون وجوده مؤقت وبني اجلماعات اليت تدوم طويال فاحلشد املتجمع إلمخاد نريان أو لرؤية حادث معني ،أو
مشاهدة سفينة ترسو يف امليناء يكون وجودهم مؤقت ،ومجاعات أخرى كاملشاركني يف اجليش أو أعضاء فصل دراسي معني قد يعيشون يف تلك
اجلماعات فرتة أطول  ) 3(.لذلك فاستمرار اجلماعات وبقاؤها إمنا يرجع إىل عدة فروف تسهم يف طول هذا البقاء أو قصره ،فحياة اجلماعة يف

دميومة مستمرة واجلماعة من حيث الدميومة تنقسم إىل مجاعات طارئة كالتجمع حول حادث ،ومجاعات مؤقت كجماعة املسافرين يف سيارة أو
قطار ،ومجاعات تدوم فرتة حمددة كجماعة الشباب املنخرط يف اخلدمة الوطنية ،واجلماعات الدائمة نسبيا كاألسرة واألمة .
ـــــــــــ
( )1د ا غريب حممد السيد أمحد:مرجع سبق ذكره.35: ،
( )2د  /حممود حسن:مرجع سبق ذكره؛ .194:
( )3نفس املرجع ؛ .195 :

 -/7تصنيف اجلماعات على أساس االختيار
وتسمى باجلماعات املنغلقة أو املفتوحة ،حيث يأخذ النوع األول صفة جربية االختيار وهي اليت ال تسمح ألي عضو جديد االلتحاق
هبا ،فهي قاصرة على عدد ثابت من األعضاء ال تتغري منذ نشأهتا األوىل إىل وقت احنالهلا ،وتتميز هذه اجلماعات بتوازي التأثريات املتبادلة
بني األعضاء واىل التفاعل املستمر والثابت نسبيا ويتمثل هذا النموذج يف مجاعات اإلرشاد والعالج النفسي ...اخل.
وهناك اجلماعات املفتوحة وهي اليت تسمح بانضمام عدد جديد من األعضاء إليها وال يشرتط عدد ثابت من األعضاء ،وعملية
االنضمام إىل هذه اجلماعات واالنسحاب منها يعرقل التأثري املتبادل بني أعضائها مما يؤدي هبم إىل الشعور بعدم اجلدية يف عالقاهتم
االجتماعية ،مثال على هذه اجلماعات املفتوحة مجاعة الدروس الدينية يف املساجد ،مجاعة الرفاق )1(.
إن ما مييز اجلماعات املتفتحة عن اجلماعات املنغلقة هو اإلطار الفكري للجماعة (فالقيم واالجتاهات وأساليب العمل .
وخالصة القول إن اجلماعات ال تتكون إال ألسباب معينة كاألسباب االقتصادية أو السياسية أو العقائدية  ،حيث تتخذ هذه
اجلماعات إطارا فكريا ومنهجا متبعا وأدوات ووسائل لتحقيق أهداف معينة ،حيث حتدد هذه األطر طول أو قصر بقاء اجلماعات

فاجلماعات اليت تقوم عل مصاحل نفعية مادية قد تتميز بقصر العمر يف حني جند هناك مجاعات تتميز بطول األمد كاجلماعات اليت هلا مرجعيا
ت عقائدية .

ـــــــ
()1

د ا غريب حممد السيد أمحد:مرجع سبق ذكره،ص.40:

جدول رقم ( :)1يبني تصنيف اجلماعات وأنواعها*.
أساس التصنيف
 -عالقات شخصية مباشرة.

أنواع اجلماعات
- -

التفاعل(وجود أو عدم وجود)

 -أولية -ثانوية

 النظام (وجود أو عدموجود رئاسة

 -رمسية -غر رمسية– وسطى .

ودستور وقوانني)
 املنفعة االجتماعية -عالقات اجلماعة باجلماعات األخرى.

أمثلة
 األسرة – الرفاق -القرة املركز-الوالية-األمة -احلزب السياسي . جملس اجلامعة -.األصدقاء أو الرفاق. األسرة. -األسرة – املدرسة -.مجعية خريية -.سكان

 -اجتماعية -شبه اجتماعية– ضد اجملتمع .

واحة منعزلة.
 عصابة . -اجلنس البشري (الساللة األسرة)

 -االختيار،

 -جربية– اختيارية -مفروضة .

 -التجانس.

 -متجانسة– غر متجانسة .

 النشاط يف الكليات أو الرحالت. باالنتخاب (هيهة جملس) مجاعات طالب يدرسون مادة متخصصة. الطالب اجلدد القادمون اىل اجلامعة قبلتوزيعهم.

 -مكان الدخول .

 -مقفلة -حمدودة– مفتوحة .

 األسرة -.النقابة. هواة مجعية نادي أو مذهب سياسي . -جتمع حول حادثة.

 -االستمرار.

 -طارئة -مؤقتة– تدوم فرتة حمددة-

 -مسافرون يف سارة أو قطار.

 -دائمة نسبيا .

اخلدمة الوطنية.
 -األسرة – األمة .

 -الطبيعة.

 -طبيعية– مصطنعة .

 -األسرة – أو القرية .

 -معسكر مجاعة جتريبية .

 -املكان.

 -اجلرية -اجلماعة احمللية–األمة.

 -احلجم.

 -صغرية– متوسطة -كبرية --كبرية جدا.

 -اجلنس.

 -ذكر -أنثى .

 -السن.

 -األطفال -املراهقون -الكهول -الشيوخ.

 حارة معينة -.قرية معينة  -.األمة اجلزائرية . تضم ثالثة أفراد أو أكثر -.طالب يف حماضرة -.طالب كلية أو قسم.
 اجلنس البشري.// -

// -

ــــــــــ
(*)أ.براون:مرجع سبق ذكره؛ص.160:

 -3بناء مجاعات العمل وأهدافه
قبل التطرق إىل بناء اجلماعة ال بد لنا من حتديد بعض املفاهيم اليت هلا عالقة وثيقة بينها وبني اجلماعات ،واملتأمل والدارس للجماعات
يالحظ أن هلا عالقة بالعديد من املفاهيم باعتبار اجلماعة بناء نسقي لبناء أكرب منه وهو البناء االجتماعي ’أما اجلانب التفاعلي الذي تؤديه
اجلماعة فهو امتداد لعمليات التفاعل اليت حتدث يف التنظيم االجتماعي ،وعليه البد لنا من حتديد هذه املفاهيم :

 -/1البناء االجتماعي :
قبل التطرق إىل مفهوم البناء االجتماعي ال بد من معرفة كلمة بناء ،وهي ما يكون عليه مبىن معينا كاملنزل واملدرسة ،حيث يشري إىل كل
تنظيم ثابت مكون من أجزاء يتصل بعضها ببعض ألداء وفيفة معينة ،حيث تتغري هذه الوفيفة بتغري األجزاء اليت يتكون منها هذا التنظيم أو بتغري
الصالت اليت تربط بني هذه األجزاء( ) 1وهذا ما ذهبت إليه نظرية البنائية الوفيفية ،كما يستخدم هذا الفظ يف فروع خمتلفة من العلوم االجتماعية
،ففي علم النفس يستخدم للتعبري عن بناء الشخصية ويف التحليل النفسي يستخدم مبفهوم بناء اخللق ويف علم االقتصاد البناء االقتصادي ويف علم
اللغة ببناء الكلمة واجلملة ،ويف علم االجتماع بالبناء االجتماعي .فماذا نقصد به ؟

يشري البناء االجتماعي إىل ذلك التنظيم املتمايز لنظم اجتماعية متخصصة ومعتمد بعضها على بعض اعتمادا متبادال  ،وقد تطورت بشكل
طبيعي نتيجة للوقائع االجتماعية السائدة يف اجملتمع ونتيجة لتفاعل أنواع الظواهر االجتماعية بعضها مع بعض ،فالبناء االجتماعي عبارة عن
اتصال تلك النظم االجتماعية اليت تنظم احلياة االجتماعية من عائلية وتربوية ودينية واقتصادية بعضها ببعض واعتماد بعضها على بعض اعتمادا
متبادال )2(.
ويعرف قاموس علم االجت ماع البناء االجتماعي بأنه < النموذج املستقر للتنظيم الداخلي جلماعة ما ،وهو يتضمن جمموعة العالقات املوجودة بني
أفراد اجلماعة بعضهم مع بعض من ناحية واملوجودة بينها وبني مجاعة أخرى من ناحية ثانية .
وقد أسهب علماء االجتماع يف تعريف البناء االجتماعي (فمونتيسكيو) يعرب عنه بالنسق االجتماعي الكلي يف كتابه روح القوانني ،إذ يرى أن
هناك انتظاما أو اتساقا وانسجاما بني خمتلف مظاهر احلياة االجتماعية بالدرجة اليت يصعب معها فهم قوانني أي جمتمع إال يف ضوء عالقته بالنظم
السياسية واالقتصادية والدينية والعادات والتقاليد وحجم السكان وأمزجة الناس وخصائص البيهة الطبيعية واجلغرافية )3(.
كما استخدمه أجست كونت مبفهوم االستاتيكة والديناميكة االجتماعية ،حيث كان قصد باالستاتيكا االجتماعية الدراسة التحليلية لألجزاء
املختلفة اليت يتكون منها النسق االجتماعي الكلي ،وعالقات التضامن والتأثري واليت تقوم على التساند والتبادل وما يؤديه هذا التساند من
عمليات اجتماعية ،كما تطرق ماركس إىل مفهوم البناء االجتماعي حيث قسمه إىل بناء حتيت يقصد به البنية االقتصادية واملادية من وسائل للعمل
،والبناء الفوقي والذي يقصد به مجلة العقائد والقوانني والعادات والتقاليد واليت هي انعكاس للبناء التحيت – على زعم ماركس – ويف األخري ميكن
القول أن البناء االجتماعي هو عبارة على شبكة من العالقات من األشخا

والفاعلني ،كما يفيد البناء االجتماعي على أنه ترتيب لألوضاع

االجتماعية (األدوار واملراكز) )4(.
ـــــــــ
()1
()2
()3
()4

حممد مدكور :مرجع سبق ذكره ؛ .99 :
نفس املرجع .99: :
السيد عبد العاطي السيد ؛سامية حممد جابر :أسس علم االجتماع ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية .46: ،1997،
حممد مدكور :مرجع سبق ذكره ؛ .443:

 -/2التنظيم االجتماعي :
إذا كان البناء االجتماعي يشري إىل شبكة العالقات االجتماعية اليت تربط بني األشخا
والتفاعل وتبادل األدوار واملراكز ،فإن التنظيم هو ترتيب أدوار وأنشطة األشخا

واجلماعات بعضهم ببعض عن طريق االتصال

داخل البناء ويعرف معجم العلوم االجتماعية التنظيم

االجتماعي على أنه < مجلة النظم االجتماعية ف جمتمع ما ،كما يعرب عنه < راد كليف براون > على أنه نسق العالقات امللزمة اليت تربط بني
األفراد والزمر الذين يتكون منهم اجملتمع ،أي نسق االلتزامات والواجبات واحلقوق اليت تربط بني األفراد والزمر بعضهم ببعض > )1( .

 -/3بناء اجلماعة (:كيف تبىن اجلماعة؟)
إن اجلماعة الناضجة والفاعلة جيب أن تقوم على أسس حقيقية وصلبة بعيدة عن االعتبارات الشخصية واألنانية ،وعليه البد لنا أن نبحث
حقيقة عن امليكانزمات احلقيقية لبناء مجاعاتنا وعليه فإنه لكل جمتمع أو أمة خصائص إقليمية وقومية حتدد اإلطار العام لبناء اجلماعات
،ف اجلماعات يف اجملتمعات الرأمسالية تقوم على الفردية حيث جعل شعاره ـ الغاية تربر الوسيلة ـ يف حني اعتمدت االشرتاكية على جوهر مزيف
للجماعة حني أمهلت العمل الفردي ودوره يف قيام وتنمية اجلماعة ،أما اإلسالم فقد أوجد نظرية متكاملة لبناء اجلماعات واحملافظة عليها ،صحيح
أن الواقع االجتماعي اليوم يعكس ما جاء به اإلسالم إال أن هذا الواقع هو حصيلة الحنراف الفرد وسلوكه عن إطار اجلماعة املسلمة ،ولقيام
اجلماعة ال بد من مجلة من املعايري تقوم عليها :
ـــــــ ــــــــــ

فهم األهداف والغايات فهما واضحا حبيث يؤدي إىل قناعة كاملة وتكوين عقيدة مستقرة واقعة .
كوادر قادرة على شرح الفكرة بأساليب منطقية وحجج قوية وبيان ما فيها من عظمة ونفع وتكامل وحيوية .
استطاعة تكوين برامج فعالة وحلول للمشاكل اليت تواجه الناس وتشغلهم ،حبيث تؤدي اىل قناعات وحتميس لتلك الربامج وهذه احللول
.
إدراك أن الوسائل جيب أن تنسجم مع الغايات ،فالغايات الكبار حتتاج إىل رجال كبار ووسائل ذكية قادرة .
تواجه هذه الكوادر الواقع وتعمل على أساس من احلقيقة ال اخليال فاألسباب حمرتمة ،وكل شيء له عدة < وإن هللا ال يغري ما بقوم
حىت يغريوا ما بأنفسهم >*.
استخدام اإلمكانات وقدرات األعضاء استخداما ذكيا ،واستخدام القوى اخلارجية حبيث يكون عند اجلماعة القدرة على مغالبتها
وحتويل تيارها واالستفادة منها .طبقا ملا جهت به.
تأمني جو من احلرية النفسية للتعبري عن املشاعر ووجهات النظر اليت تؤدي يف النهاية إىل استثمار اآلراء الناضجة واملفيدة للفكرة والغاية
والوسيلة .
قدرهتا على إصالح اخللل يف أجهزهتا ومواجهة املشكالت حبز وحتر وثقة يف الوقت املناسب .
االهتمام هبموم أفراد اجلماعة وحل مشاكلهم يعطي الواقعية واحلركية واألخوة ويبعد عن اجلماعة أسباب الفرقة والتمرد( )2فمن مل يهتم
بأمر املسلمني فليس منهم .

( )1حممد مدكور :مرجع سبق ذكره ؛ .185:
* اآلية .......:

()2

د /توفيق الواعي :العمل اجلماعي ؛شروق للنشر والتوزيع ،ط1ز.82: .2005

 أن يكون هلا القدرة على اكتساب وابتكار طرق جديدة منتجة للعمل وتدريب األعضاء عليها أن يكون عندها القدرة على جعل التالحم والتآخي بني األفراد بعضهم مع بعض حقيقة معاشة وواقعا ملموسا ،حبيث تذوب أنانيةالشهوات واملصاحل الضيقة بينهم ورحم هللا القائل  <:وإين أللقم أخي اللقمة فأجد طعمها يف حلقي >* وصدق هللا إذ يقول < ويؤثرون على
أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فألهك من املفلحون >* .
 أن تدرك قيمة الشورى احلقيقة اليت تتيح فهور الرأي اآلخر واالستفادة منه ،واليت تتيح دائما تويل األصلح للريادة والقيادة وانتقال السلطةبدون آثار سلبية على أألفراد واجلماعة ،قال حممد

 -صلى هللا عليه وسلم  < :من ويل من أمر املسلمني شيها فأمر عليهم أحدا حماباة

فعليه لعنة هللا ،ال يقبل هللا منه صرفا وال عدال حىت يدخله جهنم > *
 تستطيع العمل وبكفاءة عالية مع اجلماعات األخرى ومع السلطة ،فيما ال يضر مبنهجها وأهدافها وأفرادها قال رسول هللا عليه الصالةوالسالم  <:خريكم املدافع عن عشريته ما مل يأمث >*.
 أن ال تفرق أو حتايب أحد األعضاء على اآلخر لقرابة أو عاطفة أو مليل شخصي ،وأن يكون الكل عندها سواسية كأسنان املشط . أن تكون طرق االتصال بني القاعدة والقمة ممتازة وميسرة ،وأن تنزل القمة إىل القاعدة بغري تعال أو إرهاق لتسمع وتالحظ وتوجه وتراقبتنفيذ الربامج والتعاليم للوصول إىل األهداف  ،ولنا يف صحابة رسول هللا خري مثال إذ خيرج خليفة املسلمني – أبو بكر الصديق – يف جوف الليل
قاصدا بيت عجوز يف قرية ما  ،فيقوم بطهي الطعام هلا وغسل املالبس وتنظيف البيت هلا  ،وهي ال تدرك ذلك ،واألمثلة كثرية ولنا يف رسول هللا
أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا واليم اآلخر .
 شعور كل فرد باملسؤولية وبالتبعات والتكاليف واملسامهة الفعالة يف محلها فكريا وجسديا وحركيا وماليا ،يقول حممد صلى هللا عليه وسلم <:كلكم راع وكلكم مسهول عن رعيته *>....
 أن يكون قادة اجلماعة أكفأ الناس لفهم هذه الديناميكية – احلركية – وأقدر الناس على تنفيذها وجعلها حقيقة يتعامل هبا األفراد )1(. هذه جمم وعة من املقاييس تساعد يف بناء اجلماعة واستقرارها ،فعندما تكسب مجاعة ما شيء من االستقرار يف التقارب بني أجزائها ،ميكنالقول بأهنا قد اكتسبت بناءا معينا فبناء اجلماعة يتكون من أجزائها ووفائفها املتمايزة ومن ترتيبها بالنسبة لبعضها البعض )2(.
ـــــــــــــ
()1

د /توفيق الواعي :العمل اجلماعي :مرجع سبق ذكره  ،ص -ص .85-82:

()2

دور وين كارترين وآخرون /مرجع سبق ذكره  ،ص .149 :

 -/4مكونات بناء اجلماعة :
يرتبط مفهوم بناء اجلماعة بقضية الفرد واجلماعة من جهة ومن جهة ثانية باألهداف واملرامي اليت تسعى اجلماعة لتحقيقها  ،وهي هبذا تتبىن
مجلة من املعايري والقيم لتضمن نسبيا نوعا من الدميومة واالستمرار والثبات  ،وقد تتكون اجلماعات بسبب أالجتاهات والقيم املتشاهبة لألفراد
الذين يسعون جاهدين على بقاء واستمرار اجلماعة حماولني حتقيق األهداف املسطرة ،وعليه ميكن متييز بني نوعني من البناء االجتماعي داخل
اجلماعات الصغرية :
 تقسم اجلماعات االجتماعية إىل مجاعات جزئية وتقسم األخرية إىل أفراد ،خيتلف كل واحد على اآلخر من حيث املركز والدور . تقسيم أمناط الثقافة أو هيكل الثقافة الكلي للمجتمع أو اجلماعة إىل عناصره األساسية ،كاملعتقدات واألفكار اجلماعية والغرفواملركبات الثقافية والنظم )1(.
وعلى هذا األساس ميكن تقسيم بناء اجلماعات إىل قسمني هامني :

 يتمثل القسم األول يف األفراد املشكلني للجماعات . ويتمثل القسم الثاين يف األمناط الثقافية للجماعة .حيث يذهب (أجربن ونيمكوف) إىل أن بناء اجلماعة يتكون من البناء والوفيفة ،كون البناء هو جمموعة األشخا
أولهك األشخا

بينما الوفيفة هي أفعال

 ،كما يتفق ( جونسون) مع هذا الرأي يف أن الفعل املتكرر هو أساس البناء بيد أن نقطة اخلالف اجلوهرية بينهم هي أن

(جونسون) يهتم بالعالقات الثابتة بني األجزاء يف حني يهتم (أجربن ونيمكوف) باألجزاء نفسها)2(.
وعلى حد قول كونت فإن اجلماعة تنقسم إىل ما أمساه باألستاتيكة االجتماعية والدينامكية االجتماعية ،أي أن اجلماعة يف حالة سكوهنا
واستقرارها هي ما يطلق عليه بإلستاتيكية االجتماعية أو البناء االجتماعي  ،لكن هذا ال يفسر سكون البناء االجتماعي الذي هو يف تفاعل دائم
ومعقد وهذا ما أطلق عليه كونت بالديناميكية االجتماعية  ،كما يشمل بناء اجلماعة التمييز بني األفراد تبعا للمكانة أو الوضع الذي يشغله كل
منهم فيها ،كما يشمل طرق االتصال بني األفراد وكذلك توزيع العمل بينهم )3(.
إن ما يهم هنا ليس أسبقية الفرد عن اجلماعة أو العكس أو الدخول يف جدلية هذه املقاربة ،ولكن ما يهم هنا هو ما مدى انسجام األفراد داخل
اجلماعات وانصهار مشاعرهم فيما بينهم ،إن الوحدة السيكولوجية للجماعة أو الوحدة النفسية للجماعة تنشأ من احتكاك العواطف واتصال
األفكار وتشابه أمناط السلوك  ،وعلى هذا األساس تقوم الشعوب واجلماعات وتنتصر رغم قلتها يف العدد والعدة فكم من فهة قليلة غلبت فهة
كثرية بإذن هللا ،فإذ كانت اجلماعة تقوم على أسس متينة فإن اجلماعة ستستمر وستحقق األهداف املنشودة ،أما إذا كان بناء جلماعة يقوم على
املصاحل الضيقة فإن أجزائه سوف تتهاوى وتندثر .
ـــــــــــــــ
( )1د /غريب حممد السيد  :مرجع سبق ذكره،
( )2نفس املرجع.233: :
( )3نفس املرجع.233: :

.232 :

 -/5خصائص وأنواع بناء اجلماعة :
ميكن متييز أربعة أنواع لبناء اجلماعة تساعد على حتديد خصائص بناء اجلماعات وهي :
 -1/5البناء السوسيومرتي  ( :بناء العالقات االجتماعية )
ترجع أصل كلمة سوسيومرتية إىل (جاكوب -مورينو) الروماين األصل وهي كلمة بشقني ،الشق األول التيين والثاين يوناين وتعين القياس
االجتماعي أو قياس العالقات االجتماعية ،وقد عرفت أيضا بأهنا دراسة العالقات الديناميكية بني أعضاء اجلماعة ،مع االستفادة بطرق التمثيل
اجلغرايف املكاين حيث هتدف إىل الكشف عن اجلغرافيا السيكولوجية للمجتمع )1(.
وقد كتب جرينالند أن السوسيومرتية ميكن أن تفسر يف ضوء البناء االجتماعي كما ميكن تفسريها يف ضوء األشكال النامجة عن قوى التجاذب
والتنافر بني أعضاء اجلماعة )2(.
كما يرى آخرون أهنا تعين مكا نة الفرد بني زمالئه متأثرا هبم ومؤثرا فيهم ،حمكوما عليه إما مقبوال أو منبوذا ،وهي أيضا مفهوم يعرب عن ثراء
العالقات االجتماعية ،أما البناء السوسيومرتي فيقصد به العالقة املبنية على االختيار والتجاذب أو الرفض والتنافر ،والعالقات املتبادلة بني أفراد
اجلماعة أث ر خطري وهام يف بنائها ،وخيتلف البناء السوسيومرتي من مجاعة إىل أخرى حسب العالقات بني أفرادها من اختيار وجتاذب أو رفض
وتنافر )3(.

 -2/5بناء االتصال :
ال ميكن أن تقوم مجاعة ما دون توفر شبكة من االتصال ،هذا األخري الذي يلعب دور كبري يف تفاعل ومتاسك اجلماعة ،إن عملية االتصال (
مرسل – مستقبل -رسالة وسيلة ) تساعد اجلماعة يف حتقيق أهداف اجلماعة وكلما كان االتصال فعاال بني أعضاء اجلماعة ،كلما زاد ثبات
ومتاسك اجلماعة ،وكلما كانت رؤى األفراد واضحة واألدوار واضحة كان حتقيق األهداف أسهل وأضمن .

 -3/5بناء القوة :
ال تعين هنا القوة بالسيطرة ولكنها تعين االلتزام بأداء األدوار واالمتثال لألعراف والعادات والتقاليد والقيم ،اليت هي أقوى الضوابط السلوكية انتشارا
بل وجودها أسبق من وجود الفرد فيجدها أمامه ،تفرض عليه الثواب والعقاب فيمتثل هلا بدون إرادته .ونقصد بالتحديد هنا ببناء القوة أيضا قوة
التأثر يف اآلخر ،ويبىن بناء القوة على أسس هي :
ــــــــــ

الثواب والعقاب .
القوة الشرعية .
قوة اخلربة .
قوة االلتزام .
قوة االحرتام .
قوة املكانة .

()1
()2
()3
()4

األسس النفسية للتكامل االجتماعي ،دار املعارف ،القاهرة.439 : ،1990،
حممد نبيل عبد احلميد:العالقة بني املكانة السوسيومرتية للعامل وكفايته اإلنتاجية (رسالة ماجستري)18 1974
أ.د /حممد حسني فهمي؛د /السيد عبد احلميد عطية  :عمليات طريقة العمل مع اجلماعات ،الكتب اجلامعي احلديث ؛اإلسكندرية .142: ،2003،
نفس الرجع ؛ .143:

 -4/5بناء احلراك :
يقوم بناء احلراك على مبدأ الرتقي من األسفل إىل أألعلى أو العكس ،وعليه تقوم املؤسسات بوضع خطوط واضحة وحمددة للرتقي من مركز
إىل آخر ،مما يكون له أثر على جاذبية املراكز املختلفة وعلى الروح املعنوية للجماعة ،وإذا تغري الدور االجتماعي لشخص أو أسرة أو طبقة
اجتماعية فإن التغري يعرف باحلراك االجتماعي أو (الرأسي) مثل انتقال مدرس ثانوي إىل رتبة أستاذ جامعي ،حيث يتوقف بناء احلراك على
الوفائف اليت يؤديها الفرد يف اجلماعة ،وموضع افرد يف شبكة االتصال ،وقدرته على استخدام القوة ومكانته االجتماعية ومؤهالته العلمية )1(.
حيث يتواجد احلراك يف اجملتمعات املتحضرة أين يكثر تقسيم العمل والتخصص ،فاألفراد يسعون جاهدين إىل البحث عل مناصب الشغل
لتحسن وضعهم االجتماعي أين يغريون أماكن عملهم وجيدون ألنفسهم عالقات جديدة ،حيث يصبح احلراك يف هذه احلالة عامل من عوامل
التفكك ،فالتالميذ يف املدارس يلجهون يف بعض األحيان إىل البحث عن مصادر للرزق موازنة مع دراستهم وذلك لتحسني وضعهم االجتماعي
حبيث يؤثر هذا احلراك على منط دراستهم .

 -/6متاسك اجلماعة:
يشري مفهوم التماسك يف علم االجتماع إىل تلك الرابطة اليت بني األفراد الذين يتكون منهم اجملتمع،هذه الرابطة اليت هي دعامة حياة اجملتمع
وحركته ( )2ويستخدم مفهوم التماسك عادة يف تفسري درجة متاسك وترابط أعضاء اجلماعات الصغرية ،فهو عامل من عوامل بناء اجلماعات
داخل النسق  ،إذن فالتماسك هو مجلة املشاعر االجيابية اليت يكنها األفراد أو أعضاء اجلماعة لبعضهم البعض ومدى حرصهم ورغبتهم يف البقاء
واالستمرار كأعضاء يف هذه اجلماعة ،حيث تتوقف درجة متاسك اجلماعة على قوة اجلذب اليت تتمتع هبا اجلماعة إلبقاء أعضائها داخلها وعدم
استبعادهم منها )3(.
ويعرف الدكتور حنفي حممود سليمان التماسك بأنه درجة اجنذاب األفراد إىل اجلماعة ورغبتهم يف االحتفاظ بعضويتهم فيها ،فكلما زادت درجة
االجنذاب وبالتايل الرغبة يف العضوية كلما زادت درجة متاسك اجلماعة والعكس صحيح )4(.

من خالل التعا ريف اليت سقناها سابقا يتضح لنا درجة ارتباط مفهوم التماسك جباذبية اجلماعة ألعضائها ،ولكل مجاعة مساهتا اجلذابة واملنفرة ومتاسكها هو حمصلة هذه القوى
املتعارضة()5
فإذا تغلبت السمات اجلذابة لدى اجلماعة بالنسبة للعضو اجنذب إليها ومتاسك بأعضائها ،وإذا كانت السمات املنفرة هي السائدة أبتعد األعضاء عن اجلماعة تدرجييا ،إذا
فاجلماعات الصغرية املتماسكة هي اليت يقوم أعضاؤها باالجنذاب هلا والتضحية والتعاون يف سبيل حتقيق أهدافها .
وقد ذهب فريق إىل أن متاسك اجلماعة يعين تضامن األفراد واجلماعات الناجم عن االجنذاب املتبادل،أو تكامل بني األفراد الذين يشكلون اجلماعات وذلك بتوحيد أهدافهم ومعايريهم
وأعماهلم ()6
وتتأثر درجة متاسك اجلماعة بالعديد من العوامل الذاتية واملوضوعية:

ــــــــــــــــــ
( )1نفس املرجع ؛ .144 :

()2
()3
()4
()5
()6

حممد مدكور :مرجع سبق ذكره.180 : :
صالح الدين حممد عبد الباقي :مرجع سبق ذكره؛ :204 :
حنفي حممود سليمان :السلوك التنظيمي واألداء ،دار الكتب اجلامعية:اإلسكندرية ،بدون تاريخ.236: ،......
دورين وكارترين وآخرون :مرجع سبق ذكره؛

.236 :

Madeleine garvitz lexique des sciences sociales dolas 1981 p/62.

 -1/6العوامل الذاتية لتماسك اجلماعة :
-

التجانس بني األعضاء :أي أن يكون األعضاء متقاربني على قدر املستطاع يف املزاج واالهتمامات والقيم .
قدرة اجلماعة على إرضاء حاجات أعضائها :كاحلاجة إىل األمن والتقدير واحرتام الذات .
إدراك األهداف إدراكا واضحا من طرف مجيع األعضاء وإدراك طرق هذه األهداف ()1
كلما زادت درجة التعاون بني األعضاء ،كلما زادت درجة متاسك اجلماعة .
إن جناح اجلماعة يف حتقيق أهدافها يعمل على زيادة التماسك بني األعضاء .
لقيادة أثر هام يف درجة التماسك .
كلما زادت احلرية يف االتصال باآلخرين ،كلما زاد الرضا وقوية درجة اجنذاب العضو للجماعة )2(.
املكانة أو الوضع االجتماعي ؛فكلما زادت مكانة الفرد داخل اجلماعة ،كلما زادت املكانة اليت حيتمل أن حيصل عليها إذا أنضم إىل
اجلماعة ،كلما زادت القوى اليت تدفعه إىل أالنضمام للجماعة .

-

العالقات التعاونية  :حيث تساهم على بقاء وثبات متاسك اجلماعة وذلك عن طريق احرتام املعايري والقيم ،ومشاركة األفراد يف حتديد
األهداف .
ازدياد التفاعل بني أفراد اجلماعة  :فجاذبية اجلماعة تزداد بالنسبة لألعضاء الذين يشعرون بأهنم موضع اهتمام وتقدير وتقبل من اجلماعة
.
األهداف االجتماعية :إذا اشتد على اجلماعة من اخلارج ازداد متاسكها ،وإذا تعرضت إىل مواقف قوية دعمت الروابط بني األعضاء
وازداد التماسك .
التشابه بني أعضاء اجلماعة  :فقد تؤدي أنواع معينة من التشابه بني أعضاء اجلماعة إىل زيادة متاسكهم ،وسبب ذلك أن كثر من الناس
ينضمون إىل مجاعة كي يفهموا أنفسهم فهما حسن عن طريق مقارنة أنفسهم باآلخرين )3(.

 -2/6العوامل املوضوعية :

نقصد هبذه العوامل اهليكل التنظيمي للمؤسسة ،مستوى اإلشراف واإلدارة ،نوع القيادة ومنط السلطة ،فكل هذه العوامل تؤثر تأثريا إجيابيا أو سلبيا على متاسك اجلماعة وترابطها
،هذا من جهة ومن جهة أخرى الضغوط اخلارجية اليت متارسها اجلماعات األخرى أو اجملتمع ،فهذه األطراف إما أن تقوي أو تضعف درجة التماسك يف اجلماعة .

 -3/6أدلة ومقاييس التماسك :
هناك العديد من املقاييس اليت يقاس هبا متاسك اجلماعة ،كمقياس الرضا والصداقة وأحاديث الناس ،ومدى االلتزام والرتابط اليت حتدث بني أطراف اجلماعة ،باإلضافة إىل الوحدة
السيكولوجية واالنفعالية وانصهارها داخل بوتقة مما يؤدي هبا إىل حتقيق أهدافها وسوف نأيت على هذه املقاييس اليت ابتدعها العديد من الباحثني منها:
-

ـــــــــ

أحاديث الناس  :وقد عرب (إميل دوركا م) على هذا املفهوم بشخصية اجلماعة اليت هلا مفاهيمها اخلاصة ولغتها اخلاصة ،وصفات خاصة ومستقلة عن الكيان العضوي لألفراد
ومثال ذلك ما كان يطلق على اجملاهدين يف عهد الثورة التحريرية ب(اخلاوه) أو اجلماعة (بتشديد اجليم).
مقاييس الصداقة  :استخدم هذا املفهوم عند (فسنجر) وآخرون حيث قاموا بدراسات حول تكوين الصدقات بني األفراد وقارنوها من مجاعة إىل أخرى يف وحدات سكنية
جامعية (مدينة جامعية).

( )1أمحد عزت راجح:مرجع سبق ذكره ،ص ة ص .522/521 :
( )2حنفي حممود سليمان :مرجع سبق ذكره،ج.1ص-ص.161/158:
( )3لويس كامل مليكه:مرجع سبق ذكره؛.161/158

وطلبوا من األفراد تسمية أصدقائهم يف املدينة اجلامعية وحددوا نسبة األصدقاء الذين اختارهم الفرد من بني سكان نفس الوحدة اليت يسكنها
إىل العدد الكلي ألصدقائه يف املدينة اجلامعية كلها ،ودلت النتائج على أن هذه النسبة تتوقف على مدى شعور األفراد بالرضا ،وقيام معايري
اجلماعة ومتسك األفراد هبذه املعايري وتكاثفهم يف األزمات )1(.
 درجة التزام أعضاء اجلماعة مبعايريها . احتفاظ اجلماعة بتماسكها يف أوقات األزمات . -احلالة االنفعالية أو السيكولوجية ألفراد اجلماعة .

 -املسامهة واالنتظام يف نشاط اجلماعة )2(.

 -/7جاذبية اجلماعة :

يقصد هبا مدى متسك اجلماعة بأفرادها كما يقصد هبا مدى اجنذاب األفراد إىل اجلماعة ،وتنبع جاذبية اجلماعة من العديد من املصادر هي :
 اجلماعة نفسها  :ويشمل ذلك جاذبية أفراد اجلماعة وحب أنواع النشاط اليت توفرها اجلماعةوإجالل أهداف اجلماعة وحتقيق اجلماعة ألهدافها وسالمة معايريها ومتانة بنائها .
– اجلماعة كوسيلة إلشباع حاجات خارج اجلماعة  :مثل اكتساب مكانة يف اجملتمع نتيجة االنضمام إىل تلك اجلماعة ،والشعور باألمن كما يف مجاعات اجليش واحتادات
العمل وأعضاء اللجان .

-

 االنضمام االختياري للجماعة  :فاجلماعات اليت تتكون نتيجة لضغط من الضغوط ،أو املنظمات اليت يدفع هلا األفراد دفعا مثل هذه اجلماعات يكون متاسكها أقل بكثريمن متاسك اجلماعات اليت تقوم على معايري وقيم قوية )3( .
 ازدياد التفاعل بني أفراد اجلماعة  :فكلما زاد التفاعل بني أفراد اجلماعة كلما زادت جاذبيتها ألفرادها .األحداث خارج اجلماعة :مثل حتسني حالة اجلماعة ،كزيادة األجر أو النجاح يف عمل .وكذلك النقد الذي يوجه من اخلارج إىل اجلماعة .
اإلنفراد  :نقصد بعملية اإلنفراد اجملال الذي جيده بعض األفراد يف التعبري عن رغباهتم وتصرفاهتم  ،فهم ال يستطيعون القيام هبا كأفراد ،لذا تتشابه هذه السلوكيات والرغبات مما يفتح
اجملال عن التعبري عنها ؛كالغناء والرقص لبعض األفراد يف اجلماعات وقد قلنا أم تشابه القيم واملعايري والسلوك يؤدي إىل تكوين وبناء اجلماعات .
اخلصائص احملببة  :حيث تتجلى اجلماعة خبصائص حمببة وسارة (عالقات محيمية) .
الوفاق  :االتفاق يف حل املشكالت اجلماعية ،فبعض األفراد ال يستطيعون حل بعض املشكالت فيلجهون غاىل اجلماعة حلل مشكالهتم .
اخلربات السارة :تقوم بتغذية اجلماعة .
اجلو الدميقراطي  :كاملشورة داخل اجلماعة وحرية التصرف والتعبري واالستشارات بني أفراد اجلماعات  ،ما خاب من استشار وما ندم من استخار .
سهولة االتصال بني أفراد اجلماعة  :تقل االتصاالت داخل اجلماعات الرمسية إال ما جاء منها من حيث تطبيق اإلجراءات والقوانني واللوائح ،عكس اجلماعات األولية اليت يسودها
االتصال املباشر والعالقات احلميمية )4(.
الرضا عن املعايري :وذلك باتفاق معايري اجلماعة مع معاير الفرد .

ــــــــــــــــــــــ ـ
()1

()2
()3

أ.د /حممد حسني فهمي؛د /السيد عبد احلميد عطية  :مرجع سبق ذكره؛ ص.154:
نفس املرجع :ص.146 :
نفس املرجع :ص.147 :

 -1/7العوامل املؤدية إىل زيادة أو نقصان جاذبية اجلماعة :
يرى كل من األستاذ الدكتور حممد سيد فهمي والدكتور عبد احلميد عطية  ،أن هناك العديد من العوامل اليت تؤدي إىل زيادة أو نقصان جاذبية
اجلماعة وأهم هذه العوامل .

أ – عوامل زيادة جاذبية اجلماعة :
 إشباع حاجات األفراد . املكانة أو الوضع االجتماعي . -التعاون.

ب  -عوامل نقصان جاذبية اجلماعة :
-

تناقص إشباع اجلماعة حلجات أفرادها .
نقص واخنفاض مكانة الفرد داخل اجلماعة .
نقص التفاعل بني أفراد اجلماعة .
التفرد وتركز السلوك الفردي حول الذات يف اجلماعة .
اكتساب اجلماعة خلصائص كريهة أو غري سارة .
اختالف أفراد اجلماعة يف حل املشكالت االجتماعية .
اخلربات غري السارة بالنسبة لألفراد يف اجلماعة .
سيادة اجلو االتوقراطي يف اجلماعة وشعور األفراد أن أفراد معينون يسيطرون على اجلماعة أو أن هلم خصائص غري مستحبة .
صعوبة االتصال بني أفراد اجلماعة نتيجة لتعدد القوميات واللغات .
تناقض معايري اجلماعة مع معايري الفرد )1(.

 --4أهداف اجلماعة :

ال ميكن حتديد أهداف اجلماعة إال يف إطار البناء الذي تكونت من أجله ،حيث ختتلف اجلماعات باختالف أهدافها  ،حيث تعترب األهداف حجر الزاوية اليت يقوم عليها بناء
اجلماعة يف مق ابل اجلماعات األخرى  ،ويذهب أمحد مصطفى خاطر إيل أن هناك أبعاد رئيسية ألهداف اجلماعات واملنظمات قبل بداية العمل هي :
 األهداف اخلاصة مقابل األهداف العامة . العوامل اليت أدت إىل حتديد األهداف . عوامل التغيري اليت قد تؤدي إىل تغيري األهداف .وهلذا تقسم األهداف يف اجلماعات إىل :
-

ــــــــ

أهداف اجتماعية .
أهداف خاصة بالعمالء .
أهداف املشاركني يف املنظمة .
أهداف متعلقة بالنسق .
أهداف إنتاجية .
أهداف متعددة )2(.

( )1نفس املرجع  :ص.150 :
( )2د /حممد عبد الفتاح حممد عبد هللا  :األسس النظرية إلدارة املؤسسات االجتماعية ؛ املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،2004،ص-ص .68/67:

وعليه ينضم األفراد إىل خمتلف اجلماعات بغية حتقيق أهداف يرغبون يف حتقيقها ،أو أهداف ال يستطيعون حتقيقها إال يف إطار اجلماعة ،وعليه
تكون أهداف اجلماعة كما يلي :
-

أن أهداف اجلماعة تكون غامضة يف البداية وحتتاج اجلماعة إىل حتديد األهداف قبل أي شيء آخر ،ورسم خطة لتحقق هذه األهداف
.
عندما تعجز اجلماعة عن حتقيق أهدافها يزداد التوتر بني األعضاء ،فيشعرون بالضيق إذا فهرت عقبات بني اجلماعة وبني أهدافها (
تعارض املصاحل) وحتاول اجلماعة وبكل الوسائل القضاء على العائق الذي يقف يف سبيلها .
تؤدي املنافسة بني األعضاء إىل بذل اجلهود لتحقيق األهداف ،ويزداد نشاط األعضاء ومحاسهم ،إذا شعروا أن هناك مجاعة خارجية
هتدد مكانة اجلماعة ومسعتها ،وتؤدي املنافسة إىل متاسك اجلماعة وتضامنها .
يف اجلماعات الدميقراطية يبدو اهتمام األفراد قويا يف دفع اجلماعة حنو أهدافها ،ويزداد التعاون وتقوى العالقات الودية ويسود التفاهم .
يف اجلماعات اليت يسودها اجلو األوتوقراطي يزداد اهتمام كل فرد بأهدافه الذاتية ،ويزداد الصراع حول املراكز يف اجلماعة .
يعترب مركز اجلماعة هو املوقع الذي تفضله على غريه من املواقع ،وكلما تقدمت اجلماعة يف حل مشكالهتا ،فإهنا تعيد النظر يف أهدافها
على ضوء احتماالت النجاح ويؤدي سعي اجلماعة حنو أهداف خمتلفة إىل استمرار بقائها ز
ينصرف العضو عن اجلماعة إذا شعر أهنا ال تستطيع أن حتقق أهدافها بسبب الصراع داخلها ،وأهنا تسعى يف سبيل أهداف أقل من
مستوى طموحه )1(.

 -1/8أهداف األفراد وأهداف اجلماعات :

إن اتفاق أهداف اجلماعة هو انصهار ملشاعر هؤالء األفراد داخل بناء اجلماعة ،وهلذا يرى العديد من الباحثني يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية أن دافعيات السلوك ف نطاق
قيم معينة ،أو حاالت شعورية خاصة كاحلقد والكراهية واليأس واألمل والغيبة والنميمة ،هذه العوامل السيكولوجية اليت قد تدفع إىل سيطرة روح االنتقام وفرض قيم الشر على أمناط السلوك
اإلنساين ،وبذلك تعجز اجلماعة على حتقيق أهدافها بل إن هذه القيم قد تكون سببا مباشرا يف تفكك واندثار جلماعات كثرية ،يف حني جند من جهة أخرى حاالت سيكولوجية عنيفة
كاحلب والتضحية والوفاء وإنكار الذات ،هذه احلاالت الشعورية تدفع إىل فرض السعادة احلسية أو الشهوانية أو حىت السعادة الروحية اليت تفتش وتبحث عن حتقيق املثل العليا ،هذه
اجلدلية أو الثنائية تطرح لنا مقاربة حقيقية حول بقاء اجلماعات أو اندثارها ،فالتاريخ بني لنا حقائق عديدة يف بناء اجلماعات وبقائها أو اندثارها وتفككها < كنتم خري أمة أخرجت
للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر >......فاألهداف الفردية ال تلغي أهداف اجلماعة والعكس ،إال يف اإلطار الذي ذكرناه سابقا ويذهب (دوروين و كارتريت) إىل أن هناك
أربعة مفاهيم أساسية يف أهداف اجلماعة هي :
 أن هدف اجلماعة هو مركب من األهداف الفردية املتشاهبة ،حيث أن تشابه األهداف الفردية ال يكفي خللق هدف مجاعي ،إال أن اشرتاك األفراد يف بعض األهداف الفرديةاملتشاهبة ميكن أن يكون هدفا مجاعيا
 -اهلدف اجلماعي كأهداف فردية بالنسبة للجماعة ،حيث أن اهلدف اجلماعي مركب من األهداف الفردية لنفس اجلماعة .

ـــــــــــ
( )1حممود حسن  :اجلماعات يف اخلدمة االجتماعية ؛ الكويت منشورات ذات السالسل  .1984،ص-ص.475-472:

ولكي حندد هدف اجلماعة جيب حتديد درجة االتفاق بني تقرير األعضاء عن أهدافهم بالنسبة للجماعة ،إال أن نقطة الضعف يف هذا املفهوم هو
اقتصاره على األهداف اليت ميكن اإلفصاح عنها شعورا ،فال يستطيع معاجلة األهداف الالشعورية والصعوبة تنشأ يف حماولة حتديد كيفية مجع
األهداف الفردية بالنسبة للجماعة يف هدف مجاعي واحد ،فهل يتطلب ذلك إمجاعا من األفراد بأغلبية بسيطة ؟ أم أن ألهداف القادة وزن أكرب
يف هذا الشأن ؟
 إن هدف اجلماعة يعتمد على العالقة املتبادلة بني دوافع جمموعة من األفراد حيث أن هؤالء األفراد يرتبطون يبعضهم البعض  ،مما يؤدي عملأحدهم إىل إشباع حاجة اآلخرين ،ويذهب (لويس) إىل أنه عندما يشرتك اثنان أو أكثر من األفراد يف عمل واحد فإن كال منهما ،إما أن يهتم
بالعمل يف ذاته أو يهتم بفائدة العمل له شخصيا ،ويف العمل التعاوين يكون األفراد أكثر ميال إىل االهتمام بالعمل ،مما يؤدي إىل أن كل واحد
منهم ال يبدي اهتماما كبريا بتحديد أي من األفراد هو الذي أمت العمل فعال  ،فبمجرد إهناء العمل يكفي لتخفيف التوتر الناشئ عن وجود احلاجة
 ميكن هلدف اجلماعة أن يكون مصدرا للتأثري يف أفراد اجلماعة ،فعندما تضع اجلماعة أهدافا هلا يتوقع من األعضاء األسوياء أن يعملوا أنيعملوا على حتقيقه ،حىت ولو مل يكن هو هدفهم الفردي املفضل ودرجة التأثري هذه ختتلف من فرد إىل آخر ومن هدف آلخر )1(.
ولتحقيق أهداف اجلماعة ال بد أن نضع يف عني االعتبار ما يلي :
 التعرف على األهداف اليت تسعى اجلماعة إىل حتقيقها . االشرتاك مع اجلماعة يف تنمية أهدافها . االشرتاك مع اجلماعة يف الوصول إىل هذه األهداف . املساعدة يف حل املوقف عندما تتصارع أهداف اجلماعة )2(.وعليه ليس باألمر اهلني أو السهل اكتشاف أهداف اجلماعة ،لذا ال بد من العمل الشديد واجملهود املبتذل لكشف أهداف اجلماعة ،وللوصول إىل
ذلك ال بد من تذليل العديد من الصعوبات والعقبات ومنها ما يلي :

أ -عدم إدراك األهداف  :بالنسبة للفرد أو اجلماعة فقد ينظم الفرد للجماعة من أجل حتقيق هدف معني ،لكن اجلماعة يف هذه احلالة هلا

أهداف أخرى تسعى من أجل حتقيقها ،وقد ينطبق هذا على بعض اجلماعات اليت تسعى إىل حتقيق أهداف معينة يف حني جتد هذه
اجلماعات نفسها وسيلة جلماعات أخرى ( األحزاب السياسية – النخب يف اجلامعات) وقد يستفيد األفراد من هذه األهداف بطريقة غري
مباشرة .

ب -االستجابات املكتسبة كحواجز :يف بداية األمر ال ميكن إدراك األهداف احلقيقة نظرا ألمناط السلوك املختلفة ،باإلضافة إىل أن األهداف
احلقيقية يف غالب األحيان تكون كامنة إال ما يرتدد يف اإلطار العام للجماعة .

ت -إخفاء األهداف احلقيقية  :يفضل كثري من أعضاء اجلماعات إخفاء أهدافهم احلقيقية ،وهم بذلك يرددون عبارات اكتسبوها وتعلموها من

اجملتمع والكبار ،كشرائع وقوانني وأعراف وتقاليد ،باإلضافة إىل أن إخفاء األهداف احلقيقية جينب بعض األعضاء الوقوع يف العقاب .
ــــــــــــــــ
( )1لويس كامل مليكة  :مرجع سبق ذكره ؛ ج .1ص.133:

()2

.د /حممد حسني فهمي؛د /السيد عبد احلميد عطية  :مرجع سبق ذكره؛ ص.158 :

 -2/8طرق اكتشاف األهداف :
 األسهلة املباشرة الشفوية . األسهلة املباشرة املكتوبة. اجملادلة واإلقناع . الوعظ والتحذير وغرها من طرق النصح . التهديد والزجر . القواعد والقوانني والوعود . األوامر . اخلربة . املناقشة )1(.وخالصة القول إن أهداف اجلماعة تتحدد وفق مرجعيتها املتبناة ونقصد بذلك تلك املعايري والقيم واخلربات والتجارب السابقة  ،اليت يستقي منها
األفراد واجلماعات أهدافها ،وعليه فاختالف األهداف يرجع يف األساس إىل اختالف املصاحل والرغبات ،وصدق هللا حني قال  <:إال من أتى هللا
بقلب سليم > ( )2وقال أيضا  < :ونفس وما سواها فأهلمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها)3( >.....

ــــــــــــ
( )1نفس املرجع  :ص -ص .164-158 :
( )2اآلية.......:
( )3اآلية 9/6:من سورة الشمس

ثانيا – مزايا وقواعد العمل اجلماعي:
يذهب (إميل دوركامي) إىل أن سلوك اجلماعة له أمناطه اليت تتمايز متاما عن صور السلوك الفردي ،حيث يستقل كيان اجلماعة استقالال
متاما عن إمجايل األعداد املتفرقة من األفراد  ،فالكل اجلماعي اكرب من جمموع األفراد وللنفس اجلماعية وجودها املستقل عن وجود األفراد كأفراد
( )1وهلذا فهناك مجاعات كثرية ومؤسسات هبا مجاعات عديدة  ،لكنها ال تقوم على وحدة الشعور أو العقل اجلمعي كما هو احلال يف بعض
املؤسسات الرتبوية ذات املردود الضعيف  ،وعليه تنشأ الروح اجلماعية أو اجلمعية من احتكاك العواطف واتصال األفكار وتشابه أمناط السلوك ومع
اتصال اجلماهري  ،تتالقى اجلماعات وتلتحم العواطف اجلماعية وتتفاعل التصورات اجلمعية وتتصارع األفكار ومن هذا اخلليط املتنوع تقوم

سيكولوجية الشعوب واجلماعات بناءا على وحدة أو قانون " الوحدة العقلية للجماعات " وهلذا وضع علماء االجتماع وعلى رأسهم ( إميل
دوركامي) مجلة من املميزات واخلصائص اليت يعتمد عليها العمل اجلماعي منها :
 -1القابلية لإلحياء :حيث تنتشر املشاعر بني أفراد اجلماعات عن طريق انتقال العدوى االنفعالية ولذلك ينعكس على شعور األفراد ما
يكون األفراد فيما بينهم موجودا جديدا أثناء عملية جتمعهم  ،مثل التظاهرات الرياضية .
يسدر من قواعد السلوك اجلماعي  ،حيث َ

 -2العقل اجلمعي  :هو عبارة عن نسق من القوى العقلية ذات األهداف والغايات واملثل العليا  ،وملا كان لكل جمتمع أو شعب أو أمة

أمناطها الفكرية والسلوكية وأشكاهلا احلضارية  ،حيث تنشأ تلك األمناط الفكرية العليا وتنجم عن صور جديدة من الفكر تنجلي وتصدر
كنتيجة حتمية لالحتكاك املباشر بينها وبني أمناط فكرية أخرى خمصبة تطفو على سطح البناء الفكري وهذا ما نسميه بالعقل اجلمعي .

 -3الوجود املستقل  :ال يساوي عند (دور كامي) اجملتمع اجملموع العددي أو احلسايب لألفراد وإمنا يكون للمجتمع وجوده املستقل وكيانه
املباشر وخصائصه الكلية .
 -4شخصية اجلماعة :تتميز اجلماعة عن الفرد بالعديد من املميزات واخلصائص الكلية أي أن اجتماع األفراد يف مجاعة إمنا خيلق لنا
شخصية أخرى هي شخصية اجلماعة اليت هلا روح مجاعية خاصة  ،هلا عقل مجعي مييزها عن غريها من األفراد  ،كما أن الفوارق تزول يف
هذه الشخصية .

 -5التنشئة االجتماعية :ونقصد هبا عملية التطبيع االجتماعي حيث تقوم اجلماعات بعملية حتويل الكائنات العضوية اليت هلا غرائزها
وميوهلا الفطرية ودوافعها العدوانية إىل كائنات متوافقة ومثقفة وواعية  ،واملدرسة من أهم اجلماعات اليت تساعد يف عملية تطبيع األفراد
وجعلهم يندجمون يف بوتقة واحدة .

ــــــــــــ
( -)1د /قباري حممد إمساعيل:مدخل إىل علم االجتماع املعاصر ،منشئة املعارف اإلسكندرية،ص.124:

 -6االستمرارية والدميومة  :يقال أن اجلماعات تبقى يف حني يفىن األفراد وتبقى اجلماعات قائمة تتصارع فيما بينها  ،ويؤدي هذا الصراع إىل فناء العديد من
األفراد الذين يضحون من أجل بقاء أوطاهنم  ،حيث تزداد درجة التماسك والوالء يف حالة وقوع حروب أو أزمات باإلضافة إىل هذا يلخص عبد احلكيم بالل
يف مقال له مميزات العمل اجلماعي فيما يلي:
حتقيق مبدأ التعاون واجلماعية الذي هو من أمسى مقاصد الشريعة.

أ-

ب -تضييق الفجوة بني القائمني على العمل اإلرشادي والتوجيهي وردم اهلوة بينهم بتحقيق ذلك املبدأ  ،وتأسيس األعمال املشرتكة بينهم  ،فإن ذلك قلل
من التصادم والنزاع وهي الطريقة املتبعة بني الدول يف تأسيس اللجان املشرتكة .)1(....
ت -حتقيق التكامل يف العمل بني عمل الفرد وعمل املؤسسة  ،فكثري مما حيصل يف قصور يف عمل الفرد  ،حيث يتالشى هذا العمل يف عمل املؤسسة إذ
املفرتض حدوث التكامل بإمجاع اجلهود واملواهب واخلربات والتجارب والعلوم مع التزام الشورى والتجرد للحق .
ث -االستقرار النسيب للعمل  ،فالعمل الفردي خيضع للتغيري كثريا قوة وضعفا ومضمونا واجتاها  ،وعليه تتغري قناعات األفراد وختتلف يف حني خيضع العمل
اجلماعي إىل وحدة الشعور والعقل اجلمعي .
ج -القرب من املوضوعية يف اآلراء أكثر من الذاتية  ،حيث يسود احلوار الذي يفرتض قيامه وضع معايري حمددة وموضوعية  ،فالقرارات تنمو مع منو احلوار يف
حني يبىن العمل الفردي على قناعة صاحبه.
ح -دفع العمل حنو الوسطية والتوازن  ،إذ اجتماع األفراد املختلفني يف األفكار واالجتاهات والقدرات يدفع عجلة العمل حنو الوسط ،أما العمل الفردي فلو
توسط الفرد يف أمر ما فرمبا احناز الفرد إىل رأي أو تطرف فيه إفراطا وتفريطا .
خ -توفيف كافة اجلهود البشرية واالستفادة من شىت القدرات اإلنتاجية  ،وذلك ألن العمل اجلماعي املؤسسي يوفر هلا جو االبتكار والعمل واإلسهام يف

صنع القرار  ،بينما هي يف العمل الفردي أدوات تنفيذية وهي إشارة للقائم بالعمل )2(.
د -ضمان استمرارية العمل ـ بإذن هللا تعالىـ لعدم توقفه على فرد يعرتيه الضعف والنقص والقصور ويوحشه طول الطريق وشدة العنت وكثرة األذى .
ذ -عموم نفعه للمسلمني لعدم ارتباطه بشخصية مؤسسه وهذا بدوره يضمن الروح اجلماعية الفاعلة وحيي االنتماء احلقيقي لألمة وهذا مكمن قوهتا .
ر -مواجهة حتديات الواقع مبا يناسبها من مناهج وأدوات  ،فالعمل الفردي يف هذه احلالة ال ميكنه يف هذه احلالة القيام هبذه املهمة  ،يف حني تضافر اجلهود
ووجود قيادة مجاعية ميكنه مواجهة أي حتدي داخلي كان أو خارجي .
ز -االستفادة من اجلهود السابقة واخلربات الرتاكمية بعد دراستها وتقوميها بدقة وإنصاف وحيادية  ،وبذلك يتجنب العمل تكرار البدايات من الصفر الذي

يعين تبديد اجلهود والعبث بالثروات.
ــــــــــــ ـ
( -)1د /عبد الكرمي بكار:مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي؛ ص.238:
( -)2حممد العبدة  ،خواطر يف الدعوة نص.165:

 – 1اسرتاتيجيات العمل اجلماعي:

كيف ينجح العمل اجلماعي ؟ أي عمل مجاعي مؤسس البد أن يقوم على مرجعية عقائدية إميانية متكاملة  ،هلا األثر الكبري يف بناء
الطاقات وتنميتها واستثمارها استثمارا مناسبا  ،وهذا أساس العمل اجلماعي املؤسس على القواعد العلمية واالسرتشادية احلقيقية  ،ولكي ينجح
العمل اجلماعي ال بد من مراعاة ما يلي :
 -1توفري القناعة ( نقصد بالقناعة النية ألهنا ركن األعمال)الكافية هبذا األسلوب من العمل بإدراك ضرورته وخاصة يف زمن القوة ،
ومعرفة مزاياه ومثراته وفهم مقومات جناحه للوصول به إىل املستوى املطلوب .
 -2صدور القرارات عن اجملالس واللجان ذات الصالحية حرصا على خروجها من ادين مستوى ممكن لتكون أقرب للواقعية وقابلية
التنفيذ  ،وال جيوز أن يكون املصدر هو الفرد أو املدير فإنه يستمد صالحياته ـ هو أيضا ـ من اجملالس ال العكس  ،وجيب أن متلك
اجملالس واللجان صالحية مراجعة قرارات املديرين ونقضها .
 -3أن تكون جمالس اإلدارة أو اللجان غري حمصورة يف بيهة واحدة حمكومة بأطر تنشهة وتربية وتفكري حمددة ،مما يؤثر على طبيعة اختاذ

القرارات فوجود أفراد من بيهات خمتلفة ضمن هذه اجملالس يثري العمل املؤسسي بتوسيع أمناط التفكري وتعديد طرق التنفيذ .
 -4أن تسود لغة احلوار حىت تتالقح اآلراء واألفكار للخروج بأفضل قرار وأـيضا حىت خيضع الرأي الشخصي لرأي اجملموعة وأمركم
شورى بينكم  ....وشاورهم يف األمر ....اآلية.
 -5حتديد ثوابت ومنطلقات مشرتكة للعاملني يف املؤسسة تكون إطارا مرجعيا هلم  ،توجه خطة العمل وتناسب املرحلة والظروف اليت
تعيشها املؤسسة .
 -6التسامي عن اخلالفات الشخصية وتقد م املصلحة العامة على املصلحة الشخصية  ،وهذا يتم بتحسني االتصال والتواصل بني أفراد
املؤسسة بعضهم مع بعض وبينهم وبني سائر العاملني  ،وهذا أساس النجاح ففي استفتاء لعدد من القياديني الناجحني اتضح أن
الصفة املشرتكة بينهم هي القدرة على التعامل مع اآلخرين )1(.ولن يتم ذلك ألحد ما مل نرب أنفسنا على العدل واإلنصاف ،
ومعرفة ما لدى اآلخرين من حق وحماولة فهم نفسيتهم من خالل نظرهتم هم ألنفسهم ال من خالل نظرتنا حنن .
 -7إتقان التخطيط وحتديد األهداف لتنفيذها وتوزيع األدوار وهذا يتطلب مستوى جيد يف إعداد القادة واملسهولني وتدريب العاملني
مع االستفادة من كل اإلمكانات وتوفيف مجيع الطاقات بعد التعرف عليها جيدا.
ــــــــــ
( -)1دليل التدريب القيادي  :ص.142:

 -8الرتكيز يف االجتماعات وجداول األعمال على املنطلقات واألسس واخلطوط العامة  ،دون االهنماك يف املسائل اإلجرائية  ،اليت قد
ال حتتاج إال جملرد قرار إداري أو إجراء تقليدي ودون املسائل اليت يكثر اجلدل واخلالف حوهلا  ،ولضبط اخلطط ووضع
االسرتاتيجيات وإتقان تنفيذيها وبلوغ األهداف املقررة جيب مراعاة ما يلي :
أ -األناة يف التخطيط واحلماسة يف التنفيذ ( )1فاألول ملراعاة القدرات واإلمكانات ومعرفة التحديات وحسن تقدير العواقب
وحتاشي خماطر السرعة  ،والثاين لالستباق اخلريات وكسب الزمان  ،واغتنام اهلمة ومبادرة العزمية .
ب -أمهية قيام املؤسسات بأداء أعماهلا بأساليب علمية حكيمة تكفل استمرارها وأدائها لعملها على الوجه املطلوب  ،وحىت ال
تتعرض لكيك الكائدين وأساليب املغرضني  ،وال ينبغي أن أهل النفاق أكثر حنكة منا  ،فكم نالوا أهدافهم من مجعياهتم

وأعماهلم حىت بلغوا مناهم ،اهلم أهلمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا )2(.
 – 2نظريات العمل اجلماعي :
هناك جمموعة من النظريات اليت هتتم باملردود الدراسي أو الطاقة اإلنتاجية للعمل اجلماعي واملتغريات املؤثرة فيها  ،بعض هذه النظريات تفسر
أسباب اخنفاض اجلهد اجلماعي مقارنة باجلهد الفردي  ،وبعضها حتاول أن حتدد أفضل الظروف اليت تساعد على زيادة اإلنتاجية أو املردود يف
العمل اجلماعي وسوف نتطرق إىل هذه النظريات بنوع من االختصار

واإلجياز:

 -1نظرية التعويق أو التكاسل االجتماعي :
ترى هذه النظرية على أن األفراد يبذلون جهدا أقل عندما يعملون كمجموعات مقارنة مع جهدهم إذا عملوا بشكل فردي  ،ولقد أجريت العديد من الدراسات
حول هذه الفرضيات اليت تقوم عليها هذه النظرية حيث توصل كل من ( التان – وويليامز – وهاركنز ) 1979يف دراسة أجريت حول جمموعة من األفراد حول
فاهرة التصفيق والصراخ  ،إما على شكل جمموعات أو بشكل فردي  ،وعند قياس حدة الصوت أوضحت النتائج أن هناك اخنفاضا يف حدت الصوت لألفراد الذين
نفذوا املهمة كمجموعة مقارنة مع أولهك الذين نفذوا املهمة منفردين .
وحول هذه الفرضية مت تقد م العديد من التفسريات هلذه الدراسات من طرف ( العتوم وفرح) جنملها فيما يلي :
 -1-1اعتقاد بعض أعضاء اجلماعة أن بقية األعضاء ال يبذلون أعلى طاقة ممكنة  ،وقد يتقاعسون يف أداء مهامهم خصوصا إذا اعتقد كل فرد ذلك أو

بعضهم ذلك فإن النتيجة هي اخنفاض أداء اجلماعة .
ـــــــــــــــ ـ
( -)1عبد الكرمي بكار  :مرجع سبق ذكره  ،ص.162:
( -)2جملة البيان ؛ العدد  ،143:رجب  ،1420نوفمرب .1990

 -2-1اعتقاد بعض أعضاء اجلماعة أن اهلدف حمدد وسهل وأن حتقيق اهلدف مع اجلماعة أمر يف غاية السهولة  ،مما يعين عدم
احلاجة إىل بذل أعلى جهد ممكن .
 -3-1اختباء بعض األفراد يف فل اجلماعة كون أنه ال ميكن حتديد مقدار اجلهد الفردي  ،لذلك ال يوجد طريقة للتقو م الفردي أو
التعزيز ( العقاب الفردي) ذوبان اجلهد الفردي يف اجلماعة.
 -4-1أن العمل مع اجلماعات يعمل على إذابة فردية اجلماعة وبالتايل يعمل على تقليل الوعي الذايت من األعضاء بأدائهم داخل

اجلماعة )1(.
كما أجريت دراسة أخرى (للعتوم وفرح )1993حول معرفة أثر نوع اجملموعة احلقيقية واالمسية يف درجة أمهية مهمة اجلماعة على أداء
اجملموعات يف مهمة تطلبت من اجملموعات كتابة أكرب عدد من األفكار حول فكرة امتحان الكفاءة املعرفية ملرحلة البكالوريوس  ،وقد وصلت
الباحثتني إىل ما يلي :
أن هنالك فروق دالة إحصائيا بني أداء اجملموعات احلقيقية واالمسية لصاحل اجملموعات االمسية  ،مما يعين حدوث فاهرة التعويق االجتماعي لدى
طلبة اجلامعات األردنية  ،ويقرتح عاملية الظاهرة رغم وجود بعض احملددات هلا يف بعض الثقافات الشرقية  ،مما قد يقرتح أن اجملتمع األردين جمتمع
ابتعد عن القيم اجلماعية واجته حنو القيم الفردية الرأمسالية .
كذلك أفهرت ا لنتائج واحدا من أهم حمددات فاهرة التعويق االجتماعي وهو أن أداء املهمات املهمة لألعضاء كانت إنتاجيته أفضل من
املهمات غري املهمة  ،ومما يقرتح حمددا هلذه الظاهرة وهلذا وضعت العديد من احملددات لصدق هذه الظاهرة منها :
أ -عندما يكون هناك احتمالية لتقو م اجلهد الفردي أو احتمالية حتديد حجم اجلهد حىت ولو كان ذلك ومهيا .
ب -عندما تكون املهمة على درجة من األمهية ألعضاء اجلماعة .
ت -عندما تكون املهمة على درجة من الصعوبة والتحدي لألعضاء .
ث -عندما تكون هناك درجة عالية من االنسجام والتماسك بني أعضاء اجملموعة .
ج -عندما يكون حجم اجملموعة صغريا حيث أنه كلما زاد عدد أفراد اجلماعة كلما زادت احتمالية فاهرة التعويق االجتماعي بشكل عام .
ح -الذكور أكثر قابلية ملمارسة فاهرة التعويق االجتماعي من اإلناث  ،ألن اإلناث أكثر اهتماما من الذكور بانسجام اجلماعة وجناحها واحملافظة على وحدهتا .
خ -الثقافات ا ليت تركز على أمهية العمل اجلماعي والقيم االجتماعية مثل الدول الشرقية ( اليابان والصني ) هي أقل عرضة هلذه الظاهرة من الدول اليت تركز على

القيم الفردية والرأمسالية مثل الدول الغربية )2( .

ـــــــــــــــــ
( -)1أ-د -/عدنان يوسف العتوم:علم النفس اجلماعة – مناذج نظرية وتطبيقية -إثراء للنشر والتوزيع  ،األردن  ، 2008 ،ص.90:
( -)2نفس املرجع  :ص.93:

 -/1نظرية التسهيل االجتماعي  ( :التيسري)

ترى هذه النظرية أن وجود اآلخرين خالل مراحل اإلنتاج يؤثر على دافعية األفراد ومستوى التوتر لديهم  ،وهلذا أكد زينوك 1965أن أداء الفرد
يتأثر بسهولة أو صعوبة املهمة  ،فإذا كانت املهمة صعبة فإن إنتاج األفراد ينخفض نتيجة التوتر أو القلق املصاحب ألداء املهمة حبضور املراقبني (
إعاقة  ،منع اجتماعي) أما إذا كانت املهمة سهلة فإن اإلنتاج ال يتأثر ألن الفرد قادر على حتمل مستوى من التوتر نتيجة وجود اآلخرين خالل
أداء املهمة السهلة( تسهيل  -تيسري اجتماعي ) وحتدث عملية املنع االجتماعي هنا لسببني :
 أن حضور اآلخرين يعمل على زيادة التوتر والقلق . عند ما يكون الفرد يف حالة استشارة انفعالية فإنه من الصعوبة مبكان الرتكيز على تنفيذ مهمات تتسم بالصعوبة .كما قدم (باوند  )1982تفسريا منطقيا هلذه الظاهرة مفاده أن األفراد يهتمون مبظهرهم اخلارجي لسلوكهم إذا اضطروا للعمل أمام اآلخرين أو
مجاعات أخرى ،إذا كانت املهمات صعبة أما إذا كانت املهمات سهلة فإن هذا يقلل من االهتمام باملظهر اخلارجي  ،وعليه ميكن القول أن وجود
الرقابة خالل أداء الفرد أو عضو اجلماعة لعمل ما له تأثري على إنتاجية األفراد  ،فالفرد إما أن يعمل على حتسينه وحيدث تسهيل ومثري لألداء أو

يعمل على إعاقته ومنعه )1(.
 -2نظرية املأزق االجتماعي :
تقوم هذه النظرية على وجود الفرد نفسه يف مأزق أثناء قيامه مبهمة مجاعية تعاونية تتطلب منه أن يشارك يف أداء مهمة مجاعية مشرتكة ( مجاعة
حقيقية ) وجيد نفسه يف حرية تامة حول مستوى اجلهد الالزم بذله لتحقيق أهداف اجلماعة  ،وإلثبات هذه الفرضية قام فليكس  2006بتجربة
حول نزالء السجون عندما يطلب من نزلني الوشاية كل بزميله للحصول على ختفيض يف فرتة سجنه .
وتؤكد هذه النظرية على أن اإلنسان يتخذ قراراته مبا يناسب مع مصاحله الشخصية إذا كان يف حالة مأزق أو حرية  ،وبغض النظر عن مصلحة
اجلماعة  ،كما أكد كري  1983إىل أن فكرة املأزق االجتماعي تؤدي بقصد إىل الدافعية والذي بدوره يؤدي إىل ضعف األداء اجلماعي  ،كما
أكد أن بعض أعضاء اجلماعات ينحصر تفكريه يف اجتاهني عند حماولة اجناز املهمة اجلماعية مها :
 -1ظاهرة الركوب اجملاين :ينحصر هذا التفكري يف رغبة بعض أعضاء اجلماعة باالعتماد على جهد اآلخرين دون أن يبذل الفرد أي جهد .
 -2ظاهرة أضحوكة اجلماعة  :ميثل هذا التفكري خوف بعض أعضاء اجلماعة من أن اآلخرين سوف يعتدون على إنتاجهم وجهدهم  ،وهذا
سيجعلهم أضحوكة للجماعة واليت تزيد من حدة التوتر لديهم وتقلل من إنتاجهم  ،ويف كال احلالتني يكون القرار النهائي للجماعة بعدم
بذل طاقة أو جهد عال إما من أجل الركوب اجملاين مع جهد اآلخرين أو لتجنب ركوب اآلخرين جلهدهم  ،وبذلك يصبح األعضاء
أضحوكة لآلخرين .
ـــــــــــــ
( -)1نفس املرجع  :ص.95 :

ويشري فليكس  2006إىل ضرورة االنتباه لعدد من املبادئ لتجنب فاهرة املأزق االجتماعي منها:
أ -تعزيز املبادئ األخالقية والدينية عند التعامل مع اآلخرين يف اجملموعات لتعزيز التعاون بني األعضاء .
ب -تعزيز مبادئ الثقة مع اآلخرين وعدم التشكيك بقدراهتم أو جهودهم خالل أنشطة اجلماعة أو قبل بدء بنشاط اجلماعة .
ت -ضرورة التأكيد على عدد من املعايري الواضحة واليت حتكم نشاط اجلماعة ومسامهة األعضاء فيها للحد من التفكري املسبق واألحكام
املسبقة حول اآلخرين .

ث -عدم اإلفصاح عن الكثري من املعلومات عن أداء وقدرات الشريك واالكتفاء بالتعريف بأمسائهم عند اختيار اجملموعات )1(.
تعليق  :ميكن القول أن هذه النظريات قد تكون صحيحة يف بعض الدول ذات التوجه الغريب الرأمسايل الذي يقوم على الفردية واالنعزالية  ،بل
يقوم على املصاحل الشخصية واألخالق النفعية  ،كما أن هناك بعض الدول النامية اليت أصبحت تتأثر هبذا االجتاه نظرا للتأثري الكبري للقطبية
العاملية أو العوملة اليت أصبحت اليوم تغزو كل الدول مبا فيها الدول اإلسالمية وتفرض عليهم سياسات يف مجيع اجملاالت خاصة اإلسرتاتيجية منها
كالرتبية والتعليم والثقافة ....وعليه ميكن القول أن هذه اجملتمعات أصبحت يف مأزق اجتماعي .

 - 3األهداف اجلماعية:
ال تنشأ اجلماعات هكذا عبثا قال تعاىل ":أفاحسبتم أمنا خلقناكم عبثا أنكم إلينا ال ترجعون)2( "...بل تنشا ألهداف وغايات ومصاحل ،وقد
تسموا أهداف اجلماعات فوق أهداف األفراد لغايات نبيلة ومثل عليا قال تعاىل " إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون )3("....وقال
أيضا " يا أيها الناس أن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ،)4("..وقد تضيق هذه
اجلماعات بأهدافها نظرا لضيق أهدافها ومصاحلها  ،وقد دأب العلماء والباحثني على دراسة جدلية األهداف العامة للجماعات وعالقاهتا
باألهداف اخلاصة الفردية  ،كما دأب آخرون إىل دراسة أسبقية األهداف العامة على األهداف اخلاصة  ،ولقد أجريت العديد من الدراسات حول
أهداف اجلماعات ( ديناميكية اجلماعة) وأهداف األفراد .
وقد أشار بعض العلماء النفسانيني إىل أن أهداف األعضاء هو نفسه هدف اجلماعة  ،بينما أشار آخرون إىل أن اهلدف اجلماعي ال يعادل
جمموع أهداف األعضاء ،فاهلدف اجلماعي يرتبط باجلماعة كوحدة ديناميكية متكاملة  ،وألن أهداف األعضاء قد تكون خمتلفة  ،ويذكر شاو
 1981أربعة مفاهيم حول طبيعة األهداف اجلماعية إذ حددها كل من (كارتريني وزاندلر) كما يلي :
 -1أن اهلدف اجلماعي هو جمرد تركيب لعدد من أهداف األفراد املتماثلة فقط .
 -2أن األهداف اجلماعية هي نتيجة حتمية لنشاطات اجلماعة املشرتكة ووسيلة إلشباع حاجات األعضاء .
 -3أن أهداف اجلماعة ترتبط بدوافع األعضاء املتشاهبة يف االنتماء للجماعة .

 -4أهداف اجلماعة هي حوافز تعمل على توجيه اجلماعة وأنشطتها.
ـــ ـ
( -)1نفس املرجع  :ص.99 :
( - )2اآلية:
( - )3اآلية:
( -)4اآلية :احلجرات.

وبذلك ختتلف اجلماعات باختالف أهدافها فهناك عدد من األهداف الفردية اخلاصة باألعضاء وهي متثل أهداف اجلماعة  ،وهناك أهداف
للجماعة وأخرى لألعضاء )1(.فاهلدف اجلماعي هو وحدة شعورية متكاملة ترقى فوق كل اعتبار شخصي  ،يتميز بدرجة عالية من الوضوح
والواقعية واجلاذبية لألفراد  ،فمثال اجلماعة املسلمة تتوحد فيها كل االعتبارات والرغبات والوجدان والعواطف ألن هذا اهلدف هو هدف أمسى من
أي عرض دنيوي زائل  ،وعليه ختتلف األهداف باختالف اجلماعات

واجملتمعات .

 - 4القرارات اجلماعية :
قبل التطرق إىل القرار اجلماعي ال بد لنا من التطرق إىل مفهوم القرار حيث يعرف على أنه " البت النهائي واإلرادة احملددة لصانع القرار  ،بشأن ما
جيب وما ال جيب فعله للوصول لوضع معني واىل نتيجة حمددة وهنائية( )2ومن هذا التعريف نالحظ أن عملية اختاذ القرار ال تعين عملية صنع
القرار ،واليت تعين "كل األفعال اليت جيب أن تتم قبل أن ميكن عمل اختيار هنائي ( )3أذن القرار النهائي هو االختيار املدرك بني البدائل التامة يف
موقف معني ( )4واملالحظ أن عملية اختاذ القرار توجد يف مجيع التنظيمات سواء كانت هذه التنظيمات رمسية أو غري رمسية  ،كما أن القرارات إما
أن تكون فردية أو مجاعية وذلك حسب منط القيادة وأسلوب التسيري املتبع يف التنظيم أو املؤسسة .
فالقرار الفردي هو اختاذ قرار اجلماعة من قبل شخص واحد عادة ما يكون القائد وتلتزم به اجلماعة ()5أما القرار اجلماعي هنا فنقصد به قرارات
االجتماع اليت تتخذه اجلماعة وتتميز هذه القرارات مبا يلي:
 -1تكون اجلماعة على علم ودراية جيدة باملعلومات املرتبطة بالقرار.
 -2زيادة يف مشاركة اجلماعة بتنفيذ القرار وااللتزام به .
 -3فهم أفضل للقرار وأمهيته .

 -4دور أقل لألقليات يف معارضة تنفيذ القرار)6(.

 -5تستثمر هذه القرارات بشكل عايل بني قادة اجملموعات أو أصحاب السلطة واملكانة العالية يف اجملموعات إلثبات قدراهتم ومكانتهم
العالية يف اجملموعة .
وعليه فالقرار هو ما كان منبعه الشورى واالجتماع " وأمركم شورى بينكم  "..وشاورهم يف األمر"..كما أن القرار ال بد أن يستويف كل املقدمات
الواقعية منها بالظواهر املالحظة يف العامل اخلارجي وأسلوب التفاعل بينها ...وكذلك املقدمات القيمية ذات الطابع األخالقي أساسا واليت ال
ختضع لالختيار ()7وكال املقدمات متثل الوسائل والغايات اليت تسعى املؤسسة أو التنظيم إىل حتقيقها وذلك باختيار البدائل األنسب الختاذ
القرارات

النهائية .

ــــــــ ـ

( -)1نفس املرجع:ص.101:
( -)2عبد اهلادي اجلوهري :علم االجتماع اإلدارة – مفاهيم وقضايا – دار املعارف القاهرة ،1983 ،ص.87:
( -)3عبد الكرمي دروت /ليلى تكال :أصول اإلدارة العامة  ،مكتب األجنلو مصرية  ،القاهرة ،1972،ص.219:
( -)4عدنان يوسف العتوم:مرجع سبق ذكره:ص.137:
( -)5نفس املرجع:ص.139 :
( -)6د /حممد علي حممد:البريوقراطية احلديثة:دار الكتب اجلامعية،اإلسكندرية،1970،ص.188:
(W.W.W.ALBHI.UK.P-28/29. -)7

 – 5العمل اجلماعي وبناء فرق العمل:
رغم وجود مجاعات عديدة يف مؤسساتنا وتنظيماتنا إال أهنا تبقى بدون فعالية تذكر  ،واملالحظ اليوم أن غياب مثل هذه القيادات اجلماعية جيعل
مؤسساتنا تعج باخلالفات والصراعات واملشاكل  ،مما أثر ذلك على املردود بصفة عامة وأصبحت الضرورة ملحة لوجود أهل احلل والعقد أو فرق
العمل الفعالة.
ففريق العمل اليوم أصبح من أهم أساليب التطوير التنظيمي  ،حيث برزت هذه األمهية ملا هلا من دور فاعل يف متكني العاملني وحتقيق مشاركتهم
ألداء أعماهلم بفعالية ومبا حيقق أهداف مؤسساهتم ،وفريق العمل هو عبارة " عن جمموعة صغرية من أألفراد جتمعهم وحدة اهلدف – التميز
والتنسيق – والذي يسعون إىل اجنازه عن طريق حتقيق التكامل والرتابط بني األنشطة  ،وعن طريق توفيف الطاقات واملهارات واخلربات املتنوعة
لدى األفراد وذلك ألن أداء اجملموعة ككل أفضل بكثري من جمموع أداء األفراد مستقلني وفرادى كال على حدة .

كما ينظر البعض إىل فرق العمل على أهنا مجاعات يتم إنشاؤها داخل اهليكل التنظيمي لتحقيق هدف أو مهمة حمددة تتطلب التنسيق والتفاعل
والتكامل بني أعضاء الفريق  ،ويعترب أعضاء الفريق مسهولني عن حتقيق هذه األهداف  ،كما أن هناك قدر كبري من التمكني للفريق يف اختاذ
القرارات  ،وعليه ففرق العمل هي وسيلة أو أداة مقصودة لتمكني األفراد من العمل اجلماعي املنسجم كوحدة متجانسة  ،وغالبا ما نستخدم لفظ
اجلماعة عندما نتحدث عن ديناميكية اجلماعة  ،ولكن عندما يكون احلديث عن التطبيقات العملية فإننا نستخدم لفظ فريق العمل .
وفرق العمل ميكن إنشاؤها يف مجيع التنظيمات واملؤسسات وعلى صعيد كل الوفائف ،حيث تظم بداخله كل العاملني سواء من أعضاء اهليهة
األكادميية أو العاملني بالوفائف الداعمة للتعليم من القمة أو القاع  ،وذلك ألن الفصل بني الوفائف األكادميية والوفائف الداعمة للتعليم  ،وبني
املستويات اهلريارشية عادة ما مينع التمدد الطبيعي والضروري لفرق العمل  ،إمنا جيب أن متثل قطاعا عرضيا من العملية ككل مبا فيها من ممولني هلا
 ،العاملني فيها والعمالء

املستهدفني .

ثالثا -أمهية فرق العمل :
ومفهوم فريق العمل ال ميكن أن يرتسخ يف مؤسسات التعليم فور إصدار األمر بإنشائه أو يف فرتة قصرية من الوقت  ،وال ميكن أن يؤدي عمله
بني يوم وليلة  ،إن املؤسسات جيب أن تناضل يف اجنازه وال يتسىن هلا ذلك إال بعد أو يف هناية رحلة طويلة  ،وذلك ألهنا تتطلب الكثري إلجنازها
على حنو مالئم م نه ،وذلك بتعويض العاملني بإعطائهم مساحة مناسبة من حرية التصرف واملبادرة  ،وأن تكون هذه الفرق ذاتية احلركة متمتعة
بدرجة من االستقاللية عن اإلدارة العليا  ،أن تتمتع بالتأييد واملساندة من أإلدارة العليا  ،أن يكون الفريق مسلحا بالبيانات ومدربا على مهارات
عمل الفريق ومهارات االتصال والتفاوض  ،وأن تعمل هذه الفرق ضمن إطار يشمل ثقافة وقيم وأهداف املنظمة.
وإنه ملن املهم إدراك أن فرق العمل ليست الغاية يف حد ذاهتا وإمنا هي أداة أو وسيلة إلجناز األهداف اليت من أجلها تكونت فرق العمل  ،وعندما
يصبح فريق العمل جزءا من سجية أو أخالق املنظمة الروتينية فإنه ميكن التوصل إىل هذه األهداف واليت منها:
-1-1

تعزيز التعاون وإزالة العوائق املصطنعة بني األقسام .

-2-1

تثري التفكري وتقرع بصرة العاملني مما يساهم يف توليد املزيد من األفكار اإلبتكارية .

-3-1

ختتزل األبنية اهلرارشية إىل عدد قليل من املستويات اإلدارية .

-4-1

توفري معلومات صادقة ومتنوعة ومتثل نوعا من الوقاية من األخطاء.

-5-1

تقدم فرصا أكثر انسجاما للتعلم داخل حجرات الدراسة .

-6-1

تقوم بتحسني االتصاالت وتزيد مستوى املشاركة اإلجيابية يف اختاذ القرارات .

-7-1

تقضي على التنظيمات غري الرمسية اليت قد يشكلها العاملون يف مواجهة التنظيم الرمسي واليت قد تعوق فعاليته.

-8-1

تعطي صوتا حقيقيا للعاملني يف حتديد كيف تؤدي أعماهلم مما جيعلهم أكثر دافعية إلجناز التميز  ،وهذا كله حيسن معنويات العاملني

وجيعلهم أكثر ثقة وشعورا باألمن)1(.
 -/3منهجية بناء فرق العمل :
يتطلب األمر لبناء فريق عمل عدة وسائل ومتطلبات مثل منط القيادة املناسب  ،مبدأ التناقض البناء  ،دعم الطاقات اإلبداعية ألعضاء
اجملموعة واستخدام أساليب غري تقليدية للحوار اجلماعي  ,وعليه مير بناء وتشكيل فرق العمل عرب عدة طرق ومراحل هي :
أ -التشكيل  :يسود هذه الرحلة االرتباك ألن أألفراد يكونون يف مواقف جديدة غري مألوفة هلم ،وتتصف العالقات بالرمسية وينصب
اهتمام األفراد على أنفسهم ويسعون لتلبية حاجات اآلمان لديهم  ،كما ويظهر التذمر من العمل مع الفريق والدخول يف مناقشات
غر مثمرة  ،وعليه املطلوب يف هذه املرحلة من قائد الفريق العمل على التأكيد على السلوكيات اليت حتقق النجاح وعدم النظر
لألمور مبنظور شخصي نظرا حلقيقة االختالفات البشرية الفردية.
ب -مرحلة العصف  ( :الصراع) يغلب على األفراد يف هذه املرحلة الشعور باالختالف يف اآلراء ووجهات النظر الشخصية  ،ويقوم
السلوك على اجلدل والتنافس والصراع  ،وكذلك الدفاع عن وجهات النظر الشخصية ومن مظاهر هذه املرحلة  ،فهور مجاعات
عمل فرعية وعدم اإلحساس باهلدف من الدور املطلوب القيام به  ،وقد يلجأ البعض إىل عدم تشجيع أفكار القائد والسعي إىل
تقويض سلطته  ،وعليه يتضح من القائد القيام بتحسني املناخ التنظيمي وبناء رؤية مشرتكة  ،تتحدد من خالهلا معامل األهداف
واألدوار املطلوب القيام هبا .

ـــــــــــــ

( -)1د -/بوبكر بن بوزيد :إصالح الرتبية يف اجلزائر:دار القصبة للنشر ،2009،ص.165:

ت -مرحلة األداء :وهي مرحلة االلتزام مبعايري وقيم الفريق وتتسم هذه املرحلة باجلدية واحليوية والرضا عن النفس والثقة باآلخرين  ،ومما
تقدم يتضح أن عملية بناء وتطوير الفريق تتم مبراحل متعددة من النضج والنمو وكذلك من حيث التكوين واملهارات  ،وال حتدث

عمليات البناء تلقائيا وبالتايل ال بد من الفهم التام وااللتزام بالتدرج العملي السليم  ،وإتقان العديد من املهارات الالزمة هلذه
العملية  ،وعليه ميكن إعطاء تصور لبناء إسرتاجتية فريق عمل كتايل :
-

حتديد احلاجة للفريق وتعيني قائد للفريق .

 تشكيل الفريق وتوضيح املهمة والتوقعات. املشاركة يف صياغة الرؤية واألهداف وتصميم خطوات العمل ووضع معايري األداء واحملافظة على األداء الفعال . -توزيع املهام وحتديد األدوار .

 -اإلهناء واالحتفال)1(.

ـــــــــ
( -)1اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،العدد ،04:املؤرخ يف  27يناير .2008مادة.19:

الفصل الثالث

متهيد:
أوال -النظام الرتبوي اجلزائري
 -/1مبادئ النظام الرتبوي اجلزائري
 -/2غايات النظام الرتبوي اجلزائري
 -/3مرجعية النظام الرتبوي اجلزائري

ثانيا -مراحل تطور النظام الرتبوي اجلزائري
 -/1تطور النظام الرتبوي قبل االستقالل
 -/2تطور النظام الرتبوي بعد االستقالل

ثالثا -الصراع اإليديولوجي الرتبوي
رابعا اإلصالحات الرتبوية اجلديدة

تمهيد:

قبل التطرق إىل املؤسسة التعليمية يف اجلزائر ( املراحل والتطور) البد لنا من التطرق إىل النظام الرتبوي يف اجلزائر ،ألن
االنطالق من النسق العام ميكننا من حتديد إطار الدراسة حتديدا علميا  ،وملا كان مفهوم املؤسسة التعليمية ال ميكن حتديده إال
من خالل النسق العام ( النظام الرتبوي )  ،ألن املؤسسة التعليمة هي أحد األنساق الفرعية املكونة للنظام الرتبوي اجلزائري ،
وكلمة نظام هي ضد الفوضى ومعناها حماولة ترتيب أوضاع معينة يف نسق متكامل ومتناغم  ،وقد عرف النظام على أنه" كل
أمناط العمل أو السلوك اليت تصبح على درجة عالية من التقنني مما جيعلها حتدث بطريقة منظمة وترتيبية  ،كما تتضمن مجلة من
القواعد والقيم واالجتاهات والرموز اليت ترمي إىل حتقيق هدف معني" كما عرفه ناديل  nadilبأنه " طريقة مقننة للسلوك
االجتماعي أو طريقة مقننة للعمل املشرتك "وعليه فالنظم االجتماعية هي أساليب منطية للسلوك االجتماعي يتكون منها جهاز
يستطيع البناء االجتماعي عن طريقه أن يستقر نسبيا  ،ويستمر ( ماغيفر ) " وختتلف األنظمة االجتماعية باختالف األهداف
املسطرة اليت ترمي إليها  ،كما ختتلف من حيث املناهج واألساليب املتبعة لتحقيق هذه األهداف  ،فهناك النظام السياسي
والنظام االقتصادي والنظام الرتبوي ...وهذه األنظمة هي األخرى تتكون من انساق فرعية .

أوال :النظام الرتبوي اجلزائري :
النظام الرتبوي اجلزائري هو عبارة عن ميكانيزم فعال يقوم على بناء وتكوين اإلنسان اجلزائري واالستثمار فيه  ،إذ يعترب هو املصدر يف تزويد
كل النظم األخرى بالكفاءات واملهارات اإلنسانية  ،وعليه البد أن يقوم على أسس قيمية وروحية وعلمية فاعلية ،تنعكس هذه األخرية على
تكوين اإلنسان وكفاءته كعضو يساهم إجيابا يف تطوير جمتمعه  ،والنظام يف مفهومه العلمي يتكون من العناصر واملكونات والعالقات اليت تستمد

مكوناهتا من النظم السوسيوثقافية والسياسية واالقتصادية لبلورة غايات الرتبية وادوار املدرسة التعليمية ونظام سريها ومبادئ تكوين األفراد الوافدين
إليها  ،وميكن النظر للنظام الرتبوي من خالل زاويتني أو مستويني ()1

 -1املستوى البنائي:وفق نظرية املماثلة العضوية ( سبنسر) واملورفوجليا االجتماعية (دوركا م) فإن النظام " هو عبارة عن
عناصر متفاعلة فيما بينها ألجل أداء وفائف معينة متكن من حتقيق األهداف والغايات البعيدة املدى والقصرية
املدى من وجود النظام ذاته ميكن التمييز يف هذا الصدد بني بنيات خمتلفة .
أ -بنيات سياسية تشمل وفيفة اختاذ القرارات السياسية التعليمية.
ب -بنيات إدارية تدير شؤون النظام وتسريه.
ت -بنيات بيداغوجية ختطط للربامج والطرق والوسائل أو تنفذها أو تقومها  ،وميكن حتديد كذلك :
ث – بنية التكوين :وهي تاريخ تكوين النظام وتطوره.
ج  -بنية تسيري املوارد املادية واإلدارية .
ح – البنية الرتبوية الساهرة على تنفيذ املناهج والربامج .
خ – البنية النظرية الواصفة ملكونات النظام الرتبوي وعناصره .

 -2املستوى الوظيفي:
يقوم هذا املستوى على الوفائف والنشاطات اليت يقوم هبا النظام الرتبوي اجلزائري واليت حتدد وفق جمموعة من املستويات هي:
أ -مستوى سياسي يشمل ختطيط الغايات وحتديد االختيارات.
ب -مستوى إداري يشمل تسيري النظام وتدبري املوارد واخلدمات وإصدار القرارات التنظيمية.
ت -مستوى بيداغوجي يشمل عمليات التكوين والتأطري الرتبوي والتدريس .
ووفق هلذه املستويات يسعى النظام الرتبوي يف اجلزائر إىل حتقيق مجلة من األهداف والغايات)2(.
ــــــــــــــ
( -)1معجم علوم الرتبية  :مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك .
( -)2املبادئ العامة للسياسة الرتبوية اجلديدة وإصالح التعليم األساسي للمجلس األعلى للرتبية.

 -1مبادئ النظام الرتبوي اجلزائري:
يقوم النظام الرتبوي اجلزائري على جمموعة من املبادئ واألبعاد والقيم :
 -1البعد الوطين  :يسعى النظام الرتبوي إىل احلفاظ على ثوابت األمة وتكريسها يف عقول وأذهان الناشهة  ،فاإلسالم والعروبة والرصيد
الثقايف املوروث هي املكونات األساسية هلوية األمة اجلزائرية .

 -2البعد الدميقراطي:هي حماولة مواكبة النظام الرتبوي اجلزائري لكل ما هو جديد مع احملافظة على اهلوية الوطنية.
 -3البعد العلمي والتكنولوجي:يف إطار اخلضم اهلائل للمعلوماتية أصبح هذا البعد حتميا وليس اختياريا ،فعلى النظام الرتبوي اجلزائري أن
جيسد هذا البعد عمليا وذلك بتخصيص حيز من الوقت لتدريس املواد العلمية والتكنولوجية خاصة يف مراحل التعليم األوىل.
 -4البعد العلمي :يتميز عامل اليوم بالرتابط يف كل اجملاالت وبوفرة املعلومات واخلدامات ،وقد أدى النمو الشديد للمعارف العلمية على
تطوير طرق العمل والتشجيع على اإلبداع  ،ومن الطبيعي أن يقوم النظام الرتبوي بالتفاعل مع هذه املستجدات  ،مما يتطلب حتديث
املناهج وعصرنه الوسائل قصد اإلسهام يف التنمية املستدامة واالشرتاك يف بناء صرح الرتاث اإلنساين مبراعاة االمتداد أملغاريب والعريب
اإلسالمي  ،والتعايش السلمي اإلجيايب يف إطار حقوق اإلنسان والتعاون الدويل واالحرتام املتبادل بني األمم والشعوب قال هللا تعاىل ":
يأيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند هللا أتقاكم * "..ويف إطار هذه املبادئ يسعى
النظام الرتبوي اجلزائري إىل حتقيق مجلة من الغايات )1(.

 – 2غايات النظام الرتبوي اجلزائري :
 -1يهدف النظام الرتبوي إىل بناء جمتمع متكامل ومتماسك معتز بأصالته وواثق يف مستقبله يقوم على مايلي:
أ -اهلوية الوطنية متمثلة يف اإلسالم عقيدة وسلوكا وحضارة  ،والذي جيب إبراز حمتواه الروحي واألخالقي وإسهامه احلضاري و
اإلنساين  ،وتعزيز دوره كعامل موحد للشعب اجلزائري  ،ويف العروبة حضارة وثقافة ولغة واليت جتسدها اللغة العربية  ،واليت جيب أن
تكون األداة األوىل للمعرفة يف كل مراحل التعليم والتكوين وعامل الشغل  ،ووسيلة لإلبداع واالتصال والتفاعل االجتماعي واملهين ،
ويف األمازيغية ثقافة وتراثا وجزءا ال يتجزأ من مقومات الشخصية الوطنية اليت جيب العناية والنهوض هبا وإثرائها يف نطاق الثقافة
الوطنية .
ب -روح الدميقراطية واليت ترمي إىل ترسيخ القيم اآلتية :
 احرتام حقوق اإلنسان وحقوق الطفل. حرية التفكري والتعبري ،واحرتام الرأي اآلخر. العدالة االجتماعية . حسن التعايش والتكامل االجتماعي ونبذ العنف . املساواة وعدم اإلقصاء وامليز)2(.( -)1املبادئ العامة للسياسة الرتبوية اجلديدة وإصالح التعليم األساسي للمجلس األعلى للرتبية.
( -)2نفس املرجع.

ث -روح العصرنة والعلمية واليت متكن اجملتمع من مواكبة التطورات العصرية وذلك ب :
 التحكم يف العلوم اجلديدة والتكنولوجيات املستحدثة . التحلي بالقيم اإلنسانية النبيلة . اإلسهام يف بناء احلضارة اإلنسانية . -2تكوين املواطن وإكسابه الكفاءات والقدرات الالزمة واليت تؤهله ل:
أ -بناء الوطن يف سياق التوجهات الوطنية ومستلزمات العصر .
ب -توطيد اهلوية الوطنية برتسيخ روح االنتماء للوطن والدفاع عن وحدته وسالمته والعقيدة اإلسالمية السمحاء .

ت -ترقية ثقافة وطنية تنبع من مقومات األمة وحضارهتا وتكون متفتحة على الثقافة العاملية اهلادفة إىل:
 تربية النشء على الذوق السليم والتطلع إىل قيم احلق والعدل واخلري واجلمال وحب املعرفة. تنمية الرتبية من أجل الوطن واملواطنة  ،بتعزيز الرتبية الوطنية والتاريخ الوطين . -امتالك روح التحدي ملواجهة رهانات القرن اجلديد والتكيف مع مستلزمات العصر والتأقلم مع مقتضيات العوملة )1(.

 –3مرجعية النظام الرتبوي اجلزائري :
لقد وجدت اجلزائر نفسها بعد االستقالل يف مواجهة التخلف االجتماعي والثقايف بكل أشكاله املختلفة  ،من فقر وحرمان وتفش لألمية
واألمراض وغريها من العقبات ا لكربى واليت على رأسها املنظومة الرتبوية األجنبية البعيدة عن واقعنا احلضاري والتارخيي من حيث مضامينها وغاياهتا
 ،وكان لزاما على اجلزائر أمام هذا التحدي أن جتسد الطموح الشعب يف التقدم والتنمية  ،وأن تستند يف بناء مكونات هويتها وبعدها الثقايف من
خالل بناء منظومة تربوية جزائرية شكال ومضمونا  ،وقد استهلت الدولة اجلزائرية مالمح هذه املنظومة من األصالة احلضارية لألمة ومن خمتلف
املواثيق الرمسية اليت نذكر منها ما يلي :
 نداء أول نوفمرب .1954 مؤمتر الصومام 20أوت .1956 مؤمتر طرابلس جوان .1962 ميثاق اجلزائر أفريل .1964 امليثاق الوطين.1976. دساتري اجلزائر منذ  1962إىل يومنا هذا . أمرية  16أفريل  1976واملراسيم التابعة هلا.وهذه املواثيق والنصو يف جمموعها حددت التوجهات األساسية للنظام الرتبوي اجلزائري )2(.

ــــــــ
( -)1نفس املرجع.
(-)2

األمر رقم  76/35/املتضمن تنظيم الرتبية والتكوين يف اجلزائر بتاريخ .1976/04/16

 - 4مراحل تطور النظام الرتبوي اجلزائري:
 -1تطور النظام الرتبوي قبل االستقالل :
إن الدارس للتاريخ يدرك حقيقة مفادها أن النظام الرتبوي اجلزائري قبل دخول االستعمار الفرنسي للجزائر كان ذا منط أسالمي حبت  ،حيث كان
يستمد أصوله من الشريعة اإلسالمية أين كان للمسجد والكتاتيب دور فعال يف بناء وصقل الشخصية اجلزائرية بالعلوم الشرعية والعلوم الدنيوية ،
ومل تكن احلملة االستعمارية الفرنسية إال امتداد لتلك احلمالت الصليبية احلاقدة اليت كان اهلدف منها هتد م البنية الفوقية والتحتية للشعب اجلزائري
.

لقد دخلت فرنسا اجلزائر حبجة نشر احلضارة الغربية اليت حسب رأيها هي الوحيدة املتماشية مع العصر  ،وأن إخراج هذا اجملتمع من توحشه يعترب
واجب حضاري  ،فكانت أوىل خطواهتا هي حماولة وضع اسرتاتيجيات للتعليم الذي يعترب هو أساس حتقيق أهدافها ولتسهيل عملية االندماج يف
اجملتمع اجلزائري )1(.
وقد ذهب بعض الفرنسيني يف زعمهم " أن اجلهل جيعل اجلزائريني ال يرون مزايا احلضارة الغربية  ،فالعلم وحده هو الكفيل بإزالة هذا سوء التفاهم
يف زعمهم ".
لقد تفاجهت فرنسا عند قدومها إىل اجلزائر باملستوى التعليمي الكبري  ،فاجملتمع اجلزائري له ثقافته العريقة املستمدة من األصول العربية اإلسالمية
 ،وهذا ما يفسر حقيقة السبب احلقيقي لتواجد املستعمر الفرنسي يف اجلزائر  ،فهو ليس البناء بل هو اهلدم لكل ما يطمح إليه اجملتمع اجلزائري يف
املستق بل  ،فبدأت فرنسا أول ما بدأت بالقضاء على التعليم التقليدي السائد يف اجملتمع ( التعليم اإلسالمي ) فبدأت بتحويل املساجد إىل كنائس
،وأنشأت ما يسمى باملدارس اخلاصة املوازية للتعليم اإلسالمي وأعطتها امتيازات كثرية  ،كما قامت بتقليص دور اللغة العربية وأفقدهتا هويتها ،
حيث كان االلتحاق مبناصب الشغل يرتبط كل االرتباط بالغة الفرنسية  ،إال أن هذه السياسة اصطدمت مبقاومة شعبية باسلة وشاملة استطاعت
أن حتافظ على شكل من أشكال الرتبية والثقافة الوطنية وذلك بواسطة الكتاتيب القرآنية واملدارس احلرة اليت كان ينفق عليها الشعب واليت كان هلا
الفضل يف تكوين أجيال واعية بانتمائها الثقايف والروحي واحلضاري  ،وميكن تلخيص أهم مميزات هذه املرحلة كما يلي :
 -1تعليم حر يقوم على الكتاتيب واملدارس القرآنية مدعما من طرف اجملتمع اجلزائري ( مجعيات خريية ) حيث لعبت مجعية العلماء املسلمني دورا كبريا يف نشر
الرتبية والتعليم وثقافة الوعي .
 -2كان اهلدف من هذا التعليم هو حماربة اجلهل واألمية وحتصني اإلنسان اجلزائري من الغزو الفكري والثقايف واحملافظة على مقومات اهلوية والشخصية الوطنية .
 -3تعليم خا

باملدارس الفرنسية ( التعليم احلكومي ) وهو امتداد للتعليم الفرنسي الذي عرف إصالحات عديدة بعد احلرب العاملية الثانية أفرزت اجتاهني اثنني

:
أ -االجتاه األول  :تغيري الطرائق واألخذ باملنهج الذي يعترب الطفل حمورا له .

ب-

االجتاه الثاين  :إدخال العمل اليدوي واملواد التقنية كلون للمنهج األكادميي القد م حيث امتد هذا اإلصالح الفرنسي حىت التعليم يف اجلزائر  ،وقد

متيزت اإلصالحات الرتبوية يف اجلزائر إبان االستعمار مبا يلي :
(m.smat.les élites algeriennes.sous les coconisation édition dahlab cite turne.y.voisie .affrontements culturels dans l -)2
Algérie coloniale. P .195.1998.

 انقسام شهادة الدراسات االبتدائية إىل شهادتني األوىل تؤدى يف السنة احلادية عشر وتدعى شهادة التعليم االبتدائي ( )c.e.pوالثانيةيف السنة الرابعة عشر وتدعى األهلية االبتدائية (.)b.e
 فهور البكالوريا جزء أول وجزء ثان . فهور فكرة املسابقة بعد البكالوريا قصد االلتحاق باملدارس الكربى .كما اشتملت خطة إصالح التعليم القومي الفرنسي على تقسيم مراحل التعليم إىل ما يلي :
 -1الصفوف االبتدائية :وتنقسم إىل نوعني من الدراسة :
 مدرسة احلضانة من أربع سنوات إىل ستة سنوات . املدرسة االبتدائية من سبع سنوات إىل عشر سنوات . -2الصفوف الثانوية :وتنقسم هي األخرى إىل مستويني:

 املستوى األول من إحدى عشرة سنة إىل أربعة عشر سنة. املستوى الثاين من مخسة عشرة سنة إىل سبعة عشر سنة بكالوريا جزء أول (.)1 -3الصفوف العليا  :وتنقسم إىل ثالثة مستويات :
 املستوى األول من مثانية عشر سنة إىل الواحد والعشرون سنة. املستوى الثاين من العشرون سنة إىل الواحد والعشرون سنة. -املستوى الثالث من الثاين والعشرون سنة إىل الثالث والعشرون سنة ( املدارس الكربى – التربيز. )-

 -2تطور النظام الرتبوي بعد االستقالل :
ان اخلروج من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب يقتضي إعادة النظر يف كل ما سبق  ،خاصة أن خروج اجلزائر من مرحلة املستدمر
يفرض علينا حتديد الكثري من املعطيات ،كتحديد املنهج والوسائل والغايات واألهداف وعليه كان للمدرسة اجلزائرية أخذ احليطة جيدا ،
وهلذا حددت املدرسة اجلزائرية اإلطار العام وهو النهج االشرتاكي واختذت من النماذج الغربية وسائل لرتبية األجيال وإين ال أقر هذا ،
ألننا كما قلنا أن منطية النهج كان منطا إسالميا حبتا وأن هذا اإلطار الذي اختذته اجلزائر لن يعمر كثريا  ،وعليه كانت غايات وأهداف
املدرسة اجلزائرية تتلخص فيما يلي :
 بناء الشخصية القومية . نشر قيم احلضارة العربية واإلسالمية. خلق أمناط جديدة من السلوك تتماشى والنظام االجتماعي املتحول. جعل حمتواه يتماشى وما تقتضيه مرحلة البناء السريع الذي تعرفه اجلزائر . تلبية مطالب اجملتمع وتطلعاته الثقافية واالقتصادية واالجتماعية . مسايرة املدرسة اجلزائرية للتطور السريع الذي حيدث داخل اجملتمع.ــــــــــ ـ
( -)1بن يربح النذير :التفاعل بني التعليم والتكوين املهين والعمل املنتج  ،دار هومة للنشر والتوزيع ،اجلزائر .2010.ص – ص.66-65 :

إال أن هذه الغايات واألهداف اصطدمت بوضع اقتصادي واجتماعي وثقايف منهار  ،جتلت معامله يف تفشي األمية
واجلهل وانتشار األمراض  ،وقلت البنية التحتية ونقص يف املوارد املالية والبشرية اليت تكون يف مستوى حتدي األوضاع  ،باإلضافة
إىل منط التعليم السائد سلفا وهو املدرسة األجنبية اليت مل توجد يف األصل خلدمتها واالنشغال مبشاكلها  ،ولذلك بقية الدراسة
هبا تتعلق باالهتمامات وقضايا بعيدة كل البعد عن اهتمامات وقضايا البيهة اجلزائرية والثقافة القومية وشخصيتها الوطنية ذات
املبادئ العربية واإلسالمية )1(.
لقد تسلمت اجلزائر يف صيف  1962من شهر سبتمرب نظاما تعليميا مهيكال حسب األهداف والغايات اليت رمسها النظام
االستعماري الفرنسي  ،حىت خيدم مصاحله املختلفة واملتنوعة من خالل طمس معامل تاريخ الشعب اجلزائري  ،فكان من الالزم
أن تغري هذه املدرسة شكال ومضمونا وتعوض مبنظومة جديدة تعكس خصوصيات الشخصية اجلزائرية اإلسالمية  ،ولكن
هيهات فليس من السهل أن تغري نظاما بني عشية وضحاها نظرا لثقل املاضي املوروث .

وهلذا اختذت اجلزائر عدة إصالحات ترميمية وتعديالت جزئية وكانت الغاية منها تعريب التعليم وجزأرته  ،وإلغاء كل ما هو
خمالف للسيادة الوطنية علما أن عدد التالميذ الذين كانوا يزاولون الدراسة قبل سنة  ،1962أي بالضبط يف السنة الدراسية
 1962 -1961بلغ عدد التالميذ 77763من بينهم عدد ال بأس به من اإلناث  ،وهو عدد يفوق ما ميكن للدولة الفتية
أن توفر له ما يلزم من إمكانيات مادية وبشرية  ،خاصة أن املعلمني الفرنسيني عادوا إىل وطنهم ومل يبقى يف سلك التعليم إال
القليل جدا منهم  ،والباقي منهم معلمون جزائريون وعددهم 2602معلما  ،إضافة إىل حنو 1000معلم ذو أصل فرنسي ،
بينما حيتاج هذا الدخول املدرسي االستثنائي حسب التقديرات الرمسية إىل حنو 20000معلم على أقل تقدير واىل إجياد حل
هلذه املواقف جلأت احلكومة اجلزائرية إىل إجراءين مها :
 -1التوظيف املباشر:
يف سنة  1962نصبة جلنة إلصالح التعليم اسند إليها وضع خطة تعليمية واضحة  ،حيث نشرة اللجنة تقريرا يف هناية
سنة  ، 1964لكن النظام التعليمي مل يعرف تغريا كبريا ومل تشهد السنوات األوىل من االستقالل سوى مجلة من
العمليات اإلجرائية  ،كالتعليم املباشر والذي كان يف شكل تعبهة وطنية خيص كل من يتوفر على املستوى املقبول من
التعليم بالغة العربية والفرنسية .
 -2اللجوء إىل البلدان الشقيقة واىل فرنسا ذاهتا يف شكل تعاون ثقايف !!
استقر اإلجراء األول على جتنيد 6695معلما جزائريا من املستويات التعليمية املختلفة وأغلبها حيوز على مستوى
شهادة التعليم املتوسط يف أحسن الظروف  ،ونتج عن اإلجراء الثاين أن حصلت اجلزائر على  7691معلما فرنسيا
وغطت البقية من االحتياج مبعلمني من البلدان العربية وكان العدد يرتاوح ما بني 2000و 2500معلم .
وسار املوسم الدراسي اجلديد من نوعه بصعوبة كبرية فلم تغطي بعض املناصب إال يف الفصل الثاين  ،ورغم ذلك فقد بقية مناصب
عديدة غري مشغولة مما أضطر مديري املؤسسات إىل استعمال نظم بيداغوجية خاصة مثل
 ختفيض الساعات املقررة . جتميع أفواج متعددة.أما من حيث االستقبال فإن احلالة كانت خطرية وتتمثل يف :
 قلة عدد احلجرات حيث اضطر املسهولني إىل استغالل كل اإلمكانيات املتوفرة ؛فاستغلت املراكز العسكرية واحملتشدات والثكناتوالسكنات املدرسية واحملالت التجارية واملساجد .
 أما من حيث الربامج واملواقيت فإن السلطات التعليمية اضطرت إىل اإلبقاء على الوضع السائد قبال  ،بالتكفل باألولويات األساسيةمثل :
 توفري املعلمني واحلجرات. القيام بتسجيل مجيع األطفال الذين تقدموا إىل املدرسة ،حيث أنشأة الوزارة جلنة تكفلت بإعادة النظر يف الربامج واملواقيت واملواد ولغةالتعليم وذلك مبوجب املرسوم املؤسس للحكومة األوىل يف عهد االستقالل املؤرخ يف 1962/9/27والذي حيمل رقم )1(.01/62

من جهة أخرى قامة الوزارة بإعادة هيكلة نفسها وتنظيمها وتلبية احلاجات امللحة على املستويات القاعدية ،وسن التشريعات والقوانني
اليت تنظم التعليم وبصفة عامة ،حيث قامت بإنشاء بعض اللجان املختصة واملعاهد املتخصصة مثل:
 املعهد الرتبوي وإصالح الوفيفة التعليمية . إنشاء املراكز الثقافية واملهنية يف .1964/10/6وكانت وفيفة هذه املعاهد واملراكز املتخصصة االهتمام باملردود التعليمي وسد احلاجات األساسية من هياكل االستقبال وموارد بشرية ،
وتكوين هؤالء املعلمني الذين كان مستواهم الثقايف والتكويين غري كاف لسد احلاجة ألن أغلبيتهم من املساعدين واملمرنني  ،حىت بعض املتعاونني
الوافدين من بلدان املشرق الذين حيتاجون هم اآلخرين إىل تكوين  ،وهذا ما لزم الوزارة إىل استحداث إطار جديد خا

باملستشارين البيداغوجني

وذلك للتكفل بتكوين املمرنني بواسطة دروس مسائية وباملراسلة  ،ويف ورشات صيفية لتأهيلهم واالرتقاء مبستواهم التعليمي ( درجة مساعد أو

مدرس ) )2(.
ويف خضم هذه املتغريات واإلصالحات على مستوى النظام التعليمي يف اجلزائر ووصوال إىل سنة  1976جاء مشروع إنشاء
املدرسة األساسية يف اجلزائر  ،فكيف نشأة هذه املدرسة ؟
ــــــــــــــــ
( -)1عبد الرمحن بن سامل  :املرجع يف التشريع املدرسي :دار اهلدى للنشر ،اجلزائر،ط .3.2000ص.17:
( -)2نفس املرجع.ص.04:
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ثانيا -/املدرسة األساسية التعليمية يف اجلزائر:
يف حقيقة األمر كان وضع هذا النموذج ليس باألمر اهلني  ،فالصراع اإليديولوجي القائم وكذلك التحوالت الداخلية واخلارجية اليت تعرضت هلا القطاعات اإلسرتاتيجية يف
اجلزائر آنذاك  ،السيما بعد ما توفرت أهم الشروط الالزمة للتسيري االشرتاكي املتمثل يف الثورات الثالث ( الثورة الزراعية – الثورة الصناعية – الثورة الثقافية )،ومن هنا
أصبح اإلصالح الكامل ملنظومة الرتبية والتكوين عملية ممكنة بل عملية ضرورية جلعلها متالئمة مع غايات الثورة اليت دفعت حركتها إىل أألمام )1(.
هذا اإلصالح الذي جاء بعد اتضاح اخلط السياسي يف  19جوان  1956تاريخ التصحيح الثوري التارخيي الذي أعاد الثورة اجلزائرية إىل طريقها املستقيم بعد التحريف
الذي أصاهبا فرتة من الزمن )2(.
وعليه بدأ تشييد الدولة اجلزائرية على أسس جديدة وأختذ التخطيط أداة حمكمة لتنمية البالد  ،ووضعت الربامج واملشاريع انشر التقدم االقتصادي واالجتماعي  ،وإقامة
العدالة االجتماعية والقضاء على الفوارق اجلهوية.ولقد أعترب التعليم أحد القواعد اإلسرتاتيجية للنشاط اإلنتاجي  ،حيث أصبح ينتظر منه تزويد القطاعات األخرى مبا
حيتاجه من يد عمل ماهرة  ،إىل جانب وفيفته احلقيقية تزويد الناشهة باملعارف والعلوم وهلذا سبق تطبيق املدرسة األساسية عدة حماوالت لإلصالح  ،خاصة أثناء تطبيق
املخططات الرباعية وإقامة جمالس التخطيط وإنشاء مراكز اإلحصاء والبحث مث التوثيق  ،كما قامت بالعديد من التعديالت وذلك حماولة لتكييف املوروث االستعماري
وفق ما تقتضيه املبادئ الوطن ية وما يقتضيه االستقالل الوطين  ،فقد كان اسرتجاع اللغة العربية وتكييف الرتبية الوطنية تدرجييا مع حاجيات اجملتمع اجلديد وحماولة التعريب
واالهتمام بالعلوم وتربية الكبار وحمو األمية وحماولة اسرتجاع الثقافة الوطنية )3(.

وعلى غرار تطبيق سياسة املخططات الرباعية عمل املخطط الرباعي األول  1974-1970على تدارك وضعية املدرسة اجلزائرية  ،وحاول
إدماجها يف أعماق احلياة اجلزائرية كما حاول املخطط الرباعي الثاين  1977-1974إدماج املدرسة اجلزائرية يف واقع اجملتمع اجلزائري  ،وبعد
التعديل الوزاري يف بداية تطبيق املخطط الرباعي األول مت تقسيم وزارة الرتبية الوطنية إىل قسمني :
 قسم يشرف على التعليم االبتدائي والثانوي . -قسم يشرف على التعليم العايل والبحث العلمي )4(.

ـــــــــــــ
( -)1وزارة الرتبية الوطنية  :النشرة الرمسية للرتبية الوطنية  ،عدد خاص :ط.3ص.03:
( -)2نفس املرجع :ص.4:
( -)3أمحد طالب اإلبراهيمي :من تصفية االستعمار إىل الثورة الثقافية .1973.ص.79:
( -)4وزارة الرتبية الوطنية  :مهزة وصل .عدد.11:ص –ص .75-74:
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ويف أفريل  1974فهر ما يسمى بإصالح التعليم وهي وثيقة عن وزارة التعليم االبتدائي والثانوي بعنوان " أهداف التعليم " < حتديد احملتوى
واملناهج الرتبوية > والوثيقة كانت من إمضاء وزير التعليم االبتدائي والثانوي عبد الكر م بن محودة  ،مفتوحة للنقاش واإلثراء والوثيقة حتتوي على
عدة مصطلحات جديدة لفلسفة تربوية جزائرية منها :
 التعليم األساسي. التكوين املوحد للشبيبة . الدعم واالستدراك الرتبوي. العدالة املدرسية. املدرسة األساسية متعددة التقنيات .باإلضافة إىل مفاهيم اإليديولوجية االشرتاكية ( املبادئ ) كالتعريب  ،دميقراطية التعليم االختيار والتوجيه العلمي  )1(.ووفق هذه السياسة
الرتبوية للمنظومة التعليمية يف اجلزائر ويف  16ابريل  1976مت إصدار األمر رقم  76 -35 /املتعلق بتنظيم الرتبية والتكوين  ،مث حتديد اإلطار
التشريعي وكيفية تنظيم الفلسفة الرتبوية يف التعليم األساسي والتعليم الثانوي  ،وذلك مبقتضى مرسوم رئاسي الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية
اجلزائرية  ،حيث نصت هذه الوثيقة ( أمرية  16ابريل  )1976على إنشاء املدرسة األساسية وتوحيد التعليم األساسي وإجبار يته  ،وتنظيم
التعليم الثانوي وفهور فكرة التعليم الثانوي املتخصص وتنظيم الرتبية التحضريية  ،وقد متيزت هذه املرحلة يف اجملال الرتبوي باخلصائص التالية :

 جتديد املضامني والطرق التعليمية بالتعميم التدرجيي للتعليم املتجدد الشعب هبدف حتضري شروط التنمية العلمية للبالد . استخدام مكانيزمات فعالة لتوجيه التالميذ خالل مسارهم الدراسي . جعل وسائل التعليم واملضامني التعليمية منسجمة مع انشغاالت احمليط .وباملوازاة مع العمليات التحضريي ة لإلصالح فقد شهد القطاع خالل هذه املرحلة عدد من القرارات اليت مست هيكلة املنظومة يف كل أطوار التعليم
 ،كما مست القطاعات املرتبطة بالشهادات والتكوين ومتثل ذلك فيما يلي:
 -1مرحلة التعليم األساسي :
تتكون هذه املرحلة من إدماج مرحلة التعليم املتوسط بعد اختصارها من أربع سنوات إىل ثالث سنوات يف املرحلة االبتدائية واليت تستغرق ستة
سنوات  ،وبذلك فإن مرحلة التعليم األساسي أصبحت تستغرق تسع سنوات والطفل الذي يدخل إىل املدرسة األساسية وعمره ستة سنوات ال
يغادرها إال بعد أن يبلغ عمره ستة عشرة سنة(.)2وتنقسم هذه املرحلة إىل مرحلتني :

ـــــــــ
( -)1وزارة التعليم االبتدائي والثانوي  ،إصالح التعليم يف اجلزائر  :اجلزائر .أفريل .1974
( -)2تركي رابح :أصول الرتبية والتعليم  ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،ط ،3اجلزائر.1982 ،ص57:
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 -1-1املرحلة األوىل :
تستغرق هذه املرحلة ستة سنوات وهي خمصصة إلتقان املهارات األساسية يف اللغة العربية والدين اإلسالمي واحلساب واللغة األجنبية "
مادة الفرنسية "  ،ومبادئ العلوم والتاريخ واجلغرافيا وبذلك فهي مرحلة موحدة للتعليم بالنسبة لكافة أطفال اجلزائر .

 -2-1املرحلة الثانية :
تستغرق هذه الرحلة ثالث سنوات فيها تتنوع مواد التعليم ما بني علوم لغوية وعلوم إنسانية وعلوم تقنية  ،وعلى هذا األساس يدرس
التالميذ يف السنة أوىل تعليما موحدا أما يف السنتني األخريتني فإن التالميذ يدرسون العلوم العامة واللغات واإلنسانيات وبعض العلوم
التقنية مثل :احملاسبة  ،مسك الدفاتر أو اآللة الكاتبة أو فالحة األرض أو صناعة األلبان  ،وعليه فالتلميذ املتخرج من املدرسة األساسية
مل يواصل دراسته يف املرحلة الثانوية  ،وخرج إىل احلياة العملية يكون قادرا على االندماج يف العجلة االقتصادية ويصبح فردا وال يبقى عبها
على والديه أو اجملتمع .
وقد شرع يف تطبيق مشروع املدرسة األساسية على سبيل التجربة منذ العام الدراسي  1978-1977ومت تعميمها على املستوى الوطين سنة
 ) 1(.1981-1980وعليه تعترب املدرسة األساسية ذات التسع سنوات قفزة كبرية اىل األمام وتطورا تربويا بالغ األمهية يف النظام التعليمي  ،ووفق
هذه اخلطوة استطاعت اجلزائر أن تلتحق بركب الدول املتطورة يف العامل مقارنة بالنقطة اليت بدأت منها  ،حيث رفعت من سن التعليم اإلجباري
من ستة سنوات إىل تسع سنوات مما ترتب عليه العديد من النتائج :

أ -الرفع من مستوى وكفاءة املواطن اجلزائري فإتقانه ألساسيات التعليم والثقافة والتكنولوجيا اليت تضمنها هذا النظام تساعده على
التجاوب إجيابيا وديناميكيا مع التطورات واالكتشافات العلمية والصناعية والزراعية  ،وبالتايل يصبح قادرا على التفاعل مع شعوب العامل
.
ب -تطعيم التعليم النظري بالتعليم التقين أو مزج العلم بالتكنولوجيا وذلك جبعل اجلانب النظري شيء واقعي يستطيع الفرد من خالله
التكيف مع الواقع العلمي  ،الذي جيعله قادرا على إخضاع النظريات اجملردة إىل التطبيق العلمي يف شىت جماالت الفكر والعمل .
ت -ضمان عودة املواطن الذي يغادر املدرسة بعد هناية تسع سنوات إىل ميادين احلياة العملية  ،إىل األمية أو شبه األمية من جديد  ،فهذه
املشكلة اخلطرية هي سبب متديد املدرسة لسن اإلجبار واإللزام من ستة سنوات إىل تسع سنوات .
ث -حتقيق عملية تعريب التعليم تعريبا علميا شامال)2(.

ـــــــــــ
( -)1نفس املرجع ص.57 :
( -)2نفس املرجع .ص – ص.125-123:

أما من حيث التنظيم اهليكلي للمدرسة األساسية فقد اختذ الشكل التايل:
 -1الطور القاعدي:
وميتد هذا الطور من سن السادسة إىل سن التاسعة واهلدف منه اكتساب الطفل وسائل التعبري واحلساب والقراءة والكتابة (
كالرياضيات ،اللغة العربية ) باإلضافة إىل وسائل تنمية احلس اجلمايل ( كالرسم واملوسيقى ) وكذا تنمية الروح اجلماعية واالجتماعية

واألخالقية.
 -2الطور اإليقاضي :
ميتد من عشر سنوات إىل ثالثة عشر سنة اهلدف منه إدراج أنشطة تساعد على اكتشاف الوسط بأبعاده املختلفة ( الطبيعي،

التكنولوجي ،االجتماعي ) وكذلك إدراج األعمال التطبيقية يف دراسة الوسط  ،وتعلم لغة أجنبية أوىل .
 -3الطور التوجيهي:
ميتد من سن الثالثة عشر إىل سن اخلامسة عشر  ،ويهدف هذا الطور إىل تطوير املكتسبات السابقة وجتسيد املفاهيم واملعارف من
خالل وضعيات مفتعلة حقيقية تقوم يف املخرب أو احلديقة املدرسية زيارات إىل وحدات أو مؤسسات اقتصادية  ،وذلك الستقطاب
االهتمامات والتوجيهات )1(.

 – 1خصائص املدرسة التعليمية األساسية يف اجلزائر:

تتميز املدرسة األساسية يف اجلزائر ذات التسع سنوات باملميزات واخلصائص التالية :
 -1تعميم التعليم القاعدي مع إعطاء عناية خاصة إلحداث توازن يف تعليم الذكور واإلناث ،والقضاء على عدم التوازن القائم يف التعليم
بني املدن واألرياف.
 -2ضمان تسع سنوات دراسية لكل طفل ،فاملدرسة التقليدية ذات النظام املوروث كانت حتول بينه وبني التكوين املهين ،الذي ميكنه من
تعلم مهنة معينة بدل االنغماس يف تيارات منحرفة واالندماج يف عصابات اإلجرام اخلطري على األمن واجملتمع.
 -3ضمان قدر متساوي من املعلومات لكل طفل  ،لذا هيأة املدرسة األساسية كل من األسوياء وأصحاب امليول واملتأخرين دراسيا كل
ما يساعدهم ويعينهم على استغالل إمكاناهتم دون صعوبات .
 -4ربط احملتوى بالقيم العربية واإلسالمية ،حيث عملت املدرسة األساسية على التخلص من املوروث القد م للمدرسة األجنبية املقتبسة،
وغريت حمتواها وفق أهداف وطنية وقيم روحية.
 -5ترغيب وتكوين الطفل على العمل اليدوي  ،حيث ركزت املدرسة األساسية على اجلانب العملي .

 -6العناية بالتوجيه  ،فالتوجيه املنظم فاهرة جديدة من فواهر املدرسة األساسية نظرا ألمهيته يف اجملال التعليمي .ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
( -)1حممد الطيب العلوي  :املدرسة األساسية – خصائصها غاياهتا -جملة الرتبية للسنة أوىل  .عدد  .1986 .1ص.20:
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 -7االهتمام بالطفل من الناحية االجتماعية ،فقد عملت املدرسة األساسية على القضاء واحلد من الفوارق االجتماعية واالقتصادية
واجلغرافية املوجودة بني األطفال على أساس حتقيق التساوي بينهم  ،وتتيح لكل واحد منهم فر التعليم يف فروف مالئمة .
 -8بعث احلياة االجتماعية املدرسية ،وذلك بإخراج املدرسة من عزلتها وجعلها نسقا مفتوحا على اجملتمع ،حيث وضعت مواد خاصة
بتكوين جمتمع تربوي مدرسي يشرتك فيه اآلباء واملعلمون والتالميذ.
 -9ربط النظام الرتبوي باملخطط الشامل للتنمية ،وذلك من أجل حتسني التعليم والقضاء على اجلهل واألمية.
-10

مراعاة قدرات الطفل أثناء وضع الربامج حسب عقله وسنه ونفسه وميوال ته ،وعليه مت تقسيم حياة الطفل إىل ثالث مراحل (

ابتدائي ومتوسط وثانوي ).

-11

الدراسة بالغة العربية حبيث تكون هي أداة التعلم والعمل والتبادل وتتيح هلم التجاوب واالتصال مع احمليط )1(.

 – 2مبادئ املدرسة األساسية :
قامت فلسفة الرتبية والتعليم يف املدرسة األساسية يف اجلزائر على مجلة من املبادئ واليت أقرهتا أمرية  16أفريل  ، 1976وعليه سوف
نتطرق إىل هذه املبادئ بدءا :

 -1مبدأ دميقراطية التعليم :
لقد تبنت اجلزائر مبدأ دميقراطية التعليم يف إطار إتاحة الفرصة للتعليم والرتبية والتكفل جبميع أفراد اجملتمع  ،وذلك من خالل أمرية
 16أفريل  1976ففي املادة ( )4تنص على التكفل وإعطاء حق الرتبية والتكوين والسماح لكل طفل جزائري يبلغ سن التمدرس

االلتحاق مبقعد دراسي  ،بل أصبح هذا املقعد حق من حقوقه الشرعية تعويضا للشعب اجلزائري عن سنوات الفقر واجلهل واحلرمان
اليت عناها خالل فرتة االستعمار الفرنسي واملسامهة يف القضاء على األمية وترقية اجملتمع  ،ونتيجة لتطبيق هذا املبدأ ارتفعت نسبة
التمدرس من  %20عام  1962إىل  73.7عام  1977لتصل عام  1980إىل  77.26من جمموع األطفال يف سن الدراسة
( ،)2أي ترتاوح أعمارهم بني ستة إىل ثالثة عشر سنة على أن تبلغ  %100يف السنوات املوالية.
كما مشلت دميقراطية التعليم الفتيات واألطفال املعاقني  ،حيث خصص هلم تعليم أساسي خا

فارتفع بذلك عدد التالميذ

املتمدرسني بارتفاع عدد املؤسسات واملنشآت التعليمية  ،حيث وصل عددها على سبيل املثال إىل  9399مؤسسة للطور األول
والثاين  ،يف حني مل تكن تتجاوز 2100مؤسسة يف السنة أوىل بعد االستقالل وكان عدد التالميذ املتمدرسني آنذاك ال جتاوز

)3(.%20

ـــــــــــــ
( -)1باملهل بالقادة :إصالح التعليم  ،جملة مهزة وصل  .عدد  ،14وزارة الرتبية الوطنية.1980.اجلزائر .102: .
( -)2صاحل شحادة عبد هللا:فعالية برامج التدريب أثناء اخلدمة ملعلمي الطورين األول والثاين من التعليم األساسي اجلزائري  ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه دولة ،حتت إشراف د /جودة
الركايب  ،معهد علم النفس وعلوم الرتبية .اجلزائر .03: .94/93 .
( -)3حرقاس وسيلة  :مدى استعداد معلمي السنة أوىل إبتدائي لتطبيق املقاربة بالكفاءات ضمن اإلصالحات اجلديدة حسب املعلم  .شهادة ماجستري .جامعة
منتوري.قسنطينة.2004.

–

.46/45 :

ولقد كان تطبيق مبدأ دميقراطية التعليم أمرا حتميا اقتضته الضرورة فهي ترمجة اجتماعية أمينة ملبادئ الدين احلنيف  ،الذي قرر
التكافل والرتاحم بني املؤمنني ومن مث فإن هذا املبدأ الذي حيقق تكافئ الفر بني اجلميع يف التمتع خبيارات الوطن وخدمات الدولة
 ،تطبيق جزائري عريب إسالمي( )1نابع من مواثيق ومراسيم الوطن العريب .
 -2مبدأ جمانية التعليم
تكملة ملبدأ دميقراطية التعليم وتدعيما هلا جعل التعليم جمانيا ف مجيع مؤسسات الرتبية والتعليم ،حيث يستطيع التلميذ التمدرس
والتسجيل يف كل املستويات بأمثان رمزية وذلك على كل الوسائل التعليمية واللوازم املدرسية اليت تساعدهم على الدراسة ،وهذا ما
نصت عليه أمرية  16أفريل  1976يف املادة ( )7من الرسوم رقم 67/76املتعلق مبجانية التعليم .
 -3مبدأ التعريب:
من االختيارات الوطنية بل واإللزامية بعد االستقالل للمدرسة اجلزائرية تعريب التعليم بكل ختصصاته ويف كل مستوياته  ،اذ وصل مع
بداية 1981تعريب التعليم االبتدائي إىل %100واستمرت العملية حىت مشلت الطور الثالث والتعليم الثانوي مث التعليم العايل ،
خ اصة العلوم اإلنسانية ويشمل التعريب الربامج الدراسية والوسائل التعليمية والتأليف بالغة العربية بدل الرتمجة  ،وكذلك تعريب
اإلدارة التعليمية ()2لذلك جيب :
 -1-3أن حتر املناهج والكتب املدرسية واملعلمون يف تدريسهم على إعالء شأن القيم العربية األصيلة واملثل العلية اإلسالمية
الصحيحة ،كالكرامة والعزة بالدين والوطن وقيم التدين والتقوى وخمافة هللا يف األقوال واألفعال والتضامن االجتماعي.
 -2/3أن حتر الكتب املدرسية واملعلمون على تسيري اللغة العربية كتابة وخماطبة ،وذلك بتبسيط قواعدها من غري إخالل وانتقاء
التعبري واأللفاظ الواضحة املؤدية ألدق املعاين واأللفاظ.
 -3/3أن تصبح اللغة العربية لغة علة ومعرفة ولغة التكنولوجيا والتقنية  ،وذلك الغتنائها مبصطلحات العلوم احلديثة والتأليف هبا يف
ميسرة
شىت أنواع املعارف ومبختلف التخصصات العلمية ،حىت جيد الدارسون يف مجيع العلوم والفنون حاجاهتم يف املؤلفات العربية ّ

وعميقة يف آن واحد .

 -4/3احلر الدائم على أن تكون اللغة العربية لغة احلديث اليومية ولغة املناقشات العلمية والتعليمية سواء بني التالميذ أو بني
األساتذة وتالميذهم  ،أو بني هؤالء ورؤسائهم فهذا من شأنه أن يهيئ جوا مالئما لنمو االجتاهات والقيم اجلديدة وسيادة روح
الفكرة العربية اإلسالمية (.)3

ــــــــــــــ
( -)1لوغريت أمحد :التعليم الثانوي ومربرات إصالحه .أطروحة لنيل شهادة املاجستري  .حتت إشراف بلعريب الطيب .معهد علم النفس وعلوم
الرتبية.اجلزائر.96/95 : - .1995.
( -)2حرقاس وسيلة :مرجع سبق ذكره.47: .
( -)3لوقريت أمحد :مرجع سبق ذكره .74: .

 -4مبدأ اجلزأرة :
وهو مبدأ نقصد به أن اجلزائر للجزائريني ومعناه إزالة أثار العناصر الداخلية الوافدة من جمتمعات أو ثقافات ال صلة هلا باجملتمع أو الثقافة اجلزائرية  ،أي
بعث الطابع اجلزائري األصيل نقيا خالصا من كل الشوائب الغريبة عليه  ،واجلزأرة يف امليدان التعليمي هتتم بالنواحي التالية .
-

اختيار أهداف التعليم وقيمه ومتطلباته يف ضوء واقع اجلزائر وتطلعاهتا مبا حيقق الشخصية اجلزائرية العربية اإلسالمية النقية يف نفوس املواطنني الناشهني

-

جزارة نظام التعليم وخططه ومناهجه ,والبعد عن التقليد واالستعارة من اجملتمعات األخرى .

-

جزارة القطاعات األخرى بصورة مفردة غايتها اعتماد البالد على أبنائها من أهل االختصا

والكفاءة  ،من أهدافها التعليمية ( املعلمني باختالف

ختصصاهتم واملفتشني وخرباء التعليم ) .
-

جزارة الكتاب املدرسي شكال ومضمونا مع توحيده يف كل مدارس البالد.

-

جزارة الطريقة واألسلوب املتبع يف التعليم باملدرسة اجلزائرية ،مع غرس االجتاهات الوطنية لدى التالميذ واالعتزاز باالنتساب إىل األمة اجلزائرية اليت تنتمي إىل

احلضارة العربية اإلسالمية)1(.
بدء من عام  1970مت االستفتاء عن التعاون كهدف اسرتاتيجي وجزارة مجيع املناصب اإلدارية ،ويف سنة 1977متت جزارة التعليم االبتدائي بكامله ومعظم

التعليم املتوسط ،وتنفيذ السياسة الالمركزية باإلضافة إىل جزارة كل النصو القانونية املتعلقة بنظام التعليم بدء من سنة )2(.1975

 -5مبدأ االجتاه العلمي والتكنولوجي:
ونعين هبذا املبدأ التوجه حنو النسق التكنولوجي للعلوم واالهتمام به أكثر ،وذلك ملواكبة ومسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي احلاصل يف العامل املتقدم
واكتساب قيم جديدة ،هلذا أعطت املدرسة أمهية كبرية هلذا املبدأ تتمثل فيما يلي:
-

االهتمام بالتعليم التكنولوجي وتشجيع الدراسي له .

-

املزج بني الدراسة النظرية والعلمية يف اجملاالت التطبيقية .

-

متكني اللغة العربية من االطالع على العلوم التكنولوجية من خالل جتديد براجمها وحتديث منهجيتها ومناهجها .

-

االهتمام بالعلوم واكتساب التكنولوجيا لتدارك التأخر ومسايرة مقتضيات التنمية السريعة .

-

تشجيع البحث العلمي واالهتمام بالتكوين التقين )3(.

 -6مبدأ الشمولية :
تعترب املدرسة األساسية شاملة جلميع املعارف والعلوم وجلميع جوانب شخصية التلميذ ،وهي تدرس مواد دراسة متنوعة وفق أربعة جماالت :

-

املواد اخلطية مثل اللغة العربية واللغة األجنبية األوىل والثانية .

-

املواد العلمية ويشمل العلوم الطبيعية والتكنولوجيا والرياضيات.

-

املواد الفنية وتشمل الرسم واملوسيقى والرتبية البدنية والنشاطات املكملة .

 -املواد االجتماعية وتشمل الرتبية اإلسالمية والتاريخ واجلغرافية والرتبية السياسية والرتبية االجتماعية واالقتصادية)4(.

ــــــــــ
( -)1تركي رابح مرجع سبق ذكره.34/33 : - .
( -)2صاحل شحادة عبد هللا:مرجع سبق ذكره.3: .
( -)3لوقريت أمحد :مرجع سبق ذكره .79: .
( -)2( -)4حرقاس وسيلة :مرجع سبق ذكره.48: .

 – 3أهداف املدرسة األساسية :
هتدف املدرسة األساسية إىل ما يلي :

 -1األهداف املعرفية:
تسعى املدرسة األساسية إىل تزويد التلميذ باحلد الضروري من املعارف واملعلومات اليت تؤهله لالنتقال إىل مستوى اعلي ،كما تنمي

اجلانب العقلي بكل عملياته واجلانب املعريف بكل مستوياته.
 -2األهداف املهارية:
تعمل على تنمية قدرات التلميذ واكتسابه كفاءات تنمي فيه جانب األداء والتطبيق املهين واالجتماعي.

 -3األهداف السلوكية:
تعمل على اكتسابه اجتاهات ومواقف وسلوكيات حضارية إجيابية متماشية ومتطلبات اجملتمع املتطور ،منمية فيه جانب السلوك

والعالقات االجتماعية)1(.

 -4أسس بناء املدرسة األساسية:
تبين املدرسة األساسية مناهجها على أسس حتددها جلان الربجمة وتأخذها بعني االعتبار ،قبل وضع برنامج أي طور وأي مادة ومن هذه
األسس ما يلي:

 -1التكامل يف املوضوع:
ويقتضي هذا األساس أن يكون املوضوع الواحد متكامال يف مجيع جوانب دراسته  ،حيث تعمل كل مادة دراسية على دراسة أحد هذه
اجلوانب فيحدث التكامل بني هذه املواد الدراسية ،وهذا ما يسهل على التلميذ التعمق يف دراسة الفكرة الواحدة وإدراكها من أوجه

متعددة .
 -2التكامل على مستوى البيئة:

ويقصد به تكامل على مستوى ال بيهة اللغوية  ،حيث يكون الرتكيب اللغوي صحيحا يف مجيع املواد الدراسية ،دروس اللغة أو الرياضيات
أو الرتبية البدنية مع لغة التلميذ لفضا وكتابة مهما كان جمال النشاط وهذا ما يعمل على تعزيز لغة التلميذ وتقويتها وتشجيعه على
استخدامها حىت خارج القسم ،وهذا ما يؤدي إىل انتشار استعماهلا وتطويرها.

 -3التكامل على مستوى األهداف:
هو تكامل فيما بني األهداف الرتبوية وحاجات اجملتمع ومتطلباته وثقافته،فأهداف اللغة العربية مثال تكملها أهداف العلوم ،وهكذا

بالنسبة لكل املواد األخرى)2(.

ــــــــــــــ
( -)1نفس املرجع .49: .
( -)2نفس املرجع - .

.51/50 :

الطرق النشيطة:
مثال ذلك طرق التدريس فإذا اعتمدت املدرسة األساسية يف تقد م الدروس على تطبيق الطرائق النشطة،ألهنا تعترب التلميذ عنصرا إجيابيا
وكيانا حركيا وديناميكيا ،يقوم بعالقات االختيار والتمثيل والرفض ،ومن أجل ذلك وضعت يف متناوله ورشات وخمتربات ومزار ومواد
ووسائل خمتلفة لإلجناز والتجريب واالكتشاف .

 -4بيداغوجية االستدراك:
ونعين هبا مساعدة التالميذ الذين يتعطلون عن الفهم ومتابعة الدروس مهما كانت األسباب ،وذلك يف إطار احرتام الفروق الفردية

والعمل على التخفيف من حدهتا)1(.

 – 5املدرسة األساسية ومشروع الكمالية:
مل تكن املدرسة األساسية إال منوذج من النماذج اليت فرضتها العوامل الداخلية واملؤثرات اخلارجية وهلذا كانت هلا تبعاهتا ،فاإلطار
اإليديولوجي املعروف واملوروث االستعماري الذي ما زال له تأثرياته القوية واالهتمام بتجهيز املؤسسات وتوفريها واالعتماد على احلصص املهوية
ونسب االنتقال من طور إىل طور دون مراعاة اجلوانب الرتبوية واخلصوصية الثقافية للمجتمع اجلزائري للتالميذ يف كثري من األحيان كان له أثره
البالغ ،وهلذا جاءت أمرية  16أفريل  1976حماولة تنظيم احلياة املدرسية وفق إسرتاتيجية (املنهاج) ،وذلك بتوفري الشروط الالزمة والضرورية من

حيث البناءات أو اهلياكل أو من حيث التنظيم اإلداري واملايل أو من حيث التأطري الرتبوي)2(.
وهلذا كان لزاما إعادة النظر يف املمارسات احلالية للخروج بتنظيم جديد للمدرسة األساسية يضمن وحدهتا العضوية وجيسد فيها التكاملية،وعليه
جاء املنشور الوزاري رقم 91/122/098؛املؤرخ يف  1991/5/15القاضي بتطبيق النموذج النظري للمدرسة األساسية على مستوى كل
الواليات وحدد نفس املرسوم التدابري العملية املتعلقة ب:
 اخلرائط الرتبوية. الوسائل التعليمية. التسيري الرتبوي واإلداري واملايل. -التفتيش واملراقبة.

ولقد حددت العملية تنفيذا للمنشور وفق ثالث مراحل:

 -1املرحلة األوىل:
يشمل املوسم الدراسي  1992/1991ويشمل عدد املناهج التعليمية والوسائل الرتبوية بالغتني الفرنسية واالجنليزية ،تكوين أساتذة
اللغة االجنليزية والقيام بدراسة ميدانية للتعرف على امليول عند التالميذ واألولياء خبصو اختيار اللغة األجنبية األوىل.

ــــــــــــــ
( -)1نفس املرجع .51/50: - .
( -)2وزارة الرتبية الوطنية:املنشور الوزاري رقم .91/122/098 /املؤرخ يف .1991/5/15

 -2املرحلة الثانية:
ويشمل املوسم الدراسي  1993/1992حيث مت فيه توثيق تعليم اللغة الفرنسية على مستوى السنة الرابعة ومتهيدا
لعملية اختيار اللغة الثانية ،وتطبيق اخلطة اجلديدة للتكفل الفعلي بالفائض احملتمل من املعلمني وتوسع شبكة التكوين.
 -3املرحلة الثالثة:
ومشل املوسم الدراسي  1994/1993وفيه مت تطبيق قرار منح فرصة الختيار اللغة األجنبية األوىل من بني أحد اللغتني ،كما مت فيه
اعتماد مقاييس خاصة يف التسجيل االستثنائي للتالميذ.
لقد جاء هذا املرسوم يف فرتة حرجة متر هبا البالد وإذا كان هذا اإلجراء يطمح إىل التكفل مبطالب نوعية وخلق تعليم منسجم ومتوازن
جلميع اجلزائريني فإن هذه اإلجراءات وإن بدت مبراحلها األوىل بسيطة وساذجة وليست على مستوى بنية النظام الرتبوي التعليمي يف
اجلزائر،فهي جمرد ترميمات واقرتاحات لسد بعض الثغرات أجهضت وذهبت بإقالة الوزير علي بن حممد.
إن الصراع اإليديولوجي القائم يف اجلزائر منذ االستقالل كان له أثره على عدم استقرار املؤسسة التعليمية يف اجلزائر إثر الصراعات اليت
كانت تعصف بالنسق التعليمي يف اجلزائر ،فاإلجراءات اليت كانت تتخذ يف جمال التعليم من مناشري وزارية وتعليمات داخلية كانت ال
تستند إىل قواعد منهجية بل إهنا ال تستند إىل واقع املؤسسة اجلزائرية البتة.
إن إصدار التعليمات واملراسيم ال بد أن خيضع إىل قواعد علمية مثل استطالع الواقع التعليمي مث مجع البيانات الكمية والنوعية املطلوبة
مث مناقشة هذه البيانات مع األطراف أو الشركاء للخروج باحللول للمشكالت اليت يعيشها النسق التعليمي (تعليمات – مناشري).
واملرسوم الذي يتضمن إعادة تنظيم شبكة املدارس األساسية وردة فيه كلمات جديدة ؛كاالبتدائية واالكمالية واملأمن واليت مل تكن مذكورة يف
النصو التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالتعليم األساسي( )1وعليه يشري األستاذ (دمرجي)" أنه احرتاما ووفاء للقاعدة العامة اليت تنص على كون

أنه ال يلغي وال يعدل وال يتمم نص إال بنص آخر له نفس القوة الشرعية أو أعلى")2(.
واملالحظ ميدانيا أن هناك خلط بني البناء والوفيفة أو التنظيم فصدور مثل هذه املراسيم هو احنراف عن تطبيق القوانني التشريعية الصادرة يف
.1976/4/16وإذا كانت هذه اإلصالحات اجلزئية تقتضيها الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية ،فاألمر خطري هنا ألننا نتعامل مع
منظومة تربوية شديدة الصلة مبنظومة القيم وهلذا سوف تساهم يف حتطيم بنية وشخصية اجملتمع اجلزائري ،وهلذا ال بد من احلذر و ال بد من إعداد
اخلطط واالسرتاتيجيات لبناء األجيال ألننا سوف نسأل عن أبنائنا وسوف يلوموننا وحياسبوننا .

ـــــــــ
( -)1أمر ومرسوم  .76/4/16وقانون .1989/1/7
( -)2أ.ب.دمرجي :الدليل يف التشريع املدرسي :الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية .اجلزائر .بدون تاريخ.
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 -6إحداث املدرسة الثانوية الشاملة:
من املعامل البارزة يف اإلصالحات اليت أدخلت على النظام التعليمي يف اجلزائر ما يسمى باملدرسة الثانوية الشاملة أو العامة ،اليت بدأ تنفيذها مع
تنفيذ املخطط الرباعي  1977/1974وتسمى أيضا املدرسة الثانوية املتعددة الفروع ،وتعترب امتداد للمدرسة األساسية ذات التسع سنوات وهي
مدرسة ضخمة جتمع يف رحاهبا بني نوعيات خمتلفة من التعليم الثانوي ،حبيث تقدم للتالميذ تعليما عاما وتعليما حرفيا يف نفس الوقت تشمل
أقساما متخصصة يف كل املواد الدراسية العلمية واألدبية والفنية والتقنية( )1حيث تشمل على ثالثة أمناط هي:

 -1التعليم الثانوي العام:
يدوم ثالث سنوات وحيضر ملختلف شعب البكالوريا( الرياضيات والعلوم التجريبية والفلسفة) أما ثانويات التعليم التقين فتحضرهم
الختبار بكالوريا شعب (تقين رياضيات وتقين اقتصادي).

 -2التعليم الصناعي والتجاري:
حيضر التالميذ الجتياز شهادة األهلية يف الدراسات الصناعية والتجارية وتدوم مخس سنوات  ،وقد مت تعويض هذا النظام قبل هناية
املرحلة بتنصيب الشعب التقنية الصناعية ،والتقنية احملاسبية اليت تتوجها بكالوريا تقين .

 -3التعليم التقين:
حيضر التالميذ الجتياز شهادة التحكم خالل ثالث سنوات من التخصص بعد احلصول على شهادة الكفاءة املهنية .
ولقد شهد التعليم الثانوي تطورات وحتوالت عميقة ( )1990/1980رغم أن التكفل به اسند إىل جهاز مستقل ،وقد مشلت هذه
التحوالت إصدار وثيقة عن وزارة الرتبية الوطنية بعنوان إصالح التعليم الثانوي اليت تالها بعد ذلك املشروع التمهيدي للقانون املتعلق
بالتعليم الثانوي يف املادة ،43منه ورد احلكم بإلغاء الباب الرابع من األمرية  76-35الصادرة بتاريخ ، 1976/4/16ومت على أساسه
إدراج التعليم الثانوي يف نطاق اسرتاتيجي يستهدف توحيد وإدماج املنظومة الرتبوية يف خدمة سياسة إعطاء االعتبار بالشكل العقالين
للطاقات البشرية وا لتنمية االجتماعية الشاملة وتفتح الفرد،وعليه مت إصدار مذكرة مرافقة للوثيقة املنضمة ملشروع إصالح التعليم الثانوي
،يصادق عليها جملس الوزراء يف اجتماعه بتاريخ  1984/10/8الوثيقة تقدم خمتلف احللول للنقائص امللحوفة وإىل ما آلت إليه
السلطات السياسية بشأن ما يلي:
 تعزيز دميقراطية الرتبية والتكوين. العمل على ضمان تالؤم أحسن بني أمناط تكوين املتخرجني من التعليم الثانوي ومتطلبات وحمتويات التكوين العايل ،وكذا بنياملؤهالت املهنية من املستوى الرابع(تقين – متوسط).
 -رفع مردود النظام .

 العمل على توزيع أمناط التكوين توزيعا يتالءم وأصناف املهن. ضمان ترقية مواهب التالميذ واالستجابة لتطلعاهتم باستعمال منهجية جديدة فيما يتعلق بضبط التكوين ،وبإدخال التعاليم االختياريةهذا على املستوى الدراسي.

ـــــــــــــــــــ
( -)1تركي رابح :مرجع سبق ذكره.132: .

أما على مستوى التقين واإلجرائي فقد متيز بإدراج الرتبية التكنولوجية والتعليم االختياري يف اللغات واإلعالم اآليل والرتبية البدنية والفنية ،مث
التخلي عنها إثر إعادة هيكلة التعليم الثانوي يف الفرتة املوالية وكذا فتح شعبة العلوم اإلسالمية ،أما بالنسبة للتعليم التقين فقد متيز مبا يلي :
أ -تطابق التكوين يف املتاقن يف التكوين يف الثانويات التقنية .
ب -فتح بعض الشعب التعليم العايل أمام احلائزين على البكالوريا تقين.
ت -إقامة التعليم الثانوي التقين القصري املدى الذي يتوج بشهادة الكفاءة التقنية ،والذي فل ساري املفعول من سنة 1980
إىل . 1984
ث -فتح شعب جديدة .

ج -تعميم تدريس مادة التاريخ لتشمل كل الشعب)1(.
بعد اختاذ هذه اإلجراءات إلعادة التنظيم واليت مت التخلي عنها بسرعة (تنويع شعب التعليم التقين ،االختبارات اإلجبارية)،مت تنصيب اجلذوع
املشرتكة يف السنة أوىل ثانوي وهي(جذع مشرتك آداب وجذع مشرتك علوم وجذع مشرتك تكنولوجيا)،ولكل جذع من هذه اجلذوع املشرتكة مجلة
من الشعب رغم هذه اإلجراءات فقد ضلت مستويات النجاح ضعيفة ،فقد بلغت نسبة النجاح يف البكالوريا بني سنة 1985/1984
( )%31.1أي أن نسبة الراسبني يف امتحان البكالوريا بلغت ()%87.83وهذا ميثل عبها على اجملتمع،فليس من السهل توفيفه أو تكوينه أو
تركه إلعادة السنة اليت حددت ب ( )%10هذا باإلضافة إىل عدد املتسربني واملطرودين .
إن االهتمام بدميقراطية التعليم وحصرها يف التوسع الكمي وإغفال اجلانب الكيفي وعدم االهتمام به له نتائجه وآثاره السلبية يف املستقبل ،فالتعليم
الثانوي التقين ال ميثل سوى ()%25يف حني التعليم العام بأقسامه العلمية واألدبية يشكل ()%80من اجملموع العام للتالميذ ،فلقد حاولت
السياسة الرتبوية يف هذا اإلطار إفهار نوع من االهتمام بالتعليم الثانوي وتنويع أهدافه وذلك بإقامة املتاقن التعليمية وحماولة ربط هذا األخري بعامل
الشغل وذلك بغية تزويد األسواق الوطنية بالعمالة وذلك لسد احتياجاهتا بالعمال الفنيني واملؤهلني فنيا،إال أن املتخرجني من هؤالء العمال

واملؤهلني فنيا ال يتالءم وسوق العمالة الوطنية وذلك لعدم حدوث توافق بني سياسة التخطيط االقتصادي وسياسة التخطيط التعليمي)2(.
وبدية من تنفيذ اخلطة اخلماسية الثانية واملتضمنة اجناز العديد من اهلياكل التعليمية اصطدمت املؤسسة التعليمية يف اجلزائر بالعديد من املتغريات
الكربى انعكست عليها سلبا ،فبعد اهنيار االحتاد السوفييت وسقوط جدار برلني وفهور ما يسمى بالعوملة أو الكوكبة واليت تعين يف األدبيات
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية "بتلك األداة التحليلية لوصف عمليات التغيري احلاصلة يف جماالت خمتلفة...كما متثل تلك العملية

املستمرة اليت ميكن رصدها باستخدام مؤشرات كمية وكيفية يف جماالت السياسة واالقتصاد والثقافة واالتصاالت)3(.

ــــــــــــــــــ
( -)1نشرة وضعية قطاع الرتبية الوطنية(مسح شامل من.)1998 – 1962

( -)2علي بن الراحل :إصالح التعليم الثانوي يف اجلزائر ومدى استجابته ملطلب التنمية(جملة الرواسي) العدد .10سنة .85: .1994
( -)3أ.د -/حممد عالء الدين عبد القادر :البطالة .منشأة املعارف  .اإلسكندرية.47: .2003.

أهنا ببساطة نظام يعمل على إفراغ اهلوية اجلماعية من كل حمتوى ويدفع إىل التفتيت والتشتت ،لريبط الناس بعامل الال وطن والال أمة والال دولة
ويغرقهم يف أتون احلرب األهلية ( ،)1واملالحظ اليوم وما حيدث يف الدول العربية جيزم أن هذا الطرح حقيقي،فلقد مست هذه التغريات والتحوالت
العديد من اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،ففرضت النماذج واملشاريع فرضا دون مراعاة لواقع هذه اجملتمعات ودون دراسة مسبقة
،فأصبحت تعيش يف نوع من الفوضى والتفكك ،فهذه التغريات والتحوالت أثرت حىت على مستوى التعليم أين فرضت العديد من التجارب،كما
تأثرت املؤسسة التعليمية بالوضع االقتصادي السائد( سعر البرتول واخنفاض عائدات االعتمادات املالية)وذلك إلجناز املشاريع التعليمية .
وإذا كانت الرؤية اإلصالحية السابقة تركز على استحداث بعض فروع التعليم التقين وتدعيم التكوين املهين والعمل على التوسيع الكمي للتالميذ
يف هذه املرحلة خاصة بعد تطبيق منوذج املدرسة األساسية ،فإن هذه املصطلحات أصبحت مغطاة بطبقات ضبابية كثيفة حجبت األبعاد احلقيقية
واملرامي األساسية خلطة اإلصالحية  ،ومما جيعل خطوات هذه اخلطة تسري على أرضية صعبة،وأن هذه الصعوبة ستبقى تزداد إذا ما بقية األوضاع
العامة تتذبذب،وخاصة أن الوضع االقتصادي والسياسي واالجتماعي قد خضع لتغريات جعلت الدولة تعيد النظر فيما خيص هذا القطاع
اهلام(التعليم)،هذه املرة حبثا عن النوعية الرتبوية بإصدار منشور رقم/927/م ت 89/املؤرخ يف  1988/8/5املتعلق بإجراءات القبول يف السنة
األوىل من التعليم الثانوي ،إذ ترد هذه الصيغة يف البداية واملتمثلة يف انتقاء التالميذ املؤهلني فعال هلذه املرحلة اهلامة يف املسار الدراسي يف النظام
الرتبوي.
فإذا كانت الطريقة املعمول هبا منذ جوان  1990هي قبول جزء أول ()25من املدرسة الكمالية بصفة تلقائية وقبول جزء ثان بعد ترتيب باقي
التالميذ غري املقبولني يف اجلزء األول على مستوى مقاطعة الرتشيح ،كما يشري املنشور إىل أن هذه اإلجراءات كفيلة بتدارك النقائص والسلبيات
اليت يعاين منها النظام مثل:
 -1التضارب يف التنقيط بني االكماليات.
 -2انعدام املنافسة بني اإلكماليات.
 -3انتقاء العديد من التالميذ غري املؤهلني للتعليم الثانوي.
وابتداء من السنة الدراسية  1995تقرر الشروع يف تعديل تدرجيي إلجراءات القبول يف التعليم الثانوي وذلك هبدف :
 التقليص التدرجيي للتسرب املدرسي. بعث روح املنافسة بني اإلكماليات . التقليص التدرجيي من التضارب يف التنقيط بني أكمالية وأخرى. -إعادة االعتبار لشهادة التعليم األساسي .

ــــــــــــ
( -)1نفس املرجع:
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أما اإلجراءات حلساب ذلك فتتمثل فيما يلي:
أ -حساب معدل القبول إىل السنة األوىل ثانوي والذي يساوي،املعدل العام للسنة التاسعة أساسي زائد معدل شهادة التعليم األساسي
مضروبا يف اثنان الكل على ثالثة.
ب -إلغاء نسبة %25املخصصة لإلكمالية.
ت -ترتيب تالميذ مقاطعة الرتشيح ترتيبا تنازليا باعتماد معدل القبول الذي حيسب بالطريقة املشار إليها.
ث -حتدد نسبة االنتقال يف كل مقاطعة وفقا للمقاييس التالية:
 األماكن أو البقع البيداغوجية املتوفرة. امللمح الدراسي للتلميذ املرشح لالنتقال إىل السنة األوىل ثانوي .ج – ميكن يف احلاالت القصوى كانعدام األماكن البيداغوجية اختاذ قرار قبول التالميذ املؤهلني فعال للتعليم الثانوي يف املقاطعات اجملاورة
ملقاطعتهم األصلية مهما كان ذلك ممكنا.
وبالفعل طبق هذا املنشور يف هناية السنة الدراسة  1996/1995واتبع مبجاالت توضيحية واسعة ،ومبناشري وزارية عن مكتب االتصال بوزارة
الرتبية،واملالحظ من خالل ما سبق أن هذه اإلجراءات ال تدخل يف إطار اإلصالح الشامل للمنظومة الرتبوية ،بل هي حماوالت جادة حلل بعض
املشكالت اآلنية اليت تظهر حينا بعد حني فلقد كانت الغاية قبل 1990هي توسيع التعليم من الناحية الكمية يف الطور الثانوي وتعميم التعليم
للجميع ،ومل يكن املطلوب هو تلبية االحتياجات للقوى البشرية وانتقاء املؤهلني بالفعل ملواصلة الدراسة،إن هذا اإلجراء قبل أن يكون ال ميكن أن
حيد من دميقراطية التعليم واملساواة وتكافؤ الفر ،هذه املفاهيم اليت ما زالت مدونة يف أمرية 1976/4/16والعمل هبا مطلوب طاملا أنه مل يعلن
عن تعديل أو إصالح فيها،وحىت على مستوى األيديولوجي فلم تتغري هذه املفاهيم الواردة واملتعلقة باأليديولوجية االشرتاكية.
إن اختاذ مثل هذه القرارات ووجود مثل هذه املناشري اآلنية سوف ينعكس سلبا على مردود التالميذ وهلذا تعالت الصيحات من أجل حتسني نوعية
التعليم الثانوي ،وجاء املنشور رقم91/1236/177/املؤرخ يف جويلية 1991واملتعلق بانطالق التعليم الثانوي املتخصص ،يشري إىل التغريات
اليت حدثت يف اجملتمع اجلزائري ،واليت تفرض عليه مهارات عالية كي يستطيع مواجهة التحديات ،وهلذا لن يكون إال بنظام تربوي متني يتكفل
بكل فهات التالميذ ويعطيهم نفس احلظوظ ويعمل على حتيني نوعية التعليم ورفع مردوده,فإن هذا النظام الرتبوي جيب أن يتوفر على سياسة تربوية
واضحة وذات أسس منهجية ومنطقية فيما يتعلق بالتوجيه.هذه السياسة الرتبوية اليت تأخذ بعني االعتبار تكافؤ الفر تسيري وفق خطط التنمية
الوطنية وتستوعب األفكار واملعلومات اليت طرحتها األلفية األخرية للتطور التكنولوجي ،وكذلك ملا بعد 2000الذي يشهد تزايد موجات املعرفة
أضعاف ما هو عليه حاليا،تطور سريع للمعلومات العامة معارف ومعلومات ال تستطيع حىت القواميس وال املوسوعات استيعاهبا)1(.

ـــــــــــــــ
(Maurice rennchlin.lengeignment de l an2000 .paris.1973.p.19 -)1

ورغم هذا تبقى املشاكل تظهر من حني آلخر خاصة مشكل االهتمام باجلانب الكمي وآثاره وربطه بالتنمية االقتصادية
واالجتماعية،وعليه جيب اإلشارة إىل أن هذه التعديالت هي حماولة لدمج بعض األساليب واإلجراءات احلديثة مع األساليب
واإلجراءات القدمية،وبالتايل عدم إمكانية ختليص سياستنا الرتبوية من شوائب وأمراض تعيق سريها،وقد أشار األستاذ (ب/
دمرجي) إىل أن سنوات مرت على صدور أمرية 1976/4/16الذي ينص على تنظيم التعليم والتكوين يف اجلزائر،وتبقى هذه
اإلصالحات املشار إليها أعاله جزئية وحبذا لو تقوم بتقو م جدي وموضوعي ويعاد النظر يف املنظومة الرتبوية شكال

ومضمونا)1(.
ثالثا -/الصراع الفكري اإليديولوجي الرتبوي:
قلنا يف فصل سابق أن تفاعل وتدافع القوى واجلماعات داخل أي جمتمع يعطي لنا نوعا من الوعي الذي يساهم إىل
حد ما يف بناء وصقل البناء االجتماعي،وهلذا حياول هذا البناء إعادة بناء وإصالح نفسه وهلذا تربز العديد من التيارات
واالجتاهات اليت حتاول طرح العديد من النماذج واملشاريع لبنائه،واملتتبع لصريورة التحوالت داخل اجملتمع اجلزائري يالحظ وجود
قطبني متصارعني أو مشروعني ،أحدمها حيمله الشعب ويتمثل يف املشروع اإلسالمي ،والثاين مشروع تغرييب ميتد جبذوره إىل
مرحلة ما قبل االستقالل وسوف نتطرق اىل هذين املشروعني حماولني عدم االستبداد بالرأي أو امليل إىل جهة ما،رغم أننا
مسلمني نؤمن بإله واحد وبرسول واحد ومبنهج واحد( القرآن والسنة النبوية)،واملالحظ أن املشروع اإلسالمي متجذر يف نفوس
وأعماق الشعب اجلزائري ،وذلك بامتداده التارخيي والديين واجلغرايف فالشعب اجلزائري شعب مسلم عربه اإلسالم أو كما قال
الشيخ عبد احلميد بن بأديس رمحه هللا .

شعب اجلزائر مسلم واىل العروبة ينتسب

من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب.

ولقد كان جلمعية العلماء املسلمني محل لواء هذا املشروع واملضي به قدما ،فكان شعاره تربية النشء على املبادئ والقيم
اإلسالمية الصحيحة ( حتفيظ القرآن الكر م والسنة النبوية املطهرة واللغة العربية والعلوم األخرى)كما قامت اجلمعية مبحاربة كل
اآلفات والبدع واملنكرات( الطرقية ودعاة التصوف وفصل الدين عن الدولة)وذلك بتعبهة الشعب اجلزائري بنصحه وإرشاده
وتصحيح املفاهيم لديه،فنشأ جيل الثورة الذي حرر العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد  ،فخرج املستعمر مدحورا
خمذوال .
ـــــــــ
( -)1د -/دمرجي :مرجع سبق ذكره33: .

بعد انتهاء احلرب التحريرية وجدت اجلزائر نفسها تعيش يف نوع من الفوضى وعدم االستقرار ،حيث طرحت العديد من
اإلشكاالت اخلطرية وأول هذه اإلشكاالت املشروع أو املنهج الذي سوف تنتهجه اجلزائر وتقوم عليه مرحلة البناء والتشييد واليت
هي أخطر من مرحلة استعادة السيادة الوطنية ،أين كانت الكلمة موحدة بني القمة والقاعدة واهلدف واحد وهو إخراج املستعمر
من األراضي اجلزائرية،فتدخل القوى اخلارجية من جهة ووجود تيارات متصارعة من جهة ثانية جعل اجلزائر تنتهج النهج
االشرتاكي ،ويرى الكثري أن القيادة اجلزائرية كانت جمربة يف ذلك وإين أقول عكس ذلك ،فالشعب اجلزائري الذي ضحى بالغايل
والنفيس من اجل حترر هذه األرض الطيبة حتت شعار ـ هللا أكرب ـ يصادر مشروعه مباشرة بعد االستقالل ،وهلذا نشأة املشاكل
املتكررة إىل يومنا هذا وأصبحت الثقة معدومة بني القمة والقاعدة وتوالت اهلزائم احلضارية على اجلزائر ،فالصراعات كانت
شديدة على مستوى القمة وحدثت العديد من األمور تغري فيها احلكم العديد من املرات  ،أما الشعب فقد ازدادت اهلوة بينه
وبني القمة فقد الثقة املطلقة يف ذلك  ،أما السبب الثاين تلك املواجهات اليت حدثت بينه وبني القمة أحداث أكتوبر
1988اليت راح ضحيتها اآلالف من الشباب باإلضافة إىل أحداث التسعينيات واليت كانت املنعرج اخلطري أين صودر للمرة
الثانية مشروع الشعب اجلزائري بتوقيف املسار االنتخايب.
إنه رغم اإلصالحات اليت جتري اليوم على كل املستويات واليت ال أعتربها إصالحات حقيقية بل هي إعادة لصيغ معينة تعتمد
ع لى جلب العديد من النماذج الغربية واليت يتم رفضها من الواقع نظرا ألهنا تطبق بصورة عفوية وارجتالية باإلضافة إىل عدم
تكييفها وفق خصوصية اجملتمع اجلزائري.
أن الصراع الفكري واإليديولوجي القائم بني جمموعة القوى بعد االستقالل امتد إىل كل اجملاالت والبناءات االجتماعية الفرعية،
ففي اجملال الرتبوي برزت العديد من االجتاهات والتيارات منذ الثمانينيات ( )1981حيث طرحت إعادة صياغة املنظومة
الرتبوية وذلك إلعادة النظر يف كثري من اجلوانب البيداغوجية والتنظيمية ،فكان اللقاء الوطين الذي نظم حتت إشراف وزاريت
الرتبية والتعليم العايل سنة 1987لقاء االفرتاق ،حيث فهرت التيارات والتوجهات املتباينة مما أدى إىل جتميد ملف إصالح
املنظومة الرتبوية ،ولعل هذا االختالف يف الرؤى والتوجهات الفكرية الرتبوية يعود أساسا إىل االختالف يف املنابع الفكرية
والرتبوية اليت تأثر هبا اجليل الثاين الذي استفاد من منح للدراسة يف جامعات كربى يف أمريكا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وبعض
الدول العربية ،ومن هؤالء من تأثر بالفكر الرتبوي الفرانكفوين ومنهم من تأثر بالفكر الرتبوي االجنلوساكسوين ،بينما فهة أخرى
من هذا اجليل واصلت دراستها بعد التدرج يف اجلامعات اجلزائرية،وهذا ما يفسر بروز تيارات وتوجهات تتفاوت فعالياهتا من فهة
إىل أخرى وميكن تصنيف هذه التيارات األساسية يف االجتاهات الفكرية الرتبوية إىل ثالث اجتاهات أساسية:

 -1اجتاه احملافظني:
يقوم هذا االجتاه على دعامة مفادها االحتفاظ برتاث اآلباء واألجداد فهو يقوم على االمتداد التارخيي لكل ما هو
أصيل ،وهلذا فهم يرفضون كل ما هو تغرييب من قيم ومناهج وأدوات ،إذ أن هذه القيم واملناهج واألدوات تنبع أساسا

من جمتمعات هلا من اخلصائص ما مييزها ،فهم يرفضون النقل عن هؤالء إال يف حدود ضيقة ذات عالقة باجلانب املادي
،خصوصا يف علوم الصنائع كما أن الرفض يقتضي طرح البديل فهم يطرحون املشروع اإلسالمي كبديل للحضارة الغربية
احلديثة ،حىت نبعد أطفالنا من تنشهتهم على األفكار واملبادئ الغربية اليت ستضفي حتما إىل زعزعت قيمهم وعقائدهم
اإلميانية ،أما فيما خيص التطور العلمي والتكنولوجي احلاصل والذي وصل إليه العامل اليوم ،فالبد من مسايرته وأخذ ما
ينفعنا من دون املساس هبويتنا الوطنية واإلسالمية.
 -2تيار اجملددين:
يقوم هذا االجتاه على دعامة االنبهار حبضارة الغرب فهم يرفضون كل ما هو قد م وجامد يف نضرهم ،وعليه جيب
األخذ باحلضارة الغربية يف جانبيها اإلنساين واملادي فلسفة وتنظيما تربويا واجتماعيا ،وعليه جيب أن تعمل املدرسة
اجلزائرية على تنشهة جيل جديدة يأخذ احلضارة الغريبة برمتها وذلك بإحداث تغيري يف النظام الرتبوي وانتهاج أساليب
وطرائق جديدة يف تربية النشء واللحاق مبسار احلضارة الغربية ،فلقد تأثر العديد من الطلبة ممن درسوا يف املدارس
الغربية.
 -3االجتاه التوفيقي:
حياول هذا االجتاه خلق توازن بني االجتاهني السابقني بني احملافظة والتجديد،بني من حيافظ وبني من يرفض القد م وهلذا
يرى أصحاب هذا االجتاه أنه ميكن اجلمع بني االجتاهني ،قصد بناء مدرسة تتضمن مناهجها تراثنا وثقافتنا وتكون
متفتحة على احلضارات األخرى(تعلم اللغات األجنبية).
تقودنا هذه املقاربة بني املشروعني اإلسالمي والتغرييب إىل مقاربة خطرية بني املفهوم واملضمون ،وعليه وجب علينا توضيح ذلك؛ فاهلل
سبحانه وتعاىل بعث األنبياء واملرسلني لوفيفة نبيلة أساسها تصحيح املفاهيم لدى الناس وهي إصالح النفوس والقلوب وتوجيهها من
الضالل إىل اهلدى من الشر اىل اخلري،فهذه الثنائيات هي أساس احلياة وقد جاء النيب حممد عليه الصالة والسالم وترك لنا املنهاج
الصحيح والقو م < تركت فيكم ما إن متسكتم به فلن تضلوا بعدي أبد كتاب هللا وسنيت> وقال تركتكم على احملجة البيضاء ليلها
كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك كتاب هللا وسنة رسوله > وعليه فالواجب علينا اليوم هو تصحيح املفاهيم لدى الناس وفق منهج سليم
وأدوات وقواعد اسرتشادية صحيحة وواضحة،واملقاربة العجيبة انه ال ميكن تفريغ املفاهيم من مضامينها فهذا عني اخلطأ ،وكأننا نفرغ
ذواتنا من هويتنا فما وصل إليه النسق الرتبوي اليوم من إفراغ تام ملضامينه ليشاك بالكثري’فحذف بعض اآليات القرآنية وتقليصها وأخذ
ما تشابه من القرآن واحلديث وفق رغباتنا أجنر عليه عدم فهم حقيقي هلذه النصو ،باإلضافة إىل حالة االغرتاب اليت يعيشها التلميذ
أو األستاذ من املناهج الدراسية اآلنية .

فال وفيفية الرتبية اليوم أفرزت جيل الالمباالة وهذه الكلمة ال أقصد هبا أنه جيل غري صاحل ولكنه جيل مغرتب يف
وطنه،فتحطيم اهلوية الوطنية وفق هذا املشروع التغرييب بدأت آثاره تظهر ،فحذف شعبة الشريعة من التعليم الثانوي
وجعلها مادة مبعاملني يف كافة الشعب هو ضرب خطري للهوية الوطنية ،كما أن أساس تطور أي جمتمع ورقيه هو مدى

تطور لغته وثقافته وتارخيه ،واملالحظ أن هذه املفاهيم الثالثة مهمشة متاما ،فاللغة العربية أيضا أفرغت من حمتواها
خاصة يف التعليم االبتدائي أين يدرس التلميذ اللغة العربية دون التطرق إىل املفاهيم ومضامينها هذا من جهة ،ومن
جهة أخرى يتم هتميش اللغة العربية فهي يف نفس اخلط مع اللغة الفرنسية بل تكاد هذه األخرية حتتل املرتبة األوىل وهذا
يقودنا إىل حقيقة مرة وخطرية هي إلغاء مبدأ من مبادئ النظام الرتبوي اجلزائري وهو تعريب التعليم ،الذي ضحى من
أجله العديد من العلماء والباحثني واملختصني،أما املعضلة األخرى فهي مادة التاريخ وال أريد التعمق يف هذا الصدد
ففي بعض الدول الغريبة عنا ميثل معامل التاريخ ،فحني جنده عندنا يف بعض املواد والشعب ال يتعدى معامل
واحد،أليس هذا ضرب للهوية الوطنية واستهزاء مبا قدمه شهداء اجلزائر األبرار.

رابعا -/اإلصالحات الرتبوية اجلديدة ( :املقاربة بالكفاءات )
املالحظ أن اعتماد منهج املقاربة بالكفاءات يف بناء املناهج اجلديدة يرجع إىل العديد من االعتبارات والعوامل اخلاصة بربامج
ومناهج التدريس يف قطاعنا التعليمي  ،واملختص يف تنمية املوارد البشرية يدرك حقيقة مفادها أن منهاج التدريس بالكفاءات ما
هو إال تطبيق لنظرية اجلودة الشاملة يف اجملال التعليمي  ،وإين أتعجب يف الذين يدرسون وخيوضون يف هذا املنهاج دون الرجوع

إىل تراثيات هذا املنهج وإىل منبعه األصلي  ،كما أن نظرية اجلودة هي من أحدث النظريات اليت فهرت يف الغرب وهي تقوم
على أسس وقواعد اسرتشادية ال ميكن جتاهلها  ،لذا علينا التأريخ هلذه النظرية أوال مث التطرق إىل منهج املقاربة بالكفاءات
كنموذج أو أسلوب من أساليب هذه النظرية املطبق يف اجملال التعليمي.

 -1نظرية إدارة اجلودة الشاملة:
هي أحدث النظريات اليت فهرت يف الواليات املتحدة األمريكية يف اإلدارة والتنظيم  ،حيث تنتمي هذه النظرية إىل
النموذج األمريكي  ،اليت تسهر الواليات املتحدة األمريكية إىل تطبيقه على كل الدول يف إطار ما يسمى بالعوملة أو األمركة أو
اإلدارة العاملية  ،واملتتبع إىل الرتاث النظري هلذه النظرية يدرك حقيقة أن هلا امتداد كبري جدا يف تراثيات علم االجتماع وعلم
النفس  ،وعليه مرت هذه النظرية بالعديد من املراحل هي :

 -/1املرحلة األوىل:
وتسمى مبرحلة الفحص وهي متثل اإلرهاصات األولية إلدارة اجلودة  ،واليت تأثرت على حنو كبري بالنظرية العلمية لإلدارة ،
حيث قسمت العمل وجعلته ملرحلة الفحص قسم مستقل يقوم هبا مع هناية عملية اإلنتاج واحلصول على املنتج النهائي  ،إهنا
عملية ختامية للتأكد من مدى مطابقة املنتجات للمواصفات املوضوعة سلفا سعيا الستبعاد املعيب منها.

 -/2احمللة الثانية:
مرحلة رقابة اجلودة وهذه الرحلة بدأت يف القرن  20عندما مت تطوير بعض أساليب الرقابة اإلحصائية على اجلودة،وقد
هدفت هذه املرحلة على أبعد من جمرد الفحص النهائي للمخرجات واستبعاد املعيب  ،بل إىل رقابة عمليات التصنيع اعتمادا
على املعلومات الناجتة من عمليات الفحص اخلتامية .

 -/3املرحلة الثالثة:
مرحلة ضمان اجلودة وهذه املرحلة بدأت يف القرن  20للبحث عن بذور املشكالت قبل وقوعها اعتمادا على مفاهيم
األخطاء الصفرية  ،واحلصول على املنتجات صحيحة من أول مرة ويف كل مرة ،وذلك من خالل اشرتاك مجيع األقسام

والوحدات ومجيع العاملني يف الرقابة الشاملة على اجلودة ويف عمليات ختطيط اجلودة وتصميم العملية  ،ويف هذه العملية بدأت
معامل النموذج التنظيمي للجودة الشاملة تنضج.
واجلدير بالذكر أن فلسفة إدارة اجلودة الشاملة أوسع وأمشل مما سبقها من مراحل  ،فهي تتبىن فلسفة منع اخلطأ وليس جمرد
كشف اخلطأ  ،والتحسني املستمر يف القدرة على التنافس  ،فالكفاءة واملرونة للمنظمة ككل وليس ألجزاء منها ( )1وهذا يف
إطار تنظيمي متكامل يدور حول اجلودة هدفا متواصال من خالل اجلميع.
أما يف التعليم فإن التحرك حنو إدارة اجلودة الشاملة ميثل شيها حديثا نسبيا  ،حيث فهر عدد قليل من املراجع الرتبوية قبل هناية
سنة  ، 1980هي اليت تناولت أدبيات اجلودة الشاملة يف التعليم ( )2ويعترب وليام (قالسيري) من األوائل الذين استفادوا من
مبادئ (دمنج) يف اجلودة الصناعية يف بلورة نظريته عن الضبط والتحكم يف إدارة الرتبية وذلك يف كتابه " مدارس بال فشل "
عام  ، 1969ولقد تطورت رؤية (قالسيري) حول اجلودة يف الرتبية يف كتابه " نظرية الضبط يف الصف الدراسي" عام 1986
 ،مث ما لبثت أن تبلورت واتضحت معامل فلسفة إدارية متكاملة للجودة يف التعليم ،وذلك يف كتابه الصادر عام  1990بعنوان
" جودة املدرسة" إدارة التالميذ بدون إجبار)3(.
وأول ما طورت برامج إجرائية للجودة الشاملة يف التعليم طورت يف كليات اجملتمع األمريكية  ،وبعض كليات التعليم بعد العايل
يف اململكة املتحدة  ،وإن كانت مبادرات إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم جاءت مبكرة قليلة يف الواليات املتحدة األمريكية ،
عن مثيالهتا يف اململكة املتحدة  ،إال أن االهتمام الزائد بإدارة اجلودة الشاملة يف التعليم حدث يف عقد التسعينيات من القرن
 20والذي يسميه البعض بعد اجلودة الشاملة يف التعليم وخباصة التعليم العايل  ،مث نفذت أفكار اجلودة الشاملة واستمرت
بصورة متزايدة ومبفاهيم خمتلفة يف املدارس.
ـــــــ
 -1سعاد بسيوين عبد النيب:إدارة اجلودة الشاملة – مدخل لتطوير التعليم اجلامعي يف مصر،جملة كلية الرتبية ،جامعة عني مشس،عدد،20ج.26: ،3،1996
2-sallis.edward.total qualitty management in education.kogan page.educational managment series.london.1993.p.18.

3-ronald.butchart & barbara mc ewan .classrroom dixipline in american scools.uniyversity of new york.press
albany.u.s.a1998. pp.158-159.

 -/2إدارة اجلودة الشاملة وعالقتها مبنهج املقاربة بالكفاءات :
إن عالقة إدارة اجلودة الشاملة مبنهج املقاربة بالكفاءات يشبه إىل حد ما نظريات التعامل االمربيقية اليت كانت وال تزال تسعى إىل تطبيق املنهج
التجرييب يف العلوم الطبيعية والفيزيائية على الظواهر االجتماعية  ،فنظرية اجلودة الشاملة هي منهج وتصور وآلية تسعى إىل تطبيق تلك النظريات
والدراسات والبحوث واملناهج يف جمال الصناعة واالقتصاد على املؤسسات التعليمية  ،فاألحباث اليت أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية واليت

قام هبا ( تايلور – فايول – ماسلو ....وغريهم) يف جمال اإلدارة والتنظيم أصبحت اليوم هي النموذج السائد واملطبق يف مجيع اجملاالت االقتصاد
والسياسة والرتبية وغريها من اجملاالت  ،وهلذا ال ميكن إعطاء تعريف إلدارة اجلودة الشاملة إال بالرجوع إىل تراثيات علم االجتماع الغريب الذي
يعتمد على التصور الرأمسايل ،فاجلودة ما هي إال آلية لتحقيق الربح بأحدث الوسائل ،فصعوبة تداول مصطلح اجلودة يف األوساط العلمية والعملية
ال يساعدنا يف إعطاء تعريف دقيق ملصطلح اجلودة  ،يقول رودريك ( )1اإلجابة على التساؤل ما هي اجلودة ؟ ميكن أن يكون مبهما وعاما
كاإلجابة على التساؤل ما هو الفن ؟ ( )2ويقول أيضا  :اجلودة ال أعرف ما هي ظ ولكن أعرفها عندما أشاهدها  ،وتقول ديانا غرين ()3بينما
حنن منلك فهما بديهيا حول ما تعنيه اجلودة  ،إال أنه من الصعب عادة حتديدها على حنو مفصل  ،ورمبا ترجع الصعوبة يف حتديد اجلودة ويف
االتفاق عليها إىل العديد من األسباب منها:
 اجلودة وخباصة يف التعليم مفهوم متعدد األبعاد يستطيع أن يضم بني ثناياه كل شيء ومثل :الفعالية ،الكفاءة ،مطالب احملتوى ،العمليات واملخرجات التعليمية ( )4كما أن هلا العديد من املظاهر  ،وميكن النظر إليها من العديد من وجهات النظر  ،واليت ال ميكن
مطلقا تغطيتها كلها ( )5ومن مث فإن أية حماولة لوضع تعريف وحيد ينتهي بالفشل .
-

كما أن ارتباط مصطلح اجلودة باإلطار الثقايف الذي يوجد فيه  ،حيث أن املصطلح حيتوي الكثري من النواحي األخالقية والقيمية
والعاطفية والقليل من النواحي اإلجرائية ( )7وهذا ما جعل مفهوم اجلودة أو الكفاءة من املفاهيم احململة بالقيم ( )8خيتلف إدراك ما
تعنيه من سياق إىل سياق  ،ومن شخص على شخص  ،ويستخدم بطرق متنوعة من خالل االهتمامات املتنوعة واملطالب املختلفة ،
فهي تعين أشياء خمتلفة كناس خمتلفني يف أوقات خمتلفة  )9(.وهذا ما جيعلها من املصطلحات النسبية غري احملددة على حنو دقيق  ،ألن
نسبية الفعل البشري فرضت ذلك  ،وألن القيم املطلقة ال تؤدي إال إلثبات احلق.

ــــــــــــــ
( -)1إدوارد ساليز :مرجع سابق  .ص.271:
2- malcom tight.key concepts in adult education and training .routledge.london.1996.p.125
3-diana green.rends and issues.in.international devlopments in
assuring quoility higher education
.edited by .alma craft.op.cit.p.17
4- see. edward sallis.op.cit.p.4.
5-bert creemers.the goal of scools effectivness and scool improvment.in.reynolds.david.op.cit.p.21.
 -5جيفري دوهريت:املقدمة ،االهتمام باجلودة يف تطوير نظم اجلودة يف الرتبية.ترمجة عدنان األمحد وآخرون.سوريا.املركز العريب للرتمجة والتأليف والنشر( .1999.حمرر).
7-peter mortimore.easuring education quality.british Journal of education studies.vol.(xxxix).n0(1).february 1991.
 -8حممود عابدين:اجلودة وإقتصادياهتا يف الرتبية – دراسة نقدية – جملة دراسات تربوية(،ج(،)7ج.1992 )44
9-brigitta Jiertz.the quality concept in higher education.paper presented at the conference.tqm.for higher education
institutions11.verna.italy.30-31 august 1999.p.4.

 كما أن التعليم خاصة والرتبية عامة جبوانبها املتعددة ومدارسها املتباينة ونسبيتها املعهودة وتفاعالهتا املعقدة تزيد منالصعوبة يف حتديد ماهية اجلودة ( ، )1كما أن التنوع يف مؤسسات التعليم العايل خاصة والتنوع والتوسع املستمر وغري
املتجانس فيها  ،ومن مث يف أنشطتها املقدمة تزيد من الصعوبة يف حتديد ماهية اجلودة أو الكفاءة)2(.
 فمفهوم اجلودة أو الكفاءة يتسع ليشمل العديد من التناقضات  ،مما جيعله وللوهلة األوىل يبدو وكأنه ينطوي علىالتناقض  ،فاملفهوم حيتوي الكثري من التداخل يف نفسه التوتر وعدم االنسجام ،فاجلودة أو الكفاءة فكرة تصورية

وعملية معا  ،مطلقة ونسبية معا ،تتصل بالغايات والوسائل معا ،تتضمن املعايري الكمية والنوعية يف وقت واحد ،
مفهوم إسرتاتيجي وإجرائي معا  ،وتتضمن وجهات نظر جهات متنوعة ومتناقضة أيضا )3(.
-

والكفاءة أو اجلودة يف التعليم عملية دينامكية متغرية  ،هلا بداية وليس هلا هناية و ال جيب التفكري فيها على أهنا
برنامج أو مشروع ينفذ داخل إطار ثابت من الوقت أو يف حدود معروفة ( )4إهنا عملية متحركة باستمرار  ،حيث أن
توقعات املمولني تتغري باستمرار  ،املوارد املكتسبة غري متجانسة  ،فر توفيف الطالب دائرية  ،احتياجات اجملتمع
غري واضحة غالبا ( )5ومن مث من اخلطأ رؤية الكفاءة على أهنا ثابتة  ،أو أن ما ميكن اعتباره كفاءة األداء يف املاضي
ينفع ألن يكون معيارا لألداء يف احلاضر ( )6فالكفاءة كما ترتبط باملكان ترتبط بالزمان.

ــــــــــ
1- malcom tight.op.cit.p.125.

( -)2جيفري دوهريت :مرجع سبق ذكره.272-271 : - .
3 -brigitta Jiertz op.cit.p.4.
4 -bert creemers.op.cit.p.21.

( -)5جيفري دوهريت :مرجع سبق ذكره.9 : .
( -)6إدوارد ساليز :مرجع سابق .271: .
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ويف ضوء ما سبق يتضح صعوبة الوقوف على حتديد دقيق وعملي يتفق عليه اجلميع للكفاءة  ،وخباصة يف التعليم وهذا ما جعل
(بريسنق) يقول " دع اجلودة دون تعريف هذا هو السر ( )1وحدا (بصاليس) إىل القول " بأننا نناضل من أجل الكفاءة بدال
من وصف ما تعنيه الكفاءة" ( )2كما أن طبيعة الرتبية والتعليم ختتلف من حيث املفاهيم واملضامني عن املفاهيم واملصطلحات
املستخدمة يف جمال الصناعة ،وهلذا حيذر العديد من العلماء والباحثني من استخدام هذه التعريفات الرائجة يف جمال اإلنتاجية يف

جمال العلوم اإلنسانية وخاصة يف الرتبية ملا لعملية الرتبية من خصوصية وميكن توضيح ذلك يف :

أ -تعريف الكفاءة على أساس املعيار املثايل:

أحد االعتقادات اخلاطهة يف تعريف الكفاءة هو فكرة أنه يوجد معيار أو منوذج مثال يف التعليم  ،ذلك االعتقاد يقف
من ورائه مفهوم أن الكفاءة املؤسسية ميكن قياسها يف مقابل – مقارنة – بعض املؤسسات ذات اهليبة والوقار العلمي ،أو ذات
السمعة العلمية الطيبة مثل منوذج جامعة (هارفار) يف أمريكا  ،ومنوذج جامعة (أكسفور) يف بريطانيا  ،وهذا املدخل يف تعريف
الكفاءة يقوم على افرتاض أن كل العمالء يرغبون يف نفس الشيء  ،وأن معايري الكفاءة جيب أن توضع من خالل املنظمة وليس
من خالل العميل  ،وهذا ما خيتلف عن طبيعة التعليم اليت ختتلف من سياق إىل سياق ومن شخص إىل شخص )3(.
ـــــــــ ـ
(1)- johnatan file § steven janosik.defining and ensuring quality in virginia.summer higher education.virginia issues
and answers.a public policy forum 1999.p.3.
(2)- kate asheroft.the lecture s guide to quality and standards in colleges and universities .the falmer press.london
.1995.p.41.
(3)- david n. griffiths.management in a quality environement.ASQC quality press.wisconsin.1994.p.74.

ب-

تعريف الكفاءة على أساس املالءمة لألهداف:

ال يكون كافيا تعريف الكفاءة بالفعالية أو املالءمة لألهداف  ،حيث أن هذه األهداف رمبا تكون ال أخالقية وأن التدريس و التعليم ذو
اجلودة العالية جيب أن يكون متضمنا النواحي األخالقية واملعرفية  ،واألهداف واألغراض والعمليات الرتبوية اليت ميكن الدفاع عنها ()1و ليس
جتريد الفرد من ذلك  ،ذلك أن جعل التلميذ ذو كفاءة معينة ال ميكنه حتقيق الغايات واألهداف الكربى اليت تسعى املنظمة يف اجملتمع لتحقيقها ،
وقد يصعب تطبيق الكفاءة مبفهوم املالءمة للهدف يف التعليم  ،وذلك لتنوع األهداف التعليمية وتعددها وتنوع االحتياجات من التعليم  ،وكذلك
ألن هناك أهدافا تعليمية طويلة املدى وال ميكن حساهبا على املدى القصري  )2(.و املالءمة لألهداف تعريف جيب أن يضع يف اعتباره أن التالميذ
يأتون إىل التعليم خبلفيات متنوعة بصورة جوهرية  ،ومستويات خمتلفة من التعليم القبلي على حد بعيد)3(.

ج -تعريف الكفاءة على أساس املطابقة للخصائص واملواصفات املوضوعة سلفا:

على الرغم من حاجة النظام التعليمي إىل املطابقة واالتساق يف بعض اجلوانب التعليمية  ،مثل املوارد املقدمة واخلدمات الداعمة  ،إال أنه
يف نفس الوقت فإن اجلودة والتنوع ليسا متعارضني  ،والتعليم والتعلم ليسا عمليتني من نفس نوع عمليات خط اإلنتاج  ،إنه جيب أن يوضع يف
االعتبار مستوى ثقافة النظام التعليمي  ،اختالفات العملية  ،تنوع املتعلمني  ،واالختالفات يف مظاهر املعرفة والتعلم داخل وعرب األنظمة والربامج
 ،ويف بعض القضايا مثل :االبتكارية واحلاجة لتدعيم بعض الطالب وعالج وتعويض البعض اآلخر)4(.

د -تعريف الكفاءة من منظور العميل:
حيتل هذا التعريف موضع القلب من منظومة إدارة اجلودة الشاملة  ،وهلذا يعامل بنوع من احلذر واخلوف يف املؤسسات التعليمية  ،ملا له من
أصول جتارية ومادية ال تعرب بصورة موضوعية عن طبيعة العالقة األخالقية بني الطالب والقائمني على مؤسسات التعليم )5(.وهلذا قد يواجه
مفهوم رضا العميل يف التعليم بالعديد من العقبات اليت ترجع إىل طبيعة العملية التعليمية واألهداف املرجوة منها  ،وقد ترجع أيضا إىل طبيعة
عمالء التعليم فتعددهم وتنوعهم ومن أبرز هذه العقبات ما يلي:
 أن التالميذ ليسوا سلعا أو منتجات أو مستهلكني أو زبائن  ،ولكنهم مشاركني  ،وأن الرتبية ليست خدمة للمستهلك  ،ولكنها عمليةحتول مستمر للمشاركني  ،حيث يؤكد يل هاريف أن الدراسة وخاصة يف اجلامعة ليست فقط هبدف تدريب الطالب على القيام بالعمل
أو متطلبات الوفائف  ،ولكنها أيضا حتول يف شخصيات هؤالء الطالب )6(.
(1)- patric boyle;views from different hilltops; Getting the indicators right in educational quality assurance;p.2.
(2)- don wester heijden; using quality measures transform learning.journal of planning for higher education.vol(25).No(4).summer 1997.58.
(3)- Idim.
(4)- w. donald Crump;About those quality Control program.planning for Higher Education.Vol(22).No(1).Fal 1993.p.39.
5 -brigitta Jiertz op.cit.p.4.

(6)- See.Keith thompson;Quality Control in higher Education.British journal Of Educational studies.Vol(xxxx).No(1).February
1992.P.58.
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 أن مفهوم رضا العميل (التلميذ) قد يستخدم ليضاد بدرجة كبرية اجلوهر احلقيقي للتعليم  ،فالتعليم يهدف إىل إرشاد وتوجيه وتعليموإعادة تشكيل التالميذ  ،والذين قد ينزعون إىل بعض األشياء اليت يكونون فيها قليلي اخلربة  ،ويسيطر عليهم مذهب اللذة واملتعة
واألهواء والرغبات واليت ال ميكن إدراجها توا يف التعليم( )1فالتلميذ هنا ليس دائما على حق .
 أن هناك تنوعا وتعددا واضحا يف التالميذ وقدراهتم  ،وأن هناك صعوبة يف التعرف الدقيق الواضح على هؤالء التالميذ  ،كما أنتوقعات هؤالء الت الميذ متباينة إىل حد كبري وتتسم بالفردية نتيجة لعوامل منها االختالف يف العمر واجلنس والشخصية واملهنة واملوقع
اجلغرايف والطبقة االجتماعية واخلربات املاضية ومستوى التعلم القبلي  ،وهذا يعين أن ما قد يراه شخص على أنه ذو كفاءة عالية  ،قد
يراه آخر على أنه ذو كفاءة وجودة منخفضة )2(.
 أنه ال توجد عالقة إرتباطية واضحة بني رضا التالميذ والكفاءة يف التعليم  ،ألن املعلم قد يسعد التالميذ ويوفر هلم جوا من املرحوالفكاهة والتسلية دون أن يضيف هلم أي معرفة أو مهارات جديدة أو يعدل يف السلوك .
 أن توقعات وحاجات التلميذ رمبا ال ميكن التعبري عنها بصورة واضحة وتعريفها جيدا  ،ورمبا تكون هناك صعوبة يف قياسها ( )3وهذاما هو حاصل اليوم يف املؤسسات التعليمية .

 -/3مشكالت ضبط وقياس الكفاءة:
املالحظ أن مصطلح الكفاءة يشوبه الكثري من الغموض واالختالف وقد ذكر العديد من الباحثني يف هذا اإلطار إىل أنه يوجد أكثر من مهة
تعريف ملفهوم الكفاءة  ،هذا حسب السياق الذي يستعمل فيه وهلذا وجدت العديد من املشكالت يف ضبط وقياس الكفاءة منها:
 مطالب احملاسبية وعمليات التحسني الداخلية. فكرة املعيار الذهيب أو اكتمال حتقيق األهداف . احلكم على الكفاءة يف إطار معايري جمردة أم يف إطار املنافسني (التالميذ). تقييم املدخالت أم املخرجات أم اإلطار التعليمي والتدريس ككل . هل التقييم على حنو شامل أم يف إطار مطالب متخصصة . -باستخدام املداخل السريعة أم املداخل اإلسرتاتيجية .

ـــــــــــــــــــــــ
(1)-Judith Ann Schlenker; Total Quality Managment; An Overview United States General Accounting Office.1998..P.7.

(2) - malcom tight.op.cit.p.

3 -brigitta Jiertz op.cit.p.4.

ورمبا يرجع جزء كبري إىل هذه املشكالت إىل عدم وجود أتفاق حول معايري حمددة للكفاءة يقول برجييتا " ( )1أن القول بأن شيها ما جيد سواء
أكان جيد بدرجة كافية أو جيد على حنو عظيم  ،يكون أجوف عد م اجلدوى  ،ومطلب خايل من املعىن  ،ما مل نستطيع أن نقول على أي
أساس معا يري احلكم على الكفاءة ليست هنائية أو حمسومة وخباصة عندما يتعلق بتثمني وتقدير كفاءة املؤسسات التعليمية ( )2وعليه فعملية قياس
الكفاءة التعليمية عملية صعبة ومعقدة وذلك لعدة أسباب منها:
أ -أن عملية تقييم الكفاءة عملية صعبة ومعقدة  ،حيث ال يوجد بعد واحد بسيط يقيس الكفاءة  ،وإمنا تتضمن جمموعة من األبعاد
املتداخلة واملتفاعلة)3(.
ب -أن اخلربات خارج الصف الدراسي تلعب دورا مهما يف عملية التعلم  ،ولذلك ال ميكن القول على حنو دقيق أن التدريس يسبب التعلم ،
فالتنوع يف مصادر املعرفة والتعلم جتعل من الصعب عزو التغيري احلادث يف سلوك ومعرفة الطالب على مصدر واحد  ،وكذلك لدور
الدافعية واالجتاهات حنو التعليم يف حتديد مستوى التعلم)4(.
ت -أن مفهوم الكفاءة مفهوم حممل بالقيم وذلك يعين تأثر احلكم على الكفاءة باملنظور الشخصي املنبثق عن الذاتية الشخصية وبالبيهة
احمليطة)5(.

ث -أن حماوالت ترتيب مؤسسا ت التعليم على ضوء مقياس عددي دقيق تعترب عملية صعبة املنال ،فاملؤشرات الكمية الرقمية يف احلكم تقوم
على نسب ومعدالت  ،يف حني أن التعليم داخله معامالت وعناصر تستعصي على التكميم واحلصر والقياس واملعايرة  ،كما أن داخل
العملية التعليمية " قيمة مضافة " من مصادر وعوامل متعددة  ،وليس يف اإلمكان حساهبا ورصدها أو قياسها وإدراك مدى تأثريها ()6
لذلك يقول بريس من الصعب أن تسأل عن الكلية األفضل  ،ولكن املالئم أن تسأل عن الكلية اليت تأيت يف املقدمة )7(.

ــــــــــــــــــــــ
(1)- Idim.
(2)- Nicholas Schroeder § Donald.V.S.Accounting Faculty Promotion at Quality Institutions.Issues in Accounting
education.Vol(4).No(2).Fal 1989.P.255.
( -)3أمحد سعيد درباس :إدارة اجلودة الكلية ( مفهومها وتطبيقاهتا الرتبوية وإمكانية اإلفادة منها يف القطاع التعليمي السعودي – دراسة وصفية  ،جملة رسالة اخلليج العريب ،ع(، )50
.1994ص20 :
(4)- -peter mortimore . op. cit.p.72
(5)- kate asherof; . op. cit.p.41.
( -)6حسان حممد حسان" :رؤية إنسانية ملفهوم ضبط جودة التعليم " ،جملة دراسات تربوية،ع( ،)9ع( .1994،)45ص.50:
(7)- Edward Fiske ; Bruse Hammond.Identifying Quality in american Colleges and universites Planning For higher
Education.Vol.(26) No.(1). Fal 1997.pp.8-9.
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-/4املقاربة بالكفاءات واملدرسة اجلزائرية:
يواجه تطبيق منهج املقاربة بالكفاءات يف املؤسسة التعليمية العديد من املشكالت التنظيمية والثقافية والقيمية  ،ذلك أن املفهوم الساذج
لتعريف أو إعطاء تعريف ملثل هذا املنهج قد يوصلنا إىل متاهات وإىل حتقيق مكاسب شخصية لبعض األطراف  ،فتطبيق مثل هذا املنهج يفرض
علينا دراسة بنيوية معمقة للمدرسة اجلزائرية وإىل وضع إسرتاتيجيات حقيقية طويلة املدى وعليه جيب مراعاة ما يلي:

 -1/4مشكلة الكلفة ( :الوقت  -اجلهد – املال)
إن وضع أو تطبيق منهج املقاربة بالكفاءات يف املؤسسة التعليمية يتطلب املزيد من الوقت واجلهد واملال  ،وذلك لتغيري أمناط سلوك وقيم
واجتاهات راسخة يف ثقافة املؤسسة ،لذلك يؤكد البعض ( )1أن التطبيق الناجح ملثل هذا املنهج يف املؤسسة التعليمية يتطلب مقدارا كبريا من
الصرب واملثابرة ،ألن هذا املنهج ال يرتسخ ويثبت بسرعة وال ميكن تبين مدخل التحول السريع يف تنفيذه ،وال ميكن له أن يستقر ويأخذ وضعه
بطريقة مرحية مع هذه الرؤى قصرية املدى لبعض املؤسسات  ،بل إنه يناسب التغيري الثقايف والتنظيمي طويل املدى.
ويذهب (دمينج ) إىل أن التنفيذ الناجح للمقاربة بالكفاءات كمنهج أو كفلسفة يف املؤسسات التعليمية يأخذ على األقل سبع سنوات لتغيري
الثقافة التنظيمية  ،ولكن تقارير بعض برامج التنفيذ الناجحة تشري إىل أن فرتة إحداث التغيري التنظيمي الالزمة ختتلف طبق حلجم املؤسسة  ،فقد

يأخذ التغري الثقايف املطلوب يف بعض املؤسسات أقل من أربع سنوات  ،يف حني حيتاج ألكثر من عشر سنوات أو أكثر من ذلك بكثري من
املنضمات األخرى (.)2
حىت ميكن تقد م نواتج واضحة وموثقة وتكون هذه الفرتة مشحونة بالكفاح واجلهد والعوائق  ،حيث يقول( صاليز) أن املقاربة بالكفاءات تتطلب
عمال شاقا ووقتا كبريا لتطوير ثقافة املنظمة  ،ويرى أن هذين املتغريين ( العمل الشاق و الوقت) ميثالن أثنني من املكانيزمات املعوقة بدرجة كبرية
لتحسني الكفاءة ( )3وباإلضافة إىل الوقت واجلهد فإن أسلوب املقاربة بالكفاءات معقد ويتطلب توافر مصادر مالية ومادية كبرية وذلك لتعدد
عناصره وتداخلها)4(.

ــــــــ
(1)- Michael R.Carell.et.al.Fondamontalsof organisational Behavior.prentice Hal.New
)Jersey.1997.p.673.( -)2جاكي هولوي :هل هناك مكان إلدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل .يف جيفري دوهريت(حمرر) :تطوير نظم اجلودة يف الرتبية.مرجع سابق 128: .
( -)3أمحد سعيد درباس :مرجع سابق 43: .
(4)- James D.T.Tannock.Industrial Quality Standards and Total Quality Managment in higher
Education.European Journal of engineering Education.Vol(16).No(4) 1991.p.357.

 -2/4مشكلة توافر البيانات واملعلومات:
من أعظم املعوقات أمهية لتنفيذ منهج املقاربة بالكفاءات هو غياب الوعي والفهم الواضح ملبادئ هذه الفلسفة  ،فالناس
ال يستطيعون تطبيق ما ال يفهمونه  ،وترجع قلة الفهم يف تنفيذ هذا املنهج للجهل مبرحلة التفكري والتخطيط  ،أي إىل مبادئ
هذا املنهج أو فلسفته ( غاياته) املعقدة واملتداخلة (برجييتا)( )1ويتفق مع هذا الرأي (توماس يل) حيث يؤكدان على أن حاالت
الفشل يف تطبيق منهج املقاربة بالكفاءات رمبا ال يكون بسبب تصدعات يف املفهوم األساسي هلا  ،ولكن على األصح هو
القيام بتنفيذها مع قلة توفر املستوى الكايف من املعرفة والفهم لكيفية التنفيذ  ،وتوصل الباحثان إىل حقيقة أن التطبيق الناجح
هلذا النموذج يتوقف على وجود قيادات تنظيمية على درجة عالية من الفهم( )2وخاصة عندما يؤكد (مارش) أن عددا قليل من
القيادات العاملية تظهر تفهما هلذا النموذج ()3
وكذلك يوجد فقدان عام لفهم أن هذا النموذج ميثل حتوال كبريا وجوهريا يف املنهجية الفكرية لإلدارة ()4وهذا قد يعين ضمنيا
فشل عمليات التعليم والتدريب لنشر هذا الفكر بني العاملني باملؤسسة التعليمية من القمة إىل القاع .

 -3/4مشكلة تغيري ثقافة العاملني:
مل يدع أي من الكتاب يف جمال اجلودة والكفاءة السابقني أن إدارة التغيري الثقايف سهلة  ،وذلك ألن القيم التنظيمية الراسخة باملؤسسة
التعليمية هي مبثابة معتقدات طويلة األجل يصعب تغيريها  ،ومن مث فإن نظام القيم السائدة داخل املؤسسة قد ميثل عائقا دون إمتام التغيري الثقايف
( )5وخباصة إذا كانت حتقق بعض املكاسب الشخصية لبعض العاملني يف املؤسسة  ،وخاصة الذين هم يف القمة – اإلدارة العليا – وبالفعل هذا
ما الحظناه خالل تطبيقنا الستبيان حول اإلصالحات الرتبوية بني التأييد والرفض على عينة من األساتذة يف اجملال البيداغوجي – منهج املقاربة
بالكفاءات – فإننا الحظنا رفض تام هلذا املنهج من طرف األساتذة بل والعاملني يف القاعدة .

ـــــــــــــ
(1) -brigitta Jiertz op.cit.p.12.
(2)- Thomas Lee;"After word to think Globally.Act Locally".Center For Quality of Managment Journal .(VOL).(8).No(3).Winter

 -)3(1999.p.1.فليب أتكنسون  :التغري الثقايف  :األساس الصحيح إلدارة
اجلودة الشاملة .ترمجة عبد الفتاح النعماين  .القاهرة .مركز اخلربات املهنية – مبيك1996.

.112-95 : - .

( -)4نفس املرجع .95: .
(5)- -sallis.edward.op.cit.pp.43-44.

أما تغيري منط اإلدارة والقيم واالجتاهات حيتاج إىل وقت وذلك ألن األفراد ال يغريوهنا بالسرعة املطلوبة  ،فالتغيري شيء يسهل قوله ولكن يصعب فعله  ،والفشل يف إجياد
االستعداد للتغيري سيؤخر الفوائد اليت ميكن احلصول عليها من هذا النموذج ( ) 1ويؤكد (ساليز) أن معظم التغريات الرئيسية تواجه بالثقافة التقليدية والنزعة إىل إحداث
التوازن بينها وبني التغيري وذلك لعدة أسباب منها:

أ -أن معظم العاملني يكونون أكثر راحة يف إطار ما يعرفونه ويفهمونه.
ب -أهنم يكونون غالبا مرتاحني مع الروتينية أو الرتابة يف أعماهلم ألن التفويض املمنوح هلم قد يشعرهم باخلوف من العاقبة  ،وخاصة لو
أديت األعمال بطريقة خاطهة .
ت -أهنم خيافون من اجملهول ومن فعل األشياء على حنو خمتلف مثل مشكلة الرتميز لبعض األساتذة  ،وهذه العوائق متثل ميكانيزمات ضخمة
وفعالة للمقاومة واهلجوم على النموذج)2(.
ث -كما تزداد صعوبة التغيري الثقايف للنموذج وخاصة أمام الشكوك اليت تثار حول النشأة الصناعية للمصطلح وقلة جدواه يف جمال الرتبية
والتعليم .

 -4/4مشكلة حتديد احلرية التعليمية واستقاللية املؤسسات التعليمية
يؤكد (برجييتا) أن مصطلح املقاربة بالكفاءات هو مصطلح فين مرتبط بالصناعة قد يؤدي استخدامه إىل انتهاك أو إزعاج العاملني يف جمال
الرتبية  ،فمثال مفهوم رضا العميل الذي ترتكز عليه فلسفة هذا النموذج قد يؤدي إىل شعور العاملني يف جمال الرتبية بأن احلرية واالستقاللية سوف
تنتهك  ،وأن هذا النموذج متعارض مع القيم والغايات التعليمية للنظام الرتبوي وعليه يتم رفضه)3(.

وقد تنظر املؤسسات التعليمية على أن نظام الرقابة اخلارجية هلذا النموذج يهدد احلرية املهنية والتعليمية  ،ويهدد كذلك استقاللية املؤسسات التعليمية  ،حيث يقول (يل–
هاريف) أن نظام الرقابة اخلارجية هلذا النموذج رمبا ال يؤدي اىل التحسن  ،ولكن يؤدي إىل اإلذعان من قبل املؤسسات التعليمية أكثر من كونه أداة فعالة لقياس الثراء أو
التغريات يف الطالب أنفسهم )4(.كم يرى (بوسنت) أنه بينما يوجد محاسة متعافمة من قبل اإلدارة العليا هلذا النموذج ،إال أن املؤسسات التعليمية تقاوم بشدة هذه
املبادرة حيث أهنم مذعورون من كون هذه املبادرة تؤدي على خلط بني قوى السوق واملشروع التعليمي )5(.
غري أن (وليامس) ينتقد مبدأ احلرية التعليمية كوسيلة لرفض مثل هذا النموذج والتهرب من القياس واحملاسبة للطريقة واحملتوى اليت مت التدريس والبحث هبا( )6ويفرز هذا
النقد (جاك هولوي) بقوله أن إمكانية هتديد هذا النموذج للحرية التعليمية هي إمكانية ضعيفة )7(.

ــــــــــــــ
(1) - Thomas Lee;op.cit.p.1.
(2)- John Marsh;"Special report ;Quality on the move –The reivention of Education.An analysis of the application of total quality in
U.S.and.U.K.education.p.7.
(3)- Thomas Lee;op.cit.p.1.
(4) -brigitta Jiertz op.cit.pp.10-11.
(5)- don wester heijden;op.cit.pp.57-58.
(6)-Lynn T.Dernnan;"Total Quality Management in the Scottish Universities ".International Journal;Continuous Improvement monitors.p.4.

(7)- Idim .

 -5/4افتقاد ودعم وتأييد اإلدارة العليا:
لكي ينجح هذا النموذج يف املؤسسات التعليمية فإنه جيب أن يتوفر له إخال

وتفاين طويل املدى من قبل اإلدارة العليا

واألعضاء األعلى مقاما يف النظام الرتبوي  ،إهنم جيب أن يتحملوا أعباءه ويقودوه ويوجهوه  ،لكن اإلدارة العليا رمبا تكون هي
املشكلة  ،فهي حني تكون اإلدارة العليا تواقة وراغبة يف النتائج اليت ميكن أن يقدمها هذا النموذج  ،إال أهنا تكون كارهة إلعطاء
مبادرة الدعم الصادق واملخلص  ،وذلك ألن العديد من املبادرات تداعت وهتاوت  ،ألن اإلداريني يف املستويات العليا عادوا
بسرعة إىل الطرق القدمية التقليدية لإلدارة واخلوف من اإلداريني يف القمة لتبين مثل هذه النماذج والطرق ميثل املعوق الرئيس .
ويف النهاية ميكن القول أن هذه املعوقات قد تزداد حدة عند تطبيق هذا النموذج يف النسق الرتبوي اجلزائري  ،وذلك ملا للوضع
اجملتمعي والتعليمي من طبيعة مغايرة لوضعية اجملتمع الذي نشأة فيه فلسفة هذا النموذج  ،وأيضا ما للمجتمع اجلزائري
ومؤسسات التعليم فيه من مشكالت عديدة مرتاكمة ،كما أن تقد م أي نظرية لإلدارة يف جمال التعليم جيب أن يطرح جمموعة
من التساؤالت من قبيل  :على أي فلسفة تقوم هذه النظرية؟ وهل هذه الفلسفة واضحة ؟ وما اإلطار القيمي واألخالقي
الضمين الذي يقف من وراء هذه النظرية؟ ما الرؤية املستقبلية اليت تدفع هذه النظرية أو تقف من ورائها لتدفعها؟ هذه
التساؤالت جيب اإلجابة عليها قبل وضع أي نظرية أو منوذج موضع التطبيق.

الفصة ةل الراب ة ةع
متهيد :

أوال -غايات الرتبية الوطنية.
ثانيا -املبادئ األساسية للرتبية الوطنية
ثالثا تعريف املدرسة التعليمية يف اجلزائر.
رابعا -العناصر البنيوية للمدرسة التعليمية يف اجلزائر:
 -1اإلدارة املدرسية.
-2
 -3املعلم (األستاذ أو املريب) .
 -4املتعلم(التلميذ).

خامسا -تفاعل أطراف العملية الرتبوية.
سادسا -إطار العالقات داخل املدرسة.

العةمل اجلمةاعي يف املؤسسة التعليمية يف اجلزائر

متهيد:
يرتبط مفهوم املدرسة التعليمية مبفهوم النظام الرتبوي،ذلك أن املدرسة التعليمية هي األداة التنموية الفعالة لتحسينه ورفع جودته،وهلذا
أولت الدولة اجلزائرية كل االهتمام بإصالح وتنمية هذا النسق فشرعت منذ سنة  2000يف إصالحات تعليمية متس هذه األداة الفعالة(
املدرسة التعليمية) ،وملا كانت املدرسة التعليمية هي جزء من النظام الرتبوي فالبد من معرفة اإلطار العام الذي تستخدم فيه هذه األداة،
فضمان تربية موجهة حنو التنمية والرقي يتطلب بروز القيم اخلاصة بالعلم والعمل واإلنتاج واليت من شأهنا تفضيل مقاييس الكفاءة والتأهيل
والسماح بتكوين قدرات علمية وتقنية موثوق هبا ،وكذلك تغيري الذهنيات لتتماش وتطلعات األجيال القادمة على ضوء التحوالت العلمية
والتكنولوجية واالقتصادية والتفتح على العامل اخلارجي،وباعتبار أن املدرسة هي املساهم األكرب يف تكوين األجيال كان من الواجب أن يتخذ
مسهولو قطاع الرتبية والتعليم مجيع اإلجراءات اهلادفة إىل ترقية الرتبية الوطنية والتعليم ،وهلذا شرع يف وضع مشروع إصالحي للمنظومة الرتبوية
مت على إثره تنصيب اللجنة املكلفة يف مايو  2000ومتابعتها خالل شهر فيفري ومارس عام  2002قبل عرضها على جملس الوزراء املنعقد
يف تاريخ  2002/4/30والذي صادق عليه كل من اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة ويعترب هذا املشروع مصدر اهلام لقيام النظام
الرتبوي التعليمي اجلديد يف اجلزائر.

 -/1غايات الرتبية الوطنية:
ليس من السهل حتديد مفهوم الرتبية وحتديد أهدافها واإلطار الذي جيب أن تعتمد عليه،ذلك أن املهتمني يف جمال الرتبية والتعليم
اختلفوا يف ذلك بسبب اختالفهم يف نضرهتم للخالق والكون واحلياة والتاريخ واإلنسان واليوم اآلخر،فاملقاربة النظرية تقتضي اليوم إىل التفريق
بني اجتاهني خمتلفني اشد االختالف اجتاه ينظر إىل الرتبية على أساس اعتمادها على الفكر اإلنساين وهذا ما يذهب إليه أنصار الفكر
التغرييب ،وفكر ينظر إىل الرتبية على أساس أهنا امتداد لرسالة اإلنسان على وجه األرض،الذي كلف هبا عن طريق األنبياء والرسل ورجال
اإلصالح ،وعليه ال بد لنا أن نضع أنفسنا موضع احلق ونقول أن الرتبية هي امتداد لتاريخ ومقومات الشعب اجلزائري وثوابته الدينية والوطنية
ومنه يستمد طاقته ومشروعيته ،إن الفكر اإلسالمي ينظر إىل الفرد اجلزائري نظرة مشولية يف أداء رسالته،وعليه ال بد وأن يتحمل كل املسؤولية
يف تربية األجيال والتصدي لكل ما هو دخيل على تراثنا وثقافتنا ،إنه ال ضري أن توجد الثقافات واالجتاهات املختلفة ألهنا تعطي صبغة
نوعية لرتكيبة الشعب اجلزائري،ولكن أن يصل األمر إىل حماولة طمس الشخصية الوطنية للفرد اجلزائري فهذا ما ال نرضاه أبدا،وسوف نتطرق

اآلن إىل أنصار كل من االجتاهني ملفهوم الرتبية حماولني استخال

وضبط تعريف ملفهوم الرتبية بني الفكر اإلنساين التغرييب والفكر اإلسالمي

املستمد من الوحي اإلهلي.

 -1/1مفهوم الرتبية بالنسبة للفكر التغرييب:
ال أحد ينكر ما قدمته املدارس الفكرية الغربية من إسهامات يف جمال الرتبية والتعليم يرى( جون – ميلنت املفكر االجنليزي -1608
) 1674أن الرتبية الكاملة هي اليت جتعل اإلنسان صاحلا ألداء أي عمل عاما كان أو خا

،بدقة وأمانة ومهارة يف السلم واحلرب كما

يرى املريب السويسري الشهري بسطا لوزي ( )1827-1746أن الرتبية تعين "تنمية كل قوى الطفل تنمية كاملة متالئمة " كما يرى املريب
الفرنسي جون جاك روسو (" )1778 -1712أن الطبيعة البشرية خرية والفساد يأيت من اجملتمع والغاية من الرتبية ال أن حنشو رأس الولد
باملعلومات ،إمنا أن هنذب قواه العقلية وجنعله قادرا على تثقيف نفسه بنفسه بعيدا عن مؤثرات اجملتمع )1(.
كما يرى الكاتب االجنليزي الدوس هيكلي(" )1963-1894أن هدف الرتبية هو تنشهة اإلنسان على احلرية والعدالة
والسلم")2(.فالرتبية فاهرة اجتماعية تقوم على التفاعل االجتماعي وهي هتدف إىل اكتساب الفرد خالل مراحل منوه سلوك ومعايري
اجتماعية تيسر له االندماج يف احلياة االجتماعية)3(.

 -2/1املفهوم العام للرتبية من منظور إسالمي:
لقد أعطى اإلسالم أمهية بالغة للرتبية والتعليم بدا من الوالدين وما يقدمانه من آداب عامة لرتبية األجيال إىل املؤسسات الرمسية وغري الرمسية األخرى
،فقد قال رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم – يف ذلك أن األدب يكون قبل العلم وأن خري الصحبة أمك مث أمك مث أمك مث أباك  ،كما أولت الشريعة اإلسالمية
دور كبري لطلب العلم فكانت أول آية هي آية القراءة قال هللا تعاىل":اقرأ بسم ربك الذي خلق  ،خلق اإلنسان من علق "...وللعامل أفضل الدراجات واملناصب
سواء يف الدنيا أو يف اآلخرة ،ففضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وقد قال رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم"-العلماء ورثة األنبياء" ووجود
العلماء يف أمة ما يوحي بصالح هذه األمة وبقائها قال رسول هللا – صلى هللا عليه وسلم" -إذا كانت أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم مسحاءكم وأمركم شورى بينكم
فظهر األرض خري لكم من بطنها.وإذا كانت أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم خبالؤكم وأمركم إىل نسائكم فبطن األرض خري لكم من فهرها" .رواه الرتمذي .
وهذا ما حيدد صالح الفرد واجملتمع بالعلم واملعرفة ،وخري دليل على ذلك ما وصلت إليه أوربا والغرب من تطور علمي وتكنولوجي رغم االختالف يف املعتقد ،ألن
العمل بأسباب التمكني ليس حكرا على املسلمني فقط فأساس امللك هو العدل وإعطاء احلقوق والقيام بالواجبات على أكمل وجه وهذا ما نفتقده حنن املسلمون
اليوم،ولقد قسم حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل العلم إىل علم مكاشفة وعلم معاملة،وذهب إىل أن الرتبية ال تكون موجهة إىل الصبية فقط بل اإلنسان العادي
أيضا يف كل مراحل عمره"أطلبوا العلم من املهد إىل احلد "وان هذه الرتبية ال بد أن تكون نابعة من العلوم الدينية أكثر مما هي نابعة من العلوم الدنيوية  ،ألن العملية
الرتبوية عنده تتمثل يف غرس الدين يف النفوس برضا هللا عز وجل واحلفاظ على اإلميان وتثبيته( )8ويتمثل الدين عنده يف كل الفضائل واملبادئ واألحكام اليت جاء
هبا اإلسالم .
ويذهب العالمة ابن خلدون إىل أن الرتبية ضرورة اجتماعية وأوضح ذلك يف مقدمته الشهرية حتت عنوان "فصل يف العلم والتعليم طبيعي يف العمران البشري"()9
حيث دعا إىل التدرج يف تلقني العلوم للمتعلم واالنتقال به من احملسوس إىل املعقول ،وعدم إرهاق الطالب مبواد كثرية يف آن واحد وجتنب استعمال القسوة
معه"...ويذهب املفكر اإلسالمي أبو احلسن علي احلسني الندوي إىل" أن مهمة التعليم يف البالد اإلسالمية مهمة معقدة ،فهو ليس جمرد تعليم العلوم والفنون
ولغات وطنية وأجنبية بل هو إنشاء جيل جديد ،إنشاء فكريا خلقيا ممتازا "...إىل أن يقول "وكلما استعري منهاج من بالد غري إسالمية يكون الصراع مستمرا بني
الفكر اإلسالمي والروح اإلسالمية وبني العقلية اجلديدة ...اليت تنشأ بتغري هذا النظام التعليمي"( )10ويقول" ومن املآسي اليت حتري العقل وجترح القلب أن تضل

األقطار اإلسالمية وحدها يف فوضى تعليمية وغموض والتباس،بل يف تناقض ومصارعة بني العقائد واحلقائق اليت تؤمن هبا ...وبني نظام التعليم الذي تطبقه
النظريات اليت تستوردها)11(.".....
أما السيد قطب فينضر إىل منهج الرتبية اإلسالمي على أنه منهج فريد من نوعه ألنه منهج متكامل يستمد فلسفته من الوحي القرآين والسنة النبوية املطهرة ،هلذا
يرى أنه يتكون من جزأين األول يتناول النظرية والثاين يتناول التطبيق ،وأن الفرق بني املنهج اإلسالمي واملنهج الفكري كون املنهج الفكري يهدف يف أساسه إىل
تربية وإعداد املواطن الصاحل ،وختتلف األمم بعد ذلك يف تصور هذا املواطن وحتديد صفاته أما املنهج الرتبوي يف اإلسالم فيهدف إىل تربية وإعداد الفرد الصاحل
لتحمل املسؤولية وهي خالفته يف األرض وبالتحديد عبادة هللا تعاىل ،يقول هللا تعاىل ":وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون  "...وهكذا حددت اآلية الكرمية
وفيفة وهدف اإلنسان على وجه األرض ،فعبادة هللا تعاىل تقوم على تقوى هللا تعاىل واملهتمني اليوم بعلوم الكسب والصنائع خمطهون يف تقدميهم هلا على الدور
واهلدف احلقيقي وهو الرتبية السليمة اليت تقوم على علم هللا تعاىل على حد قول حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل.
يف األخري ميكن القول إن العملية الرتبوية تتمثل يف نقل الرتاث الثقايف للمجتمع والعمل على جتديده ،فال يكفي إعطاء املتعلم ما حيتاج إليه من معلومات ومعارف
ولغا ت وقيم واجتاهات ومهارات ،بل البد من تنشهة اجتماعية مالئمة والعمل على جتديد مناسب لثقافة اجملتمع ،وذلك بالتنمية املتوازنة واملنسجمة لكافة القوى
والطاقات الكامنة يف فطرة الفرد البشري اجلسمية والعقلية والوجدانية والنزوعية والروحية واخللقية،يف إطار اجتماعي مالئم ووفق مرجعية اجملتمع العقائدية والفكرية
حبيث يؤدي ذلك إىل تكوين إنسان صاحل يشعر بالصحة ويعبد هللا ويتقن العمل ويقول احلق وحيب اخلري لنفسه ولغريه ولوطنه واإلنسانية مجعاء*ولكم يف رسول هللا
أسوة حسنة  ،وعلى هذا األساس تبنت اجلزائر منظومتها الرتبوية وحددت أهدافها وغاياهتا ومبادئها ،ومن غاياهتا :

 -1جتديد الشعور باالنتماء .
 -2تقوية الوعي الفردي واجلماعي .
 -3ترقية كل القيم الدينية والثقافية والتارخيية واحلضارية .
 -4ترقية قيم اجلمهورية ودولة القانون .
 -5تكوين جمتمع متمسك بالسلم والدميقراطية ومتفتح على الرقي والعاملية .
 -6مساعدة التلميذ على امتالك وتكوين وترقية القيم املرتبطة حبقوق اإلنسان ودفعهم للعلم والعمل )1(.

 -2املبادئ األساسية للرتبية الوطنية :
يقوم النسق الرتبوي يف اجلزائر على جمموعة من املبادئ هي:
أ -التلميذ والذي يعترب مركز اهتمام السياسة الرتبوية الوطنية بل هو الفعل الرتبوي يف حد ذاته (.ج.ر.مادة.)07:
ب -تعد الرتبية استثمارا إنتاجيا واسرتاجتيا من األولوية األوىل للدولة اليت تسهر على جتنيد الكفاءات والوسائل الضرورية للتكفل بالطلب
االجتماعي للرتبية الوطنية واالستجابة حلاجيات التنمية

الوطنية.مادة .08ق.ت)

ت -تساهم اجلماعات احمللية يف إطار االختصاصات املخول هلا قانونا يف التكفل بالطلب االجتماعي للرتبية الوطنية .السيما يف اجناز
اهلياكل املدرسية وسياستها وترقية النشاطات الثقافية والرياضية ومسامهتها يف النشاط االجتماعي املدرسي(.م.9/ق/ت)
ث -تضمن الدولة احلق يف التعليم لكل جزائرية وجزائري دون متييز قائم على اجلنس أو الوضع االجتماعي أو اجلغرايف .
ج -يتجسد احلق يف التعليم بتعميم التعليم األساسي وضمان تكافئ الفر يف ما خيص فروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم
األساسي.
ح -التعليم إجباري جلميع الفتيات والفتيان البالغني من العمر ()6سنوات إىل ( )16سنة كاملة ،غري أنه ميكن حتديد مدة التمدرس اإللزامي
بسنتني للتالميذ املعاقني كلما كانت حالتهم تربر ذلك.
خ -يعترب التعليم جماين يف املؤسسات التابعة للقطاع العمومي للرتبية الوطنية يف مجيع املستويات .
د -تسهر الدولة على متكني األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة من التمتع حبقهم يف التعليم ،كما يسهر قطاع الرتبية الوطنية بالتنسيق مع
املؤسسات االستشفائية وغريها من اهلياكل املعنية على التكفل البيداغوجي األنسب على اإلدماج املدرسي للتالميذ املعاقني وذوي
األمراض املزمنة.
ـــــــــ

ثانيا  -تعريف املدرسة التعليمية يف اجلزائر:
تعترب املدرسة اخللية األساسية للمنظومة الرتبوية الوطنية وهي الفضاء املفضل إليصال املعارف والقيم وهلذا جيب أن تكون يف منأى
عن كل التأثريات أو التالعب ذي الطابع اإليديولوجي أو السياسي أو احلزيب،هلذا مينع منعا باتا كل نشاط سياسي أو حزيب داخل مؤسسات
التعليم العمومية واخلاصة وهلذا وضعت الدولة اجلزائرية عقوبات صارمة إدارية ملن خيالف هذه التعليمات واملبادئ)2(.
يرى السوسيولوجيون أن املدرسة نظاما معقدا ومكثفا ورمزيا من السلوك اإلنساين الذي يؤدي بعض الوفائف األساسية يف داخل البيهة
ا الجتماعية،لذا ال ميكن فهم هذا النظام املعقد إال من خالل حتليل بنية املدرسة اليت هلا عالقة باجملتمع من جهة وبالنظام السياسي من جهة
ثانية ،وهلذا ال بد من معرفة مكونات هذا البناء من خالل معرفة عناصره األساسية وهلذا تتكون املدرسة من:

أ -التالميذ الذين ينتظمون يف شكل أفواج أو صفوف.
ب -جمموعة من املعلمني.
ت -إدارة مدرسية :مدير مدرسة،نائب مدير،جمموعة من املستشارين واملوجهني،وأمني سر.
ث -جمموعة من الشعب املختلفة.
ج -مجاعة من املوففني والطباخني وعمال اخلدمة.
ح -مجاعة من احلراس.
خ -تتفاعل هذه اجلماعات فيما بينها حيث تقوم كل مجاعة من اجلماعات بدور خا

يف إطار احلياة املدرسية.

د -قانون داخلي.
ذ -هيكل تنظيمي ينظم احلياة املدرسية)3(.
لقد أولت الدولة اجلزائرية عناية كبرية باملدرسة والوفائف اليت تؤديها ألهنا مورد الرأس مال البشري،وتقوم املدرسة عادة مبجموعة من الوفائف هي:
 -1املتأمل إىل اللغة يدرك حقيقة أهنا وسيلة للتعلم من جهة ولنقل املعارف من جهة ثانية،ويرى الدكتور (أمحد حنيش)" أن وفيفة اللغة هي
تبسيط الرتاث الثقايف واحلضاري وتقدميها بشكل تدرجيي يتالءم وقدرات األفراد ويتفق مع مراحل منوهم ومراحل تعليمهم،كما أهنا تقوم
بإعداد تربوي وتعليمي يتمثل يف طرق التدريس ومناهج األنشطة املختلفة،تستخدم فيها اخلربات املكتسبة للتلميذ وتنطلق منها لتنمية
خرباته وتعميق معارفه"،وتقوم اللغة أيضا بتنقية الرتاث الثقايف من املعلومات واخلربات السلبية اليت تفسد النمو السوي)1(.

ــــــ

ويذهب كل من (عبد الغين بشاينية ومساح بشقة) يف مقال هلما بعنوان عالقة األسرة باملدرسة أن للمدرسة العديد من الوفائف منها:
 نقل الرتاث الثقايف:لقد قيل أن قوة أي جمتمع تكمن يف قوة لغته اليت هبا يتم نقل الرتاث الثقايف والتارخيي ،وأن ضعف هذه الوسيلة يؤدي إىل تأخر
وختلف هذا اجملتمع فمثال اللغة العربية هي لغة العرب هبا تقدموا وهبا بقية حضارهتم ملدة عشرة قرون وبضعفها ضعفت مهتهم
وأصبحوا اليوم مشتتني،إن اللغة هي األداة اليت يفهم هبا الرتاث الثقايف والتارخيي وهي األداة التحليلية لكل عملية يف مجيع اجملاالت
الرتبوية والسياسية واالقتصادية....كما أهنا أداة التواصل بني أفراد اجملتمع من جهة وبني اجملتمعات من جهة أخرى،بل أهنا أداة
للمعرفة بني احلضارات خاصة اليوم أين أصبح العامل عبارة عن قرية صغرية حتكمه شبكات االنرتنت واالكس انرتنت،والغلبة يف ملن

حيسن اللغات األجنبية لذا علينا إدراك حقيقة مؤداها أن الصراع اليوم هو صراع معريف والوسيلة املشروعة فيه هي اللغة "والناقل إمنا
هو ميلي وينقل والبصرية تنقل الصحيح إذا متثل،والعلم جيلو هلا صفحات الصواب ويصقل "()2هذا ما قاله ابن خلدون يف النقل
والتقليد للرتاث التارخيي والثقايف.

 التبسيط:ويقصد بذلك توفري بنية مبسطة تناسب أعمار التالميذ واستعداداهتم فتختار العناصر األساسية اليت يتمكنون
من االستجابة إليها وتنظم براجمها حيث تزودهم خالل أطوار منوهم املختلفة باملعارف واملهارات اليت تزيد من
تبصرهم يف مواقف احلياة.
 االنتقاء واالختيار:تقوم املدرسة بوفيفة نقل واختيار بني القيم واالجتاهات املرغوب فيها وغري املرغوب فيها وتلقينها للنشء وفق مراحل وأطوار تتوافق
وقدراهتم ورغباهتم،وهذه املرحلة هي اخطر املراحل يف تشكيل األجيال القادمة.
فإذا ساء املعلم احلظ بصرية

جاءت على يده البصائر حوال.

 -االقتصاد الثقايف أو املعريف:

نقصد بذلك النمو املعريف املتزايد واملرتاكم خاصة بعد توفر الوسائل العلمية واالتصالية املتطورة اليت تلعب دور كبري
يف تسهيل انتقال املعلومة لألجيال وخاصة الناشهة .
 التماسك االجتماعي وتذويب الفوارق بني الطبقات:من وفائف املدرسة تذويب الفوارق بني األفراد من جهة واجلماعات االجتماعية من جهة ثانية ،وهلذا ختلق نوع من التوازن والتفاعل بني
عناصر البيهة االجتماعية الواحدة فتصبح القيم واالجتاهات موحدة بني أفراد اجملتمع وتنشا األجيال بدون عقد.

 تنمية أمناط اجتماعية جديدة:من وفائف املدرسة أيضا تنمية وعي اجتماعي حقيقي بني األطفال والناشهة وذلك مبحاولة تصحيح املفاهيم لديهم وحمو كل الفوارق السلبية من
اجتاهات وقيم حتمل يف طياهتا تعصبا إيديولوجيا .

 تنمية اإلطار القومي:ذكرنا سابقا أن املدرسة هي األداة اليت يستعملها النظام االجتماعي من أجل تنمية األفراد وفق فلسفة قومية معينة ال تتعدى
األطر املنصو

عنها.

ــــــــــــــ

 االبتكار واخللق:بالنسبة هلذه الوفيفة هي أهم الوفائف اليت تساعد يف تكوين الناشهة وتنمية قدراهتم العقلية والذهنية والوجدانية ،خاصة وحنن يف زمن
التطورات الفكرية والتكنولوجية املادية،فالبد من تكوين أجيال هلم من الشخصية ما يؤهلهم لكي يكونوا مسهولني يف املستقبل فالنشء هم
الرأس مال البشري الذي تعتمد عليه الدولة وبه تكون قوية أو ضعيفة)1(.

 -1البيئة املدرسية:
نقصد بكلمة بيهة يف تراثيات علم االجتماع جمموعة العوامل اخلارجية اليت يستجيب هلا الفرد أو اجملتمع بأسره،استجابة فعلية أو استجابة احتمالية
وذلك كالعوامل اجلغرافية واملناخية من سطح ونباتات وموجودات وحرارة ورطوبة ،والعوامل الثقافية اليت تسود اجملتمع واليت تؤثر يف حياة الفرد واجملتمع
وتشكلها وتطبعها بطابع معني وعليه يذهب مجلة العلماء اىل أن هناك ثالثة أنواع من البيهة:
 بيهة فيزيقية أو جغرافية. بيهة ثقافية تتعلق بالظروف الثقافية اليت تكتنف اجملتمع كاملنطقة الثقافية اليت يقع يف دائرهتا اجملتمع والتيارات الثقافة السائدة هبا . بيهة اجتماعية تتمثل يف اجملتمع وما يسوده من عادات وتقاليد ونظم ،وتتوقف نظرة الباحث يف التفريق بني هذه األنواع إىل تعريفه هلذه املفاهيم(البيهة – اجملتمع – الثقافة ))1(.
وملا كانت املدرسة هي منوذج مصغر للمجتمع الكبري فإهنا تتأثر بنفس الظروف اليت يتأثر هبا اجملتمع من بيهة ثقافية أو جغرافية فيزيقية أو اجتماعية
،والبيهة املدرسية هي بيهة اجتماعية ثقافية هلا حيز معني تؤثر يف األفراد ويؤثرون فيها ،وملعرفة هذه البيهة ال بد من معرفة العناصر األساسية
املتفاعلة فيها:

 -1/1املدرسة كتنظيم:
من املعروف أن التنظيم الرمسي يقوم على جمموعة من القواعد اليت اتفق عليها مفكرو الفكر اإلداري رواد أوائل مثل (ماكس فيرب روبرت
ميتشلز أو ماركس) أو جدد أمثال (فريدريك ونسلو تايلرأو فايول أو ماسلو) أو غريهم،وعليه ال بد لنا من معرفة أفكار هؤالء املفكرين
لتحديد نقاط االختالف واالتفاق بني املدرسة كتنظيم رمسي والتنظيمات احلديثة اليت تقوم على حتديد املهام ومبدئي التخصص وتقسيم
العمل ،واملالحظ أن انطالقة كل هؤالء املفكرين كانت مما قدمه كل من (سان سيمون وماكس فيرب)من إسهامات امتدت إىل كل اجملاالت
فقد ذكر (سان سيمون) "أن التنظيم احلديث ميثل أفضل أسلوب ممكن لرفع الكفاءة يف األداء ،وهو القادر علة ختليص اإلنسان من سيادة
التقاليد ،وهذا ما أشار فيه إىل االرتباط العضوي بني بروز العلم احلديث واالنفتاح على العامل )1(.
أما املدرسة األملانية فكان هلا األثر البالغ إذ قدم ماكس فيرب إسهاما كبريا ومثال عظيما يف قيام التنظيمات احلديثة ،فقد أعطى منوذجا مثاليا
كان مدار ونقاش املفكرين والباحثني من بعده بل إن التنظيمات احلديثة قامت على إثره ،ولذا علينا إلقاء نظرة على هذا املفكر ونظريته
املشهورة بالنموذج املثايل ( البريوقراطية).

أ -التنظيم عند ماكس فيرب:
يقوم التنظيم عنده على أساس فكرة اجلماعة املتضامنة واليت متثل عالقة اجتماعية ضابطة وخاصة،فهي تفرض ضوابط حمددة على عضويتها
يف ضوء املعايري والقواعد اليت تدعمها والسمة األساسية هلذه اجلماعة أهنا تتوفر على متايز داخلي لألدوار والسلطة ،من خالله يربز من لديه
السلطة وميارسها على األعضاء اآلخرين وعلى الرغم من كوهنم حتت املسهول ،إال أهنم ميارسون السلطة على مرؤوسيهم وهؤالء األفراد
يكونون اهليهة اإلدارية)1(.

وعليه فإن هذه اجلماعة منظمة تنظيما خاصا جتعل أفرادها ميارسون أمناطا معينة من السلوك كوهنا وفائف دائمة ومنتظمة ،وختضع
هذه اجلماعة لتوجيه رئيس تساعده هيهة إدارية تقوم على ثالثة معايري يراها فيرب:
 أن هلذه اجلماعة حدود ثابتة ومستقرة نسبيا أي وجود قواعد واضحة تفصل بني من هم أعضاء يف اجلماعة ومن هم خارجها . اعتماد اجلماعة على جمموعة من املعايري والقيم اليت حتدد ما ينبغي أن يكون عليه سلوك األعضاء (خطة عملية حمددة). وجود نظام قانوين حيقق متايزا يف القوة بني املشاركني جتديد مسهولية كل عضو يف اجلماعة.ويقوم النموذج البريوقراطي عند ماكس فيرب على فرضية مؤداها أن الناس غري عقالنيني وأهنم انفعاليني يف أدائهم لعملهم ،مما جيعل
االعتبارات الشخصية هي السائدة يف العمل وأن االعتبارات املوضوعية واحليدة والعقالنية اعتبارات غري واردة وغري موجودة يف أداء
العمل ،لذلك انعكس ذلك على تفسري النموذج البريوقراطي لكيفية السيطرة على السلوك اإلنساين داخل املنظمات،حيث تقول
النظرية بأن ذلك سيتم من خالل وجود نظام صارم للقواعد واإلجراءات داخل املنظمة .
لقد الحظ فيرب أن هناك سوء استخدام للمديرين لسلطاهنم وعدم االتساق يف أسلوب اإلدارة دون وجود قواعد حاكمة للسلوك
،وهلذا وضع فيرب نظريته يف البريوقراطية على املبادئ اآلتية:
 -1التخصص وتقسيم العمل مها أساس األداء الناجح لألعمال والوفائف.
 -2التسلسل الرئاسي ضروري لتحديد العالقات بني املدرين ومرؤوسيهم.
 -3نظام للقواعد مطلوب لتحديد واجبات وحقوق العمال أو العاملني.
 -4نظام لإلجراءات ضروري لتحديد أسلوب التصرف يف فروف العمل املختلفة.
 -5نظام من العالقات غري الشخصية مطلوب لشيوع املوضوعية واحليدة يف التعامل.
 -6نظام اختيار وترقية العاملني يعتمد على اجلدارة الفنية للقيام بالعمل)1(.

ورغم عيوب هذا النموذج إال أنه استخدم يف العديد من اجملاالت كالصناعة والصحة واجملال العسكري والرتبوي،هلذا ناقش علماء الرتبية
املدرسة كتنظيم رمسي ينطبق عليها ما ينطبق على معظم التنظيمات احلديثة من خصائص من حيث التدرج يف السلطة والتسلسل الرئاسي وتوزيع
املراكز واألدوار واملسؤوليات،واألخذ مببدأ التخصص وتقسيم العمل يف األعمال اإلدارية والتدريس واإلشراف وتقسيم العمل بني أعضاء التنظيم
،مع وجود القواعد واللوائح املنظمة لسري العمل يف املدرسة،ومن أبرز من ساهم يف مناقشة هذا املوضوع(ويلر بركفر -واركسون))2(.

إن وجود مثل هذه القواعد واإلجراءات الرمسية ضروري لتحديد العالقات وضبطها بني خمتلف أطراف العملية التعليمية من حتديد للمسؤولية لكل
واحد منهم وحدود ومنط العالقات اليت تربط بينهم خاصة اجلماعات غري الرمسية من أساتذة وتالميذ وعمال ،فعلماء االجتماع ال ينظرون إليها
باعتبارها جمرد جمموعة من العناصر السابقة بل ينظرون إليها كمجموعة من النماذج والعالقات املتبادلة،وكشكل من أشكال الرتكيبات والبناءات
االجتماعية اليت يستجيب هلا األفراد واجلماعات بطرائق معينة من شكل وطبيعة النظم املدرسية نفسها)3(.
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فإذا كانت املدرسة متثل بناءا ووفيفة فإن التنظيم هو مجلة العمليات املتبادلة واملتفاعلة فيما بينها  ،ويعرف على انه"جمموعة من العناصر أو جمموعة
من الكيانات املرتبطة بعالقات فيما بني بعضها البعض.....ويعرف أيضا على أنه جمموعة متشابكة من العناصر اليت تتبادل وتتفاعل فيما بينها()1

فكل واحد من هذه العناصر يؤثر ويتأثر باآلخر فتعمل هذه العالقات على الربط بينهما ،إذن فاملدرسة هي صورة مصغرة للمجتمع تقوم على
أساس تنظيم اجتماعي يضم مكونات وعناصر أساسية تتمثل يف:

 -/1املدخالت:
هي كل ما يدخل املدرسة من متغريات جتري عليها العمليات أو التفاعالت وهذه املدخالت هي اليت تعطي للمدرسة مقوماهتا األساسية وحتدد
غاياهتا وأهدافها ،وعلى مدى جودهتا يتوقف مدى جناح أو فشل النظام املدرسي بأكمله ،وميكن تقسيم هذه املدخالت إىل مدخالت بشرية
ومادية ومعنوية ومعلوماتية.

 -/2العمليات:
ونعين هبا اإلجراءات والتنظيمات واإلدارة اليت تعمل على تفعيل هذه املدخالت يف اجتاه حتقيق األهداف ،أي يف اجتاه احلصول على خمرجات
جديدة )2(.

 -/3املخرجات:
متثل العائد أو املردود أو الناتج الذي تقدمه املدرسة وتتوقف هذه املخرجات على مجلة العمليات والنشاطات اليت تقوم هبا املدرسة.
 -/4التغذية الرجعية:
هي ردود الفعل اليت ينبغي اختاذها على ضوء طبيعة ومستوى املخرجات ،أي احلكم على مدى اقرتاب املخرجات أو إبعادها عما هو خمطط
،وتدفق املعلومات الالزمة حنو املدخالت لتحسني عناصرها)3(.

 -/5بيئة النظام:
ونعين هبا اإلطار املادي( ألزماين واملكاين) واملناخ االجتماعي واإلداري والتنظيمي الذي حييط بالنظام ويعمل النظام يف كله،وميكن حتليل املدرسة
كتنظيم اجتماعي من خالل التفاعالت االجتماعية اليت تربط األدوار االجتماعية ،فاملراكز ميكن حتديدها كوحدات أساسية يف النظم املدرسية
كمراكز املديرين واإلداريني واملدرسني والتقنيني والطالب.
إن هذا التفاعل احلادث بني التلميذ والعناصر املذكورة األنفة الذكر تساعده على اكتشاف ذاته وقدراته العلمية واملعرفية وتنعكس بصورة عملية
على مستواه وأداءه ومردوده الدراسي،ومن هنا تصبح املدرسة مؤسسة اجتماعية فاعلة تستطيع أن تبلوره من خالل ما حيدث فيها من تفاعالت
بني التالميذ واملدرسني ،فالصورة اليت يستخدمها التلميذ ونتبناها عن قدرته األكادميية واليت تنعكس مباشرة على مستوى أداءه التعليمي يف
املقررات الدراسية)4(.
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وعليه فاملدرسة كتنظيم رمسي ختضع للقواعد العامة اليت خيضع هلا أي تنظيم مهما كان جمال ختصصه ،وذلك للحفاظ على أهداف املؤسسة
وحتقيقها ،فاالنضباط وااللتزام ضروري كما أن وجود قانون داخلي حيدد احلقوق والواجبات أيضا أمرا ضروريا باإلضافة إىل احرتام التسلسل الرئاسي
وحتديد الصالحيات لكل فرد داخل هذه املؤسسة يساعد على حتقيق األهداف والغايات وإال فإن املدرسة ستنحرف عن وفيفتها وما نعيشه اليوم
خري دليل على ذلك.
املدرسة كتنظيم غري رمسي:
املالحظ أن أي تنظيم مهما كان شكله حيتوي يف بنيته على نوعني من التنظيمات ،التنظيم الرمسي والتنظيم غري الرمسي فماذا نقصد بالتنظيم غري
الرمسي ؟
الكثري من علماء االجتماع وعلماء النفس يذهبون إىل أن التنظيم غري الرمسي هو تفاعل اجلماعات الصغرية داخل التنظيم ،وهناك من يقول بأن
التنظيم غري الرمسي " هو نسق العالقة الشخصية الذي ينمو بصفة تلقائية أثناء تفاعل األفراد داخل التنظيم غري الرمسي)1(.

فالعالقات الشخصية واالجتماعية اليت تنشأ بعيدا عن التنظيم الرمسي واليت ترتبط بأداء األفراد وأعماهلم واجناز املهام باملنظمة ،تتميز يف األساس
بالتعقيد وال ميكن حتديد مفهومها بصورة واضحة ودقيقة إال أذا حددنا الذي تنشأ فيه ،فاملدرسة كتنظيم غري رمسي حيوي على جمموعات صغرية
تنشأ بصورة تلقائية تشبع احلاجات والرغبات االجتماعية والنفسية ألعضائها واليت ال يستطيع التنظيم الرمسي إشباعها  ،حيث تساهم هذه
اجلماعات( األساتذة – التالميذ – العمال ) يف رفع املستوى أو املردود الدراسي و اخنفاضه وهلذا ختتلف املدرسة كتنظيم عن بقية التنظيمات
واملؤسسات االجتماعية األخرى خبصائص معينة نلخصها فيما يلي:
 -/1املدرسة بيئة مبسطة:
تقوم املدرسة بعملية تبسيط للرتاث العلمي والثقايف والتارخيي للتلميذ وخاصة املواد الصعبة منها لتسهيل عملية حتصيلها ،كما تعمل على تصنيف
املواد وتدرجها من السهل إىل الصعب من املعلوم إىل اجملهول ومن املدركات احلسية إىل املدركات اجملردة.
 -/2املدرسة بيئة تربوية موسعة:
إن املدرسة األساسي هو تربية األجيال وهلذا البد أن يكون هلا دور بيهي أساسي ،فهي تؤدي رسالتها على أساس هذا املصطلح الذي اكتسبته من
خالل تلك النظرة اجلادة إىل رسالتها واالقتناع بأمهيته دورها الرتبوي البيهي املوسع،ومن املميزات أيضا أهنا ال تقتصر على تعليم الناشهة على أساس
اختياراته الشخصية املباشرة بل تعلمه أيضا عن طريق اختيارات اآلخرين ،وبذلك تعمل على توسيع افقه من حيث الزمان واملكان)1(.

 -/3املدرسة بيئة تربوية مصفاة:
تقوم املدرسة بتصحيح املفاهيم لدى التالميذ وتوجيههم التوجيه الصحيح ،كما تقوم بإرشادهم اىل السبل الصحيحة يف حياهتم ،فهي تزودهم
بكل ما يساعدهم يف خوض غمار احلياة كما أهنا تعمل على حماربة الظواهر السلبية اليت قد يكتسبها التلميذ من البيهة اخلارجية املليهة بالشوائب
واآلفات االجتماعية ،فهي حتاول دائما أن تنقي بيهتها وتصفيها منها وتغرس فيها القيم واملبادئ اإلسالمية القيمة حىت جتعل منه فردا صاحلا من
خالل خلق جو تربوي صحي حتقق من خالله رسالتها يف كوهنا بيهة تربوية مصفاة خمتارة من قبل اجملتمع إلعداد النشء وتربيتهم.
ــــــــــــ

 -/4املدرسة بيئة تربوية صاهره:
يرى الكثري من العلماء والباحثني أن التلميذ عبارة عن خليط من العناصر والقدرات اخلام غري املنسجمة تأيت من مناطق ومجاعات وطبقات خمتلفة
من اجملتمع يعوزهم الكثري من االئتالف واالندماج،فتقوم املدرسة مبختلف مراحلها بتوحيد ميوهلم ونزعاهتم وصهرهم يف بوتقة واحدة،ومىت انصهر
هؤالء على هذه الصورة وهم بني جدران املدرسة سهل عليهم التفاهم والتعاون داخل املدرسة وبعد اخلروج إىل معرتك احلياة)2(.
فلقد اهتم الكثري من العلماء والباحثني بدراسة وحتليل العناصر والبنية الداخلية للمدرسة ومدى تأثريها على التحصيل العلمي أمثال (ويلر 1932
ـ بلوم 1976ـ راتر -1979الثبييت عام 1983ـ بوشارد )1987وغريهم مؤكدين على أمهية العوامل الداخلية للمدرسة ،ومدى تأثريها يف عملية
تشكيل وبلورة املخرجات التعليمية وهلذا درسوا تأثري اخلصائص املدرسية على تشكيل املخرجات التعليمية،كمستوى التحصيل ونوعية الطموحات
) 3 (.

وبناء على ما سبق يتضح أن املدرسة تتيح لألطفال التجمع التلقائي مبا يهيئ إعادة تكوين عالقات اجتماعية جديدة مبنية على أحاسيس
ومشاعر وتطلعات ،وتشكل دوافع وأهداف مشرتكة فإذا كانت املدرسة مركز بناء العقول واألجسام السليمة فإهنا يف الوقت نفسه تتمتع بكيان
اجتماعي يساعد التلميذ ليكون وسيلة لنقل ما يستوعبه إىل أسرته واىل اجملتمع بأسره)4(.

 -3/2املدرسة كبيئة اجتماعية:
ليست املدرسة املكان الذي يتلقى فيه املتعلم العلم واملعرفة فقط بل هي اجملتمع املصغر الذي يهدف إىل مساعدته على اكتساب
اخلربات اإلنسانية وأساليب ومهارات التفاعل واالتصال اإلنساين،وبناء الشخصية املتكاملة اليت تساعده على التكيف مع البيهة االجتماعية الصعبة
،وهي تعمل جاهدة أن تكون بيهة تربوية ينشأ فيها الطفل ليكون صحيح اجلسم ،صحيح العقل ،مضبوط العاطفة ،متزن الشخصية،عارف مبا له
وما عليه من حقوق وواجبات ،قادرا على أداء عمله وخدمة نفسه ووطنه عن طريق هذا العمل ،عارفا حق وطنه عليه وعارفا حق إنسانيته
أيضا)1(.

فاملدرسة هي األم الثانية اليت تزود الطفل أو التلميذ مبا حيتاجه من غذاء روحي حيل حمل احلليب فقد وصفت املدرسة باألم ،يقول أحد الشعراء:
األم مدرسة إذا أعددهتا

أعددت شعبا طيب األعراق.

بل هي املكان الذي ينظم حبيث تكون بيهة صاحلة الستثارة فضول الطفل وحتريض ميوله والكشف عن قدراته وإمداده بالغايات والوسائل والطرائق
اليت يستطيع بواسطتها أن يرضي فضوله،وأن حيقق رغباته وأن يستعمل مواهبه وأن حيقق أهدافه()2ويذهب (راس مان) بالقول "أنه حينما ينمو
شيء ما فإن مؤسسا أو منشأ واحدا يعادل ألف مصلح أو جمدد)3(.

ـــــــــ

وختتلف املدرسة كبيهة ا جتماعية عن باقي املؤسسات االجتماعية األخرى من حيث بيهتها االجتماعية اليت تعكس نوعا معينا من التفاعل
االجتماعي بني خمتلف العناصر البشرية املكونة هلا،بكونه تفاعل متمركز حول األخذ والعطاء الرتبوي والعلمي)4(.ومن حيث أهنا تتضمن جمموعة
من التنظيمات واألنشطة والعالقات االجتماعية اليت تربط خمتلف عناصرها البشرية،ولذلك اجتهت السياسات التعليمية إىل االهتمام باجلو املدرسي
الذي جيعل من املدرسة مكانا للرتبية االجتماعية السليمة عن طريق احرتام شخصية الناضر وشخصية املدرس وشخصية التلميذ ،هذه العناصر
الفاعلة يف البيهة االجتماعية للمدرسة واليت قد ترتبط وتؤثر على بعضها البعض يف عالقات تكاملية أي تدعم بعضها البعض)5(.وخاصة يف مرحلة
التعليم غري اإللزامي ملا مييزها من خصائص ومميزات،وملا حتتله من أمهية يف توسطها للمراحل التعليمية.
وينظر علماء االجتماع وعلماء النفس االجتماعي إىل أن املدرسة التعليمية هي منظومة اجتماعية وتربوية ،تعمل عناصرها وفق آليات ونظم
متفاعلة ومتداخلة تقود كل واحدة إىل األخرى،بوصفها منظومة ذات أبعاد وآليات حمددة()1كما متثل مراكز للعالقات االجتماعية املتداخلة
واملعقدة ،وهذه العالقات هي املسالك اليت يتخذها التفاعل االجتماعي،والقنوات اليت جيري فيها التأثري االجتماعي والعالقات االجتماعية املركزة
يف املدرسة ميكن حتليلها على أساس اجلماعات املتفاعلة فيها ،وأمهها التالميذ واملدرسون ولكل منها دستورها األخالقي وعاداهتا حنو اجلماعة)2(.

ولقد ذكر (بارسونز) أن التنظيم هو عبارة عن بناء ووفيفة فاألدوار اليت يقوم هبا األفراد داخل التنظيم نسميها بالوفيفة أما البناء فيمثل املكانة اليت
حيتلها األفراد،والبناء يف نظره يتكون من النظام بصفة عامة وهلذا كانت نظريته تقوم على أساس البناء والوفيفة ،وعليه فاملدرسة تتكون من جمموعة
من الفاعلني يقومون مبجموعة من األدوار والوفائف داخل نسق تنظيمي واجتماعي معني ميثل العنصر البشري فيها ما يسمى بالرتكيب
االجتماعي واملتمثل يف البناء االجتماعي للمدرسة نظرا ملا ينشأ بني أفراد الرتكيب من تفاعالت وعالقات اجتماعية،وبناء غري اجتماعي ويشمل
مجيع العناصر األخرى غري البشرية واليت تدخل يف البناء املدرسي مثل املباين والتجهيزات العلمية والعملية من معمل ومكتبات ومالعب وحدائق
وقاعات لألنشطة ومباين هذا باإلضافة اىل املناهج أو طرق التدريس والوسائل التعليمية واملوارد املالية وأدوات االتصال وكل العناصر املادية داخلة
يف العملية الرتبوية والتعليمية باملدرسة)3(.

والبيهة املدرسية مفهوم عام وشامل يشري إىل كل أبعاد ومكونات العملية التعليمية يف إطارها اجلغرايف وبيهتها االجتماعية وما حيكمها من الداخل
واخلارج وتتضمن ما يلي:

أ -البيئة اخلارجية :وهي تقع خارج حدودها وهي نوعان بيهة خارجية بعيدة تتمثل يف تلك القوى والعوامل اجملتمعة اليت تؤثر على املدرسة
وعلى عناصر البيهة القريبة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ،ولكن وعي املدرسة قد ال يكون واضحا .وبيهة خارجية قريبة تتمثل يف القوى
البشرية كالعمالء واجلمهور وأولياء األمور ومؤسسات اجملتمع املدين)4(.

ب -البيئة الداخلية :وهي تشمل كل ما يقع داخل املدرسة سواء يف بنائها االجتماعي واليت تنشأ فيها العالقات والتفاعالت داخل األنشطة
املدرسية املختلفة سواء داخل الفصول أو قاعات الدراسة أو يف املعامل أو يف املالعب)5(.

ــــــ ـ

واملدرسة كنسق اجتماعي مغلق يرتبط فيها التالميذ بطرق خمتلفة ويقومون من خالهلا بأداء واجبات ومسهوليات وفق املعايري احملددة لألداء املدرسي
وما ينتج عنه من خربات تربوية هتدف إىل:
 حتقيق أهداف تعليمية من حيث اكتساب املتعلم للمعارف واملهارات والكفاءات اليت تتماشى مع طبيعة املرحلة التعليمية ومراحلالنمو بالنسبة له.
 زيادة قدرة املتعلم على التفاعل االجتماعي وإدراكه لطبيعة قدراته وأبعادها وتوجيهه التوجيه الصحيح لتنمية هذه القدرات ،فمنخالل عملية التفاعل بني التلميذ واملعلم وبني التالميذ،ومن خالل األداء ومعرفة التلميذ نتيجة أداءه حيصل على التغذية الراجعة
اليت تساعده على فهمه ألدائه وقدراته وتدعيم هذا األداء وتغيري مساره)1(.

تقودنا هذه التقسيمات للمدرسة كمؤسسة أو تنظيم بالنظر إليها على أساس أهنا نسق إما مغلق أو مفتوح،كون أن النسق هو عبارة عن مركب أو
جمموعة من األشياء واألجزاء املنظمة واملتصلة ببعضها()2فهو ميثل وحدة تتكون من األجزاء املرتابطة تتميز باالعتماد املتبادل والتساند الوفيفي
لتحقيق هدف معني()3وعليه ميكن النظر للمدرسة كما قلنا من زاويتني:
 -/1املدرسة كنسق مغلق:
وهو النسق أو النظام الذي ال يتأثر وال يتفاعل مع البيهة يف الغالب يتحرك بطريقة آلية بصرف النضر عن البيهة اليت يتم فيها ،مثل ساعة أو سيارة
)4(.

 -/2النسق املفتوح:

هو النسق الذي يتفاعل مع البيهة احمليطة تأثريا وتأثرا بصفة مستمرة ()5واملالحظ بأن االجتاهات احلديثة يف جمال التطور والتغري التنظيمي بدأت
تتجه حنو هذا األخري كون املدرسة هي عبارة عن تنظيم أو نسق مفتوح وليس مغلق يتفاعل مع البيهة احمليطة تأثريا وتأثرا على اعتبار أهنا كيانات
معقدة تشتمل على أنظمة أو أنساق فرعية وما متثله من أفراد ومجاعات وعالقات ومصاحل وأهداف)6(.

حيث أكد علماء التنظيم واإلدارة على أن املدرسة كتنظيم ليست ساكنة بل متحركة،فهي حتصل على مواردها من اجملتمع ،ومن خالل عمليات
وأنشطة املنظمة تقوم بتحويل هذه املوارد اىل نواتج حيصل عليها اجملتمع مرة أخرى،كون أن هذه النواتج هي سلع خاصة ليست كباقي السلع
املادية أو كما يراه علماء االجتماع (الرأس املال البشري)  .وعليه ميكن متييز ثالث مراحل مير هبا النسق املفتوح
 -/1املدخالت:
 -مدخالت بشرية:وهم األفراد أو األشخا

وما ميثلون من قيم ورغبات واجتاهات وعالقات إنسانية.

 مدخالت مادية:رؤوس أموال وآالت ومعدات. مدخالت معنوية :تشمل األفكار واألهداف والسياسات واملعلومات . مدخالت تكنولوجية:أساليب اإلنتاج الفنية املتاحة للتنظيم أو املؤسسة.ــــــــــ ـ

 -/2العمليات أو األنشطة :وتشمل ما يلي:
 عمليات االتصال الرمسية وغري الرمسية. عمليات القيادة واإلشراف . عمليات البحث والتقصي عن املعلومات وحتليل املواقف واملتغريات . عمليات االختيار واملفاضلة بني البدائل الختاذ القرارات وحل املشاكل . -عمليات التحفيز والرقابة)1( .

 -/3املخرجات:
وهي إفرازات املؤسسة ومردودها للبيهة اخلارجية(اجملتمع) من سلع وخدمات مقابل مثن نقدي أو غريه من أشكال التعويض االجتماعي ،ويف نفس
الوقت وسيلة املؤسسة للحصول على موارد جديدة ملدخالت مطلوبة لالستمرار .
 -/4البيئة:

تتمثل يف املنظمات املختلفة األهلية وغري األهلية كاهليهات واجملتمع ومن خالله حتصل املؤسسة على مدخالهتا وإليها تعود خمرجاهتا.
 -/5التغذية العكسية(الراجعة):
لكي تضمن املؤسسة معرفة املدى ا لذي حتقق من أهدافها ونتائج أدائها ومدى توازن مدخالهتا وخمرجاهتا مع احتياجاهتا ،ال بد من توافر معلومات
مرتدة ملعرفة تقبل البيهة لتلك املخرجات()1ويتم معرفة هذا األثر بواسطة العديد من الوسائل اإلعالمية كاإلعالم واالتصال واإليصال واملقابالت
واحملاضرات واإلشهار ،كما أن هذه العمليات تضطلع هبا ما يسمى بالعالقات العامة .
وميكن تطبيق فكرة النسق أو النظام املفتوح على أي مشروع فيمكن اعتبار التالميذ مدخالت يؤدون أعمال ونشاطات وفق قدراهتم  -تعليم
وتكوين – من أجل احلصول على الكفاءات (السلعة اخلاصة) من أجل استغالهلا يف تسيري املؤسسات مهما كان شكلها.

ثالثا -/العناصر البنيوية للمدرسة التعليمية:
ال أريد يف هذا املقام أن أبدأ بالتلميذ أو املعلم (األستاذ)ولكين سأبدأ مقامي هذا باإلدارة املدرسية أو املسهول ،وقد يتساءل الكثري يف هذا
الرتتيب فأقول أن ضعف املدرسة التعليمية اليوم ال يرجع يف األساس واىل حد كبري إىل التلميذ أو األستاذ ،ولكن يرجع إىل حسن التدبري والكياسة
لدى املسهول اجلزائري وإين ألمحله كل أعباء املدرسة التعليمية يف اجلزائر.
فمشكالت نظامنا الرتبوي تبدأ من إصالح اإلدارة املدرسية باعتبارها عامال هاما يف جناح العملية الرتبوية،وأن املدير غري املؤهل ميكنه أن يكون
سببا يف فشل املؤسسة التعليمية اليت يشرف عليها ،وهلذا كان لزاما االهتمام أوال بتكوين هذا املدير تكوينا علميا وفنيا،وهلذا أولت اإلدارة بوجه
عام واإلدارة املدرسية بوجه خا

عناية كبرية بتطوير هذا اإلطار تكوينا جيدا لكن رغم ذلك تبقى هذه اجلهود قليلة جدا نظرا لعدم وجود رؤية

موحدة ومنهج علمي حقيقي يهتم بالصناعة اإلدارية لتكوين إطارات وقادة يتحملون أعباء ومسهوليات خطرية مثل تربية وتعليم األجيال  ،كما
أنين أمحل اجلامعة جزءا من املسهولية كوهنا تضطلع بتكوين اإلطارات املستقبلية يف مجيع التخصصات كالتنظيم والعمل وتنمية املوارد البشرية وغريها
من التخصصات اليت تساعد يف الصناعة اإلدارية.

 -/1اإلدارة املدرسية:
 -/1/1مفهوم اإلدارة املدرسية:
اإلدارة املدرسية هي جمموعة من العمليات املتشابكة اليت تتكامل فيما بينها سواء يف داخل املؤسسات التعليمية أو بينها وبني نفسها لتحقيق األغراض
املنشودة من الرتبية ،وهلذا حتتاج إىل تنظيم مناشطها وتنسيق جهودها من أجل حتقيق األهداف اليت وجدت من أجلها ،وهي هلذا حتتاج إىل تنظيم بنائها على
أفضل صورة متكنها من حتقيق هذه األهداف وحنن يف اإلدارة التعليمية نقوم بتنظيم اإلمكانيات البشرية يف اإلدارات واللجان واملدارس والفصول ،ونقوم بتنظيم
اإلمكانيات املادية من مباين وجتهيزات وأثاث ومعامل وورش ومكتبات ومتاحف ونقوم أيضا بتنظيم األفكار واملبادئ العلمية الرتبوية يف نظم تعليمية ومناهج
دراسية وأنشطة خمتلفة ،وقد أصبحت اإلدارة عملية هامة يف اجملتمعات احلديثة ،بل إن أمهيتها تزداد باستمرار خاصة بعد التطور التكنولوجي اهلائل مما أفرز

العديد من التغريات اليت أثرت على منطية اإلدارة ،بل أصبح القائمني بأعمال اإلدارة يواجهون العديد من التحديات يف التنظيم والعالقات اإلنسانية وتعقيداهتا
،هذا التطور يف املفهوم احلديث لإلدارة التعليمية مل يأيت عشوائيا بل كانت هناك العديد من العوامل اليت ساعدت على نشأة وتطوير هذا املفهوم نشري إليها
بإجياز:
أ -تزايد االجتاه الدميقراطي يف احلكم والسياسة ويف كافة جماالت احلياة مبا فيها جمال اإلدارة التعليمية .
ب -األخذ بأسلوب التخطيط العلمي كأسلوب للتنمية يف كافة اجملاالت مبا فيها جمال التعليم ،ومبا حققه هذا األسلوب من جناح ملموس يف تطوير
البالد ،اليت أخذت به ويف اإلسراع بتنميتها(أنظر نظرية اإلدارة العلمية  .تايلور).
ت -التطور الكبري الذي حدث يف مفاهيم وأساليب اإلدارة العامة واحلكم حيث االبتعاد عن املركزية الشديدة ومنح البلديات واألقاليم واحملافظات فر
املشاركة يف اإلدارة واختاذ بعض القرارات .
ث -األخذ بتجارب البلدان األخرى بالرغم من أن النظم التعليمية يف البلدان األخرى نظم وطنية قومية إال أهنا تشرتك مع غريها من النظم يف كثري من
املشكالت التعليمية .
ج -العلم واخلربة فاإلدارة مل تعد كالسابق تعتمد على أسلوب التجربة واخلطأ واخلربة البسيطة بل أصبحت أكثر تعقيدا وصعوبة يتطلب النجاح فيها
كثريا من العلم واخلربة .
ح -التطور أو التغري الذي حدث يف وفيفة املدرسة فلم تعد وفيفة املدرسة جمرد نقل لرتاث النظري من جيل الصغار إىل جيل الكبار،بل أصبحت
مندجمة يف خمتلف نواحي النشاط البناء يف اجملتمع وأصبحت مرتبطة ارتباطا تاما بالبيهة احمليطة هبا)1(.
فاإلدارة املدرسية عملية تنسيق وتوجيه لكل مدخالت املدرسة لتحقيق أهدافها ،بل هي ذلك النشاط املنظم واملقصود واهلادف تعمل على حتقيق أهداف

املدرسة وأداء وفيفتها يف إطار خلق جو صحي تربوي وبيهة تساعد على حسن التمدرس .

 -/2/1وظائف اإلدارة املدرسية:
تقوم اإلدارة املدرسية الناجحة على جمموعة من األسس واملبادئ وهي تضع بذلك اسرتاتيجيات وطرق لتسهيل العمل أمام العاملني لتحقيق األهداف
احملددة ،كما أهنا ترسم وختتار الوسائل الكفيلة ملراجعة األعمال ومتابعة النتائج متابعة هادفة مما يساعد على إعادة النظر يف التنظيمات واألنشطة والتشريعات
وتعديلها أو إعادة النظر يف أساليب التنفيذ اليت ميكن عن طريقها حتقيق األهداف املنشودة)1(.
وعليه فاإلدارة املدرسية مل ينظر إليها كجهاز لتطبيق اللوائح والتشريعات املدرسية وحفظ النظام ،بل أصبحت وفيفتها أكثر مشولية واتساعا واهتماما جيمع
جوانب اإلدارة والتقين ة والنفس تقنية وعليه أصبحت مسهولة عن حتقيق أفضل النتائج بأكفأ الطرق وبأقل جهد بشري ممكن )2(.وتقوم اإلدارة عادة
مبجموعة من الوفائف يف جمال الرتبية نوجزها يف ما يلي:

 -1/2/1التخطيط:
يعترب الوفيفة األوىل من وفائف اإلدارة يقوم على طرح جمموعة من األسهلة العامة مثل ماذا نريد أن نفعل؟ ومن يقوم به وكيف؟ فهو عملية
مستمرة تتضمن حتديد طريقة تسيري األمور من أجل حتقيق األهداف املنشودة وهو ثالثة أنواع :

أ -التخطيط االسرتاتيجي :يتم فيه حتديد األهداف العامة للمؤسسة.
ب -التخطيط التكتيكي :يهتم بتنفيذ اخلطط اإلسرتاتيجية على مستوى اإلدارة الوسطى .
ت -التخطيط التنفيذي :يركز على ختطيط االحتياجات إلجناز املسهوليات احملددة للمدراء أو األقسام أو اإلدارات)2(.

 -2/2/1التنظيم:
وهو عملية تقسيم العمل بني أفراد املؤسسة مع تفويضهم السلطات والصالحيات الكافية للقيام باملهام املوكلة إليهم بأقل وقت وجهد وتكلفة
وتقوم عملية التنظيم على ما يلي :
 إعداد اخلريطة التنظيمية . حتديد املسهوليات لكل منصب إداري . حتديد العالقات بني املتعاملني . -3/2/1التوظيف:
يعترب عملية مكونة من مثان مهام صممت لتزويد املؤسسة باألشخا

املناسبني يف املناصب املناسبة(الرجل املناسب يف املكان املناسب):

أ -ختطيط املوارد البشرية (احتياجات املنظمة من املوففني).
ب -توفري املوففني ويتم ذلك عن طريق عملية توصيف للوفيفة املطلوبة ومتطلباهتا .
ت -اختيار املوففني.
ث -التعريف باملنظمة وحماولة تكييف املوففني مع احمليط اجلديد .
ج -التدريب والتطوير وذلك لزيادة قدرات ومهارات املوففني.
ح -تقييم األداء الوفيفي لدى املوففني.
خ -قرارات التوفيف الناجتة عن األداء الوفيفي للموفف.
د -إهناء اخلدمة)1(.

 -4/2/1التوجيه:
يهدف التوجيه عادة إىل حتقيق أهداف املؤسسة وذلك بإصدار التوجيهات والتعليمات للمرؤوسني باألعمال اليت جيب القيام هبا وموعد أدائها
،والتوجيه عنصر من عناصر اإلدارة فهو حلقة االتصال بني اخلطة املوضوعة لتحقيق اهلدف من جهة والتنفيذ من جهة أخرى ،ولذلك جيب أن
يعطى ما يستحق من االهتمام( )2ويرتبط التوجيه عادة باإلرشاد أو العالقات اإلنسانية ،ولذلك يعترب التوجيه واإلرشاد شريان احلياة يف املدرسة.

 -5/2/1الرقابة:
هي أحد عمليات التنظيم تقوم على قياس األداء مقارنة باألهداف ،حتديد أسباب االحنرافات واختاذ اخلطوات التصحيحية كلما دعت احلاجة
لذلك،ومن وفائف الرقابة ما يلي:
 متابعة العمل يف ضوء معاينة كمية وزمنية ونوعية حمددة . تقييم األداء من خالل مقارنة األهداف احملددة والنتائج احملققة . -تصحيح املسار)3(.

 -6/2/1التنسيق:
يتمثل يف توحيد اجلهود وتعزيزها بني خمتلف املستويات اإلدارية سواء كان عموديا أو أفقيا وكل ذلك يهدف إىل حتقيق املنظمة ،ويقوم التنسيق على
ما يلي:
 حسن استعمال واالستفادة من املوارد املالية واملادية والبشرية . خلق مناخ صحي تربوي مبين على التعاون والتنسيق واملشاركة يف عملية اختاذ القرارات وضمان أسباب العالقات بني خمتلف املتعاملني الرتبويني.
 اختزال الوقت واجلهد والتكلفة.واملالحظ من هذا الطرح ( كونتز) أن الفصل بني وفائف اإلدارة تقتضيه الضرورة العلمية ألن اإلدارة هي عملية فنية اقتضتها ضرورات احلياة ،فهي علم كوهنا
هتتم بتحديد الظاهرة وحتليلها وقياسها وذلك باستخدام نفس تقنيات العلوم األخرى وأساليبها ،وكون علم اإلدارة خمتلف عن العلوم األخرى يرجع يف األصل
إىل تعقيدها وتداخل متغرياهتا ولذلك يصعب ضبطها وحتليلها وتفسريها ،لكن رغم ذلك ميكن لإلدارة دراستها علميا حيث تصمم الفرضيات وحتدد نتائج
متوقعة وجتمع البيانات ،ومن مث يتم تصنيفها وحتليلها ومقارنتها مع الفرضيات)1(.
وال يقف (كونتز) عند هذا احلد فهو يرى بأن لإلدارة بعدا فنيا بارزا فاملعرفة عنده ال تضمن جناح املمارسة اإلدارية ،وكأنه يقول أن الكفاءة العلمية حتتاج
بالضرورة إىل اخلربة الفنية واملهارة الفردية لنجاح العملية اإلدارية وحتقيق األهداف املنشودة فهي إذن ( العملية اإلدارية ) علم وفن.

 -/3/1أمناط اإلدارة املدرسية:
تعكس منطية التفكري عادة منطية التسيري اإلداري وهلذا يتأثر العديد من املسريين والقادة بالضر وف االجتماعية والنفسية والدينية ،وهلذا ال ميكن احلكم على
منط واحد من أمناط اإلدارة املدرسية وهلذا يرى الباحثني من علماء اإلدارة والنفس واالجتماع ،أن هناك العديد من أمناط اإلدارة منها:
 -1/3/1اإلدارة األوتوقراطية (:الدكتاتورية أو التسلطية )

يسود مناخها التشدد واحلزم والتطبيق الصارم للوائح والقوانني دون استشارة باقي األعضاء ،وتعترب اإلدارة األوتوقراطية أن السلطة اإلدارية مفوضة إليها من
سلطة أعلى منها مستوى،لذا تعمل على تطبيق التعليمات حبذافريها ،وتعمل دائما على حفظ النظام واالنضباط التام ومعاقبة كل من ميس هبذا النظام مما
يقتل املبادرات لدى املدرسني وال حيفزهم على العمل ،وحيد من عملية االتصال الرتبوي داخلها ويعيق العالقات الرتبوية بني أطراف العملية التعليمية ،ويف
ضوء املعطيات السابقة يعترب النمط اإلداري االتوقراطي من األمناط اإلدارية املرفوضة من وجهة نطر الفكر اإلداري املعاصر ألنه يهدم شخصية العاملني ويعوق
بنائها ومنوها ويسبب القلق واالضطراب يف نفوس العاملني وتنعدم فيه وحدة العمل اإلنساين بني مدير املدرسة واملدرس والتلميذ ،وهذا ما يتعارض مع روح
الرتبية احلديثة)1(.

 -2/3/1اإلدارة الدميقراطية:
وتسمى أيضا باإلدارة التشاركية أو التشاورية ألهنا تقوم على أساس إشراك املدير للمدرسني والتالميذ يف اختاذ القرارات اخلاصة بالسياسة والربنامج
،ويعمل مدير املدرسة الدميقراطي على تنمية إبداعات املدرسني والتالميذ وهذا النمط من التسيري مبين على احرتام املدرسني والتالميذ( )2كما
يتميز هذا النوع من النمط ألتسيريي مبشاركة مجيع أطراف العملية الرتبوية يف :
 عملية اختاذ القرارات داخل املؤسسة وصنعها. سيولة اإلعالم وتبادل اآلراء والثقة واالحرتام مما يساعد على احلركة والنشاط واملبادرة يف تنفيذ وأداء األعمال. يعطي األسلوب الدميقراطي قيمة للفرد(التلميذ)فهو حمور العملية الرتبوية . تقوم اإلدارة الدميقراطية على أساس احرتام شخصية الفرد وأنه غاية يف حد ذاته ،فتعمل على تشجيع فردية التالميذ وأعضاء اهليهةالتدريسية ،كما تعمل على التعرف علة حاجاهتم ومتطلباهتم حماولة تلبيتها وفق أهداف املدرسة.
 -4/3/1اإلدارة املتساهلة( :إدارة الفوضى)

يقوم هذا النمط ألتسيريي على أساس أن كل فرد عامل مستقل بذاته وعنده من القدرة والذكاء ما يستطيع هبما أن يقوم بالعمل وحتمل املسهولية
،وأن كل فرد مسهول عن نفسه وال حيدد له وقت ينجز العمل فيه ألن كل فرد له فرديته ودوافعه الشخصية ،وقد يستعمل عدم حتديد املسهولية يف
التواكل والكسل وعدم اإلنتاج وإعاقة إنتاج غريه إذا كان يتوقف على إنتاجه( )3ويتميز هذا النمط ألتسيريي مبا يلي:
 احلرية املطلقة ألعضاء التنظيم أثناء تأدية مهامهم وبذلك تنعدم السيطرة على املرؤوسني بطريقة مباشرة أو غري مباشرة. فهور الالمباالة والفوضى والتسيب وخرق للنظام وعدم احرتام تطبيق القوانني مما ينتج عنه جو يسوده التوتر والقلق اللذان اليساعدان على اإلنتاجية وحتقيق املردود املرجو من العملية التعليمية ،وال يبعث على احرتام اجملموعة لشخصية القائد مما يكون له
اآلثار السلبية على عالقات العمل اليت تؤثر بدورها على التلميذ.
واملالحظ أن هذه األمناط الثالثة ال ميكن التفريق بينها إال من خالل األسلوب أو السلوك ألتسيريي املتبع يف املؤسسة ،مبا أن هذه األساليب أو
األمناط هي نتاج لطبيعة اجملت مع السائدة ،فالقائد هو ابن بيهته يتأثر بالظروف النفسية واالجتماعية والدينية واالقتصادية ،وال ميكن القول أن هناك
أسلوب أحسن من اآلخر ،فقد ال يساعدنا األسلوب الدميقراطي ،ألن طبيعتها ختتلف عن طبيعة اجملتمعات اليت نشأة فيها الدميقراطية يقول مالك
بن نيب":ورثنا حنن معشر الشعوب اإلسالمية كما ورثت معنا ويف الظروف نفسها الشعوب اإلفريقية األسيوية اليت خضعت مثلنا للدول االستعمارية
واحتكت بثقافتها وحضارهتا يف إطار االستعمار ،ورثنا من هذا االتصال وحبكم القانون الذي يفرض على املغلوب عادات وتقاليد الغالب ،ورثنا
املقاييس ا ملرتبطة حبياة العامل الغريب وبتجربته التارخيية ،وتقبلنا بعضها لنقيس هبا الواقع االجتماعي لدينا  .....هذه األمم اليت فرضت علينا عاداهتا
ومفاهيمها ومصطلحاهتا وأسلوب حياهتا )1(.وعليه ال ميكن احلكم على منط دون آخر إال من خالل منطية التفكري لدى األفراد وتأثرهم بثقافاهتم
وجمتمعاهتم.

ــــــــــــ

 -5/3/1اإلدارة اإلسالمية ( :النموذج اإلهلي)

اإلدارة والقيادة يف اإلسالم كانت مسهولية يتجاىف عنها كثري من الناس ورعا وتقوى وخوفا من عدم القدرة على القيام هبا ،فتحمل املسهولية والقيادة يف
اإلسالم مرتبة وليست كرسيا إداريا يتصارع الناس على اجللوس عليه ولكنها خماسر دنيوية ،ويف اإلسالم ينظر إىل القيام باملسهولية واإلدارة على أهنا حمنة للمدير
أو احلاكم وأهنا حمك ملعادن الرجال تبني من خالل ممارسها املعدن احلقيقي للرجال ،فاإلداري والقيادي املسلم ال جيري وراء الوفيفة أو املسهولية بل يعترب
إسنادها عليه بلوى خلوفه من الوقوع يف اخلطأ واجلور على املرؤوسني،أو خمالفة تعاليم هللا ورسوله .
وقد وردت العديد من اآليات واألحاديث النبوية اليت ترغب يف احلكم أو اإلدارة أو القيادة قال هللا تعاىل  <:فلنسهلن الذين أرسل إليهم ولنسهلن املرسلني>
األعراف .اآلية . 6وقال أيضا  <:فوربك لنسهلنهم أمجعني عما كانوا يعملون > احلجر .اآلية  .93وقال أيضا  <:وقفوهم إهنم مسهولون > الصافات.
اآلية . 24أما من السنة العطرة فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":من استعمل رجال من عصابة وفيهم من هو أرضى هلل منه فقد خان هللا ورسوله
واملؤمنني"( .رواه أمحد واحلاكم) وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":من ويل من أمر املسلمني شيها فأمر عليهم أحدا حماباة فعليه لعنة هللا ال يقبل هللا منه
صرفا وال عدال "(رواه أمحد) وقال صلى هللا عليه وسلم  ":اإلمام الضعيف عن احلق ملعون"( أبو يعلى) وقال أيضا  ":لن نستعمل على عملنا من أراده"
(رواه مسلم).
ومن خالل هذه األحاديث يعطي اإلسالم للمسهولية والتسيري العناية الكبرية  ،فليس كل من هب ودب يستطيع التسيري فال بد من توفر شروط عديدة
كالعلم والتقوى والورع والتجربة والذكاء ( التكيف مع املواقف) ولنا يف رسول هللا أسوة حسنة ،وعليه تنظر الشريعة اإلسالمية إىل اإلدارة والتسيري على أهنا
محل ثقيل ال بد أن يقوم على أسس ومبادئ ودعائم منها :
-

ما هو ذايت كاإلميان باهلل والتقوى واألمانة والثقة والعلم والتمكني .

-

ومنها ما هو موضوعي مثل:
ا -مبدأ الشورى قال هللا تعاىل < :وأمرهم شورى بينهم>.....
ب -مبدأ تشاركيه املسهولية قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم <:كلكم راع وكلكم مسهول عن رعيته.>.....
ج -مبدأ تفويض السلطات والصالحيات ولكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر....واخللفاء الراشدين املهديني

،وخالفة عمر بن عبد العزيز.
د -مبدأ القدوة احلسنة  :لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة..

ه -مبدأ سياسة الباب املفتوح.
ن -مبدأ العالقات اإلنسانية  :قال هللا تعاىل  <:فبما رمحة من هللا لنت هلم ولو كنت فضا غليظ القلب النفضوا من حولك فأعفوا عنها
واستغفر هلم وشاورهم يف األمر،فإذا عزمت فتوكل على هللا إن هللا حيب املتوكلني> الشورى .اآلية .38

 -6/3/1اإلدارة البريوقراطية:
وتعترب نوعا من اإلدارة الكالسيكية وهو شائع يف املصانع والشركات فهي إدارة تقوم على الشرعية القانونية وأحيانا على الرتشيد والعقالنية ،وتتصف بالروتني
والرمسية واألوامر والنواهي والقواعد الثابتة وترتكز على املؤسسة أكثر من تركيزها على الفرد واجلانب املادي قبل اإلنساين ( النزعة الرباغماتية).

ــــــــــــــ

 - / 4/1القيادة املدرسية:
نقصد بالقيادة املدرسية مدير املدرسة أو املسهول أو القائد ،ولقد عرفت القيادة يف الرتاث النظري ( يف القانون وعلم االجتماع) " بأهنا النشاط أو السلوك
الذي ميارسه الرتبوي للتأثري يف مجيع العاملني بغية توجيه سلوكهم وتنظيم جهودهم وحتسني مستوى أدائهم منم أجل االرتقاء بالعملية الرتبوية من حيث الكم
والكيف والعمل على حتقيق أهدافها )1(.
والقائد أو مدير املدرسة هو املوجه واملنظم واملنسق جلهود العاملني باملدرسة  ،فهو الفيلسوف واملعلم واملوجه وهو يتعامل مع جمموعات متعددة من األفراد
،يتوقع أن يشغل العديد من األدوار معهم ميلى بعضها عليه التنظيم املدرسي وميلي بعضها اجلماعة اليت يتعامل معها ،وبعضها ميليه عليه منط شخصيته وفشله
يف القيام بالدور املتوقع منه )2(.وهلذا يقوم املدير بالعديد من األدوار :
 -1/4/1دوره يف جمال التخطيط التعليمي:

املالحظ أن مدير املدرسة يتحمل كل التبعات الناجتة عن سري العملية التعليمية التعلمية بدء من الدخول املدرسي إىل غاية اإلعالن عن النتائج النهائية
للتالميذ ،وهلذا يبدأ دوره التخطيطي بدراسة األهداف العامة وأهداف املرحلة التعليمية اليت تنطوي حتتها مدرسته ،مث أهداف السياسة التعليمية مركزية وحملية ،
ويقوم أيضا بوضع اسرتاتيجيات حتديد أهداف مدرسته  ،كتحديد املدخالت واملخرجات اليت يريد ختطيطها واألغراض اليت تتخذ كموجهات للسلوك اإلداري
والفين ،وهو يف ذلك يعمل على إشراك العاملني معه يف هذه العملية)3(.
إن األخذ مبشروع املؤسسة يعترب يف حد ذاته إسرتاتيجية علمية لتحقيق أهداف املؤسسة ،وهو أيضا وثيقة تقنية ومنهج علمي ملن أراد حتقيق أهداف املؤسسة
التابعة له شرط توفري النوايا الالزمة لذلك  ،وهلذا يعرف هذا املشروع بأنه " نية العمل لتحقيق األهداف املسطرة " فدور املدير ميكن حصره فيما يلي :

 يقوم املدر بإعداد خطة وبرنامج للنشاطات يف اجملاالت املختلفة ( اإلدارية و البيداغوجية والرتبوية و يف جمال اإلعالم والتوجيهواالتصال  )..مراعيا ما يلي :
 حتديد أهداف اخلطة املراد حتقيقها مبجهود مجاعي . -وضع برنامج زمين لألعمال املطلوب إجنازها.

 توفري الشروط املادية املتعلقة بأماكن العمل واألثاث والتجهيزات الضرورية وغريها . تنفيذ اخلطة يف حدود االعتمادات املالية املسموح هبا يف ميزانية املؤسسة . القيام بأعمال املتابعة والتقو م  .دراسة اخلطة ملواجهة االحتماالت املمكنة وتقد م احللول البديلة عند اللزوم . -2/4/1دوره يف جمال التنظيم التعليمي:
ويتمثل دوره يف هذا اجلانب يف حتديد السلطة وحتديد املهام ومتابعة إجنازها واإلشراف عن العمال يف املدرسة ،وحسب القرار رقم.176 /املؤرخ يف مارس  1991والذي
حيدد مهام مدير املؤسسة يف جمال التعليم الثانوي وبالذات يف املادة ()7منه يكون مسهوال عما يلي:
-

ضبط خدمات املدرسة وتنظيمها .

-

التنظيم العام ألنشطة التالميذ وجداول توقيت األقسام .

-

تطبيق التعليمات الرمسية املتعلقة بربامج التعليم يف املؤسسة .

-

وضع اإلجراءات الضرورية لتشكيل األفواج الرتبوية قصد حتقيق التنسيق األفضل والتكيف األنسب لعمل األساتذة.

-

حتضري جمالس التعليم وجمالس األقسام وعقدها .

-

وضع اإلجراءات الضرورية لتحسني تكوين مدرسي)1(.

ـــــــــ ـ ـ

 -3/4/1دوره يف جمال اإلشراف:

يعرف البعض اإلشراف عادة بأنه "عملية هتدف إىل مساعدة العاملني لتحقيق فهمهم ألنفسهم وبيهتهم ليحسنوا استغالهلا وليتمكنوا
من حتديد أهدافهم وخططهم لتعديل سلوكهم بشكل حيقق تكيفهم مع أنفسهم ومع اجملتمع  ،وبذلك يتم أداء العمل وممارسة سياسة التنفيذ
بنجاح ،وعليه يهتم اإلشراف عادة بالعالقة بني الرئيس واملرؤوسني  ،فالرئيس مسهول عن عمل يستطيع أداءه مبفرده ولكي يتم هذا العمل بنجاح
فإنه يتطلب مقدرة املشرف يف احلصول على معاونة مساعديه،ومن مث فعلى املشرف أن حيقق فروفا حتمل مرؤوسيه على مساعدته يف إجناز العمل
املطلوب)2(.

ومدير املدرسة كمشرف فين مقيم يساعد العاملني على فهم أهداف املؤسسة اليت يعملون هبا ودراسة املناهج الدراسية ملا تتضمنه من مواد
ومقررات دراسية وطرق تدريس وغريها ومساعدهتم على تنفيذها )1(.وحسب القرار الذي مت ذكره سابقا ويف املادة ()8منه يتمثل دور املدير
كمشرف فيما يلي:
أ -ينسق املدير نشاطات األساتذة املسهولني على املادة ،كما جيب عليه أن يزور املدرسني يف أقسامهم ويتخذ اإلجراءات الكفيلة ملساعدة
األساتذة املرتبصني واألساتذة الذين تنقصهم التجربة ترشيدا لعملهم حسب املادة ( )11من نفس القرار،ولذلك يلزم املدير باملشاركة يف
كل تفتيش جيري يف املؤسسة على موففي التأطري واحلراسة والتعليم باستثناء التثبيت الذي تقوم به جلان خاصة حسب املادة ( )12من
نفس القرار(.)2
 -4/4/1دوره يف جمال العالقات اإلنسانية:

وذلك بإرساء عالقات حسنة بينه وبني املتعاملني يف املدرسة حىت يكونوا القدوة احلسنة للتالميذ ،ويتوفر يف املدرسة املناخ الذي جيعل للمعلمني
واملتعاملني ثقة يف املدير ستنعكس على نفوس التالميذ واألولياء ،وبالتايل ينعكس ذلك كله على مردود املدرسة فمدير املدرسة يف تعامله مع
معلميه ومع املربني الرتبويني ومع مؤسسات تربوية واجتماعية كثرية حباجة لكي يفهم كيف وملاذا ينصرف الناس هكذا؟ حىت يتسىن له من مركزه أن
يدرك معنا تصرفهم وأن يستجيب بطريقة مالئمة ( )3يستطيع التوأمة بني أهداف املدرسة وحاجات ورغبات العاملني فيها  ،وبالنسبة للنشاطات
املكلف هبا مدير الثانوية يف هذا اجملال وحسب ما نصت عليه املادة( )14من القرار املتعلق بتحديد املهام،العمل على توفري جو من شأنه تكوين
جمموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعوبات والتحصني من الصراعات والنزاعات احملتملة وتفاديها لذا جاءت لتنص على ما يلي :
ينبغي أن تساعد عالقات املدير مع التالميذ واألساتذة واملوففني وأولياء التالميذ على تنمية الشعور باملسهولية وتقوية الثقة املتبادلة والتفاهم
واحرتام الشخصية والصداقة والتضامن ،وتعترب العالقات اإلنسانية مطلب أساسي ومالزم للقيادة املدرسة باعتبار املدرسة بيهة اجتماعية ينمو فيها
التلميذ منوا متكامال ،وخاصة من حيث اكتساب القيم واملبادئ اإلنسانية وأساليب التعامل اإلنساين ،وعليه ال بد من املدير أن يطلع على كل
جديد يف جمال العالقات اإلنسانية ،من دراسات ونظريات جديدة كما أنه ال بد من التكوين النوعي اجليد للمديرين يف جمال ما يسمى ( بالصناعة
اإلدارية).
ــــ ـ

 -5/4/1دوره يف جمال صنع واختاذ القرارات:

هناك الكثري من املختصني والباحثني الذين خيلطون بني عملية اختاذ القرارات وصنعها  ،فاملدير ال ميكن أن يتخذ القرار احلاسم مبفرده وإمنا عليه أن
يستشري مجاعات العمل اليت تعمل حتت إمرته  ،كما أن عملية اختاذ القرارات ال متر إال من خالل مراحل عديدة ،وقبل التطرق إىل هذه املراحل ال
بد من التطرق إىل اإلسهام الذي قدمه الباحث (د /جريفيت) حيث قام بتعديل النموذج الذي يتصور اإلدارة لعملية اختاذ القرارات حيث يقول":
ال شك أن املفهوم األساسي يف دراستنا هذه يتمثل يف التوجيه والسيطرة على عملية اختاذ القرارات ،وال يعترب هذا املفهوم أساسيا فقط لكونه أكثر
أمهية من الوفائف األخرى .....بل إنه أمر أساسي جلميع الوفائف األخرى لإلدارة  ،حيث أنه ميكن اعتبارها عملية اختاذ القرارات جوهر عملة
التنظيم واإلدارة)1(.

ولقد وضع (جريفيت) أربع فروض لنظرية اختاذ القرارات يف جمال اإلدارة هي:
 اإلدارة نوع من السلوك يوحد يف كافة التنظيمات اإلنسانية  :تشابه أنواع اإلدارة فال ينبغي مثال تصور أن هناك خالفا جوهريا بنيمنط اإلدارة املدرسية االبتدائية ومنط اإلدارة الثانوية وهلذا ال ينبغي دراسة اإلدارة التعليمية مبعزل عن أنواع جماالت اإلدارة األخرى.
 -اإلدارة عملية توجيه وسيطرة على احلياة يف املنظمة االجتماعية.

 الوفيفة احملددة لإلدارة هي تنمية وتنظيم عملية اختاذ القرارات بطريقة جتعلها يف أقصى درجات الكفاءة املمكنة.-

يعمل املدير مع مجاعات أو أفراد هلم ارتباط مجاعي ( دوركامي العمل اجلمعي) وليس مع أفراد مستقلني بذواهتم)3(.

و من خالل هذا الطرح يستخلص (جريفيت) أن اختاذ القرارات داخل املؤسسات مهما كان نوعها مير بعدة خطوات هي:
أ -التعرف على املشكلة وحتديدها .
ب -حتليل وتقسيم املشكلة .
ت -وضع معايري للحكم ميكن هبا تقييم احلل املقبول واملتفق مع اجلماعة.
ث -مجع املادة ( املعطيات).
ج -صياغة واختيار احلل أو احللول املفضلة واختبارها مقدما.
ح -وضع احلل املفضل موضع التنفيذ )1(.

وعليه فمدير املؤسسة التعليمية ال بد أن يكون ذكيا وحكيما يف عملية اختاذ القرارات والتدابري الالزمة حسب املواقف التعليمية املختلفة ويف الوقت
املناسب مع ت بليغ األطراف املعنية هبا ( من نائب مدير للدراسات واملستشار الرئيسي للرتبية واحملاسب املايل ومستشار التوجيه واإلرشاد املدرسي
واملهين وممثل مجعية أولياء التالميذ والتالميذ أو مندويب التالميذ واألساتذة من مسهويل للمواد ورؤساء األقسام ،يف إطار ما يسمى مبختلف اجملالس
املنشأة يف املؤسسة التعليمية ،فعليه تفعيلها واستغالهلا من خالل إدارة النقاش والتشاور< وأمركم شورى بينكم< >..وشاورهم يف األمر> كما
ميكن ملدير املؤسسة التعليمية استغالل كل الوسائل املختلفة واملتاحة اليت تساعده يف عملية اختاذ القرارات السليمة واملناسبة والناجعة دون اخلروج
عن التشريع املدرسي أو السياسة العامة للرتبية وأهدافها.
ــــــــ

 -6/4/1دوره يف جمال اإلعالم واالتصال:

تعترب عملية االتصال ضرورية الستمرار العمل يف املدرسة وبدوهنا يتوقف العمل ويكف عن الدوران ،فكل عضو يف املدرسة حيتاج إىل معرفة
التعليمات اليت توجه عمله والقرارات اليت تؤثر عليه ،وما حيدث يف املدرسة بصفة عامة سواء كانت تتعلق به وبغريه ،فاملعلومات اخلاصة بالسياسة
العامة للمدرسة وما يستجد فيها من مواعيد وأوقات بدء الدراسة واحلصص والدخول واالنصراف واالمتحانات وعقد االجتماعات ( )2وما إىل
ذلك كلها معلومات وأمور جيب أن يطلع عليها كل عضو يف املدرسة ،وبالطبع فإن ملدير املدرسة دور كبري باعتباره ميثل العالقات العامة باملؤسسة
فما دوره يف جمال العالقات العامة ؟
 7/4/1دوره يف جمال العالقات العامة:

ال أقصد هنا بالعالقات العامة كجهاز أو مصلحة ولكين أقصد بذلك الدور الذي يؤديه املدير كمسهول مباشر وفريقه اإلداري يف الربط بني
املؤسسة كجمهور داخلي وبني اجملتمع كجمهور واسع ،واملالحظ أن املدرسة كمؤسسة تستقطب نوع من اجلماهري نطلق عليه عادة باألولياء
حيث متثلهم هيهة تسمى "جبمعية أولياء التالميذ"وتعترب املدرسة نسقا مفتوحا وال ميكن أن تستمر مبعزل عن اجملتمع ،فهذا األخري هو مصدرها
فنجاح املدرسة عامة والثانوية خاصة رهني بارتباطها العضوي باجملتمع الذي توجد فيه،ومن هنا صار من واجبات إدارة املدرسة واملدير توثيق صلتها
ببيهتها وجمتمعها ،ومدير املدرسة الناجح هو الذي خيطط ختطيطا سليما لتحقيق ما يتوقعه منه جمتمعه وجيعل مدرسته منظومة مفتوحة على بيهتها
من خالل برامج خلدمة البيهة )1(.

هذا من جهة ومن جهة أخرى االستفادة منها من خالل استغالل خمتلف املؤسسات األخرى يف إثراء احمليط املدرسي بأوجه خمتلفة ،وذلك بإلقاء
احملاضرات وعقد االجتماعات وامللتقيات وتنظيم األبواب املفتوحة على اجملتمع وذلك للتعريف باملدرسة كأداة فعالة يف بناء األجيال ،وذلك
باستغالل خمتلف املناسبات الدينية والوطنية.

 -/5/1خصائص وصفات مدير املدرسة الناجح:
املالحظ أن طبيعة السلوك القيادي لدى املسهول اجلزائري ختتلف متاما عن طبيعة السلوك القيادي لدى اجملتمعات األخرى ،وذلك ألنه راجع إىل
طبيعة ومنط التفكري واملناخ االجتماعي الذي نشأ فيه باإلضافة إىل طليعة منطية اإلدارة أو املنصب الذي يشغله ،وهلذا ال بد أن يتميز هذا املدير
بصفات ومهارات معينة:

 - 1/5/1صفات املدير الناجح:
لقد أسهمت الكثري من الدراسات واألحباث يف حتديد صفات املدير الناجح ومن بني هذه الصفات  ،اللياقة الصحية والسالمة النفسية واالتزان
االنفعايل والذكاء والثقة بالنفس واملرونة واجلد واملثابرة والصدق واإلخال

وحتمل املسهولية والرغبة يف اإلجناز والتفاؤل والصرب وقوة االحتمال وامليل

إىل التجديد والتغري املتمهل املدروس وامليل إىل التعاون مع اآلخرين .
أن معظم هذه الصفات نظرية والباقي يغلب عليها جانب االكتساب وهناك ارتباط وثيق بني الصحة اجلسمية والصحية والنفسية للفرد ،ألن كل
منها يؤثر على اجلانب اآلخر ويتأثر به ،وتساعد القوة اجلسمية الفرد على حتمل ضغط العمل الشديد لفرتة طويلة كما تساعد صحته النفسية على
االحتفاظ بأعصابه سليمة حتت هذا الضغط الشديد واحتفافه بقدرته على الرتكيز يف التفكري وإصدار األوامر واألحكام السليمة)2(.
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 - 2/5/1مهارات مدير املدرسة الناجح:
اتفق العلماء والباحثني السوسيوتقنيني على أن هناك ثالثة أنواع من املهارات اليت جيب توافرها يف السلوك القيادي داخل أي منظمة مهما كان نوع
وطبيعة إنتاجها أو مردودها وهي:
أ -املهارات الفكرية أو اإلدراكية:

تشري هذه املهارات إىل القدرة على التنسيق وحتقيق التكامل والربط بني نشاطات املنظمة من خالل النظر اىل املنظمة ورؤيتها مبنظور
مشويل ،وفهم مدى اعتماد كل نشاط على اآلخر وجوانب التأثري اخلاصة بتغري أي نشاط على املنظمة ككل ( )1فمدير املدرسة التعليمية باعتباره
القائد ال بد أن يكون النموذج السلوكي الفعال الذي يتأثر به باقي أفراد املنظمة  ،فال بد أن تكون له رؤية واضحة ملشاكل املدرسة وأفكار سديدة
وأحكام صائبة وقرارات رشيدة ،وقدرته على الفهم والتحليل واستنتاج العالقات الكافية وأن يكون قادرا على التنظيم وحل املشاكل بطريقة مناسبة
وماهرا يف إدارة جلسات العمل بطريقة دميقراطية ومساعدا على تنمية التفكري أالبتكاري لدى مرؤوسيه وعامال يف حتقيق الفهم املشرتك لألهداف
املنشودة)2(.
ب -املهارات الفنية:

متثل هذه املهارات فن التعامل مع األشياء املادية والعمليات وتشري إىل املقدرة على استخدام الوسائل واألدوات ال سيما اخلاصة منها
بإجناز العمل ( )3فمدير املدرسة التعليمية مثال جيب أن يكون مطلعا على املناهج الرتبوية املقررة وملما مبختلف طرائق التدريس وقادرا على األداء
اجليد لوفائفه يف جماالت التسيري اإلداري واملايل والبيداغوجي وجماالت التكوين والتقو م حسب اجتاهات الفكر الرتبوي املعاصر اليت تناسب طبيعة
كل جمتمع ووفق املرجعية اإليديولوجية احملددة ويف حدود ما تسمح به قوانني الدولة املعمول هبا)4(.

ث -املهارات اإلنسانية:
ال ميكن إنكار ما هلذه املهارات من قيمة فالتحوالت يف جمال الفكر اإلداري أصبحت منكبه على دراسة العالقات اإلنسانية بني األفراد
واجلماعات داخل املنظمات ،وقد فهرت العديد من النظريات والدراسات اليت تشدد باالهتمام هبذا اجلانب اإلنساين داخل املنظمة وعليه ترتبط
هذه املهارات بالقدرة على التعامل والعمل مع األفراد ومجاعات العمل وقيادهتم ،باإلضافة إىل حتفيزهم وتشجيعهم على االجناز اجليد كأفراد أو
جمموعات وهذا يتطلب أيضا من املدير أن يكون قادرا على إجادة االتصال اجليد واحملافظة على مصاحل األفراد واجلماعات ،وتنمية االجتاهات
االجيابية حنو العمل واملنظمة)1(.
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إن العالقات الطيبة وحب الناس ودفئ املشاعر والرغبة يف توثيق عرى األخوة والصداقة والتودد للناس ـ نصف العقل ـ كما أن إلقاء السالم على من تعرف
وعلى من ال تعرف ،ولفاء اآلخرين بوجه طليق كلها صفات جتعل أهداف املنظمة موحدة وتسود روح التآلف واإلخاء بينهم  ،فمدراء اليوم يفتقرون إىل
العديد من املهارات فتسيريهم يكاد يكون تلقائي وبدون أي مبادرة جادة  ،بل إن مدراء اليوم ليست لديهم أدىن معرفة بالتفكري العلمي للعمل باإلضافة
كوهنم أساتذة وتكوينهم ال يؤهلهم للتسيري والتنظيم العلمي للعمل  ،وعليه ال بد من أن تكون هناك صناعة حقيقية للتنمية اإلدارية و ال بد من االهتمام
باملهارات ليست املذكورة سابقا فقط فهناك العديد من املهارات اليت جنهلها منها:
-

مهارة تنظيم وإدارة الوقت .

-

مهارة التفويض الفعال للسلطة .

-

مهارات االتصال.

-

مهارة التفاوض .

-

مهارة حل املشكالت .

كما أن هناك مهارات مستقبلية ال بد من االهتمام هبا :
-

مهارة التحليل املوقفي .

-

مهارة التحليل الوفيفي.

 مهارة تطبيق مفهوم النظام )2(.وخالصة القول أن كل هذه املهارات والصفات ال ميكن إجيادها إال يف صفة النيب حممد عليه الصالة والسالم وملن أراد االستفادة منها فليقرأ القرآن والسرية
النبوية العطرة ،فقد قيل كان خلقه القرآن ـ عليه الصالة والسالم ـ

 - /2املعلم ( :املريب أو األستاذ)
هو األستاذ أو املدرس ويسمى قدميا باملريب أو املؤدب  ،ومدرس اسم فاعل لفعل درس على وزن فعل  :مبعىن علم  ،فيقال درس البعري أي راضه .....
واألستاذ أو املدرس هو الذي يتلقى عنه الناس العلم وهو الذي يتخذ من التعليم مهنة له )1(.ومجع معلم معلمون من مهنة التعليم دون املرحلة اجلامعية ،
مدرس خترج على يد معلم كبري  ،من يسهر على الرتبية والتعليم )2(.
فوفيفة املعلم إذن ال تقتصر على تلقينه أو نقله للمعارف والعلوم واملعلومات للمتعلمني  ،بل تتعداها إىل اإلعداد الروحي واألخالقي والثقايف هلم  ،أي
مبعناها الواسع املسامهة يف بناء شخصية التلميذ جبوانبها املختلفة فما أخطرها من وفيفة وما أعظمها  ،إن املتقلد هلذه الوفيفة ال بد أن يدرك حقيقة أنه يف
مرتبة عالية ال حيسد عليها فاملتأمل يف قيمة العلم يدرك حقيقة أهنا مسهولية خطرية وهلذا ال بد من تبيان قيمة العلم ليدرك هذا املعلم أو األستاذ قيمة العلم
وقيمة التعليم .
 -1/2/3قيمة العلم والتعليم:

إن االحنراف القائم اليوم واحلاصل يفرض علينا إعادة النظر يف اختيار املعلم املناسب  ،فقد أدى عدم االهتمام بالعلم إىل عدم االهتمام باملعلم والتعليم
واملالحظ والغريب أن األمم واحلضارات ال تقوم إال بالعلم واملعرفة  ،فطغيان املادة وحب الدنيا والتكالب عليها أفرغ املؤسسات التعليمية من حمتواها احلقيقي
،كما أن حالة االغرتاب اليت يعيشها التالميذ اليوم اجتاه العلم واملعلم والتعليم بصفة عامة هي نتيجة للمفاهيم املغلوطة اليت نتبناها يف منظومتنا الرتبوية و
القيمية ،ولذا وجب علينا الوقوف بروية لتصحيح هذه املفاهيم والقيم وإعادة النظر فيها  ،علينا أن نبني قيمة العلم والتعليم واملعلم ألبنائنا  ،فاستغالل كل
الوسائل واملناهج اإلعالمية أو التعليمية واجب يفرضه علينا واقعنا اخلطري واملزري يف نفس الوقت .

كما أن املعلم عليه أن يعيد النظر يف وفيفته اليت تعترب أخطر الوفائف على وجه املعمورة  ،فقد قال رسول هللا عليه وسلم ":إمنا بعثت معلما "،
وقد شدد هللا سبحانه وتعاىل على العلماء وأعطاهم مكانة عالية فقال ":إمنا خيشى هللا من عباده العلماء "....وقال أيضا  ":يرفع هللا الذين آمنوا
منكم والذين أوتوا العلم درجات "....وقال  ":هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون  "....الزمر اآلية  . 9وهناك آيات كثرية تدل على
فضل العلم " ،فمن يرد هللا به خري يفقه يف الدين ويلهمه رشده" صحيح  .فالعلماء هم ورثة األنبياء ومعلوم أنه ال رتبة فوق النبوة و ال شرف فوق
شرف الوراثة لتلك الرتبة  ،فاملعلم يستغفر له كل ما يف السموات واألرض حىت احليتان يف البحار واحمليطات ،فأي وفيفة أو منصب من تشتغل
مالئكة السموات واألرض باالستغفار له < فاحلكمة تزيد الشريف شرفا وترفع اململوك حىت يدرك مدارك امللوك> ضعيف  ،وقال صلى هللا عليه
وسلم<:أفضل الناس املؤمن العامل الذي إذا احتيج إليه نفع وإذا أستغين عنه أغىن نفسه> ضعيف،رغم ضعف هذه األحاديث أال أهنا تبني قيمة
العلم.
أما قيمة التعليم فهو نقل املعارف من جيل إىل جيل للحفاظ على صريورة احلياة واحلفاظ على تراث األمم  ،وهلذا ال بد من أجياد املعلم املناسب
لنقل هذه املعارف والعلوم إىل الناشهة  ،فعلينا االهتمام أوال باملعلم من مجيع اجلوانب املادية واملعنوية كتحسني فروفه االجتماعية والنفسية والروحية
لكي يتسىن له إجياد أحسن الطرق العلمية  ،فطريقة التعليم ال بد أن يكون فيها املعلم مقام التكرار من غري مناقشة أو بيان تعليل القضية حيث
أن الربهان املنطقي مما ميجه عقله ،وأن يكون املعلم عندما يعرض املادة،أن يكون الطرح بديعا يف أسلوب مجيل قد اختذ الطرق البيانية من بيان
واضح إىل أوضح ،حبيث يتكيف البيان بأساليب كثرية حىت يوصل املعىن إىل ذهنه من غري مساجة وتعقيد ومنافرة أو استغراب أو امشهزاز ،وحيسن
أن تقع اسرتاحة بني كل درس ودرس مع االشتغال بألعاب يسرية حىت يروح على ما يف نفسه عندما يأيت الدور الثاين الستعادة نشاطه  ،ويطلب
من املعلم أن يستعني على اختاذ الطريقة يف ضمن تعليمه حىت ال ميجه تالميذه ،وأن ال يرفع صوته خالف املعتاد أو إفهار احلركات الغريبة اليت قد
تشغل التلميذ من الدرس واإلصغاء ،وينبغي على اآلباء أن ال يضغطوا على أألبناء يف تلك الفرتة اليت يكل فيها الذهن )1(.

 -2/2/3دور املعلم ووظائفه:
ذكر أبو حامد الغزايل يف كتابه إحياء علوم الدين أن من اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرا عظيما وخطرا جسيما ،وهلذا وضع العديد من اآلداب
والوفائف منها:
 -/1الشفقة على املتعلمني (التالميذ) وأن حيسن معاملتهم وجياريهم جمرى يثيبه لقول الرسول  :صلى هللا عليه وسلم  <:إمنا أن لكم مثل
الوالد لولده>  .حسن (صحيح)  ،فحق املعلم أعظم من حق الوالد ،ذلك ألن العلم ينقذ التلميذ من نار اآلخرة يف حني الوالد هو سبب
وجودهم يف هذه الدنيا ،ويشرتط أبو حامد الغزايل أن يقرتن العلم الدنيوي بالعلم األخروي ،ذلك أن العلم الدنيوي < هو هالك وإهالك > .
 -/2القدوة احلسنة وهي االقتداء بالنيب صلى هللا عليه وسلم.
 -/3تقد م النصح واإلرشاد للتالميذ .

 -/4األمر باملعروف والنهي عن املنكر واليت أصبحت معضلة هذا الزمان ،فاملعلم ال يستطيع أن ينصح لنفسه أو لغريه بأن يزجر املتعلم عن
سوء األخالق وليس ذلك عن طريق التعريض أو التوبيخ بل عن طريق الرمحة.
 -/5حث التالميذ باألخذ على كل ما ينفعهم من العلوم دون تفضيل علم على آخر أو مدرس على آخر.
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 -/6أن يقتصر باملتعلم عل ى قدر فهمه فال يلقي إليه ما ال يبلغه فينفره عقله أو خيبط عليه عقله  ،إقتداء يف ذلك بسيد البشر صلى هللا
عليه وسلم حيث قال < :حنن معاشر األنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازهلم ونكلمهم على قدر عقوهلم > .ضعيف.
 -/7أن ال يقدم للتالميذ إال اجللي الالئق من العلوم وأن ال يبخل عنه مبعلومة مهما كانت قيمتها.
 -/8أن يكون املعلم عامال بعلمه ،فال يكذب قوله فعله ألن العلم يدرك بالبصائر والعمل يدرك باألبصار أرباب األبصار أكثر)1(.>...

ويتفق املربون وقادة الفكر والعلماء على أن املعلم هو العنصر األساسي الذي بدونه ال ميكن ألي نظام تربوي أن يؤدي دوره على الوجه األكمل ،
فاملعلم هو العنصر الفعال يف العملية الرتبوية وبإخالصه وفاعليته ومدى استعداده إىل املزيد من النمو يف مهنته وقدرته على اإلبداع وبرغبته يف
التطور والتجديد يستطيع أن حيقق للنظام الرتبوي ما خيطط له من أهداف  ،يرى كيين أن كفاءة املعلم اجليد وفاعليته يف التدريس ينبغي أن تقاس
مبدى قدرته على تأدية األدوار تأدية ناجحة )2(.وخيلص عبد الرمحن صاحل األزرق نقال عن أمال صادق وفؤاد أبو خطب األدوار اليت يشرتك فيها
أغلب املعلمني وتتماثل فيها أغلب السلوكات املتوقعة واملواقف التعليمية كما أشار إليها السيد قرين كما يلي:
 دور اخلبري يف التدريس . دور اخلبري يف املادة . دور ممثل قيم اجملتمع وثقافته . دور املسهول عن النظام وممثل السلطة. دور العامل يف حقل النشاط املدرسي. دور قناة االتصال يف اجملتمع واجلمهور . دور املتعلم والدارس .-

دور القائم باألعمال املكتبية)1(.

كما طرح العديد من األدوار األخرى واليت أخذها من جمموعة من الدراسات العربية واألجنبية ركزت على ما يلي:
 دور املوجه لتالميذه من الناحيتني النفسية واالجتماعية . دور املوجه لعملية التعليم والتعلم . دور العامل يف مجاعة املدرسة . -دور املواطن يف اجملتمع الذي ينتمي إليه .

-

ختطيط عملية التعلم وتنفيذها وتقوميها )2(.

ــــــــــ

وحدد أميدون وآخرون جمموعة من األدوار اليت يقوم هبا املعلم داخل الصف وتتمثل يف ما يلي :
 ختطيط النشاطات الصفية . حتفيز التالميذ على التعلم . تقد م العون واملساعدة إىل التالميذ أثناء عملية التعلم. إدارة وضبط حلقات احلوار واملناقشة اجلماعية . حفظ النظام وضبط الفصل .-

القيام بعملية التقو م )3(.

 دوره كشريك ألولياء األمور يف تربية أوالدهم. دوره يف غرس القيم واملبادئ اإلسالمية السمحة يف الناشهة .ويف األخري ميكن القول أن < املعلم هو العامل الرئيسي يف هتيهة اجلو املناسب يف توجيه التالميذ وإرشادهم يف املواقف التعليمية ،وهو ليس جمرد
ملق بل يوجه ويرشد ويفهم خصائص تالميذه وحاجياهتم ويساعدهم على تكوين عادات واجتاهات ومهارات مرغوب فيها  ،ويساعدهم على
تنمية قدراهتم باإلسهام الناجح يف احلياة وهو ألصق أفراد األسرة املدرسية بالتلميذ وهو وسيلة املدرسة واجملتمع يف تربية الطفل> )1(.وتقع عليه
مسهولية صنع الناشهة وحتقيق األهداف العامة للنظام الرتبوي واجملتمع بصفة عامة.

 -3/2/3املعلم (األستاذ) ومرحلة التعليم الثانوي:
املعلم يف هذه املرحلة يسمى باألستاذ نظرا للمرحلة احلرجة اليت مير هبا التلميذ ،أو ما يسميه البعض مبرحلة املراهقة ،فأستاذ التعليم الثانوي هو
الشخص املكلف بتدريس املواد العامة والتكنولوجية والرتبية البدنية والفنية يف مؤسسات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،ويقوم خبدمة أسبوعية
مدهتا ( )18ساعة ’ ويتم توفيفه من بني الطلبة واألساتذة املتخرجني من املدارس العليا لألساتذة احلاصلني على الليسانس يف التعليم ،كما يوفف
عن طريق املسابقة على أساس االختبارات من بني املرشحني احلاصلني على شهادة الليسانس يف التعليم العايل أو شهادة مهندس يتوىل القيام بعدة
مهام ونشاطات نتناوهلا يف ما يلي:

أ -نشاطات أستاذ مرحلة التعليم الثانوي :

تتمثل أساسا مهنة التعليم الثانوي يف تربية التالميذ وتعليمهم وتوجيههم وحسب القرار رقم153 /املؤرخ يف 1991/02/26والذي حيدد مهام
أساتذة التعليم األساسي والتعليم الثانوي حيث حدد له نشاطات بيداغوجية وأخرى تربوية تتمثل يف ما يلي:
 -/1النشاطات البيداغوجية :تتمثل يف ما يلي:
 التعليم املمنوح للتالميذ .
 العمل املرتبط بتحضري الدروس وتصحيحها وتقييمها.
 تأطري التدريب واخلرجات الرتبوية.
 املشاركة يف عمليات التكوين املختلفة.
 يقوم مبنح التالميذ املعارف واملعلومات اليت يتضمنها الربنامج الرمسي واملخصص له ضمن املواقيت الرمسية الواجب التقيد هبا بصفة قانونية
وكاملة.
 يتوىل اختيار مواضيع الفروض واالختبارات وتصحيحها وهو املعين هبا مباشرة يف حاالت خاصة تقررها جمالس التعليم أو جمالس
األقسام.

 يتوىل تقييم نتائج التالميذ من حساب للمعدالت وكذا تسجيل املعلومات اليت يتحصل عليها التالميذ يف املراقبة املستمرة والفروض
واالختبارات ،مع تسجيل املالحظات النوعية على الوثائق ( الكشوف وبطاقات املتابعة والتوجيه.)...
 يلزم باملشاركة يف عمليات التكوين وحتسني املستوى وجتديد املعلومات اليت تنظمها وزارة الرتبية سواء كمستفيد أو كمؤطر مبا يف ذلك
العمليات اليت تربمج أثناء العطل املدرسية .
 تدخل مشاركة األستاذ يف األنشطة املتعلقة باالمتحانات واملسابقات اليت تنظمها السلطات من حيث إجرائها وحراستها وتصحيحها
وإحائها يف الواجبات املهنية املرسومة هلم.

 -/2النشاطات الرتبوية:
يقوم األستاذ ويساهم بصفة فعلية يف ازدهار اجملموعة الرتبوية ويف تربية التالميذ وإعطاء املثل مبا سيأيت:
 املوافبة واالنتظام يف احلضور والقدوة والسلوك . املشاركة يف النشاطات الرتبوية واالجتماعية ( .احلياة املدرسية) االهتمام بكل ما من شأنه ترقية احلياة يف املؤسسة . يكون مسهول عن مجيع كل التالميذ احلاضرين واملوضوعني حتت سلطته املباشرة يف القسم طيلة املدة اليت يستغرقها الدرس الذييكلف بإلقائه يف إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرمسي.
 يكون مسهول عن انضباط التالميذ املوكلني إليه ( الفوج مثال) وعلى أمنهم  ،ويلزم التكفل هبم من بداية احلصة إىل هنايتها )1(.وتنظم عالقة األساتذة بعضهم ببعض من خالل التنسيق والتشاور (جمالس التنسيق و جمالس التعليم) وذلك بتعيني أستاذ رئيس قسم حسب القرار
الوزاري :رقم  /177 /واملؤرخ يف التاريخ ،1991/2/26 /والذي يقوم مبا يلي:

 التنسيق بني األساتذة الذين يدرسون يف القسم الواحد وتنشيط التفكري اجلماعي يف املشاكل اليت يالقيها التالميذ واألساتذة داخلالقسم .
 املشاركة يف خلق جو مالئم حيفز التالميذ على بذل اجلهد املتواصل ويدفع األساتذة إىل تقد م عمل ناجح. التنظيم األفضل للتعاون داخل القسم لتحقيق جناعة أكرب لعمل األساتذة. إقامة اجلو املناسب والكفيل بتحسني قدرات التالميذ)2(.باإلضافة إىل أستاذ رئيس قسم مت تعيني أستاذ مسهول على املادة وفق القرار  174و املؤرخ يف  ،1991/2/26 /الذي حيدد مهامه والذي
يدخل كذلك يف إطار التنسيق والتعاون والتشاور بني أساتذة املادة الواحدة من خالل:
 تنظيم التشاور بني أساتذة املادة الواحدة . التأكد من تطابق الطريقة الرتبوية املتبعة مع األهداف والربامج والتوجيهات الرمسية املتعلقة بتدريس املادة. املساعدة على اقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات الضرورية إلعطاء ناجح واستعماهلا بصفة عقالنية.ـــــــــــــــ ـ

 العمل على انسجام املقاييس واملناهج والكيفيات فيما يتعلق مبراقبة عمل التالميذ وتقييمه وتنقيطه. اقرتاح ترتيب األنشطة بكيفية منسجمة قصد االستغالل العقالين للتوقيت األسبوعي املخصص للمادة. تنفيذ اإلجراءات الضرورية اليت يتطلبها العمل املشرتك بني املواد . يشارك يف تنظيم األنشطة الرتبوية املكملة للمادة اليت يقوم هبا واليت تتمثل يف املخرجات  ،ويف إنشاء النوادي وتنشيطها ويف اجمللة أوالنشرة الداخلية واملعرض وتكوين اجملموعات الوثائقية ،و أي نشاط تربوي أو وثائقي يرمي إىل تنمية حب االطالع وتشجيع روح
البحث وبعث جو التنافس يف املؤسسة .
 يعقد األساتذة املسهولون عن املواد اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم  ،وجيتمعون حتت رئاسة مدير املؤسسة مرة يف الشهر .ورغم هذه املهام اليت حددها املشرع اجلزائري بالنسبة ألستاذ التعليم الثانوي إال أهنا غري كافية فيما خيص إنعاش املناخ املدرسي واحلياة املدرسية
خاصة يف خضم اإلصالحات اجلديدة  ،فما موقع أستاذ التعليم الثانوي يف هذه املرحلة اجلديدة ؟ وما هي املتغريات اليت حتدث يف فل احلراك
السياسي واالجتماعي والرتبوي اجلديد ؟

ب -/أستاذ التعليم الثانوي يف ظل اإلصالحات اجلديدة:
جاء يف خطاب لرئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يف قصر األمم يوم  2000/5/13مبناسبة تنصيب اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة
الرتبوية قوله <:إن الصرح الذي أنتم مقبلون على بنائه يرتكز برمته على املدرس و األستاذ  ،وال منا

من التأكيد على هذا وتسمية األشياء

بأمسائها ذلك أن املعلم حيتل مكانة مركزية يف صلب املنظومة الرتبوية ويضطلع فيها بدور رئيسي ال ميكن االستغناء عنه  ،كما أن نوعية التعليم
ومستوى التكوين يتوقفان أوال وقبل كل شيء على كفاءة املعلمني وضمريهم املهين وكذا على شيمهم ومؤهالهتم البداغوجية ،أن الدور الذي يؤديه
أستاذ التعليم الثانوي العام والتكنولوجي فرض واقعا معينا جعل وزارة الرتبية واجلهاز التنفيذي يراجعون أنفسهم ويعيدون النظر يف وضعية األستاذ ،
فاإلصالحات ال بد أن متس مجيع جوانب احلياة لدى املعلم أو األستاذ ال جانب دون آخر  ،صحيح أن الوزارة بذلت جهدا كبريا يف جتهيز
املؤسسات وتوفري كل املوارد املادية إال أهنا أمهلت جوانب أخرى تتعلق بظروف العمل االجتماعية والنفسية واملادية للمعلم أو األستاذ  ،وهلذا فهر
نوع من الوعي لدى الطبقة العمالية يف جمال الرتبية تدعو إىل حتسني الضر وف االجتماعية لألستاذ واملعلم  ،حيث مت إنشاء النقابات واالحتادات
وتبنت العديد من الوسائل املشروعة لتحقيق وحتسني هذه املطالب( اإلضرابات واالعتصام واالحتجاجات واملناقشات وعقد االجتماعات
واجللسات. ).....
أن املقاربة بني حتسني الضر وف االجتماعية للعمل وبني مصري أبنائنا تقتضي منا الوقوف مع أنفسنا وتقييم الوضع اليوم  ،هذا الوضع الذي ال
ينبهنا خبري ألن نظرة األستاذ اليوم تغريت فكثرة اإلضرابات من جهة وتعنت الوصاية من جهة أخرى يف حتقيق هذه املطالب جعل التلميذ بني فكي
كماشة ،إننا نعيش من أجل أبنائنا وإننا لنتعب من أجل تنشهتهم فكيف بنا حنطم مستقبلهم وأحالمهم وآماهلم  ،فعلى هذه األطراف إعادة
النظر يف أطروحاهتم وعليهم أن ال ينحرفوا عن األهداف العامة اليت سطرهتا فلسفة الرتبية والنظام الرتبوي بصفة عامة.
ـــــــــــ

ج -حتسني ظروف العمل للمعلم( األستاذ):
املالحظ كما سبق أن اإلصالحات يف جمال الرتبية والتعليم اقتصرت على جوانب معينة دون جوانب أخرى  ،سوف نتطرق إليها اآلن موضحني
أنه ال بد من وجود تكامل بني هذه االصطالحات  ،فاجلوانب اليت مستها اإلصالحات اقتصرت على ثالثة حماور هي:
 -/1إصالحات مست اجلانب البيداغوجي :وقد مس هذا اجلانب العديد من العمليات واألنشطة مثل:
 إصالح الربامج التعليمية.-

إعداد جيل جديد من الكتب املدرسية )1(.

 استعمال الرتميز الدويل يف العلم الدقيقة والتجريبية وإدخال املصطلحات العلمية بلغة مزدوجة ابتداء من مرحلة التعليم املتوسط . إعادة تأهيل شعب االمتياز يف الرياضيات األساسية وتقنيات الرياضيات والفلسفة. تعديل برامج الرتبية اإلسالمية والرتبية املدنية. -إعادة تأهيل تدريس التاريخ والفلسفة يف مجيع املستويات .

 إعادة تأهيل الرتبية البدنية والرياضية وتكريس طابعها اإللزامي على مجيع التالميذ . تعزيز تدريس اللغة العربية. ترقية وتطوير تدريس األمازيغية . إدخال تدريس اللغة الفرنسية يف السنة الثانية من التعليم االبتدائي . إدخال تدريس اللغة االجنليزية يف السنة أوىل متوسط . إعداد وتنفيذ اسرتتيجية حملو األمية يف صفوف الكبار .-

تعميم استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلديدة)2(.

 -/2إرساء منظومة متجددة لتكوين وحتسني مستوى التأطري البيداغوجي واإلداري:
خيص هذا اجلانب من اإلصالحات تكوين وتدريب املعلمني واألساتذة وهو يشمل ما يلي:
 تكوين معلمي مرحلة التعليم االبتدائي يف مدة ثالث سنوات بعد شهادة البكالوريا وذلك على مستوى معاهد تكوين وحتسنيمستوى املعلمني .
 تكوين أساتذة مرحليت التعليم املتوسط والتعليم الثانوي العام على مستوى املدارس العليا لألساتذة . تكوين أساتذة التعليم الثانوي التكنولوجي على مستوى املدرسة العليا ألساتذة التعليم التقين . إعادة بعث مسابقة التربيز. إعداد خمطط وطين لتحسني وترقية مستوى التأطري .-

إعادة تأطري األسالك التعليمية)3(.

ـــــــــ

 -/3إعادة التنظيم الشامل للمنظومة الرتبوية:
ويشمل ما يلي:
-

التعميم التدرجيي للرتبية ما قبل املدرسية لفهة األطفال البالغني من العمر مخس سنوات.

-

ختفيض مدة التعليم يف املرحلة االبتدائية من ستة سنوات إىل مخس سنوات.

-

متديد مدة التعليم يف املرحلة املتوسطة من ثالثة سنوات إىل أربع سنوات.

-

إعادة تنظيم مرحلة التعليم ما بعد اإللزامي يف ثالثة فروع كما يلي:

أ -التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

ب -التعليم التقين واملهين والتكوين.
ت -التعليم العايل.
-

إضفاء الطابع القانوين على مدارس التعليم التابعة للقطاع اخلا

)1(.

واملالحظ أن هذه اإلصالحات متس فقط اجلوانب التقنية والتنظيمية للمنظومة الرتبوية  ،يف حني هناك جوانب أخرى متس كما قلنا فروف العمل املادية
واملعنوية لكل أستاذ( أجور ـ ترقيات ـ خدمات  )....هذه البنود الثالثة اليت طرحتها العديد من النقابات يف الساحة اليوم وأصبحت هي جوهر النزاع بينها
وبني الوصاية  ،لقد انعكس هذا الصراع على مردود التالميذ وال اقصد هنا نتائج التالميذ بل أقصد اجلانب املعريف ( من قدرات ومهارات واستعدادات )
والذي أثر سلبا على تكوين التلميذ املعريف والتحصيلي  ،بل أدى ذلك اىل فهور العديد من املشكالت واآلفات يف اجملال الرتبوي مثل االغرتاب والغش
والالمباالة والعنف املدرسي واحنراف األستاذ عن وفيفته احلقيقية والتسيب وسوء التسيري.

 -4/2/3خصائص ومسات املدرس( األستاذ) الناجح:
أوضحت الكثري من الدراسات والبحوث العلمية إىل أن هناك خصائص أساسية وهامة للمدرس الناجح  ،منها ما يتعلق باجلانب املعريف ومنها ما يتعلق

باجلانب اجلسمي والنفسي  ،فضال عن اجلوانب االجتماعية واألخالقية  ،خاصة اجلوانب الشخصية االجيابية  ،فقد أكدت دراسة (أكسرتوم) ودراسة (سور)
أن مسات املعلمني الشخصية االجيابية املتميزة انطبعت على السمات الشخصية لتالميذهم  ،فاخلصائص الشخصية العالية للمعلمني واملناخ االنفعايل املوجب
الذي أوجده مع تالميذه )2(.ومن أهم اخلصائص والسمات اليت يتصف هبا املعلم أو املريب ما يلي:
-

حب املهنة وإميان املدرس برسالته.

-

الثقة بالنفس .

-

الشخصية القوية والشعور باملسهولية.

-

الروح اجلماعية.

-

العدالة يف التقو م .

-

النضج اجلسمي والعقلي واالنفعايل.

-

التفاؤل واحليوية والنشاط واالنتظام .

-

امليل إىل التطوير يف جمال ختصصه.

-

الصرب والتحمل والدقة.

-

التأهيل العلمي والرتبوي.

-

السالمة من العاهات والعيوب اجلسمية)1(.

ويضيف أستاذ علي راشد مسات وخصائص أخرى هي :
-

التمييز يف أساسيات الثقافة العامة املتنوعة.

-

القدوة احلسنة أو النموذج للطلبة.

-

التوافق النفسي وامتالك صحة نفسية جيدة.

-

القدرة اللغوية والطالقة والذكاء.

-

املشارك يف حل مشكالت الطلبة.

-

رسوخ اجلانب العقائدي اإلمياين)2(.

وعلى هذا األساس جيب أن يكون املعلم أو األستاذ ملما مبا يلي:
-

املادة الدراسية اليت يقوم بتدريسها والتحكم يف معارفها.

-

أساليب التقو م وأدواته.

-

اخلصائص العمرية للتالميذ واحتياجاهتم ومتطلباهتم يف تلك املرحلة .

-

العمل على تطوير املنهاج وأساليب تقوميه.

-

متتبع لكل ما هو جديد يف ميدان عمله.

-

العمل على حتسني أدائه وجتديد معلوماته من وقت آلخر .

-

أن يكون مرنا متكيفا مع طبيعة قسمه وعليه أن يراعي تكوين عالقات حسنة مع كل املتعاملني الرتبويني .

-

الوعي بدور املؤسسة يف اجملتمع ومشكالت البيهة )3(.

وبناء على هذا فإنه من واجب املعلم التحلي ببعض هذه الصفات أمام تالميذه فهو ميثل القدوة احلسنة هلم  ،فالتلميذ ميكنه أن يقرر أن هذا األستاذ جيد أم ال ،
فضعف التحصيل وكثرة التغيبات والالمباالة والعنف املدرسي بأنواعه هي حمصلة لعدم اختيار املعلم أو األستاذ هلذه املهنة النبيلة واليت أعتربها أخطر مهنة على وجه
األرض  ،وعليه وللتحلي بالصفات النبيلة ال بد من ممارسة هذه األخالق أمام التالميذ ليتحلوا هبا  ،يقول أحد الشعراء :
إذا املعلم ساء احلظ بصرية * جاءت على يده البصائر حوال.
لذا البد من التحلي ببعض املهارات اليت متكن املعلم أو األستاذ من أجل التكيف ومواكبة املوقف التعليمي ومن هذه املهارات ما يلي:

 - /1املهارات املعرفية:
إن الضعف احلاصل اليوم لدى املعلم أو األستاذ مل يعد سرا  ،فاملعلم املتخرج من املعا أو من اجلامعات يعتقد أن تكوينه قد مت وكمل ،وهو هبذا يرتكب خطها كبريا
باعتقاده هذا فاملؤسسة كنسق مفتوح تستقبل الكثري من املدخالت ( معلمني وأساتذة وموففني) ال خيضعون إىل مقاييس موضوعية عند التوفيف  ،فاملالحظ اليوم
هو غياب املقاييس واملعايري اليت تضبط وحتدد إجراءات وشروط توفيف هذه الفهة من املوففني بكيفية عقالنية ومستقرة وخارج مربر الضغوط امليدانية اليت فل
املسهولون يتذرعون هبا منذ االستقالل  ،كما أن الطالب املتخرج من اجلامعة اليوم يفتقر إىل الرصيد املعريف الكايف الذي ميكنه من تغطية كل عيوبه أثناء تأدية هذه
الرسالة ،وهلذا فهو حيتاج إىل سياسة عقالنية يف جمال التوفيف أو يف جمال التدريب والتكوين وحنن ويا لألسف نفتقد للكثري من القيم للسيطرة على رغباتنا ونزواتنا
،وهلذا تلجأ الدولة إىل دورات للرسكلة والتكوين امل ستمر حماولتا رفع اجلانب املعريف للمعلم أو األستاذ ،ولو يف اجلانب املعريف املدرسي كما أن مشكلة الرتقية واختيار
املعايري األنسب تطرح العديد من املشكالت فلم يتم االتفاق حول معايري الرتقية والتصنيفات اخلاصة بعمال الرتبية  ،فال أحد ينكر ما هلذه الفهة من مكانة خاصة
لدى الرأي العام هذه املكانة اليت بدأت تتدهور حالتها وقدسيتها اليت أصبحت يف كثري من األحيان عندنا يف اجلزائر  ،مكانة من ال مكانة له ومهنة من ال مهنة له
ال يتورع أحد يف توجيه أحط االنتقادات ملمتهنيها يف اجلرائد واملنتديات واملقاهي بل واملظاهرات.

واملالحظ اليوم أن هذا الوضع انعكس متاما على معنويات اجلميع وعلى العالقات اليت تربط أطراف العملية الرتبوية مجيعا ،وراح ضحية هذا الوضع التلميذ
الذي تأثر أكثر من غريه حيث أصبح يوجه االنتقادات ملعلمه وأستاذه بل تعدت هذه االنتقادات إىل العنف اللفظي واملعنوي ويف بعض األحيان العنف
اجلسدي ،فتحطيم املنظومة القيمية للمجتمع اليوم افرز العديد من االختالالت مست كل اجلوانب واجملاالت  ،وعليه فال بد على املعلم أو األستاذ أن يدرك

حقيقة أنه صانع األجيال وأنه صاحب رسالة فقد كاد املعلم أن يكون رسوال.

 -/2املهارات الفنية:
أي أن يكون املعلم أو األستاذ تقنيا يف جمال ختصصه فاملهارات الفنية مثل التخطيط السليم للدروس وحتليل األهداف من حيث الفهة واملستوى ،حيث

تساعد هذه املهارات يف اختيار أنسب طرق التدريس والوسائل التعليمية وكذلك بناء اختيار أساليب التقو م املناسبة للعمل الرتبوي)1(.

 -/3املهارات اإلنسانية:
يتجه الفكر السوسيوتقين إىل االهتمام باجلوانب اإلنسانية اليت تعترب اإلنسان هدف وغاية يف نفس الوقت  ،وهلذا اجته الفكر بعد ما كان االهتمام منصبا
بالتنظيم العلمي للعمل والبيهة االجتماعية للعمل إىل الرتكيز أكثر على اإلنسان باعتباره طاقة متجددة ال تضمحل مبرور الزمان واملكان  ،وهلذا اهتمت
الدراسات والبحوث والنظريات كمدرسة العالقات اإلنسانية واملدرسة السلوكية والتقنية بكل ما يتصل باإلنسان  ،من حتسني للبيهة االجتماعية واحلوافز املادية
واملعنوية والروح املعنوية وغريها من العوامل اليت تساعد على حتسني املردود واإلنتاج .
واملدرسة كبيهة عمل ال ختتلف كثريا عن باقي املؤسسات فهي تتكون من موارد مادية وموارد بشرية يؤثر بعضها يف البعض اآلخر من حيث السلوكات املتوقعة
من أفرادها  ،فكل طرف من أطراف العملية الرتبوية له دور فعال يف حتقيق أهداف املؤسسة واستمراريتها  ،فاملعلم أو األستاذ مثال عليه أن يكون على علم
بطرق االتصال الفعال وأساليبه  ،وأن يعمل على خلق جو من العالقات اإلنسانية اإلجيابية تدفع بالتلميذ إىل استعمال كل طاقاته وإمكاناته لتطوير مستواه ،
وكذا مساعدته على ختطي كل املشاكل والصعوبات اليت يواجهها أثناء متدرسه وذلك بفتح قنوات االتصال واحلوار والنقاش اهلادف القائم على أساس متني
من احلب واالحرتام املتبادل والثقة بينه وبني باقي زمالئه و األساتذة واملوففني واملتعاملني اآلخرين.
إن نظرية احلكمة اليوم تفرض علينا اليوم أن يكون املدرس حكيما يف تعامله مع اآلخرين ( التلميذ ـ اإلدارة ـ األولياء ) فقد قيل أن الدين املعاملة وأن الدين
أيضا النصيحة فوفيفتنا حنن اليوم هي وفيفة النصح واإلرشاد ليس إال قال هللا تعاىل لنبيه الكر م  <:عليك البالغ وعلينا احلساب >....وقال أيضا <:
وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني  >...واألستاذ أو املعلم الكفء عليه أن يتميز بالعلم واحلكمة يف أداء وفيفته وليست الكفاءة فقط  ،فما نعيشه اليوم
من تدهور يف املعامالت ( قيمة العلم واملعلم واملتعلم ) والصورة الغامضة اليت وصلت إليها الرتبية والتعليم ترجع يف األساس إىل ضعف يف املنظومة القيمية اليت
أصبحت ت عاين الكثري من االختالالت  ،فاختالط املفاهيم لدى الكثري من املتعاملني جعل الرتبية والتعليم غري وفيفية وذلك لالحنراف احلاصل يف القيم ،
فاملعلم أو األستاذ الذي ال يركز يف وفيفته ال ميكنه نقل الرتاث أو العلم واملعرفة إىل الناشهة  ،عليه أن يكون صاف الذهن والسريرة  ،فاملعلم واألستاذ اليوم ال
يفكر سوى يف حتسني فروف معيشته وعمله لذا على اجلهات الرمسية أن تدرك هذه احلقيقة وتوفر اإلمكانات الالزمة لذلك.
ــــــــ ـ

 - /3املتعلم(:التلميذ)
املتعلم أو التلميذ اسم للطفل يف مرحلة تعليمية معينة يطلق عليها مبرحلة التعليم اإللزامي وتشمل ( التعليم االبتدائي والتعليم املتوسط  ،ومرحلة التعليم غري اإللزامي
ويطلق عليها مبرحلة التعليم الثانوي  ،وحبثنا هذا يقتضي حتديد املرحلة حتديدا علميا دقيقا وهلذا فاملرحلة التعليمية املعنية يف حبثنا هذا هي مرحلة التعليم الثانوي ،
وذلك العتبارات عديدة منها أن التلميذ يف هذه املرحلة يقتضي عناية كبرية كونه مير مبرحلة حرجة تسمى يف علم النفس مبرحلة املراهقة  ،وهي مرحلة هيجان
للعواطف واملشاعر تقتضي منا وضع ضوابط  ،ولقد اهتم علماء النفس مبراحل تطور ومنو الطفل اهتماما كبريا بل وأطنبوا يف البحث والتحليل  ،ووضعوا العديد من
املراحل اليت مير هبا الطفل وال ضري أن نتطرق إىل هذه املراحل وذلك ملعرفة العوامل اليت تؤثر يف منوه.

 -/1العوامل املؤثرة يف منو الطفل:
يف حقيقة األمر يولد املولود على الفطرة فهو كالورقة البيضاء اليت نكتب عليها ما نشاء  ،وهلذا يتأثر املولود بالعديد من العوامل أمهها:
 -/1/1العوامل الوراثية :وهي انتقال السمات من الوالدين إال أوالدمها  ،ومتثل الوراثة كل العوامل الداخلية اليت كانت موجودة منذ بدء احلياة أي منذ
اإلخصاب  ،وهلذا قيل أن العرق دساس .
 -/2/1العوامل البيئية :يقصد هبا كل العوامل اليت تؤثر تأثريا مباشر أو غري مباشر على الفرد  ،منذ أن مت اإلخصاب وحتددت العوامل الوراثية  ،وتشمل البيهة
هبذا املعىن العوامل املادية واالجتماعية والثقافية واحلضارية احمليطة بالطفل )1(.
 -/3/1الغدد :تؤثر الغدد وإفرازاهتا بصورة واضحة يف عملية النمو  ،وأن التوازن يف إفرازات الغدد جيعل من الفرد شخصا سليما نشطا ويؤثر تأثريا حسنا
على سلوكه بصفة عامة  ،كما تؤدي اضطرابات الغدد إىل املرض النفسي وردود الفعل السلوكية املرضية  ،كذلك يزيد اضطراب الغدد يف حدة السمات
النفسية العادية للفرد .
 -/4/1الغذاء :يتأثر منو الفرد بنوع وكمية غذائه حيث يؤدي نقص الغذاء إىل الضعف والوهن واهلزال  ،وضعف الفرد يف مقاومة األمراض كما يؤدي
نقص ونوع الغذاء إىل الضعف العقلي الذي ينعكس على األداء ألتحصيلي أو الرتبوي باإلضافة إىل ضعف يف الشخصية.
 -/5/1النضج والتعلم :قلنا أن ضعف الغذاء يؤدي اىل ضعف يف القدرات العقلية والنفسية لدى الطفل  ،وعليه يتفاعل كل من النضج والتعلم ويؤثران معا يف
عملية النمو ومها مرتابطان  ،وكالمها ضروري وهام للنمو فال منو بال نضج وال منو بال تعلم  ،فمثال الطفل ال يستطيع أن يتكلم إال عن طريق نضج جهازه الكالمي
وإال إذا تعلم الكالم)2( .
 -/2مراحل منو الطفل :مير الطفل ( التلميذ) عادة بالعديد من املراحل اليت أتفق عليها العلماء وقد حددت هذه املراحل مبرحلة احلمل والرضاع والطفولة والشباب
والشيخوخة وهناك العديد من التصنيفات األخرى املعتمدة من طرف العلماء  ،فلقد خلق هللا اإلنسان من ساللة من طني ومساه آدم ألنه من أد م األرض مث جعل
نسله من نقطة مائية من صلب رجل فتستقر يف رحم املرأة  ،وهلذا يرى العلماء الشرعيون أن مراحل النمو لدى الطفل تبدأ باختيار الرجل للمرأة وفق مقاييس

حقيقية ( الزواج)  ،هذه األسس اليت ستساهم يف بناء شخصيته بناءا سليما يقول هللا تعاىل  { :ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني مث جعلناه نطفة يف قرار
مكني مث خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة فخلقنا املضغة عظاما فكسونا العظام حلما  ،مث أنشأنه خلقا آخر فتبارك هللا أحسن اخلالقني}()3
() 1د/مشيل ديابتيه ونبيل حمفوظ  :سيكلوجية الطفولة،دار املستقبل للنشر والتوزيع،عمان األردن،1984،ص16:
( )2نفس املرجع ،ص16 :
( )3املؤمنون  :اآلية 14

والتعبري القرآين جيعل النطفة طورا من أطوار النشأة اإلنسانية تاليا يف وجوده لوجود اإلنسان ،وهي حقيقة عجيبة تدعو إىل التأمل فهذا اإلنسان الضخم خيتصر
ويلخص بكل عناصره وبكل خصائصه يف تلك النطفة  ،كما يعاد من جديد يف اجلنني وكي يتحدد وجوده عن طريق ذلك التلخيص العجيب  ،ومن النطفة إىل
العلقة حينما ميتزج خلقة الذكر ببويضة األنثى وتعلق هذه جبدار الرحم تتغذى بدم األم  ،ومن العلقة إىل املضغة حينما تكرب العلقة وتتحول إىل قطعة من دم غليظ
 ،وتأيت مرحلة العظام فمرحلة كسوة العظام باللحم  ،مث كانت النشأة األخرى .
فجنني اإلنسان يشبه جنني احليوان يف أطواره اجلسدية  ،ولكن جنني اإلنسان ينشأ خلقا آخر ويتحول إىل تلك اخلليقة املتميزة املستعدة لالرتقاء  ،وليس هناك من
خيلق سوى هللا تعاىل فتبارك هللا الذي أودع فطرة اإلنسان تلك القدرة على السري يف هذه األطوار وفق السنة اليت ال تتبدل وال تنحرف وال تتخلف على أدق ما
يكون النظام)1(.وهكذا تتواىل مراحل النشأة ومير اإلنسان من فلمة إىل أخرى ( فلمات ثالث) من فلمة الرحم إىل فلمة الدنيا وهو يصرخ ويستغيث إىل فلمة
القرب.
 -/1ظلمة الرحم  :فقد أهتم العلماء هبذه الظلمة اليت حتدد مسار ومستقبل اجلنني النفسي واالجتماعي واألخالقي  ،فاجلنني يرتبط بأمه بواسطة احلبل السري وعن
طريقه ينقل إىل اجلنني املواد الك يماوية اليت حيملها الدم واألكسوجني والغذاء واهلرمون واألجسام احليوية املضادة  ،وذلك عن طريق املشيمة وإن اجلهاز العصيب
للجنني ال يرتبط باألم كما أن دمه ال ميتزج بدمها ألنه مفصول عن األم بواسطة غشاء نصف ناضج  ،غري أن هذا ال يعين بأن مرحلة الرحم ال تؤثر يف منو اجلنني ،
فقد أفهرت البحوث العلمية أن أي تأثري يقع على األم ويؤثر يف دمها فإهنا سوف تؤثر يف اجلنني  ،ومن هذه انفعاالت األم كاخلوف والقلق والغضب وذلك ألن
يف هذه احلاالت تنصب يف دم األم مواد كيماوية تأيت من إفرازات الغدد الصم واهلرمون ( )2كما جيب محاية األم من مجيع األمراض وقاية للجنني .
 -/2ظلمة الدنيا :أقصد هنا يف هذا املقام بناء العالقات فهذا املولود حيتاج منذ مولده إىل املأكل وامللبس واملشرب وغري ذلك من احلاجات الكثرية وأن هذا
االعتماد على اآلخر يؤدي به إىل أن يتصل هبم ويستجيب هلم استجابات خمتلفة وعلى أساس ما يوفرونه له من حاجات  ،وكلما أزداد يف منوه واتصاله باآلخرين
أصبح من الضروري أن تكون لديه القدرة على التصرف مبا يتفق وما هو مألوف من قبل األفراد الذين يعيشون معه وهذا ما يسمى يف علم االجتماع بالتنشهة
االجتماعية  ،واليت تقوم على ثالثة عمليات مرتابطة بعضها مع البعض اآلخر  ،حيث أن اإلخفاق يف أي منها سيؤثر يف التنشهة االجتماعية للطفل وهي :
ا -/جيب أن يكون سلوك الطفل منسجما مع سلوك اجلماعة حيث أن لكل مجاعة معيار خا

وضعته لنفسها وعلى الطفل أن يعرف ذلك املعيار  ،وأن جيعل

سلوكه موافقا لذلك املعيار قال رسول هللا عليه وسلم  {:يولد املولود على الفطرة  ،فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه. }...
ب -/كل مجاعة وضعت أمناطا سلوكية تناسب جنس وعمر أفرادها  ،فهناك أمناط سلوكية للذكور واإلناث وكل حبسب عمره  ،وهناك أمناط سلوكية للكبار الذين
يقومون بعملية التنشهة االجتماعية وينبغي هلؤالء مجيعا أن يتقيدوا بتلك األمناط املختلفة .

ج -/وتتعلق هذه العملية بنمو االجتاهات االجتماعية  ،فالذكر يعترب ودودا وحمبا ‘ذا كان سلوكه حيمل اجتاهات ودية حنو اآلخرين  ،وهو عدواين إذا كان سلوكه
يعكس اجتاهات عدوانية حنو اآلخرين  ،وبعبارة أخرى فإن النتائج النهائية للتنشهة االجتماعية هي تنمية االجتاهات االجتماعية عند األطفال)3(.

ـــــــــــــــ
( -)1أنور الباز:التفسري الرتبوي للقرآن الكرمي ،ج،2دار النشر للجامعة،مصر،2007،ص ص.409-408:
( -)2إمساعيل إبراهيم خليل :الرتبية احلديثة لألطفال ،كتابنا للنشر،ط،1لبنان ،2008 ،ص.16 :
( -)3نفس املرجع :ص ص.49-48:

إن أول من يقوم بتنمية االجتاهات مها الوالدين يف البيت وذلك عن طريق معرفة الصواب من اخلطأ  ،فإذا كان الطفل يتلق القواعد األوىل للمبادئ واألخالق عن
والديه  ،فإنه يغدو لزاما عليهما إنارة الطريق أمامه وإفهامه بوضوح كل ما هو مطلوب منه حىت يشب على طاعتهما واالستقامة يف اخللق  ،وخباصة إذا كانت
أخالقيات والديه عالية ومستقيمة والعكس بالعكس،يقول أبو حامد الغزايل رمحه هللا { أعلم أن الطريق إىل تربية الصبيان من أهم األمور وأوكدها  ،الصيب أمانة
عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة وخالية من كل نقش وصورة وهو قابل لكل ما نقش ومائل إىل كل ما ميال إليه  ،فإن عود اخلري وعلمه نشأ عليه
وسعد يف الدنيا واآلخرة وشاركه يف ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب ،وإن عود الشر وأمهل إمهال البهائم شقي وهلك وكان الوزر يف رقبة القيم عليه والوايل له وقد قال

هللا تعاىل { :ياءيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا)1(. }.....
 -/3ظلمة القرب :لقد خلق هللا تعاىل بين آدم للبقاء ال للفناء  ،وإمنا ينقلهم بعد خلقهم من دار إىل دار  ،فأسكنهم يف هذه الدار ليبلوهم أيهم أحسن عمال  ،مث
ينقلهم إىل دار الربزخ فيحبسهم هناك إىل أن جيمعهم يوم القيامة  ،وجيزي كل عامل جزاء عمله مفصال  ،هذا مع أهنم يف دار الربزخ بأعماهلم مدانون ومكافؤن ،
فمكرمون بإحساهنم وبإساءهتم مهانون  ،قال هللا تعاىل {:ومن ورائهم برزخ إىل ويوم يبعثون} املؤمنون .اآلية .100:قال جماهد الربزخ احلاجز بني املوت والرجوع

إىل الدنيا  ،وعنه قال  :هو ما بني املوت إىل البعث )2( .
 -/3املدرسة والطفل:
ينتقل الطفل إىل بيهة ثانية تسمى باملدرسة  ،حيث يطلق عليه صفة التلميذ أو املتعلم فبعد ما أخذ قسطه من اآلداب العامة  ،ينتقل هذا التلميذ إىل املدرسة اليت
أصبح مركز اهتمامها وهدف نشاطها والتقاء جمهودات العاملني هبا  ،وباقي مدخالت النظام الرتبوي  ،فهي بذلك حمور العملية التعليمية وهو الفعل أي أضعف
أركان هذه العملية  ،وهو الذي يتحمل يف النهاية كافة ج هود خمططي هذه العملية إجيابا أو سلبا  ،ولكنه يف نفس الوقت أقوى هذه األركان مجيعا  ،باعتبار أن

جناحه يعين جناح العملية الرتبوية كلها وفشله يعين فشلها )2(.
ومردوده الدراسي هو مردودها ويذهب كل من ( برنار وبر ينكون) يف كتاهبما تكوين املكونني " أن التالميذ أو مجاعة الصف هي مجاعة من التالميذ  ،وهي بذلك
جد منظمة حتكمها عالقات داخلية وعالقات خارجية  ،ولكن مجاعة الصف هي أيضا مجاعة من األشخا

جمتمعة( )3ويعرف أمحد إمساعيل حجي التالميذ

"بأهنم مدخالت إدارة بيهة التعليم والتعلم  ،بل إهنم أهم مدخالت العملية التعليمية إذ بدون التالميذ ال يكون هناك فصل  ،وال يكون هناك تعليم  ،وتالميذه
املدارس أعمارهم خمتلفة ووفقا ألعمارهم ينقسم التعليم إىل مراحل كما تنقسم كل مرحلة إىل صفوف دراسية .

ومن هذا التعريف يتضح أن التلميذ هو أهم أطراف العملية التعليمية وبدونه ال ميكن تأسيس مدرسة  ،ألنه هو األساس يف وجودها ووجود أي نظام تعليمي  ،فهو

كالشمس اليت تدور حوهلا كل أجهزة التعلم وأنشطته  ،فهي مركز الكون وتدور حوهلا الكواكب أي أن التلميذ هو مركز العملية الرتبوية )4(.
والتلميذ املعين بالدراسة هو تلميذ املرحلة الثانوية واليت تستقبله بعد هناية مرحلة التعليم املتوسط  ،وبعد حصوله على معدل قبول يسمح له بااللتحاق بالثانوية  ،كما
حتدده املناشري الوزارية ويشمل املرحلة العمرية املمتدة من  15إىل  18سنة  ،فهي املرحلة اليت متثل فرتة املراهقة وهي مرحلة من مراحل منوه وهي أكثر املراحل إثارة
وحرجا  ،ألنه مير خالهلا بتغريات فيزيولوجية وسلوكية و انفعالية  ،وهلذه التغريات عدة مطالب واحتياجات تربوية وتعليمية يتوجب على املدرسة رعايتها  ،فهو يف

هذه املرحلة أحوج إىل النصح والتوجيه واإلرشاد واملتابعة  ،وتتميز هذه الرحلة بالعديد من اخلصائص واملميزات.
( -)1سورة التحرمي  .اآلية .6
( -)2رشيد محيد العيودي :التعلم والصحة النفسية ،دار النهضة للطباعة والنشر ،عني مليلة اجلزائر،2003،ص113:
(BERNAR HONORE ET GOEL BRIAN-FORMES DES ENSEIGNANTES APROCHE PSYHO- SOHIOLOGIQUE 1999 P 23: -)3

( -)4رابح تركي  :أصول الرتبية والتعليم  ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر  .1990.ص.242:

 -/4املراهقة والطفل:
تشري املراهقة إىل مرحلة حمددة من االرتقاء النفسي ذات خصائص معينة ومتتد من هناية الطفولة اىل سن الرشد  ،فهي تبدأ عموما مع بدء البلوغ اجلنسي أي مع
بدء نضج األعضاء التناسلية الذي يصاحبه أعراض جسمية خمتلفة لدى الذكور واإلناث  ،وهو أبكر لدى اإلناث فتظهر يف منتصف الثانية عشر تقريبا ويتأخر

لدى الذكور قليال  ،ومتتد املراهقة حنو مثاين سنوات إىل سن العشرين )1(.
ويذهب راب ح تركي إىل أن املراهقة هي مرحلة تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد واكتمال النضج فهي هبذا عملية بيولوجية عضوية يف بدايتها،وفاهرة اجتماعية يف
هنايتها )2(.وهي ختضع إىل حد كبري إىل عوامل اجتماعية ودينية وثقافية تؤثر على الناشئ  ،وتطبع سلوكياته وتوجهاته وحيقق بذلك النمو املتكامل لشخصيته وهذا
اهلدف هو األهم الذي تعمل املدرسة على حتقيقه ومن ورائها اجملتمع  ،ويتضمن هذا اهلدف تكامل إعداد الطالب (التلميذ) يف نواحي النمو اجلسمية والعقلية

واالجتماعية والوجدانية )3(.
 -/1-4من حيث النمو الوجداين:
فمؤسسة التعليم الثانوي تعمل على حتقيق التوازن النفسي والصحة النفسية للتالميذ من خالل تفهمهم وتفهم هذه املرحلة  ،فكثري من املشاكل تظهر لديهم يف
هذه املرحلة  ،فإذا مل جيدوا املتابعة والتوجيه واإلرشاد فإن اندفاعهم وقوة انفعاهلم ستؤدي هبم إىل آثار جانبية تؤثر على بناء شخصيتهم يف املستقبل  ،فاملدرسة اليوم
ال تقوم بكامل دورها الرتبوي وهو فهم وتكوين شخصية التلميذ بقدر ما تقوم بتلقينه بعض املواد العلمية واألدبية والتقنية  ،وهلذا تعجز يف السيطرة على سلوكيات
التالميذ سواء من ناحية األستاذ أو اإلدارة  ،وهلذا تلجأ إىل بعض األساليب كاملعاملة بالقسوة والعنف والطرد  ،وهذا جيعل التلميذ يف حالة اغرتاب من جهة ومن
جهة أخرى جنده أكثر انفعاال ومتردا على نظامها وقوانينها.

 -/2-4من حيث النمو األخالقي:

حيتاج الطفل يف هذه املرحلة إىل منظومة من القيم واملعايري والقواعد لضبط سلوكياته وتصرفاته  ،حيث تلعب مؤسسات التنشهة االجتماعية الدور الفعال يف صقل
التلميذ وتزويده بالتوجيهات واإلرشادات الالزمة لذلك ،ففي البداية تقوم األسرة بتزويد التلميذ املراهق بكل اآلداب العامة وكيفية التعامل مع اآلخرين  ،ويلعب
املسجد يف هذه احلالة املوجه األساسي يف ضبط مرحلة املراهقة  ،واملالحظ اليوم أن املشاكل اليت يعيشها أبنائنا هي بسبب دور املسجد الذي أصبح بعيدا عن
الواقع االجتماعي  ،هذه الفجوة أدت إىل ضعف دور األسرة اليت أصبحت تعاين الكثري من املشاكل ( احلالة املعيشة – وسائل اإلعالم ) وغريها من املشاكل .
فتنقل الطفل إىل املدرسة خال الوفاض من ال قيم الرتبوية العالية جعله عبها على املدرسة اليت تقع هي األخرى يف مشكل التوفيق بني تقد م الربامج التعليمية من جهة
وبني الرتبية اخللقية من جهة ثانية  ،فغياب املسجد قد أدى بتدهور األوضاع داخل املؤسسات الرتبوية اليوم ،وبناءا على ذلك تتحمل املدرسة الدور اخلطري يف حياة
املراهقني وتشكيل مستقبلهم  ،وهي تسعى جاهدة عن طريق بعض املواد وعن طريق العالقات اإلنسانية وكذلك عن طريق العمل اجلماعي الذي يعتمد على
األنشطة املختلفة أن يساعد التالميذ املراهقني على حتقيق مطالب النمو( )4واحتياجاهتم واهتماماهتم يف هذه املرحلة  ،وخلق البيهة االجتماعية املناسبة اليت جتنبهم
الكثري من الصراعات اليت حتفل هبا هذه املرحلة  ،وعن طريق التعاون مع األسرة تستطيع املدرسة أن تسهم يف حل الكثري من مشكالت املراهق اليوم .

ــــــــــ
( -)1أمحد إبراهيم مدكور :مرجع سبق ذكره.531: ،
( -)2رابح تركي  :أصول الرتبية والتعليم ،د -م – ج  .اجلزائر.242 : .1990.
( -)3سيد إبراهيم اجلبار :الرتبية ومشكالت اجملتمع (جمموعة دراسات) دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة.151: ،
( -)4حممد حممد طاهر آل خاقان  :علم االجتماع بني الثابت واملتغري،ج،2دار ومكتبة اهلالل .322 : ،1987،

 -/3-4من حيث النمو اجلسدي:
ويكون أقل من منو الطفل ويصل الطفل إىل غايته األخرية يف الوزن ويدنو إىل مخ البالغ تقريبا  ،وتنمو معه مراكز الرتابط ومنطقة احلس املشرتك اليت تربط
مراكز اإلحساس بعضها مع البعض اآلخر  ،وتتصل جمموعات اخلاليا العصبية  ،وهبذا ميكن للطفل أن يستخدم أكثر من حاستني أو عضوين معا وال يؤثر يف
انتباهه  ،وكل هذه األعضاء تكون مشرتكة يف أداء العمل وتزداد املناعة وتقل نسبة الوفيات فدور املراهقة خبالف سن الطفولة فإنه يكون شديد اإلعياء .
وتلعب املراقة دورا كبريا يف حتديد الفارق بني الذكور واإلناث  ،فاإلناث أكثر سرعة يف النمو من الذكور الذين هم أكثر بطئ( )1ويف هذا اإلطار تقوم
املؤسسات الرتبوية بتوفري كل املرافق واإلمكانات الضرورية  ،كما تقوم بربجمة العديد من النشاطات الرياضية لتقوية اجلسم والصحة السليمة.

 -/4-4من حيث النمو العقلي:
وهو أن يأخذ العقل االستقرار والثبات بعد أن كان يف دور الفوضى والثوران وعدم االستقرار  ،ويقع االرتباط شديدا بني احلواس واحملسوسات  ،وتقوى مداركه
احلسية حىت يصل متيزه إىل حد أقصى من الدقة إال ما احتاج إىل مهارة خاصة ويزداد الشعور انتباها  ،وينتقل ذهنه من اإلدراك احلسي إىل مبادئ إدراك
الكليات ويطلق على هذه املرحلة باملرحلة الذاتية  ،ألنه ال يعمل شيها أو ال يدرك أمرا إال إذا كان راجعا له وخمتصا به،وعائدا نفعه إليه ()2وعلى أثر اكتمال
قدراته العقلية يف مرحلة الثانوية تفرض عليه هذه املرحلة سياسة معينة تساعده يف التوجيه وفق مسارات معينة نسميها الشعب  ،واليت تتماشى وقدراته
وإمكاناته وميوالته  ،حيث تقوم اجلماعة الرتبوية مبساعدته على استغالل هذه القدرات وتنميتها والوصول به إىل اختيار املسار الدراسي املناسب له ( املشروع

املستقبلي له) ،وعليه تعمل املدرسة ( الثانوية) على تنمية معارفه ومهاراته وقدراته العقلية بشكل واسع  ،وتشجيعهم على البحث الذايت واكتساب املعارف
حلل املشكالت املتعلقة هبم يف حياهتم املستقبلية .

 -/5-4من حيث النمو االجتماعي:
ينتقل الطفل بعد ذلك إىل النزعة االجتماعية أو النمو االجتماعي الذي ال ينفصل عن النمو اجلسمي أو العقلي وإن كان هناك تفاوت يف سن الطفولة من
حيث الطول والوزن  .واخلربات االجتماعية توجد باملقاربة واالحتكاك ( )2وهلذا تقوم املدرسة الثانوية بإعطاء التالميذ املزيد من الفر للتدرب العملي على
ما سبق أن اكتسبوه يف املرحلة السابقة  ،من اجتاهات وقيم وقواعد التعامل االجتماعي وآداب السلوك وأصول العالقات بني الناس  ،وتكوين الصدقات

والتكامل االجتماعي والعمل اجلماعي)3(.
 -/5خصائص مرحلة املراهقة:
ذكر الدكتور عبد العلي اجلسماين جمموعة من اخلصائص اليت تتميز هبا مرحلة املراهقة نذكرها كالتايل:
 املراهقة عملية بيولوجية معرفية وجدانية اجتماعية تربوية دينامكية متطورة . تتوزع التناقضات بني املراهقني واملراهقات بسبب تشتت االنتباه إىل مجلة كبرية من العوامل اليت تتمحور حول املكانة يف العامل اجلديد.ـــــــــ
( -)1رشيد محيد العيودي :مرجع سبق ذكره141: .
( -)2حممد حممد طاهر آل خاقان :مرجع سبق ذكره322 : :

( -)3سيد إبراهيم اجلبار :مرجع سبق ذكره.153: .

 يرجع اإلخفاق يف التربير لدى املراهقني واملراهقات إىل قلة اخلربة من جهة وكثرة الرغبات وقوهتا من جهة أخرى  ،فتسودهم أحالم اليقظة. ميتد اجملال الزمين للمراهقني واملراهقات تبعا للمعايري االجتماعية واملقاييس احلضارية اليت يعيشون يف فالهلا. املراهقة فرتة أزمة نفسية تتلون بلون اجملتمع وحضارته . للمدينة والريف أثر يف املراهقة نتيجة لطول مدة اإلعداد للحياة وفروف التطور احلضاري وطبيعة منو اجملتمعات ومستويات تعقد احلياة االجتماعية وطرقالتعامل مع املراهقني.
 -املراهقة والدة جديدة.

 يتأثر املراهقون واملراهقات بالتغريات الفيزيولوجية اليت تطرأ عليهم ( فهور الشعر ،إخششان الصوت ،االحتالم والقذف ،نشاط الغدد اجلنسية) هذا بالنسبةللذكور،أما بالنسبة ل إلناث ( العادة الشهرية وما يرافقها من آالم يف املنطقة القطنية  ،بروز النهدين ،تكون شعر العانة ،األحالم  ،اخلجل ،والشعور باإلفهار
 ،وتوكيد الذات).
 فهور بعض الوفائف العقلية كاخليال واالستدالل . ازدحام الفكر بالرغبات. التمرد النفسي دون سبب مربر  ،مع االنفعال اجلامح ،واالنسياق وراء النزوات . التكيف املنشق  ،واالنشطاط يف السلوك ،واإلغراق غي األوهام والوساوس نتيجة ملستويات النمو االجتماعي والعضوي العام. عدم وضوح مواقف الراشدين من كيفية التعامل مع املراهقني. سيادة الرومانسية على فكر املراهقني واملراهقات. تسعى املراهقة لبلوغ الرشد يف الوقت الذي تتشبث فيه مبنافع الطفولة . النزعة إىل اختيار القيم والسلطة. لألبوين تأثري هام جدا على املراهقني  ،وتعنت األب وتزمته يؤدي إىل إضعاف حتفيز املراهق ى ،يف حني أن أوامر األم ونواهيها ال تكاد تؤثر عليه  ،أمااإلناث فريين األب أقل هيمنة من األم ،وأهون فرضا للسلطة منها .
 -تتحدد اجتاهات املراهقني وتصفوا نفوسهم حيث يلمسون صدق االجتاه حنوهم ،وعندما يبتعد الكبار عن توجيه اللوم واالنتقاد هلم ،وحني يسعون مبكانتهم

يف احلياة االجتماعية)1(.

ـــــــ
( -)1صالح الدين شروخ :علم النفس الرتبوي للكبار:دار العلوم للنشر والتوزيع.42: .2008.

-

للوضع االقتصادي دور هام يف رفع الروح املعنوية للمراهقني .

-

يتميز منطق املراهقني بالعناصر األساسية التالية :

أ -يتأثر احملتوى العقلي باملفاهيم اليت يتشرهبا املراهق من أسرته ومن البيهة العامة احمليطة.
ب -للتوجيه البناء دور يف العوامل اإلجرائية لفكر املراهقني .

ت -منو املنطق لدى املراهقني مرهون مبا يتلقونه من توجيه نفسي ومن تنشهة اجتماعية موجهة.
ث -يواجه املراهق الصراع الداخلي باهلروب إىل أحالم اليقظة،والنكو

إىل تصرفات أقرب إىل الطفولة والتربير وإتباع أساليب اإلصغاء وإسقاط نقائص الذات على

اآلخرين.
ج -اختاذ مواقف املناوأة والتحدي للسلطة األبوية والسلطة املدرسية وسلطة اجملتمع ككل.
ح -يرتتب على الصراع النفسي عند املراهقني كثرة خماوفهم  ،وتكون املخاوف مصحوبة بالكآبة واالرتباك واخلجل والقلق الشديد الذي قد يتحول إىل قلق
هستريي)1(.
ونظرا لعدم الفهم هلذه اخلصائص من طرف املؤسسات الرتبوية ( أسرة مدرسة ) تواجه املؤسسات الرتبوية اليوم العديد من املشكالت الدراسية اليت تؤثر على اجلانب
الكمي ( النتائج املدرسية) واجلانب الكيفي ( قدرات ومهارات وكفاءات التالميذ) أو ما يسمى باملردود الدراسي ومن أهم هذه املشكالت نذكر على سبيل املثال ال
احلصر.
-

الغياب وعدم االنتظام يف الدراسة.

-

ضعف التحصيل الدراسي .

-

الشعب والتمرد على النظام .

-

العنف املدرسي بأنواعه .

-

الغش يف االمتحانات .

-

تأثري البيهة االجتماعية على سلوكيات املراهقني.

-

تأثري وسائل اإلعالم واالتصال ( تلفزيون انرتنيت)2(.).....

 -/6تفاعل أطراف العملية الرتبوية:
تتكون املؤسسة الرتبوية من شبكة معقدة من العالقات االجتماعية والثقافية والرمزية  ،وهي بذلك تعكس منط احلياة االجتماعية بطابعها السيكولوجي  ،وعلى هذا
األساس ال ميكن هلذه املؤسسات الرتبوية أن تنفصل عن احلياة االجتماعية ،ألن احلياة االجتماعية تتغلغل يف داخلها على صورة عالقات قائمة على منظومة من القيم
واملفاهيم والتصورات االجتماعية اليت تتغلغل داخل الواقع املدرسي وحتدد مساره.
فالعالقات االجتماعية يف املدرسة تتحدد بتأثر نسق من الشروط املوضوعية  ،كطبقة العالقات الرتبوية واجتاهاهتا ومنطها السائد خارج املدرسة ،وعليه تتخذ هذه النمطية
للعالقات االجتماعية داخل املدرسة العديد من صور التفاعل املدرسي والرتبوي العميق بني أطراف العملية الرتبوية ( طالب – طالب) وبني (الطالب واملدرسني) وبني
(املدرسني والطالب واإلدارة)،وينسحب هذا على املناهج والربامج ،حيث تنصهر كل العالقات االجتماعية يف إطار زماين ومكاين ورمزي ،ويتولد ما أطلق عليه بالتفاعل
املدرسي أو االجتماعي  ،الذي يعرفه سوانسون ":بأنه العملية اليت يرتبط هب ا أعضاء اجلماعة بعضهم مع بعض عقليا ودافعيا يف مستوى احلاجات والرغبات والوسائل
والغايات واملعارف وما شابه ذلك )3(.
( -)1نفس الرجع:

.42:

( -)2نفس الرجع:

.42:

( -)3منري املرسي سرحان:يف اجتماعات الرتبية،ط،3دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بريوت.201: ،

 -/7إطار العالقات داخل املدرسة:
يتكون جمتمع املدرسة من الذين يعطون العلم والذين يستقبلونه ،وهو على هذا النحو جمتمع له استقراره وتنظيمه االجتماعي
املتمثل يف توزيع أفراده على أساس املراكز اليت يشغلوهنا واألدوار اليت يقومون هبا  ،ويتشكل إطار العالقات االجتماعية أساسا يف
ضوء هذا التنظيم االجتماعي  ،وما فيه من تفاعل اجتماعي متميز من التالميذ واألساتذة أو املعلمني واإلداريني والعمال.

الفصــــــل الخامــــس
المــــــردود الدراســــــي

-1

مفهوم المردود الدراسي .

-2

العوامل المؤثرة في المردود الدراسي.

-3

المردود الدراسي والتقويم التربوي.

-4

مظاهر المردود الدراسي .

-5

المردود الدراسي ومؤسسة التعليم الثانوي في الجزائر .

-6

المردود الدراسي وعالقته بالبيئة االجتماعية للمؤسسة التعليمية.

مفهوم املردود الدراسي

أوال-

نقصد باملردود ؛ الناتج أو العائد،ويستخدم هذا املفهوم يف العديد من اجملاالت كالزراعة والصناعة والتجارة والصحة والتعليم ،ويتخذ
مفهوم املردود العديد من املفاهيم واملعاين مثل؛إنتاجية العمل،الكفاءة،والكفاية واألداء،والفعالية والتحصيل وغريها من املفاهيم
واملعاين،واليت أختلف فيها الباحثني واملختصني يف اجملاالت املختلفة واملتعددة ،وهذا االختالف يف حتديد مفهوم اإلنتاجية أو املردود طرح
العديد من املعايري لقياسها وتقييمها ،حيث أستخدم علماء النفس والرتبية واالقتصاد وغريهم العديد من الطرق لقياس اإلنتاجية يف
التنظيمات مبختلف أنواعها :
القياس من خالل املعايري الكمية مثل عدد األفكار وعدد السلع املنتجة،والفوائد والعائدات املالية وغريها- .أ
القياس من خالل املعايري النوعية ،مثل جودة األفكار أو املنتجات والسلع،وحتقيق األهداف- .ب
القياس من خالل حساب الفروق بني املخرجات واملدخالت أو الفرق بني السلوك النهائي والسلوك الداخلي- .ت
القياس من خالل الكفايات وذلك بالتعرف على نسبة املخرجات إىل املدخالت ،أو تقسيم قيمة املخرجات على الكلفة :مثال -ث
نسبة عدد أجهزة احلاسب املصنعة مقسومة على عدد األشخا

أو عدد ساعات العمل.

القياس من خالل الفعالية وذلك بالتعرف على معدل األداء ؛ املخرجات مقارنة مع األهداف احملددة للمهمة أو املشروع؛ مثال -ج
:نسبة عدد أجهزة احلاسب املصنعة مقسومة على عدد أألجهزة املتوقع تصنيعها يف فرتة زمنية حمددة ولعدد حمدد من
األشخا )1(.

ومن خالل هذه املقاييس يعترب املردود الدراسي من املفاهيم احلديثة والدخيلة يف نفس الوقت يف جمال الرتبية والتعليم ،لذا جنده كثري
االستعمال يف الصناعة واالقتصاد ،أين جند االستثمارات يف املوارد االقتصادية واملالية ،لكن تصور هذه النظرية فتح اجملال إىل البحث عن احللول
اليت يعاين منها اإلنسان ،اعتبارا أن الرتبية هي احلقل واجملال احلقيقي لالستثمار الذي ينتظر منه الناتج أو العائد ،هلذا يعين املردود الدراسي عند
الكثري من الباحثني بالكفاءة التعليمية واليت يقصد هبا ؛ مدى قدرة النظام التعليمي على جوانب أربعة هي:الكفاءة الداخلية --- -الكفاءة
اخلارجية -الكفاءة الكمية  -الكفاءة النوعية)2(.
واملالحظ من خالل هذه املعايري أو املقاييس األربعة ميكن دراسة املردود الدراسي من خالل متغريين :
املتغري الكمي :أو ما يطلق يف اجملال الرتبوي والتعليمي باحلصيلة الكمية للمؤسسة التعليمية منن حيث أعداد التالميذ الناجحني 1-
والراسبني (من حيث النسب املهوية للنجاح :مثال :نتائج امتحان شهادة البكالوريا أو نتائج امتحان شهادة التعليم املتوسط،أو املتسربني
أي مظاهره من حيث النجاح أو اإلخفاق.
املتغري الكيفي :ونعين به احلصيلة الكيفية للمؤسسة التعليمية ،كل ما يكتسبه املتعلم أو التلميذ من اجتاهات وقيم وسلوكيات ومعايري يف 2-
اجملتمع ،من والء ومواطنة وغري ذلك من مسات الشخصية .
ـــ
( -)1أ.د /عدنان يوسف العتوم:علم النفس اجلماعة؛مناذج نظرية وتطبيقات عملية،مكتبة اجلامعة،الشارقة.اإلمارات العربية املتحدة.2008.ص82:

( -)2حممد منري مرسي:مرجع سبق ذكره.ص.133:

ومن جهة أخرى يعين باملردود الدراسي إنتاجية املدرسة ،ويقصد هبا كل ما حيقق زيادة أو كفاية أو فاعلية أو ارتفاع يف معدل التحصيل
الدراسي )1(.يف حني جند أن هناك من ينظر إىل العملية التعليمية بإنتاجية التعليم ،ونعين هبا العالقة بني خمرجات مرحلة أو دورة تعليمية معينة
ومدخالهتا ،من مسجلني يف هذه املرحلة أو الدورة ومنه فإن اإلنتاجية التعليمية تعين دراسة العالقة بني املدخالت واملخرجات التعليمية ،أي نسبة
املدخالت إىل املخرجات .
وتشمل املدخالت التعليمية كل اهلياكل من املباين واملعدات واألدوات والتالميذ واألساتذة واملعلمني واملوففني ،أما املخرجات فهي تشمل نسبة
النجاح ،أي التالميذ الناجحني والصاحلني ملواصلة املسار التعليمي ( )2ويرتبط مفهوم املردود الدراسي مبفهوم املردود الرتبوي ،كون هذا األخري
أوسع نطاقا من األول ،فاملردود الرتبوي هو ما تقدمه املؤسسات والتنظيمات االجتماعية ؛كاجملتمع واألسرة واجملتمع املدين واجلمعيات واملدرسة
مبفهومها الواسع إىل الفرد لكي يصبح فردا صاحلا مسهوال وذو أخالق عالية ،فاملردود الرتبوي له عالقة بالنسق العام (اجملتمع) يف حني املردود
الدراسي هو جزء من املردود الرتبوي وهذا ما يقدمه اجلزء إىل الكل(البناء) وجهة نظر وفيفية.
ويرى أحد ال باحثني أن املردود الرتبوي هو حصيلة النتائج املدرسية ملؤسسة التعليم الثانوي جناحا كانت أو فشال دراسيا ،وملا يف ذلك من تشكيل
لروح املواطنة الصاحلة ،وحصيلة كيفية ممثلة يف الوالء للوطن سياسيا واقتصاديا وثقافيا)3(.

كما ينظر إىل املردود الدراسي على أنه مستوى حمدد من األداء أو الكفاءة يف العمل املدرسي،وعليه فإن معظم الباحثني حيددون تعريفات إجرائية
خاصة ببحوثهم ،تتوافق مع متغريات حبوثهم ن فالفعالية الرتبوية والكفاءة واألداء اجليد واألمناط الشخصية اجليدة هي النتيجة أو الفائدة أو املردود
املرجو من املؤسسة التعليمية .

ثانيا -العوامل املؤثرة يف املردود الدراسي
ميكن تقسيم هذه العوامل غلى عوامل عامة تتأثر هبا كل التنظيمات مهما كان شكلها العام للمجتمع أو البناء( الناتج
القومي) حيث يتأثر املردود الدراسي باإلطار العام للمجتمع ،يف حني هناك عوامل خاصة نقصد هبا املتغريات اليت يتأثر هبا
املردود الدراسي يف البيهة املدرسية والتعليمية.
ـــــــــــــــ
( -)1حممد إبراهيم أمحد:مرجع سبق ذكره.

.111 :

( -)2أمحد إمساعيل حجي :مرجع سبق ذكره.

.341:

( -)3الطاهر إبراهيم :مرجع سبق ذكره- .

.17 – 16:

عوامل عامة1- :
من العوامل العامة اليت يتأثر هبا املردود الدراسي يف املؤسسة التعليمية العامل االقتصادي والسياسي والعامل الرقايب والعامل البيهي ،وسوف
نتطرق إىل هذه العوامل بنوع من الشرح:

العامل االقتصادي:

1-1-

إن املقصود بالنظام االقتصادي مجيع األنشطة واألدوار والوفائف اليت تتوالها عملية اإلنتاج يف املنظمة،وعليه فإن معايري فاعلية املنظمة وفق هذا
القسم تتضح من خالل السمات أو اخلصائص التالية:
أن املنضمات اليت توجد هبا درجة عالية من تقسيم العمل بإمكاهنا أن تكون أكثر فعالية وإنتاجية من تلك املنظمات اليت يكون فيها

-

تقسيم العمل يف درجة منخفضة .
ان املنظمات اليت توجد هبا درجة عالية من املختصني يف التقسيم اإلداري نتكون أكثر فعالية من تلك املنظمات اليت توجد هبا درجة
منخفضة من املتخصصني يف جمال التقسيم.
أن املنظمات اليت حتتوي على درجة عالية من اآللية تكون أكثر فاعلية من تلك ذات آلية ضعيفة- )1(.

-

العامل السياسي:
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ونعين هبذا العامل النظام السياسي داخل املنظمات ،فهو تلك الوحدات اليت تقوم باختاذ القرارات واليت حتاول احلصول على املساندة بغية
ترمجتها إىل واقع ملموس من البيهة احمليطة هبا ،يف ضوء هذا البعد جند أن املنظمة ذات الفعالية العالية هي اليت تتصف بالصفات النهائية.
أن املنظمات اليت ترتبط قراراهتا حباجيات العاملني لديها تكون أكثر فعالية من تلك املنظمات اليت ال متثل قراراهتا رغبة عامليها،فاملنظمات اليت
تكون قراراهتا منطقية ومضبوطة تكون فعاليتها أكثر من املنظمات اليت تتخذ قراراهتا من منطلقات الفعالية مشبوهة،يف حني أن املنظمات اليت
تتمتع بدرجة كبرية من االستقاللية تكون أكثر فعالية من تلك اليت تتصف حبدودية احلركة،فاملنظمات اليت ختضع لإليديولوجية واضحة وحمددة
ونابعة من طبيعة املنظمة نفسها ميكن أن تكون ذات فعالية عالية ،فاملنظمات اليت يوجد هبا أعضاء مؤثرين بإمكاهنم جعل املنظمة أكثر
فعالية)2(.
ـــــــ ـ
( -)1صاحل بن نوار:فعالية التنظيم يف املؤسسات االقتصادية ،خمرب علم االجتماع االتصال للبحث والرتمجة،قسنطينة.200: .2006.
( -)2نفس الرجع.201-200 : :

العامل الرقايب:

1-3-

هو جمموعة اإلجراءات اليت تدفع العاملني غلى التوافق والتمسك بأهداف املنظمة،وميكن حتديد مسات فعالية املنظمة انطالقا من هذا املتغري
على النحو اآليت :
أن املنظمات اليت توجد هبا أنظمة جزاءات حازمة من احملتمل أن تكون أكثر فعالية من املنظمات اليت تتصف بالتساهل مع كل ما

-

حيدث بداخلها ،لكن ومن جهة أخرى فإن املنظمات اليت تتصف بأنظمة جزاءات متدرجة تكون أكثر فعالية ،عكس ما إذا كانت هذه
اجلزاءات ردعية وللوهلة األوىل.
إن املنظمات اليت تكون فيها العالقات بني الرئيس واملرؤوسني عالقات حمددة وموضوعية ،ميكنها أن تكون ذات فعالية فيما لو كانت

-

هذه العالقات خاضعة لألهواء ومزاج الرئيس .
كما ميكن أن تكون املنظمة أكثر فعالية عندما تكثر االتصاالت بني أعضائها يف كل االجتاهات ( الرأسية -األفقية -الدائرية)1(.)..

العامل البيئي:
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هو جمموعة احملددات اليت تتعلق بالسكان والبيهة ومنه تكون حمددات فاعلية املنظمة على النحو التايل:

-

تعترب املنظمات كبرية احلجم أكثر فعالية من تلك املنظمات صغرية احلجم فاملنظمات اليت تتمتع بالقدرة على احلركة السكانية اهلادفة أي

-

تلك اليت بإمكاهنا التأثري اإلجيايب يف احمليط الذي توجد فيه تكون أكثر فعالية فيما لو كانت متقوقعة على نفسها،وال يوجد هلا امتداد
طبيعي واجتماعي داخل احمليط الذي تكون جزء منه)2(.

 -/2عوامل خاصة:
نقصد هبا تلك العوامل الداخلية اليت تتأثر هبا املؤسسة التعليمية الذاتية منها واملوضوعية،كالعوامل التنظيمية والبشرية والنفس تقنية
واالجتماعية،وسوف نتطرق إىل هذه العوامل بنوع من الشرح:
 -1-2العوامل التنظيمية:

هي تلك الظروف والشروط اليت جيب أن تتوفر يف املؤسسة التعليمية من أجل حتقيق األهداف املنشودة واحملددة ومن تلك الشروط ،التعليمات
والقوانني ومستويات اإلشراف واالتصال الفعال باإلضافة إىل اهليكل التنظيمي للمؤسسة وعليه جيب أن تسعى املؤسسة التعليمية غلى إجياد
مكانيزمات لتفعيل هذه العمليات ألهنا املسهولة على حتقيق الفعالية والقضاء على كل املشكالت اليت تتخبط فيها املؤسسة التعليمية.
ـــــ ـ
( -)1نفس املرجع:

201:

( -)2نفس املرجع:

202-201:

 -2-2العوامل البشرية:

نقصد بالعوامل البشرية كل ما له عالقة بالعنصر البشري داخل املؤسسة التعليمية وختص هذه العوامل ،األساتذة واملوففني والتقنيني والعمال وما
هلذه العناصر من تأثري على املردود الدراسي ( التلميذ)،وهلذا أولت الدولة اجلزائرية منذ  2003إىل يومنا هذا ،وحتديدا إثر اإلصالحات اجلديدة
إىل وضع إسرتاتيجيات لدعم املستوى املهين للمدرس واألستاذ واملعلم يف اجلوانب الثقافية الرتبوية والبيداغوجية واألدائية لتطوير كفاءاته ،من أجل
التنفيذ الفعال ملهامه وترقية نشاطه داخل املؤسسة التعليمية ،وإثارة الرغبة يف العمل املثمر واالبتكار والتجديد يف الفكر واألساليب املنهجية
والوسائل لتوفري شروط موضوعية ينمو فيها الفكر الرتبوي ،ويتطور األداء اليومي وتتقلص الصعوبات اليت تعرقل عملية التعليم داخل املؤسسة
التعليمية وخارجها،وهو حتفيز لالعتماد على النفس واالستقاللية وإعادة االعتبار للوسط الرتبوي وترقية احلياة املدرسية وتقبل لإلصالحات الرتبوية

مبا فيها من حتديث املناهج وتعديل طرائق التعليم والتعلم)1(.
وقصد دعم سياسة اإلصالحات هذه يف النظام الرتبوي والتفاعل اإلجيايب مع احمليط االجتماعي الثقايف واملهين ،وتقوية الشعور باملسهولية يف
مسايرة التغريات والتكيف مع املستجدات والثورات التكنولوجية والسوسيو إقتصادية ،ومواكبة الوثبات الفكرية والثقافة العاملية )2(.ويف خضم

الزخم أملعلومايت السريع يفرض علينا إصالحا تربويا شامال  ،ضمن هذه التحديات فرض على املريب أن يكون واعيا يقضا وحريصا على التجاوب
مع أحدث التوجيهات الرتبوية ،ألن املدرسة اجلزائرية بإتباعها النظام الرتبوي العاملي صارت نافذة مفتوحة على ثقافات العامل وحضارات الشعوب
املتباينة ،ومن واجب رجل الرتبية أن يتأقلم مع هذا التطور املتسارع ويسري خبطى ثابتة ملواكبة هذا االنفتاح الفكري.
فاملرحلة االنتقالية للمنظومة الرتبوية ال ميكن أن تبلغ غايتها إال إذا اكتملت بإصالح القوى القاعدية املكلفة بتنفيذ هذه اإلصالحات ،فاألستاذ
واملعلم واملؤطر عناصر فعالة يف إرساء قواعد التجديد وبعث روح النشاط والتعاون والتنافس وتطبيق املناهج وجتسيد املستجدات يف الفعل الرتبوي
اليومي،يف املؤسسة والقسم واحمليط اخلارجي نولن يستطيع األستاذ أن يقوم بدوره القيادي إال إذا قام بتصحيح فوري يف جوانب كثرية من مهامه يف
الفعل البيداغوجي واالتصايل والتأطريي ويف جوانب كثرية مرتبطة باملواقف.
من أجل هذا قامت وزارة الرتبية الوطنية بإعداد مشروع لتكوين املعلمني واألساتذة واملؤطرين ،وهو مشروع تربوي شامل ومتكامل ومتناسق
وواضح األهداف يتناول كيفية تسيري النشاطات واختاذ القرارات يف النتائج قابل للتقييم والتقو م،خبطط حمكمة واسرتاتيجيات ديداكتيكية بيداغوجية
 ،يتضمن كل املسائل املتعلقة بسلك التكوين ( التكوين األساسي واملستمر) وذلك باقرتاح التعديالت لتحسينه يف بداية وهناية كل سنة وكلما
أقتضى األمر،هذا املشروع يستهدف بالدرجة األوىل تكوين املفتشني واملؤطرين واألساتذة الباحثني ،ينبعث عموديا من أعلى اهلرم إىل قاعدته لكي
يتسىن هلم القيام بدورهم الريادي يف القيادة والتوجيه والتعبهة والتحسيس والتقو م ،ومن أجل تعبهة املشروع بتواصل الوزارة مع مؤسسات الدولة
لتفعيل التكوين املستمر()3حيث حددت جمموعة من العمليات كالتايل:
ـــــــــ ــ ـ
( -)1زهران كشان:اإلصالحات الرتبوية الكربى يف املدرسة اجلزائرية -بني األسس النظرية واملمارسات اليومية .دار كردادة للنشر والتوزيع.2013.

– 54-53 :

( -)2نفس املرجع54: :
( -)3نفس املرجع.56-57-: :

توفري الدعم التقين وترويج مصادر البحث العلمي والثقايف عرب املواقع وبواسطة األقرا

املضغوطة وامللفات العلمية لتوسيع جماالت

-

اإلطالع .
شبكة األساتذة الباحثني وهي جتربة بعض الواليات اليت هتدف إىل العمل املشرتك وع اخلرباء احملليني والدوليني - .
ورشات ومنتديات تربوية تتمثل يف توفري األجواء لتبادل اآلراء واألفكار والتجارب - .
احلث على البحث واالبتكار وتطوير الكفاءات وبعث روح التنافس اإلجيايب بني اإلطارات الرتبوية- .
تقد م التغذية الراجعة وذلك بتصحيح منتوج األساتذة وإكسابه مشروع اإلصالح واستثماره يف امليدان- .
رفع معنويات األساتذة ودفعهم للمشاركة يف الدورات التكوينية - .
حتفيز األساتذة على استثمار مواهبهم وتفعيل إنتاجهم وإبداعهم داخل األقسام - .
مساعدة األساتذة على مواجهة التحديات وتزويدهم باملهارات الالزمة للنجاح يف مهماهتم- .
العمل املشرتك والتعاون بني أفراد األسرة الرتبوية داخل املؤسسة الواحدة أو بني املؤسسات بتبادل اآلراء ونقل اخلربات- .
توفري الكتب والوثائق واجملالت وامللفات الرتبوية والثقافية والنشرات واملستندات عن طريق تدعيم مؤسسات النشر والتوزيع وترقية املركز
الوطين للوثائق الرتبوية.

-

التكوين يف اجلامعة لتحسني املستوى ونيل الدرجات العليا يف إطار التكوين املتواصل - .
التكوين عن بعد وذلك عن طريق تنظيم وحدات تكوينية لفائدة املربني الذين مل يسعفهم احلظ ملزاولة دراستهم ن وهو تكوين مستمر

-

ميتد إىل عدة سنوات عن طريق وسائل متعددة ( كتب  -أقرا مضغوطة  -وثائق بيداغوجية مسعية بصرية ))1(.
 -1-2-2إدارة املوارد البشرية:

لنجاح أي مشروع ال بد أن تكون هناك مصادر خارجية وأخرى داخلية الختيار أنسب املوارد والكفاءات لتحقيق أهداف املؤسسة التعليمية
،وهلذا تسعى املصاحل املختصة لوضع مقاييس وشروط ال ميكن القول أهنا ناجعة إىل حد ما ،كون أن النمط التسريي اجلاري العمل به مازال
تقليديا وال يرقى إىل املقاييس العاملية فضعف املردود الدراسي يف املؤسسة التعليمية يف اجلزائر يرجع إىل ما يلي:
ضعف التأطري الرتبوي:

-

فاملالحظ أن معظم األساتذة الذين يقومون مبهنة التدريس هم من قدماء األساتذة الذين اهتلكوا ومل يستطيعوا مسايرة اإلصالحات الرتبوية
اجلديدة ،ولذلك فهم يرفضون هذه اإلصالحات مجلة وتفصيال ،وقد أثر هذا تأثريا كبريا على كفاءة املدرسة التعليمية يف اجلزائر ،كما أن أغلب
هؤالء هم من فهة مستوى السنة ثالثة ثانوي ن الذين مت توفيفهم لسد النقص يف مرحلة الثمانينيات والتسعينيات ،أي أن مستواهم ال يرقى إىل
مثل هذه املهن املقدسة واليت ميتد تأثريها إىل كل القطاعات األخرى ،بل إن هذه الصناعة ( التعليم) هو رمز هذه األمة وال بد من اختيار أفضل
الكفاءات وأحسنها أخالقا،أما األمر الثاين فهو ضعف التكوين املعلن عنه يف إطار اإلصالحات اجلديدة ( )2003فهو ال يكاد يرقى إىل تكوين
كفاءات حقيقية حتمل شعار بناء وصناعة األجيال وقد خصصت الدولة ميزانيات كبرية يف هذا الباب نلكن رغم هذا فإن املدرسة اجلزائرية مازالت
تعاين وجود الكفاءات احلقيقية .
ــــــــــ ـ
( -)1نفس املرجع:

–

.59-58:

ضعف اإلدارة التعليمية ( :املنامجنت املدرسي) -
املتتبع حلركة اإلصالحات يرى أن اهتمام القائمني أنصب يف بداية األمر على تعديل املناهج مبا تتضمنه من طرائق تربوية ومضامني ،وعلى
صياغة الكتب املدرسية لتنفيذ تلك املناهج ،كما أنصبت على إدخال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة يف الرتبية ومراجعة الوترية املدرسية
وإعادة هيكلة مراحل التعليم نكل هذه اجلهود ال حتقق أهدافها بالصورة املرغوبة ما مل ميس اإلصالح طرق التسيري احلالية وطرقه)1(.
ويرتبط مفهوم املنامجنت بتلك الدراسات اليت قام هبا تايلور يف جمال اإلدارة وتقسيم العمل ،فهي تعين طرق إدارة املؤسسة ،وهي الطرق الكمية
للتسيري واالستشراف وكذلك يعين طرق تسيري املوارد البشرية اخلاصة بالتأطري واليت جيب أن تستجيب لضرورتني متناقضتني  ،الرفع من اإلنتاج
والعمل على رفاهية اإلنسان يف حميط عمله)2(.
واملنامجنت الرتبوي هو عبارة عن جمموعة من العمليات املتشابكة واليت تتكامل فيما بينها داخل املنظومات التعليمية ،وذلك لتحقيق أهداف
الرتبية،كما أهنا تعين الكيفية اليت يدار هبا التعليم يف دولة ما وفقا إليديولوجية اجملتمع وأوضاعه واالجتاهات الفكرية والرتبوية السائدة فيه لتحقيق
األهداف الرتبوية ،نتيجة لتنفيذ السياسة املرسومة ويتم ذلك على مستوى الدولة أو الوالية أو املقاطعة ،كل حسب مسمياته وفروف تنفيذه .

كمنا أهنا كل عمل متسق ومنظم خيدم الرتبية والتعليم وتتحقق من ورائه األهداف الرتبوية املتماشية مع األهداف األساسية للتعليم ،فاملنامجنت
الرتبوي – مما سبق – هو ترمجة للنظريات والفلسفات إىل واقع،وهو عامل أساسي لتحقيق األهداف القومية برتبية نشئ وطالب يضطلعون
مبختلف األدوار االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت ترتجم عن تلك األهداف )3(.
وظيفة املنامجنت الرتبوي- :
يقوم املنامجنت الرتبوي بإعداد وتنفيذ برنامج فعال لتحقيق وتفعيل العالقة النامجة بني اجملتمع واملدرسة باعتبارها مؤسسة أنشهت من أجل خدمة
اجملتمع،كما يعمل على تطوير املناهج الدراسية بتطوير العملية الرتبوية من حيث األداء واحملتوى ،وال يتم ذلك إال بالقيام بالبحوث والدراسات
االجتماعية والثقافية والنفسية والرتبوية ،ودراسات لتحسني أساليب تطوير املناهج ومساعدة املعلمني على النمو املهين،كما يقوم بتوفري اخلدمات
الثقافية واالجتماعية والصحية للمعلمني.
كما يقوم املنامجنت الرتبوي بتوفري املوارد البشرية الالزمة لتنفيذ الربامج التعليمية ،مع حتسني التكوين وطرق التوفيف والتقو م والتوزيع واإلشراف
 ،باإلضافة إىل توفري البىن التحتية واهلياكل القاعدية والوسائل التعليمية واالهتمام بامليزانية وتوفري املوارد املالية لتحسني فروف العمل .
ــــــــ
( -)1حبوث وتربية:املنامجنت يف الرتبية،جملة جزائرية للبحث الرتبوي،يصدرها املعهد الوطين للبحث يف الرتبية .عدد(5: .2011.)4
( -)2نفس املرجع:

6:

( -)3نفس املرجع:

7:

املنامجنت املدرسي- :
هو جمموعة عمليات ( التخطيط – تنسيق – توجيه – رقابة – تقو م وتقييم )....وفيفية تتفاعل بإجيابية ضمن مناخ مناسب داخل املدرسة
وخارجها وفق لسياسة عامة تطبقها الدولة مبا يتفق وأهدافها وأهداف اجملتمع ،فمهمة املنامجنت املدرسي هي تنظيم جهود العاملني يف احلقل
الرتبوي وتنميتها يف إطار اجتماعي تشاركي ،وعليه فالبد لكل عمل مجاعي من شخص يتوىل اإلشراف عليه ،واملدرسة كوحدة تعليمية تربوية هلا
رئيسها ومديرها وهو القائد الرتبوي الذي يشرف على أعمال مجيع من فيها من تالميذ وأساتذة وموففني وعمال .
على أن الدور املهم للمدير هو اإلسهام املباشر يف إعداد معلميه وتنميتهم وتقد م النصح واإلرشاد هلم يف جمال اإلدارة الصفية وإعداد الدروس
وطرق متابعة التالميذ فهو إذا مشرف عام ومقيم يف املدرسة ،إذا متكن من أداء هذا الدور اإلشرايف جعل املدرسة وحدة إنتاج وتطوير حقيقي على
الصعيدين العلمي والرتبوي ،وستكون حقا وحدة بناء اجملتمع بعد األسرة وهتذيب الناشهة وإعدادهم لدور منتج يف جمتمعهم)1(.
مشروع املؤسسة- :
هو عمل مجاعي يستدعي تكاتف اجلهود وتشجيع املبادرة وبعث روح املنافسة ورفع التحدي من أجل ختطي احلواجز والقضاء على الصعوبات
اليت حتول دون الوصول غلى األهداف املسطرة ،وإثر اللقاءات املسطرة اليت قامت هبا وزارة الرتبية الوطنية بني املسهولني واملربني حمليا و جهويا

ووطنيا ،مت االتفاق على إعداد مشاريع ونصو تنظيمية تشرع مبوجبها ابتداء من الدخول املدرسي  2007/2006يف تطبيق العمل مبشروع
املؤسسة ومشروع املصلحة  ،وقد جاء يف املنشور الوزاري رقم 184 /املؤرخ يف  "1994/08/03أن مشروع املؤسسة هو إطار لتخطيط ورسم
معامل سري املؤسسة الرتبوية خالل فرتة زمنية معينة ،تضبط وفقا لتصور اجلماعة الرتبوية األولويات اخلاصة باجلوانب البيداغوجية والرتبوية والثقافية
واملادية والرامية إىل حتسني نوعية التعليم والظروف اليت مت فيها ورفع املردود الرتبوي والتحصيل العلمي واملعريف للتالميذ ،واالستجابة بصفة خمتلفة
وفعلية لألهداف واالنشغاالت البيداغوجية والرتبوية اليت تراود فكرة أعضاء اجلماعة الرتبوية خالل ممارسة وفائفهم.
فمشروع امل ؤسسة هو تقنية حديثة لتحسني التسيري ومعاجلة مشاكل املؤسسة وذلك بوضع إسرتاتيجية لتحقيق أهداف حددهتا لنفسها وفقا
لألهداف الوطنية ،والنصو التشريعية اجلاري هبا العمل من جهة وخلصوصيتها اجلغرافية واحلضرية وحميطها االقتصادي واالجتماعي والثقايف من
جهة أخرى ،وحبيث يكون التلميذ فيها حمور كل االنشغاالت وحمل كل اجلهود نقصد حتقيق أفضل مردود ممكن ومسامهة كل أفراد اجلماعة الرتبوية
وخمتلف املتعاملني مع املؤسسة .ورغم هذا فإن هناك العديد من العراقيل اليت حتد من تطبيق هذا املشروع منها:
عدم تفعيل فكرة مشروع املؤسسة على أرضية الواقع واالكتفاء بالنسخ املقلد لنماذج على الورق وتداوهلا من مؤسسة إىل أخرى- .
إمهال املدراء للمهمة البيداغوجية وعدم تنصيب جملس املدرسة وغياب مهمة األولياء كشركاء يف الفعل الرتبوي - .
ــــــــــ ـ

عدم فهم املصطلحات وعجز يف تسيري املخططات وعدم تنفيذ مشاريع األقسام- .
عدم وجود أرضية لزرع هذه الفكرة يف بيهة تربوية اجتماعية ثقافية اقتصادية ال تتقبل إال بالفرض واإللزام- .
عدم اإلطالع على املناهج والوثائق املرافقة املهتمة مبشروع املؤسسة وذلك لرتاكم األعمال اإلدارية- .
خلط مفهوم جملس املدرسة مع مفهوم الفريق الرتبوي - .
الثقافة التقليدية إلطارات الرتبية املشبعة بقوانني اإلدارة يف فل النظام القد م القائم على إعطاء األوامر وانتظار التنفيذ ،بعيدا عن

-

جلسات االستماع واجللسات االستشارية اهلادفة للتغيري.
انعدام الوسائل الديداكتيكية املواكبة للتقدم االجتماعي بسبب العجز املادي والوعي الثقايف يف املدرسة اجلزائرية- .
صعوبة فهم مراحل مشروع املؤسسة وعدم توضيحها ضمن املناهج اليت أكتفت باإلشارة إىل املصطلح دون توضيح أو إعطاء

-

مناذج،واضحة خلطوات العمل مبشروع املؤسسة .
قلة الوعي بضرورة استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف التسيري البيداغوجي لإلطالع واالستفادة من جتارب اآلخر)1(.إن صعوبة

-

العمل مبشروعي املؤسسة واملصلحة طرح العديد من الصعوبات على أرض الواقع  ،وللتحكم يف هذه الصعوبات جيب :
ضبط املتغريات والسيطرة عليها خاصة أن املؤسسة التعليمية أصبحت نسقا مفتوحا على كل املؤثرات،يف جمال اإلعالم والتكنولوجيا
واالنرتنت مع مراعاة احلجم الساعي للمعلمني واألساتذة وتوفري حجرة متعددة االختصاصات وإنشاء النادي األخضر والرتبية البيهية ،

-

باإلضافة إىل إعادة النظر يف تبعية املدارس يف اإلنشاء والتجهيز والرتميم واستقاللية ميزانيتها حىت تستطيع مواكبة ما تتطلبه املناهج من
متطلبات مادية ،وفتح قنوات تلفزيونية تساير الربامج الرتبوية املسطرة من طرف وزارة الرتبية تقدم أنشطة ترفيهية وحصص إرشادية
وندوات ورسوم متحركة ختدم األهداف الرتبوية.

السهر على تفعيل مشروعي املقاطعة واملصلحة وإعادة تنظيم هيكلها من حيث التسيري واإلختيار والتنفيذ الفعلي واملتابعة)2( .

-

ـــ ـ
( -)1زهران كشان :مرجع سبق ذكره:

62:

( -)2نفس املرجع 63 : :

عوامل متعلقة بالتلميذ2-2-1- :

هي جمموعة اخلصائص العقلية واجلسمية والنفسية والوجدانية املتعلقة بالتلميذ واليت تؤثر على املردود الدراسي ،وسوف نتطرق إليها بنوع من
التفصيل :
اخلصائص العقلية- :أ
كالذكاء لدى الفرد ومدى ارتباطه بدرجة التحصيل ،فقد أوضحت الدراسات اإلرتباطية وجود عالقة بني ضعف الذكاء والتأخر العام من
اجلنسني ،فمعامل االرتباط بني التحصيل والذكاء يساوي ( )0.74وأن حوايل  10من األطفال املتأخرين يرجع تأخرهم إىل غياهبم وحدهم)1(.
وحىت يف حالة ارتفاع نسبة الذكاء لدى التلميذ فقد تكون سبب يف حالة عدم وجود منهاج ومواد دراسية وطرق تدريس تتماشى مع حالته
،باإلضافة إىل أن مدارسنا تفتقد إىل تطبيق االختبارات اليت تقيس مثل هذه القدرات واليت تسمح بفرز التالميذ ( الفرو قات الفردية) وخاصة
ضعاف الذكاء منهم منن أجل تقد م الدعم واملتابعة هلم خاصة يف املراحل األوىل من تعليمهم رغم بعض اإلجراءات اليت مل تصل بعد إىل املستوى
املطلوب ،كالتعليم املكيف املنصب يف التعليم االبتدائي ،باإلضافة إىل الذكاء هناك قدرات أخرى تؤثر على مردود التلميذ الكيفي والكمي مثل
الذاكرة ،أي القرة على التذكر واسرتجاع املعلومات واحلقائق والصور الذهنية وغريها.

العوامل اجلسمية- :ب
نقصد هبا الصحة العامة واجلسدية للتلميذ الذي يتمتع بصحة جيدة ويكون سليم من األمراض ،يكون عقله سليما ويكون قادرا على متابعة
الدروس ،يف حني أن التلميذ الذي يعاين من مشاكل صحية وأمراض مزمنة قد تعيقه على متابعة دروسه بشكل عادي ومستمر،كضعف السمع
وضعف البصر،داء السكري،صعوبات يف الكالم،والضعف العام ،وقلة النشاط اجلسدي العام والذي بدوره حيد من االجتهاد وطلب العلم.

العوامل النفسية واالنفعالية:

-

احلياة النفسية تؤثر يف سلوك الفرد واجتاهاته وعالقاته مع غريه ،كما تؤثر يف حياته الدراسية ومدى تقديره هلا ،لذا جند أن للدافعية دور يف
التحصيل الدراسي والتفوق العلمي والرغبة يف حتقيق نتائج أفضل ،وال شك أن الخنفاض الدافع للدراسة والشعور باإلحباط تأثري على مردود
التلميذ وعلى حسن متدرسه ،ومما الشك فيه أن للمعلم دور كبري يف استثارة دافعية التلميذ للتعلم ويف حتفيزه  ،فبقدر ما ميتلك اإلنسان من قوة
حتفيزية ويف أي جمال كان بقدر ما تكون نوعية عمله وبقدر ما يكون إصراره عليه)2(.
ـــــــــــــ
( -)1منصوري مصطفى:التأخر الدراسي وطرق عالجه.سلسلة إصدارات خمرب الرتبية والتنمية  ،ط،1دار الغرب للنشر والتوزيع،وهران،2001،ص.154:

( -)2موالي بودخيلي حممد:طرق التحفيز املختلفة وعالقتها بالتحصيل الدراسي (،دم-ج) اجلزائر.346 : .2004 .

ولقد أجريت العديد من الدراسات حول العالقة بني النواحي االنفعالية والنفسية والتحصيل الدراسي ،وأكدت أكثرها أن الذين يعانون من
اضطرابات انفعالية أو أزمات نفسية يفشلون يف دراستهم ،وعليه أكدوا أن هناك ترابط بني الفشل الدراسي أو التفوق الدراسي والعوامل النفسية
واالنفعالية وخاصة يف مرحلة املراهقة ،وما يصاحبها من أزمات نفسية وعاطفية ،وباألخص عند غياب الدعم النفسي سواء يف املدرسة أو يف
األسرة ،كما قد يرجع الفشل الدراسي إىل عوامل أو مؤثرات انفعالية كشدة اخلجل ،فالتلميذ اخلجول جيد صعوبة كبرية يف التكيف مع جو
املدرسة وحيول هذا دون مواجهته للمواقف  ،فيضطرب ويرتاجع يف دروسه ويكون تلميذ كثري القلق وال يستطيع أن يركز فكره لالستماع وال
لإلجابة أو الفهم)1(.
وهناك العديد من األسباب الشخصية األخرى اليت تعود إىل التلميذ كعدم االهتمام بالدراسة واخنفاض قيمة العلم والتعلم وعدم الرغبة يف
التحصيل  ،لذا وجب على املعلم أو املدرس والويل العمل على خلق الرغبة لدى التلميذ وفهمه وتصحيح بعض املفاهيم اخلاطهة لديه عن أمهية
وقيمة الدراسة.
العوامل االجتماعية والثقافية2-3- :
عند ما يصل الطفل إىل املدرسة يكون قد أجند حيزا كبريا من منائه العاطفي والنفسي واملعريف ،وبعض املفكرين يقدرون ذلك بصورة مبالغ فيها
أحيانا ،وهم بذلك ينطلقون من األمهية اخلاصة ملرحلة الطفولة على املستوى البيولوجي واالجتماعي ،حيث تؤثر األسرة يف بناء شخصية الطفل
بفضل عاملني أساسيني مها:

النمو الكبري الذي حيققه الطفل خالل سنواته األوىل جسديا ونفسيا - .أ
قضاء الطفل ملعظم وقته خالل سنواته األوىل يف عملية التعلم- )2(.ب
ويشري (بلدم) يف هذا الصدد أن الطفل يكتسب ( )/33من معارفه وخرباته ومهاراته يف السادسة من العمر وحيقق( )/75من خرباته يف الثالثة
عشر من عمره ،ويصل هذا االكتساب إىل أمته يف الثامنة عشر من العمر)3(.
ويشري علماء البيولوجي أيضا أن دماغ الطفل يصل إىل ( )/90من وزنه يف السنة اخلامسة من العمر وإىل( )/95من وزنه يف العاشرة من
العمر( )4ويؤكد (أقلني دومان) أن ( )/89من حجم الدماغ الطبيعي ينمو خالل السنوات اخلمس األوىل ( )5وهذا من شأنه أن يؤكد أمهية
مرحلة الطفولة املبكرة يف حياة اإلنسان على املستوى البيولوجي ،ومن املعروف أن منو الدماغ أثناء الطفولة يتوافق بزيادة مرموقة يف القدرات العقلية
عند األطفال)6(.
ـــــــ
( -)1منصوري مصطفى :مرجع سبق ذكره:

.26:

( -)2عبد الرمحان صاحل عبد هللا:اإلدارة كعامل تربوي وتعاوهنا مع املدرسة يف تربية األطفال،االحتاد العام لنساء العراق،بغداد.8: ،1979،
( -)3نفس املرجع:

.8 :

( -)4فاطة حبوش :الرتبية العامة،جامعة دمشق ،الوحدة دمشق27: ،1982،
( -)5خالد الطحان:دراسة حول معىن العوامل اليت تسهم يف التحصيل و دور األسرة فيها املعلم العريب.السنة احلادية والثالثون،العدد .7متوز.505: .1978.
( -)6فاخر عاقل:علم النفس.دار العلم للماليني.بريوت.ط.220: .1977 .5

ويرجع علماء النفس غالبا األمراض النفسية من خماوف واضطرابات وعقد نفسية غلى مرحلة الطفولة املبكرة وإىل اخلربات النفسية القاسية اليت
يعيشها الطفل يف هذه املرحلة ،فإذا وجد الطفل خالل هذه املرحلة يف كنف األسرة اليت هلا دورا حامسا يف حتديد شخصية الطفل وحتديد مستوى
منائه ،وتكامله على خمتلف املستويات االنفعالية واملعرفية واجلسدية واالجتماعية ،فالطفل يصل إىل املدرسة وقد تبلور تربويا إىل حد كبري وهذا يعين
أن املدرسة عند ما تباشر دورها فإهنا ال تباشره يف أطفال على مبدأ  -الصفحات البيضاء ، -فالطفل حيمل قيما وأفكارا وله شخصية حمددة
واألسرة كأداة حتليلية فعالة ميكن أن تكون فعالة ذات بعد إجيايب أو غري فعالة ذات بعد سليب من خالل العوامل اآلتية:
عوامل اجتماعية2-3-1- :

تلعب األسرة دور فعال يف تنشهة الطفل وذلك على نسق من العوامل البنيوية املكونة هلا،كاألصل االجتماعي ،ومستوى الدخل  ،واملستوى
التعليمي لألبوين وعدد أفراد األسرة والعالقات القائمة بني أعضاء األسرة ،واملفاهيم والقيم اليت تتبناها األسرة ،وعلى اخلصو املفاهيم اليت تتصل
بأسال يب التنشهة االجتماعية ،فاجلو األسري وما يسوده من استقرار وانسجام بني أفرادها أثر كبري يف مردود التلميذ الدراسي ،حيث تساعد
العالقات اجليدة واحلوار املتبادل بني الوالدين واألبناء وحىت بني األبناء أنفسهم على توفري اجلو الصحي للتلميذ من أجل املذاكرة والراحة النفسية
والدعم النفسي ،بينما إذا حدث العكس فإن ذلك يؤثر على حتصيله وهذا حيدث يف حالة تعرض األسرة إىل فروف غري مناسبة ،كاخلالفات
الزوجية واإلمهال وغياب أحد الوالدين أو وفاته أو الطالق  ،مما يؤدي إىل تنمية اجتاهات سلبية حنو الذات وحنو اآلخرين عامة واألقارب خاصة
،وهذه الظروف كلها تعترب عوامل قد تؤدي بالطفل إىل االنضمام جلماعات هامشية رغم أنه يزاول الدراسة شكليا )1(.
عوامل مادية ختص األسرة2-3-2- :

يتأثر املردود الدراسي تأثريا مباشرا بالعامل املادي احلاصل ويقاس ذلك من خالل الرواتب الشهرية أو الدخول السنوية اليت يتقاضاها أفراد
األسرة ،وغالبا ما حتسب نسبة الدخل بتقسيم الدخول املادية على عدد األفراد  ،ويقاس املستوى االقتصادي أحيانا بقياس مستوى ممتلكات
األسرة منن غرف أو منازل أو عقارات ،أو من خالل األدوات اليت توجد داخل املنزل ؛كالتلفزيون والفيديو( )2وجهاز احلاسوب واهلواتف
النقالة...اخل.
ــــــــــــــ
( -)1علي لعوينات :التخلف الدراسي ؛أسبابه -عالجه  ،الرواسي ،العدد ، 4السنة أوىل،دار الشهاب للطباعة والنشر،عني مليلة.1992،ص25:

( -)2د /علي أسعد وطفه،د /علي جاسم الشهاب:علم االجتماع املدرسي؛ املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،ط،1،2004ص.145:

ويلعب العامل املادي دور خطري يف منو الطفل وتنشهته االجتماعية وذلك يف مستويات عديدة  ،على مستوى النمو اجلسدي والذكاء والنجاح
املدرسي وأوضاع التكيف االجتماعي  ،بل إنه يؤثر تأثريا كبريا على مسار حياته ومشروعه املستقبلي  ،فالفشل الدراسي ال ميكن أن يكون إال
بسبب توفري ما هو حاجي للتلميذ من أجل استقراره ومنوه ،وتفيد الدراسات أن الوضع املادي لألسرة يرتبط مباشرة حباجات التعليم والرتبية
،فاألسرة اليت تستطيع أن تضمن ألبنائها حاجاهتم املادية بشكل جيد من غذاء ومسكن وألعاب ورحالت علمية ،وامتالك األجهزة التعليمية
؛كاحلاسوب والفيديو والكتب والقصص ،تستطيع أن تضمن من حيث املبدأ الشروط املوضوعية لتنشهة اجتماعية سليمة  ،وعلى عكس من ذلك
فإن األسرة اليت ال تستطيع أن تضمن ألفرادها هذه احلاجات األساسية لن تستطيع أن تقدم للطفل إمكانيات وافرة لتحصيل علمي أو معريف
مكافئ ن وبالتايل فإن النقص والعوز املادي سيؤدي إىل شعور األطفال باحلرمان والدونية ،وأحينا إىل السرقة واحلقد على اجملتمع ،ويلعب هذا
العامل دوره بوضوح عندما تدفع بعض العائالت أطفاهلا للعمل املبكر أو االعتماد على مساعداهتم ،وهذا من شأنه أن يكرس لدى األطفال مزيدا
)1من اإلحساس باحلرمان والضعف وحيرمهم من فر

تربوية متاحة لغريهم (.

وتشري الدراسة اليت قام هبا املعهد العايل يف (هينو) بفرنسا واليت أجريت على ( )29صفا وعلى عينة تقدر حبوايل  620طالبا وذلك من أجل
حتديد مستوى الذكاء وفقا ملستوى دخل أسر التالميذ إىل وجود عالقة ترابطية قوية بني املستوى املادي لألسرة وحاصل الذكاء عند التالميذ
،وتشري نتائج هذه الدراسة إىل فوارق كبرية بني حاصل الذكاء بني هؤالء الطالب ،حيث بلغ متوسط الفروق املهوية للمتوسطات بني أبناء الفهة
امليسورة والفهة الفقرية ( )37نقطة وهي ( )20+نقطة لصاحل أبناء الفهة امليسورة ،و( )170نقطة عند أبناء الفهة الفقرية وقد بلغ هذا التباين
( )85نقطة يف اختبار القراءة ،و( )96نقطة يف اختبار اإلمالء ،و( )45نقطة يف اختبار احلساب)2(.

وقد بينت الدراسة نفسها أن األطفال الذين يتعرضون للرسوب هم يف األغلب من أبناء الفهات الفقرية  ،حيث بلغت نسبة الرسوب عند أبناء
) ويذهب كثري من الباحثني اليوم يف جمال 3الفهة امليسورة ( )/5.5و ( )/28عند أبناء الفهة املتوسطة ،و( )/147.4عند أبناء الفهات الفقرية(،

علم االجتماع الرتبوي إىل االعتقاد بان الطلب الرتبوي من قبل األسرة يتم عرب مفاهيم التوفيف واالستثمار وبالتايل ،فأن األسرة امليسورة تستطيع
أن متول دراسة أبنائها وحتصيلهم من أجل حتقيق مزيد من النجاح والتفوق)4(.
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وتدفع األسر الفقرية أبناءها غلى سوق العمل يف مراحل مبكرة من حياهتم وقبل إمتام دراستهم،ويف هذا الصدد يذهب املفكر األمريكي ( إليتش)
إىل االعتقاد بأن الالمساواة املدرسية تنبع من الالمساواة االقتصادية بشكل مباشر ويؤكد على أمهية هذه الفكرة ،ويشري املفكر الفرنسي (بيري
بودون) إىل القول بأن العامل االقتصادي لألسرة يلعب دورا حمددا على مستوى جناح أبنائها ( )1ويرى (جاك هاالك) يف هذا السياق " أن األسرة
توفف أيضا من دخلها يف عملية الرتبية والتعليم ،وذلك من شأنه أن يعطي لألطفال الذين ينحدرون من أسر غنية رصا أفضل يف متابعة حتصيلهم
املدرسي والعلمي)2(.
-3-3-2عوامل ثقافية :

بينت العديد من الدراسات أن املستوى الثقايف لألسرة له دور كبري يف حتسني املردود الدراسي لدى التلميذ،إذ تفيد أن مستوى حتصيل األبوين
املدرسي والثقايف يؤدي إىل وجود تباين يف أساليب التنشهة االجتماعية بني األسر،وتتباين املستويات الثقافية لألم واألب ،فكلما أرتفع املستوى
التعليمي واملعريف مييل األبوين إىل استخدام األسلوب الدميقراطي يف التنشهة االجتماعية واالستفادة من معطيات املعرفة العلمية يف العمل الرتبوي
،وعلى العكس من ذلك مييل األبوان إىل استخدام أسلوب الشدة كلما تدىن مستوامها التعليمي.
فاملستوى التعليمي للوالدين له تأثري بارز على تعليم أبنائهم وعلى حتقيق نتائج مدرسية أفضل "فالعائلة املثقفة واملتعلمة تساهم وبفاعلية يف
تكييف طفلها املدرسي ،مبساعدته على حل واجباته املدرسية واحلر على جناحه يف االمتحانات الفصلية وتشجيعه – ماديا ومعنويا -والوقوف
جبانبه أثناء األزمات واملراحل الصعبة،ما حيفزه على النجاح والبقاء مع املتفوقني دراسيا ،وهذا ما بينته دراسة (إبراهيم عثمان) عن وجود عالقة
إرتباطية بني مستوى حتصيل األبناء ومستوى تعليم األم قدرت ( )0.34أما معامل االرتباط بني املستوى التعليمي لألب وحتصيل أبنائه فقد
قدرت بـ ()3(.)0.31

ويف دراسة أجراها ( صفوح األخرس) يف سوريا على عينة واسعة تقدر بـ ( )400أسرة سورية ،بينت النتائج أن هناك عالقة إرتباطية قوية بني
مستوى تعليم األبوين ومدى استخدام الشدة يف العمل الرتبوي ،حيث توصل إىل ( )/7.6من اآلباء محلة الشهادات اجلامعية مييلون إىل استخدام
الشدة يف الرتبية مقابل ( )/25عند اآلباء األميني وعلى العكس من ذلك أعلن ( )/48.9من اآلباء اجلامعيني يعتمدون أسلوب التشجيع مقابل
( )/15فقط عند اآلباء األميني .وتشري الدراسة إىل نتائج مماثلة فيما يتعلق بأسلوب الرتبية ومستوى تعليم األسرة )4(.

ـــــــــ
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ويف دراسة أجراها الباحث الفرنسي (بول كلريك) حول دور األسرة يف مستوى النجاح املدرسي يف فرنسا على عينة وطنية من التالميذ يف املرحلة
اإلعدادية وذلك يف عام  ،1963حيث يعلن أن النجاح املدرسي لألطفال الذين يكونون على وترية واحدة بالنسبة لألطفال الذين يكونون آلباء
ذوي مستوى حتصيل واحد ،وذلك مهما يكن التباين يف مستوى دخل العائلة االقتصادي،وعلى خالف ذلك إذا كانت دخول العائلة املادية
متفاوتة فإن جناح األطفال يتباين مبستوى تباين املستوى ألتحصيلي آلبائهم)1(.

ويف هذا اخلصو يعلن كل من (بيري بوردو) و(باسرون) يف جل أعماهلما عن الدور الكبري الذي يلعبه العامل الثقايف على مستوى التحصيل
املدرسي لألطفال( )2ويف دراسة أخرى أجريت عام ،1985حول عينة من طالب جامعة دمشق ،أن عدد الطالب يف التعليم العايل مييل إىل
التزايد وفقا لتدرج ثقافة األب احلاصلة ،وأهنم يتوزعون يف الفروع العلمية اهلامة،كلما مت التدرج يف السلم التعليمي لآلباء)3(.

وتشري نتائج دراسات أخرى إىل أمهية العالقة بني املستوى الثقايف لألب وحاصل الذكاء عند األطفال ومنط شخصياهتم ومدى تكيفهم،وتدل
هذه الدراسات إىل ارتباط قوي بني طموح األطفال العلمي واملهين واملستوى التعليمي لرب األسرة  ،ويعود تأثري العامل الثقايف إىل مجلة عوامل ؛
مستوى التوجيه العلمي لألبوين وأمناط اللغة املستخدمة،ومستوى التشجيع الذي يقوم به اآلباء حنو أطفاهلم.

 -4-2عوامل مدرسية:
يشكل انتقال الطفل إىل املدرسة صدمة له ذلك ألن املدرسة تعترب بالنسبة إليه عامل جديد وجمهول،ولذلك تسعى هذه املؤسسة التعليمية
املنظمة واليت حتكمها قوانني تفرض منطا سلوكيا على التلميذ ،فهي تلعب دورا هاما وفعاال يف جناحه وتكيفه وتوافقه ،كما أهنا قد تكون سببا يف
فشله الدراسي وتركه هلا ويعود ذلك رمبا إىل العديد من العوامل :

األستاذ(املريب):

2-4-1-

يعترب األستاذ أو املعلم قدوة للتلميذ فهو يتأثر بشخصيته وتكوينه أميا تأثري،وعلى هذا األساس ينعكس هذا التأثري على املادة املدرسة ،فغالبا
ما يرسب التالميذ يف مادة معينة إذا كان املشرف عليها متسلطا ومتصلبا وال يتفهم طبيعة تالميذه ،فيكون هذا سببا من األسباب اليت جتعلهم
يكرهون هذه املادة وتتكون لديهم صورة سيهة جتاه مدرسيهم،وهذا ما دلت عليه إحدى الدراسات اليت أجريت بواشنطن سنة  1998خلصت
هذه الدراسة إىل أن معرفة إدراك التالميذ لتصرفات املعلم خاصة ما يتعلق منها بالتوقعات العالية أو املنخفضة يف جناح التالميذ يف الصف  ،حيث
أن الرتكيز يف هذه الدراسة أنصب على ما يدركه التالميذ من تصرفات خاصة باملعلم بعد اتصاله هبم يف مواقف بارزة )4(.
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( -)3مليكة أبيض :علم االجتماع الرتبوي ،مطابع مؤسسة الوحدة،جامعة دمشق.81 : ،1982،
( -)4يوسف دياب عواد :سيكولوجية التأخر الدراسي:نظرة حتليلية عالجية،ط،1دار املناهج للنشر والتوزيع،عمان ،األردن140: ،2006،

وقد توصلت الدراسة أن لصورة التلميذ اليت يكوهنا عن املعلم وعن سلوكياته وتصرفاته وعالقاته بالتلميذ تأثريا واضحا على حتصيله املرتفع أو
املتدين.

 -2-4-2مجاعة الرفاق(الزمالة):
إن للحياة املدرسية اليت يعيشها التلميذ واجلو االجتماعي يتيح له فرصة االحتكاك مع الغري وذلك الكتساب اخلربات واملعارف وتبادل األفكار
من خالل العالقات اليت تربطه برفاقه يف املدرسة،ومن أهم هذه العالقات عالقات الزمالة اليت يكوهنا التلميذ عرب مراحل متدرسه وخاصة يف مرحلة
التعليم الثانوي واليت تسمح له بالتعاون واملشاركة اجلماعية يف العمل املدرسي ،وبالتايل تساعده على النجاح وإذا حدث العكس وكانت هذه
العالقات مضطربة ويسودها التوتر ،حيث يساهم رفاق السوء يف احنرافه عن الدراسة وفشله فيها،وجممل القول أن هناك العديد من العوامل أو
املتغريات املدرسية اليت تؤثر على املردود الدراسي مثل؛ استبداد املعلمني وطريقة التعليم(التلقني) ومضامني املناهج ومدى عالقتها حبياة الطفل
،والقطيعة بني املدرسة وحاجات الطفل ،غياب أجواء التفاعل الودي بني التالميذ واملعلمني ،إمهال اجلوانب النفسية عند الطفل ،عدم قرة املعلم
على فهم وضعية التلميذ النفسية واالجتماعية:

اإلدارة املدرسية:

2-4-2-

من العوامل اخلطرية اليت تؤثر على املردود الدراسي منط التسيري املتبع يف املؤسسة التعليمية ،حيث يؤثر هذا األخري بالسلب أو باإلجياب يف
احلياة املدرسية ،فاملدرسة املشحونة باخلالفات بني التالميذ واألساتذة أو بني األساتذة واإلدارة أو بني اإلدارة والتالميذ ،جتعل التمدرس عملية
صعبة وختلق مشاكل لتحقيق األهداف املنشودة ،فالتسيب والالمباالة يؤثر على السري احلسن للمؤسسة ويصبح والء التالميذ ضعيف بالنسبة هلا
مما يؤدي " إىل إحباطات يف جو املدرسة أو إىل ختلف دراسي ونفور كامل من عملية التحصيل بأكملها،وخاصة عندما حيرم التلميذ من إمكانية
التعبري عن ذاته بسبب تسلط والفوضى واإلمهال ،فالتسلط جيعل عملية التحصيل الدراسي ال تستهدف شيها سوى التخلص من العقاب واإلهانة
،فيعيش التلميذ يف جو دراسي إرهايب ،وللتخلص من هذا اجلو الرهيب يلجأ التلميذ إىل التحايل بطرق خمتلفة تبدأ بالتبلد والالمباالة وتنتهي
بالشغب والعزوف الفعلي عن الدراسة")1(.

املنهج وحاجات التلميذ:

2-4-3-

قبل احلديث عن املنهج جيب اإلشارة إىل أنه ال بد من وجود تصور للمناهج املنتهجة يف بالدنا ،وقد أصطلح على تسمية هذا التصور باملدخل
املنهجي ،والذي هو عبارة عن صورة حقيقية عن الواقع اجملتمعي بأبعاده املختلفة وعالقاته املتداخلة واملرتابطة،فاملدخل املنهجي هو عبارة عن
منوذج تصوري عن هللا و الكون واإلنسان واجملتمع والتاريخ ،فهو أداة حتليلية للمجتمع وتفسري فواهره يف ضوء افرتاضات ذلك النموذج التصوري
،فاملنهج ليس فقط طريقة للبحث بل هو اإلطار الذي تتم فيه معاجلة كل الظواهر واملشاكل اليت يتخبط فيها اجملتمع ،لذا فال بد أن يراعي يف
اختيار املناهج الظروف االجتماعية والنفسية والعقائدية واالقتصادية.
ـــــــ
( -)1حممد العريب ولد خليفة :املهام احلضرية للمدرسة :ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر؛

.50:

واملنهج املدرسي ال ينبغي أن ينفصل عن اإلطار العام للمجتمع وخصوصيته ،واملالحظ أن مدارسنا اليوم تعاين من اجلمود وعدم املالءمة مع
املناهج املتبعة فهي ال تالءم قدرات التالميذ وميوالهتم ورغباهتم ،فهي ال ترتبط حباجات اجملتمع األساسية والضرورية ،كما أهنا ال تليب متطلبات
وحاجات املؤسسة التعليمية باإلضافة إىل عدم اهتمام هذه املناهج بالظروف االقتصادية واالجتماعية السائدة يف اجملتمع الذي يعيش فيه التلميذ
واألسرة ،وهذا ما يؤدي إىل خفض رغبة األطفال والطالب ودوافعهم يف متابعة الدراسة والتعليم ،واإلقبال على املدرسة واالستمرار يف التعلم)2(.
 -4-4-2كفاءة اإلدارة:
تعترب اإلدارة مبثابة الرأس من اجلسد ،فإذا صلح الرأس صلح اجلسد كله،وهلذا يتأثر املتعاملون يف املؤسسة التعليمية بالسلوك التنظيمي واإلداري
املتبع ،بل يتأثرون بنمطية التسيري املنتهجة ويكاد جيمع العديد من الباحثني واملختصني أن اإلدارة أو منط التسيري املتبع هو سبب بالء وضعف
املردود الدراسي بالنسبة للمؤسسة التعليمية وذلك لألسباب والعوامل التالية:
ضعف التأطري اإلداري وعدم كفاءته- .
عدم التنسيق يف العمل بني أعضاء الفريق اإلداري واألطراف األخرى- .
نقص يف اإلشراف واملتابعة للتالميذ واالهتمام مبشاكلهم والصعوبات اليت يواجهوهنا- .
تدهور العالقات يف بعض األحيان بني أطراف العملية الرتبوية- .
التسيب والالمباالة يف العمل - .

واملالحظ أن هذه العوامل ال تعرب حقيقة على جوهر ولب احلقيقة ،فاملدير يف مؤسساتنا ليس قائدا وال يتمتع باحلكمة الالزمة والبالغة يف تقدير
األمور  ،فنجده ارجتاليا وانفعاليا يتصرف بالعقوبة وال يقدر األمور حق تقديرها ،ورمبا يرجع هذا إىل العديد من العوامل منها:
خصوصية النسق التعليمي فهو ليس كبقية األنساق الفرعية األخرى ( االقتصادي – السياسي – الثقايف )....فهو املورد األساسي
والرئيسي بالنسبة للقطاعات األخرى ،وال بد من أن يعامل بشكل خا

-

،فالتلميذ ليس سلعة ،واملدرسة يف حقيقة األمر ليست

مؤسسة اقتصادية وال جيب معاملتها على أهنا مؤسسة اقتصادية ،واألستاذ أو املريب ال جيب أن يعامل كعامل خمتص والتعليم يف حقيقة
األمر ليس مهنة متتهن ،بل هو صناعة لألجيال له من املناهج والفلسفات واألدوات ما يؤهله للقيام بدوره على أكمل وجه.
اعتبار إن املؤسسة التعليمية ميكن أن تكون مؤسسة اقتصادية فتح اجملال إىل اعتبارها نسقا مفتوحا ،يستقبل كل من هب ودب بل

-

يستقبل الغث والسمني والنطيحة واملرتدية ،فاملؤسسة التعليمية هي ذات منط دائري تنتج الكفاءات وجيب أن يعمل هبا األكفاء من
اإلطارات ،كما جيب اختيارهم وفق مقاييس وبعناية تامة.
التعليم كوفيفة ساهم يف تغيري القيم لدى األستاذ ،فهو يعترب التعليم وفيفة ليس إال بل أدى تغيري املضامني واملفاهيم لديه إىل احنراف

-

يف هذه الوفيفة النبيلة  ،فأصبح األستاذ ينظر إىل أبعد من هذه الوفيفة وأحنرف عن مساره احلقيقي وهو الرتبية والتعليم ،إىل االهتمام
بظروفه الكمالية مما أدى هذا االحنراف إىل تدين النتائج املدرسية بل والتأثري يف املردود الدراسي ( التلميذ).

ضعف السيطرة على املتغريات من خالل اإلصالحات اجلديدة مما أفرز صراعات حادة بني اإلدارة العليا واألساتذة ،هذا النمط من

-

الصراعات يشكل نوعا من الوعي لدى األساتذة الذين قاموا بتشكيل نقابات مستقلة أصبحت تشكل قوة ضاربة لتغيري مسار احلياة
التعليمية من خالل حتقيق أهداف املؤسسة فتدين النتائج ما هو إال نتيجة هلذا النمط من الصراعات ،فأصبح التلميذ بني فكي كماشة
وأثر ذلك على تكوينه النفسي والوجداين واملعريف وأصبح ال يبايل بشيء بل أدى ذلك إىل فهور العديد من أآلفات داخل املدرسة ؛مثل
العنف املدرسي وتعاطي املخدرات والغش واالنتحار ...اخل.
ضعف كفاءة وتكوين األستاذ فرغم اجلهود املبذولة يف إطار ما يسمى باإلصالحات ( مشروع اخلدمة) فإن هذا ال يكفي لكي يصبح

-

األستاذ و كفاءة عالية ،فوضعه ال يؤهله لكي يصبح مديرا قائدا ،فاألستاذ الذي ال يستطيع قيادة فوج تربوي أو صناعة كفاءة واحدة ال
ميكنه تسيري مؤسسة تعليمية ،اإلضافة إىل ذلك ضعف األستاذ يف جمال التنظيم والتسيري ال يؤهله لكي يصبح مديرا ومسريا ،فال يكفي
فهم التلميذ فقط وإمنا جيب أن يكون املدير كفأ يف جمال تسيري املوارد البشرية ،وضليعا يف علم التفاوض كما جيب عليه أن يكون مطلعا
يف العديد من اجملاالت ؛ كالتشريع والعالقات اإلنسانية والعالقات العامة وديناميكيات مجاعات العمل.
ولقد توصلت العديد من املنظمات العاملية إىل إسرتاتيجيات ومناهج وأدوات للعمل يف إطار ما يسمى بالتنمية اإلدارية وذلك لتحسني وتطوير
وتنمية قدرات ومهارات وكفاءات املديرين يف خمتلف املنظمات ،والعمل على تأمني دور كاف ومنتظم من املديرين األكفاء ملقابلة احتياجات
املستقبل ،فالتنمية اإلدارية إذن ينظر إليها على أهنا ضرورة أساسية من ضرورات العمل واإلنتاج والنجاح،ألهنا حتقق التحسني والتطوير يف القدرات
اإلدارية املمثلة يف القدرة على اختاذ القرارات واالتصال والقيادة.

فاألدوار اليت تلعبها التنمية اإلدارية يف حياة املنظمات تستدعي االنتباه والرتكيز والدراسة ،فاحلاجة املستمرة لوجود إدارة فعالة تستطيع توفري
املزيد من السلع واخلدمات اجليدة يف املنظمة ،كما تتطلب املزيد من الرتكيز على نشاطات وأدوار التنمية اإلدارية ،وألهنا تسعى لرتويج التغيري جيب
أن ال تركز على خلق الطاقات البشرية املتميزة يف اإلدارة من خالل التدريب فقط ،ولكنها جيب أن تؤد دورا متميزا يف تعزيز اهلياكل واإلجراءات
داخل املنظمة ذاهتا،وهلذا تسعى املنظمات إىل إجياد طرق ومصادر لتحديد احتياجات التنمية اإلدارية من أمهها:
البحوث واملقابالت:

-أ

تعطي البحوث واملقابالت معلومات مفيدة عن احتياجات التنمية ،إذ ميكن أن تسأل اإلدارة العليا عن احتياجات تنمية مديريها وإمكانية
تطويرهم واألسلوب البديل الذي ميكن االستفادة منه ،واملساءلة يف هذا اإلطار تعين يف أي مستوى بقصد حتديد نوعية وكمية العمل التنموي
املطلوب إلجناز العمل احلايل من قبل املدير – مرضا وراحة – (.)1
ــــ ـ
( -)1رضا حسن الصرن :صناعة التنمية اإلدارية؛ سلسلة الرضا للتنمية اإلدارية.سورية.2002.

.44-43:

مراكز التقييم- :ب

يضع املديرون يف هذه احلالة سلسلة من املمارسات والظروف اإلدارية أليام متعددة ،ويالحظ سلوك هؤالء املديرون خالل هذه األيام عن طريق
مقيمني مدربني على ذلك،فكل مدير يتعرض ملشكالت إدارية كالتخطيط واختاذ القرارات وحتديد كيفية حتفيز وتوجيه اآلخرين والتشاور وحتديد
القرار الذي ميكن تطبيقه ،وتسجل انطباعات املقيمني على مناذج خاصة وحتلل وتصاغ على شكل تقرير تظهر سلوك املدير يف فل فروف
االختيار واملناطق واجملاالت املمكنة للجهود التنموية.
بيانات تقييم األداء- :ت

يعد هذا املصدر من املصادر اجليدة لتحديد احتياجات التنمية ومن أمثلة هذه البيانات توصيفات العمل اليت تقدم معلومات عن الواجبات
واملسهوليات والتقارير اليت ميكن إرساهلا للمديرين والتقارير اليت ميكن استقباهلا من املدير والسلطة اليت يتمتع هبا كل مدير.
اخلطط الطويلة والقصرية األجل- :ث

تعد هذه اخلطط مصدرا هاما لتحديد االحتياجات التنموية من خالل معرفة النشاطات املستقبلية ،وحتديد أين ومىت ومن هم املديرون الذين
ينجزوهنا ،وميكن أن يستعمل يف هذه احلالة حتليل الوفيفة ويعد هذا املصدر مراجعة وحتليل لكل وفيفة إدارية يف املنظمة عن طريق دراسة
االحتياجات احلالية واملستقبلية للتنمية.
جـ  -األداء اإلداري:

لقد توصلت نتائج الكثري من الدراسات املرتبطة بالسلوك اإلداري إىل أن األداء الفعال للوفائف اإلدارية ال يأيت بطريقة عشوائية ،ولكنه يتصل
اتصاال مباشرا بثالثة عوامل رئيسية تؤثر على املدير وعلى املركز الذي يشغله وهذه العوامل هي:
مستوى املهارة- .
مستوى الدوافع- .
اجلو التنظيمي- )1(.

ــــــــ ـ
( -)1نفس املرجع:

.45-44:

والدارس هلذه املتغريات الثالثة يعترب األداء اإلداري متغريا تابعا يعتمد على املهارة اإلدارية والدوافع والتنظيم الفعال؛فعلى سبيل املثال :
فلو توفرت احلوافز العالية للمديرين يف ضل نقص املهارة اإلدارية ،وحىت ولو كان التنظيم فعاال  ،فسيكون األداء ضعيفا .
وإذا كانت املهارة عالية والتنظيم فعاال واحلوافز ضعيفة  ،فسيكون األداء منخفضا  .
إذا كانت املهارة عالية والدوافع متوفرة ولكن التنظيم غري فعال وسيئ  ،فإن مستوى األداء يكون منخفضا .
وعليه جيب أن تركز املنظمات على دراسات األداء اإلداري وكيفية تنميته وتطويره والوصول به إىل مستوى رفيع ،لذلك جيب دراسة العوامل
املؤثرة واملتغريات اليت ترتك آثارها على هذا األداء ،ومنها برامج التنمية اإلدارية اليت تساعد املنظمة يف حتقيق مستويات أداء متميزة وناجحة)1(.
طرق التدريس:

2-4-4-

يقول ( تيجوش) " إن الرتبية هي عبارة عن نشاط يهدف إىل تنمية متكاملة تستهدف جمموع إمكانات الفرد ،الوجدانية واألخالقية والروحية
واجلسدية " كما يذهب (بياجي) " إىل أن الرتبية تعين أن نكيف الطفل مع الوسط الذي يعيش فيه ،أي حتويل املكونات النفسية والبيولوجية للفرد
وفق جممل احلقائق املشرتكة اليت يعطيها الوعي اجلمعي قيمة ما

"()2

هلذا حتتاج الرتبية إىل وسائل وطرق نشطة وفعالة لتحقيق أهدافها،وهلذا سعت الدولة إىل إحداث تغريات عديدة على بنية املدرسة اجلزائرية منذ
 2003إىل يومنا هذا على مستوى املضامني واملناهج وطرق التدريس ،فلقد تغريت النظرة إىل التعليم اليوم حيث مل تعد تركز على املعرفة ،وإمنا
على اكتساب الوسائل املؤدية إليها وإىل تطويرا ،ولذا ينبغي أن يكون التعليم مثقفا وحمفزا وفعاال يف آن وحاد ،وعلى هذا األساس تغري دور كل من

املدرس واملتعلم يف العملية التعليمية  /التعلمية ،حيث أصبح املدرس موجها ومصمما للنشاطات التعليمية املثرية لفكر املتعلم بالدرجة األوىل ،بينما
يقوم املتعلم جبهد ملمارسة طرق البحث عن املعرفة واكتساهبا  ،وحسب البيداغوجيات احلديثة فإن ذلك لن يتأتى إال بطرائق تدريس نشطة تسمح
للمتعلم بتجاوز اكتساب املعارف إىل الوعي بالذات واكتساب خمتلف الكفاءات والقيم واالجتاهات والقدرة على التفكري املنطقي وحل املشكالت
،وتقييم املفاهيم والثقة بالنفس واالستقاللية ،ويرى كل من (شلفان) و (لبريين) أن الطرائق النشطة تتطلب مجلة من املبادئ :
التزام املتعلم الشخصي عند القيام بنشاط ما- .أ
إدراك معىن االلتزام - .ب
الربط بني املشروع الشخصي واملهين والدراسي - .ت
بناء املتعلم ملعارفه بنفسه من خالل النشاط وتنمية الكفاءات - .ث
اعتماد دينامكية األفواج كسند للتعلم - .ج
قيام املدرس بدور املسهل والسند واملنظم لألفواج- )3(.ح
ــــــــــــــــــ
( -)1نفس املرجع:

.45-44:

( - -)2زهران كشان :مرجع سبق ذكره:

.29:

( -)3املركز الوطين للوثائق الرتبوية :سلسلة موعدك الرتبوي.عدد .17املقاربة بالكفاءات(كبيداغوجيا -إدماجية) فريد حاجي.

.20-19:

وعليه فهذه الطرائق جتعل املتعلم يف صلب العملية التعليمية  /التعلمية ،أي يكون له دور نشط ،وهذه الطرق هي اليت تفسح له اجملال ألن
ميارس هذا الدور وهو ما يساعده على :
تنمية قدرته على اختيار أساليب تعلمه - .أ
ممارسة كفاءاته يف التعلم الذايت - .ب
التعاون مع اآلخرين من أجل الوصول إىل املعرفة وتوليدها - .ت
إثارة التفكري واالستقصاء- .ث
النمو الذايت يف أساليب البحث- .ج
توفيف ما يعرف الكتشاف ما ال يعرف - .ح
مترس روح التفكري النقدي والتأملي يف املعرفة- )1(.خ
وتتطلب هذه الطرائق النشطة شروط ومناخ وبيهة معينة ،كضرورة تنظيم القسم وأجواء تسمح للمتعلم باملوافبة والشعور بالفاعلية الذاتية وكذا
خلق عالقة تكاملية بينه وبني املدرس،وذلك من خالل إعادة تنظيم القسم الذي يقلص وقت العمل اجلماعي أو ما يعرف باسم ( قسم املراجعة)
والتقليل من وقت املدرس  ،كي يتفرغ إىل تبادل احلوار املباشر مع هذا املتعلم أو ذاك،ذلك أن االتصال املباشر وفق هذا النظام يلعب دورا أساسيا
،فهو مينح كل متعلم إمكانية احلوار الثنائي بغية املتابعة الفردية والدعم املنهجي املتعلق بتقد م وسري العمل ومن بني الطرائق الفعالة واملثمرة اليت
تساعد املتعلم يف بناء تعلماته وتنمية كفاءاته العامة منها واملنهجية ما يلي:
التعلم بواسطة املشاريع1- :

يعتمد هذا األسلوب يف التعلم على تشجيع املتعلمني على التقصي والبحث واالستكشاف واملساءلة وذلك يف القضايا الشائكة  ،كما أنه
يشجع على إفهار كفاءات ذهنية تسمح بتوسيع دائرة معارف املتعلم من اجملرد إىل التطبيق من ناحية وروح التعاون بني املتعلمني لتنفيذ مشاريعهم
من ناحية أخرى ،وتعد طريقة التعلم باملشاريع منوذجا للتعلم املمركز على املتعلم كوهنا:
متنحه اإلحساس باملسؤولية حبيث يلعب الدور احملوري يف العملية التعليمية – التعلمية  ،بينما يقتصر دور املدرس على التوجيه فقط

-

،فالتلميذ خيتار األسهلة احملورية ملشروعه وتوجيه عمليته التعليمية مبا يتناسب ومستواه املعريف ،كما يقوم بالتأمل الذايت يف صريورته
التعليمية أي مراحلها املختلفة معيقاهتا أسهلتها احملورية تطورها ،مما يعطيه اإلحساس بالتحكم يف مساره ألتعلمي ،وعليه فطريقة التدريس
باملشاريع ترتكز على أنشطة تعليمية /تعلميه مفتوحة وطويلة املدى وقريبة إىل الواقع املعيش للمتعلم يلعب فيها دورا رئيسا ،وليس جمرد
متلقي فقط يف أنشطة تعلميه حمصورة يف متارين قصرية املدى وغالبا ما تكون حبيسة السياق البيداغوجي للقسم.
كما أن هذه الطريقة أو األسلوب تعطي التلميذ اإلحساس بالتملك وذلك باالنطالق من أسهلة حمورية قد يطرحها هو بنفسه  ،وتكون

-

هذه األسهلة ذات عالقة مع وحدات أو أهداف حمددة يف املنهاج  ،ويكون هذا اإلحساس بالتملك أقوى حينما تتمحور هذه األسهلة
حول قضايا ذات عالقة مبحيطه االجتماعي واالقتصادي والثقايف ،وبذلك يصبح املنهاج أداة حية تربط بني املفاهيم األكادميية الغامضة
والقضايا الواقعية واملباشرة للمتعلم .
ـــــــــ
( -)1نفس املرجع .20: :

كما أهنا ختلق لديه اإلحساس بالتحدي فتصميم هذه املشاريع من طرف املتعلم يتطلب نظرة مشولية حول املشروع  ،وذلك بإخراجه من

-

مرحلة التصور إىل مرحلة التنفيذ هذه األخرية بدورها تتطلب كفاءات خمتلفة مثل ؛البحث والتحليل والرتكيب والنشر والتواصل...اخل
فعملية البحث مثال تستلزم من املتعلم التفتح على مصادر املعلومات خارج فضاء املدرسة وهو ما يفتح سنه على حميطه السوسيوثقايف
)1(.
التدريس باملشكلة2- :
لقد شاع استخدام مفهوم – حل املشكالت " -بصفته طريقة أو أسلوب من أساليب التدريس اليت هتدف إىل تنمية عدد املهارات الفكرية أو األدائية
لدى املتعلم وتوفر له البيهة املناسبة لتوفيف املعارف والقدرات واملبادئ اليت أكتسبها يف حل املشكالت ذات العالقة بالبيهة أو اجملتمع أو احلياة العملية ،
حيث يسمح هذا األسلوب للمتعلم بتوفيف املعارف والتجارب والقدرات املكتسبة سابقا للتوصل غلى حل مرتقب ،تتطلبه وضعية جديدة أو مألوفة يشعر
املتعلم مبيل حقيقي لبحثها وحلها حسب قدراته  ،وبتوجيه من املدرس وذلك اعتمادا على ممارسة أنشطة تعلم متعددة.
فهي تضع املتعلم أمام قضايا شاملة ومعقدة من اإلشكاليات تتماشى وواقع املتعلم ،أي تربطه باجملتمع والبيهة احمللية ،كما أهنا تشجع على البحث باعتباره
عملية تساؤليه تدفع املتعلم حنو إتباع خطوات التفكري العلمي فهي تسمح بتكوين مواقف عقلية (فكرية) تتماشى وأهداف املادة املدروسة ،هذا وتتطلب
طريقة التدريس باملشكالت ما يلي:
تنظيم العمل اجلماعي الذي يتطلب اخلطوات اآلتية- :أ

إثارة األفكار وذلك بإدالء املتعلمني مبعارفهم وخرباهتم املكتسبة- .
فهم العمل املطلوب إجنازه- .
ضبط املعارف املراد حتقيقها- .

ضبط حصيلة التعلمات الفردية- .
شروط إجناز العمل ومنها على اخلصوص- :ب

فتح اجملال ألكرب عدد ممكن من املتعلمني بغية إتاحة الفرصة لتعدد األفكار وبالتايل االستفادة أكثر - .
متابعة وسهر املدرس – إشرافا وتوجيها – على نشاطات املتعلمني هبدف الوصول إىل حتقيق النتائج املنتظرة منهم ،أما خطوات تطبيق

-

هذه الطريقة فهي خطوات تشبه خطوات املنهج العلمي إىل حد بعيد وهي تتم كالتايل:
فهم املهمة:



أي استخراج النقاط األساسية للمشكلة وتشخيص املفاهيم واألفكار ومعطيات املشكلة وتوضيح املفردات املستعملة بدقة وتوضيح ما نريده فعال.
ضبط املعارف :
أي توضيح املفاهيم اليت نسعى إىل التحكم فيها وكيفية التعامل معها واالجتاهات املرغوب حتقيقها وفتح اجملال للمبادرة الفردية ووضع فرضيات أو مسالك
يف تناول املشكالت مع الرتكيز على املسلك األكثر مالئمة لتشخيص املعارف املرجو اكتساهبا حلل املشكلة وإعداد قائمة بشأهنا ،وأخريا إعداد ما جيب
تنفيذه فرديا مع حتديد أهدافه)2(.
( -)1نفس املرجع .21: :
( -)2حممد صاحل حشروف :املدخل إىل التدريس بالكفاءات:دار املهدي .اجلزائر.83: .2002.

التوجيه واإلرشاد املدرسي:
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يقوم التوجيه واإلرشاد على جمموعة من العمليات النفسية والتقنية اليت تساعد التلميذ على تربية اختياراته املستقبلية ،فهو عملية مساعدة الفرد
يف فهم حاضره وإعداده ملستقبله هبدف وضعه يف مكانه املناسب له وللمجتمع ،ومساعدته يف حتقق التوافق الشخصي والرتبوي واملهين
واالجتماعي حىت حيقق الصحة النفسية والسعادة مع نفسه ومع اآلخرين يف اجملتمع احمليط به)1(.
ومن خالل جتربيت يف جمال التوجيه واإلرشاد فإن هذا األخري يقتصر على تقد م املعلومات للتالميذ وأطراف العملية الرتبوية أو ما يسمى
باإلعالم املدرسي،أو حتليل النتائج املدرسية كالنتائج الفصلية ومقارنتها باالمتحانات الرمسية وهو ما يطلق عليه بعمليات التقو م  ،يف حني يقوم
التوجيه على جمموعة من اإلجراءات كرصد رغبات التالميذ وحتليل النتائج املدرسية واختيار الشعب واجلذوع املشرتكة حسب األطوار واملستويات
التعليمية ،وعليه فهذه العمليات هي عمليات آلية يقوم هبا خمتص يف التوجيه واإلرشاد املدرسي طيلة السنة الدراسية.
أما اإلرشاد فهو موضوع حديث النشأة وال يرقى إىل املقاييس الدولية وما يقوم به مستشار التوجيه واإلرشاد ما هو إىل لقاءات ومقابالت مع
التالميذ تقوم على النصح واإلرشاد ،وعليه فالصعوبات اليت تواجه عملية التوجيه واإلرشاد عديدة منها:
عدم وجود فهم هلذه املفاهيم ومضامينها من طرف الفاعلني يف املؤسسات الرتبوية ،وعليه فاألخصائي يف جمال التوجيه واإلرشاد يعترب
موفف كباقي املوففني يف سلم الوفيفة العامة ،يقوم بأعمال إدارية روتينية باإلضافة إىل أن املهام يف املؤسسة التعليمية متداخلة فيما
بينها وهلذا يفقد األخصائي يف جمال التوجيه واإلرشاد نوعية وطبيعة عمله كونه خبري يف هذا اجملال.

-

ضعف تكوين املأطرين والتقنيني يف جمال التوجيه واإلرشاد يصب من السيطرة على كل العمليات نبل ويصعب من اكتشاف قدرات

-

ومهارات وكفاءات التالميذ خالل الدراسة ،كما أن دراسة احلاالت واملشكالت املدرسية يتطلب وقت طويل جدا لعالجها أو اختاذ
قرار بشأهنا .
يتطلب اإلرشاد املدرسي بيهة ومناخ تربوي مناسب تكون فيه مجيع األطراف على علم ودرية باملشكالت اليت يعانيها التالميذ يف

-

املؤسسات التعليمية .
توفري اإلمكانيات الالزمة للقيام هبذه العمليات خاصة يف جمال اإلرشاد الذي يتطلب تكوينا خاصا يف جمال القيم واألخالق

-

احلميدة،باإلضافة إىل وجود أجهزة وهياكل خاصة مثل غرف خاصة باإلرشاد ووجود عيادات ومراكز إرشادية تساهم وتساعد املؤسسة
التعليمية ز
عدم وجود تنسيق بني الفاعلني االجتماعيني واملدرسة( كاألسرة ومؤسسات اجملتمع املدين وهيهات أخرى )...فاملدرسة اليوم تعاين العزلة

-

أمام املتغريات اليت حتيط هبا.
يبقى التوجيه جمرد إجراءات تقنية تساهم يف بناء اخلريطة الرتبوية (تشكيل األفواج الرتبوية) فهو ال يرقى إىل مستوى اكتشاف الكفاءات

-

اليت تساهم يف بناء وتنمية اجملتمع.
ــــــ
( -)1د /كاملة الفرخ .د /عبد اجلابر تيم :مبادئ اإلرشاد والتوجيه النفسي.ط.1دار الصفا للنشر والتوزيع .األردن.1999.ص.13:

اجلو االجتماعي للمؤسسة التعليمية:

2-4-6-

من املتغريات اليت يصعب اليوم السيطرة عليها اجلو االجتماعي للمؤسسة التعليمية الذي يؤثر مباشرة على املردود الدراسي للتلميذ وحىت على
أدائه حيث تلعب الشروط الفيزيقية والنفسية واالجتماعية دورا فعاال يف حتسني املردود الدراسي للتلميذ وكذا األستاذ ،فاملؤسسات اليت ال حتدد
أهدافها وفق إسرتاتيجيات ومشاريع تصبح عادة يف فوضى حيث تكثر فيها النزاعات والصراعات اليت تؤثر مباشرة على أداء التلميذ واألستاذ .
فاملؤسسات اليت يسودها أسلوب العقاب واملنع وال تسمح للتلميذ بالرتويح والتنفيس عن رغباته حبجة حفظ النظام وهيبة املؤسسة وحفظ
األجهزة واألثاث ،قد تتحول إىل جمرد جممع ال روح له وال معىن له بالنسبة للتلميذ مما جيعله ينفر منها وحيقد عليها ويضعف والئه جتاهها ،وتؤدي
به إىل أعمال وسلوكيات عدوانية اجتاهها واجتاه العاملني هبا ،وتدفعه إىل التمرد على قوانينها ونظامها الداخلي وختريبها،فينعكس ذلك على أدائه
ومردود املدرسة بل ويضعف من حتقيق األهداف املسطرة ومن الشروط اليت هلا تأثري على املردود الدراسي منها:
اكتظاظ األقسام الذي يؤثر سلبا على أداء األستاذ وعلى متابعة وتقييم أعمال التالميذ والذي أصبح يف غالب األحيان ال حياسب إال
على الفروض احملروسة واالختبارات الفصلية.
عزوف األساتذة عن القيام بواجباهتم إزاء التالميذ ودفعهم ملزاولة الدروس اخلصوصية(املوازية)- .
نقص التجهيزات والوسائل التعليمية الضرورية وخاصة على مستوى املخابر والو رشات إلجناز الدروس التطبيقية العلمية منها والتقنية- .
نقص يف تكوين األستاذ وخاصة يف امليدان البيداغوجي والرتبوي - .
نقص يف الوسائل الرتبوية املكملة للربامج التعليمية كاملكتبات والنوادي...وغريها- .

-

ضعف التأطري اإلداري للقيام بعملية املراقبة واملتابعة البيداغوجية وحماربة فاهرة الغياب املنتشرة لدى التالميذ واألساتذة - .
قلة األنشطة الثقافية خاصة غياب اإلمكانيات والتأطري واملتابعة- )1(.
عدم متاشي التكوين القاعدي لألساتذة مع الربامج املقررة وخاصة اجلديدة - .
غياب التعاون بني املدرسة واألولياء يف متابعة متدرس أبنائهم - .
ضعف النظام املدرسي وعدم مسايرته للمراحل العمرية للتالميذ وخاصة مرحلة املراهقة ز -
ضعف التشريع املدرسي وخاصة يف جانب العالقات اليت حتكم أطراف العملية الرتبوية ز -
تدهور قيمة العلم يف اجملتمع وانعكاسها على املردود الدراسي والتنمية االقتصادية واالجتماعية؛ " حيث أن قيمة العلم يف نظر التلميذ

-

مستمدة من اجملتمع الذي يعيش فيه ،فبقدر األمهية اليت يوليها اجملتمع للعلم واملعلم بقدر ما يقدرها التلميذ نفسه")2(.
ـــــــــ
( -)1رشيد أورسالن:مرجع سبق ذكره؛

–

149-148:

( -)2مديرية الرتبية لوالية سطيف:جملة دورية تصدر عن مركز التوجيه املدرسي واملهين .عدد.3

ثالثا :املردود الدراسي والتقومي الرتبوي:
مل يعد مفهوم التقو م مقصورا على جمرد حتصيل املادة العلمية بل تعداه إىل قياس االستعدادات وامليول واملثل العليا وطرائق التفكري وتكوين
العادات والتكيف الشخصي واالجتماعي ،فهو نوع من األحكام املعيارية على أية ناحية من النواحي يف العملية الرتبوية لبيان مدى اقرتاهبا عن
األهداف اليت ينبغي حتقيقها،وهلذا يشمل التقو م العديد من اجملاالت كاألستاذ والتلميذ واملوفف اإلداري واملناهج وطرائق التعليم والكتب
واملكتبات والوسائل التعليمية وأوجه النشاط املدرسي على اختالف أنواعها ،وبإخالف اجملاالت ختتلف الوسائل واألدوات من اختبارات حتصيلية
ذاتية وموضوعية خاصة بكل مادة دراسية إىل اختبارات عقلية تقيس القدرات ونواحي الشخصية املختلفة ،يرى الدكتور السيد (حممود زكي) أن
مشكلة االمتحانات التقليدية يف مصر أصبحت من أعقد املشكالت ألهنا أصبحت غاية ال وسيلة وذلك مبا فرض عليها من تشريعات وتنظيم،
فقد أصبحت هاجس رهيب بالنسبة للتالميذ الذين ال هم هلم إال النجاح وحتصيل املعلومات واحلقائق اليت توصل إىل هذه الغاية ،حىت ولو كان
الغش هو السبيل األمثل والوحيد لذلك كما أن اهتمام العديد من املسهولني هو االهتمام بالنسب احملصل عليها وتعلقهم هبا ،كما أصبح شغلهم
الشاغل بدل االهتمام باكتشاف الكفاءات اليت تساهم يف تنمية اجملتمع.
فلم تعد املمارسات احلالية للتقو م تتماشى واملتطلبات الراهنة واملستقبلية للتعليم واحتياجاته املثرية ،فاألداء الوفيفي للمتعلم أصبح يتطلب منه
اكتساب معلومات جديدة وبطرق ذاتية يوففها يف حل مشكالت متعددة غري منظورة يف حينها أداء وفيفيا حيتاج إىل متعلم يستطيع أن يكيف
سلوكه وينظم تفكريه ذاتيا ويقدر على التواصل والتعاون مع اآلخرين ،إن هذا التوجيه املستقبلي يتطلب حتوال جوهريا يف الفكر واملمارسات الرتبوية
ومنهجيات جديدة للتقو م تستند إىل اإلطار الفكري أو املدخل السياقي،وهلذا جاء املنظور اجلديد للتقو م ليؤكد على ضرورة تكامل عملييت التعليم

والتقو م حبيث ينبغي أن يتخذ هذا األخري أشكاال متعددة غري مقننة باملفهوم السيكومرتي متضمنة يف عملية التعليم ،بل ينبغي التحول من ثقافة
االختبارات إىل ثقافة التقو م)1(.
ثقافة التقومي:

1-

الثقافة هي جمموعة اجلوانب املركبة املرئية وغري املرئية يف حياة الفرد فاجلوانب غري املرئية متثل املعتقدات والقيم واآلراء اليت تشكل املضمون
اجلوهري للثقافة ،ومن جوانب عينية ملموسة مثل األشياء والرموز والتكنولوجيا ووسائل اإلعالم واالتصال ،وهذه اجلوانب هي جتسيد هلذا املضمون
أو اجلوهر ومن هذا املنطلق فثقافة التقو م تعين االهتمام بكل اجلوانب النفسية واالجتماعية والوجدانية للتالميذ وبعبارة أخرى االهتمام بالقيم
واملعايري اليت تشكل شخصية التلميذ ،بدل االهتمام باجلانب ألتحصيلي ( االختبارات – النتائج) فال ميكن أن تعرب النسبة العددية أو املعدل على
التلميذ والذي هو جمموعة من العوامل واملركبات واألمزجة اليت تتغري بتغري الشروط والظروف اليت يعيشها الفرد،وعليه جيب أن تكون ثقافة التقو م
متنوعة ومثرية الهتمام املتعلم ودافعيته واليت تتطلب منه مهارات التفكري واالستدالل وحل املشكالت استنادا إىل حمكات يشارك يف إعدادها
ويكون تقرير النتائج على شكل ملمح وصفي يعطي صورة تفصيلية عن أداء املتعلم)2(.

ـــــ ـ
( -)1فريد حاجي :سلسلة موعدك الرتبوي  ،املركز الوطين للوثائق الرتبوية .عدد.17جويليا .23: .2005
( -)2نفس املرجع.23: :

التقومي متعدد األبعاد2- :

إذا كان التقو م التقليدي يركز غالبا على قدرة املتعلم على إفهار ما أكتسبه من معارف باستخدام اختبارات تعتمد على الورقة والقلم ،فإن
التقو م من منظوره الواقعي يركز على أداء املتعلم وكفاءته وفهمه لبنيته املعرفية ،وهو ما يستوجب أساليب وأدوات تقو م متعددة مثل  :مالحظة أداء
املتعلم ،نقد مشروعاته ونتاجاته وعروضه وملف أعماله ،حىت يتسع نطاق املعلومات اليت يتم مجعها عن املتعلم وتوفيف هذه املعلومات يف تقو م
أساليب تفكريه ومنط أدائه وتوثيق تعلمه والتعرف على جوانب قوته وضعفه ،وبعبارة أخرى ال بد من تقو م متعدد األبعاد الذي ميثل منظورا متسعا
وموائما مع احلياة الواقعية وموجها بالعمليات ومستندا غلى مقاييس متعددة يعطي صورة أكثر ثراء عن تعلم املتعلم ،ومن هنا تأيت ضرورة التحول
من التقو م املنفصل إىل التقو م املتكامل ألن التقو م أحادي اجلانب أو البعد ( تطبيق اختبار واحد يف هناية مدة دراسة معينة لقياس حتصيل أو
تعلما ال يكفي ،بل ال بد من تقو م متعدد األبعاد على أساس أن املنظور اجلديد للتعليم يرمي يف هذا النوع من التقو م ،إنه عملية إحداث تناغم
بني إسرتاتيجيات التعلم بطريقة دينامكية أثناء االنتقال من مهمة إىل أخرى ومنه طور تعليمي إىل آخر)1(.
املنهج القائم على التفكري:

3-

يتمحور هذا املنهج حول أعمال العقل وتنشيطه وكيفية التصرف حول احملتوى والعمليات املختلفة للعقل ،ويركز على تعليم املتعلم كيفية
استخدام وتوفيف املعارف السابقة واالستدالل واالستنباط واالستقراء وحل املشكالت مما يتخطى احلدود الدنيا لألداء.
وظائف التقومي4- :

إذا كان التقو م هو وضع عالقة بني عناصر ناجتة عن شيء ميكن مالحظته أو مراقبته وسندا للداللة على إنتاج معلومة بشكل واضح عن
الشيء املالحظ هبدف أخذ قرارات ،فإن وفائفه الكربى وبالتايل هي:
 -1-4توجيه التعلم:

أي ت قو م التعلمات السابقة مع بداية السنة قبل االنطالق يف تعلمات جديدة ،وذلك بغية تشخيص الصعوبات ومعاجلتها ،وهذا ما يسمى
بتقو م املكتسبات القبلية لدى التالميذ املنتقلني من طور إىل طور أو مستوى إىل مستوى آخر .
ضبط التعلم4-2- :

وذلك من أجل حتسني التعلمات.
ـــــــ
( -)1نفس املرجع:ص.23:

تأكيد التعلمات4-3- :

ويقصد بذلك الوقوف على مدى متكن املتعلم من الكفاءات اليت تسمح له من االنتقال من مستوى إىل مستوى آخر ومن طور إىل طور
آخر ،إىل جانب هذه الوفائف هناك وفائف فرعية غري مباشرة للتقو م هي:
تدعيم الثقة بالنفس - .
إدماج املكتسبات - .
تبليغ خمتلف الفاعلني املعنيني مثل اإلدارة واألساتذة واألولياء والتالميذ - )1(.
معايري التقومي:

5-

للتقو م جمموعة من املعايري النوعية واجملردة نستند إليها إلصدار حكم على املوضوع وينبغي التمييز بني نوعني من املعايري:
 -1-5معايري النجاح:

يقصد هبا خصائص الناتج املنتظر من املتعلم حيتفظ هبا لتقديرها وتثمينها ،وذلك حسب مرجع داللة يتم إعداده مسبقا خيصص لناتج املتعلم من
حيث ( التطابق مع التعليمات والدقة واالكتمال واالنسجام واملالئمة والصرامة والتبليغية واألصالة والفعالية .
معايري اإلجناز5-2- :

هي العمليات الثابتة اليت يتطلبها تنظيم عمل ناتج عن عملية حتليل له،فعلى سبيل املثال فإن متطلبات ملخص هي:
تشخيص نوع النص املراد تلخيصه - .
وفيفة امللخص واملرسل إليه - .
التمييز بني األفكار والرسومات املتعلقة هبا - .
استخراج بنية النص- .
انتقاء املعلومات- .
إعادة صياغة أفكار األحداث ذات القيمة- .
تنظيم امللخص وإعادة تناول البنية وعالمات العرض ( حسب وفيفة امللخص - )2(.
ــــــــ ـ
( -)1نفس املرجع.24: :
( -)2نفس املرجع.24: :

فهذه اخلطوات ضرورية للمدرس وهي مبثابة دليل إلجناز املتعلم لنشاطه أو حتسينه ويبقى على املدرس أن يعاين موضع األخطاء ويصحح التغذية
الراجعة خالل عملية التعلم ،وبناء عليه يتم التقو م على أساس الكفاءة انطالقا من جمموعة أبعاد على املدرس مراعاهتا وهي:
أبعاد التقومي:

6-

للتقو م جمموعة من األبعاد منها
التأكد من فهم املتعلم للوضعية  /املشكلة- .
حتديد ما إن كان املتعلم منسجما يف تفكريه مبعىن هل يقوم بالعملية بصفة متطابقة مع فهمه للوضعية ،وهل هو منطقي يف حترير إجابته
وحتديد ما إذا كان املتعلم دقيقا يف فهمه وحله،ولتحقيق الغرض املنشود من عملية التقو م جيب أن تركز أنشطة التقو م على مستويات
احملتوى الذي جيب أن يتعلمه املتعلم ،فقد تكون صيغ التقو م منسقة مع تعلم احملتوى املرجو ،كما تستند الدالالت املتعلقة بتعلم
املتعلمني وحتصيلهم إىل معلومات مستمدة من أنشطة التقو م .
وتتميز ممارسات التقو م بالعدالة جلميع املتعلمني حبيث يشارك يف عملية التقو م املدرسون واملتعلمون وغريهم من املختصني يف بناء
وتصميم أساليب التقو م املتنوعة ،كما ينبغي مشاركتهم يف املعلومات الناجتة ،وتأخذ عملية التقو م بعني االعتبار تقو م فر التعلم
بنفس قدر اهتمامها بتقو م حتصيل املتعلمني لذا تتحدد عملية تصميم التقو م على ضوء االستخدام املناسب للمعلومات الناجتة.

-

-

إن التقو م متعدد اجلوانب يساعد املتعلم على إبراز كفاءاته وإمكاناته املعرفية واألدائية املتعلقة مبحتويات ومضامني الربامج اليت يدرسها

-

،حيث تكشف عن قدراته على ابتكار نواتج واقعية متنوعة ،فالرتكيز على تقو م األداء يستند على رؤية جديدة للمعرفة باعتبارها عملية
تكوينية بنائية تبدأ من املهد إىل اللحد  ،يشارك يف اكتساهبا املتعلم مشاركة نشطة منتجة وليست جمرد اختيار إجابة صحيحة من بني
جمموع بدائل اصطناعية معطاة كما هو احلال يف اختبارات االختيار من متعدد ،كما أن املعرفة تشتمل على مهام وفيفية ينبغي أن
يشعر املتعلم مبغزاها وفائدهتا.
هذه النظرة اجلديدة للتقو م تتطلب التحول من عملية تقو م املتعلم إىل عملية التقو م من أجل التعلم مما يسهم يف تكامل عملييت التعليم
والتقو م وهو األمر الذي استدعى التحول من االستناد إىل مبادئ النظرية السلوكية يف التعلم إىل النظريات البنائية والعمليات املعرفية
النمائية من املمارسات الصفية اليت تشجع الدور السليب للمتعلم إىل املمارسات اليت تؤكد أن املتعلم كائن حي نشط مفكر ومبدع يبين
معارفه من مهام متنوعة ذات مغزى يقوم بتنفيذها من املدرس الناقل للمعرفة وكسلطة ضاغطة إىل ميسر وموجه وناصح خملص .
من املناهج التقليدية يف عملية التعليم اإلستاتيكية ملواد دراسية وحقائق منفصلة غلى التوجه حنو البحث املتعمق - )1(. .
ـــــــ ـ
( -)2نفس املرجع.25: :

من أالختبارات التقليدية اليت تقيس التعلم السطحي غلى إجناز مهام أصيلة تقيس التعلم املتعمق ،من التنظيم املدرسي اجلامد واملركزية

-

الصارمة إىل الغدارة املدرسية والتنظيم القائم على املوقع والالمركزية ومتهني املدرس،من البحث الرتبوي الكمي الصارم لعوامل منفصلة إىل
البحث املوجه حنو الفهم الكيفي لظاهرة معقدة وصفية توصيفيه؛ من االختبارات املقننة واالمتحانات التقليدية إىل التقو م السياقي
الوصفي والتقو م القائم على األداء والتحول التدرجيي حنو التقو م الشخصي أو التفريدي.
وخالصة القول أن عملية التقو م بالرغم ما تشهده من جتديدات وإعادة صياغة يف جمال اإلصالحات الرتبوية منذ  2003إىل يومنا هذا
ال تزال تعاين من السطحية والبساطة وعدم مالئمة الواقع الرتبوي لطبيعة الفرد اجلزائري ،فهناك انفصام خطري بني ما يتعلمه التلميذ وما
يدرسه األستاذ وبني هذه الربامج واملناهج ومضامينها ،ولذا البد من توسيع النطاق وفتح اجملال للجامعة ومراكز البحث خلوض غمار
الكشف احلقيق للمشكالت اليت يعانيها النظام الرتبوي اجلزائري وكشف العوامل املؤثرة يف عملية التقو م واليت من شأهنا :
طغيان اجلانب اإلحصائي الثابت يف جمال التقو م ،فالتقو م املستمر املعتمد يدخل يف معدل املتعلم ،فالتقو م يف كل شهر جتمع فيه
املعدالت وتقسم على ثالثة للحصول على معدل حتصيله معامله اثنان وجيمع مع معدل االختبار ويقسم على مخسة للداللة على
النتائج املدرسية للمتعلم فصليا ،وتسمى هذه العملية حبساب معدل املادة نلكن على أرضية الواقع التقو م املستمر ال ميت بصلة ملبادئ
التقو م البيداغوجي يف املناهج ،حبيث ال يقوم الطفل شهريا ليكتفي املعلم باالختبار الشهري معتربا إياه تقوميا يكتفون فيه بوضع عالمة
جزافية فصليا يف خانة التقو م املستمر يف الكشف أو الدفرت املدرسي من أجل اإلدارة و األولياء .

-أ

االختبارات تقوم بعيدا عن شبكات التصحيح املخطط هلا يف املناهج ن وال تشمل معايري التقو م الثابتة حيث البعد املعريف والبعد -ب
احلسي احلركي والبعد الوجداين ،بل تقوم املعرفة وحدها.
ملف التقو م واملتابعة وتقو م الكفاءات يعتمد على وثائق كثرية هتدف إىل تقو م املعرفة وتقو م املتعلم كل على حدة مما صعب مهمة -ت
املعلم .
تراكم أدوات التقو م املختلفة املعتمدة يف املناهج- .ث
املنهاج يعمل على تقسيم شخصية املتعلم – املعرفة واملتعلم – تدعو هذه االزدواجية إىل تقييم املتعلم وحده وتقييم املعرفة وحدها،يف -ج
تقوم إال املعرفة وحدها.
حني االختبارات واالمتحانات على أرض الواقع ال َ

اعتماد املعايري الثالثة الثابتة يف املنهاج ( املعيار املعريف واملهاري والوجداين) هذا األخري الذي يأخذ حيزا كبريا يف حتديد األهداف -ح

التعليمية واملبالغة يف هذا البعد دفع األطفال للتمرد على األعراف املدرسية ،كالغش يف االمتحانات وعدم إجناز الفروض املنزلية .
عدم املتابعة وقلة االهتمام مبنهجيات التقو م البيداغوجي من طرف املسهولني خاصة مدير املدرسة - )1(.خ
ـــــــــــ ــ ـ

( -)1زهران كشان :مرجع سبق ذكره :ص.32:

رابعا -مظاهر املردود الدراسي:
رغم التطور احلاصل يف جمال الرتبية والتعليم اليوم إال أن ذلك ال يوحي بأن هناك تطورا يف جمال ومظاهر التنمية يف اجلزائر رمبا ذلك ألن اجملال
الكمي قد طغى  ،فمنذ  1962إىل يوم عرفت الرتبية والتعليم تطورا هائال يف تعداد املتمدرسني حيث تضاعف عددهم أكثر من أثنا عشر مرة
،إذ قفز من  813.613متمدرسا سنة  1962إىل  8.414.870متمدرسا سنة ، 2012وهذا يعين أن ربع سكان اجلزائر هم حاليا يف
املدرسة وأن هذا التطور العددي للمتمدرسني جيسد حقا ما نصت عليه املواثيق اجلزائرية ودساتريها عرب املراحل اليت قطعتها اجلزائر املستقلة ،كما
أنه جيسد ما أوصت به املنظمات الدولية يف جمال الرتبية والتعليم ،فاجلزائر قد تبنت مبدأ دميقراطية التعليم وجمانيته وإلزاميته ويف الوقت ذاته عملت
على جتسيد خيار تعريب التعليم وجزأرة التأطري يف خمتلف املستويات وهذا ما مسح لبالدنا باسرتجاع لغتها وثقافتها وترقيتهما مبا يتماشى مع قيمها
احلضارية)1(.
وإين ال أتعجب من هذا الطرح املخجل ،فالتطور الكمي احلاصل يف جمال الرتبية والتعليم ال يعكس بتاتا التطور النوعي الذي نرجوه ،فاألعداد
اهلائلة واملتخرجة من اجلامعات واملعاهد اليوم أصبحت عبها على الدولة وال أقول هنا الكفاءات فسوق العمالة رغم ما فيه من هؤالء إال أن مظاهر
التنمية ال تبدو واضحة املعامل يف اجملتمع هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا كانت اجلامعة هي أداة ووسيلة للتنمية فأين مظاهر هذا التطور والتغيري
يف اجملتمع .

إن املوازنة بني سوق التعليم وسوق العمل ليست باألمر السهل فإذا أردنا اقتصادا قويا وفعاال فعلينا إجياد سوق تعليم قوية وفعالة ،فالتنمية اليوم
تعاين العديد من املشكالت ،فالبطالة والسكن وتدين مستوى املعيشة وفهور الفساد واجلرمية وغريها من املظاهر اليت يعاين منها اجملتمع خاصة فهة
الشباب هذا على املستوى العام ،أما على مستوى املؤسسة التعليمية فهناك العديد من املظاهر اليت تعاين منها ،كتحطيم البنية الرتبوية والتعليمية
للمدرسة اجلزائرية فقد مت التعدي الواضح على مبادئ النظام الرتبوي يف ضل ما يسمى بالنظام العاملي اجلديد (العوملة)حيث أصبحت اجلزائر جمربة
على تغيري توجهها وهي ليست مهيأة،كما مت القضاء على مبدأ اجلزأرة والتعريب هنائيا حيث مت تقز م اللغة العربية وذلك بوضع الرتميز العاملي
اجلديد ،باإلضافة إىل حذف شعبة الشريعة اإلسالمية من التعليم الثانوي وجعلها مادة مبعاملني ،كما مت تقز م مادة التاريخ ففي بعض املواد
والشعب ال يتعدى معاملها الواحد،وهذا عكس اللغات األجنبية اليت أعطية هلا احليز والقيمة املطلقة ،باالهتمام بالشعب التقنية والعلمية وذلك
حبجة مواكبة التطورات احلاصلة يف العامل والتصدي للتحديات يف إطار ما يسمى .
عوملة التبادالت- .
ميالد جمتمع اإلعالم واالتصال - .
سرعة الثورة العلمية والتكنولوجية - .
ـــــــ ـ
( -)1وزارة الرتبية الوطنية :إجنازات قطاع الرتبية الوطنية خالل  50سنة،دار القصبة للنشر.2013 ،ص.3:

إن هذا االحنراف اخلطري أفرز العديد من املشكالت اليت أثرت على شخصية أبنائنا وعلى مردودهم الدراسي ومن هذه املشكالت اليت تعاين منها
املدرسة اجلزائرية ما يلي :
اإلخفاق املدرسي1- :
يسمى أيضا باهلدر املدرسي الذي يعترب مؤشرا من املؤشرات الدالة على كفاءة النظام التعليمي ،فكلما قلة نسبته كان ذلك دليال على كفاءة
النظام التعليمي وعناصره املختلفة ،وكلما زادت نسبته كان العكس ،ويرتبط مفهوم اإلخفاق املدرسي (اهلدر)بالعديد من املفاهيم ؛كالفشل
الدراسي والتأخر الدراسي ..اخل فهو عموما حالة من حاالت عدم التكيف املدرسي ،ومبفهوم أدق هو عدم القدرة على استيعاب املعلومات
واملعارف اليت تقدم للتالميذ وذلك ألسباب ذاتية وبيداغوجية واجتماعية واقتصادية ،أثرت على قدرات التالميذ وجعلتهم غري قادرين على
استيعاب الربامج التعليمية املقدمة هلم مما يضطر بعضهم إلعادة السنة أو االنقطاع النهائي عن الدراسة)1(.
وتعرفه منظمة اليونسكو على أنه عبارة عن إهدار حيدث للنظام التعليمي مؤثرا يف كفاءته ونامجا عن عاملي ترك الدراسة مبكرا أو الرسوب أو
اإلعادة ،فاإلخفاق الدراسي هو عبارة عن فاقد تعليمي يؤثر على مردود النظام التعليمي وأهداف املدرسة.
أشكال اإلخفاق املدرسي:

1-1-

يأخذ الفاقد التعليمي أو اهلدر املدرسي أشكاال خمتلفة ميكن حصرها حسب املصطلحات الواردة يف بعض املناشري والوثائق الصادرة عن وزارة
الرتبية الوطنية اجلزائرية فيما يلي:
الرسوب- :أ

من الفعل الثالثي الصحيح رسب  ،رسبا  ،ورسوب الشيء يف املاء سقط إىل أسفله  ،التلميذ أخفق يف االمتحان ومل ينجح ( )2أما من حيث
االصطالح فيختلف مدلوله وذلك تبعا املقاييس التنظيمية يف كل بلد ،وتتفق تلك املفاهيم حول نقطة مشرتكة هي أن وصول املتمدرس إىل هناية
املرحلة الدراسية بدون احلصول على شهادة فاهرة تطرح مشكلة حقيقية ( )3للنظام التعليمي وحىت اجملتمع ككل .

ــ
( -)1رشيد أرسالن:مرجع سبق ذكره.147: ،
( -)2علي بن هادية وآخرون:القاموس اجلديد للطالب،ط،7املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر.386: ،1990،
( -)3دفاتر املعهد :التوجيه املدرسي يف اجلزائر ( )4وقائع امللتقى غرداية.ماي .2008املعهد الوطين للبحث يف الرتبية.

.13:

والرسوب يعين رسوب التلميذ يف السنة الدراسية لعدم إتقانه احلد األدىن من املهارات واملعارف املتوقع اكتساهبا يف هذه السنة وبذلك يعيد
نفس السنة الدراسية ويقوم بالدور السابق حىت يرفع إىل السنة التالية بعد جناحه يف السنة الدراسية ( )1ويعرفه حممد أرزقي أبركان بأنه " مدة
يقضيها التلميذ يف القسم وعامال نفس العمل الذي أداه يف السنة املاضية يف املدرسة ( )2إذن فالرسوب يشري إىل التالميذ الذين يعجزون على
احلصول واكتساب املعارف واملعلومات اليت تسمح هلم باالرتقاء إىل مستوى أعلى مما هم فيه وبالتايل اإلعادة والرسوب من خالل االمتحانات
الرمسية ،فالرسوب املدرسي هو أحد مظاهر اإلخفاق املدرسي السلبية اليت تشكل هدرا داخل النظام التعليمي .
ب-التسرب املدرسي:

يشري إىل حالة من الفشل يف الدراسة أو االنقطاع عنها أو اهلجر أو العزوف واهلرب وذلك ألسباب قد تكون اجتماعية أو نفسية وتربوية أو
تنظيمية ،ورغم االستخدامات املختلفة فهي حتمل نفس الداللة فهناك من يعرفه بأنه " فاهرة ترك املراهقني واألطفال للمدرسة أو انقطاعهم عنها
لفرتات طويلة أو بصورة هنائية قبل وصوهلم إىل هناية املرحلة التعليمية اليت يتواجدون فيها ()3ويشري هذا التعريف إىل أن فاهرة التسرب املدرسي
متس خمتلف املراحل العمرية أي خمتلف املراحل التعليمية ،وتعرفه منظمة اليونسكو " على أنه فاهرة متس التالميذ الذين ال ينهون دراستهم يف عدد
السنوات احملددة هلا ،إما ألهنم ينقطعون عنها هنائيا وإما ألهنم يعيدون قسما( سنة معينة)أو عدة أقسام ( سنوات معينة)وهذا يعين أن التسرب ميس
التالميذ الذين ال يستطيعون مزاولة دراستهم يف اآلجال احملددة ،وعليه ميكن تصنيف هؤالء التالميذ إىل ثالث فهات :

الفئة األوىل:

-

وهي التالميذ الذين ختلوا عن الدراسة مبحض إرادهتم قبل بلوغ السن اإللزامي ستة عشر سنة خاصة يف الوسط الريفي.
الفئة الثانية:

-

وهم ألهك التالميذ املرغمون على مغادرة مقاعد الدراسة بعد بلوغهم سن الستة عشر سنة بسبب نتائجهم الدراسية اليت ال تسمح هلم باالنتقال
أو اإلعادة.
الفئة الثالثة:

-

وهم التالميذ الذين ينقطعون ألسباب مادية)4(.

ــــــ
( -)1حممد أرزقي أبركان:مرجع سبق ذكره؛ .333:
( -)2عمر عبد الرحيم نصر هللا :مرجع سبق ذكره؛ .348:
( -)3موعدك الرتبوي  :مرجع سبق ذكره؛ .10 :
( -)4نفس املرجع؛ .20:

واملالحظ من خالل دراستنا التتبعية هلذه لظاهرة اإلخفاق املدرسي يدرك حقيقة أهنا مثل السرطان الذي ينخر املنظومة الرتبوية والتعليمية
وذلك راجع للعديد من األسباب منها:
ضعف املستوى التعليمي والعلمي القاعدي والتخلف الدراسي العام ،علما بأن بعض التالميذ متفوقون يف دراستهم ومع ذلك يضطرون

-

للتخلي عن الدراسة ألسباب أخرى غري الضعف يف مستواهم ألتحصيلي.
سوء التوجيه املدرسي حيث يتم أحيانا توجيه التلميذ لشعب ال تتناسب وميوله وقدراته وملمحه- .
عدم مالئمة الوسط املدرسي مبختلف مكوناته املادية واإلدارية والرتبوية مما ينفر التلميذ من الدراسة ،وتعزف نفسه عنها ولكن هذا

-

النفور من الدراسة أو العزوف عنها والزهد فيها ال يكون لوحده سببا كافيا للتسرب املدرسي التلقائي بل ال بد من وجود عوامل مساعدة
أخرى للتخلي التلقائي عن الدراسة .
التحمل املبكر للمسهولية العائلية بسبب وفاة أحد الوالدين أو كالمها- .
ختلي الوالدين عن دورمها الرتبوي وعدم املباالة بتعليم أوالدمها بسبب اجلهل وقلة الوعي وعدم الشعور باملسهولية- .
اخنفاض املستوى املعيشي لألسرة وارتفاع نفقات التمدرس املتمثلة يف مصاريف الكتب واألدوات املدرسية واملالبس ورسوم التسجيل
وإعادة التسجيل واالمتحانات واإلطعام والنقل بسبب البعد احملتمل للمدرسة غلى غري ذلك من املصاريف األخرى.
خطوبة أو زواج بعض التلميذات يف سن مبكر وقد أصبح ذلك نادرا بسبب صعوبات احلياة ومتطلباهتا املتزايدة- .

-

استحواذ النزعة املادية على كثري من النفوس وعدم إعطاء قيمة للعلم وأهله- )1(.
ضعف املنظومة القيمية للمجتمع بصفة عامة أنعكس ذلك على املدرسة ،خاصة بعد غياب دور املسجد وتراجعه يف تربية األجيال كان

-

خيفف الضغط عن املدرسة ،فالتلميذ سابقا كان يأيت إىل املدرسة وهو حممال بالقيم واآلداب العامة أما اآلن فإن وفيفة املدرسة أصبحت
ازدواجية – تربية وتعليم -وقد ورد يف الوثيقة الوزارية ما نصه " أن التذبذب الذي أصاب سلم القيم االجتماعية جعل بعض األسر
تشجع التخلي عن الدراسة لصاحل أعمال هامشية مرحبة"( )2وملعاجلة هذه الظواهر السلبية عمدت وزارة الرتبية الوطنية الختاذ أساليب
املعاجلة البيداغوجية واملتمثلة يف عملييت الدعم واالستدراك والتكفل بتالميذ السنة ثالثة ثانوي وذلك لتعزيز ودعم التالميذ وتفعيلهم أكثر
.أنظر املنشور الوزاري /رقم /526/و.ت.و 064.واملؤرخ يف .2006/11/20
ــــــ
( -)1حممد بن محودة  :علم اإلدارة املدرسية ( نظرياته وتطبيقاته يف النظام الرتبوي اجلزائري) دار العلوم للنشر.2006.
( -)2الوثيقة املؤرخة خالل شهر جويلية  1996واملرفقة مع املنشور الوزاري رقم ( )16املؤرخ يف  1996/9/3والصادر عن مديرية التعليم الثانوي العام بوزارة الرتبية
الوطنية.

خامسا:املردود الدراسي ومؤسسة التعليم الثانوي يف اجلزائر:
ال ميكن الكالم عن املردود الدراسي يف املؤسسة التعليمية ( الثانوية ) إال بالرجوع إىل فلسفة الرتبية املنتهجة من قبيل الفاعلني يف اجملال
الرتبوي  ،فاجلزائر ليست مبعزل عن العامل فقد تأثرت بالعديد منت العوامل سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو إيديولوجية  ،وهلذا
يعيش نظام الرتبية والتعليم اليوم العديد من املشكالت والعراقيل اليت جعلت النتائج متذبذبة  ،فبالنسبة لإلطار العام اختارت اجلزائر الدخول حتت
مضلة االقتصاد املوجه احلر هذا أفرز العديد من املشكالت مست كل القطاعات مبا فيهم الرتبية والتعليم ( فهور النقابات ،االحتجاجات )...
كما أن اإلصالحات اليت انتهجتها اجلزائر مل تكن باملستوى املطلوب فقد فرضت فرضا وقسرا على اجملتمع اجلزائري بل إن هذه املناهج أو النماذج
مل تنقح ومل تكيف حىت ومل تكن هلا أرضية خصبة كما أن مراعاة حاجات األفراد ومشكالهتم مل يؤخذ بعني االعتبار ،فاالنتقال من منهج املقاربة
باألهداف إىل منهج املقاربة بالكفاءات افرز العديد من املشكالت كون هذا النموذج مل يكيف على املقاس ألنه مستمد أصوله من إيديولوجية
غربية.
لقد استطاعت اجلزائر منذ االستقالل حتقيق العديد من األهداف يف جمال الرتبية والتعليم من حيث تعداد التالميذ ونسب النجاح احملققة  ،إال
أن هذا ال يعكس حقيقة واقع التنمية فمازالت اجلزائر ضعيفة من حيث البنية الصناعية والتكنولوجية  ،بل إهنا تعتمد على سياسة االسترياد يف كل

شيء حىت يف جمال الغذاء  ،وهذا ما يفسر أن هناك أخطاء يف الفلسفة واملنهج املنتهجني يف جمال الرتبية والتعليم  ،لذا جلأت وزارة الرتبية والتعليم
إىل تبين سياسة تعتمد على طرح البدائل أو ما يسمى مبؤشرات النجاعة البيداغوجية  ،وهي ( )5أصناف :
مؤشرات عن السياق االقتصادي واالجتماعي والدميوغرايف املتصل خبصوصيات السكان ومبختلف مستوياهتم يف التكوين وبنسب 1-
النشاطات اليت تسمح بتحديد السياق العام الذي تتفاعل املنظومة الرتبوية يف خضمه.
مؤشرات عن تكاليف التعليم واملوارد املالية اليت تتحملها النفقات العمومية املخصصة للمؤسسات الرتبوية  ،وذلك من حيث مصدرها 2-
وتوزيعها حسب طبيعة ومستوى التعليم وتطور حصة قطاع الرتبية من امليزانية العامة للدولة .
مؤشرات عن نسبة املشاركة واالهتمام بالرتبية والتعليم ونسبة التمدرس يف خمتلف األعمار وتكرار السنة الدراسية 3- .
مؤشرات خاصة مبستخدمي قطاع الرتبية والتعليم من حيث توزيعهم حسب اجلنس والوضعية اإلدارية 4- .
مؤشرات عن نتائج التعليم يف االمتحانات وتلك املتعلقة بالتقييم الوطين يف املواد األساسية5- )1(.
كما اعتمدت اجلزائر يف تقييم املردودية الداخلية للنظام الرتبوي على ( )18مؤشرا موحد النمط عامليا ومصادق عليه من قبل اهليهات التابعة
لألمم املتحدة واليت قامت وفق هيهة التجارة والتنمية االقتصادية بتحديد طرق تطبيقها وتتمثل يف ما يلي
ـــــــــ ـ
( -)1د /بوبكر بن بوزيد :إصالح الرتبية يف اجلزائر – رهانات وإجنازات -دار القصبة للنشر ،ص280:

رقم املؤشر

طريقة التطبيق

املؤشر رقم ()1

خيص النسب اخلام للتسجيل يف برامج اإليقاظ بالنسبة للطفولة املبكرة ويف القطاعات العمومية واخلاصة واجملتمعية املعرب
عنها يف شكل نسب ختص شرائح األعمار املعنية رمسيا إن وجدت وإال فيعتمد على الشرحية العمرية من ( )3سنوات
إىل ( )5سنوات.

املؤشر رقم ()2

متصل بنسبة التالميذ اجلدد واملسجلني يف السنة األوىل من التعليم االبتدائي الذين تابعوا برناجما خاصا باإليقاظ يف سن
الطفولة املبكرة.

املؤشر رقم ()3

ميثل نسبة القبول اخلام  ،إي عدد التالميذ اجلدد يف السنة األوىل من التعليم االبتدائي بالنسبة إىل العدد الكلي
لألطفال الذين بلغوا السن القانونية لقبوهلم يف التعليم .

املؤشر رقم ()4

خيص نسبة القبول الصافية ؛ أي عدد التالميذ اجلدد املسجلني يف السنة األوىل االبتدائي الذين بلغوا السن القانونية
لقبوهلم يف هذا التعليم بالنسبة جململ عدد األطفال املعنيني .

املؤشر رقم ()5

يتصل بنسبة التمدرس اخلام ؛ أي عالقة جمموع التسجيالت يف التعليم بالنسبة لعدد األطفال الذين بلغوا سن التمدرس
 ،مثة نسب متدرس خام خاصة بكل من الطور االبتدائي واملتوسط والثانوي  ،باإلضافة إىل نسبة خام أخرى خاصة
بتمدرس األطفال من االبتدائي إىل الثانوي .

املؤشر رقم ()6

ميثل نسبة التمدرس الصافية املرتبطة مبجموع التسجيالت للشرحية العمرية اليت بلغت السن القانونية للدخول إىل
املدرسة بالنسبة إىل عدد األطفال الكلي الذين بلغوا السن ذاهتا ،مث نسب متدرس خاصة بالطور االبتدائي واملتوسط

والثانوي  ،باإلضافة إىل نسب أخرى صافية بتمدرس األطفال من االبتدائي إىل الثانوي.

املؤشر رقم ()7
املؤشر رقم ()8
املؤشر رقم ()9
املؤشر رقم ()10
املؤشر رقم ()11
املؤشر رقم ()12

يرتبط بالنفقات العمومية العادية اخلاصة بكل طور من أطوار التعليم ومبجملها جمتمعة  ،حسب الدخل الوطين اخلام
وحسب كل تلميذ بالنسبة إىل الدخل الوطين الفردي اخلام.
يتعلق بالنفقات العمومية لكل طور من التعليم بالنسبة إىل جمموع النفقات العمومية اخلاصة بقطاع الرتبية.
خيص نسبة املعلمني واألساتذة على مستوى كل طور ممن حيملون شهادات أكادميية رمسية يقرها القانون
ميثل نسبة املعلمني واألساتذة على مستوى كل طور ممن حازوا شهادة مؤهلهم ملمارسة مهنة التعليم حسب املقاييس
الوطنية .
متصل بعدد التالميذ لكل معلم أو أستاذ يف األطوار الثالثة.
مرتبط بنسب االنتقال وتكرار السنة الدراسية وهجران املدرسة يف كل سنة دراسية ز

املؤشر رقم ()13

ميثل نسبة البقاء يف السنة اخلامسة (نسبة التالميذ الذين يصلون فعال إىل السنة خامسة ابتدائي ) ونسبة البقاء يف السنة
رابعة متوسط ويف الثالثة ثانوي .

املؤشر رقم ()14

هو معامل الفعالية ( العدد املثايل للسنوات الدراسية الضرورية الذي يسمح لتالميذ الطور االبتدائي أن ينهوا مرحلتهم
هذه ،وكذلك مرحليت املتوسط والثانوي املعرب عنه نسبيا إىل عدد السنوات الدراسية الفعلي)

املؤشر رقم ()15

متصل بنسبة التالميذ ( بصرف النظر عن املستوى التعليمي الذي وصلوا إليه ) الذين يتحكمون يف مجلة من الكفاءات
القاعدية احملددة على املستوى الوطين ( تقييم املكتسبات).

املؤشر رقم ()16
املؤشر رقم ()17
املؤشر رقم ()18

خيص نسبة حمو األمية األفراد الذين ترتاوح أعمارهم ما بني ( )15إىل ( )24سنة .
يرتجم نسبة حمو األمية بني الكبار  ،نسبة السكان البالغني ( )15سنة فما فوق الذين يعرفون القراءة والكتابة .
خيص التناسب العددي ما بني اجلنسني يف حمو األمية .

ووفق هلذا اإلطار العام الذي أعدته اهليهات العامة لألمم املتحدة فإن وزارة الرتبية والتعليم يف بالدنا قامت بإضافة العديد من املؤشرات املتعلقة بسري
املنظومة الرتبوية والضرورية الختاذ القرارات السليمة  ،وذلك لتحسني نوعية التعليم ومردودية املنظومة الرتبوية اليت تسعى إىل اإلصالح  ،ومكن بني األهداف
اليت سطرهتا املنظومة الرتبوية :
التعميم التدرجيي للرتبية التحضريية لفائدة جمموع األطفال البالغني ( )5سنوات 1- .
الوصول إىل متدرس كل األطفال الذين بلغوا سن ( )6سنوات إىل ( )16سنة 2- .
ختفيض نسبة التسرب املدرسي بصفة جذرية والقضاء على كل العوامل اليت حتول دون متدرس األطفال ببلوغ ( )/90بالنسبة لكل شرحية عمرية إىل 3-
هناية التعليم اإللزامي ولو أقتضى األمر تكرار السنة الدراسية مرة واحدة أو أكثر .
إيصال التالميذ الذين ينهون التعليم اإللزامي إىل مرحلة التعليم ما بعد اإللزامي ولو بنسبة ( )/75وينبغي على هذا االنتقال أن يوزع ما بني التعليم 4-
الثانوي والتعليم املهين .
توجيه نسبة ( )/70إىل التعليم الثانوي العام والتكنولوجي من عدد التالميذ الذين ينتقلون إىل التعليم ما بعد اإللزامي  ،أما نسبة ( )/30املتبقية 5-

فتوجه حنو التعليم املهين )1(.
رفع نسبة النجاح يف امتحان البكالوريا إىل ( )/70من العدد اإلمجايل لتالميذ السنة ثالثة ثانوي 6- .
واملالحظ أن االنتقال من األهداف اخلاصة إىل األهداف اإلجرائية يفرض علينا العمل وفق إسرتاتيجيات متوازنة  ،وعليه عمدت الوزارة إىل ما يلي:

تنظيم التعليم التحضريي من حيث توزيع التالميذ على أساس ( )20تلميذ يف القسم الدراسي الواحد- .أ
تطوير التعليم االبتدائي الستقبال ( )25تلميذ يف القسم الدراسي الواحد ،و( )22تلميذ لكل معلم والعمل على إلغاء نظام الدوام املزدوج بصورة -ب
هنائية .
تطوير التعليم املتوسط الستقبال ( )30تلميذ يف الفصل الدراسي الواحد - .ت
على أن متس إجراءات الدعم بشكل فعال تالميذ االبتدائي وعلى األقل ثلثي تالميذ املتوسط والثانوي ،باإلضافة إىل ذلك اعتمدت الوزارة يف -ث
حتسني املردود على ما يلي:
التجانس الكلي بني برامج اإلصالح الرتبوي لضمان تالؤمها مع حتسني التعلمات وذلك بتعيني جلنة خرباء توكل هلا مهمة تقييم هذه الربامج 1-
وإعادة تكييفها.
إعداد جيل جديد من الكتب املدرسية املستجيبة ملتطلبات الربامج الدراسية اجلديدة والسهر على التطابق بني هذه األخرية وبرامج اإلصالح2- .
التحسني املستمر لنوعية التأطري مبواصلة بذل اجلهود يف إجناح عملية التكوين األويل بالتعاون مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين 3-
جمموع معلمي وأساتذة التعليم األساسي ( )214.000يف إطار برنامج التكوين عن بعد املانح لشهادة التخرج.
تفعيل جهاز حماربة التسرب املدرسي بتكثيف عمليات الدعم الرتبوي لفائدة التالميذ وينتظر أن ينجم عن هذا توطيد جلهاز الدعم يف خمتلف 4-
أطوار التعليم وتطبيق نظام حمكم لالستدراك .
تصميم استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال اخلاصة بالرتبية والتكوين والتسيري5- .

تأسيس جهاز ملتابعة وتقييم املكتسبات التالميذ وضبط صريورة املنظومة الرتبوية بتحليل جناعتها ومردوديتها6- )2(.
( -)2نفس املرجع283 : :
( -)3نفس املرجع285: :

املردود الكمي يف املؤسسة التعليمية( :الثانوية)
املتأمل لألرقام والنسب املهوية يالحظ أن هناك تطور كبري منذ سنة  1962إىل غاية سنة  2014واملالحظ من خالل اجلدول يالحظ أن
هناك تذبذب يف النسب التحصل عليها من سنة إىل أخرى ورمبا يرجع ذلك إىل صعوبة السيطرة يف ضبط املتغريات واملؤشرات يف الوسط الرتبوي ،
ففي ( )2010/2009بلغت النسبة ( )/61.23يف حني بلغت النسبة يف ( )62.45( )2011/2010يف حني بلغت النسبة يف سنة
(.)45.01( )2014/2013

الناجحون

نسبة النجاح

اجملموع املرتاكم للناجحني

الفئات

السنة احلاضرون

98-62

/

/

/

1.041.437

99-98

344.391

84.874

24.64

1.26.311

2000-99

339.686

109.690

32.29

1.236.001

2001-2000

346.535

119.436

34.47

1.355.439

2002-2001

350.720

115.463

32.92

1.470.902

2003-2002

390.228

115.323

29.55

1.586.225

2004-2003

413.109

175.658

42.52

1.761.883

2005-2004

345.107

128.674

37.29

1.890.587

2006-2005

375.594

192.121

51.15

2.082.698

2007-2006

389.110
162.936
262.942
/

207.302
8.829
144.716
/

53.29
50.22
55.04
45.04

2.289.980

/

1010-2009

/

/

61.23

/

2011-2010

/

/

62.45

/

2012-2011

/

/

58.84

/

2013-2012

/

/

44.78

/

2008-2007
2009-2008

2.516.52

/

/
/
2014-2013
45.01
واملالحظ أن هذا التذبذب يف املردود الكمي إنعكس متاما على املؤسسات التعليمية ،فعلى مستوى والية املسيلة كانت النتائج مقارنة بالنسب
الوطنية كالتايل :
ف 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1014

س
النسبة
الوالئية

23.08

19.73

30.04

24.53

40.13

45.52

40.92

23.78

39.67

48.35

44.85

34.2
3

29.40

النسبة
الوطنية

32.69

29.02

42.09

37.28

51.15

53.29

53.20

45.04

61.23

62.45

58.84

44.7
8

45.01

واملالحظ أن أحسن نسبة حققتها والية املسيلة كانت يف سنة  2011بعد اإلصالحات ( )48.35لكن رغم ذلك مازالت النسبة مل ترقى
إىل املستوى املطلوب ويرجع ذلك إىل العديد من األسباب سوف نأيت على ذكرها.
أما يف ما خيص اإلعادة فإهنا يف التعليم غري اإللزامي ال تعترب إعادة بالقدر الذي تعترب فيه فرصا للتالميذ الذين يرغبون يف مواصلة دراستهم  ،كما
أن املؤسسة هي اليت حتدد إمكانية توفري فر اإلعادة أو ال  ،يف حني ميكن لبقية التالميذ االندماج يف مؤسسات التعليم والتكوين املهنيني أو
املؤسسات اخلاصة ،فالتلميذ يف نظر املنظومة الرتبوية قد أهنى تعليمه اإللزامي خالل ( 9سنوات) إال أن هذا الطرح جيعلنا نستغرب فالوقت الذي
يقضيه التلميذ يف التعليم بصفة عامة يكاد يكون نصف عمره  ،فالظروف االجتماعية واالقتصادية القاسية واملستقبل الغامض وندرة فر العمل
جعلت الشباب اليوم يف حرية تامة خاصة أن املتوسط احلسايب لسن الزواج اليوم أصبح ( 30سنة) وهذا له تأثري كبري يف الزيادة العامة للنمو
السكاين وللتنمية بصفة عامة .

املردود الكيفي يف املؤسسة التعليمية( :الثانوية)
ونقصد به تلك الكفاءات واملهارات اليت تساهم يف رفع وترية التنمية يف اجملتمع حيث نتحصل عليها من خالل الشعب والتخصصات يف
التعليم الثانوي العام والتكنولوجي أو التعليم العايل أو يف جمايل التكوين والتعليم املهنيني واليت هلا عالقة مباشرة بأمناط التفكري املختلفة لدى
التالميذ واليت هلا عالقة مباشرة هبيكلة التعليم العام والتكنولوجي ،وعليه تقوم سياسة التوجيه يف املنظومة الرتبوية على ما يلي:
اجلذوع املشرتكة :وتتكون من جذعني مشرتكني جذع مشرتك آداب وجذع مشرتك علوم وتكنولوجيا 1- ،
حيث يتكون اجلذع املشرتك آداب من شعبتني شعبة اللغات األجنبية وشعبة األدب والفلسفة - ،

أما اجلذع املشرتك علوم وتكنولوجيا فيتكون من أربعة شعب  ،شعبة الرياضيات وشعبة العلوم التجريبية وشعبة التسيري واالقتصاد وأخريا

-

شعبة التقين رياضي  ،حيث تتكون هذه األخرية من أربعة أنواع من اهلندسات وهي شعبة اهلندسة املدنية وشعبة اهلندسة امليكانيكية
وشعبة اهلندسة الكهربائية وشعبة هندسة الطرائق .
حيث يوجه التالميذ إىل هذه الشعب حسب قواعد وإجراءات تقنية حتدد وفق مناشري وزارية كاآليت:
رغبات وميول التالميذ - .
نتائج التالميذ أو ما يسمى مبجموعات التوجيه- .
جمالس القبول والتوجيه النهائية وجمالس األقسام باملتوسطات والثانويات - .
مالحظات األساتذة- .
مالحظات مستشارو التوجيه واإلرشاد - .
حيث كل عملية من هذه العمليات يواجهه ببطاقة تقنية ( بطاقة الرغبات – بطاقة املتابعة والتوجيه – استبيان امليول واالهتمامات)..
واملالحظ أن املردود الكمي ال يعكس متاما حقيقة املردود الكيفي فهناك نفور كبري من الشعب الرياضية والتقنية  ،هذه املشكلة جعلت الفاعلني
الرتبويني يقعون يف إحراج يف إجياد ميكانيزمات حقيقية لتوجيه التالميذ وفق منطية تفكري معينة  ،كما أن إجياد رؤية موحدة للتوجيه يطرح مشكلة
أخرى  ،علما أن احتياجات التنمية تتطلب الرتكيز على شعب دون أخرى وفق خصوصية كل منطقة  ،كما أن مراعاة املراحل العمرية للتالميذ
جيب أخذها بعني االعتبار كون أن كل مرحلة تقتضي منهج وطريقة يف التعامل ويف تلقني التالميذ كما معينا من املعرفة القاعدية وال جيب
االنطالق من الالشيء والالمعلوم  ،وهلذا تأيت النتائج متذبذبة ( .أنظر اجلدول)
2010

2009

2011

س ش
ن -وال

أدب وف 12.98
لغات أج 44.14
علوم ت 25.14
رياضيات 28.26
تسيري واق 40.32
تقين ريا
31.01
هند -مكا 18.12
هند -كهر 39.02
هند -مد 22.73
هند  -ط 36.89

2012

2014

2013

ن -وط

ن -وال

ن -وط

ن -وال

ن -وط

ن -وال

ن -وط

ن -وال

ن -وط

ن -وال

ن -وط

33.77
77.12
43.32
/

30.16
39.63
46.01
58.46
53.46
30.32

53.92
52.42
67.84
69.64
72.25
47.78

34.35
58.85
56.21
64.20
61.67
39.60

49.96
73.78
67.04
72.34
73.21
53.02

44.88
48.13
44.99
58.85
43.74
44.85

56.85
61.28
59.61
68.02
59.63
55.21

21.45
31.72
35.25
57.04
56.41
41.47

31.50
56.30
45.85
58.85
51.21
54.03

21.47
24.73
35.22
58.62
31.36
14.94

24.06
41.57
45.22
67.25
38.66
33.12

/

21.16
36.31
36.13
20.72

38.31
50.90
51.04
50.36

32.33
44.76
40.10
41.51

48.26
53.79
77.07
53.16

34.58
38.11
40
45.78

51.61
52.67
57.46
62.18

29.04
50.43
44.34
34.93

47.51
57.02
61.34
46.86

14.28
16.51
12.04
18.69

26.32
29.76
26.32
42.78

56.51
/
50.20
/
43.63

سادسا -/املردود الدراسي وعالقته بالبيئة االجتماعية للمؤسسة التعليمية:
تعترب املؤسسة التعليمية نسقا معقدا من العالقات والسلوكيات االجتماعية املتفاعلة فيما بينها،له خصائصه املتميزة وهي كما قال (دوركامي) جمتمعا
مصغرا للمجتمع الكبري  ،حيث تربط أعضائه عالقات يتشكل فيها الكائن اإلنساين على حنو رمزي ،وجتسد هذه العالقات شبكة من القيم واألفكار واملعايري

الثقافية اليت حتدد نسيج العالقات والفعاليات اليت تربط الكائن اإلنساين مع العامل االجتماعي الذي يعيش فيه  ،فاإلنسان طاقة نفسية قابلة للتشكيل ويتم
هذا التشكيل يف سياق العالقات الرتبوية اليت تؤثر يف خرباته واجتاهاته وسلوكياته ،وتسمح له باستغالل طاقاته والتعبري عن آرائه انطالقا من وضعيته باعتباره
مركزا وحمورا للنشاط املدرسي.
ويعترب الكائن البشري يف هذا اإلطار هو الفعل الرتبوي واالجتماعي (بارسونز) فالنشاط التعليمي هو نتاج هذه العالقات اليت حتكمه وتربطه بكل
األطراف إداريني ومدرسيني وزمالء  ،فعلى طبيعة هذه العالقات يتوقف أدائه التعليمي ويتحدد اجتاهه حنو هذه املؤسسة والعاملني هبا وببيهتها االجتماعية
،فاملدرسة بالنسبة للتالميذ أشبه ما تكون بالرتبة اليت هتيهها للزراعة ،فإذا أحسنا هتيهة الرتبة وأعددناها اإلعداد الالزم بتوفري الشروط املناسبة لإلنبات توقعنا
منها مردودا خصبا ووافرا كما ونوعا ،وكذلك احلال بالنسبة للمدرسة ،فإذا أحسنا القيام هبا ووفرنا هلا مقومات املناخ الرتبوي والبيهة االجتماعية املناسبة اليت
تساعد التلميذ على التمدرس احلسن ،وبالتايل تدفعه إىل حتقيق مردود دراسي نوعي وكمي .
كما أن توفري الشروط املادية والفيزيقية والنفسية للمدرسة يساعد على تنمية شخصية التلميذ بأبعادها املختلفة اجلسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية ،
كما تسمح له باستغالل قدراته وإمكانياته وتنميتها  ،ومما ال شك فيه أن لإلدارة املدرسية تأثري كبري يف ذلك من حيث خلق هذا اجلو الرتبوي الصحي وتوفري
كل الصروف والشروط املناسبة من رعاية ومحاية واهتمام وتفهم حلاجات التلميذ ومتطلباته وبالتايل حتقيق عامل القناعة والرضا لكل من يف املدرسة  ،وتولد
عنه من روح معنوية عالية حتفزه على العمل اجلدي بكل رعاية واهتمام ،وخيلق عنده املتعة احلسية واملعنوية يف الوقت الذي يقضيه داخل املدرسة .

ـــ
( -)1وزارة الرتبية الوطنية  :إجنازات قطاع الرتبية الوطنية خالل  50سنة.دار القصبة46: .2013.

الفصل السادس
اإلجراءات المنهجية
أوال – مجال الدراسة
 -/1المجال المكاني للدراسة
 -/2المجال البشري للدراسة
 -/3المجال الزمني للدراسة.

ثانيا -الفرضيات ومؤشراتها:
 -1الفرضية العامة.
 -1-1الفرضية الفرعية األولى .
 -2-1الفرضية الفرعية الثانية .
 -3-1الفرضية الفرعية الثالثة.
 -4-1الفرضية الفرعية الرابعة.

ثالثا -المنهج
رابعا -أدوات جمع البيانات:
-1
-2
-3
-4

المالحظة .
المقابلة.
االستبيان.
الوثائق والسجالت.

خامسا -عينة البحث:

اإلجراءات المنهجية للدراسة
أوال -مجال الدراسة:
 -/1المجال المكاني:
أجريت هذه الدراسة مبجموعة من الثانويات املوجودة بوالية املسيلة حول موضوع العمل اجلماعي ودوره يف حتسني املردود الدراسي  ،حيث
مشلت هذه الدراسة مثانية ثانويات من جمموع ( ) 59ثانوية  ،ستة منها ببلدية املسيلة وهي ذات طابع حضري  ،وثانويتان ببلدية كل من (احلوران
حبمام الضلعة) و(تارمونت) ذات طابع ريفي مشال بلدية املسيلة ،وسوف نأيت إىل حتديد موقع وخصائص ومميزات كل من هذه الثانويات بعد أن
نأيت إىل التعريف بوالية املسيلة  ،مث التطرق إىل قطاع الرتبية بالوالية موقعه خصائصه وهيكله التنظيمي.
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التعريف بوالية املسيلة:

تسمى أيضا باحلضنة وهي نقطة وصل بني الشرق والغرب والشمال واجلنوب  ،حيث حيدها من الشمال كل من والييت (برج بوعريريج)
ووالية (البويرة)  ،ومن الشمال الشرقي والية (سطيف)  ،ومن الشمال الغريب والية (املدية)  ،أما من الشرق والية (باتنة) ومن الغرب واجلنوب
الغريب والية (اجللفة) ،ومن اجلنوب الشرقي والية (بسكرة)  ،أما مناخها فقاري فهي مركز وسط بني التل والصحراء  ،وتتميز الوالية باالستواء

حيث يبلغ ارتفاعها من  200إىل  300مرت فوق سطح البحر ،ومسية والية املسيلة باحلضنة الحتضاهنا بني سلسليت األطلس ألتلي واألطلس
الصحراوي .
انبثقت عن التقسيم اإلداري لعام ( )1974والذي مبوجبه أصبح يف اجلزائر ( )31والية بعد أن كانت هناك ( )15والية  ،حيث كانت قبل هذا
التاريخ تابعة لوالية (سطيف) شأهنا شأن والية (جباية) ووالية (برج بوعريريج)  ،أما (بوسعادة) و(سيدي عيسى) و(عني احلجل) فكانت تابعة
(للتيطري) والية (املدية)  ،واليت أصبحت بدورها والية سنة ( ، )1984وتتكون والية املسيلة من ( )15دائرة و( )47بلدية تبلغ مساحتها
()18075كلم  ،أما عدد سكاهنا فيرتاوح ( )1029447نسمة حسب إحصاء سنة (. )2010
وتعترب والية املسيلة ذات طابع فالحي رعوي بالدرجة األوىل حيث كانت تسمى برمانة أوروبا إبان االستدمار الفرنسي ،ألهنا كانت تصدر
احلمضيات والعنب وغريها من الفواكه واخلضروات ويعترب إقليم (املعذر) (ببوسعادة) ( )60كلم عن مقر الوالية وبلدية (املعاريف) ( )45كلم عن
مقر الوالية من أكرب املناطق الفالحية بالوالية والقطر اجلزائري ككل  ،حيث أنه شهد دعما كبريا إبان الثورة الزراعية وحتت رعاية سامية من الرئيس
الراحل (هواري بو مدين)  ،ومن أهم حماصيل هذا اإلقليم (اجلزر واللفت والبطاطا واخلس والقرنبيط ) ومن الفواكه (املشمش والرمان والعنب
واخلوخ والتفاح) باإلضافة إىل أنواع أخرى .
ويعترب القمح والشعري من أهم حماصيل الوالية باإلضافة إىل أصناف أخرى من الفواكه كاملشمش مبنطقة (مسيف) والرمان مبنطقة (تارمونت)
وكذا ميتاز مبناطقها الرعوية  ،حيث تشتهر برتبيتها لألغنام كما تشتهر ببلدية مسيف الغنية باملنتجات الزراعية املتنوعة واليت تعرب الرائدة يف هذا
امليدان  ،حيث توجد هبا أكرب مزرعة لشركة ( كوسيدار) اليت ختصص يف إنتاج القطن  ،اخلضر والفواكه ،وتبعد عن مقر الوالية بنحو 97كلم.

ولوالية املسيلة تاريخ عريق فقد كانت عبارة عن مملكة بربرية مستقلة يف عهد الرومان  ،كما كان هلا دور كبري أثناء الفتوحات اإلسالمية ،فكانت
مقر انطالق اجليوش اإلسالمية للمرابطني يف منطقة (املعاضيد) اجلبلية  ،ومن أشهر العلماء املسلمني (أيب علي احلسن بن رشيق الصقلي)  ،كما
كان للوالية دور كبري أثناء اإلستدمار الفرنسي فهي تعترب من املناطق التارخيية للثورة التحريرية  ،حيث استشهد مبنطقة (مسيف) ما يربو عن
( )300شهيد من خمتلف م ناطق الوطن  ،ويكفينا فخرا أن (حممد بوضياف) من الرواد الذين خططوا وقاموا بالثورة التحريرية الكربى ( اآلثار
التارخيية بالوالية).
وتشهد الوالية اليوم العديد من املشاريع واإلجنازات الكربى مثل مصنع اإلمسنت ببلدية محام الضلعة ( قرية الدبيل) بطاقة إنتاجية كبرية يصل
توزيعها إىل كافة القطر اجلزائري ومت إجنازه من طرف شركة (أوراسكوم) لإلنشاء والصناعة املصرية فرع اجلزائر.
أما يف اجملال التعليمي فقد شهد تطورا كبريا يف جمال التأطري والتجهيز أو يف عدد التالميذ املتمدرسني يف كل األطوار ويف خمتلف املستويات  ،ففي
التعليم االبتدائي بلغ عدد املؤسسات التعليمية أكثر من ( ) 664مؤسسة تعليمية جمهزة بكل الوسائل والتجهيزات  ،كما بلغ عدد املؤطرين من
األساتذة ( )10664أستاذ  ،يف حني بلغ عدد التالميذ املتمدرسني ( )122212تلميذ  ،أما يف التعليم املتوسط فقد بلغ عدد املؤسسات
التعليمية أكثر من ( )151مؤسسة تعليمية متوسطة جمهزة بكل الوسائل والتجهيزات  ،كما بلغ عدد املؤطرين من األساتذة (  )4646أستاذ ،
أما عدد التالميذ فقد بلغ ( ) 81346تلميذ متمدرس ،أما يف التعليم الثانوي فقد بلغ عدد املؤسسات التعليمية أكثر من ( )59مؤسسة تعليمية
(ثانوية) جمهزة بكل الوسائل والتجهيزات  ،كما بلغ عدد املأطرين هبذه املؤسسات التعليمية ( )2777أستاذ  ،يف حني بلغ عدد التالميذ
املتمدرسني حوايل ( )4445تلميذ  ،وتسعى اجلماعة الرتبوية جاهدة إىل رفع مستوى املردود يف الوالية رغم بعض الظروف القاسية اليت تعاين منها
املنطقة كوهنا يف طريق النمو والتحضر .
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اهليكل التنظيمي للمؤسسة التعليمية

 -1-2-1مديرية الرتبية لوالية املسيلة:
حتتاج كل مؤسسة أو تنظيم إىل هيكل تنظيمي حيافظ على بقاءها واستمراريتها  ،فاهليكل التنظيمي ميكن إدراكه "كداللة عن ترتيب أجزاء كل
معني "( )1وختتلف اهلياكل التنظيمية باختالف جماالت وموضوعات املؤسسات والتنظيمات  ،وهلذا سوف نتطرق إىل اهليكل التنظيمي للمؤسسة
الرتبوية التعليمية  ،حيث تتكون مديرية الرتبية من جمموعة من املصاحل واألقسام واملكاتب  ،اليت تقوم بالعديد من العمليات واألنشطة املتفاعلة فيما
بينها اهلدف منها توفري كل اخلدمات الضرورية لتحسني التمدرس للتالميذ واملأطرين يف جمال التعليم.
ــــــــــــــــــ
( -)1د /مجال الدين لعويسات ؛ مبادئ اإلدارة والتنظيم – دار إسهامات يف يف أدبيات املؤسسة – .39 : ،1986

أ -األمانة العامة:
يعمل هذا املكتب حتت السلطة املباشرة ملدير الرتبية تقوم بتنشيط خمتلف مصاحل مديرية الرتبية على مستوى الوالية تنسيقا ومتابعة  ،ويكلف هبذه
العملية أمني عام يقوم باملهام التالية :
 يسهر على تنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة عن اإلدارة املركزية لوزارة الرتبية الوطنية. يتابع تطبيق تعليمات مديرية الرتبية وقراراهتا . يتوىل التسيري اإلداري واملايل واملادي ملصاحل مديرية الرتبية. يعاجل امللفات املعروضة على قرار مديرية الرتبية. حيضر جدول أعمال جلسات التنسيق املنعقدة يف مديرية الرتبية . يعد الرزنامة اإلدارية ملديرية الرتبية بالوالية ويسهر على تطبيقها ويقدم حصيلة األنشطة املرتبطة به. يشرف على مصلحة الربيد وخلية االتصال . ميضي يف حدود صالحياته على املستندات والوثائق اإلدارية . -ينوب عن مدير الرتبية يف حالة حصول مانع.

 يقرتح التدابري الكفيلة بتحسني تسيري مصاحل مديرية الرتبية ومردودها .-

يسهر على تطبيق قواعد النظافة والصحة واألمن واحرتامها داخل مديرية الرتبية.

 يقوم بربط الصلة مع مجعيات أولياء التالميذ واحلركة اجلمعوية والنقابات اليت تنشط يف جمال الرتبية . يساهم مع مديريات املؤسسات التعليمية يف معاجلة القضايا التنازعية والوقاية من النزاعات االجتماعية واملهنية وتسويتها. -ميثل مديرية الرتبية لدى املصاحل اخلارجية واهليهات واإلدارات العمومية يف الوالية.

ب-

مصلحة املستخدمني:

مصلحة املستخدمني من بني مصاحل مديرية الرتبية اليت تسهر على تسيري املوارد البشرية على مستوى الوالية  ،وذلك باستغالل مجيع املناصب املالية
املمنوحة للوالية وتسهر على التسيري الطبيعي للمؤسسات الرتبوية سواء من حيث التأطري الرتبوي أو اإلداري  ،كما تتكفل بتسوية وضعية
املستخدمني على اختالف أسالكهم ورتبهم من حيث التعيينات والتثبيت والرتقية وحركة التنقل واالستخالف والعطل املرضية والتقاعد إىل غريها
من العمليات اليومية اليت ختص املوفف  ،وتتكون املصلحة من جمموعة من املكاتب هي :
 مكتب التعليم الثانوي واملتوسط . مكتب التعليم االبتدائي . مكتب التأطري . مكتب املنازعات والتقاعد .وتقوم هذه املصلحة بالعديد من املهام :
 كالعمل على إعداد خمطط التسيري البشري السنوي يف وقته احملدد لضمان التسيري العادي للمصلحة. ضبط املناصب املالية اإلدارية والرتبوية. تسوية وضعية املناصب املستحدثة واحملررة. -ضبط القائمة االمسية للمستخدمني .

ج – مصلحة التمدرس واالمتحانات:
تقوم مصلحة التمدرس واالمتحانات باملتابعة امليدانية لتمدرس التالميذ على مستوى الوالية ويف مجيع أطوار التعليم  ،وتسهر على تطبيق املناهج
املقررة وإعداد اخلريطة الرتبوية جلميع املؤسسات التعليمية وفق الشرحية املمنوحة ملختلف أسالك التعليم  ،وتتكون املصلحة من أربع مكاتب هي:
 مكتب التعليم االبتدائي واملتوسط . مكتب التعليم الثانوي . مكتب االمتحانات . مكتب النشاط الثقايف والرياضي .أما أهم املهام اليت تقوم هبا هذه املصلحة فهي :

 السهر على تطبيق برنامج وزارة الرتبية الوطنية . مواكبة اإلصالحات اليت تعرفها املنظومة الرتبوية . -املسامهة يف حتسني النتائج املدرسية .

د – مصلحة التكوين والتفتيش:
وتتكون هذه املصلحة من جمموعة من املكاتب هي :
 مكتب التكوين . مكتب التقو م . مكتب التفتيش . مكتب األرشيف .وتقوم مصلحة التكوين والتفتيش مبجموعة من املهام :
 اإلشراف على إجناز خمطط التكوين أثناء اخلدمة  ،وكذا عمليات التقو م والتوجيه الرتبوي . املتابعة امليدانية للعمليات التكوينية . -التنسيق مع السادة املفتشني ملختلف األطوار .

ه – مصلحة املالية والوسائل:
تسهر مصلحة املالية والوسائل على متابعة تنفيذ امليزانية اخلاصة باملؤسسات ومديرية الرتبية  ،كما تقوم بتزويد مكاتب هذه األخرية باللوازم املكتبية
وتسهر على الصيانة الدائمة هليكلها واملصاحل التابعة هلا وتتكون مصلحة املالية والوسائل من جمموعة من املكاتب هي:
 مكتب امليزانية واحملاسبة . مكتب مراقبة التسيري املايل للمؤسسات الرتبوية . مكتب النشاط االجتماعي والصحة املدرسية .ومن أهم مهام هذه املصلحة ما يلي :
 العمل على إعداد مشروع امليزانية يف آجاله احملددة . ضبط الوضعية املالية واملادية للمؤسسات التعليمية . العمل على ترشيد مصاريف املؤسسات واالستغالل العقالين لإلمكانات املتوفرة . متابعة نشاط وحدات الكشف واملتابعة على مستوى املؤسسات التعليمية . -العناية بصحة التالميذ .

و – مصلحة الربجمة واملتابعة :
تسهر مصلحة الربجمة واملتابعة على وضع خمطط شامل ملتابعة ومسايرة التمدرس على مستوى الوالية وبرجمة اهلياكل اجلديدة ومتابعة إجنازها
وجتهيزها  ،وتتكون من جمموعة من املكاتب هي :
 مكتب اإلحصاء واخلريطة املدرسية. مكتب متابعة البناءات والتجهيزات املدرسية .وتسعى املصلحة إىل ما يلي :
 حتسني فروف التمدرس وذلك بتجهيز املؤسسات ز جتديد التجهيزات القدمية . -مواصلة جتهيز باقي املؤسسات التعليمية وخمابر اإلعالم اآليل .

ز – مصلحة تسيري نفقات املستخدمني :
هي من املصاحل املستحدثة مقارنة باملصاحل األخرى  ،تقوم بدفع رواتب املستخدمني يف قطاع الرتبية على مستوى الوالية  ،كما تقوم بضبط
الوضعية العامة للمستخدمني وتسيري امللفات املالية بالتنسيق مع مصلحة املستخدمني  ،وتتكون من املكاتب التالية :
 مكتب التعليم االبتدائي . مكتب التعليم املتوسط . مكتب التعليم الثانوي . مكتب إدارة املؤسسات .من املهام األساسية اليت تقوم هبا هذه املصلحة ما يلي :
 ضبط وضعية املوففني العاملني بالقطاع . اإلسراع يف تسوية الوضعيات العالقة . -احملافظة على وترية العمل مع اخلزينة يف عملية دفع األجور .

 -/3-1على مستوى املؤسسات التعليمية  ( :املقاطعات )
يتكون قطاع الرتبية يف والية املسيلة حسب أطواره الثالثة ( االبتدائي واملتوسط والثانوي ) إىل مقاطعات تتكون كل مقاطعة من جمموعة من
الثانويات واملتوسطات واإلبتدائيات  ،يشرف عليها العديد من املفتشني يف جمال التفتيش والرقابة واملستشارين يف جمال التوجيه واإلرشاد املدرسي ،
وقد تطورت املقاطعات بتطور عدد التالميذ املتمدرسني يف جمال الرتبية والتعليم  ،ففي مرحلة التعليم التحضريي بلغ عدد األفواج الرتبوية ()471
فوج تربوي يتوزعون على حميط الوالية بعدد حجرات قدر ( )435حجرة يف حني بلغ عدد التالميذ املتمدرسني هبذه املرحلة ( )14388تلميذ ،
أما من جانب التأطري فقد بلغ عدد األساتذة اجملازين برتبة أستاذ رئيسي بـ ( )64أستاذ من بينهم ( )50أستاذة برتبة أستاذ رئيسي  ،يف حني بلغ
عدد األساتذة اجملازين فقط بـ( )23أستاذ من بينهم ( )21أستاذة  ،أما عدد املعلمني فقد بلغ ( )346معلم من بينهم ( )206معلمة  ،أما

املعلمني املتعاقدين فقد بلغ عددهم ( )63معلم متعاقد من بينهم ( )60معلمة متعاقدة  ،واملالحظ أن هناك نقص كبري يف عملية التأطري حتاول
السلطات الوصية إجياد احللول هلذه املشكلة  ،كما أن نسبة تدفق التالميذ يف هذه املرحلة أصبح يشكل عبها كبريا خاصة يف األحياء اجلديدة اليت
أصبحت اليوم مكتظة جدا بالتالميذ يف إطار ما يسمى حبركة التنقالت والتحويالت  ،فهناك العديد من التالميذ الذين ينقطعون من هذه املرحلة
بسبب عدم وجود أقسام التحضريي يف اإلبتدائيات  ،أو يدجمون يف أقسام السنة أوىل ابتدائي وهذا خمالف لإلجراءات والقوانني املعمول هبا.
أما يف مرحلة التعليم االبتدائي فقد بلغ عدد املدارس بالوالية ( )666ابتدائية  ،حيث بلغ عدد احلجرات هبذه املؤسسات ( )4495حجرة ،
الصاحلة لالستعمال منها ( )3559حجرة وتعمل هذه املدارس كما يلي :
 الدوام الواحد  2779مدرسة . نظام الدوامني  1175مدرسة . مركبة .170أما عدد التالميذ املتمدرسني هبذه املدارس فقد بلغ ( )112461تلميذ من بينهم ( )53606تلميذة يؤطر هؤالء التالميذ ثالثة أصناف من
املعلمني:
 معلم اللغة العربية  3975معلم . معلم اللغة الفرنسية  740معلم . اللغتني  75معلم .أما بالنسبة لألفواج الرتبوية فقد بلغ متوسط الفوج ( )27تلميذ لكل فوج  ،يف حني بلغت نسبة استعمال احلجرات ( )32للحجرة  ،يف حني
بلغت نسبة التأطري يف هذه املرحلة . 24

أما يف مرحلة التعليم املتوسط فقد بلغ عدد املتوسطات ( )146متوسطة بعدد حجرات يساوي ( ، )2346الصاحلة لالستعمال منها ()2275
حجرة فقط يف حني بلغ عدد احلجرات املتخصصة ما يلي :
 خمابر ( )297خمرب . ورشات ( )209ورشة . معلوماتية ( )37خمرب . مدرج ( )39مدرج .وهذا عدد قليل بالنسبة ملرحلة التعليم املتوسط اليت حتتاج إىل جتهيز أكرب مثل هذا النوع من احلجرات املتخصصة  ،خاصة أن الوصاية فتحت
العنان وقامت بتجهيز كل املؤسسات مبا يلزم من الوسائل واألجهزة سواء التعليمية منها أو يف جمال اإلعالم اآليل أو النشاط املدرسي .
ولقد بلغ عدد التالميذ املتمدرسني يف هذه املرحلة التعليمية ( )90897تلميذ متمدرس من بينهم ( )44093تلميذة  ،يقوم بتأطريهم
( )4470أستاذ يف خمتلف املواد التعليمية  ،يف حني بلغ متوسط التالميذ يف الفوج ( )34تلميذ يف الفوج الدراسي الواحد  ،أما نسبة التأطري فقد
بلغت ( )/ 20أما اخلدمات االجتماعية املتوفرة من إطعام ونقل ونظام داخلي ونصف داخلي  ،فيمكن القول أن عدد التالميذ الذين استفادوا من

النظام النصف داخلي فقد بلغ ( )26786تلميذ إىل طاقة نظرية بلغت ( )17305يف حني بلغ عدد التالميذ الذين استفادوا من النظام
الداخلي ( )147تلميذ رغم أن الطاقة النظرية بلغت ( )500تلميذ .
أما بالنسبة ملرحلة التعليم الثانوي فقد بلغ عدد املؤسسات أكثر من ( )59ثانوية صاحلة لالستعمال  ،حيث بلغ عدد التالميذ املتمدرسني هبذه
املؤسسات ( )38614تلميذ من بينهم ( )21922تلميذة  ،يف حني بلغ عدد األساتذة املؤطرين ( )2219أستاذ  ،أما عدد احلجرات فقد
بلغ ( )1269حجرة من بينها ( )1096حجرة صاحلة لالستعمال  ،أما عدد األفواج الرتبوية فقد بلغ ( )1171فوج تربوي مبعدل ( )33تلميذ
للفوج الرتبوي الواحد  ،يف حني بلغ عدد احلجرات املتخصصة من :
 خمابر علوم طليعية ( )140خمرب . خمابر علوم فيزيائية ( )136خمرب . ورشات ( )25ورشة . معلوماتية ( )52خمرب . مدرج ( )51مدرج .أما يف جمال التقو م فقد وضعت م ديرية الرتبية يف إطار املراقبة والتفتيش وتقييم النتائج العديد من األخصائيني يف جمال التفتيش واملراقبة ويف جمال
التوجيه واإلرشاد وذلك على مستوى األطوار الثالثة :
 ففي جمال التعليم االبتدائي فقد بلغ عدد املفتشني يف مادة اللغة العربية ( )62مفتش يف حني بلغ عدد املفتشني يف اللغة الفرنسية( )33مفتش  ،أما على مستوى التعليم املتوسط فقد بلغ عدد مفتشي اإلدارة ( )06مفتشني يف حني بلغ عدد مفتشي املواد كما يلي
:

الرقم

مادة االختصاص

العدد

-1

مادة اللغة العربية

()6

-2

مادة الرياضيات

()5

-3

مادة العلوم الطبيعية

()3

-4

مادة العلوم الفيزيائية

()3

-5

مادة التاريخ واجلغرافيا

()4

-6

مادة اللغة الفرنسية

()5

-7

مادة اللغة اإلجنليزية

()3

-8

مادة الرتبية فنية

()2

-9

مادة الرتبية بدنية

()1

-10

مادة الرتبية املوسيقية

()1

مج

/

33

أما على مستوى التسيري املايل فقد بلغ عدد املفتشني ( )2مفتش فقط يف حني بلغ عدد األخصائيني يف جمال اإلرشاد
والتوجيه حوايل ( ) 40مستشار  ،واملالحظ أن هذه األعداد قليلة جدا وال تغطي كامل تراب الوالية  ،باإلضافة إىل أن نوعية التكوين املقدمة قليلة
جدا وال ختضع ل عملية التقو م املستمر يف إطار ما يسمى بتحسني اجلودة  ،وهلذا ال ترقى إىل مستوى حتسني املردود الدراسي املرغوب فيه .
أما على مستوى اخلدمات االجتماعية من إطعام وصحة مدرسية ونظام داخلي ونصف داخلي  ،فيمكن القول أن التالميذ الذين استفادوا من
اإلطعام قد بلغ ( )12486تلميذ بطاقة استيعاب تقدر بت ( )11200تلميذ  ،أما للنظام الداخلي فقد استفاد ( )211تلميذ  ،مقابل طاقة
استيعاب نظرية تقدر بـ ( )4000تلميذ  ،واملالحظ أن هناك العديد من النقائص اليت تعاين منها مرحلة التعليم الثانوي مثل مشكلة االكتظاظ يف
األقسام النهائية نتيجة للرسوب املدرسي يف هناية مراحل التعليم املتوسط وهناية مرحلة التعليم الثانوي  ،أي أن رسوب التالميذ يف االمتحانات
الرمسية جيعل نسب اإلعادة ترتفع يف هناية األطوار  ،باإلضافة إىل التقو م غري املوضوعي للنتائج املدرسية السنوية مقارنة بالنتائج يف االمتحانات
الرمسية.
أما جمتمع الدراسة فيتكون من مثانية ثانويات أخذت ال على التعيني من جمموع ثانويات قدر ب( )59ثانية  ،وهذه الثانويات هي كالتايل :

 -1ثانوية عبد هللا بن مسعود (ر):
توجد هذه الثانوية ببلدية املسيلة تأسست سنة  1987بعدما كانت مكتب للدراسات  ،تبلغ مساحتها الكلية 20800م أما املساحة املستعملة
( املبنية فقد بلغت (2900م)  ،وحتتوي هذه الثانوية على ( )16حجرة عادية وخمربين وورشتني وعيادة ونظام للتدفهة املركزية  ،أما نظامها فهو
خارجي .
 -2ثانوية الشهيد سعودي عبد احلميد  5 ( :جويلية )62
توجد هذه الثانوية حبي 5جويلية  62مشال بلدية املسيلة تأسست سنة ( )2009تبلغ مساحتها الكلية (11938م)  ،أما مساحتها املستعملة
فتبلغ (7656م) عدد حجراهتا العادية ( )20حجرة وعدد املخابر ( )6يف حني يبلغ عدد املكاتب هبا ( )12مكتب  ،هبا مكتبة ومدرج وقاعة
للرياضة وملعب رياضي وتعتمد على نظام التدفهة املركزية أما نظامها فهو خارجي .

 -3ثانوية إبراهيم بن األغلب التميمي:
توجد هذه الثانوية بوسط مدينة املسيلة وبالضبط حبي وعواع املدين تأسست سنة ( )1976وتبلغ املساحة الكلية هلذه الثانوية (14620م)
املغطاة منها (5120م) تتكون من ( )24حجرة و( )4خمابر  ،كما هبا ( )12مكتب ومكتبة وقاعة للمطالعة ومدرج  ،هبا أيضا مطعم ومرقدين
وثالثة مالعب وبياضه وعيادة  ،تعتمد على النظام النصف داخلي وهبا نظام للتدفهة املركزية .

 -4ثانوية صالح الدين األيويب :
توجد ببلدية املسيلة بطريق برج بوعريريج أيضا تأسست سنة  1991تتكون من مساحة كلية قدرها (22976م) املغطاة منها (9956م) هبا
( )27حجرة صاحلة لالستعمال و( )4خمابر  ،خمربين لإلعالم اآليل  ،عدد املكاتب املتوفرة ( )7مكاتب  ،هبا أيضا مكتبة ومدرج وقاعة للرياضة
ووحدة طبية ونظام للتدفهة املركزية .

 -5ثانوية أمحد بن حممد حيي املقري :
توجد هذه الثانوية بوسط املدينة املسيلة أمام السجل التجاري وهي قريبة من ثانوية صالح الدين األيويب بطريق برج بوعريريج تأسست سنة
 ،1979هبا ( ) 25حجرة صاحلة لالستعمال وأربع خمابر وورشتني وخمربان لإلعالم اآليل  ،عدد املكاتب اإلدارية ( )12مكتب  ،هبا أيضا مكتبة
وقاعة للمطالعة ومدرج كما يوجد هبا مطعم وقاعة رياضية ونظام للتدفهة املركزية .

 -6ثانوية جعيجع جلول بتارمونت:
توجد هذه الثانوية ببلدية محام الضلعة مبنطقة تارمونت اليت تبعد عن بلدية املسيلة حبوايل (45كلم) وهي ذات طابع شبه حضري تأسست سنة
( )2008تبلغ مساحتها الكلية (1800م) هبا ( )18حجرة صاحلة لالستعمال وأربع خمابر وورشتني  ،كما هبا ( )11مكتب إداري ومكتبة
وقاعة للمطالعة ومدرج  ،وهبا أيضا مطعم تبلغ قدرة استيعابه ( )250تلميذ  ،هبا أيضا قاعة للرياضة ونظام للتدفهة املركزية .

 -7ثانوية احلوران محام الضلعة :
تقع هذه الثانوية مبنطقة احلوران ببلدية محام الضلعة مشال والية املسيلة  ،وهي منطقة شبه حضرية تأسست سنة ( )2012تتكون هذه الثانوية من
( )18حجرة صاحلة لالستعمال وأربع خمابر وورشة كما هبا ( )12مكتب إداري  ،ومكتبة وقاعة للمطالعة ومدرج ومطعم طاقة استيعابه ()200
تلميذ  ،كما يوجد بالثانوية قاعة للرياضة وملعب ونظام للتدفهة املركزية.
 -8ثانوية حممد الشريف مساعديه :
توجد هذه الثانوية ببلدية املسيلة حبي أشبيليا تأسست سنة ( )2003تبلغ مساحتها الكلية (14708م) أما املغطاة منها فتبلغ (4160م) ،
حتتوي الثانوية على ( )22حجرة صاحلة لالستعمال وستة خمابر  ،أما عدد املكاتب فيبلغ ( )12مكتب إداري باإلضافة إىل مكتبة وقاعة
للمطالعة ومدرج ومطعم تبلغ قدرة استيعابه ( )300تلميذ باإلضافة إىل قاعة لإلعالم اآليل وملعب للرياضة ونظام للتدفهة املركزية .

 -2اجملال البشري:
شهد قطاع الرتبية بوالية املسيلة تطورا ملحوفا من خالل الرتكيبة البشرية من خالل عدد التالميذ املتمدرسني أو املؤطرين الرتبويني من أساتذة
ومعلمني أو املؤطرين اإلداريني بأطواره األربعة (حتضريي وابتدائي ومتوسط وثانوي ،ففي مرحلة التعليم التحضريي بلغ عدد التالميذ املتمدرسني
بالوالية ( )14388تلميذ من بينهم ( )7106إناث يؤطرهم:
 ( )64أستاذ جماز من بينهم إناث ()50 ( )23أستاذ مدرسة ابتدائية من بينهم ( )21أستاذة ( )346معلم مدرسة ابتدائية من بينهم ( )206أستاذة)63( -معلم متعاقد من بينهم ( )60أستاذة

أما التعليم االبتدائي فقد بلغ عدد التالميذ ( )112461تلميذ متمدرس ( )13606يؤطر هؤالء التالميذ ( )3957أستاذ لغة عربية و
( )47أستاذ لغة فرنسية و بالغتني ( )75معلم أستاذ ابتدائي .
بالنسبة للتعليم املتوسط فقد بلغ عدد التالميذ ( )90897تلميذ من بينهم إناث ( )44093يؤطر هؤالء التالميذ ( )4470أستاذ يف
خمتلف املواد العلمية و األدبية .
أما بالنسبة للتعليم الثانوي و هو جمال دراستنا احلالية حول موضوع العمل اجلماعي فقد بلغ عدد التالميذ املتمدرسني ( )38614تلميذ من
بينهم ( )21922تلميذة و يؤطر هؤالء التالميذ ( )2219أستاذ يف خمتلف املواد العلمية و األدبية دفعة ()2012/2011
و قد بلغ عدد التالميذ من سنة  2013/2012إىل  2014/2013حسب األطوار الثالثة م يلي :
 التعليم االبتدائي ()1212212تلمذ. التعليم املتوسط ()81346تلميذ . التعليم الثانوي ()4646تلميذيف حني بلغ عدد املؤطرين من األساتذة و املعلمني كما يلي :
 التعليم االبتدائي ( )10664أستاذ. التعليم املتوسط ( )4646أستاذ . التعليم الثانوي بلغ عدد األساتذة ( )2777أستاذ .أما يف جمال اهلياكل فقد حققت الوالية العديد من املكاسب ففي التعليم االبتدائي بلغ عدد املؤسسات التعليمية( )664ابتدائية .يف حني
بلغ عدد املؤسسات التعليمية يف مرحلة التعليم املتوسط ( )151مؤسسة (متوسطة) أما يف التعليم الثانوي فقد بلغ عدد املؤسسات التعليمية
أكثر من ( )59ثانوية وعليه يكون جمموع التعليم العام يف الوالية ( )248052تلميذ يؤطر هؤالء التالميذ ( )18087أستاذ يف حني بلغ
العدد اإلمجايل للمؤسسات التعليمية مبختلف أطوارها ب ( )874مؤسسة تعليمية .
أما يف جمال التأطري اإلداري فقد بلغ عدد املؤطرين يف قطاع الرتبية يف والية املسيلة كما يلي :

الرقم

الفئات( األسالك)

اجملموع

منهم إناث

-1

مدراء ثانويات

214

05

-2

نواب مدراء أو نظار

17

01

-3

مستشارو الرتبية

174

00

-4

املشرفني الرتبويني

57

02

-5

املساعدين الرتبويني

864

365

املالحظات

-6

أعوان اخلدمة

2116

65

-7

أعوان األمن

254

00

-8

مستشارو التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين

58

50

-9

أطباء وممرضني

/

/

ومبا أن دراستنا حول العمل اجلماعي ودوره يف حتسني املردود الدراسي يف املؤسسة التعليمية أجريت يف مرحلة التعليم الثانوي  ،فإن هذه األخرية
شهدت تطورا يف السنوات األخرية ،فقد بلغ عدد التالميذ يف :
  )23619( - 2011/2010تلميذ من بينهم ( )13634إناث .  )23780( – 2012/2011تلميذ من بينهم  )130609إناث .  )28353( – 2013/2012تلميذ من بينهم إناث (. )16142 )26907( – 2014/2013 -تلميذ من بينهم إناث (.)15670

 -3اجملال الزمين للدراسة :
أجريت هذه الدراسة بقطاع الرتبية والتعليم حول موضوع العمل اجلماعي ودوره يف حتسني املردود الدراسي يف املؤسسة التعليمية مبرحلة العليم
الثانوي ( التعليم غرب اإللزامي ) حيث مشلت مثانية ثانويات من جمموع  59ثانوية بوالية املسيلة  ،ستة منها ببلدية املسيلة وثانويتان ببلدية
محام الضلعة واليت تبعد عن مقر الوالية حبوايل ( )45كلم دفعة  ، 2014/2013بداية من شهر جانفي  2014إىل غاية شهر أفريل
حيث مت جتريب االستمارة على عينة من التالميذ واألساتذة قدرت ب( )10استمارات لكل من عينيت التالميذ واألساتذة بثانوية عبد هللا بن
مسعود أين مت تصحيح وتعديل االستمارة وصياغتها الصياغة النهائية لكل من العينتني  ،أين مت طبع االستمارة بداية من شهر مارس 2014
وتوزيعها على أفراد كل من عينيت األساتذة والتالميذ  ،أين واجهنا العديد من الصعوبات منها صعوبة اسرتجاع االستمارات خاصة من عينة
األساتذة  ،أما بال نسبة لعينة التالميذ فلم تكن هناك صعوبات إال القليل منها  ،كما ال أنسى يف هذا املقام أن أتقدم بالشكر اجلزيل إىل
مستشاري التوجيه واإلرشاد على الدعم واملساعدة اليت قدمت يل يف توزيع واسرتجاع االستمارات .

ثانيا – الفرضيات ومؤشراهتا:
عادة ما تعمل الفرضيات على توجيه البحث والوصول به إىل النتائج املرجوة وعليه جيب أن تكون الفرضيات واضحة ودقيقة وحتدد معامل
اإلشكالية املراد دراستها  ،وملا كان موضوع حبثنا يف هذا املقام هو العمل اجلماعي ودوره يف حتسني املردود الدراسي فقد ارتأينا إىل وضع
فرضية عامة مث وضع جمموعة من الفرضيات أو احملددات اليت هلا عالقة مبوضوع حبثنا وهي كالتايل :

 -1الفرضية العامة :
يؤدي العمل اجلماعي بني أطراف العملية الرتبوية داخل املؤسسة التعليمية إىل التقليل من اخلالفات والصراعات ويؤدي إىل حتسني املردود
الدراسي .

 -2الفرضيات الفرعية :
 -1-2يساعد العمل اجلماعي التالميذ على رفع معنوياهتم وحتسني نتائجهم .
 -2-2يساعد العمل اجلماعي األستاذ يف حتسني أدائه البيداغوجي والرتبوي.

 -3-2يعمل العمل اجلماعي دور كبري يف دمقرطة اإلدارة .
 - 4-2العمل اجلماعي يساعد يف ربط املؤسسة التعليمية باألسرة وذلك من أجل حتسني مردود األبناء.

ثالثا -املنهج:
يرى الكثري منت الباحثني واملختصني أن البحث العلمي يف العلوم االجتماعية هو عملية معقدة تقوم على أسس منهجية منظمة تتبلور فيها
كل الوسائل والغايات اليت تدور حوهلا هذه العملية ،وهلذا مييز العلماء بني مرحلتني رئيسيتني تدور حوهلما عملية البحث العلمي يف جمال
العلوم االجتماعية :

 -1املرحلة األوىل :
وتسمى باملرحلة اإلمربيقية واليت يستند فيها كل باحث على جمموعة من اخلطوات بد بتحديد املشكلة مث وضع جمموعة من الفروض
واملؤشرات والعناصر وحماولة حلها  ،وهذا ال يتأتى إال بوضع خطة عمل حيث حيتاج الباحث فيها إىل أنواع عديدة من البيانات اليت ميكن
مجعها عن طريق منهج معني  ،حيث ختتلف املناهج باختالف املواضيع واملشكالت املطروحة .

 -2املرحلة الثانية :
وتسمى باملرحلة التفسريية حيث تقوم على مقارنة الظواهر والوقائع االجتماعية اليت مجعت يف ضوء الفروض النظرية املوجهة  ،وعن طريق
املنهج هذا نستطيع أن نفهم معىن الظواهر وفحواها  ،إذ أن املنهج املقارن يف ميدان علم االجتماع إمنا يقوم بدور التجريب يف ميدان العلوم
الطبيعية  ,وملا كان موضوع دراستنا هو العمل اجلماعي ودوره يف حتسني املردود الدراسي كميكانيزم وفيفي  ،يهدف إىل حتسني املؤسسة
التعليمية من حيث املردود الكمي والكيفي  ،فإنه ال بد من حتديد جوانب املشكلة املطروحة حتديدا دقيقا وعلميا وذلك بوضع خطة عمل
منظمة ودقيقة من خالهلا نستطيع مجع املعطيات والبيانات املتنوعة  ،ال بد من اختيار املنهج املناسب لذلك  ،وهلذا يرى الكثري من الباحثني
أن املنهج املناسب لدراسة مثل هذه املشكالت هو املنهج الوصفي التحليلي  ،فماذا نقصد باملنهج الوصفي التحليلي ؟

التعريف باملنهج الوصفي :
يعرف املنهج الوصفي على أنه أسلوب من أساليب التحليل املركز على معلومات كافية ودقيقة عن فاهرة أو موضوع حمدد  ،أو فرتة أو فرتات
زمنية معلومة وذلك من أجل احلصول على نتائج علمية مث تفسريها بطريقة موضوعية مبا ينسجم مع املعطيات الفعلية للظاهرة  ،فاملنهج
الوصفي يف هذه احلالة هو أنسب املناهج لدراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية خاصة تلك اليت تتعلق بتغري وتوازن األفراد واجلماعات
وتفاعلها وتوازهنا .
فالعمل اجلماعي هو من املواضيع الشيقة غي جمال التغري االجتماعي أو ما يسمى بديناميكية اجلماعات وتفاعلها  ،وهلذا قمنا باإلطالع
على الرتاث النظري الذي يتطرق إىل موضوع العمل اجلماعي وعالقته بتحسني املردود الدراسي يف املؤسسة التعليمية وربطه باإلطار العام

للمجتمع اجلزائري  ،وذلك حماولة ملعرفة أسباب ومظاهر العمل اجلماعي املؤسس وذلك من خالل تفاعل أطراف العملية الرتبوية ( أساتذة –
تالميذ – إدارة أولياء ).
من خالل االجتماعات اليت تقوم هبا اإلدارة واألنشطة املدرسية والرتبوية داخل املؤسسة التعليمية  ،من خالل التفاعل والتعاون وإضفاء جو
العالقات اإلنسانية بني أطراف العملية الرتبوية  ،هذه املظاهر اليت تساعدنا على حتديد املشكلة حتديدا علميا ودقيقا خاصة بعد االحتكاك
بالبيهة الرتبوية وعليه ميكن التمييز بني متغريين يف حبثنا مها :

أ -املتغري املستقل :
وهو العمل اجلماعي املؤسس وفق قوانني ومناشري وزارية ( كمشروع املؤسسة) والذي يؤثر تأثريا سلبيا أو إجيابيا على ناتج املؤسسة التعليمية
والدخل الوطين والقومي من جهة ثانية  ،ويهدف العمل اجلماعي املؤسس على مساعدة أطراف العملية الرتبوية يف استغالل كل اإلمكانات
املادية والبش رية من أجل حتقيق األهداف العامة اليت تسعى الدولة إىل حتقيقها واليت هتدف إىل إعداد وإصالح األجيال اجلديدة يف جمال الرتبية
والتعليم  ،واليت أصبحت اليوم حمل أنضار كل الدول وهو االهتمام بالعنصر البشري كمحرك للتنمية الشاملة واملستدامة .

ب -املتغري التابع:
وهو املردود الدراسي أو الناتج الكمي والكيفي للمؤسسة التعليمية :
 الناتج الكمي ( :املردود الكمي) ونقصد به التالميذ الناجحني يف االمتحانات الرمسية من طور إىل طور والتالميذ املنتقلني من مستوىإىل آخر واملعيدين واملوجهني إىل التكوين املهين .
 الناتج الكيفي( :املردود الكيفي) ونقصد به تلك املهارات والكفاءات الناجحة يف االمتحانات الرمسية واملوجهة إل خمتلف التخصصاتاجلامعية واملنافذ املهنية .
وميكن تقو م املردود الدراسي للمؤسسة التعليمية من خالل أساليب التقو م وعن طريق الدراسات التقوميية ( إجراء مقارنات ومقاربات بني األطوار
واملستويات التعليمية كما ميكن استخدام األساليب التقوميية الفصلية والتكوينية والذاتية خالل السنة الدراسية ( خالل الفصول الدراسية ) فالعمل
اجلماعي املؤسس يهدف إىل تفعيل أطراف العملية التعليمية من خالل اختيار انسب األساليب واألدوات واملناهج لتحسني املردود الدراسي وحل
العديد من املشكالت اليت تعيشها املؤسسة التعليمية  ،ويف األخري ميكن القول أن املنهج الوصفي التحليلي هو عبارة عن وصف دقيق وتفصيلي
ملوضوع حمدد على صورة نوعية أو كمية رقمية  ،فالتعبري الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها  ،أما التعبري الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح
مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجة ارتباطها مع الظاهرات املختلفة األخرى  ،وقد يقتصر هذا املنهج على وضع قائم يف فرتة زمنية حمددة .

رابعا – أدوات مجع البيانات :
لقد وضعت العلوم االجتماعية واإلنسانية أدوات وأساليب من أجل تفحص الواقع فعال  ،هذه األدوات والوسائل خيتارها الباحث حسب
طبيعة الظواهر واملشكالت املدروسة  ،فبمجرد حتديد مشكلة البحث بصفة هنائية جيب االنتقال إىل تنظيم عملية مجع البيانات واملعطيات
الضرورية للتحقق  ،وهلذا يعتمد البحث العلمي على العديد من األدوات والوسائل اليت هتدف إىل مجع البيانات واملعلومات حول موضوع
البحث  ،وهذه األدوات جيب أن تكون على درجة عالية من الصدق والثبات  ،فنجاح الباحث وتوصله إىل نتائج موضوعية يعتمد بدرجة

كبرية على االختيار الرشيد ألنسب األدوات املالئمة للحصول على املعلومات والبيانات املطلوبة  ،وعلى هذا األساس اعتمدنا يف دراستنا
ملوضوع العمل اجلماعي ودوره يف حتسني املردود الدراسي على جمموعة من األدوات اليت حنسبها فعالة يف نظرنا ومتكننا من مجع بيانات
ومعلومات وافية ونوعية حول مشكلة حبثنا نوجزها فيما يلي :

 -1املالحظة:
هي إحدى األدوات املعرفية واليت تعتمد يف األساس على احلواس فهي توجيه احلواس ملشاهدة ومراقبة سلوك معني أو فاهرة مهينة وتسجيل
جوانب ذلك السلوك أو خصائصه  ،وقد عرفها البعض بأهنا  " :توجيه احلواس واالنتباه إىل فاهرة معينة أو جمموعة من الظواهر رغبة يف
الكشف عن صفاهتا أو خصائصها هبدف الوصول إىل كسب معرفة جديدة عن تلك الظاهرة أو الظواهر ")1(.
واملالحظة أنواع منها املالحظة املباشرة وغري املباشرة  ،واملالحظة البسيطة أو العادية غري املوجهة واليت حتدث تلقائيا يف فروف عادية وبدون إخضاع املتغريات أو
السلوك للضبط  ،أما النوع الثاين فهو املالحظة العلمية اليت تعتمد على خطط م نظمة قبل البدء بعملية املالحظة  ،ويتميز هذا النوع بتوفر شروط الضبط والقياس
للمتغريات .
كما ميكن االستعانة بأدوات تكنولوجية لتثبيت املعلومات كما تتميز هذه التقنية بتحديد وضبط الظروف الزمكانية والفيزيقية واملادية  ،ومن أبرز أنواع املالحظة
شيوعا يف البحث العل مي يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية واليت استفدنا منها يف جمال دراستنا ملوضوع العمل اجلماعي ودوره يف حتسني املردود الدراسي يف
املؤسسة التعليمية  ،املالحظة بدون مشاركة واملالحظة باملشاركة :

 -1-1املالحظة بدون مشاركة:
تكمن أمهية هذه األداة يف رصد أفعال وردود أفعال مجاعات العمل من خالل تفاعالهتم فيما بينهم من خالل مظاهر العمل اجلماعي ؛ من اجتماعات ونشاطات
مدرسية كاحلفالت والتجمعات يف نادي املؤسسة التعليمية واملسابقات الرياضية والثقافية والرحالت واملخيمات الصيفية  ،وفيها يكون الباحث املالحظ غري مشارك
مبراق بة مجاعات العمل عن كثب ودون أن يشرتك يف أي نشاط تقوم به مجاعات العمل  ،سواء على مستوى اإلدارة أو األساتذة أو التالميذ أو األولياء  ،فهي ال
تتضمن أكثر من النظر واالستماع ومتابعة املواقف والوضعيات االجتماعية وذلك بدون مشاركة فعلية  ،ومن مميزات هذه التقنية أهنا تتيح للباحث فرصة مالحظته
السلوك الفعلي للجماعة املراد دراستها يف صورته الطبيعية  ،وكما حيدث يف مواقف احلياة الطبيعية )2(.
ــــــــــــــ
( -)1حممود زيدان :االستقراء واملنهج العلمي ؛ ط،4القاهرة،مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر.46: ،1980،
( -)2حممد شفيق :البحث العلمي  ،اخلطوات املنهجية إلعداد البحوث االجتماعية ،اإلسكندرية،املكتب اجلامعي احلديث .106: ،1985،

 -2-1املالحظة باملشاركة:

وهي أداة جيريها الباحث أثناء مشاركته ملن يدرسهم ويالحظهم من خالل األنشطة اليت يقومون هبا  ،فهي مشاركة واعية
منظمة يق وم هبا الباحث حسبما تسمح به الظروف يف نشاطات احلياة االجتماعية ويف اهتمامات اجلماعات هبدف
احلصول على بيانات تتعلق بالسلوك االجتماعي وذلك عن طريق اتصال مباشر جيريه الباحث من خالل مواقف اجتماعية
حمددة )1(.

ولقد استفدنا من هذا األسلوب خالل االجتماعات التنسيقية بني اإلدارة واألساتذة من خالل مالحظة النقاشات
والتفاعالت  ،من تعاون وتنافس يف جمال حتسني املردود الدراسي ( جمالس األقسام) أيضا استفدنا من هذا األسلوب يف
رصد استجابات وردود أفعال التالميذ وتفاعالهتم أثناء املقابالت الفردية واجلماعية والنصف مجاعية ويف النشاطات املدرسية
املقررة يف الربنامج  ،فاملشاركة يف هذا اإلطار تكون فعلية يف حياة األفراد حتت الدراسة .

 -2املقابلة:
تعترب املقابلة أيضا من األدوات الرئيسية والفعالة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية جلمع املعلومات والبيانات يف دراسة األفراد
واجلماعات اإلنسانية  ،كما أهنا تعد من أكثر وسائل مجع املعلومات شيوعا وفاعلية يف احلصول على البيانات الضرورية
ألي حبث  ،واملقابلة ليست بسيطة بل هي مسألة فنية ( )2وقد عرفها إجنلش " بأهنا حمادثة موجهة يقوم هبا فرد مع آخر
أو مع أفراد هبدف حصوله على أنواع من املعلومات الستخدامها يف حبث علمي أو لالستعانة هبا يف عمليات التوجيه
والتشخيص والعالج.
وللمقابلة العديد من األنواع كاملقابلة املسحية والتشخيصية والعالجية والتوجيهية اإلرشادية  ،كما أن هناك من يصنفها
حسب األسهلة إىل مقفلة ومفتوحة أو مقابلة مقفلة مفتوحة  ،حيث خيتار الباحث األسلوب الذي خيدم موضوعه وحبثه ،
ولقد استفدنا يف حبثنا هذا ( العمل اجلماعي ودوره يف حتسني املردود الدراسي ) من العديد من املقابالت سواء كانت فردية
أو مجاعية أو ذات طابع إرشادي أو توجيهي إعالمي أو كانت مقابلة مفتوحة  ،حيث كانت األسهلة تنصب كلها حول
أمهية العمل اجلماعي ومظاهره  ،وهل ميكن أن يكون العمل اجلماعي املؤسس أداة لتحسني املردود الدراسي سواء كان كميا
أو كيفيا  ،فاجللوس مع التالميذ فرديا يعرفنا على ماضي هؤالء التالميذ وبذلك ميكن إعادة صياغة املفاهيم وتصحيحها
لديهم  ،أما مجاعيا فيمكن االستفادة من املقابلة اجلماعية أو النصف مجاعية يف حتسني العالقات اإلنسانية والتفاعالت بني
التالميذ واألساتذة واإلدارة  ،من حيث التعاون واإلشراف والتنافس والعالقات اإلنسانية احلسنة والتوجيه واإلرشاد املفضي
إىل خلق حلمة بني أطراف العملية الرتبوية .
ـــــــــــــــ ـ
( -)1عبد الباسط عبد املعطي :البحث االجتماعي حماولة حنو رؤية نقدية ملنهجه وأبعاده ،القاهرة،دار املعرفة اجلامعية.297: ،1982،
( -)2حمد زياد عمر:البحث العلمي – مناهجه وتقنياته – مطابع اهليهة املصرية للكتاب،القاهرة.154: ،

 -3االستبيان :

هي األداة األساسية يف حبثنا العمل اجلماعي ودوره يف حتسني املردود الدراسي  ،ويرجع اهلدف يف استخدام هذه األداة هو
إثبات وجود أو عدم وجود العمل اجلماعي املؤسس يف املؤسسة التعليمية  ،ولذلك يستلزم منا مجع املعلومات حول أمهية العمل
اجلماعي املؤسس ومظاهره من تعاون وتنافس وعالقات إنسانية حسنة وبث روح املواطنة ونشاطات مدرسية خمتلفة  ،وال يتأتى
ذلك إال من خالل اللقاءات واالجتماعات واحلفالت والنوادي واحملاضرات وامللتقيات والرحالت واملخيمات اليت تربجمها
املؤسسة التعليمية  ،كما أن اهلدف من استخدام هذه األداة ليس قياس واستخراج مجاعات العمل وقياسها وإمنا هو وصف
حتليلي دقيق لتفاعل اجتماعي ألفراد املؤسسة التعليمية من أساتذة وتالميذ وأولياء وإدارة  ،وهلذا مت استخدام أداة االستبيان
للتعرف على الظروف واألحوال ودراسة املواقف واالجتاهات  ،كما أن االستبيان يساعد املالحظة ويكملها وهو يف بعض
األحيان األداة الوحيدة للقيام بالدراسة العلمية  ،حيث ينقسم االستبيان إىل نوعني االستخبار وأسلوب احملادثة احلرة غري املقيدة
وهو أقل أمهية من االستبيان وإن كان مكمال له  ،ولقد ركزنا على االستبيان املقنن يف دراستنا حيث قام الباحث بنفسه بتوزيع
االستبيان على عينة الدراسة ( أساتذة وتالميذ) بعد االتصال مبؤسسات جمتمع الدراسة ولقد مر االستبيان بالعديد من املراحل
نوجزها يف ما يلي :
 -1-3تصميم االستبيان :

يعترب تصميم االستبيان من أهم اخلطوات يف جناح البحث ولذلك حيتاج الباحث إىل معرفة ودراية بأساليب االتصال باألفراد
وصياغة دقيقة لألسهلة املطروحة على املبحوثني  ،حيث اختلفت األسهلة وتنوعت من أسهلة مفتوحة إىل أسهلة مغلقة إىل أسهلة
مفتوحة مغلقة  ،وذلك طبعا للحصول على اكرب قدر ممكن من املعلومات والبيانات حول الظاهرة املدروسة  ،وبعد الصياغة
املبدئية لالستمارة مت جتريبها على عينة مصغرة من التالميذ واألساتذة  ،عشرة استمارات لكل من عينيت األساتذة والتالميذ  ،مث
عرض االستبيان على حمكمني وذلك من أجل صياغتها الصياغة النهائية بعد تصحيح األخطاء واألسهلة الغامضة  ،وهلذا
فرضت علينا الدراسة استمارتني استمارة لألساتذة واستمارة للتالميذ .
-1-1-3

االستمارة اخلاصة باألساتذة :

بعد جتريب االستمارة وصياغتها الصياغة النهائية وبعد حذف األسهلة اليت ليست هلا عالقة باملوضوع قمنا بإعادة صياغة األسهلة
الغامضة وغري املفهومة  ،مث تصحيح بعض األخطاء  ،حيث بلغ عدد األسهلة ( )124سؤاال  ،حيث مت طبع ( )400استمارة
وزعت على  352أستاذ  ،أين حتصلنا فقط على (  )107استجابة بنسبة ( )/30.39أما من حيث البناء الوفيفي لألسهلة
فقد قسمت االستمارة إىل احملاور التالية:

أ -مقدمة االستمارة :

تطرقنا فيها إىل التعريف بالباحث واهلدف من الدراسة وذلك هبدف طمهنت املبحوثني وإعطائهم نوع من الثقة واألمان أثناء
اإلجابة  ،وقد قمنا بتطبيق االستمارة ذاتيا أي الذهاب إىل قاعة األساتذة أثناء الراحة وأوقات الفراغ  ،حيث مت توزيع كل
االستمارات وشرحها وتبسيطها وفق طبيعة املوضوع  ،حيث قسمت االستمارة اخلاصة باألساتذة وفق حماور املوضوع كالتايل :
احملور األول  :البيانات الشخصية

تظم املميزات الشخصية ملفردات العينة حيث مت وضع ( )9أسهلة متعلقة بـ اسم الثانوية ومادة التدريس واجلنس وعمر املبحوث
واحلالة العائلية وعدد األوالد واخلربة والسكن ونوعه .
احملور الثاين :

يدور حول أمهية العمل اجلماعي و مظاهره يف اجملتمع اجلزائري ويظم ( )38سؤاال وقد تنوعت األسهلة من مغلقة إىل مفتوحة
إىل (مغلقة  -مفتوحة) .
احملور الثالث :

متحور حول العمل اجلماعي وبناء فرق العمل يف املؤسسة التعليمية اجلزائرية ( الثانوية) ويظم ( )85سؤاال وهي مقسمة كاآليت :
 أمهية العمل اجلماعي املؤسس وبناء فرق العمل يف املؤسسة التعليمية من (. )57 – 39 العالقات اإلنسانية يف املؤسسة التعليمية وتظم : عالقة األستاذ باإلدارة من ( )93 – 58سؤاال .
 عالقة األستاذ جبماعة العمل من ( )103 – 94سؤاال.
 األستاذ والصراعات داخل املؤسسة التعليمية من (  )124 – 104سؤاال.

ــــــــــــ

 - 4الوثائق والسجالت :

استفدنا من هذه املادة كوهنا أداة فعالة لتوثيق املعلومات والتأكد من صحتها  ،فالبيانات اجملمعة من جمتمع البحث ال ميكن
تغذيتها إال من خالل الوثائق والسجالت  ،فهي تعترب قرائن إثبات بالنسبة للباحث  ،وهلذا استفدنا من كل الوثائق والسجالت
املوجودة بالثانويات أو مركز التوجيه واإلرشاد املدرسي أو مديرية الرتبية للوالية  ،رغم التماطل يف بعض األحيان لبعض اإلداريني
التكنوقراطيني والتحفظ الشديد  ،ومن بني الوثائق اليت استفدنا منها القوانني الداخلية واخلرائط التنظيمية للمؤسسات التعليمية ،
وكذلك اهليكل التنظيمي جملتمع الدراسة  ،ومن بني الوثائق احملصل عليها أيضا املناشري الوزارية واجلرائد الرمسية املنظمة للدخول
املدرسي وسري العملية الرتبوية  ،باإلضافة إىل املعلومات والبيانات املتعلقة مبجتمع الدراسة ( التعريف باملؤسسة وتارخيها) .
من جهة أخرى استطعنا احلصول على العديد من البيانات واملعطيات كتعداد التالميذ يف مرحلة التعليم الثانوي للمستويات
الثالث وحسب املواد والشعب  ،باإلضافة غلى النتائج احملصل عليها خالل الدفعات الدراسية بدء من سنة (– 2008
 )2009إىل ( )2014 -2013أي املردود الدراسي خالل هذه السنوات  ،وخالصة القول أن هناك العديد من املساعدات
اليت قدمت لنا خالل حبثنا هذا فنشكر اجلميع على مساعدهتم لنا  ،فمن ال يشكر الناس ال يشكر هللا.
إن أمهية الوثائق والسجالت تكتسي طابعا خاصا إذ أهنا تساعد الباحث يف الربط بني اإلطار الرمسي والتشريعي وشبكة
العالقات االجتماعية ( اجلماعات غري الرمسية) وذلك بواسطة ضوابط وقوانني حتفظ النظام العام للمؤسسة التعليمية  ،كما أن
االختالالت اليت توجد بني النظامني (الرمسي وغري الرمسي) من خالل هذه التشريعات والقوانني  ،اليت تثبت وجود أو عدم وجود
العمل اجلماعي املؤسس و املوحد أو البيهة واملناخ الرتبويني املناسبني لتحقيق ذلك .
أيضا من بني الوثائق اليت استفدنا منها يف دراستنا مشروع املؤسسة وهو منوذج للعمل اجلماعي املؤسس واملطبق يف كل
مؤسسات التعليم بالوالية  ،كما أنه إسرتاجتية عمل ميكن االستفادة منها ملن أراد حتقيق نتائج جيدة فقط جيب توفري النوايا
احلسنة ملن يرجو هللا واليوم اآلخر وعمل صاحل .
ـــــــــ

خامسا – عينة البحث :
إنه ملن الصعب أن يتصل الباحث بكل األفراد املعنيني بالدراسة لكي يطرح عليهم األسهلة وحيصل منهم على اإلجابة املطلوبة
حول املشكلة املراد الوصول إىل حل هلا  ،لذا فإنه ال مفر من اللجوء إىل أسلوب العيينات الذي ميثل اجملتمع األصلي  ،حىت
نستطيع الوصول إىل صورة مصغرة ( فكرة ) عن التفكري العام لدى أفراد املؤسسة التعليمية سواء كانوا أساتذة أو تالميذ أو إدارة
أو أولياء  ،وهلذا يرى الكثري من العلماء والباحثني أن أسلوب العينة هو أفضل األساليب يف الدراسات املسحية يف العلوم
االجتماعية واإلنسانية  ،ويرجع ذلك إىل أن أسلوب العينة أقل تكلفة من طريقة احلصر الشامل  ،كما أهنا تسهل عملية تغطية
معظم أجزاء املشكلة وذلك باحلصول على معلومات أكثر تفصيال ودقة  ،كما أهنا ال تستغرق وقتا طويال  ،وهلذا كان هناك
عينة خاصة بأساتذة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وهي عينة قصديه أخذت من خالهلا كل أفراد العينة وهو ( )8مؤسسات
تعليمية ( ثانويات) وقد بلغ عدد األساتذة ( )352أستاذ ،
حتديد اجملتمع األصلي للدراسة :

نظرا ألن موضوع الدراسة هو العمل اجلماعي ودوره يف حتسني املردود الدراسي داخل املؤسسة التعليمية يف قطاع الرتبية والتعليم
مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي  ،فقد كان لزاما علينا مراعاة كل أطراف العملية الرتبوية يف اختيار العينة وذلك للبعد
عن الذاتية والتقرب أكثر إىل املوضوعية  ،وهو إثبات وجود العمل اجلماعي املؤسس يف الثانوية أو عدم إثباته  ،وهلذا أخذت
العينة من فهة أساتذة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي .
 -1اإلطار الذي أخذت منه العينة :

هذه الدراسة أجريت حول العمل اجلماعي املؤسس ودوره يف حتسني املردود الدراسي يف جمال الرتبية والتعليم مرحلة التعليم
الثانوي العام والتكنولوجي لعينة من األساتذة وذلك ملعرفة واقع املؤسسة التعليمية وملا آلت إليه من تدهور يف النتائج الرمسية ،
حيث مت اختيار مثانية ثانويات تعليمية من جمموع ( )59ثانوية من قطاع الرتبية بوالية املسيلة ( .أنظر اجلدول) ولقد أخذت
العينة من فهة األساتذة حيث مت أخذ كل أفراد العينة بطريقة مقصودة .
ـــــــ ـ

 -2حتديد حجم العينة:

نظرا لطبيعة املوضوع وهو العمل اجلماعي ودوره يف حتسني املردود الدراسي ونظرا ألن املؤسسة التعليمية تتكون من جمموعة من
الفاعلني الذين يشكلون البيهة املدرسية اليت تساعد التلميذ على التكيف مع حميطه املدرسي والتفاعلي يف املؤسسة التعليمية  ،لذا
فقد اخرتنا عينة من األساتذة بلغت ()107أستاذ من بني( )352أستاذ:
 -1-3عينة األساتذة:

ذكرنا سابقا أن قطاع الرتبية والتعليم يف والية املسيلة يتكون من أكثر من ( )59ثانوية مت اختيار ( )8ثانويات منتشرة على
مستوى قطاع املسيلة  ،وملراعاة تسهيل عملية توزيع االستمارات على عينة األساتذة ومجعها مت اختيار ( )6منها ببلدية املسيلة
و( )2خارج البلدية  ،لكن رغم ذلك وجدنا صعوبات عديدة منها مجع كل االستمارات اخلاصة باألساتذة  ،باإلضافة إىل
ضياع العديد منها  ،حيث مت توزيع حوايل ( )400استمارة على جمتمع الدراسة (أنظر اجلدول) حيث بلغ عدد األساتذة
( )352أستاذ وأستاذة يف خمتلف الشعب واملواد .

عدد األساتذة

إناث

ذكور

املرمسني

املرتبصون

ثا /عبد هللا بن مسعود

41

23

18

36

5

ثا /احلوران محام الضلعة

34

21

13

27

7

ثا /إبراهيم بن األغلب التميمي

55

27

28

53

2

ثا /صالح الني األيويب

51

27

24

50

1

ثا /جعيجع جلول تارمونت

37

19

18

26

11

ثا /أمحد بن حممد حيي املقري

46

23

19

34

8

ثا /الشريف مساعدية

55

37

18

49

6

ثا /عبد احلميد سعودي 5
جويلية 62

37

23

14

/

/

اجملموع

352

200

152

225

30

فهات

ثانوية

بعد مجع االستمارات من األساتذة حتصلنا على ما يلي :

الرقم الثانوية

الفئات

-1
 -2ثا /إيراهيم بن األغلب التميمي
 -3ثا /أمحد بن حممد حيي املقري
ثا /صالح الدين األيويب
-4
ثا /الشريف مساعدية
-5
 -6ثا /الشهيد عبد احلميد سعودي
 -7ثا /جعيجع جلول (تارمونت)
ثا /احلوران (محام الضلعة)
-8
اجملموع
ثا /عبد هللا بن مسعود

عدد األساتذة

عدد االستمارات عدد االستمارات
احملصل عليها
املوزعة

النسبة املئوية

41

50

21

51.21

55

60

15

27.27

46

50

06

13.04

51

60

12

23.52

55

60

17

30.90

37

40

15

40.54

37

40

06

16.21

34

40

15

44.11

352

400

107

30.39

واملالحظ أن نسبة اسرتجاع االستمارات بلغت ( )/30.39من جمموع االستمارات ( )352استمارة  ،وهي نسبة قليلة مقارنة
بعدد االستمارات املوزعة والذي قدر ( )400استمارة  ،فنسبة التباين بني الثانويات كبرية حيث حتصلت كل من الثانوية على
نسبة ( )/13.04أي مت اسرتجاع ( )6استمارات فقط من جمموع ( )50استمارة ،يف حني حتصلت ثانوية جعيجع جلول
بتارمونت على نسبة ( )/16.21من جمموع ( )40استمارة وهذه نسب قليلة جدا ويرجع ذلك إىل تلك الصعوبات اليت
واجهتنا يف املؤسسات  ،أما باقي املؤسسات التعليمية فقد وجدنا يد املساعدة من طرف اإلدارة .

حتليل البيانات وعرض النتائج
أوال -/حتليل البيانات:
أوال -/البيانات الشخصية ملفردات العينة
ثانوية العمل

التكرارات

النسبة املئوية

ثانوية املقري

06

%5.6

ثانوية التميمي

15

%14

ثانوية عبد هللا بن مسعود

21

%19.6

ثانوية صالح الدين األيويب

12

%11.2

ثانوية شريف مساعديه

17

%15.9

ثانوية عبد احلميد سعودي

15

%14

ثانوية جعيجع جلول

06

%5.6

ثانوية احلوران حبمام الضلعة

15

%14

اجملموع

107

%100

يوضح اجلدول (رقم) واحد عدد وأسم املؤسسات املختارة والذي بلغ مثانية ثانويات  ،حيث مت اختيارها بطريقة عشوائية كما
يوضح هذا اجلدول توزيع أفراد عينة األساتذة والذي بلغ عدد أفرادها ( )107أستاذ موزعني بطريقة عشوائية على مثانية
مؤسسات(ثانويات) كاآليت:
 ثانوية عبد هللا بن مسعود وتوجد يف وسط املدينة تأسست سنة  ، 1987حيث بلغت فيها أكرب نسبة وهي( )/19.60أي بلغ فيها عدد االستمارات اجملمعة ( )21استمارة من جمموع ( )43استمارة .
 ثانوية شريف مساعديه تأسست سنة ( )2003توجد أيضا يف وسط املدينة ببلدية املسيلة يف اجلهة الغربية ،حيثبلغت فيها نسبة اإلجابات ( )/15.90أي أن عدد االستمارات اجملمعة بلغ ( )17استمارة من جمموع أساتذة قدر
ب( )55أستاذا .
 ثانوية إبراهيم بن األغلب التميمي تأسست سنة ( )1976توجد حبي وعواع املدين بوسط مدينة املسيلة  ،بلغت نسبةاالستمارات احملصل عليها ( )/14استمارة  ،أي حتصلنا على ( )15استمارة من جمموع االستمارات املوزعة على عدد
األساتذة والذي بلغ ( )55أستاذ .
 ثانوية الشهيد عبد احلميد سعودي  5جويلية  ،1962تأسست هذه الثانوية سنة ( ، )2009حيث بلغت نسبةاإلجابات على االستمارة ( )/14من جمموع أساتذة قدر ب( )37أستاذ  ،أي حتصلنا على ( )15استمارة من جمموع
األساتذة.
 ثانوية احلوران محام الضلعة تأسست هذه الثانوية سنة( )2012حيث بلغت نسبة اإلجابات ( )/14أي حتصلنا على( )15استمارة من جمموع أساتذة قدر ب( )34أستاذ.
 ثانوية صالح الدين األيويب توجد يف وسط املدينة اجلهة الشمالية بلغت فيها نسبة االستمارات اجملمعة( )/11.20أيحتصلنا على ( )12استمارة من جمموع أساتذة قدر ب( )51أستاذ .
 ثا نوية أمحد بن حممد حيي املقري توجد أيضا يف وسط املدينة بلغت فيها نسبة اإلجابات احملصل عليها ( )/15.60أيحتصلنا على ( )06استمارات فقط من جمموع أساتذة بلغ ( )46أستاذ.
 ثانوية جعيجع جلول توجد بدائرة محام الضلعة ( 30كلم ) على مدينة املسيلة  ،حيث بلغت فيها نسبة االستماراتاحملصل عليها ( )/05.6أي حتصلنا على ( )06استمارات فقط من جمموع أساتذة بلغ( )37أستاذ .
واملالحظ من خالل هذا التحليل اإلحصائي أن هناك العديد من الصعوبات اليت واجهتنا خالل تطبيق االستمارة كالبعد
املكاين ومنط التسيري يف الثانويات  ،فهناك من يبسط لك يد املساعدة وهناك من يرفض أو يصعب لك األمر  ،كما أن
نسبة اإلناث كان هلا تأثري يف ملئ االستمارات  ،حيث بلغ عدد األستاذات ( )200أستاذة من جمموع ( )352أستاذ أي
نسبة ( )/56.81حيث ضيعت الكثري من االستمارات اليت أخذت من طرف األستاذات إىل البيت ومل تعاد.
مادة التدريس

التكرارات

النسبة املئوية

مادة الرياضيات

20

% 18.7

مادة الفيزياء

5

% 4.7

مادة العلوم الطبيعية

16

% 15

مادة األدب العريب

13

% 12.1

مادة التاريخ واجلغرافيا

08

% 7.5

مادة الرتبية البدنية

04

% 3.7

مادة اللغة الفرنسية

09

% 8.4

مادة اللغة اإلجنليزية

09

% 8.4

مادة العلوم اإلسالمية

05

% 4.7

مادة الفلسفة

05

%4.7

مادة التكنولوجيا

07

%6.5

مادة اإلعالم اآليل

01

%0.9

مادة التسيري املايل واحملاسيب

01

%0.9

مادة التسيري واقتصاد

04

%3.7

اجملموع

107

%100

يوضح اجلدول رقم ( )2مادة التدريس حيث حتصلنا على ( )14مادة للتدريس موزعة على جمموع العينة والذي بلغ ()352
أستاذ ففي مادة الرياضيات بلغ عدد األساتذة ( )20أستاذ أي بنسبة (، )/18.70أما مادة الفيزياء فقد حتصلنا على ()5
أساتذة فقط بنسبة (، )/4.70يف حني بلغ عدد األساتذة يف مادة علوم الطبيعة واحلياة ( )16أستاذ أي بنسبة (، )/15أما
مادة األدب العريب فقد حتصلنا على ( )13أستاذ أي بنسبة ( ،)/12.10يف حني بلغت نسبة مادة التاريخ واجلغرافيا
(، )/7.50أي مثانية أساتذة  ،أما يف ما خيص مادة الرتبية الرياضية والبدنية فقد بلغت النسبة ( )/3.70أي حتصلنا على أربعة
أساتذة فقط ،يف حني بلغ عدد األساتذة يف مادة اللغة الفرنسية تسعة أساتذة أي بنسبة ( )/8.4نفس النسبة حتصلنا عليها يف
مادة اإلجنليزية ،أما مادة العلوم اإلسالمية فقد حتصلنا على نسبة ( )/4.70أي مخسة أساتذة من جمموع العينة،نفس النسبة
حتصلنا عليها يف مادة الفلسفة  ،أما مادة التكنولوجيا فقد حتصلنا على نسبة ( )/6.50أي سبعة أساتذة من جمموع العينة ،

يف حني بلغت نسبة مادة التسيري املايل واحملاسيب ( )/0.9أي أستاذ واحد من جمموع العينة ،نفس النسبة حتصلنا عليها يف مادة
اإلعالم اآليل  ،أما مادة االقتصاد واملنامجنت فقد بلغت النسبة احملصل عليها ( )/3.7أي أربعة أساتذة من جمموع أفراد العينة
.107
الفئة العمرية

التكرارات

النسبة املئوية

من 20إىل 29

40

% 37.4

من 30إىل 39

35

% 32.7

من49-40

18

% 16.8

من 59 -50

12

% 11.2

 60فما فوق

02

% 1.9

اجملموع

107

%100

يوضح اجلدول رقم ( )3عمر املبحوث  ،حيث بلغت فهة األساتذة الذين ترتاوح أعمارهم ما بني ( )40( )29-20استاذ
بنسبة ( )/37.40من جمموع العينة قدر ب107أستاذ وهي اكرب نسبة من أفراد العينة  ،تلتها الفهة من ( )39-30حيث
بلغت النسبة ( )/32.70أي أن ( )35أستاذ ترتاوح أعمارهم بني  39-30سنة من جمموع أفراد العينة ،يف حني بلغت فهة
( )49-40سنة مثانية عشر أستاذ  ،بنسبة ( )/16.80من جمموع العينة .107أما فهة ( )59-50سنة فقد بلغت ()12
أستاذا أي بنسبة (. )/11.20أما فهة فما فوق ( )60سنة فهناك ( )2أستاذين فقط بنسبة ( )/1.90من جمموع العينة
.107
واملالحظ من خالل اجلدول أن هناك عملية تشبيب يف املؤسسة التعليمية مما يقتضي بذل املزيد من اجلهد والعمل من أجل
تكوينهم واالهتمام هبم .
الفئات

التكرارات

النسبة املئوية

الذكور

51

%47.7

اإلناث

56

%52.3

اجملموع

107

%100

جدول رقم ( )4يوضح جنس أفراد العينة حيث بلغت نسبة الذكور ( )/47.70أي ( )51أستاذ من جمموع أفراد العينة
( ، )107يف حني بلغت نسبة اإلناث ( )/52.3أي ( )56أستاذة من جمموع أفراد العينة  ،107وهذا ليس غريبا فإن نسبة

النجاح يف االمتحانات الرمسية كالبكالوريا بلغت ( )/77.77لإلناث و( )/33.33للذكور ،وهلذا جند أن فر التوفيف
لإلناث أكرب من الذكور.
الفئات

التكرارات

النسبة املئوية

أعزب

31

%29

متزوج

74

%69.2

مطلق

02

%01.9

اجملموع

107

%100

اجلدول ( )5يوضح احلالة العائلية ألفراد العينة ( )107حيث بلغت نسبة املتزوجني من األساتذة ( )/69.20أي أن هناك
( )74أستاذ من جمموع أفراد العينة متزوج ،وحتتل فهة العزاب املرتبة الثانية بنسبة ( )/29أي أن هناك ( )31أستاذ أعزب من
جمموع أفراد العينة( )107يف حني بلغت نسبة املطلقني ( )/1.9أي أن هناك أستاذين فقط من أفراد العينة عزاب.

الفئات

التكرارات

النسبة املئوية

بدون أوالد

48

%44.9

من  1إىل 3

37

%34.6

من  4إىل 6

21

% 19.6

بدون إجابة

01

%0.9

اجملموع

107

%100

جدول رقم ( )6ميثل عدد أوالد أفراد العينة حيث بلغت أكرب نسبة ( )/44.9بالنسبة لفهة األساتذة بدون أوالد  ،أي أن
هناك ( )48أستاذ ليس لديهم أوالد من جمموع عينة البحث ( ، )107أما الفهة الثانية من ( )3-1أوالد فقد بلغت نسبتها
( )/34.60أي أن هناك ( )37أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107يف حني بلغت نسبة الفهة من ( )6- 4أوالد
( )/19.60أي أن هناك ( )21أستاذ من جمموع أفراد العينة  ،يف حني مل جيب أستاذ واحد فقط من جمموع أفراد العينة أي
بنسبة (. )/0.90

الفئات

التكرارات

النسبة املئوية

من  1إىل 5

48

%44.9

من  6إىل 10

21

%19.6

من  11إىل 15

07

%06.5

من  16إىل 20

06

%05.6

من  21إىل 26

11

%10.3

 27فما فوق

09

%08.4

بدون إجابة

05

%04.7

اجملموع

107

%100

اجلدول رقم ( )7ميثل اخلربة املهنية ألفراد العينة حيث بلغت الفهة من ( )5-1سنوات أكرب نسبة ( )/44.90أي أن هناك
( )48أستاذ من جمموع أفراد العينة هلم خربة مهنية تقدر من ( )5-1سنوات  ،يف حني بلغت نسبة الفهة من ( )10-6
سنوات ( )/19.60أي أن هناك ( )21أستاذ من جمموع أفراد العينة هلم خربة من ( )10-6سنوات  ،أما الفهة من (-11
 )15سنة فقد بلغت نسبتها ( )/6.5أي أن سبعة أساتذة من جمموع العينة هلم هذه اخلربة  ،أما الفهة من ( )20-16سنة
فقد بلغت النسبة ( )/5.6أي أن هناك ( )6أساتذة من جمموع أفراد العينة هلم هذه اخلربة  ،أما بالنسبة للفهة من ()26-21
سنة فقد بلغت النسبة هبا ( )/10.3أي أن هناك ( )11أستاذ هلم اخلربة من ( )26-21سنة  ،أما فهة ( )27فما فوق فقد
بلغت نسبتها ( )/8.4أي أن هناك ( )7أساتذة من جمموع أفراد العينة هلم خربة ( )27سنة ،يف حني بلغت نسبة األساتذة

الذين أحجموا عن اإلجابة ( )/4.7أي أن هناك ( )5أساتذة من جمموع أفراد العينة فضلوا عدم اإلجابة  ،واملالحظ من خالل
كل ما سبق أن الفهتني ( )5-1سنة ومن ( )10-6سنة حتتاجان إىل تكوين مكثف أثناء اخلدمة وهو ما تعمل به الوصاية من
خالل اإلصالحات اجلديدة منذ  ،2003وذلك من خالل مشروع التكوين أثناء اخلدمة.

الفئات

التكرارات

النسبة املئوية

املدينة

84

%78.5

الريف

23

%21.5

اجملموع

107

%100

ميثل جدول رقم( )8سكن أفراد العينة حيث بلغت نسبة األساتذة القاطنني باملدينة ( )/78.56أي ( )89أستاذ من جمموع
أفراد العينة ( ، )107أما األساتذة القاطنني بالريف فقد بلغت نسبتهم ( )/21.5أي ( )23أستاذ من جمموع أفراد العينة
( ، ) 107ويف هذا اإلطار تسعى الوصاية إىل إجياد نوع من االستقرار للطاقم الرتبوي وذلك من أجل احلفاظ على متدرس
التالميذ  ،حيث تقوم مديرية الرتبية بتلبية رغبات العديد من األساتذة وتقريبهم من سكناهم يف إطار ما يسمى حبركة التنقالت
السنوية .
الفئات

التكرارات

النسبة املئوية

شقة يف عمارة

47

%43.9

سكن خا

57

%53.3

بدون إجابة

3

02.8

اجملموع

107

%100

اجلدول رقم ( )9ميثل نوع السكن بالنسبة ألفراد العينة حيث بلغت نسبة األساتذة الذين ميلكون سكن خا
أن ( )57أستاذ ميلكون سكن خا

( )/53.30أي

 ،يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين ميلكون شقة يف عمارة ( )/43.9أي أن هناك

( )47أستاذ من جمموع أفراد العينة ميلكون شقة يف عمارة  ،أما نسبة الذين مل جييبوا فقد بلغت نسبتهم ( )/2.8أي أن ثالثة
أساتذة من جمموع أفراد العينة ( )107فضلوا عدم اإلجابة .

المنزل والتمتع بالحياة
ال

نعم

المجموع

أحيانا

البيئة االج وتوازن العيش

نعم
ال
أحيانا
المجموع

% 20
6

% 60
18

% 48.4
15

% 29
09

% 28.3
13

% 22.6

% 39.1

% 31.8

30

7

18

34

% 20
6

% 28.97
31

% 32.6
15

% 42.1
45

% 28.03

% 42.99
46

% 26.2
28

% 100
107

اجلدول رقم( ) 10يوضح العالقة و الدور الذي تلعبه البيهة االجتماعية يف توفري العيش اهلينء للفرد  ،حيث بلغت نسبة
األساتذة الذين لديهم توازن يف العيش ب ( )/28.03أي ( )30أستاذ من جمموع أفراد العينة( ، )107يف حني أجابت
نسبة ( )/28.97أي ( )31أستاذ على أن البيهة االجتماعية ال توفر هلم توازن يف العيش حيث ينعكس هذا التأثري على املنزل
 ،أما الذين أقروا باإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/42.99أي ( )46أستاذ من جمموع أفراد العينة يصرحون بأن البيهة
االجتماعية يف بعض األحيان ال توفر هلم توازنا يف العيش  ،فعدم التوازن هذا أنعكس متاما على احلياة األسرية يف البيت  ،حيث
صرح ( )45أستاذ أي بنسبة ( )/42.1أهنم ال يتمتعون باحلياة املتوازنة يف البيت  ،يف حني بلغت نسبة الذين يتمتعون حبياة
أسرية متوازنة ( )/31.8أي ( )34أستاذ من جمموع أفراد العينة( ،)107أما الذين يشعرون أحيانا بالتمتع باحلياة يف املنزل فقد
بلغت نسبتهم ( )/26.2أي ( ) 28أستاذ من جمموع أفراد العينة  ،فعدم التوازن هذا إنعكس على احلياة األسرية يف البيت
وعدم استقرار األسرة معناه عدم استقرار يف املدرسة.

التعرض للمرض
ال

نعم

المجموع

أحيانا

الضيق بدون سبب
نعم
ال
أحيانا

% 34.5
10

% 51.7
15

% 17.1
7

% 73.2
30

% 35.1

% 13.8
4

29
% 9.8

4
% 54.1

% 27.10
% 38.31
41

% 10.8

% 42.99

13

المجموع

20
% 28

30

4
% 60.7

65

46
% 11.2

12

% 100
107

جدول رقم ( ) 11يبني العالقة بني املرض والظروف النفسية(الضيق) حيث بلغت نسبة األساتذة الذين يشعرون بالضيق بدون
سبب ( )/27.10أي ( )29أستاذ من جمموع أفراد العينة( )107أما الذين ال يشعرون بالضيق فقد بلغت نسبتهم
( )/38.31أي ( )41أستاذ من جمموع أفراد العينة ،أما نسبة الذين يشعرون بالضيق يف بعض األحيان فقد بلغت
( )/42.99أي ( )46أستاذ من جمموع أفراد العينة ،أما الذين يتعرضون لألمراض فقد بلغت نسبتهم ( )/28أي ()30
أستاذ من جمموع أفراد العينة  ،يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال يتعرضون لألمراض ( )/60.7أي ( )65أستاذ من
جمموع العينة ( )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يتعرضون أحيانا لألمراض ( )/11.2أي ( )12أستاذ من جمموع
العينة .107

تعاون أفراد األسرة
ال

نعم

المجموع

أحيانا

السعادة والرضا
نعم
ال
أحيانا
المجموع

% 74.7
59

%2.5
2

% 50

% 00
-

3
% 42.9
9

3

3

% 5.60
6

% 42.9
9

% 4.7
5

79
% 50

% 14.3

% 67
71

% 22.8
18

% 73.83

% 19.62
21

% 28.3
30

% 100
107

جدول رقم ( )12يبني الشعور بالسعادة والرضا من خالل تعاون أفراد األسرة  ،فلقد أمجع معظم أفراد العينة ونسبتهم
( )/73.83أي ( )79أستاذ من جمموع أفراد العينة  ،على أهنم يشعرون بالسعادة والرضا  ،يف حني بلغت نسبة األساتذة

الذين ال يشعرون بالسعادة والرضا ( )/5.6أي ( )6أساتذة من جمموع أفراد العينة ( )107أما الذين اقروا باإلجابة فقد بلغت
نسبتهم ( )/19.62أي ( )21أستاذ من جمموع أفراد العينة  ،أي أهنم أحيانا ما يشعرون بالسعادة  ،إن هذا الشعور بالسعادة
والرضا قد يكون بسبب تعاون أفراد األسرة فيما بينهم حيث أمجع معظم أفراد العينة ونسبتهم ( )/67أي ( )71أستاذ من
جمموع أفراد العينة  ،107أما الذين تقل نسبة التعاون بني أفراد األسرة فقد بلغت ( )/4.5أي ( )5أساتذة من جمموع أفراد
العينة ورمبا يرجع السبب يف ذلك إىل قلة الشعور بالسعادة والرضا ،أما الذين أقروا باإلجابة فقد بلغت نسبة ذلك ( )/28.3أي
( )30أستاذ من جمموع العينة أحيانا يشعرون بالسعادة والرضا بسبب تعاون أفراد األسرة .

رد الزيارة من األقارب
ال

نعم

المجموع

أحيانا

زيارة األقارب
نعم
ال
أحيانا
المجموع

% 68.9
31

%6.7
3

% 33.3
3

% 22.2
2

% 7.5
4

4

4

% 5.29
9

% 84.9
45

% 8.4
9

45
% 44.4

% 7.5

% 35.5
38

% 24.4
11

% 42.05

% 49.53
53

% 56.1
60

% 100
107

جدول رقم ( )13يبني العالقة بني متغري زيارة األقارب ومتغري رد زيارة األقارب  ،حيث بلغت نسبة األساتذة الذين يزورون
أقربائهم ( )/42.05أي ( )45أستاذ من جمموع أفراد العينة ،يف حني بلغت نسبة الذين ال يزورون أقارهبم ( )/5.29أي أن
( )9أساتذة ال يقومون بزيارة أقارهبم ،أما الذين أقروا بزيارة األقارب فقد بلغت نسبتهم ( )/49.53أي ( )53أستاذ أحيانا
يقومون بزيارة أقارهبم  ،أما رد الزيارة من األقارب فقد بلغت نسبته ( )/35.5أي ( )38أستاذ يقومون برد الزيارة إىل أقارهبم
من جمموع عينة البحث ( ، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين مل يردوا الزيارة ( )/8.4أي ( )9أساتذة فقط من
جمموع العينة  ،يف حني بلغت نسبة الذين أقروا برد الزيارة من األقارب ( )/56.1أي ( )60أستاذ أقارهبم ال يزوروهنم  ،وهذا
أمر خطري جدا فزيارة األقارب تعترب من الشعائر الدينية اليت حث عليها اإلسالم هتدف إىل احلفاظ على اجملتمع وأواصره .

االرتباك عند االنصراف
من بين الناس
ال

نعم

المجموع

أحيانا

البعد عن الناس في
المناسبات
نعم
ال
أحيانا
المجموع

% 44.4
8

%22.2
4

% 15.2
10

%50
33

%21.7
5

23

9

% 61.68
66

% 39.1
9

%43
46

18
% 34.8

%39.1

% 21.5
23

% 33.3
6

% 16.82

% 21.49
23

% 35.5
38

% 100
107

جدول رقم ( )14يبني العالقة بني البعد عن الناس يف املناسبات واالرتباك أثناء االنصراف من بني الناس  ،حيث بلغت نسبة
الذين يفضلون البعد عن الناس يف املناسبات ( )/16.82أي ( )18أستاذ من جمموع العينة( ، )107أما الذين ال يفضلون
البعد عن الناس يف املناسبات فقد بلغت نسبتهم ( )/61.68أي ( )66أستاذ من جمموع أفراد العينة( ، )107يف حني
أقرت نسبة ( )/21.49أي ( )23أستاذ من جمموع أفراد العينة أهنم يفضلون أحيانا االبتعاد عن الناس يف املناسبات  ،ويرجع
ذلك رمبا إىل االرتباك والتحرج وعدم التكيف مع البيهة اليت يعيشون فيها  ،حيث بلغت نسبتهم ( )/21.5أي ( )23أستاذ
من جمموع أفراد العينة  ،أما الذين ال يشعرون هبذا االرتباك فقد بلغت نسبتهم ( )/43أي ( )46أستاذ من جمموع أفراد العينة
 ،أما الذين أقروا باإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/35.5أي ( )38أستاذ يشعرون أحيانا باالرتباك عند االنصراف من بني
الناس .

السعادة والرضا عن الحياة
األسرية
ال

نعم

المجموع

أحيانا

نقد أفراد األسرة والشعور
بالتعاسة
نعم
ال
أحيانا
المجموع

% 55.6
5

%33.3
3

% 78.9
56

%1.4
1

% 19.7

%7.4
2

% 22.2

%5.6
6

% 66.35
71

6

% 74.8
80

9

14

%70.4
19

% 11.1
1

% 8.41

% 25.23
27

% 19.6
21

% 100
107

جدول رقم ( )15يوضح العالقة بني نقد أفراد األسرة والشعور بالتعاسة والسعادة والرضا عن احلياة األسرية  ،بلغت نسبة أفراد
العينة من األساتذة الذين يتأثرون بنقد أفراد األسرة ويشعرون بالتعاسة ( )/8.41أي ( )9أساتذة فقط من جمموع أفراد العينة
( ، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال يتأثرون بنقد أفراد األسرة والشعور بالتعاسة ( )/66.35أي ( )71أستاذ
من جمموع العينة  ،أما األساتذة الذين أقروا بأهنم يتعرضون لنقد أفراد األسرة مما جيعلهم يشعرون بالتعاسة يف بعض األحيان فقد
بلغت نسبتهم ( )/25.23أي ( )27أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107وعليه صرح أفراد العينة بأهنم يشعرون بالسعادة
والرضا يف احلياة األسرية وبلغت نسبة هؤالء ( )/74.8أي ( )80أستاذ من جمموع أفراد العينة  ،أما الذين ال يشعرون
بالسعادة والرضا يف احلياة األسرية فقد بلغت نسبتهم ( )/5.6أي ( )6أساتذة من جمموع أفراد العينة ( ، )107أما الذين
اقروا باإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/19.6أي ( )21أستاذ ال يشعرون دائما بالسعادة والرضا عن احلياة األسرية .

يتعاطف ويفهمك من تعيش
معهم

نعم

ال

أحيانا

المجموع

نقص الحب من الحياة في
المنزل
نعم
ال
أحيانا
المجموع

% 23.1
3

%38.5
5

% 64.3
45

%4.3
3

% 31.4
% 00
-

% 52.3

%7.5
8

% 65.42
70

%66.7
16

56

13

22

%33.3
8

%38.5
5

% 12.14

% 22.42
24

% 40.2
43

% 100
107

جدول رقم ( )16يوضح العالقة بني نقص احلب من احلياة يف املنزل وفهم وتعاطف من تعيش معهم ،حيث بلغت نسبة الذين
يشعرون بنقص احلب من احلياة يف املنزل ( )/12.14أي ( )13أستاذ من جمموع العينة ( )107أما فهة األساتذة الذين ال
يشعرون بنقص احلب من احلياة يف املنزل فقد بلغت نسبتهم ( )/65.42أي ( )70أستاذ من جمموع العينة ( ، )107يف
حني بلغت نسبة األساتذة الذين أقروا بالشعور بنقص احلب من احلياة يف املنزل يف بعض األحيان ( )/22.42أي ()24
أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107ورمبا ترجع هذه النسبة الكبرية اليت تشعر باحلب من احلياة يف املنزل إىل فهم وتعاطف من
تعيش معهم حيث بلغت النسبة ( )/52.3أي ( )56أستاذ من جمموع العينة  ،أما الذين يفتقدون إىل التعاطف وعدم فهم
من يعيشون معهم فقد بلغت نسبتهم ( )/7.5أي ( )8أساتذة من جمموع أفراد العينة ( ، )107أما فهة األساتذة الذين أقروا
بتعاطف وفهم من يعيشون معهم فقد بلغت نسبتهم ( )/40.2أي ( )43أستاذ من جمموع أفراد العينة يفتقدون إىل ذلك
أحيانا .

يسود التوافق واالنسجام
بين أفراد أسرتك
ال

نعم

المجموع

أحيانا

غضب أفراد األسرة ألتفه
األسباب
نعم
ال
أحيانا

% 47.6
10

%9.5
2

% 74.5
35

%6.4
3

%66.7

%42.9
9

21
% 19.1

9
%5.1

% 19.62
% 43.92
47

% 28.2

% 36.44

2

26

11

% 66.4

المجموع

71

39

%6.5
7

% 27.1
29

% 100
107

جدول رقم ( )17يوضح العالقة بني غضب أفراد األسرة ألتفه األسباب ويسود التوافق واالنسجام بني أفراد األسرة ،حيث
بلغت نسبة األساتذة الذين يشعرون بغضب أفراد األسرة ألتفه األسباب ( )/19.62أي ( )21أستاذ من جمموع أفراد العينة
،يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال يشعرون بغضب أفراد األسرة ألتفه األسباب ( )/43.92أي ( )47أستاذ من جمموع
أفراد العينة ( ، ) 107أما فهة األساتذة الذين اقروا بغضب أفراد األسرة ألتفه األسباب يف بعض األحيان فقد بلغت نسبتهم
( )/36.44أي ( )39أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107ويرجع عدم غضب أفراد األسرة إىل جو التوافق واالنسجام
بني أفراد األسرة حيث بلغت نسبة ذلك ( )/66.4أي ( )71أستاذ من جمموع أفراد العينة  ،يف حني بلغت نسبة األساتذة
الذين ال يسود التوافق واالنسجام بني أفراد األسرة ( )/6.5أي ( )7أساتذة من جمموع أفراد العينة  ،أما الذين اقروا بوجود نوع
من التوافق واالنسجام بني أفراد األسرة فقد بلغت نسبته ( )/27.1أي ( )29أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107

بدون إجابة

تصلي الجمعة في
المسجد
ال

نعم

المجموع

أحيانا

تصلي أوقاتك في
المسجد
نعم
ال
أحيانا
بدون إجابة
المجموع

% 85.7
12

%7.1
1

% 14
7

%82

%73.8
0
-

%11.9

47

%4

% 14.3

% 39.25
42

%100
1

%8.4
9

50

-

-

% 46.72

% 14.3

0
%43.9

14

-

6

-

% 46.7
50

%4
2

5

%7.1
-

1

41

31

%7.1

% 13.08

%0.93
1

%8.4
9

% 100
107

جدول رقم ( )18يوضح العالقة بني تأدية أوقات الصالة يف املسجد واحملافظة على صالة اجلمعة يف املسجد ،حيث بلغت
نسبة تأدية الصالة يف وقتها يف املسجد نسبة ( )/13.08أي ( )14أستاذ يؤدون صالهتم يف املسجد فقط من جمموع أفراد
العينة ( ، )107أما فهة األساتذة الذين ال يؤدون أوقات صالهتم يف املسجد فقد بلغت ( )/46.72أي ( )50أستاذ من
جمموع العينة ( )107وهذا أمر منطقي ألن معظم أفراد العينة من اإلناث  ،يف حني أقر ( )/39.25أي ( )42أستاذ من
جمموع العينة أهنم يؤدون أوقات صالهتم أحيانا يف املسجد  ،يف حني بلغت نسبة عدم اإلجابة ( )/0.93أي أستاذ واحد من
جمموع أفراد العينة ( ،)107أما أداء صالة اجلمعة يف املسجد فقد بلغت نسبة أدائها يف املسجد ( )/46.7أي ( )50أستاذ
يؤدون صالة اجلمعة يف املسجد من جمموع أفراد العينة( ، )107أما الذي صرحوا بأهنم ال يؤدون صالة اجلمعة يف املسجد فقد
بلغت نسبة ذلك ( )/43.9أي ( )47أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ،)107أما الذين أقروا بصالة اجلمعة يف املسجد يف
بعض األحيان فقد بلغت النسبة ( )/8.4أي ( )9أساتذة من جمموع أفراد العينة ،يف حني بلغت نسبة الذين أحجموا عن
اإلجابة ( )/8.4أي ( )9أساتذة من جمموع أفراد العينة (.)107

تنظم رحالت عائلية
في العطل

ال

نعم

المجموع

أحيانا

تهوى المرح
نعم
ال
أحيانا
المجموع

% 86.7
26

%3.3
1

% 61.1
22

%5.6
2

%41.5
17

12

1

% 33.64
36

% 56.1
23

%3.7
4

30
% 33.3

%2.4

% 60.7
65

%10
3

% 28.03

% 38.33
41

%35.5
38

% 100
107

جدول رقم ( )19يوضح العالقة بني حالة حب املرح لدى عينة األساتذة وتنظيم رحالت عائلية يف العطل  ،حيث بلغت نسبة
األساتذة الذين حيبون املرح ( )/28.03أي ( )30أستاذ حيبون املرح من جمموع أفراد العينة ( ، )107أما نسبة األساتذة
الذين ال حيبون املرح فقد بلغت ( )/33.64أي ( )36أستاذ من جمموع أفراد العينة ال حيبون املرح  ،أما نسبة الذين أقروا
حبهم للمرح فقد بلغت ( )/38.33أي ( )41أستاذ يفضلون املرح يف بعض األحيان من جمموع أفراد العينة ( ،)107أما
األساتذة الذين حيبون تنظيم الرحالت يف العطل فقد بلغن نسبتهم ( )/60.7أي ( )65أستاذ من جمموع أفراد العينة
( ، )107أما الذين ال يفضلون تنظيم رحالت يف العطل فق بلغت نسبتهم( )/3.7أي ( )4أساتذة فقط ال يفضلون ذلك،

أما األساتذة الذين أقروا بتنظيم رحالت عائلية يف العطل يف بعض األحيان فقد بلغت نسبتهم ( )/35.5أي ( )38أستاذ من
جمموع أفراد العينة (.)107

المحور الثاني:العمل الجماعي وبناء فرق العمل.
العمل الجماعي يحسن
النتائج المدرسية
نعم

غياب الرؤية الموحدة
يؤدي إلى ضعف
النتائج
نعم
ال
أحيانا
المجموع

ال

%77.3
75

6
%33.3

1

16

1

-

%16.5

%33.3

%00

% 2.80
3

% 57.1
4

%9.3
10

97

1

3

% 90.65

% 33.3

%42.9

% 71
76

أحيانا

%6.2

المجموع

% 6.54
7

%19.6
21

% 100
107

جدول رقم ( )20يوضح العالقة بني غياب الرؤية املوحدة يؤدي إىل ضعف النتائج و العمل اجلماعي حيسن النتائج ،حيث
أمجع معظم أفراد العينة على أن غياب الرؤية املوحدة يؤدي إىل ضعف النتائج حيث بلغت نسبة ذلك ( )/90.65أي ()97
أستاذ من جمموع أفراد العينة(، )107أما األساتذة الذين ليس لديهم رؤية موحدة لذلك فقد بلغت نسبتهم ( )/2.80أي
( )3أساتذة فقط من جمموع أفراد العينة  ،يف حني بلغت نسبة الذين أقروا ( )/6.5أي ( )7أساتذة من جمموع أفراد العينة أن
ضعف النتائج يف بعض األحيان يعود إىل غياب الرؤية املوحدة  ،أما العمل اجلماعي كأسلوب حيسن النتائج فقد أمجع أفراد
العينة ونسبتهم ( )/71أي ( )76أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107أما األساتذة الذين يرون عكس ذلك فقد بلغت
نسبتهم ( )/9.3أي ( )10من جمموع أفراد العينة  ،أما األساتذة الذين أقروا بأن العمل اجلماعي كأسلوب ميكن أن يكون يف
بعض األحيان أداة لتحسني النتائج حيث بلغت نسبة ذلك ( )/19.6أي ( )21أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107

هناك عوامل تعيق
العمل الجماعي في
الثانوية

ال

نعم

المجموع

أحيانا

يعود ذلك إلى
% 13.5

االكتظاظ

12

%20
1

%34.8

أسلوب التسيير

%00
-

31
%32.6

التسيب

29

أخرى

بدون إجابة

13

المجموع

89

16
% 7.7

1
%40

2

% 29.70
32

% 15.4
2

%00

4.5
4

%23.1
3

% 14.95

% 30.84
33
% 9.34

%46.2
6

-

10
%7.7

14.6

% 14.95

1 %40
16
2
% 4.67

% 83.17

% 100

% 12.14
107

5

13

جدول رقم()21يوضح هذا اجلدول أن هناك عالقة بني العوامل اليت تعيق العمل اجلماعي يف الثانوية واألسباب واملتغريات اليت
تتدخل يف ذلك،حيث امجع معظم أفراد العينة ونسبتهم ( )/83.17أي ( )89أستاذ على أن هناك العديد من العوائق اليت
تعيق العمل اجلماعي كأسلوب وكأداة فعالة يف املؤسسة التعليمية (الثانوية) من جمموع أفراد العينة ( ، )107أما نسبة األساتذة
الذين ال يرون أن هناك عوائق تعيق العمل اجلماعي فقد بلغت ( )/4.67أي ( )5أساتذة فقط من جمموع العينة (،)107
أما الذين اقروا فقد بلغت نسبتهم ( )/12.14أي ( )13أستاذ من جمموع أفراد العينة يرون أحيانا بأن هناك عوائق تعيق
العمل اجلماعي يف الثانوية  ،ومن بني األسباب اليت تعيق أسلوب العمل اجلماعي يف املؤسسة التعليمية:
أ -التسيب :وهي أكرب نسبة حيث بلغت ( )/30.84أي ( )33أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107
ب-

أسلوب التسيري املتبع :حيث بلغت نسبة ذلك ( )/29.90أي ( )32أستاذ من جمموع أفراد العينة

(.)107

ت-

االكتظاظ  :فقد بلغت النسبة ( )/14.95أي ( )16أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107

أما األساتذة الذين فضلوا عدم اإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/14.95أي ( )16أستاذ من جمموع أفراد العينة( ،)107كما
أن هناك العديد من األسباب والعوائق اليت تعيق العمل اجلماعي يف املؤسسة التعليمية كاحلجم الساعي والربامج املكثفة
واملشكالت مع التالميذ واخلالفات والصراعات ....اخل حيث بلغت نسبة هؤالء األساتذة ( )/9.34أي ( )10أساتذة من
جمموع أفراد العينة (.)107
ضرورة فريق العمل
بالثانوية
ال

نعم

المجموع

أحيانا

في حالة اإلجابة بنعم
يهتم هذا الفريق ب
حل المشكالت
تحسين النتائج
فريق عمل فقط

% 43.2
41

%50
1

%44.2

%00
-

42
%9.5
9

أخرى

بدون إجابة

2

المجموع

95

46
% 00

%00

%1.1

1

%40
4

% 42.99
% 39.25
42

% 10
1

%00

% 9.34
10
% 0.93

%00
-

-

1

%2.1

% 7.47

%50
5 %50
8
1
% 1.86

% 88.78

% 100

% 9.34
107

2

10

جدول رقم( )22يوضح العالقة بني ضرورة وجود فريق عمل بالثانوية ودور هذا الفريق بالثانوية إن وجد ،فقد أمجع معظم أفراد
العينة ونسبتهم ( )/88.78أي ( )95أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107على ضرورة وجود فريق عمل بالثانوية ،أما نسبة
األساتذة الذين ال يرون ضرورة وجود فريق عمل بالثانوية فقد بلغت ( )/1.86أي أستاذين فقط من جمموع أفراد العينة
( )107أما األساتذة الذين يرون يف بعض األحيان وجود فريق فقد بلغت نسبتهم ( )/9.34أي ( )10أساتذة فقط من
جمموع العينة ( ،)107ووجود فريق العمل يف الثانوية تعود يف األساس إىل الدور الذي يؤديه يف الثانوية حيث يهتم هذا الفريق
مبا يلي:
 حل املشكالت حيث بلغت النسبة( )/42.99أي ( )46أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107 حتسني النتائج حيث بلغت النسبة ( )/39.25أي ( )42أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107 -فريق عمل فقط حيث بلغت نسبة ذلك ( )/9.34أي ( )10أساتذة من جمموع أفراد العينة (.)107

 يف حني أحجم عن اإلجابة نسبة ( )/7.47أي ( )8أساتذة فضلوا عدم اإلجابة من جمموع أفراد العينة (.)107 يف حني يرى أستاذ واحد من أفراد العينة أن هناك أسباب أخرى قد تدخل يف اهتمامات هذا الفريق حيث بلغت نسبةذلك ( )/0.93من جمموع العينة (.)107
جمعية أولياء التالميذ يمكن
أن تكون طرفا في تحسبن
المردود
تفاعل وتواصل األولياء مع
الجماعة التربوية

نعم
ال
أحيانا
المجموع

ال

نعم
%8
6

أحيانا

%81.3
61

%14.3
1

%85.7

% 8.4
9

%00

%80
20

% 6.54
7

% 12
3

%81.3
87

% 70.09
75

-

%8
2

%10.7
8

6

المجموع

% 23.36
25

%10.3
11

% 100
107

جدول رقم ( )23يوضح العالقة بني تفاعل وتواصل أولياء التالميذ مع اجلماعة الرتبوية ودور مجعية أولياء التالميذ يف أن تكون
طرفا يف حتسني املردود الدراسي ( الكمي والكيفي) باملؤسسة التعليمية (الثانوية) ،فقد أمجع معظم أفراد العينة ونسبتهم
( )/70.09أي ( )75أستاذ من جمموع أفراد العينة على أن هناك نوع من التفاعل والتواصل من طرف األولياء مع اجلماعة
الرتبوية ،يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين بعدم وجود تفاعل من طرف األولياء مع اجلماعة الرتبوية وبلغت نسبة ذلك
( )/6.54أي ( )7أساتذة من جمموع أفراد العينة ( )107يف حني أقرت نسبة ( )/23.36أي ( )25أستاذ بوجود هذا
التفاعل والتواصل يف بعض األحيان  ،ورمبا يرج السبب يف ذلك إىل عدم هيكلة هذا العمل الذي تقوم به من املفروض مجعية
أولياء التالميذ أثناء الدخول االجتماعي  ،حيث بلغت نسبة األساتذة الذين يرون بان مجعية أولياء التالميذ ميكن أن تكون
طرفا يف حتسني املردود الدراسي ( )/8.4أي ( )9أساتذة فقط من جمموع أفراد العينة( ، )107يف حني ترى فهة أخرى من
األساتذة بلغت نسبتها ( )/81.3أي ( )87أستاذ أن مجعية أولياء التالميذ ال ميكن أن تكون طرفا يف حتسني املردود الدراسي
ألهنا غري مؤسسة أصال وإن وجدت فهي شكل بال صورة ،أما فهة األساتذة اليت أقرت بعمل مجعية أولياء التالميذ يف بعض
األحيان فقد بلغت نسيبتها ( )/10.3أي ( )11أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107
المشاركة في الندوات
والملتقيات الرسمية
ضرورة النقاش بين الفريق
اإلداري والفريق التربوي
لتحسين المردود

نعم
ال
أحيانا

ال

نعم
%90.5
76

أحيانا
%2.4

2
%66.7

4
%88.2

%7.1
6

%16.7
1

% 78.50
84

%16.7
1

%5.9

المجموع

% 5.60
6

% 5.9

% 15.88

15

المجموع

1

1

%88.8
95

17

%3.7
4

%7.5
8

% 100
107

جدول رقم( )24يوضح ضرورة النقاش بني الفريق اإلداري والفريق الرتبوي لتحسني النتائج واملشاركة يف الندوات وامللتقيات
الرمسية  ،فلقد أمجع معظم أفراد العينة ونسبتهم ( )/78.50أي ( )84أستاذ على ضرورة النقاش بني الفريق اإلداري والرتبوي
 ،يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال يرون ضرورة للنقاش بني الفريق اإلداري والفريق الرتبوي ( )/5.60أي ( )6أساتذة
من جمموع أفراد العينة  ،أما فهة األساتذة اليت أقرت بضرورة النقاش يف بعض األحيان فقد بلغت نسبتها ( )/15.88أي
( )17أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ،)107وهلذا جلأت الوصاية إىل وضع برنامج للندوات وامللتقيات املكثف لتكوين
األساتذة  ،حيث أمجع معظم أفراد العينة على ضرورة املشاركة يف مثل هذه الندوات وامللتقيات حيث قدرت نسبة ذلك
( )/88.8أي ( )95أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال يرون أمهية ملثل هذا
التكوين ( )/3.7أي ( )4أساتذة فقط من جمموع أفراد العينة  ،أما األساتذة الذين أقروا بأمهية هذه الندوات وامللتقيات فقد
بلغت نسبتهم ( )/7.5أي ( )8أساتذة من جمموع أفراد العينة(.)107

تخلق النشاطات التربوية
والرياضية والثقافية جو
جماعي بالمؤسسة
المشاركة في هذه النشاطات

نعم
ال
أحيانا
المجموع

ال

نعم
%21.3
19

39
%00

-

%90.9

%14.3

% 10.28
11

%28.6
2

%49.5
53

89

1

4

% 83.17

%9.1

%57.1

%18.7
20

%34.8
31

10

1

أحيانا

%43.8

المجموع

% 6.54
7

%31.8
34

% 100
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جدول رقم( )25يوضح العالقة بني ختلق النشاطات الرتبوية والرياضية والثقافية جو مجاعي باملؤسسة واملشاركة يف هذه
النشاطات ،حيث بلغت نسبة الذين يرون بأن النشاطات الرتبوية والرياضية والثقافية ختلق جو مجاعي باملؤسسة ( )/18.7أي
( )20أستاذ فقط من جمموع أفراد العينة ( ، )107أما الذين يرون بأن النشاطات الرتبوية والرياضية والثقافية ال ختلق جو
مجاعي وليس هلا دور فعال باملؤسسة فقد بلغت نستهم ( )/49.5أي ( )53أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107يف حني
بلغت نسبة األساتذة الذين اقروا باإلجابة ( )/31.8أي ( )34أستاذ من جمموع العينة على أن هذه النشاطات أحيانا يكون
هلا مفعول إذا توفرت البيهة الرتبوية املناسبة  ،واملالحظ أن نسبة املشاركة بالنسبة للمشاركة يف هذه النشاطات بلغت

( )/83.17أي ( ) 89أستاذ حيبون أن أن يشاركوا يف مثل هذه النشاطات  ،أما الذين ال حيبون أن يشاركوا يف مثل هذه
النشاطات فقد بلغت نسبة ذلك ( )/10.28أي ( )11أستاذ من جمموع العينة (،)107أما الذين اقروا باإلجابة فقد بلغت
نسبتهم( )/6.54أي ( )7أساتذة فقط من جمموع العينة ( ،)107واملالحظ يف هذا اجلدول أنه متناقض إال أن احلقيقة غري
ذلك فاإلدارة يرجع هلا الدور الفعال يف تفعيل مثل هذه النشاطات  ،فإذا مل تقم اإلدارة هبذا الدور فإن األستاذ يركن إىل الكسل
والالمباالة فاإلدارة احلديثة تعتمد على مبدأ الكل يقدم ما عليه ولو كان جزء يسريا ،كما أهنا تقوم على مبدأ التفاعلية الرمزية يف
البيهة املدرسية .

إمكانية إصالح ما أفسده
الغير
المشاركة في الندوات
والملتقيات الرسمية

نعم
ال
أحيانا
المجموع

ال

نعم
%76.7
-

23
%70
7

7

1

54

%23.3

%10

%80.6

% 9.34
10

%11.9
8

%5.6
6

30

2

5

% 28.03

%20

%7.5

%78.5
84

أحيانا
%00

المجموع

% 62.61
67

%15.9
17

% 100
107

جدول رقم( ) 26يوضح إصالح ما يفسده الغري واملشاركة يف الندوات وامللتقيات الرمسية ،فلقد أمجع معظم أفراد العينة على أنه
ميكن إصالح ما يفسده الغري  ،حيث بلغت نسبة الذين يرون إمكانية ذلك ( )/78.5أي ( )84أستاذ من جمموع العينة
( )107أي إصالح ما يفسده اآلخرون يف جمال الرتبية والتعليم  ،وذلك عن طريق التكوين والتقو م املستمرين  ،يف حني بلغت
نسبة الذين يرون أنه ال ميكن إصالح ما يفسده الغري ( )/5.6أي ( )6أساتذة من جمموع العينة ( ،)107أما فهة األساتذة
الذين أقروا باإلجابة فقد بلغت (( )/15.9أي ( )17أستاذ بأن اإلصالح ليس كاإلفساد لكن سنة احلياة اقتضت أنه جيب
اإلصالح يف بعض األحيان للحفاظ على صريورة احلياة  ،وال يكون هذا اإلصالح يف جمال الرتبية إال عن طريق العديد من
الوسائل واألساليب  ،كاملشاركة يف الندوات وامللتقيات  ،حيث ترى فهة من العينة بلغت نسبتها ( )/28.03أي ()10
أساتذة من جمموع أفراد العينة ( ، )107أهنا تشارك يف هذه الندوات وامللتقيات  ،أما نسبة األساتذة الذين أقروا باإلجابة فقد
بلغت ( )/62.61أي ( )67أحيانا ما يشاركون يف الندوات وامللتقيات كون هذه األخرية مفرغة من حمتواها وال تؤدي الدور
الالزم وهو اإلصالح.

 -1عالقة األستاذ باإلدارة:
الرضا عن المجهود
المبذول في العمل

ال

نعم

المجموع

أحيانا

قيمة العمل لديك

تحسين المركز
االجتماعي
مصدر للرزق
يزيد في المهارة

% 64.7
22

%2.9
1

% 61.4
27

%6.8
3

%58.3
14

14
%4.2

1

% 41.12
44

% 37.5
9

% 22.42
24

% 40

%4.67
5

3

2
%61.7

66

34
% 31.8

- %60

بدون إجابة

المجموع

%32.4
11

% 31.77

%4.7
5

%33.6
36

% 100
107

اجلدول رقم ( )27يوضح العالقة بني قيمة العمل لدى األستاذ والرضا عن اجملهود املبذول يف العمل  ،حيث أمجع معظم أفراد
العينة على أهنم راضون عن اجملهود املبذول يف العمل حيث بلغت نسبة ذلك ( )/61.7أي ( )66أستاذ من جمموع أفراد
العينة ( ، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة غري الراضني عن اجلهد املبذول أثناء العمل ( )/4.7أي ( )5أساتذة من
جمموع أفراد العينة ( )107أما فهة األساتذة الذين اقروا باإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/33.6أي ( )36أحيانا يشعرون
بالرضا أثناء تأديتهم لعملهم  ،أما عن قيمة العمل عند هؤالء األساتذة فقد بلغت نسبة األساتذة الذين يرون أنه مصدر للرزق
فقط ( )/41.12أي ( )44أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يرون بأن قيمة
العمل لديهم هي حتسني املركز االجتماعي ( )/31.77أي ( )34أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ،)107أما فهة األساتذة
الذين يرون بأن قيمة العمل لديهم تزيد من مهارة األستاذ فقد بلغت نسبة ذلك ( )/22.42أي ( )24أستاذ من جمموع
أفراد العينة ( ،)107يف حني بلغت نسبة ( )/4.67أي ( )5أساتذة أحجموا عن اإلجابة من جمموع العينة (.)107

سبب حالة عدم
الرضا
الرضا عن
المجهود المبذول
في العمل

الثانوية ال
تهمني

األجر غير كاف
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جدول رقم ( )28يوضح الرضا عن اجملهود املبذول يف العمل وسبب حالة عم الرضا  ،حيث أمجع معظم أفراد العينة على أهنم
راضون عن اجلهد املبذول يف العمل حيث بلغت نسبة ذلك ( )/61.88أي ( )66أستاذ من جمموع أفراد العينة (، )107
يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين غري الراضني عن اجملهود املبذول أثناء العمل ( )/4.67أي ( )5أساتذة من جمموع أفراد
العينة ( ، )107أما األساتذة الذين أقروا باإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/33.64أي ( )36أستاذ من جمموع أفراد العينة
( )107أحيانا يكونون راضني عن اجملهود املبذول أثناء العمل ،وترجع األسباب يف عدم الرضا هذا إىل :
 األجر غري الكايف بلغت نسبة هؤالء األساتذة ( )/35.5أي ( )38أستاذ من جمموع أفراد العينة (. )107 الثانوية ال هتمين حيث بلغت نسبة هؤالء األساتذة ( )/20.6أي ( )22أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107 ال جتازى عن عملك حيث بلغت نسبة ذلك ( )/15أي ( )16أستاذ من جمموع أفراد العينة(. )107 كما ترى فهة أخرى بلغت نسبتها ( )/14أي ( )15أستاذ أن هناك أسباب أخرى لعدم الرضا عن اجملهود املبذوليف العمل .
 كما بلغت نسبة األساتذة الذين فضلوا عدم اإلجابة ( )/15أي ( )16أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107ال أتأنب ألن:
تأنيب الضمير
عند التقصير في
أداء العمل

غياب الرقابة

عدم االهتمام

غياب
الوازع
الديني

أخرى

المجموع

% 86.91

نعم
ال

22

% 10.8 %46.2 %19.4
%23.7
93
10
18
43
% 1.86
%00
% 100 %00
%00

00

00

أحيانا

2
2
%41.7 %25
5

%8.3
1

المجموع

3
%21.5

23

%19.6

00
%25
3

%46.7

%11.21
12

%12.1

21

% 100
107
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اجلدول رقم ( ) 29يوضح العالقة بني تأنيب الضمري عند التقصري يف أداء العمل وأسباب عدم تأنيب الضمري أثناء تادية العمل
 ،حيث أمجع معظم أفراد العينة ونسبتهم ( )/86.91أي ( )93على شعورهم بتأنيب الضمري أثناء تأدية العمل باملؤسسة  ،يف
حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال يشعرون بتأنيب الضمري أثناء تأدية عملهم ( )/1.86أي أستاذين فقط من جمموع أفراد
العينة (، )107أما الذين أقروا بتأنيب الضمري يف بعض األحيان فقد بلغت نسبتهم ( )/11.21أي ( )12من جمموع أفراد
العينة ( ،)107أما عن األسباب اليت تؤدي إىل عدم تأديب الضمري فرتجع يف األساس إىل:
 غياب الوازع الديين حيث أمجع معظم أفراد العينة ونسبتهم ( )/46.7أي ( )50أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107 غياب الرقابة تأيت يف املرتبة الثانية حيث بلغت نسبة األساتذة ( )/21.5أي ( )23أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107
 عدم االهتمام حيث بلغت نسبة األساتذة الذين يرون بأن عدم االهتمام من بني األسباب اليت تؤدي إىل عدم تأنيبالضمري عند التقصري أثناء تأدية العمل ( )/19.6أي ( )21أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107
 يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يرون بأن هناك أسباب أخرى تؤدي إىل التقصري أثناء تأدية العمل ( )/12.1أي( )13أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107
الرضا عن المجهود
المبذول في العمل
الرضا عن الوضعية في
المؤسسة

نعم
ال
أحيانا
المجموع

ال

نعم
%57.6
38

10
%40

2

18

2

15

%27.3

%40

%41.7

% 4.67
5

%38.9
14

%17.8
19

66

1

7

% 61.68

%20

%19.4

%51.4
55

أحيانا

%15.2

المجموع

% 33.64
36

%30.8
33

% 100
107

جدول رقم ( )30يوضح هذا اجلدول الرضا عن الوضعية يف الثانوية والرضا عن اجلهد املبذول يف العمل ،حيث أمجع معظم
أفراد العينة ونسبتهم ( )/61.68أي ( )66أستاذ على أهنم راضون عن الوضعية يف الثانوية ،يف حني بلغت نسبة األساتذة
الذين ليسوا راضني بالوضعية يف الثانوية ( )/4.67أي ( )5أساتذة من جمموع العينة ( ، )107أما األساتذة الذين أقروا

بوضعيتهم يف املؤسسة فقد بلغت نسبتهم ( )/33.64أي ( )36أستاذ من جمموع العينة ( )107أحيانا هم راضني عن
الوضعية يف املؤسسة  ،ورمبا يرجع ذلك إىل اجملهود املبذول يف الثانوية حيث بلغت نسبة األساتذة الراضني عن اجملهود املبذول يف
العمل ( )/51.4أي ( )55أستاذ من جمموع العينة ( ، )107أما األساتذة غري الراضني عن اجملهود املبذول يف العمل فقد
بلغت نسبتهم ( )/17.8أي ( )19أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ،)107أما األساتذة الذين يكونون يف بعض األحيان
راضني فقد بلغت نسبتهم ( )/30.8أي ( )33أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107

تأنيب الضمير عند
التقصير في أداء العمل
الرضا عن المجهود
المبذول في العمل

نعم
ال
أحيانا
المجموع

ال

نعم
%84.8
56

2
%80

%00

%91.7
33

%12.1
8

-

4

% 4.67
5

%8.3
3

%1.9
2

66

1

-

% 61.68

%20

%00

%86.9
93

أحيانا
%3

المجموع

% 33.64
36

%11.2
12

% 100
107

اجلدول رقم ( )31يوضح هذا اجلدول العالقة بني الرضا عن اجملهود املبذول أثناء العمل وتأنيب الضمري عند التقصري يف أداء
العمل ،حيث أمجع معظم أفراد العينة ونسبتهم ( )/61.68أي ( )66أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107على أهنم راضون
عن اجملهود الذي يبذلونه أثناء تأدية عملهم  ،أما نسبة األساتذة الذين ليسوا راضني عن اجملهود الذي يبذلونه فقد بلغت النسبة
( )/4.67أي ( )5أساتذة من جمموع أفراد العينة ( ، )107أما األساتذة الذين اقروا أهنم أحيانا يكونون راضني عن اجملهود
املبذول أثناء العمل فقد بلغت نسبتهم ( )/33.64أي ( )36إستاد من جمموع أفراد العينة ،إن حالة عدم الرضا هذه
يصطحبها غالبا حالة تأنيب الضمري عند التقصري يف أداء العمل  ،حيث أمجع معظم أفراد العينة ونسبتهم ( )/86.9أي ()93
أستاذ من جمموع العينة ( ، )107أما األساتذة الذين ال يشعرون هبذه احلالة فقد بلغت نسبتهم ( )/1.9أي أستاذين فقد من

جمموع أفراد العينة  ،أما األساتذة الذين يشعرون أحيانا حبالة تأنيب الضمري فقد بلغت نسبة ذلك ( )/11.2أي ( )12أستاذ
من جمموع أفراد العينة.

في حالة اإلجابة
بنعم يسأل سبب
مخالفتك
للقوانين

قرار أو الئحة
ظالمة

الخالف مع
اإلدارة حول عمل
ما

%26.7

نعم

12

ال

00

أحيانا

سوء تفاهم
بينك وبينها

%13.3

أخرى
بدون إجابة

%53.3

6

% 4.4
2

المجموع

2.2%
1

% 42.05
45

24
%00

%2

%4

%00

2
%8.3
1

1

%94
47

1
16.7 %8.3
2

% 46.72
50

00
%00

%

%66.7

00

%33.64
36

8
%12.1

المجموع

13

%8.4

%1.9

%25.2

%52.3

9

% 100
107

27

2

56

جدول رقم ( )32يوضح العالقة بني االختالف مع اإلدارة حول عمل ما واألسباب املؤدية هلذا اخلالف ،حيث بلغت نسبة
األساتذة الذين يرون عناك خالفات يف الثانوية ( )/42.05أي أن ( )45أستاذ من جمموع أفراد العينة (،)107أما فهة
األساتذة اليت ترى أنه ال وجود للخالفات يف الثانوية فقد بلغت نسبتها ( )/46.72أي ( )50أستاذ من جمموع أفراد العينة
امجعوا على ذلك ،أما فهة األساتذة اليت أقرت باخلالفات من حني آلخر فقد بلغت نسبتها ( )/33.64أي ( )36أستاذ من
جمموع أفراد العينة ( ،)107حيث تعود أسباب وجود مثل هذه اخلالفات يف الثانوية عادة إىل :

 سوء التفاهم بني اإلدارة واألستاذ حيث بلغت نسبة ذلك ( )/25.2أي ( )27أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107
 قرار أو الئحة فاملة حيث بلغت نسبة هذه الفهة ( )/12.10أي ( )13أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107يرونبوجود خالفات حول فروف العمل والبيهة املدرسية ,كاملشاكل مع التالميذ ،الربامج ،الغيابات واحلسومات .
 أما خمالفة القوانني فقد بلغت نسبة ذلك ( )/8.4أي ( )9أساتذة من جمموع أفراد العينة (. )107 يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يرون بأن هناك أسباب أخرى تتدخل يف وجود اخلالفات يف الثانوية ( )/1.9أي( )2أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107
 أما األساتذة الذين فضلوا عدم اإلجابة فقد بلغت نسبة ذلك ( )/52.3أي ( )56أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107
في حالة اإلجابة
بنادر :يسأل هل
ألن :
أنت على علم بما
يحدث في
الثانوية

اإلدارة ال تخبرك
بذلك

ال تبلغك

%16.7

أحيانا

2

دائما

6

%8.3

بدون إجابة

المجموع

أخرى

% 00 %00
00

1

%75
9

% 11.25
12

00
%35.3

نادرا

ال تعقد
اجتماعات
ولقاءات
لتوضيح ذلك

11

%17.6

% 23.5

3
4
% 5.1 %6.4
%14.1
4
5

%23.5

%0.93
1

% 16.82
18

4
%3.8

%69.2

3

%71.96
77

54
%17.8

المجموع

19

%8.4

%6.5

%7.5

%58.9

9

% 100
107

8

7
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جدول رقم ( )33يوضح العالقة بني هل أنت على علم مبا حيدث يف الثانوية واألسباب اليت ال جتعلك على علم مبا حيدث
فيها(،يف حالة نادرا) فقد امجع معظم أفراد العينة ونسبتهم ( )/71.96أي ( )77أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107أهنم
ال يعلمون مبا حيدث يف الثانوية إال الشيء القليل والنادر وذلك راجع لضعف اإلدارة واعتمادها على أساليب بدائية وال ترقى إىل
األسلوب املرغوب ،يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين هم على علم مبا حيدث يف الثانوية ( )/16.82أي ( )18أستاذ من
جمموع أفراد العينة ( ، )107أما نسبة األساتذة الذين اقروا باإلجابة ( )/11.25أي ( )12أستاذ من جمموع أفراد العينة
( ) 107أهنم يعلمون أحيانا مبا حيدث يف الثانوية  ،واملالحظ من خالل هذا الطرح أن هناك العديد من األسباب لعدم علم

األساتذة مبا حيدث يف الثانوية ،ورمبا يرجع ذلك لعدم االهتمام أو الالمباالة أو هتميش اإلدارة وضعف قنواهتا االتصالية  ،وترجع
أسباب عدم علم األساتذة مبا حيدث يف الثانوية ،إىل أن اإلدارة ال ختربهم بذلك حيث بلغت نسبة ذلك ( )/17.8أي ()19
أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال يتم تبليغهم من طرف اإلدارة ( )/7.5أي ()9
أساتذة فقط من جمموع أفراد العينة ( )107يف حني مل جيب ( )64أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107أي بنسبة
( ، )/58.9يف حني ترى جمموعة أخرى من األساتذة أن هناك أسباب أخرى جتعل األساتذة ال يعلمون مبا حيدث يف الثانوية
بلغت نسبة ذلك ( )/6.5أي ( )7أساتذة من جمموع أفراد العينة ( ، )107كضعف التسيري والتهميش والتسيب وكثرة
املشاكل مع التالميذ باإلضافة إىل ضعف قنوات االتصال وعدم مبادرة اإلدارة باللقاءات  ،جيعل األساتذة حيجمون عن اإلجابة
.
تعلم بما يحدث في

أحيانا

الثانوية
يهمك ما يحدث في الثانوية

نعم
ال
أحيانا
المجموع

دائما

%83.3
10

12
%8.3

1

%11.8

%8.3

%3.8

%17.6

%11.21

% 5.60
6

%21.8
17

%15.88
17

% 74.76
80

3

3

12

%74.4
58

2

1

نادرا

%70.6

المجموع

% 19.62
21

%72.89
78

% 100
107

جدول رقم ( )34يوضح هذا اجلدول علم األساتذة مبا حيدث يف الثانوية واهتمامهم مبا حيدث فيها  ،حيث بلغت درجة
االهتمام مبا حيدث يف الثانوية لدى األساتذة ( )/74.76أي ( )80أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107هلم اهتمام كبري
مبا حيدث يف الثانوية  ،أما األساتذة الذين ليس لديهم اهتمام مبا حيدث يف الثانوية فقد بلغت نسبتهم ( )/5.60أي ()6
أساتذة من جمموع أفراد العينة ( ، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين أقروا مبا حيدث يف الثانوية ( )/19.62أي
( )21أستاذ من جمموع أفراد العينة هلم درجة أقل من االهتمام مبا حيدث يف الثانوية  ،أما درجة العلم مبا حيدث يف الثانوية فقد
بلغت ( )/15.88أي ( )17أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107يف حني بلغت درجة األساتذة الذين ليس لديهم علم
مبا حيدث يف الثانوية ( )/72.89أي ( )78أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107أما أألساتذة الذين أقروا باإلجابة فقد
بلغت نسبتهم ( )/11.21أي ( )12أستاذ ممن يعلمون يف بعض األحيان مبا حيدث يف الثانوية  ،وهلذا ختتلف درجة االهتمام
عن درجة العلم  ،ألن عملية االهتمام تعتمد على الفعل اإلرادي للمعرفة  ،وهلذا يسعى األستاذ إىل تنمية مهارته وثقافته عن
طريق ثقافة املؤسسة ( حضور الندوات وامللتقيات واالجتماعات وحىت التظاهرات الثقافية والرتبوية والرياضية) ،أما عملية اإلعالم
فتقتضي نقل املعلومات بني أفراد األسرة الرتبوية  ،أو قراءة املناشري والقوانني والتعليمات (الربيد الوارد والصادر ،قانون املؤسسة).
عالقتك باإلدارة
مغادرة الثانوية في حالة

جيدة

عادية

سيئة

بدون إجابة

المجموع

وجود فرصة عمل أخرى

% 21.4

نعم

%71.4

15

50
% 44.4

ال

% 2.8

% 29

% 2.8

% 14.3

1
%5.6

69

% 33.64
36

-

%64.5

31

% 00

1

-

70

-

%11.9

-

المجموع

4

19
%73.8

%1.4
1

%52.8

16

أحيانا

%5.7

% 65.42

% 0.93
1

%0.9
1

6

% 100
107

جدول رقم ( )35يوضح العالقة بني عالقة األستاذ باإلدارة و مغادرة الثانوية يف حالة وجود فرصة عمل أخرى ،حيث أمجع
معظم أفراد العينة ونسبتهم ( )/65.42أي ( )70أستاذ من جمموع أفراد العينة على مغادرة الثانوية يف حالة وجود فرصة عمل
أخرى  ،أما نسبة األساتذة الذين ال يرغبون يف مغادرة الثانوية ( )/33.64أي ( )36أستاذ من جمموع أفراد العينة (،)107
يف حني اقر أستاذ واحد فقط من جمموع العينة أنه يرغب يف مغادرة الثانوية أحيانا إذا توافرت فرصة العمل مبؤسسة أخرى
( ، )/0.93أما عن العالقة مع اإلدارة فاألساتذة الذين عالقتهم باإلدارة جيدة بلغت ( )/29أي ( )31أستاذ من جمموع
أفراد العينة ( ، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين عالقتهم مع اإلدارة عادية ( )/64.5أي ( )69أستاذ من جمموع
أفراد العينة ( ، )107أما األساتذة الذين عالقتهم سيهة مع اإلدارة فقد بلغت ( )/5.6أي ( )6أساتذة من جمموع أفراد العينة
 ،يف حني أحجم أستاذ واحد عن أإلجابة أي بنسبة ( )/0.9من جمموع العينة .

عالقتك باإلدارة
جيدة

تقرب اإلدارة من
األساتذة

نعم
ال
أحيانا
المجموع

عادية

%79.2
19

%20.8
5

% 3.1
1

% 29.90
32

%2
1

% 5.6
6

24

00

3

% 22.42

% 00

% 5.9

%46.48
69

00

3

36

%00

%9.4

%70.6

% 28.97
31

%00

%87.5

%21.6

بدون إجابة

00

28

11

سيئة

المجموع

% 47.66
51

%0.93
1

% 100
107

جدول رقم ( )36يوضح العالقة بني األستاذ باإلدارة ومدى تقرب اإلدارة من األستاذ ،حيث بلغت نسبة تقرب اإلدارة من
األستاذ ( )/22.42أي أن ( )24أستاذ تتقرب منهم اإلدارة من جمموع عينة البحث( ، )107أما نسبة األساتذة الذين ال
تتقرب منهم اإلدارة فقد بلغت ( )/29.90أي ( )32أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107أما األساتذة الذين اقروا بأن
اإلدارة تتقرب إليهم يف بعض األحيان فقد بلغت نسبتهم ( )/47.66أي ( )51أستاذ من جمموع أفراد العينة (، )107
وهذه الدراجات املتفاوتة يف تقرب اإلدارة من األستاذ ترجع يف األساس إىل طبيعة العالقة بني األستاذ واإلدارة  ،فقد بلغت
نسبة األساتذة الذين لديهم عالقة جيدة مع اإلدارة ( )/28.97أي ( )31أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107أما
األساتذة الذين عالقتهم باإلدارة عادية فقد بلغت نسبة ذلك ( )/46.48أي ( )69أستاذ من جمموع أفراد العينة (، )107
أما األساتذة الذين هلم عالقة سيهة مع اإلدارة فقد بلغت نسبة ذلك ( )/5.6أي ( )6أساتذة من جمموع أفراد العينة
(،)107أما األساتذة الذين مل جييبوا فقد بلغت نسبتهم ( )/0.93أي أستاذ واحد فقط من جمموع أفراد العينة (.)107
واملالحظ من خالل اجلدول أن عالقة األستاذ مع اإلدارة يسودها الفتور وال ترقى إىل مستوى الروح اجلماعية العالية اليت تساعد
يف خلق بيهة مدرسية فعالة  ،وهلذا علينا تفعيل شبكات االتصال بني أطراف العملية الرتبوية  ،وذلك بكل الوسائل التكنولوجية
املتاحة  ،وذلك من خالل االجتماعات الندوات وامللتقيات والتظاهرات ,

عالقتك مباشرة
باإلدارة

جيدة

سيئة

عادية

المجموع

بدون إجابة

احترام قوانين الثانوية

نعم
ال
أحيانا

%83.9
26
% 3.2

4
% 00
-

%00
-

%11.6
8
-

% 28.97
69

%100
1

%00

%12.9

31

3

-

1

بدون إجابة
المجموع

%88.4
61

%50
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% 00

% 33.3

2

% 0.93
1

%00
-

% 16.7
1
% 5.60 %64.48
6

% 85.04
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%00
-

%0.93
1

%0.93
1

% 100
107

جدول رقم ( )37ميثل هذا اجلدول عالقة األستاذ باإلدارة ومدى احرتامه للقوانني باملؤسسة (الثانوية)  ،فلقد أمجع أفراد العينة
ونسبتهم ( )/85.04أي ( )91أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107على أهنم حيرتمون قوانني املؤسسة  ،يف حني بلغت
نسبة األساتذة الذين ال حيرتمون قوانني املؤسسة ( )/0.93أي أستاذ واحد من جمموع أفراد العينة (،)107أما األساتذة الذين

اقروا باحرتامهم بقوانني املؤسسة يف بعض األحيان فقد بلغت نسبتهم ( )/13.08أي ( )14أستاذ من جمموع أفراد العينة
( ، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين مل جييبوا ( )/0.93أي أستاذ واحد من جمموع أفراد العينة ( ، )107أما عن
عالقة األستاذ باإلدارة فقد بلغت نسبة األساتذة الذين لديهم عالقة جيدة مع اإلدارة ( )/28.97أي ( )31أستاذ من
جمموع أفراد العينة ( ، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين هلم عالقة عادية مع اإلدارة ( )/64.48أي ( )69أستاذ
من جمموع أفراد العينة ( ، )107أما األساتذة الذين هلم عالقة سيهة مع اإلدارة فقد بلغت نسبتهم ( )/5.60أي ()6
أساتذة من جمموع أفراد العينة ( ، )107يف حني أحجم أستاذ واحد من جمموع العينة عن اإلجابة .

يتم االتصال باإلدارة

مباشرة

عالقة مباشرة مع
اإلدارة

نعم
ال
أحيانا
المجموع

كتابيا

%97.1
-

66
% 72.7
8

%27.3

%100

% 10.28
11

%00
-

%2.8
3

68

-

-

% 63.55

% 00

%00

% 95.3
102

%2.9
2

3

28

بدون إجابة

%00

المجموع

% 26.16
28

%1.9
2

% 100
107

جدول رقم ( )38يوضح اجلدول عالقة األستاذ مع اإلدارة وكيفية االتصال هبا  ،حيث أمجع أفراد العينة ونسبتهم ()/63.55
أي ( )68أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107على أن عالقتهم مباشرة مع اإلدارة  ،أما األساتذة الذين ليست لديهم عالقة
مباشرة مع اإلدارة فقد بلغت نسبتهم ( )/10.28أي ( )11أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107أما األساتذة الذين اقروا
باإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/26.16أي ( )28أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107أن عالقتهم أحيانا ما تكون
مباشرة مع اإلدارة  ،أما أسلوب االتصال فقد أمجع أفراد العينة ونسبتهم ( )/95.3أي ( )102على انه مباشر ،أما فهة
األساتذة الذين يتم اتصاهلم كتابيا فقد بلغت نسبتهم ( )/2.8أي ثالثة أساتذة فقد من جمموع العينة ( ، )107يف حني
أحجم عن اإلجابة أستاذين فقط بنسبة ( )/1.9من جمموع عينة البحث (.)107

الجهة التي تتخذ
القرارات في الثانوية
يعود عدم مشاركة
األستاذ في اتخاذ
القرارات إلى

المدير لوحده

المدير ومجلس
اإلدارة

المدير ومجلس
األساتذة

%6.54

%15.88

% 4.67

األستاذ ال يريد أن
يشارك

5

المدير يعتمد على
نفسه

5

اإلدارة ال تسمح له
بذلك

-

7
% 4.67

%18.69

17
%2.80

3

% 45.79
49

%3.73

%2.80

4

% 14.01
15

3
%00

%3.73
4

%1.86

% 1.86

2

% 7.47
8

2
% 6.54
7

%1.86
2

%1.86
2

19

%4.67
5

%1.86
2

%17.75

المجموع

كل األطراف

20

أخرى

بدون إجابة

المجموع

%3.73
4

%16.82
18

%3.73
4

% 16.82
18

%8.41
9

%29.90

% 15.88
17

%35.51

32

% 100
107

38

جدول رقم ( ) 39يوضح العالقة بني عدم مشاركة األستاذ يف عملية اختاذ القرارات يف الثانوية واجلهة اليت تتخذ القرارات يف
الثانوية  ،املالحظ من خالل اجلدول أن عدم مشاركة األستاذ يف عملية اختاذ القرارات بالثانوية تعود إىل العديد من االعتبارات
منها أن األستاذ ال يريد أن يشارك حيث بلغت نسبة ذلك ( )/45.79أي ( )49أستاذ من جمموع أفراد العينة (، )107يف
حني بلغت نسبة املدير يعتمد على نفسه ( )/14.01أي ( )15أستاذ من جمموع العينة ( ،)107أما نسبة السماح لألستاذ
باملشاركة يف عملية اختاذ القرارات بالثانوية فقد بلغت ( )/7.47أي ( )8أساتذة من جمموع أفراد العينة ( ، )107أما فهة

أخرى من األساتذة ترى بأن هناك أسباب واعتبارات أخرى تتدخل يف عملية املشاركة يف عملية اختاذ القرارات بالثانوية حيث
بلغت نسبة ذلك ( )/16.82أي ( )18أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107أما الذين أحجموا عن أإلجابة فقد بلغت
نسبتهم ( )/15.88أي ( )17أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107
وترجع عملية اختاذ القرارات يف املؤسسة التعليمية إىل كل أطراف العملية الرتبوية من فريق إداري وفريق تربوي حيث بلغت نسبة
ذلك ( )/35.51أي ( )38أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107يف حني ترى فهة أخرى من األساتذة أن من يتخذ
القارات يف املؤسسة التعليمية يعود للمدير وجملس أألساتذة حيث بلغت نسبة ذلك ( )/29.90أي ( )32أستاذ من جمموع
أفراد العينة (، )107يف حني عربت فهة أخرى من األساتذة أن من يتخذ القرارات يف الثانوية حيث بلغت نسبة ذلك
( )/17.75أي ( )19أستاذ من جمموع أفراد العينة (،)107أما اختاذ القرارات من طرف املدير وجملس اإلدارة فقد بلغت
نسبة ذلك ( )/16.82أي ( )18أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107
إال أنه ال بد من توضيح بعض االعتبارات يف هذا املقام فاملؤسسة التعليمية ختضع للتشريع املدرسي الذي يوضح املعامل واألطر
العامة لسري عمليات التمدرس يف أحسن الظروف  ،وعليه يقوم أطراف العملية الرتبوية باملشاركة يف صنع القرارات باملؤسسة ،
أما اختاذ القرارات النهائية فيخضع جمللس اإلدارة وجملس األساتذة  ،ففي بداية الدخول املدرسي يشارك جملس األساتذة يف
العديد من القرارات اليت هتدف إىل متابعة حسن سري الدخول املدرسي (دخول التالميذ)  ،كما يقوم املدير مبعية جملس اإلدارة
بعد حالة أكتوبر باختاذ بعض القرارات اليت ختص سري عملية التمدرس  ،وتتخذ القرارات يف العملية الرتبوية عن طريق اجملالس
التنظيمية املنصو عنها يف التشريع املدرسي .
 -جملس التسيري والتوجيه اخلا

بامليزانية العامة للمؤسسة .

 جمالس القبول والتوجيه النهائية اخلاصة بالتالميذ يف الطور اإللزامي والطور غري اإللزامي . جمايل الطعون واإلعادة وتصحيح األخطاء يف الكشوف املدرسية للتالميذ يف بداية السنة أو هنايتها . جمالس التأديب لدراسة وحل مشكالت التالميذ . جمالس التنسيق اإلداري .هذه اجملالس املنصو عنها يف التشريع املدرسي تساعد يف تنظيم وهيكلة العمل الرتبوي باملؤسسة التعليمية .

ضرورة مشاركة األستاذ
في صنع القرار
مشاركة األساتذة في

نعم

ال

أحيانا

المجموع

القرارات الخاصة بعملهم

نعم
ال
أحيانا
المجموع

%85.1
40

%2.1
1

%100

%00
-

7
%94.3
50

%00

%1.9

%90.7

47

-

1

97

%12.8
6

% 6.54
7

%3.8
2

%1.9
2

% 43.92

% 49.53
53

%7.5
8

% 100
107

جدول رقم ( )40يوضح العالقة بني مشاركة األساتذة يف عملية القرارات اخلاصة بعملهم وضرورة املشاركة يف عملية صنع
القرارات بالثانوية  ،حيث بلغت نسبة األساتذة الذين يشاركون يف عملية اختاذ القرارات اخلاصة بعملهم ( )/43.92أي
( )47أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ،)107أما أألساتذة الذين ال يشاركون يف عملية اختاذ القرارات يف الثانوية فقد بلغت
( )/6.54أي ( )7أساتذة من جمموع أفراد العينة ( ، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين اقروا باإلجابة ()/49.53
أي ( )53أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107يشاركون يف اختاذ القرارات من حني آلخر ،واملالحظ أن كثريين من
األساتذة واإلداريني ال يعطون أمهية هلذه العملية  ،خاصة أن عالقة األستاذ بالتلميذ هي عالقة األب بولده  ،بل أكرب من ذلك
إذا كان األب هو سبب الوجود فاألستاذ هو سبب البقاء  ،وهلذا بلغت نسبة ضرورة مشاركة األستاذ يف عملية صنع القرارات
باملؤسسة ( )/90.7أي ( )97أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال جيدون ضرورة
ملشاركة األستاذ يف عملية اختاذ القرارات باملؤسسة ( )/1.9أي أستاذين فقط من جمموع أفراد العينة ( ، )107أما األساتذة
الذين اقروا باإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/7.5أي ( )8أساتذة من جمموع أفراد العينة ( )107أن وجود األستاذ ضروري يف
بعض األحيان يف عملية اختاذ القرارات اخلاصة بتمدرس التالميذ .

فئات
نعم

تكرارات

نسبة مئوية

27
%25.2

ال

39

أحيانا

41

%36.4
%38.3

المجموع

107

% 100

جدول رقم ()41ميثل الشعور باالضطراب واالرتباك أثناء االستهذان يف االنصراف من اجتماع أو مجاعة معينة ،حيث بلغت
نسبة األساتذة الذين يشعرون بذلك ( )/25.2أي ( )27أستاذ من جمموع العينة ( ، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة
الذين ال يشعرون باالضطراب واالرتباك أثناء االستهذان ( )/36.4أي ( )39أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107أما
األساتذة الذين أقروا باإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/38.3أي أن ( )41أستاذ أحيانا يشعرون هبذا االضطراب أثناء
االستهذان من أالجتماعات أو اجلماعات يف املؤسسة  ،وهذا ما يفسر أن طبيعة االجتماعات يف حد ذاهتا شكلية يغلب عليها
الطابع اإلحصائي أو الكالم يف غري املفيد .

فئات
نعم

تكرارات

15
%14

ال

50

أحيانا

42

المجموع

نسبة مئوية

107

%46.7
%39.3
% 100

جدول رقم ( ) 42يوضح درجة االهتمام والتكر م اليت حيظى هبا األستاذ يف احلفالت والنشاطات الثقافية يف الثانوية  ،حيث
امجع معظم األساتذة ونسبتهم ( )/46.7أي ( )50أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107أهنم ليسوا موضع االهتمام والتكر م
يف احلفالت والنشاطات الثقافية والرتبوية باملؤسسة ،يف حني عربت فهة أخرى من األساتذة أهنم موضع اهتمام وتكر م من طرف
اإلدارة يف احلفالت والنشاطات الثقافية والرتبوية حيث بلغت نسبتهم ( )/14أي ( )15أستاذ من جمموع أفراد العينة ()107
أما فهة األساتذة اليت أقرت باإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/39.3أي ( )42أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107على أهنم
أحيانا موضع االهتمام والتكر م يف احلفالت والنشطات الرتبوية والثقافية يف املؤسسة .

أنت موضع اهتمام وتكريم
في الحفالت واالجتماعات

نعم

المشاركة في الحفالت
واالجتماعات في الثانوية

نعم
ال
أحيانا
المجموع

ال

%21.3
10

14
%15.8

3

23

11

2

%48.9

%57.9

%4.9

% 17.75
19

%34.1
14

%46.7
50

47

5

25

% 43.92

%26.3

%61

%14
15

أحيانا

%29.8

المجموع

% 38.31
41

%39.3
42

% 100
107

جدول رقم ( )43يوضح هذا اجلدول العالقة بني املشاركة يف احلفالت واالجتماعات يف الثانوية ودرجة االهتمام والتكر م
لألستاذ من طرف اإلدارة  ،حيث بلغت نسبة األساتذة الذين يشاركون يف احلفالت واالجتماعات يف الثانوية ( )/43.92أي
( )47أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107يف حني بلغت نسبة عدم مشاركة األستاذ يف احلفالت واالجتماعات
( )/17.75أي ( )19أستاذ من جمموع أفراد العينة (، )107أما فهة األساتذة الذين أقروا باإلجابة فقد بلغت نسبتهم
( )/38.31أي ( )41أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107أي أهنم أحيانا يشاركون يف احلفالت واالجتماعات بالثانوية ،

إن تذبذب املشاركة يف احلفالت واالجتماعات ترجع يف األساس إىل درجة االهتمام والتكر م من طرف اإلدارة باألستاذ  ،حيث
بلغت نسبة االهتمام والتكر م( )/14أي ( )15أستاذ من جمموع أفراد العينة (.107يف حني بلغت نسبة عدم تكر م األستاذ
واالهتمام به ( )/46.7أي ( )50أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107يف حني عربت فهة أخرى من األساتذة أهنم أحيانا
موضع االهتمام والتكر م يف احلفالت واالجتماعات حيث بلغت نسبة ذلك ( )/39.3أي ( )42أستاذ من جمموع أفراد
العينة (.)107

أنت موضع اهتمام
وتكريم في الحفالت

نعم

االرتباك في حال االستئذان

نعم
ال
أحيانا
المجموع

ال

%14.8
4

13
%15.4

6

%48.7

%12.2

% 36.44
39

%43.9
18

%46.7
50

27

14

18

% 25.23

%35.9

%43.9

%14
15

%37
10

19

5

أحيانا

%48.1

المجموع

% 38.31
41

%39.3
42

% 100
107

جدول رقم ( )44يوضح حالة أالرتباك يف حال االستهذان ودرجة االهتمام والتكر م يف احلفالت والنشاطات الثقافية والرتبوية
،حيث بلغت نسبة االرتباك يف حال االستهذان من احلفالت واالجتماعات ( )/25.23أي ( )27أستاذ من جمموع أفراد
العينة ( ، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال يشعرون باالرتباك يف حال االستهذان من االجتماعات واحلفالت
( )/36.44أي ( )39أستاذ من جمموع العينة ( ،)107أما فهة األساتذة الذين اقروا يف اإلجابة فقد بلغت نسبتهم
( )/38.31أي ( )41أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ،)107ورمبا يرجع هذا التذبذب واالرتباك يف اإلجابة على ضعف
درجة االهتمام والتكر م لألستاذ حيث بلغت نسبة هذا الضعف ( )/46.7أي ( )50أستاذ من جمموع أفراد العينة ()107
،يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين هم موضع اهتمام وتكر م يف احلفالت واالجتماعات ( )/14أي ( )15أستاذ من جمموع
أفراد العينة ( ، )107أما فهة األساتذة الذين اقروا باإلجابة فقد بلغت ( )/39.3أي ( )42أستاذ من جمموع أفراد العينة
(.107

عالقة األستاذ بجماعة العمل:
راض عن
جماعة العمل

نعم

أحيانا

ال

المجموع

بدون إجابة

تقييم الجو السائد في
جماعة العمل

جيد
مقبول
سيئ
المجموع

%88.2

%00
-

15
% 55.4
41

%1.4

%12.5

%37.5

%54.2
58

%43.2

7

% 00

%31.3
5

%6.5

% 69.15
74

%18.8
3

%36.4
39

17

-

32

6

%00
-

2

1

2

%11.8

% 15.88

% 14.95
16

%2.8
3

% 100
107

جدول رقم ( )45يوضح تقييم اجلو السائد يف مجاعة العمل والرضا عن مجاعة العمل،حيث أمجع معظم أفراد العينة على أن
اجلو السائد يف مجاعة العمل مقبول على العموم  ،حيث بلغت نسبة األساتذة ( )/69.15أي ( )74أستاذ من جمموع أفراد
العينة ( ، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين صرحوا بأن اجلو السائد يف املؤسسة جيد ( )/15.88أي ( )17أستاذ
من جمموع أفراد العينة ( ، )107يف حني ترى نسبة أخرى من األساتذة أن اجلو السائد يف املؤسسة سيها للغاية ()/14.95
أي ( )16أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107من هذا املنطلق ميكن القول أن نسبة الرضا لدى األساتذة عن مجاعة العمل
بلغت ( )/54.2أي ( )58أستاذ من جمموع العينة ( ، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين هم غري راضني عن مجاعة
العمل ( )/6.5أي سبعة أساتذة من جمموع العينة  ،أما فهة األساتذة الذين اقروا باإلجابة فقد بلغت ( )/36.4أي ()39
أستاذ أحيانا ما يكونون راضني عن مجاعة العمل  ،يف حني أحجم ثالثة أساتذة أي بنسبة ( )/2.8من جمموع أفراد
العينة()107
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جدول رقم ( )46يوضح العالقة بني الرضا عن مجاعة العمل وحالة عدم الرضا (األسباب)،أمجع معظم أفراد العينة على أهنم
راضون عن مجاعة العمل اليت يعملون معها ،حيث بلغت نسبة ذلك ( )/54.20أي ( )58أستاذ من جمموع أفراد العينة
( ،)107أما األساتذة غري الراضني عن اجلماعة اليت يعملون معها فقد بلغت النسبة ( )/6.54أي سبعة أساتذة من جمموع
أفراد العينة ( ، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين أقروا باإلجابة ( )/36.44أي ( )39أستاذ من جمموع أألساتذة
( ، )107أما الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/2.9أي ثالثة أساتذة من جمموع أفراد العينة ( ،)107وترجع
حالة عدم الرضا هذه إىل العديد من االعتبارات منها:
 أن اجلماعة ال حتقق لك رغباتك حيث بلغت نسبة ذلك ( )/88.8أي ( )95أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107 األهداف خمتلفة حيث بلغت نسبة ذلك ( )/8.4أي ( )9أساتذة من جمموع أفراد العينة (.)107 يف حني ترى فهة أخرى أن هناك أسباب أخرى تتدخل يف حالة عدم الرضا هذه(كالتمثيل النقايب والعشائري واحلزيب)،حيث بلغت نسبة ذلك ( )/2.8أي ثالثة أساتذة من جمموع أفراد العينة (.)107
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جدول رقم ( )47يوضح أمهية األستاذ يف مجاعة العمل ،حيث أمجع أفراد العينة على أن هناك درجة عالية من االهتمام من
طرف مجاعة العمل يف الثانوية  ،حيث بلغت نسبة ذلك ( )/59.8أي ( )64أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107يف حني
عربة طائفة أخرى من األساتذة أن مجاعة العمل ال تعطي األمهية لألستاذ حيث بلغت نسبة ذلك ( )/4.7أي ( )5أساتذة من
جمموع أفراد العينة ( ، )107يف حني عربت فهة أخرى من األساتذة بلغت نسبتها ( )/35.5أي ( )38أستاذ من جمموع أفراد
العينة على أن مجاعة العمل أحيانا ما تعطي اهتماما لألستاذ .

األستاذ والصراعات في المؤسسة التعليمية
رد فعل الزمالء عند
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جدول رقم ( )48يوضح العالقة بني معارضة الزمالء يف العمل و رد فعل الزمالء عند معارضتهم ،حيث بلفت نسبة معارضة
الزمالء يف العمل ( )/9.34أي ( )10أساتذة من جمموع أفراد العينة ( )107يعارضون زمالئهم يف العمل  ،يف حني بلغت
نسبة األساتذة الذين ال يعارضون زمالئهم يف العمل ( )/29.90أي ( )32أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107األساتذة
الذين اقروا باإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/60.74أي ( )65أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107أي أهنم أحيانا
يعارضون زمالئهم يف العمل  ،أما ردود فعل الزمالء هلذه املعارضة فهي ختتلف حسب طبيعة املواقف واملصاحل للفرد واجلماعة ،
وعليه عربت طائفة من األساتذة ونسبتها ( )/10.3أي ( )11أستاذ على أهنم يغضون الطرف عن هذه املعارضة بغض
الطرف  ،أما إبالغ اإلدارة فقد بلغت نسبة ذلك ( )/0.9أي أستاذ واحد من جمموع أفراد العينة ( )107يبلغون اإلدارة أثناء
وجود معارضة يف مجاعة األساتذة ،يف حني عربت فهة أخرى قدرت نسبتها ( )/0.9أن هناك طرق أخرى للتعبري عن مثل هذه
املعارضة  ،يف حني أحجم ( )94أستاذ عن اإلجابة أي بنسبة ( )/87.9من جمموع أفراد العينة (. )107
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جدول رقم ( )49يوضح العالقة بني معارضة الزمالء يف العمل و االختالف مع الزميل يف العمل ،حيث بلغت نسبة املعارضة
بني الزمالء يف العمل ( )/9.34أي أن ( )10أساتذة فقط ممن يعارضون الزمالء يف العمل  ،يف حني بلغت نسبة األساتذة
الذين ال يعارضون زمالئهم يف العمل ( )/29.90أي ( )32أستاذ من جمموع أفراد العينة (، )107أما األساتذة الذين اقروا
بوجود املعارضة يف بعض األحيان فقد بلغت نسبة ذلك ( )/60.74أي ( )65أستاذ من جمموع العينة ( ،)107وترجع
هذه املعارضة بني األساتذة إىل االختالف يف اآلراء واملواقف من جهة ومن جهة أخرى حول بعض القرارات املصريية اليت ختص
األستاذ ،حيث بلغت النسبة ( )/44.9أي ( )48أستاذ من جمموع العينة ( ،)107أما األساتذة الذين ال يعارضون زمالئهم

يف العمل فقد بلغت النسبة ( )/31.8أي ( )34أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107أما األساتذة الذين أقروا وجود
االختالف فقد بلغت نسبتهم ( )/23.4أي ( )25أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107فاالختالف يف نظرهم يساعد يف
تنمية األستاذ وهو ال يفسد للود قضية فهو أمر طبيعي أن خيتلف الزمالء حول بعض القضايا واملشكالت  ،فاالختالف يف
نضرهم رمحة.
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جدول رقم ( ) 50يوضح العالقة بني إضراب األساتذة غن العمل واألسباب املؤدية لإلضراب  ،حيث أمجع معظم أفراد العينة
على وجود اإلضرابات يف الثانوية حيث بلغت نسبة ذلك ( )/95.32أي ( )102أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107يف
حني بلغت نسبة األساتذة غري املضربني يف الثانوية وان اإلضراب ال يعنيهم ( )/3.73أي أربعة أساتذة من جمموع العينة
( ، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين أقروا بوجود اإلضرابات أحيانا يف املؤسسة ( )/0.93أي أستاذ واحد من
جمموع أفراد العينة ( ،)107وترجع هذه النسبة الكبرية لإلضرابات إىل العديد من األسباب منها:
 عدم حتسني اخلدمات حيث بلغت نسبة ذلك ( )/35.51أي ( )38أستاذ من جمموع أفراد العينة (. )107 سوء فروف العمل حيث بلغت النسبة ( )/33.64أي ( )36أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107 -اإلشراف املستبد حيث بلغت النسبة ( )/12.14أي ( )13أستاذ من جمموع أفراد العينة .

 يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يرون أن سبب اإلضرابات يعود ألسباب أخرى ( )/3.73أي ( )4أساتذة منجمموع أفراد العينة (. )107
 أما نسبة األساتذة الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت ( )/14.95أي ( )16أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107
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جدول رقم ( ) 51يوضح العالقة كون األستاذ طرفا يف نزاع بينه وبني زميل أو بينه وبني تلميذ ومتا هو الدور أو الطريقة اليت
حل هبا النزاع ،ومن املالحظ أن النزاعات والصراعات موجودة يف املؤسسات التعليمية فنحن نتعامل مع أفراد وأشخا

ن وهلذا

فنزوع النفس يتقلب يف كثري من األحيان حسب املواقف واملصاحل لدى األفراد  ،إال أن النزاعات ختتلف من مؤسسة تعليمية
على مؤسسة حسب طبيعة األسلوب اإلداري املتبع  ،ومدى قدرة التنظيم على استيعاب هذه النزاعات  ،واملالحظ من خالل
اجلدول جند أن النزاعات موجودة حيث بلغت نسبة ذلك ( )/39.25أي ( )42أستاذ من جمموع أفراد العينة (، )107يف
حني بلغت نسبة األساتذة الذين يرون بان النزاعات غري موجودة ( )/41.12أي ( )44أستاذ من جمموع أفراد العينة
( ،)107أما نسبة األساتذة الذين اقروا بوجود النزاعات يف املؤسسة فقد بلغت نسبتهم ( )/19.62أي ( )21أستاذ من
جمموع أفراد العينة يقرون بوجود النزاعات يف بعض األحيان .
أما دور األستاذ يف معاجلة وحل هذه النزاعات حسب تقدير األستاذ فهي كما يلي:

 التوفيق بني الزمالء وبني التالميذ فاحللول يف جمال الرتبية والتعليم عادة ما تكون سلمية وودية تلعب فيها الوساطة دوركبري حيث بلغت نسبة ذلك ( )/20.6أي ( )22أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107يفضلون التوفيق بني الزمالء
وبني التالميذ .
 يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يرفعون األمر إىل اإلدارة (تقارير) ( )/20.6أي ( )22أستاذ من جمموع أفرادالعينة (. )107
 أما األساتذة الذين يفضلون االبتعاد عن مثل هذه النزاعات فقد بلغت نسبتهم ( )/6.5أي ( )7أساتذة من جمموعأفراد العينة (.. )107

 أما نسبة األساتذة الذين ينحازون إىل طرف دون آخر فقد بلغت نسبة ذلك ( )/0.9أي أستاذ واحد فقط من جمموعأفراد العينة (.)107
 أما األساتذة الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت نسبة ذلك ( )/51.4أي ( )55أستاذ من جمموع أفراد العينة( ،)107وهذا األسلوب يف حقيقة األمر ال يساعد يف حل النزاعات واملشكالت اليت تتخبط يف املؤسسة التعليمية
ورفع مردودها إىل مستويات أعلى .
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جدول رقم ( )52يوضح العالقة بني حدث وإن عشت عراكا بني التالميذ وإن كنت طرفا يف ذلك  ،حيث بلغت نسبة
املعايشة مثل هذه النزاعات (العراك) ( )/39.15أي ( )42أستاذ ممن عايشوا مثل هذه النزاعات من جمموع عينة البحث
( ، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين مل يعايشوا مثل هذه النزاعات (العراك) ( )/41.12أي ( )44أستاذ من
جمموع أفراد العينة ( ، )107أما نسبة األساتذة الذين اقروا باإلجابة فقد بلغت ( )/19.62أي ( )21أستاذ من جمموع
أفراد العينة عايشوا مثل هذه النزاعات من حني آلخر  .أما األساتذة الذين كانوا طرفا يف مثل هذه النزاعات (العراك) فقد بلغت
نسبتهم ( )/40.2أي ( )43أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ،)107أما األساتذة الذين مل يكونوا طرفا يف مثل هذه النزاعات
(العراك) فقد بلغت نسبتهم ( )/44.9أي ( )48أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ،)107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين
أقروا باإلجابة ( )/15أي ( )16أستاذ من جمموع أفراد العينة كانوا طرفا يف نزاعات وخالفات يف بعض األحيان (،)107

وعليه ختتلف منطية النزاع من حني إىل آخر ومن شكل إىل آخر بني (األستاذ والتلميذ – األستاذ واإلدارة – بني األساتذة فيما
بينهم أو التالميذ فيما بينهم – أو بني اإلدارة والتالميذ )...وذلك حسب املواقف .
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اجلدول رقم ( )53يوضح العالقة بني فض النزاعات وديا أو عن طريق اإلدارة واألسباب املؤدية إىل مثل هذه النزاعات يف
الثانوية  ،يف حقيقة األمر النزاعات موجودة يف املؤسسة التعليمية (الثانوية) وهي متنوعة وذات أمناط خمتلفة  ،فهناك النزاعات
الفردية والنزاعات اجلماعية (اإلضرابات واالعتصام ) أما أسباب هذه النزاعات فكثرية ومتنوعة منها :
 نزاعات بني األساتذة فيما بينهم. نزاعات بني التالميذ فيما بينهم. نزاعات بني التالميذ واألساتذة . نزاعات بني األساتذة واإلدارة . نزاعات بني التالميذ واإلدارة .ولقد أمجع أفراد العينة على أنه من بني األسباب املؤدية للنزاعات يف املؤسسة التعليمية ما يلي:
 التسيب والالمباالة حيث بلغ نسبة األساتذة الذين يرون أنه من بني األسباب املؤدية للنزاعات يف املؤسسة التعليميةالتسيب والالمباالة  ،حيث بلغت نسبة ذلك ( )/33.6أي ( )36أستاذ من جمموع أفراد العينة (. )107
 املشكالت مع التالميذ حيث بلغت نسبة األساتذة الذين يرون بأنه من بني األسباب املؤدية للنزاعات املشكالت معالتالميذ ( )/28أي ( )30أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107
 أيضا من بني األسباب املؤدية للنزاعات يف املؤسسة التعليمية التأخر والغياب  ،حيث بلغت النسبة ( )/14أي ()18أستاذ من جمموع أفراد العينة (. )107

 يف حني عربت فهة أخرى من األساتذة أن هناك أسباب أخرى للنزاعات يف املؤسسة التعليمية (الثانوية) حيث بلغتالنسبة ( )/2.8أي ثالثة أساتذة من جمموع أفراد العينة ( ، )107أما األساتذة الذين أحجموا عن أإلجابة فقد بلغت
نسبتهم ( )/6.5أي تسعة أساتذة من جمموع أفراد العينة (. )107
أما الطريقة املناسبة لتسوية وفض النزاعات يف املؤسسة التعليمية يف نظر أستاذ التعليم الثانوي  ،هي طريقة الودية اليت تعتمد
على الرفق والني فقد ،بلغت نسبة ذلك ( )/88.78أي ()95أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ،)107يف حني بلغت نسبة
األساتذة الذين يفضلون تدخل اإلدارة وتطبيق القوانني ( )/11.21أي ( )12أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ،)107لكن
التعامل مع األفراد واألشخا
موقف األساتذة
من ذلك

حيتاج إىل احلكمة أو الطريقتني معا  ،فال إفراط وال تفريط .

البقاء في
األقسام

حدث وإن عشت
عراكا بين
التالميذ

يخرجون
التالميذ

%7

نعم

3

ال

1

التوسط وحل
المشكل

%23.3
10

% 2.1

13
%2.1

1

رفع المشكل
لإلدارة

%30.2

% 27.9
12

%10.4

% 4.2
2

% 12.3

أحيانا

3

2

% 6.3
1

3

% 2.3
1

5
% 18.8

أخرى

بدون إجابة

4

% 40.18 % 9.3
43

%81.3
%00
39

00
% 00
% 18.8
00

المجموع

% 44.85
48

% 14.95 % 43.8
16
7

المجموع

%5.6
6

%0.9 % 15.9
%17.8
%13.1
1
17
19
14

% 100
% 46.7
107
50

جدول رقم( )54يوضح العالقة بني معايشة النزاع أو العراك من طرف األستاذ وموقف األستاذ من ذلك  ،حيث بلغت نسبة
األساتذة الذين عايشوا مثل هذه النزاعات(العراك) ( )/40.18أي ( )43أستاذ من جمموع أفراد العينة(، )107يف حني بلغت
نسبة األساتذة الذين مل يعايشوا مثل هذه النزاعات (العراك)  )/44.85أي ( )48أستاذ من جمموع أفراد العينة (، )107أما
نسبة األساتذة الذين أقرا باإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/14.95أي ( )16أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107عايشوا يف
بعض األحيان مثل هذه النزاعات (العراك)،حيث كانت أدوار األساتذة متباينة إىل حد ما يف التصرف مع مثل هذه املشكالت
:
 يتمثل دور األستاذ يف التوسط وحل املشكل وديا (الوساطة) حيث بلغت نسبة هؤالء األساتذة يف استخدام مثل هذهالطريقة ( )/17.8أي ( )19أستاذ من جمموع أفراد العينة (. )107

 كما تعتمد فهة أخرى من األساتذة يف حل مثل هذه النزاعات (العراك) برفع التقارير إىل اإلدارة مباشرة حيث بلغتنسبة ذلك ( )/15.9أي ( )11أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ،)107كما يرى هؤالء األساتذة أنه جيب التعامل مع
التالميذ بتطبيق القوانني (استدعاء األولياء – جملس التأديب) ،والتعامل معهم حبزم .
 أما األساتذة الذين خيرجون التالميذ من القسم فقد بلغت نسبتهم ( )/13.1أي ( )14أستاذ من جمموع أفراد العينة( ،)107وذلك تفاديا حلدوث عراك أو نزاع ما  ،إال أن هذه الطريقة منافية للقوانني املعمول هبا يف املؤسسات
التعليمية .
 يف حني تلجأ فهة أخرى من األساتذة إىل البقاء يف األقسام يف حالة حدوث نزاع أو عراك  ،حيث بلغت نسبة ذلك( )/5.6أي ( )6أساتذة من جمموع أفراد العينة(،)107يف حني ترجع فهة أخرى من األساتذة بلغت نسبتها ()/0.9
أي أستاذ واحد من جمموع أفراد العينة ( )107إىل تصرفات أخرى ،أما األساتذة الذين أحجموا عن اإلجابة فقد
بلغت نسبتهم ( )/46.7أي ( )50أستاذ من جمموع أفراد العينة '.)107

يعامل المدير األستاذ بطريقة
جيدة

ال

نعم

المجموع

أحيانا

تنفيذ العقوبات ضد األساتذة

نعم
ال
أحيانا
المجموع

%13
9

%23.2
16

%50
2

%00
00

%38.2
13

2

4

% 3.73
4

%50
17

%18.7
20

69
%50

%11.8

%22.4
24

%63.8
44

% 64.48

% 31.77
34

%58.9
63

% 100
107

جدول رقم() 55يوضح العالقة بني تنفيذ العقوبات ضد األستاذ ومعاملة املدير األستاذ بطريقة جيدة ،حيث بلغت نسبة تنفيذ
العقوبات ضد األساتذة ()/64.48أي ( )69أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ،)107يف حني بلغت نسبة عدم تنفيذ

العقوبات ضد األساتذة ( )/3.73أي ( )4أساتذة من جمموع أفراد العينة (،)107يف حني أقرت نسبة ( )/31.77أي )34
أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107من األساتذة انه أحيانا تنفذ ضدهم العقوبات  ،أما معاملة املدير لألساتذة بطريقة جيدة
فقد بلغت نسبة ذلك ( )/22.4أي ( )24أستاذ من جمموع أفراد العينة (،)107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يرون
بأن معاملة املدير ليست جدية ( )/18.7أي ( )20أستاذ من جمموع أفراد العينة (، )107أما األساتذة الذين اقروا مبعاملة
املدير أحيانا ما تكون جيدة فقد بلغت نسبتهم ( )/58.9أي ( )63أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107

إذا كان الجواب
بنادر:ألن:
تنفيذ العقوبات
ضد األساتذة

النقابة تدافع
عنه

زمالؤه
يحمونه

%8.3

دائما

2

نادرا

11

االنتماء
السياسي
يشفع له

%4.2
1

% 55

%4.2
1

%15
3

أخرى

بدون إجابة

% 00

% 22.42 % 83.3
24
20

00
%00

المجموع

%5

00

%25
5

% 18.69
20

1

أحيانا

% 7.9
5

% 4.8
3

% 00
00

% 58.87 % 85.7
63

% 1.6
1
54

المجموع

%16.8
18

%6.5
7

%0.9
1

% 1.9
2

% 100
% 73.8
107
79

جدول رقم( )56يوضح العالقة بني تنفيذ العقوبات ضد األساتذة وما هو رد فعل األساتذة جتاه ذلك ،فقد صرحت فهة من
األساتذة ونسبتها ( )/22.42أي ( )24أستاذ من جمموع أفراد ()107أن هناك عقوبات تنفذ ضد األساتذة ،يف حني بلغت
نسبة األساتذة الذين صرحوا بأن العقوبات ال تنفذ ضدهم ( )/18.69أي ( )20أستاذ من جمموع العينة ( ، )107أما الذين
أقروا بتنفيذ العقوبات من حني آلخر فقد بلغت النسبة ( )/58.87أي ( )63أستاذ من جمموع أفراد العينة( ،)107وعليه
يلجأ األستاذ يف هذه احلالة إىل طرق ووسائل للدفاع عن نفسه و من هذه الوسائل والطرق :

 النقابة (التمثيل النقايب) حيث بلغت نسبة األساتذة الذين يلجهون إىل ذلك ( )/16.8أي ( )18أستاذ من جمموعأفراد العينة (.)107
 يف حني بلغت نسبة محاية األساتذة لبعضهم البعض ( )/6.5أي ()7أساتذة من جمموع أفراد العينة (.)107 أما االنتماء احلزيب والسياسي فال يسمح به لوجود قوانني تنص على ذلك يف التشريع املدرسي  ،وهلذا بلغت النسبة( )/0.9أي أستاذ واحد فقط من جمموع أفراد العينة (، )107
 أما الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/73.8أي ( )79أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107فضلواعدم اإلجابة .
 يف حني أرجأت فهة أخرى من األساتذة بلغت نسبتها ( )/1.9أي أستاذين فقط جلوء األساتذة إىل طرق ووسائلأخرى للدفاع عن حقوقهم(كالعالقات الشخصية.)....
إذا كان الجواب
ال:ألن:
دور النقابة
ضروري في حل
الخالفات في
الثانوية

متواطئة مع
اإلدارة

يغلب عليها
طابع المصالح
الشخصية
والمادية

%4.5

%00

نعم

3

ال

2

00
% 11.8

ال تمثل
األساتذة

%00
00

%29.4
5

أخرى

بدون إجابة

% 00

% 62.61 % 95.5
67
64

00
%23.5

% 17.6

4

%17.6
3

المجموع

% 15.88
17

3

أحيانا

% 00
00

% 00
00

% 00
00

% 21.49 % 100
23

% 00
00
23

المجموع

%4.7
5

%4.7
5

%3.7
4

% 2.8
3

% 100
% 84.1
107
90

جدول رقم( )57يوضح العالقة بني ضرورة وجود النقابة ودورها يف حل اخلالفات بالثانوية ،ودورها غري الضروري يف حل
اخلالفات (عجزها)،حيث أمجع أفراد العينة ونسبتهم ( )/62.61أي ( )67أستاذ على أن دور النقابة ضروري يف حل
اخلالفات بالثانوية  ،يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يرون بان دور النقابة ضعيف لتمثيل األساتذة ( )/15.88أي ()17
أستاذ من جمموع أفراد العينة(، )107أما األساتذة الذين أقروا باإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/21.49أي ( )23أستاذ من
جمموع أفراد العينة ( ،)107يرون بان دور النقابة ميكن أن يكون فعال يف بعض األحيان،أما أسباب ضعف النقابة فريجعها
بعض األساتذة إىل اعتبارات معينة منها:
 -أهنا متواطهة مع اإلدارة حيث بلغت نسبة األساتذة ( )/4.7أي ( )5أساتذة من جمموع أفراد العينة(.)107

 يف حني ترى فهة أخرى من األساتذة أن النقابة يغلب عليها طابع املصاحل الشخصية حيث بلغت النسبة ( )/4.7أي( )5أساتذة من جمموع أفراد العينة (.)107
 أما عن التمثيل النقايب لألساتذة فقد بلغت نسبة األساتذة ( )/3.7أي ( )4أساتذة فقط صرحوا بأن النقابة ال متثلاألساتذة.
 يف حني أرجأت فهة أخرى ضعف دور النقابة إىل أسباب أخرى . أما الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/84.1أي ( )90أستاذ من جمموع العينة( )107فضلوا عدماإلجابة.
واملالحظ من خالل واقع املؤسسة التعليمية (الثانوية) يرى أن هناك العديد من النقابات منها املعتمدة ومنها غري املعتمدة ،
وهلذا جند عدم توافق بني هذه النقابات يف طرح املشكالت اليت تعاين منها الرتبية والتعليم يف اجلزائر.
األساليب
العالجية
للنزاعات في
الثانوية

التفاهم
واإلقناع

أسلوب
الوساطة

المفاوضات
الجماعية

تطبيق
القوانين

بدون
إجابة

أخرى

المجموع

أساليب فض
النزاعات مناسبة
أو غير مناسبة

%52.5

مناسبة

31

%11.9
7

% 50

غير مناسبة

24

%13.6
8

%12.5
6

% 18.6

11
% 31.3
%6.3

3
15

المجموع
55

% 24.3
%10.3
%12.1
%51.4
26
11
13

%1.7

% 1.7

% 55.14

59
1
1
% 44.85 % 00
% 00
48
00
00

%0.9
1

% 0.9
1

% 100
107

جدول رقم ()58يوضح العالقة بني أساليب فض النزاعات مناسبة أو غري مناسبة واألساليب العالجية للنزاعات يف الثانوية ،
فقد أمجع معظم أفراد العينة على أن أساليب فض النزاعات يف الثانوية مناسبة حيث بلغت النسبة ( )/55.14أي ()59
أستاذ من جمموع أفراد العينة (، )107أما نسبة األساتذة الذين يرون بأن األساليب املستخدمة يف فض النزاعات يف الثانوية غري
مناسبة فقد بلغت ( )/44.85أي ( )48أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107
ويرجع األساتذة جناعة هذه األساليب إىل حد ما إىل ما يلي:
 أسلوب التفاهم واإلقناع حيث بلغت نسبة األساتذة الذين يفضلون هذا األسلوب ( )/51.4أي ( )55أستاذ منجمموع أفراد العينة (.)107

 أسلوب تطبيق القوانني فضلت فهة أخرى من األساتذة أسلوب تطبيق القوانني حيث بلغت نسبة ذلك  )/24.3أي( )26أستاذ من جمموع أفراد العينة (. )107
 أما أسلوب املفاوضات اجلماعية فقد بلغت نسبة األساتذة الذين يفضلون مثل هذا األسلوب ( )/12.1أي ()13أستاذ من جمموع أفراد العينة ()107ز
 يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يفضلون أسلوب الوساطة ( )/10.3أي ( )/11أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107
 ويرجع أستاذ واحد فقط من جمموع أفراد العينة طريقة فض النزاعات إىل أساليب أخرى حيث بلغت نسبة ذلك( )/0.9من جمموع أفراد العينة (.)107
 أما الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/0.9أي أستاذ واحد فقط من جمموع أفراد العينة(.)107تقييم أساليب
الحد من الخالفات في
الثانوية
اإلجراءات اإلدارية
ضد األستاذ
البحث عن المتسببين
وعقابهم
حل المشكل وديا
ال تهتم باألمر

مناسبة

غير مناسبة

%46.2
6

%53.8
7

% 61.6
45

%38.4

%38.5

%61.5

%00

أخرى

13

4

% 3.73
4

%25

% 3.73

3
1

المجموع

% 12.14

%100

%75

بدون إجابة

% 68.22
73

8

-

% 12.14
13

28

5

المجموع

%55.1
59

4
%44.9

48

% 100
107

جدول رقم ( )59يوضح العالقة بني اإلجراءات اإلدارية املتخذة ضد األستاذ وتقييم هذه اإلجراءات أو األساليب يف احلد من
اخلالفات (مناسبة أو غري مناسبة) يف الثانوية  ،واملالحظ من خالل اجلدول أن نسبة األساتذة الذين يرون تقييم إجراءات احلد
من النزاعات مناسبة حيث بلغت النسبة ( )/55.1أي ( )59أستاذ من جمموع أفراد العينة (، )107يف حني بلغت نسبة
األساتذة الذين يرون بان إجراءات احلد من النزاعات يف الثانوية غري مناسبة حيث بلغت النسبة ( )/44.9أي ( )48أستاذ
من جمموع أفراد العينة ( ،)107ومن هذه األساليب اليت تلجأ إليها اإلدارة ما يلي:

 حل املشكل بطريقة ودية :حيث بلغت نسبة األساتذة الذين يفضلون مثل هذا األسلوب ( )/68.22أي ()73أستاذ من جمموع أفراد العينة (. )107
 أما متابعة األساتذة وعقاهبم فقد بلغت نسبة ذلك ( )/12.14أي ( )13أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107 يف حني بلغت نسبة عدم اهتمام وغض طرف اإلدارة بالنزاعات يف الثانوية ( )/12.14أي ( )13أستاذ من جمموعأفراد العينة (.)107
 يف حني ترى فهة أخرى من األساتذة أن هناك طرق أخرى حلل وفض النزاعات يف املؤسسة التعليمية حيث بلغت نسبةذلك ( )/3.73أي ( )4أساتذة من جمموع أفراد العينة (.)107
 أما األساتذة الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/3.73أي ( )4أساتذة من جمموع أفراد العينة(.)107

من بين األساليب ماذا
تفضل
المفاوضات
الجماعية

التفاهم
واإلقناع

أسلوب الوساطة

أخرى

تطبيق القوانين

بدون إجابة

المجموع

اإلجراءات اإلدارية ضد
األستاذ

%61.5

البحث عن المتسببين
وعقابهم

8

حل المشكل وديا

36

ال تهتم باألمر

7

أخرى

1

%15.4
2

% 49.3

% 7.7
1

%12.3
9

%15.4
2

% 8.2

% 27.4

%7.7
1

% 30.8

1

% 7.7

4

%100
-

% 1.4

% 00

% 75

% 00
3

1

-

1

%25

% 1.4

% 00
13

% 68.22

6
20

%53.8

-

%00

-

% 12.14

% 00
-

% 00
-

73

%12.14
13

% 00
-

% 3.73
4

%75
بدون إجابة

المجموع
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اجلدول رقم( )60يوضح العالقة بني اإلجراءات اإلدارية املتخذة ضد األستاذ واألساليب اليت يفضلها األستاذ يف فض وحل
النزاعات يف الثانوية ،ذكرنا يف ما سبق أنه من أهم اإلجراءات العالجية املستخدمة يف حل النزاعات يف الثانوية حلها وديا حيث
بلغت نسبة ذلك ( )/68.22أي ( )73أستاذ من جمموع أفراد العينة(، )107يف حني بلغت نسبة معاقبة األساتذة
ومتابعتهم ( )/12.14أي ( )13أستاذ من جمموع أفراد العينة (، )107يف حني عربت نسبة أخرى بلغت نسبتها
( )/14..12أي ( ) 13أستاذ من جمموع أفراد العينة أن اإلدارة ال هتتم القوانني واإلجراءات ضد األساتذة  ،يف حني ترى فهة
أخرى من األساتذة أن هناك إجراءات أخرى تستخدمها اإلدارة يف حل وفض النزاعات يف الثانوية حيث بلغت نسبة ذلك
( )/3.73أي أربعة أساتذة من جمموع أفراد العينة (، ) 107أما األساتذة الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت نسبتهم
( )/3.73أي أربعة أساتذة من جمموع أفراد العينة (.)107
واملالحظ من خالل اجلدول أن األساتذة عادة ما يفضلون أسلوب التفاهم واإلقناع حيث بلغت نسبة ذلك ( )/51.4أي
( )55أستاذ من جمموع العينة ( )107ويرجع ذلك إىل أن األساس يف التعامل هو التلميذ وليس املسجون أو اجملرم رغم أن
هذين األخريين قد يكونان ضحية من ضحايا اجملتمع ،يف حني تفضل فهة أخرى من األساتذة أسلوب تطبيق القوانني حيث
بلغت نسبة ذلك ( )/24.3أي ( )26أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107تفاديا للظلم وإحقاق احلق ،أما أسلوب
املفاوضات اجلماعية فقد بلغت نسبة األساتذة الذين يفضلون مثل هذا األسلوب ( )/12.1أي ( )13أستاذ من جمموع أفراد
العينة ( ، )107يف حني فضلت طائفة أخرى من األساتذة أسلوب الوساطة حيث بلغت نسبة ذلك ( )/10.3أي ()11
أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ،)107يف حني فضل أستاذ واحد طرق أخرى حيث بلغت نسبة ذلك ( )/0.9من جمموع
أفراد العينة(، )107كما أحجم أستاذ واحد فقط من جمموع العينة بنسبة ( )/0.9من جمموع أفراد العينة (.)107
اإلجابة بنعم يمكن
أن يكون أداة فعالة
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جدول رقم ( )61يوضح العالقة بني إطالع األستاذ على مشروع املؤسسة  ،وهل ميكن أن يكون مشروع املؤسسة أداة فعالة أم
ال؟ حيث بلغت نسبة األساتذة الذين مل يطلعوا على وثيقة مشروع املؤسسة ( )/74.76أي ( )80من جمموع أفراد العينة
( ، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين أطلعوا على وثيقة مشروع املؤسسة ( )/25.23أي ( )27أستاذ من جمموع
أفراد العينة ( ، )107وعليه ال ميكن القول بأنه أداة حتليلية فعالة  ،أما نسبة اإلحجام فقد بلغت  )/68.2أي ( )73أستاذ
من جمموع أفراد العينة ( )107فضلوا عدم اإلجابة  ،وهذا أمر يوحي بأن املؤسسة التعليمية تسري بدون إسرتاتيجيات منصو
عنها يف التشريع املدرسي  ،فمشروع املؤسسة هو أداة حتليلية فعالة لتحسني املردود الدراسي ،كما أنه أسلوب مجاعي وعمل
موحد تتوحد فيه كل النوايا والقدرات واملهارات يف جو تفاعلي يسوده التعاون واإلخاء  ،حيث يهدف هذا املشروع إىل
اإلصالح مبفهومه العام  ،واملالحظ هنا أن اإلدارة املدرسية هي اليت تتحمل املسؤولية يف ذلك ألن مشروع املؤسسة ليس وثيقة
إدارية فقط .
اإلجابة بال ألن :
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جدول رقم( )62يوضح العالقة بني إطالع األستاذ على مشروع املؤسسة  ،وهل هو أداة فعالة أم ال ؟ اإلجابة يف حالة ال:رأينا
يف ما سبق أن نسبة األساتذة الذين مل يطلعوا على وثيقة مشروع املؤسسة بلغت ( )/74.76أي ( )80أستاذ من جمموع
العينة ( ، )107ويرجع السبب يف ذلك إىل:
 أنه جمرد وثيقة إدارية فقط متلئ من طرف املدير أو أحد املوففني حيث بلغت نسبة ذلك ( )/30.8أي ( )33أستاذمن جمموع أفراد العينة (.)107
 أما درجة عدم االهتمام مبشروع املؤسسة من طرف األساتذة فقد بلغت ( )/23.4أي ( )25أستاذ من جمموع أفرادالعينة(.)107

 يف حني صرحت فهة أخرى أن اإلدارة ال تعمل وفق مشروع املؤسسة حيث بلغت نسبة ذلك ( )/7.5أي ()8أساتذة من جمموع أفراد العينة (.)107
 فهة أخرى من األساتذة أرجعت عدم إطالع األساتذة على وثيقة مشروع املؤسسة وعدم تفعيله إىل أسباب أخرى غرياليت ذكرت ،مثل إيديولوجية املشروع  ،وعدم حتديد مفاهيمه بالنسبة للكثري من األساتذة (الفهم اخلاطئ للمشروع) .
 -أما الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/2.8أي ( )3أساتذة من جمموع أفراد العينة (.)107

ثانيا -/مناقشة وحتليل النتائج:
باب -العمل اجلماعي:
متهيد:
حيتاج أسلوب العمل اجلماعي إىل توافر العديد من العوامل والشروط املادية والبشرية ،بل إن هناك من يرى بأنه البد
من إخال

النوايا يف العمل وأن تتوحد املشاعر والعواطف وأن تبتعد عن كل أغراض شخصية أو صراعات أو نزاعات

 ،واملؤسسة التعليمية يف حقيقة األمر هي جمتمع صغري بل إهنا صورة مصغرة للمجتمع الكبري  ،فالتلميذ واألستاذ
واملوفف اإلداري هم أشخا

وأفراد من جمتمع واحد يؤثرون ويتأثرون بعضهم يف بعض كون أن مشاعرهم وعواطفهم

قد تتشابه أحيانا وختتلف أحيانا أخرى  ،ولذلك هم حيملوهنا إىل املؤسسة التعليمية فتنصهر يف بوتقة واحدة مكونة
نسيج من العالقات االجتماعية اليت تتفاعل فيما بينها.
ولدراسة أسلوب العمل اجلماعي يف املؤسسة التعليمية (الثانوية) ال بد من مجع املعطيات واملعلومات واخلربات اليت
تساعدنا يف إعداد برنامج العمل اجلماعي املؤسس  ،وهلذا حتتاج املؤسسة التعليمية إىل ضبط العديد من املتغريات اليت
قد تساعدنا يف تطبيق مثل هذا األسلوب أو عدم تطبيقه .
واملالحظ من خالل حب ثنا يف مجع البيانات من جمتمع الدراسة أن هناك الكثري من املتغريات (املعيقات) اليت أعاقت
حبثنا ،بل لقد وجدنا العديد من الصعوبات اليت غريت مسار حبثنا  ،فالبيهة االجتماعية واملدرسية أصبحتا عائقا يف
تطبيق مثل هذه األساليب واإلسرتاتيجيات اليت قد تساعدنا يف إخراج املؤسسات التعليمية من جو التسيب والالمباالة
واإلضرابات واالضطرابات اليت تعصف مبستقبل أبنائنا يف كل بداية موسم دراسي  ،حىت أن القائمني على هذا القطاع
أصبحوا يعيشون يف جو من القلق واخلوف الشديدين ،ملا ال وأن األمر يتعلق مبستقبل األجيال وصريورة وكينونة اجملتمع.
باب -العمل اجلماعي:

أوال /-البيئة االجتماعية والعمل اجلماعي:
تلعب البيهة االجتماعية دورا فعاال يف توفري احلياة املتوازنة والعيش اهلينء للفرد اجلزائري وعليه عربت عينة من
األساتذة أن البيهة االجتماعية ال توفر هلم توازنا يف العيش واحلياة ،حيث بلغت نسبة ذلك ()/28.97حيث أنعكس
ذلك على حياهتم األسرية وصحتهم النفسية واجلسدية،حيث تتغري حالتهم النفسية واملزاجية من السرور والفرح إىل

الضيق والتذمر حيث عربت نسبة من األساتذة عن ذلك ( )/27.10من جمموع أفراد العينة أي أن ( )29أستاذ من
جمموع أفراد العينة يعيشون مثل هذه احلالة النفسية،أما فهة األساتذة الذين ال تتغري أمزجتهم من السرور والفرح إىل
الضيق والتذمر فقد بلغت نسبتهم ( )/38.31أي أن ( )41أستاذ من جمموع أفراد العينة حالتهم النفسية واملزاجية
طبيعية  ،ورمبا يرجع ذلك إىل أن معظم أفراد العينة هم من الشباب املثقف الطامح إىل بناء مستقبل أفضل  ،وامللفت
لالنتباه أن األساتذة الذين تتغري حالتهم النفسية من السرور والفرح إىل الضيق والتذمر أحيانا وحسب الظروف النفسية
واالجتماعية قد بلغت ( )/42.95أي ( )46أستاذ من جمموع أفراد العينة يشعرون هبذه احلالة من حني آلخر ،هذه
احلالة املزاجية املتذبذبة أثرت على أداء األستاذ فقد بلغت نسبة األساتذة الذين يتعرضون لألمراض ( )/28أي ()30
أستاذ من جمموع أفراد العينة يعانون من األمراض والضعف اجلسدي  ،يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين هم بصحة
جيدة ( )/60.7أي ( )65أستاذ من جمموع أفراد العينة هم حبالة جسمية جيدة(انظر جدول(.)11

ثانيا -/األسرة والعمل اجلماعي:
تلعب األسرة دور فعال يف بناء األجيال وتنشهتهم بل إن بناء الشخصية يتوقف إىل حد كبري إىل ذلك الدور الذي
تقوم به األسرة يف بناء شخصية الفرد ن ويتضح هذا الدور من خالل البنية القيمية اليت تقدمها األسرة لألجيال ولبناء
اجملتمع واحملافظة عليه ،فال بد قبل الكالم عن املدرسة أن نتكلم عن األسرة كمدرسة أوىل تقوم بتزويد األفراد
واألشخا

بكل القيم واملعايري والعادات والتقاليد واليت تسهم إىل حد كبري يف تنمية روح اجلماعة لدى الطفل حىت

يصبح مواطنا صاحلا خيدم وطنه ويضحي من أجله .
 -1/2قيمة التعاون بني أفراد األسرة:

إن بث روح التعاون والتفاهم واحلب واالنسجام واأللفة بني أفراد اجملتمع الواحد أمر ضروري لتوحيد مشاعر الناس
فيما بينهم ،فقد بلغت نسبة تعاون أفراد األسرة ()/67أي ( )73أستاذ من جمموع أفراد العينة ،وعليه فهم يشعرون
بالسعادة والرضا حيث بلغت نسبة ذلك ( )/73.83أي ( )79أستاذ من جمموع أفراد العينة ,يف حني بلغت نسبة
األساتذة الذين ال جيدون تعاونا من أفراد األسرة ( )/4.7أي ( )5أساتذة من جمموع أفراد العينة فقط وعليه تقل
درجة الرضا لديهم حيث بلغت نسبة ذلك ( )/4.7أ( )5أساتذة من جمموع أفراد العينة (،)107أما األساتذة الذين
اقروا باإلجابة فقد بلغت نسبة درجة تعاون أفراد األسرة لديهم ( )/28.3أي ( )30أستاذ من جمموع أفراد العينة،
وهلذا بلغت نسبة الرضا والسعادة لديهم ( )/19.62أي ( )21أستاذ من جمموع أفراد العينة((.107انظر جدول
.)11
 -2/2قيمة زيارة األقارب:

أما زيارة األقارب وهي قيمة من القيم الدينية واالجتماعية واليت تقوم باحملافظة على الروابط االجتماعية فقد بلغت
نسبة األساتذة الذين يؤدون مثل هذه القيمة ( )/42.05أي ( )54أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107يف حني

بلغت نسبة األساتذة الذين ال يؤدون مثل هذه القيمة ( )/5.29أي ( )9أساتذة من جمموع أفراد العينة (، )107
يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يقومون بزيارة أقارهبم من حني آلخر ( )/49.53أي ( )53أستاذ من جمموع
أفراد العينة ( )107وهذا أمر ينبئ بالكثري(.انظر جدول رقم  ،)13وعليه بلغت نسبة رد الزيارة لدى األساتذة
( )/35.5أي ( )38أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال يردون الزيارة
ألقارهبم ( )/8.4أي ( )9أساتذة من جمموع أفراد العينة (،)107أما نسبة األساتذة الذين يزورون أقارهبم من حني
آلخر فقد بلغت نسبة ذلك ( )/56.1أي ( )60أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107
واملالحظ أن هذا التذبذب يرجع يف األساس إىل احلاالت النفسية اليت يعاين منها اجملتمع اجلزائري ومن هذه العقد
النفسية.
 -3/2حالة االرتباك والبعد عن الناس يف املناسبات:

وهذه احلالة تكونت إثر ( )25سنة إثر األحداث اليت عاىن منها الشعب اجلزائري إثر أحداث التسعينيات اليت
اكتسحت اجملتمع اجلزائري  ،حيث أصبح اجملتمع اجلزائري يعاين الكثري من املشاكل والعقد النفسية كالعزلة واالنطواء
واخلوف والقلق...بل إن هناك تذبذب يف شخصية الفرد اجلزائري جراء تلك األحداث ،حيث عربت فهة من األساتذة
بلغت نسبتها ()/16.82أي ( )18أستاذ من جمموع أفراد العينة أهنا تفضل االبتعاد عن الناس  ،يف حني بلغت
نسبة األساتذة الذين يفضلون االندماج مع الناس ( )/61.68أي ( )66من جمموع أفراد العينة ( )107أما
األساتذة الذين يفضلون االبتعاد عن الناس من حني آلخر فقد بلغ نسبتهم ( )/21.49أي ( )23أستاذ من جمموع
أفراد العينة .
أما حالة االرتباك عند االنصراف من بني الناس فقد عربت نسبة ( )/21.5أي ( )23أستاذ أهنا تشعر بذلك ،يف
حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال يشعرون بذلك ( )/43أي ( )46أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ، )107أما
األساتذة الذين يشعرون من حني آلخر حبالة االرتباك أثناء االنصراف من بني الناس فقد بلغت ( )/35.5أي ()38
أستاذ من جمموع أفراد العينة ((.)107أنظر اجلدول  )14وهي نسبة كبرية تبني التذبذب يف شخصية الفرد اجلزائري
وعدم قدرته على التكيف مع البيهة االجتماعية (األسرة).
 -4/2الشعور بالسعادة والرضا يف احلياة األسرية:

من جهة أخرى تشعر نسبة من األساتذة بالسعادة والرضا يف حياهتا األسرية بلغت ( )/74.8وعليه فهي ال تبايل
بنقد أفراد األسرة والشعور بالتعاسة حيث بلغت نسبة ذلك ( )/66.35أي ( )71أستاذ من جمموع أفراد العينة
( ،)107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال يشعرون بالسعادة والرضا عن احلياة األسرية ( )/5.6أي ()6
أساتذة من جمموع أفراد العينة ( ،)107وهلذا فهي تتعرض وتتأثر لنقد أفراد األسرة والشعور بالتعاسة حيث بلغت
نسبة ذلك ( )/8.41إي ( )9أساتذة من جمموع أفراد العينة ( )107وعليه فهم ال يبالون باالنتقاد من طرف أفراد

األسرة أم ال  ،حيث بلغت نسبة ذلك ( )/25.23أي ( )27أستاذ من جمموع أفراد العينة ((.)107أنظر جدول
)15
 -5/2قيمة احلب يف املنزل:

احلب من أمسى القيم االجتماعية اليت تساهم يف صريورة وكينونة وبينونة اجملتمعات ولواله ملا عشنا يف هذا العامل
اململوء بالفنت  ،وعليه امجع أفراد العينة على أن قيمة احلب متوفرة يف املنزل حيث بلغت نسبة ذلك ( )/65.42أي
( )70أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ،)107أما فهة األساتذة الذين ينتقصون إىل مثل هذه القيمة فقد بلغت نسبة
ذلك ( )/12.14أي ( ) 13أستاذ من جمموع أفراد العينة  ،يف حني ترى فهة أخرى من األساتذة أن نقص احلب يف
املنزل قد يكون من حني آلخر حيث بلغت نسبة ذلك ( )/42.22أي ( )24أستاذ من جمموع أفراد
العينة(.)107
 -6/2قيمة التعاطف والتفاهم يف األسرة:

وعليه تزداد قيمة التعاطف والفهم بني أفراد األسرة الواحدة بزيادة قيمة احلب فيما بينهم  ،حيث بلغت نسبة هذا
التعاطف والفهم ( )/52.3أي ( ) 56أستاذ من جمموع أفراد العينة يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال حيسون
بالتعاطف والفهم يف األسرة ( )/7.5أي ( )8أساتذة من جمموع أفراد العينة ( )107أما األساتذة الذين يشعرون
بقيمة التعاطف والفهم بني أفراد األسرة الواحدة من حني آلخر فقد بلغت نسبة ذلك ( )/40.2أي ( )43أستاذ
من جمموع أفراد العينة ((.)107جدول رقم .)16
 -7/2قيمة االنسجام والتوافق يف األسرة::

واملالحظ أن هناك نوع من التوافق واالنسجام بني أفراد األسرة حيث أمجع أفراد األسرة ونسبتهم ( )/66.4أي
( )71أستاذ بوجود نوع من االنسجام والتوافق يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال يؤمنون بوجود هذا النوع من
التوافق واالنسجام ( )/6.5أي ( )7أساتذة من جمموع أفراد العينة (، )107يف حني ترى فهة أخرى من األساتذة أن
االنسجام والتوافق يسود األسرة من حني آلخر حيث بلغت نسبة ذلك ( )/27.1أي ( )29أستاذ من جمموع أفراد
العينة ،حيث يرجع هذا الضعف يف االنسجام وعدم التوافق يف نظرهم إىل أتفه األسباب حيث بلغت نسبة ذلك
( )/19.62أي ( ) 21أستاذ من جمموع أفراد العينة ،أما فهة األساتذة الذين ال يؤمنون بوجود ضعف يف االنسجام
وعدم التوافق ألتفه األسباب بني أفراد األسرة حيث بلغت نسبة ذلك ( )/43.92أي ( )47أستاذ من جمموع أفراد
العينة ( ،)107لكن فهة أخرى من األساتذة ترى بأن هذا الضعف يف االنسجام وعدم التوافق قد يكون وحيدث من
حني آلخر حيث بلغت نسبة هؤالء األساتذة ( )/36.44أي ( )39أستاذ من جمموع أفراد العينة ((.)107أنظر
جدول رقم ()17
 -8/2قيمة الصالة:

الصالة من القيم اإلسالمية اليت تعلمنا كيف نوحد الصفوف بل هي أساس العقيدة اإلسالمية ،والصالة هي مظهر
من مظاهر العمل اجلماعي يف اجملتمع اجلزائري  ،واملالحظ من خالل اجلدول رقم ( )18أن نسبة األساتذة الذين

يؤدون الصالة يف املسجد بلغت ( )/13.08أي ( )14أستاذ فقط من جمموع أفراد العينة (،)107يف حني بلغت
نسبة األساتذة الذين ال يؤدون الصالة يف املسجد ( )/46.72أي ( )50أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ،)107أما
الذين يؤدون الصالة يف املسجد من حني آلخر فقد بلغت ( )/39.25أي ( )42أستاذ من جمموع أفراد
العينة(،)107وهذا له ما يربره  ،أما صالة اجلمعة فقد بلغت نسبة األساتذة الذين يؤدوهنا يف املسجد ( )/46.7أي
( )50أستاذ من جمموع أفراد العينة (، )107أما األساتذة الذين ال يؤدون مثل هذه العبادة فقد بلغت نسبتهم
( )/43.9أي ( )47أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ،)107أما فهة األساتذة الذين يؤدون مثل هذه العبادة من
حني آلخر فقد بلغت نسبتهم ( )/8.4أي ( )9أساتذة من جمموع أفراد العينة ( ،)107يف حني فضل أستاذ واحد
عدم اإلجابة حيث بلغت نسبة ذلك (.)/0.93
 -9/2قيمة املرح وعالقته بتنظيم الرحالت العائلية يف العطل:

قد يكون مفهوم املرح غامضا نوعا ما للكثري من الناس فهو حالة نفسية يشعر هبا اإلنسان حينما يقوم بأعمال ما
وحيقق أهداف ما واملرح قرين اللعب والرتويح عن النفس فال علة فيه فقد قال رسول هللا عليه الصالة والسالم ":روحوا
على أنفسكم ولو ساعة"..لذا فقد عربت نسبة من األساتذة ( )/28.02أي ( )30أستاذ من جمموع أفراد العينة
فقط ( )107على أهنم ال حيبون املرح،يف حني عربت نسبة ( )/33.64أي ( )36أستاذ من جمموع أفراد العينة
على أهنم ال حيبون املرح  ،يف حني أحجمت فهة من األساتذة بلغت نسبتها( )/38.33أي ( )41أستاذ من جمموع
العينة ( ، )107وهذا يبني عدم فهم أفراد العينة ملفهوم املرح والرتويح عن النفس  ،ورمبا هناك مشاكل وأسباب أخرى
تعيق أفراد العينة على املرح والرتويح عن النفس ،أما تنظيم الرحالت العائلية يف العطل فقد بلغت نسبة األساتذة الذين
عربوا عن تنظيم رحالت يف العطل ( )/60.7أي ( )65أستاذ من جمموع أفراد العينة (، )107أما األساتذة الذين
مل ينظموا مثل هذه الرحالت يف العطل فقد بلغت نسبتهم ( )/3.7أي ( )4أساتذة من جمموع أفراد العينة ()107
،أما فهة األساتذة الذين تسنح هلم الفرصة من حني آلخر فقد بلغت نسبتهم ( )/35.5أي ( )38أستاذ من جمموع
أفراد العينة ((.)107أنظر اجلدول رقم )19

ثالثا -/العمل اجلماعي وبناء فرق العمل يف املؤسسة التعليمية:
املالحظ اليوم أن معظم الدول وخاصة الدول الكربى واملتطورة تسعى اليوم على حتسني إنتاجها  ،فهي تسعى بكل
الوسائل واإلمكانات إىل توحيد جهودها وذلك بالنهوض باقتصادها  ،ففي هناية القرن العشرين أدركت هذه الدول أن
النهوض باالقتصاد يقتضي االهتمام بالعنصر البشري الذي يعترب رأس مال بل طاقة متجددة تقف أمامها كل املتغريات
واملؤشرات واالهتمام به هو السبيل الوحيد لبقاء واستمرارية احلياة بالنسبة للفرد واجملتمع .
فعمدت إىل استغالل كل الوسائل التكنولوجية املتطورة وإىل تطبيق كل النماذج والنظريات احلديثة للرفع باإلنتاج إىل
أ قصى حد ممكن ،فظهرت نظرية اإلدارة العلمية ومدرسة العالقات اإلنسانية كما فهرت نظريات النسق االجتماعي
(نظريات احلوافز) وأخريا فهرت نظرية غدارة اجلودة الشاملة كأحدث نظرية هتتم بتطوير وحتسني إنتاجية العمل

باستغالل كل الطاقات البشرية وإىل توفري البيهة املادية والفيزيقية من جهة والبيهة االجتماعية من جهة أخرى وإىل وضع
شبكات اتصالية قوية لتوحيد الفهم لدى أطراف العملية الرتبوية ،كما تقوم على وضع إسرتاتيجيات لتحسني مستوى
األداء واإلنتاج لدى أفراد املؤسسة الرتبوية .
واملؤسسة التعليمية يف اجلزائر من بني املؤسسات اليت تسعى الدولة إىل حتسني أدائها وإنتاجيتها ،حيث قامت الدولة
يف جمال الرتبية والتعليم بالعديد من اإلصالحات منذ سنة  2003يف جمال اإلدارة واملنامجنت ويف جمال البيداغوجية
والتكوين والتدريب وحىت يف جمال اخلدمات االجتماعية يف املؤسسة .
والعمل اجلماعي املؤسس كأسلوب حديث وكخيار تبنته الدولة يف إطار ما يسمى مبشروع املؤسسة أو املصلحة يهدف
إىل رفع روح اجلماعة لدى أطراف العملية الرتبوية يف املؤسسة التعليمية فالعمل اجلماعي هو أسلوب أو أداة حتليلية
اهلدف منها القضاء على كل االختالالت واملشكالت اليت تتعرض هلا املؤسسة التعليمية  ،وعليه أمجع معظم أفراد
العينة ونسبتهم( )/90.65أي ( )97أستاذ من جمموع أفراد العينة( )107يرون بأن ضعف إنتاجية العمل يف
املؤسسة التعليمية يرجع يف األساس إىل غياب الرؤية املوحدة ألطراف العملية الرتبوية،أي العمل وفق إسرتاتيجية موحدة
وهو سبب ضعف النتائج (املردود الدراسي) ،وعليه فالعمل اجلماعي كأسلوب وكأداة حتليلية ال ميكن أن يكون إال إذا
توحدت الرؤية وخلصت النوايا لدى أطراف العملية التعليمية ،أما فهة األساتذة الذين ال يرون بأن ضعف النتائج يرجع
يف األساس إىل غياب الرؤية املوحدة فقد بلغت نسبتهم ( )/2.80أي ( )3أساتذة من جمموع أفراد العينة (،)107
يف حني ترى فهة أخرى من األساتذة أن غياب الرؤية املوحدة ميكن أن يكون سبب يف ضعف النتائج الدراسية ،وعليه
فاألساتذة يقرون بالدور الذي يلعبه العمل اجلماعي يف حتسني املردود الدراسي يف املؤسسة التعليمية،حيث بلغت نسبة
ذلك ( )/71أي ( )76أستاذ من جمموع أفراد العينة (،)107أما األساتذة الذين يرون بأن العمل اجلماعي ليس له
دور يف حتسني املردود الدراسي فقد بلغت نسبتهم ( )/9.3أي ( )10أساتذة من جمموع أفراد العينة ( ، )107يف
حني ترى فهة أخرى من األساتذة أن العمل اجلماعي املؤسس قد يكون من حني آلخر عامل من عوامل حتسني املردود
الدراسي حيث بلغت نسبة ذلك ( )/19.6أي ( )21أساتذة من جمموع أفراد العينة ((.)107انظر اجلدول رقم
)20

رابعا -/معوقات العمل اجلماعي يف املؤسسة التعليمية:
يرجع معظم األساتذة عدم فاعلية أسلوب العمل اجلماعي إىل العديد من املعوقات منها ضعف اإلدارة وعجزها عن
حتمل مسهولياهتا ،حيث بلغت نسبة األساتذة الذين يؤمنون بوجود عوائق تعيق تطبيق أسلوب العمل اجلماعي يف
الثانوية ( )/83.17أي ( )89أستاذ من جمموع أفراد العينة ()107ومرد ذلك يف نظرهم إىل:
 التسيب والالمباالة حيث بلغت نسبة األساتذة ( )/30.80أي ( )33أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107 أسلوب التسيري املستبد حيث بلغت نسبة األساتذة ( )/29.90أي ( )32أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107 -االكتظاظ حيث بلغت نسبة األساتذة ( )/14.95أي ( )/16أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107

 كما ترى فهة أخرى من األساتذة بلغت نسبتها ( )/9.34أي ( )10أساتذة من جمموع أفراد العينة( )107أن هناكأسباب أخرى ميكن أن تعيق تطبيق أسلوب العمل اجلماعي يف املؤسسة التعليمية كاملشكالت مع اإلدارة والتالميذ
والربامج التعليمية واحلجم الساعي ...اخل(.أنظر جدول ()21

خامسا– العمل اجلماعي وبناء فرق العمل يف املؤسسة التعليمية:
من املفروض أن بناء فريق العمل يبدأ من تعيني مدير املؤسسة التعليمية وكلما كان مدير املؤسسة ذو كفاءة عالية
وخربة كبرية يف ميدان الرتبية والتعليم كلما كانت له القدرة على اختيار فريق عمل يسهر على حل مشكالت املؤسسة
وحماولة الرفع من أدائها وإنتاجيتها ،فالعمل اجلماعي املبين على إسرتاتيجية فرق العمل يعترب من املبادئ األساسية اليت
تركز عليها فلسفة إدارة اجلودة الشاملة باعتبارها أداة فعالة لزيادة مشاركة أولياء األمور وأعضاء اجملتمع احمللي واملدرسي
يف العملية التعليمية لإلشراف على األنشطة والربامج الدراسية املختلفة ودراسة املشكالت اليت تواجه األداء املدرسي
واملساعدة يف ‘اقرتاح ودعم احللول ملواجهتها وهلذا كان بناء فرق العمل حيقق العديد من الفوائد اليت تتمثل يف

 -1/5دعم العالقة بني املدرسة واجملتمع:
فإشراك أولياء األمور وأعضاء اجملتمع احمللي يف فرق العمل باملدرسة يساهم بشكل فعال يف عرض صورة واضحة عن
طبيعة األداء املدرسي ودور املدرسة يف حل املشكالت الطالبية والبيهية ،واخلدمات الرتبوية والثقافية واالجتماعية اليت
تؤديها املدرسة للمجتمع احمللي باعتبارها مركز ثقايف تربوي)1(.

 -2/5تدعيم العالقات اإلنسانية بني العاملني باملدرسة:
يؤدي بناء فرق العمل يف املؤسسة إىل زيادة التفاعل االجتماعي وتنمية العالقات اإلنسانية مما يؤدي إىل رفع الروح
املعنوية لألفراد الفاعلني باملدرسة وتعزيز مستوى رضاهم الوفيفي واألخالقي ،حيث أهنا متنحهم الفرصة حلل مشكالت
األداء معا،مما ينعكس بصورة إجيابية على حتسني األداء املدرسي)2(.
ــــــــــــ
( -)1أمحد إمساعيل دحي:إدارة بنية التعليم والتعلم(النظرية واملمارسة يف الفصل واملدرسة)دار الفكر
العريب،القاهرة.319: ،2000،
( -)2أمحد إبراهيم أمحد:اإلدارة الرتبوية واإلشراف الفين (بني النظرية والتطبيق)،دار الفكر العريب ،القاهرة.151: ،1999،

 -3/5اختاذ القرارات املدرسية املناسبة:
فبناء فرق العمل توفر فرصة قوية ملشاركة مجيع األعضاء يف صناعة القرار الفعال بسبب تعدد الرؤى ووضوحها ،
وتبادل الرأي بني أعضاء الفريق( )3كما أن االتصال الفعال بني أعضاء الفريق يساعد على بناء قاعدة معلومات
عريضة تقود إىل حتديد املشكلة وطرح البدائل واختيار أفضل البدائل ملواجهة املشكلة)4(.

 -4/5إكساب الطالب والتالميذ العديد من القيم اجملتمعية واملهارات احلياتية:
فإشراك الطالب والتالميذ يف فرق العمل املدرسية يكسبهم العديد من القيم اجملتمعية واملهارات احلياتية ،مثل احرتام
الوقت واحرتام اآلخرين وتقدير الرأي اآلخر والضبط االجتماعي وزيادة وعيهم باملشكالت البيهية وتنمية قدرهتم على
حتمل املسهولية وتنمية مهارات القيادة واالبتكار لديهم واحرتام التقاليد السائدة يف اجملتمع)5(.
واملالحظ أن معظم األساتذة قد امجعوا على أن فريق العمل ضروري يف املؤسسة التعليمية،حيث بلغت نسبة ذلك
( )/88.78أي ( )95أستاذ من جمموع أفراد العينة (،)107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يرون بعدم ضرورة
فرق العمل باملؤسسة التعليمية ( )/1.88أي ( )2من جمموع أفراد العينة(.)107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين
أقروا بضرورة وجود فرق العمل من حني آلخر ( )/9.34أي ( )10أساتذة من جمموع أفراد العينة (.)107
وترجع أمهية فرق العمل يف املؤسسة التعليمية يف نظر األساتذة إىل ما يلي:

أ -حل املشكالت:حيث بلغت نسبة األساتذة الذين عربوا عن ذلك ()/42.99أي ( )46أستاذ من جمموع
أفراد العينة (.)107
ب-

حتسني النتائج املدرسية:حيث بلغت نسبة األساتذة الذين عربوا عن ذلك ( )/39.25أي ( )42أستاذ من

جمموع أفراد العينة((.107جدول رقم )22

ةةةةةةةةةةةةةة
(-)3أمحد إبراهيم امحد:اإلدارة املدرسية يف األلفية الثالثة .مكتبة املعارف احلديثة.اإلسكندرية.163: .2002.
(-)4أمحد إبراهيم أمحد:اإلدارة الرتبوية واإلشراف الفين:مرجع سبق ذكره.151: ،

(-)5عديل سليمان:الوفيفة االجتماعية للمدرسة:دار الفكر العريب،القاهرة.90: ،1999،
ت-

ط:حيث بلغت نسبة األساتذة الذين عربوا عن ذلك ( )/9.34أي ( )10أساتذة من
جمرد فريق عمل فق ّ

جمموع أفراد العينة(.)107
ث-

أما األساتذة الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/7.47أي ( )8أساتذة من جمموع أفراد

العينة (.)107

ج -يف حني يرى أستاذ واحد من جمموع أفراد العينة بأن هناك أسباب أخرى قد تدخل يف اهتمامات هذا
الفريق،حيث بلغت نسبة ذلك ((.)/0.9جدول رقم )22
وعليه ولزيادة فعالية هذه الفرق وتعزيزها من حيث اجلودة،ولكوهنا أيضا تيسر تبادل املعلومات واألفكار وتبين الثقة
بني العاملني ،وحتسن االتصال داخل اإلدارة ال بد من :
 -/1محالت إلثارة الوعي باجلودة:وهتدف محالت الوعي هذه إىل لفت انتباه العاملني وجعلهم يدركون أمهية فرق
العمل يف املنظمة ،ومحالت الوعي هذه قد تتخذ شكل مباحثات وأفالم فيديو ونشرات وكتيبات  ،وينبغي أن تؤكد
هذه احلمالت على عدة جوانب مثل( مفهوم العمل اجلماعي –املكاسب بالنسبة ألداء العمل الفردي(املكاسب
للمنظمة) -دور الفرد يف صنع جناح فريق العمل ).
 -/2تنظيم دورات تدريبية:إلمداد العاملني باملهارات واملعرفة األساسية للعمل كفريق ،مبا يزيد من املسامهة اإلجيابية
للعاملني كأعضاء  ،وجيب أن تركز دورات التدريب على مهارات(القيادة -حتديد األهداف واألنشطة-مهارات
االتصال-أساليب حل املشكالت).
 -/3انتشار كيانات للعمل اجلماعي:تقوم اإلدارة بتشكيل فرق عمل متعددة يكون أفراد اإلدارة أعضاء فيها ،مبا
ميكن العاملني أن يقدموا أفكارهم واقرتاحاهتم املتعلقة بتطوير األداء مباشرة إىل اإلدارة.
 -/4تفويض السلطة:يساعد تفويض السلطة على حتقيق نتائج متميزة ألداء فريق العمل ،نظرا ألهنم يعملون حبرية
فإن تفويض السلطة جيعلهم أكثر إبداعية وأسرع يف حل املشكالت.
 -/5تقدير وإعطاء احلوافز :ينبغي تقدير فرق العمل الناجحة عن طريق اإلدارة ألن هذا التقدير جيعل العاملني
أكثر دافعية وأكثر التزاما جتاه فرق العمل .
وترتكز إسرتاتيجية تشكيل فرق العمل على عامل القيادة التفاعلية اليت تضمن تفادي بعض األمور داخل الفريق
،كالصراع أو الفوضى ،وفهور اجتاهات جديدة يف األدوار القيادية داخل فريق العمل كما يلي(:)1
 دور املنظر:وهو من حيمس الفريق ويبتكر احللول للمشاكل. دور املسيطر الكفء:وهو من يفتش ويطرح األفكار ذات الطبيعة املتحدية لقدرات أعضاء الفريق. دور الفاعل:وهو من يقوم باملهام احملددة يف الفريق. دور امليسر:وهو من يضع أهداف الفريق ويوجه الفريق إىل حتقيقها ،ويغرس االلتزام والثقة يف نفوس أعضاء الفريق ويديرالعالقات مع أعضاء البيهة احمللية ويعمل كمستشار دائم للفريق)2(.
ولقد أشار كل من (ريتشارد.ل-وويليامز)يف دراسة هلما إىل أن هناك سلوكيات تصدر عن القادة يف املدرسة تساعد يف تدعيم
األداء الفعال لفرق العمل وهي:
 -إنشاء بيهة لالتصاالت الصادقة والصرحية.

 مساعدة أعضاء الفريق يف فهم أمهية تعاوهنم. احلصول على التزام من كل عضو يف الفريق بالعمل كفريق. التأكيد على أن املهمة حتتاج إىل إجراءات لتنفيذها. أن يكون بارعا يف صياغة حلول الوسط املناسبة عند فهور اختالفات داخل الفريق .ولنجاح بناء فريق العمل يف املؤسسة التعليمية ال بد من االعتماد على جمموعة من األسس واملبادئ:
أ -حتديد األهداف ووضوحها:ال بد من وجود أهداف لفريق العمل يلتف حوهلا مجيع األعضاء  ،ويبذلون أقصى جهدهم
وطاقاهتم لتحقيقها.
ب-

مبدأ التطوع :يقوم العمل اجلماعي على رغبة األعضاء الصادقة لالخنراط يف العمل والتطوع ،مبا يؤدي إىل

إحساس األعضاء باملسهولية والتحول من الشخصية االنفرادية إل الشخصية االجتماعية .
ت-

اإلميان بقيمة الفرد:وتعين قيام العمل بالفريق على أساس الشخصية املستقلة لكل عضو  ،وأنه ميكن أن يفكر

تفكريا صحيحا إذا أتيحت له الفرصة لذلك.
ث-

مبدأ التعاون :ويعين قيام عمل الفريق على التعاون الفعال بني اإلدارة واملدرسة واملعلمني واألخصائيني

واإلداريني والطالب وغريهم من أعضاء الفريق من فهات اجملتمع املدرسي األخرى.
ج -مبدأ الثقة:ونعين به قيام العمل داخل الفريق على أساس الثقة املتبادلة بني األعضاء،ألن وجود الثقة بني األعضاء
يساعد على تنمية مناخ إجيايب داخل املنظمة.
ح -مبدأ الدميقراطية:ونعين به إتاحة الفرصة لكل عضو بالفريق للتعبري عن نفسه وعن أدائه واإلميان بأن احلوار مع اآلخرين
هو أفضل سبيل التفاهم حول القضايا املطروحة)1(.
خ -مبدأ تفويض السلطة:ويرتكز هذا املبدأ على منح مدير املؤسسة بعض السلطات ألعضاء الفريق مبا يساعدهم على أداء
املهام واملسهوليات اليت حتقق أهداف الفريق  ،ويف نفس الوقت تعطيهم حرية التفكري والتصرف يف وضع اخلطط
وتنفيذها بعيدا عن القيود والضغوط)2(.
و يف األخري يتضح أن إسرتاتيجية تشكيل فرق العمل تعترب أن الفريق عبارة عن مجاعة من العاملني باملدرسة وأولياء
األمور والطالب وأعضاء من اجملتمع احمللي ،توجد بينهم عالقات وأهداف وأدوار وقيم وقواعد سلوكية ومشاعر وأحاسيس ،
باإلضافة إىل الرغبة والنوايا الصادقة يف العمل والتفاعل  ،حيث تصبح إدارة الفريق إدارة ذاتية فهو حيدد أي (الفريق)
األهداف ويتخذ القرارات ويوزع املهام واألدوار وحيدد املسهوليات وحيل املشكالت  ،ويراقب نفسه ذاتيا ويصحح أعماله
بنفسه  ،وبالتايل فهي فرق مستقلة نسبيا تتحرك ذاتيا .

سادسا -/مظاهر العمل اجلماعي يف املؤسسة التعليمية:

تتعدد مظاهر العمل اجلماعي يف املؤسسة التعليمية بتعدد النشاطات املوجودة هبا ،كالنشاطات الرتبوية والثقافية والرياضية
..إخل حيث حتدد الوصاية مجلة هذه النشاطات وفق مناشري وعمليات تقنية مقننة ومن هذه املظاهر ما يلي:
 -1/5االجتماعات والندوات وامللتقيات:
تلعب االجتماعات والندوات وامللتقيات دور فعال يف تنمية روح اجلماعة لدى أطراف العملية الرتبوية ،بل إهنا توحد الصف
وتزيل سوء التفاهم واالختالف ،كما أهنا توحد الرؤية يف قضايا املؤسسة التعليمية وتوحد قراراهتا لبلوغ األهداف املسطرة،
فاالجتماعات ألتنسيقي بني أعضاء الفريق اإلداري تقوم بتحديد املهام وتوزيعها على املوففني يف الثانوية ،كما يساهم االجتماع
ألتنسيقي يف تكوين اإلطارات وتبادل املعارف واخلربات  ،فهو يقوي شبكة االتصاالت داخل املؤسسة  ،وتعاجل فيه العديد من
املشكالت اخلاصة بالتالميذ أو األساتذة أو املوففني .
أما النقاش بني الفريق اإلداري والفريق الرتبوي فهو ضروري لتقييم وحتسني النتائج املدرسية وحل املشكالت املطروحة يف املؤسسة
سواء كانت هذه املشكالت بني التالميذ فيما بينهم أو األساتذة فيما بينهم ،أو بني األساتذة والتالميذ أو بني اإلدارة واألساتذة
أو اإلدارة والتالميذ ،فالنقاش التفاعلي بني أطراف العملية التعليمية،يزيل كما قلنا كل التباس أو غموض وسوء فهم ،لذا فقد
أمجع معظم األساتذة ونسبتهم ( )/78.5أي ( )84من جمموع أفراد العينة (،)107على ضرورة النقاش بني الفريق اإلداري
والفريق الرتبوي،أما األساتذة الذين ال يرون ضرورة هلذا التفاعل والنقاش فقد بلغت نسبة ذلك( )/5.60أي ()6أساتذة من
جمموع أفراد العينة (،)107يف حني ترى جمموعة أخرى من األساتذة ضرورة النقاش بني الفريق اإلداري والفريق الرتبوي من حني
آلخر ،حيث بلغت نسبة ذلك()/15.88أي ()95أستاذ من جمموع أفراد العينة((.)107جدول رقم )24
أما دور هذه الندوات وامللتقيات واالجتماعات فقد أمجع معظم أفراد العينة على ضرورة املشاركة فيها،حيث بلغت نسبة
ذلك()/88.8أي ( )95أستاذ من جمموع أفراد العينة ( ،)107يف حني يرى ( )4أساتذة أي بنسبة( )/3.7أن املشاركة يف
الندوات وامللتقيات واالجتماعات غري ضرورية لعدم فعاليتها ،أما األساتذة الذين يرون أن املشاركة يف الندوات وامللتقيات قد
تكون ضرورية لألستاذ ،خاصة األستاذ اجلديد (املرتبص) الذي حيتاج إىل تكوين واالستفادة من خربات األساتذة الرئيسيني أو
مسهويل املواد أو األساتذة املكونني  ،،وعليه تعمل جمالس التعليم يف بعض املؤسسات التعليمية الناجحة دور كبري يف تكوين
ورسكلة األستاذ ،حيث بلغت نسبة ذلك ( )/7.5أي ( )8أساتذة من جمموع أفراد العينة(( .)107جدول رقم )24
ولذلك تقوم الوصاية بتزويد كل املؤسسات التعليمية باملناشري الالزمة حول خمتلف العمليات الرتبوية والبيداغوجية اليت حتتاج
إليها املؤسسة التعليمية ،حيث تقوم اإلدارة بعقد خمتلف االجتماعات ووضع برامج وملتقيات وندوات على مستوى العام
الدراسي ،لكل األساتذة واملستخدمني يف املؤسسات التعليمية.

سابعا -/دور األولياء يف العملية الرتبوية:

يعترب الويل من أهم أطراف املعادلة الرتبوية والتعليمية ملا ال و هو يساهم إىل حد بعيد يف بناء األجيال،فهو يسهل العملية
الرتبوية والتعليمية لألستاذ ،حيث يقوم بتلقني التلميذ كل املبادئ والقيم اليت جتعل العالقة بني التلميذ واألستاذ عالقة تفاعلية
يسودها االحرتام والتعاون ،وهلذا قننت اهليهة الوصية هذه العالقة بإطار أو مرجع يسمى "جبمعية أولياء التالميذ
أو(األمور)،حيث تساهم هذه اجلمعية يف صنع قرارات املؤسسة وإىل إثراء املؤسسة بكل النشاطات مهما كان نوعها تربوية أو
ثقافية أو رياضية وهلذا أمجع أفراد العينة على أنه يوجد نوع من التفاعل والتواصل بني أولياء األمور يف املؤسسة التعليمية ،حيث
بلغت نسبة ذلك ()/70.09أي ( )75أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يرون يف
هذا التفاعل بأنه غري موجود وغري فعال ( )/6.5أي ( )7أساتذة من جمموع أفراد العينة( )107ورمبا يرجع ذلك إىل التسيب
والالمباالة من طرف أولياء األمور أو الظروف االجتماعية اليت يعانيها الويل ،أما فهة األساتذة الذين يرون بوجود نوع من
التفاعل من حني آلخر فقد بلغت نسبة ذلك ( )/23.36أي ( )25أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107خاصة فيما خيص
مشاكل التالميذ وضعف مستواهم ألتحصيلي  ،وهلذا ال بد من التواصل والتفاعل بني املؤسسة التعليمية واألسرة من أجل صنع
قرارات أبنائهم ومعرفة مشاكل متدرسهم ،فالغيابات والعنف واملخدرات مثال تؤثر تأثريا كبريا يف املسار الدراسي للتلميذ ،كما أن
املشاكل العائلية واألسرية قد تكون عائقا للتالميذ أثناء مسارهم الدراسي خاصة إذا كانت املؤسسة تفتقد إىل املعلومات
والبيانات حول ماضي التالميذ وخرباهتم(.جدول رقم )23
وهلذا جلأت الوصاية إىل تقنني هذه العالقة بني الويل واملؤسسة التعليمية ،حيث يوجد لكل مؤسسة تعليمية مجعية جتتمع يف
كل دخول مدرسي مببادرة من مدير املؤسسة التعليمية ،حيث يقدم املدير حصيلة النتائج احملصل عليها واملشاكل اليت تعرتض
حتسني املردود الدراسي ،ولقد أمجع أفراد العينة ونسبتهم ( )/81.3أي ( )87أستاذ من جمموع أفراد العينة ،على أن مجعية
أولياء التالميذ ال ميكن أن تكون طرفا يف حتسني النتائج املدرسية ،وهذا يبني أحد األمرين إما أن الويل غائب و ال يتابع متدرس
أبنائه ،أو أن اإلدارة املدرسية ال تقوم بدورها املنوط هبا  ،يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يرون بأن مجعية أولياء التالميذ
ميكن أن تكون طرفا فعاال يف حتسني النتائج املدرسية ( )/8.4أي ( )9أساتذة من جمموع أفراد العينة (،)107وهذه نسبة
قليلة مقارنة بنسبة األساتذة الذين ال يرون بأن مجعية أولياء التالميذ ال ميكن أن تكون طرفا يف عملية حتسني النتائج  ،أما نسبة
األساتذة الذين يعتقدون بأن مجعية أولياء التالميذ حني آلخر (ضيف شرف يف املناسبات) فقد بلغت نسبة ذلك ()/10.3
أي ( )11أستاذ من جمموع أفراد العينة((.)107جدول رقم )23
فجمعية أولياء التالميذ قد تساعد يف حتسني النتائج وحل املشكالت اليت تتخبط فيها املؤسسة التعليمية ،كما ميكنها أن
تساهم يف كل النشاطات املدرسية املختلفة ،فالربط بني األسرة واملدرسة خيفف عن الويل واألستاذ املسهولية واحلمل الثقيل يف
معركة البناء والتشييد ،فإذا كان الويل هو سبب وجود هذا التلميذ فإن األستاذ هو سبب بقائه يف هذه احلياة  ،فإذا كان األب
يقد الطعام والشراب والكساء للطفل فإن املعلم يقدم له العلم واملعرفة وهلذا فالعالقة إرتباطية إىل حد بعيد.

ثامنا -/دور النشاطات الرتبوية والثقافية والرياضية يف املؤسسة التعليمية:
النشاط املدرسي هو ذلك الربنامج الذي تنظمه املدرسة متكامال مع الربنامج التعليمي والذي يقبل عليه الطالب برغبة ويزاوله
مبيل تلقائي وحيقق أهدافا تربوية ،سواء ارتبطت هذه األهداف بتعليم املواد الدراسية باكتساب خربة أو مهارة ،أو اجتاه علمي أو
عملي داخل الفصل أو خارجه،أو يف أثناء اليوم الدراسي أو بعد االنتهاء من الدراسة على أن يؤدي إىل منو يف خربة املتعلم
ويعمل على تنمية هواياته وقدراته واالجتاهات الرتبوية واالجتماعية املرغوبة (عبد الوهاب .)1987
ويقتصر النشاط املدرسي يف املؤسسة التعليمية على بعض النشاطات اليت حتددها الوصاية كالنشاطات الرياضية
والثقافية(املناسبات الدينية والوطنية)وتكوين فرق املسرح واملوسيقى ،حيث تقوم املؤسسة بتنظيم ذلك وفق مناشري حتدد ذلك
،حيث يؤكد املنشور الوزاري رقم 275/واملؤرخ يف  1992/01/17واخلا

بإنشاء اجلمعيات الثقافية والرياضية املدرسية

على أمهية هذه اجلمعية يف تنمية املواهب واستعدادات التالميذ يف جماالت ثقافية متنوعة ،وتشجيعهم على البحث واالبتكار يف
ميادين خمتلفة،ولتحقيق هذه الغاية ال بد من إنشاء النوادي الثقافية والعلمية والفنية داخل املؤسسة ،يف إطار هذه اجلمعية وحث
اإلطارات التعليمية على تأطريها لبلوغ األهداف املنوطة هبا)1(.
واملالحظ من خالل استقراء النتائج أن النشاط املدرسي ال يؤدي إىل خلق جو مجاعي باملؤسسة التعليمية،حيث بلغت نسبة
األساتذة الذين صرحوا بذلك ( )/49.5أي ( )53أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين
يرون بأن النشاط املدرسي يؤدي إىل خلق جو مجاعي باملؤسسة التعليمية()/18.7أي ( )20أستاذ من جمموع أفراد
العينة(،)107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يرون أن النشاط املدرسي قد يؤدي من حني آلخر إىل خلق جو مجاعي
باملؤسسة التعليمية .
وعليه فإن نسبة مشاركة األساتذة يف مثل هذه النشاطات بلغت ()/83.17أي ( )89أستاذ من جمموع أفراد
العينة(،)107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال يشاركون يف مثل هذه النشاطات ( )/10.28أي ( )7أساتذة من
جمموع أفراد العينة()107نفي حني بلغت نسبة األساتذة الذين يشاركون يف هذه النشاطات من حني آلخر ()/6.54أي
( )7أساتذة من جمموع أفراد العينة(()107جدول رقم  )25وهذا التناقض بني املتغريين يوحي أن األستاذ ال حيب املشاركة
واالخنراط يف مثل هذه النشاطات هذا من جهة و من جهة أخرى ألن اإلدارة يرجع هلا الدور الفعال يف تفعيل مثل هذه
النشاطات ،فإن مل تقم اإلدارة هبذا الدور فإن األستاذ يركن إىل الكسل والالمباالة ،فاإلدارة احلديثة تعتمد على تفاعل اجلماعة
الرتبوية.

تاسعا -/اإلصالح الرتبوي من وجهة نظر األستاذ:

تعترب املشاركة يف الندوات وامللتقيات من مظاهر العمل اجلماعي بل هي أداة من أدوات اإلصالح الرتبوي ،إال أن نسبة
مشاركة األساتذة يف مثل هذه الندوات وامللتقيات ضهيلة جدا ،حيث بلغت نسبة األساتذة الذين يشاركون يف مثل هذه الندوات
وامللتقيات ( )/28.03أي ( )30أستاذ من جمموع أفراد العينة (،)107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال يشاركون يف
مثل هذه الندوات وامللتقيات ()/9.34أي ( )10أساتذة من جمموع أفراد العينة(،)107أما األساتذة الذين يشاركون يف
مثل هذه الندوات وامللتقيات من حني آلخر فقد بلغت ( )/62.61أي ( )67أستاذ من جمموع أفراد العينة( ،)107وال
نستغرب من ذلك ألن هذه الندوات وامللتقيات مفرغة من حمتواها وال تؤدي الدور التكويين املنوط هبا.
كما أن ضعف املؤطرين (أألساتذة املكونني واملفتشني)يف جمال التكوين والتدريب أثر تأثريا سلبيا على مثل هذه العمليات اليت
هتدف إىل اإلصالح وتكوين األستاذ يف جمال البيداغوجيا واملنامجنت ،حيث أمجع معظم أفراد العينة ونسبتهم ()/78.5أي
( )84أستاذ من جمموع أفراد العينة()107على أن اإلصالح ميكن أن يغري من ذهنيات األساتذة يف جمال الرتبية والتعليم
وتكسبهم مهارات وكفاءات جديدة ملواكبة التطورات احلديثة يف جمال الرتبية والتعليم ،إال أن هناك فهة أخرى من األساتذة ترى
عكس ذلك أي أنه ال ميكن إصالح املنظومة الرتبوية ؛حيث بلغت نسبة ذلك ()/5.6إي ( )6أساتذة من جمموع أفراد العينة
(،)107أما األساتذة الذين يرون أنه ميكن إصالح ما يفسده الغري فقد بلغت نسبة ذلك( )/15.9أي ( )17أستاذ من
جمموع أفراد العينة(()107أنظر اجلدول رقم .)26

الباب الثاين  -/العمل اجلماعي والعالقات اإلنسانية يف املؤسسة التعليمية:
أوال -/عالقة األستاذ باإلدارة:
متثل العالقات اإلنسانية أحد جماالت اإلدارة بل هي مدخل من املداخل الكربى اليت هتتم بالعنصر البشري داخل التنظيمات احلديثة ،ويرجع
الفضل يف االهتمام بالعالقات اإلنسانية يف جمال العمل واإلدارة إىل تلك الدراسات اليت قام هبا (التون مايو) يف الواليات املتحدة األمريكية،
وتعرف العالقات اإلنسانية بأهنا جمال من جماالت اإلدارة اليت تعىن باندماج األفراد يف موقف العمل بطريقة حتفزهم إىل العمل بأكرب إنتاجية مع
حتقيق التعاون ب ينهم وإشباع حاجاهتم االقتصادية والنفسية واالجتماعية ،و يذهب الدكتور حممد مصطفى زيدان على أن العالقات اإلنسانية القوية
ال ميكن أن تتكون مبجرد التحدث عنها وعن أمهيتها للمجموعة،أو عن طريق إصدار األوامر والنشرات بتكوينها ،ولكنها تبىن وتنمو عن طريق
العمل واحلياة مع أفراد أسرة املدرسة بطريقة هتيأ هبا الفر ملمارستها...ويضيف قائال ":إن العالقات اإلنسانية الطيبة هلا أثر كبري يف منو العملية

التعليمية ،حبيث تتحول إىل عملية إجياد وتكوين هلذه الرباعم اليت قدر لنا أن نقوم برتبيتها ،وتبدو أمهية العالقات اإلنسانية الطيبة يف العملية
التعليمية يف أهنا عملية بشرية يف جمتمع متطور يف حاجة إىل جهود مجيع أفراده.
وتتوقف طبيعة العالقات اإلنسانية داخل املؤسسة التعليمية على الدور الذي تؤديه يف املؤسسة التعليمية الذي جيب أن يكون متفتحا على
احمليط الداخلي واخلارجي بشكل واع جيعل املؤسسة التعليمية تتأثر وتتفاعل مع األمور اإلجيابية للمجتمع  ،باعتبارها اخللية األساسية بعد األسرة
لبناء اجملتمع بدورها يف حماولتها حلمايته  ،وذلك مبحاربة الظواهر السلبية واألمراض االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت يتخبط فيها اجملتمع ،إذ
هي مكلفة مبهمة تكوين املواطن الصاحل الذي ينزع إىل الكمال واالستمرارية .
وتشكل العالقات الرتبوية القائمة يف املؤسسات الرتبوية البوتقة اليت يتشكل فيها الكائن اإلنساين على حنو رمزي ،حيث جتسد هذه العالقات
شبكة من القيم واألفكار واملعايري الثقافية اليت حتدد نسيج العالقات والفعاليات اليت تربط الكائن اإلنساين مع العامل االجتماعي الذي يعيش فيه
،فاإلنسان طاقة نفسية قابلة للتشكل ويتم هذا التشكل يف سياق العالقات الرتبوية اليت تقوم على أسس سيكولوجية متنوعة ،فلكل عالقة تربوية
مضمونا سيكولوجيا حمددا  ،وبالتايل فإن البناء السيكولوجي للفرد مرهون إىل حد كبري باألنساق الرتبوية احمليطة به ومن هذا املنطلق تتحدد صورة

اهلوية مبضامينها النفسية واالجتماعية ،ألهنا رهينة مبعطيات العالقات والتفاعالت اليت حتيط باإلنسان يف بيهته االجتماعية  ،ومن هنا
تأيت أمهية البحث يف معطيات الصورة التفاعلية للحياة الرتبوية يف املدرسة واجملتمع)1(.
ــــــــــــــ ـ

( -)1د -حممد مصطفى زيدان  :دراسة سيكلوجية تربوية لتالميذ التعليم العام ،دار الشروق،جدة.16: ،1983،

فاملؤسسات الرتبوية تتكون من شبكة معقدة من العالقات االجتماعية والثقافية وهي بذلك تعكس منط احلياة االجتماعية
وطابعها ،وعلى هذا األساس ال ميكن هلذه املؤسسات تنفصل عن احلياة االجتماعية ألن احلياة االجتماعية تتغلغل يف داخلها
عالقات تربوية قائمة على منظومة من القيم واملفاهيم والتصورات االجتماعية اليت تتغلغل يف الواقع املدرسي وحتدد مساره)1(.
وتلعب العالقات اإلنسانية دور كبري يف تطبيق برامج العمل اجلماعي يف املؤسسات الرتبوية حيث متده بكل القيم واملعايري النابعة
من أصالة هذا اجملتمع ومن بني هذه القيم :

 -1قيمة العمل:
ال تعد قيمة العمل بالنسبة لألساتذة سوى مصدرا للرزق فقد امجع معظم أفراد العينة ونسبتهم ( )/41.12أي ()44
أستاذ من جمموع أفراد العينة ،أن قيمة العمل بالنسبة لديهم متثل مصدرا للرزق فقط،يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يرون
بأن قيمة العمل متثل حتسني للمركز االجتماعي ()/31.77أي ( )34أستاذ من جمموع أفراد العينة()107يف حني متثل قيمة
العمل بالنسبة لفهة أخرى مصدرا لكسب املهارة ( )/22.42أي ( )24أستاذ من جمموع أفراد العينة (،)107أما األساتذة
الذين أحجموا ‘ن اإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/4.57أي ( )5أساتذة من جمموع أفراد العينة(.)107

واملالحظ من خالل هذا الطرح أن األستاذ راض على اجملهود املبذول يف العمل فقد بلغت نسبة األساتذة الراضني عن اجملهود
املبذول أثناء العمل ( )/61.7أي ( )66أستاذ من جمموع أفراد العينة( )107يف حني بلغت نسبة األساتذة غري الراضني عن
اجملهود املبذول أثناء العمل ( )/4.7أي ( )5أساتذة من جمموع أفراد العينة ( .)107أما فهة األساتذة الذين هم راضني من
حني آلخر عن اجملهود املبذول يف العمل فقد بلغت ( )/33.6أي ( )36أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107أنظر جدول
رقم(( .)27أنظر جدول رقم )28

 -/2قيمة الرضا عن العمل :
الرضا هو حلة أو شعور نفسي ينتاب الفرد حينما يؤدي عمال ما أو تقييما ما،واملالحظ من خالل اجلدول رقم ()28أن
األستاذ راض عن اجملهود املبذول يف العمل حيث بلغت نسبة الرضا عن العمل ()/61.68أي ( )66أستاذ من جمموع أفراد
العينة (،)107يف حني بلغت نسبة األساتذة غري الراضني عن اجملهود املبذول يف العمل ()/4.67أي ( )5أساتذة من جمموع
أفراد العينة(،)107أما فهة األساتذة الذين يكونون راضني من حني آلخر فقد بلغت نسبتهم ( )/33.64أي ( )36أستاذ
من جمموع أفراد العينة( ،)107ورمبا يرجع هذا االضطراب يف اإلجابة إىل االعتبارات التالية:

أ-

األجر غري كاف:حيث بلغت نسبة ذلك ()/35.5أي ( )38أستاذ من جمموع أفراد العينة.

ب -الثانوية ال هتمين :حيث بلغت نسبة ذلك ( )/20.6أي ( )22استاذ من جمموع أفراد العينة (.)107
ت -ال جتازى عن عملك:حيث بلغت نسبة ذلك ( )/15أي ( )16أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107
ث -أما فهة األساتذة الذين يرون بأن هناك أسباب أخرى فقد بلغت ( )/14أي ( )15أستاذ من جمموع أفراد
العينة(.)107

ج-

يف حني أحجم عن اإلجابة ( )/15أي ( )16أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107

وقد أثبتت التجربة لدينا من خالل معايشتنا لألساتذة أن هذه األسباب قد تعرب عن جزء من احلقيقة فقط ،فرضا
األستاذ ينبع من تكوينه الشخصي وضمريه فهو يرى يف العمل قيمة أخالقية قبل أن يكون قيمة طبيعية ،فهو يعلم أن هللا
تعاىل جيازي عن العمل الصاحل إذا توفرت النية الصادقة ،فالظروف االجتماعية واملادية تؤثر على اجلانب النفسي لألستاذ
(والقاضي ال حيكم وهو جوعان)،وهلذا حيس األستاذ بتأنيب الضمري أثناء تقصريه يف أداء عمله ،حيث بلغت نسبة

األساتذة الذين يشعرون بتأنيب الضمري أثناء تأدية العمل ( )/86.91أي ( )93أستاذ من جمموع أفراد
العينة(،)107أما نسبة األساتذة الذين ال يشعرون بتأنيب الضمري أثناء تأدية العمل فقد بلغت ()/1.86أي ()2
أستاذين فقط من جمموع أفراد العينة(،)107أما فهة األساتذة الذين يشعرون بتأنيب الضمري أثناء تأدية العمل من حني
آلخر فقد بلغت ()/11.21أي ( )12أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107
ويرجع السبب يف عدم تأنيب الضمري أثناء تأدية العمل لدى هؤالء األساتذة إىل:
 غياب الوازع الديين:حيث بلغت نسبة ذلك ( )/46.7أي ( )50أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107 غياب الرقابة:حيث بلغت نسبة ذلك ( )/21.5أي ( )23أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107 عدم االهتمام :حيث بلغت نسبة األساتذة الذين يرون بأن عدم االهتمام من بني األسباب اليت تؤدي إىل عدم تأنيبالضمري أثناء التقصري يف العمل ( )/19.6أي ( )21أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107
 يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يرون بأن هناك أسباب أخرى تؤدي ‘ىل التقصري أثناء تأدية العمل ( )/12.1أي( )13أستاذ من جمموع أفراد العينة((.)107أنظر جدول رقم )29

 -3االتصاالت يف املؤسسة التعليمية:
يعترب االتصال عصبون املؤسسة التعليمية حيث يعرفه (تشارلز كيلي)"بأنه ذلك املكانيزم الذي من خالله توجد العالقات
اإلنسانية وتنمو وتتطور الرموز العقلية بواسطة وسائل نشر هذه الرموز عرب املكان واستمرارها عرب الزمان ،وهي تتضمن تعبريات
الوجه واإلمياءات واإلشارات ونغمات الصوت والكلمات والطباعة واخلطوط احلديدية والربق والتليفون وكل تلك التدابري اليت
تعمل بسرعة وكفاءة على قهر بعد الزمان واملكان (.)1
واالتصال هو أساس العالقات اإلنسانية وليس شيها قائما بذاته ميكن من خالله أن تتطور هذه العالقات وهو يشتمل الرموز
(صور وكلمات) واملعلومات واألفكار والتجارب )2(.واملالحظ من خالل استقراء النتائج أن األستاذ ليس له عالقة باملؤسسة
التعليمية أو ما حيدث فيها ،فقد أمجع معظم أفراد العينة ونسبتهم ()/71.96أي( )77أستاذ من جمموع افراد
العينة()107أهنم ليسوا على علم مبا حيدث يف األسباب يف ذلك إىل:
ـــــــــــ
( -)1د-حممد عودة:أساليب االتصال والتغري االجتماعي ،دار النهضة العربية،بريوت.7: ,1988،
(-)2فؤاد عبد املنعم فكري:االتصال الشخصي يف عصر تكنولوجيا االتصال ،عامل الكتب ،مصر.7: ،2002،

أن اإلدارة ال خترب األستاذ :حيث بلغت نسبة ذلك ( )/17.8أي ( )19أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107يف
حني بلغت نسبة عدم تبليغ األستاذ بكل ما هو جديد يف املؤسسة التعليمية ( )/8.4أي ( )9أساتذة من جمموع أفراد
العينة(،)107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يرون بأن اإلدارة ال تعقد اجتماعات ( )/7.5أي من جمموع أفراد
العينة( ،)107أما األساتذة الذين يرون بوجود أسباب أخرى فقد بلغت نسبة ذلك ( )/6.5أي ( )7أساتذة من
جمموع أفراد العينة ( ،)107أي وجود اهتمامات أخرى لألساتذة ،يف حني أحجمت فهة أخرى من األساتذة بلغت
نسبتها ( )/58.9أي ( )64أستاذ من جمموع أفراد العينة( )107وهذا أمر غريب يبني أن اإلدارة مازالت مل ترقى إىل
املستوى املطلوب وال تعتمد على أساليب حديثة كالوسائل التكنولوجية ومبدأ العالقات اإلنسانية اليت تقوم على
ديناميكية اجلماعة(التفاعل).
وعليه يبقى األستاذ راضي عن الوضعية اليت هو عليها يف املؤسسة التعليمية اليت يعمل هبا ،حيث بلغت نسبة
األساتذة الذين هم راضني عن الوضعية اليت عم عليها ( )/61.68أي ( )66أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107يف
حني بلغت نسبة األساتذة الذين هم غري راضني على وضعية املؤسسة ( )/4.67أي ( )5أساتذة من جمموع أفراد
العينة(،)107أما األساتذة الذين هم راضني عن وضعية املؤسسة من حني آلخر فقد بلغت ( )/33.64أي ()36
أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107وهذا الركود بني األساتذة واإلدارة جعل األستاذ يركن إىل الراحة والدعة و ال
يطمح إىل أي نشاط يف املؤسسة قد حيفزه على حتسني مستواه وإخراجه من هذه الوضعية ،وهلذا جنده راضيا عن
اجملهود املبذول ،حيث بلغت نسبة ذلك ( )/51.4أي ( )585أستاذ من جمموع أفراد العينة (،)107أما األساتذة
الذين هم غري راضني عن هذا اجملهود فقد بلغت نسبة ذلك ( )/17.8أي ( )19أستاذ من جمموع أفراد
العينة(،)107يف حني ترى فهة أخرى من األساتذة أهنا من حني آلخر تكون راضية عن اجملهود املبذول أثناء العمل
حيث بلغت نسبة ذلك ()/30.8أي ( )33أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107وهلذا يشعر هؤالء األساتذة بتأنيب
الضمري أثناء تأدية عملهم ،حيث بلغت نسبة ذلك ()/86.9أي ( )93أستاذ من جمموع أفراد العينة()107نفي
حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال يشعرون بتأنيب الضمري ( )/1.9أي ( )2أستاذ من جمموع أفراد العينة (، )107
يف حني تشعر فهة أخرى من األساتذة بتأنيب الضمري من حني آلخر حيث بلغت نسبة ذلك ( )/11.2أي ()12
أستاذ من جمموع أفراد العينة((.)107أنظر جدول رقم .)31

 -4الثقافة التنظيمية يف املؤسسة التعليمية:
تعترب قيمتا العلم واالهتمام مبا حيدث يف املؤسسة التعليمية ضرورتان لتكوين ثقافة تنظيمية توطد العالقة بني األستاذ واإلدارة
،بل هبما يعرف األستاذ حقوقه وواجباته حيث تتوقف عليهما قوة العالقات داخل املؤسسة ،واملالحظ من خالل اجلدول رقم
( )34أن األستاذ ليس له علم مبا حيدث يف املؤسسة حيث بلغت نسبة ذلك ( )/72.89أي ( )78أستاذ من جمموع أفراد
العينة( )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين هلم علم مبا حيدث يف املؤسسة ( )/15.88أي ( )17أستاذ من جمموع

أفراد العينة(، )107أما األساتذة الذين هلم علم مبا حيدث يف املؤسسة من حني آلخر فقد بلغت نسبتهم ( )/11.21أي
( )12أستاذ من جمموع أفراد العينة( ،)107وهذا بالطبع يرجع إىل درجة االهتمام من طرف األستاذ ،حيث بلغت هذه الدرجة
نسبة ( )/74.76أي ( )80أستاذ من جمموع أفراد العينة( )107هلم اهتمام وثقافة تنظيمية مبا حيدث يف املؤسسة  ،ورمبا
يرجع السبب يف ذلك أن اإلدارة هي السبب يف عدم اهتمام األستاذ مبا حيدث يف املؤسسة (قلة االجتماعات واللقاءات )...
أما األساتذة الذين ال يهمه ما حيدث يف املؤسسة فقد بلغت نسبة ذلك ( )/5.60أي ( )6أساتذة من جمموع أفراد العينة
( ،)107يف حني عربت فهة أخرى من األساتذة أهنا من حني آلخر هتتم مبا حيدث يف املؤسسة حيث بلغت نسبة ذلك
( )/19.62أي ( )21أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107
ومن خالل هذا الطرح يتبني أن عالقة األستاذ باإلدارة مازالت عالقة سطحية وعادية و ال ترقى إىل تلك العالقات القوية
والطيبة ،وعليه بلغت نسبة ذلك ( )/64.5أي ( )69أستاذ من جمموع أفراد العينة( ، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة
الذين عالقاهتم جيدة مع اإلدارة ( )29أي ( )31أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107أما نسبة العالقة السيهة بني األساتذة
واإلدارة فقد بلغت ( )/5.6أي ( )6أساتذة من جمموع أفراد العينة(،)107يف حني أحجم أستاذ واحد عن اإلجابة أي
( ، )/0.9وهبذه العالقة يقل والء األستاذ ملؤسسته حيث بلغت نسبة األساتذة الذين يفضلون تغيري املؤسسة يف حالة وجود
فر عمل أخرى ( )/65.42أي ( )70أستاذ من جمموع أفراد العينة(، )107أما األساتذة الذين ال يفضلون تغيري املؤسسة
يف حالة توفر فر عمل أخرى فقد بلغت نسبة ذلك ( )/33.64اي ( )36أستاذ من جمموع أفراد العينة (، )107يف حني
يرى أستاذ واحد فقط أنه من حني آلخر يفكر يف تغيري املؤسسة ((.)/0.9أنظر جدول رقم )35

 -/ 5طبيعة العالقات بالثانوية:
يعكس كل نظام تربوي مجلة الروابط االجتماعية للمجتمع الذي ينتمي إليه،ومن هذا املنطلق ميكن القول أن العالقات
الرتبوية السائدة يف املؤسسات التعليمية تأيت انعكاسا للروابط االجتماعية اليت تضرب جبذورها يف اجملتمع،فطبيعة العالقات
الرتبوية يف املؤسسة التعليمية وعمليات التفاعل الرتبوي أمر مرهون إىل حد كبري بإدراك اجلدل القائم بني املؤسسات الرتبوية
واحلياة االجتماعية  ،مبا تشتمل عليه هذه احلياة من أنظمة وأنساق وفعاليات اجتماعية واسعة التنوع ،فاملؤسسات الرتبوية كما
يرى (دوركا م) صورة مصغرة للمجتمع الكبري الذي أنتجها ،وهي بذلك حتمل خصائصه ومساته األساسية وبالتايل فإن وفائف
هذه األنظمة ال خترج عن كوهنا أداة اجملتمع يف االستمرار والدميومة وفقا لقوانني وجودها اخلاصة.
وتشكل العالقات الرتبوية حمتوى ومضمون التفاعل الرتبوي فالتفاعل يتم على أساس من العالقات الرتبوية القائمة،فالعالقة
الرتبوية هي جمموع الروابط االجتماعية والعاطفية والعلمية اليت تنشأ بني املعلمني واملتعلمني عرب مسارات خمتلفة ،وعليه تأخذ

العالقة الرتبوية أحد النمطني ،فإذا كانت املؤسسة التعليمية تشكل نظاما يؤدي وفائف تربوية حمددة فإن درجة التفاعل الرتبوي
بني أقطاب العالقة الرتبوية تشكل مؤشرا على سالمة العمل الرتبوي وفاعليته ومؤشرا ملدى تأدية هذه املؤسسة لوفيفتها ومهمتها
على حنو حمدد  ،وعندما تأخذ العالقة الرتبوية بني أطراف العملية التعليمية اجتاها إجيابيا تستطيع عندها اإلقرار بوجود درجة عليا
من التفاعل الرتبوي ،وعلى خالف هذا الطرح تأخذ العالقة الرتبوية اجتاها سلبيا تستطيع احلكم على غياب التفاعل الرتبوي أو
وجود تفاعل تربوي سليب منخفض الوترية.
فالعالقات يف املؤسسة الرتبوية قد تكون عالقات إجيابية أساسها املبادئ والقيم والتفاعل اإلجيايب (احلب والتعاون واإلخياء أو
تقوم على عالقات سلبية أساسها الشقاق والنفاق الوفيفي قال هللا تعاىل (( :أمل ترى كيف ضرب هللا مثال كلمة طيبة كشجرة
طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء *تويت أكلها كل حني بإذن رهبا ويضرب هللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون*ومثل كلمة
خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار ))()1
ــــــــــــــ
(-)1إبراهيم  :اآلية رقم.24.25.26:

فدرجة التفاعل والتقارب حتدد فاعلية املؤسسة ونشاطها ،واملالحظ من خالل اجلدول رقم ( )36أن تقرب اإلدارة من
األستاذ ضعيف حيث بلغت نسبة هذا التقرب ( )/28.42أي ( )24أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107أما نسبة األساتذة
الذين يرون بأن اإلدارة ال تتقرب إليهم فقد بلغت ()/29.90أي ( )32أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107يف حني ترى فهة
من األساتذة أن هذا التقرب حيدث من حني آلخر وللضرورة القصوى حيث بلغت نسبة ذلك ( )/47.66أي ( )51أستاذ
من جمموع أفراد العينة(،)107وهي نسبة كبرية تبني أن التفاعل والتقارب يف املؤسسة التعليمية ضعيف إىل حد بعيد،وهلذا تسود
العالقة بني األستاذ واإلدارة الفتور وال ترقى إىل مستوى الروح اجلماعية ،العالية اليت تساعد يف خلق بيهة مدرسية فعالة.
واملالحظ من جهة أخرى أن طبيعة العالقة بني األستاذ واإلدارة ينعدم فيها التقارب والتفاعل ،وهلذا فاألستاذ يركن إىل الفعل
التعليمي ألتعلمي فقط وال يهمه ما يعانيه التلميذ من مشاكل اجتماعية ونفسية ،كما أن تفعيل النشاطات مثال والعمل وفق
إسرتاتيجية العمل باملشاريع قد يسبب له نوع من أإلحراج  ،وهلذا فالعالقة بني األستاذ عادية حيث عربت نسبة ()/46.48
أي ( )69أستاذ من جمموع أفراد العينة ()107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين هلم عالقة جيدة مع اإلدارة ()/28.97
أي ( )31أستاذ من جمموع أفراد العينة()107أما العالقات السلبية بني اإلدارة واألستاذ فقد بلغت نسبتها  )/5.6أي ()6
أساتذة من جمموع أفراد العينة( )107يف حني أحجم أستاذ واحد من جمموع أفراد العينة أي بنسبة (.)/0.93

 -/ 6األستاذ واالنضباط داخل املؤسسة(احرتام القوانني):

املالحظ من خالل اجلدول رقم( )37أن األستاذ حيرتم قوانني املؤسسة وهلذا فوترية العمل عادية حيث بلغت نسبة ذلك
( )/85.09أي ( )91أستاذ من جمموع أفراد العينة(، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال حيرتمون قوانني املؤسسة
( )/0.93أي أستاذ واحد من جمموع العينة(،)107أما فهة األساتذة الذين حيرتمون القوانني من حني آلخر فقد بلغت
( )/13.08أي ( )14أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107يف حني أحجم عن اإلجابة أستاذ واحد فقط أي بنسبة
(. )/0.93

 -/ 7أشكال االتصال يف املؤسسة التعليمية:
املالحظ اليوم أن أساليب االتصال قد تطورت تطورا كبريا وهذا مما يسهل عملية االتصال والتفاعل والتقارب بني أطراف
العملية الرتبوية ،إال أن املؤسسة التعليمية يف اجلزائر مازالت ختضع إىل منطية األسلوب الكالسيكي ،فاألستاذ يتصل مباشرة
باإلدارة حلل مشاكله أو حتقيق مطالبه ،فقد بلغت نسبة االتصال مباشرة مع اإلدارة ( )/95.3أي ( )102أستاذ من جمموع
أفراد العينة (،)107يف حني تتصل فهة أخرى من األساتذة كتابيا باإلدارة حيث بلغت نسبة ذلك ( )/2.8أي ( )3أساتذة من
جمموع أفراد العينة ( )107أما األساتذة الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/1.9أي ( )2أستاذ من جمموع
أفراد العينة(، )107ورمبا يرجع اتصال األستاذ باإلدارة إىل طبيعة العالقة املباشرة ،فاهليكل التنظيمي للمؤسسة التعليمية من
النوع البسيط وليس املعقد ،لكن ال مينع أن تستخدم املؤسسة التعليمية الوسائل التكنولوجية لتسهيل عملية العمل ،فاالمتيازات
واخلصائص النوعية اليت تتميز هبا الوسائل التكنولوجية حيملها الكثري من األساتذة (اهلاتف النقال ،انرتنت.).......
واملالحظ أن قوة االتصاالت تبني قوة التفاعل والعالقات اليت تربط أطراف العملية الرتبوية ،فالعالقة الرتبوية هي انعكاس
جلملة العالقات االجتماعية القائمة يف إطار مؤسسة تربوية ما ( )1وعليه أمجع معظم أفراد العينة ونسبتهم ( )/63.35أي
( )68أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107على أن عالقتهم باإلدارة مباشرة ،أي أن األساتذة يذهبون رجاال إىل اإلدارة وال
يستخدمون وسائل االتصال ،يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين ليست عالقتهم مباشرة مع اإلدارة ( )/10.28أي ()11
أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107أما أألساتذة الذين يتصلون من حني آلخر باإلدارة عن طريق استخدام الوسائل
التكنولوجية فقد بلغت نسبتهم ( )/26.16أي ( )28أستاذ من جمموع أفراد العينة((.)107أنظر جدول رقم ()38

ــــــــــــــــ

)1(marcel postic.la relation éducative (p.v.f) .paris.1986.p.52.

 -/ 8عملية اختاذ القرارات يف املؤسسة التعليمية :
ترتبط عملية اختاذ القرارات عادة مبوضوع اإلدارة والقيادة وهلذا يشرتط اختيار البدائل لتحقيق األهداف ،علما أن البدائل اليت
يتم اختيارها ال ميكن حصرها بأسلوب عقالين خالص ،ولذلك تصبح الوفيفة األساسية للتنظيم تتمثل يف التحديد الدقيق
لإلطار الذي يشغله الفرد حىت يتخذ قراراته ،وهذا ما يقربنا من الرشد والعقلنة يف اختاذ القرارات ويستطيع التنظيم أن يقوم هبذه
الوفيفة من خالل حتديد املسهوليات لكل عضو يتم فيه،ورسم األهداف اليت توجه السلوك مع حتديد اآلليات الضرورية لإلجناز
كالقواعد الرمسية ووجود قنوات لالتصال وتوفري برامج تدريبية متكن الفرد من حصر البدائل اليت يرتكز عليها يف اختاذ قراراته)2(.
ويرى (هربرت سيمون) أن التنظيمات هي أبنية لصنع القرار وأن صنع القرار هو حجر الزاوية ألي تنظيم ،ألن عملية التنسيق
بني النشاطات يتطلب وجود عملية اختاذ قرارات على الدوام ،وهلذا عرب سيمون عن ذلك بقوله"أن التنظيم حيدد لكل شخص
يعمل فيه القرارات اليت يتعني عليه اختاذها ،والتأثري الذي خيضع له يف صنع هذه القرارات ()3ويرى سيمون أن التنظيم يضع يف
اعتباره كل الطرق اليت تؤهله لصياغة قرارات رشيدة ،ويتحقق ذلك بوسيلتني،أوالمها حتديد نطاق املسهولية وثانيهما تثبيت
القواعد واإلجراءات الرمسية،وعليه ترتكز عملية صنع القرار على نوعني من املعطيات اليت من خالهلا يتخذ اإلنسان قراره .
أ-

املعطيات العقلية الواقعية:اليت ختضع لالختبار اإلمربيقي للتحقق من صدقها أو بطالهنا واليت ترتكز على ما هو
كائن بالفعل أي الظواهر اليت ميكن مالحظتها يف الواقع وطريقة التفاعل فيما بينها.

ب-

املعطيات القيمية:وهي املعطيات اليت تتعلق باملسائل األخالقية بالدرجة األوىل.

وبالنظر إىل ما هو عقالين وما هو عاطفي تتوقف عملية اختاذ القارات على شخصية منط التسيري املتبع يف املؤسسة الرتبوية
،فكل القرارات اليت تتخذ يف املؤسسة يساهم فيها كل األطراف ألهنا ختص التالميذ ،وهلذا أمجع معظم أفراد العينة ونسبتهم
( )/35.51أي ( )38أستاذ على ان القرارات اخلاصة باملؤسسة يتخذها كل االطراف يف حني قدرت نسبة( )/29.90أي
( ) 32أستاذ من جمموع أفراد العينة على أن املدير وجملس األساتذة هم من يتخذ القرارات يف املؤسسة ،يف حني بلغت نسبة
األساتذة الذين يرون بأن املدير هو من يتخذ القرارات لوحده حيث بلغت نسبة ذلك ( )/17.75أي ( )19أستاذ من جمموع
أفراد العينة(، )107يف حني بلغت نسبة االساتذة الذين يرون بأن املدير وجملس اإلدارة هم فقط من يتخذ القرارات باملؤسسة
حيث بلغت نسبة ذلك ( )/16.82أي ( )18أستاذ من جمموع أفراد العينة(. )107جدول رقم ()39

واملالحظ من خالل اجلدول ( )39أن نسبة مشاركة األساتذة يف عملية اختاذ القرارات ضعيفة بل هناك حالة من النفور لدى
األساتذة حيث بلغت نسبة عدم مشاركة األستاذ يف عملية اختاذ القرارات ما يلي:
أ-

األستاذ ال يريد ان يشارك حيث بلغت نسبة ذلك ( )/45.79أي ( )49أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107

ب-

املدير يعتمد على نفسه:حيث بلغت نسبة ذلك ( )/14.01أي ( )15أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107

ت-

اإلدارة ال تسمح لألستاذ باملشاركة:حيث بلغت نسبة ذلك ( )/7.47أي ( )8أساتذة من جمموع أفراد
العينة(.)107

ث-

فهة أخرى من األساتذة بلغت نسبتها ( )/16.82أي( )18أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107ترى بأن هناك
أسباب واعتبارات أخرى تتدخل يف املشاركة يف عملية اختاذ القرارات بالثانوية.

ج-

أما الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/15.88أي ( )17أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107

إال أنه ال بد يف هذا املقام من توضيح بعض االعتبارات فاملؤسسة التعليمية ختضع للتشريع املدرسي الذي يوضح املعامل
واألطر العامة لسري عمليات التمدرس يف أحسن الظروف ،وعليه يقوم أطراف العملية الرتبوية باملشاركة يف عملية صنع القرارات
باملؤسسة،أما اختاذ القرارات النهائية فتخضع جمللس اإلدارة وجملس األساتذة ،ففي بداية الدخول املدرسي يشارك جملس األساتذة
يف العديد من القرارات اليت هتدف إىل متابعة حسن سري الدخول املدرسي (دخول التالميذ) ،كما يقوم املدير مبعية جملس
اإلدارة بعد حالة أكتوبر باختاذ بعض القرارات اليت ختص سري عملية التمدرس ،حيث تتخذ القرارات يف العملية الرتبوية عن
طريق اجملالس التنظيمية املنصو عنها يف التشريع املدرسي وهي:
 -جملس التوجيه والتسيري اخلا

بامليزانية العامة للمؤسسة .

 جمالس القبول والتوجيه النهائية اخلاصة بالتالميذ يف الطور اإللزامي والطور غري اإللزامي . جمالس الطعون واإلعادة وتصحيح األخطاء يف الكشوف املدرسية للتالميذ يف بداية السنة أو هنايتها. جمالس التأديب لدراسة وحل مشكالت التالميذ. جمالس التنسيق اإلداري .هذه اجملالس املنصو

عنها يف التشريع املدرسي تساعد يف تنظيم وهيكلة العمل الرتبوي باملؤسسة التعليمية إال أهنا ال تعرب

عن فعالية املؤسسة التعليمية يف عملية صنع القرارات.

 -/ 9ضرورة مشاركة األستاذ يف عملية اختاذ القرارات بالثانوية:
املالحظ من خالل استقراء النتائج أن األستاذ أصبح يتميز بنوع من الوعي السياسي واالجتماعي والرتبوي (تشكيل
النقابات)بل إن األستاذ هو الفاعل الرتبوي يف املؤسسة التعليمية لذا ال بد من توفري كل اإلمكانات املادية واملعنوية ليؤدي دوره
يف اجملتمع ،وعليه فمشاركته يف العمل الرتبوي تتعدى الضرورة ،فالتلميذ هو صنيعة األستاذ بل إن القرار النهائي للتلميذ يتحمله

األستاذ وهلذا جاءت نسبة ضرورة مشاركة األستاذ يف عملية صنع القرار يف الثانوية ( )/90.7أي ( )97أستاذ من جمموع أفراد
العينة ( )107يف حني بلغت نسبة عدم ضرورة مشاركة األستاذ يف عملية صنع القرار بالثانوية ( )/1.9أي ( )2أستاذ من
جمموع أفراد العينة(، )107أما فهة األساتذة اليت ترى بضرورة مشاركة األستاذ من حني آلخر فقد بلغت (( )/7.5أي ()8
أساتذة من جمموع أفراد العينة ( )107يف عملية صنع القرار بالثانوية.
أما مشاركة األساتذة يف القرارات اليت ختص عملهم فقد بلغت نسبة األساتذة الذين يشاركون يف ذلك ( )/43.92أي
( )47أستاذ من جمموع أفراد العينة(، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال يشاركون يف القرارات اخلاصة بعملهم
( )/6.54أي ( )7أساتذة من جمموع أفراد العينة (،)107أما األساتذة الذين يشاركون يف القرارات اليت ختص أعماهلم من
حني آلخر فقد بلغت ( )/49.53أي ( )53أستاذ من جمموع أفراد العينة()107وذلك من خالل امللتقيات والندوات الرتبوية
(رزنامة الندوات)(.جدول رقم )40

ثانيا -/عالقة األستاذ جبماعة العمل:
تتمثل عالقة األستاذ جبماعة العمل يف درجة اجلاذبية والتماسك من جهة ودرجة االهتمام واملشاركة يف حتقيق األهداف يف
املؤسسة من جهة أخرى،وهذا ال يتأتى إال بالعمل اجلاد واملوحد والذي تسوده روح اجلماعة واحلميمية والرضا ،وتتضح عالقة
األستاذ جبماعة العمل يف ما يلي:

 -/1جاذبية ومتاسك اجلماعة:
من املؤشرات السيكولوجية اليت تؤثر على بناء ومتاسك اجلماعة الشعور باالضطراب واالرتباك أثناء االستهذان واالنصراف
من االجتماعات أو اجلماعات ،حيث عربت نسبة ( )/25.2أي ( )27أستاذ من جمموع أفراد العينة( )107أهنم يشعرون
بذلك ،يف حني عربت نسبة أخرى من األساتذة ( )/36.4أي ( )39أستاذ من جمموع أفراد العينة( )107أهنم ال يشعرون
باإلطراب واالرتباك أثناء االستهذان واالنصراف من االجتماعات ،يف حني عربت نسبة أخرى من األساتذة أهنا تشعر من حني
آلخر باالرتباك واالضطراب أثناء االستهذان واالنصراف من االجتماعات ( )/38.3أي ( )41أستاذ من جمموع أفراد

العينة(،) 107وهذا يبني حقيقة البنية السيكولوجية املضطربة لدى األستاذ يف االجتماعات والتجمعات يف قاعات األساتذة أو
يف الندوات وامللتقيات أو حىت يف ساحة املدرسة( .جدول رقم()41

 -/2اهتمام اجلماعة باألستاذ أثناء النشاط املدرسي:
االهتمام عملية سيكولوجية ضرورية لألستاذ فال يشعر األستاذ بالراحة واالطمهنان إال إذا شعر باالهتمام من طرف اجلماعة
اليت يعمل هبا ،واملالحظ من خالل اجلدول رقم( )42أن األستاذ ال حيظى باالهتمام والتكر م يف النشاطات املدرسية ،حيث
أمجع معظم األساتذة ونسبتهم ( )/46.7أي ( )50أستاذ من جمموع أفراد العينة(، )107يف حني عربت نسبة ( )/14أي
( ) 15أستاذ من جمموع أفراد العينة بأهنم يتمتعون بدرجة من االهتمام خالل النشاط املدرسي ،أما فهة األساتذة الذين يرون بان
درجة االهتمام تكون فقط من حني آلخر يف النشاطات املدرسية حيث بلغت نسبة ذلك ( )/39.3أي ( )42أستاذ من
جمموع أفراد العينة(. )107

 -/3مشاركة األستاذ يف نشاطات اجلماعة:
ترتبط نسبة املشاركة يف النشاط املدرسي بدرجة االهتمام والتكر م يف النشاط املدرسي ،فقد بلغت نسبة املشاركة يف احلفالت
واالجتماعات يف الثانوية ( )/42.92أي ( )47أستاذ من جمموع أفراد العينة()107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال
يشاركون يف احلفالت واالجتماعات يف الثانوية ( )/17.75أي ( )19أستاذ من جمموع أفراد العينة( )107أما نسبة األساتذة
الذين من حني آلخر يشاركون يف مثل هذه احلفالت واالجتماعات ( )/38.31أي ( )41أستاذ من جمموع أفراد
العينة(،)107وهي نسبة توحي بالكثري وباخلبايا.
وكلما كانت درجة االهتمام عالية كانت املشاركة يف النشاط التفاعلي عالية باملؤسسة ،وكلما كانت ضعيفة (درجة
االهتمام)كانت املشاركة يف النشاط التفاعلي ضعيفة  ،وهلذا بلغت نسبة االهتمام والتكر م يف احلفالت واالجتماعات ()/14
أي ( )18أستاذ من جمموع أفراد العينة()107نفي حني بلغت نسبة األساتذة الذين ال يشاركون يف احلفالت واالجتماعات يف
الثانوية ( )/46.7أي ( )50أستاذ من جمموع أفراد العينة( ،)107أما األساتذة الذين من حني آلخر يشاركون يف احلفالت
واالجتماعات فقد بلغت ( )/39.3أي ( )42أستاذ من جمموع أفراد العينة( ،)107وهذا يبني يف حقيقة األمر تذبذب
سيكولوجية األستاذ واهتزاز بناء اجلماعة.

 -/4اجلو السائد يف مجاعة العمل (بيئة مجاعة العمل (وعالقته بالرضا:

ال يعد اجلو السائد يف بيهة مجاعة العمل جوا مقبوال فقد عربت فهة من األساتذة نسبتها ()/69.15أي ( )74أستاذ من
جمموع أفراد العينة (، )107يف حني عربت نسبة أخرى من األساتذة ( )/15.88أي ( )17أستاذ من جمموع أفراد العينة
( ) 107أن اجلو السائد يف بيهة اجلماعة هو جو جيد ،أما األساتذة الذين يرون بأن اجلو السائد يف بيهة اجلماعة هو جو سيئ
للغاية فقد بلغت ( )/14.95أي ( )16أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107حيث يعكس هذا اجلو املقبول يف مجاعة العمل
درجة الرضا لدى األستاذ ،فقد أمجع أفراد العينة ونسبتهم ( )/54.2أي ( )58أستاذ من جمموع أفراد العينة( )107أهنم
راضون عن اجلو السائد يف مجاعة العمل ،يف حني بلغت نسبة عدم الرضا ( )/6.5أي ( )7أساتذة من جمموع أفراد
العينة(،)107أما فهة األساتذة الذين يكونون من حني آلخر راضني عن اجلو السائد يف بيهة مجاعة العمل فقد بلغت نسبتهم
( )/36.4أي ( )39أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107يف حني أحجم ( )3أساتذة من جمموع أفراد العينة بنسبة(.)/2.8

 -/5أسباب عدم رضا األستاذ عن مجاعة العمل:
ينجذب أألفراد عادة إىل اجلماعات من أجل حتقيق أهداف معينة ،فإذا توافقت أهداف الفرد مع أهداف اجلماعة شعر الفرد
بالرضا ،واملالحظ من خالل اجلدول رقم ( )46أن نسبة الرضا لدى األستاذ عن مجاعة العمل قد بلغت ( )/54.2أي ()58
أستاذ من جمموع أفراد العينة( ،)107يف حني بلغت نسبة األساتذة غري الراضني عن مجاعة العمل (اختالف يف األهداف)
( )/6.54أي ( )7أساتذة من جمموع أفراد العينة(، )107أما فهة األساتذة الذين هم راضني من حني آلخر عن مجاعة عملهم
فقد بلغت ( )/36.44أي ( )39أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107أما فهة األساتذة الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت
( )/2.80أي (( )3أساتذة من جمموع أفراد العينة(،)107وترجع حالة عدم الرضا هذه إىل األسباب التالية:
أ-

ألن اجلماعة ال حتقق لك رغباتك،حيث بلغت نسبة ذلك( )/88.8أي ( )95أستاذ من جمموع أفراد
العينة(.)107

ب-

األهداف خمتلفة:حيث بلغت نسبة ذلك ( )/8.4أي ( )9أساتذة من جمموع أفراد العينة(.)107

ت-

يف حني ترى فهة أخرى من األساتذة ان هناك أسباب أخرى تتدخل يف حالة عدم الرضا هذه كالتمثيل النقايب
والعشائري واحلزيب ،حيث بلغت نسبة ذلك ( )/2.8أي ( )3أساتذة من جمموع أفراد العينة(.)107

 -/6أمهية األستاذ يف مجاعة العمل:
يوضح اجلدول رقم ( )47درجة اهتمام اجلماعة باألستاذ  ،حيث بلغت نسبة اهتمام اجلماعة باألستاذ( )/59.8أي
( )64أستاذ من جمموع أفراد العينة( ،)107صرحوا لنا بأن هناك درجة عالية من االهتمام من طرف اجلماعة ،يف حني عربت
نسبة أخرى من األساتذة بلغت نسبتها ()/4.7أي ( )5من جمموع أفراد العينة ( )107على عدم اهتمام اجلماعة باألستاذ ،يف

حني ترى فهة أخرى من األساتذة أن اجلماعة هتتم بأعضائها من حني آلخر ،حيث بلغت نسبة ذلك ( )/35.5أي )38
أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107

الباب الثالث -/النزاعات والصراعات يف املؤسسة التعليمية:
تعاين اليوم املؤسسة التعليمية من العديد من املشكالت واالختالالت كوهنا وسطا مفتوحا على احمليط االجتماعي الذي يعج
بالنزاعات والصراعات ،حيث تتأثر املؤسسة التعليمية تأثريا كبريا إن مل نقل خطريا خاصة أن اجلزائر يف طور االنتقال من
االقتصاد املوجع إىل االقتصاد احلر الذي يعتمد على املنافسة احلرة ورمسلة كل القطاعات ،واملالحظ أن املؤسسة التعليمية
شهدت منذ  2003العديد من التغريات اجلذرية واليت مست العديد من اجلوانب ،كاجلوانب اإلدارية والبيداغوجية يف املؤسسة
التعليمية.
إن هذا التطور احلادث يف املؤسسة التعليمية افرز العديد من املتغريات البنيوية اليت مل تستطع أطراف العملية الرتبوية السيطرة
عليها إىل يومنا هذا ،مما أدى باملسهولني على هذا القطاع باختاذ العديد من القرارات االرجتالية اليت أثرت سلبا على واقع املدرسة
اجلزائرية ،حيث دفع باألساتذة إىل تكوين نقابات حرة تطالب وتتحكم وتقف باملرصاد إىل تلك القرارات اليت ليست هلا عالقة
بواقع املدرسة اجلزائرية فالصراع القائم اليوم بني األساتذة واإلدارة الوصية اثر تأثريا بالغا على مردود التلميذ واملؤسسة التعليمية
،فكثرة اإلضرابات يف بداية كل سنة دراسية والتسيب والالمباالة اليت تعيشها املؤسسات التعليمية ،وفهور العديد من اآلفات
االجتماعية مثل الغش اجلماعي يف املؤسسات ونفور التالميذ من الدراسة والعنف واملخدرات ،وضعف النتائج يف العديد من
املؤسسات وارتفاع نسب اإلعادة والطرد واكتظاظ األقسام والتغيبات الكثرية ،كلها عوامل جتعل البيهة املدرسية غري صاحلة
للتعليم والتحصيل املعريف .
وختتلف أشكال النزاعات واخلالفات يف املؤسسة التعليمية من اخلالفات والنزاعات البسيطة إىل املقاومة واالعتصام بقاعات
األساتذة واألقسام ،بل يتعدى ذلك إىل اإلضرابات اليت أصبحت أمرا شائعا تستطيع أي ثانوية أو مقاطعة القيام به،أو بغلق
املؤسسة سواء كان من طرف األساتذة (النقابة) أو التالميذ وذلك لشدة التذمر والظلم الواقع هبم  ،واملالحظ من خالل استقراء
النتائج،أن املعارضة بني األساتذة موجودة يف إطار العمل ،حيث عربت نسبة ( )/9.34أي ( )10أساتذة بوجود مثل هدا
النمط من النزاعات الضعيفة يف الثانوية،يف حني عربة نسبة أخرى من األساتذة ()/29.90أي ( )32أستاذ من جمموع أفراد
العينة( ) 107بعدم وجود مثل هذا النمط من النزاعات (املعارضة) بني األساتذة يف جمال العمل ،أما نسبة األساتذة الذين يرون
بأن هذا الشكل من النزاعات موجود من حني آلخر ( )/60.74أي ( )65أستاذ من جمموع أفراد العينة((.)107أنظر
جدول رقم.)48
أما االختالف بني األساتذة فهو خيتلف عن املعارضة نفقد حتمل املعارضة نوع من املقاومة ،يف حني االختالف هو أمر
طبيعي حيث عربت نسبة ( )/44.9أي ( )48أستاذ من جمموع أفراد العينة( )107على أن االختالف موجود بني األساتذة

يف جمال العمل  ،يف حني عربت نسبة ( )/31.8أي ( )34أستاذ من جمموع أفراد العينة( )107على أنه ال وجود لالختالف
بني األساتذة ،يف حني عربت فهة من األساتذة بوجود االختالف من حني آلخر حيث بلغت نسبة ذلك ( )/23.4أي ()25
أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107فاالختالف يف نظر األستاذ هو اختالف يف الفكر وال يعين التطرف أو اإلقصاء(.جدول
رقم)49

 -/1اإلضرابات يف املؤسسة التعليمية:
يعين اإلضراب يف املؤسسة التعليمية التوقف عن العمل (التدريس) وهو أشد أنواع الصراعات على اإلطالق ألنه يؤثر على
التلميذ نفسيا ومعرفيا ،بل له من النتائج الوخيمة كظهور الفساد يف املؤسسات التعليمية الغش والالمباالة والتسيب والتغيب
املتكرر ،وميثل اإلضراب يف املؤسسة التعليمية احنراف خطري قد يقضي على كيان الدولة فهو كالوباء الذي ينخر أسس الدولة
وهلذا البد من وضع حد أو إجياد ميكانيزمات حلل أو إدارة مثل هذه النزاعات يف املؤسسة التعليمية ،وذلك يف اقرب وقت .
واملالحظ من خالل استقراء النتائج (اجلدول رقم )50أن معظم األساتذة قد عايشوا اإلضرابات يف املؤسسات التعليمية
،حيث بلغت نسبة ذلك( )/95.32أي ( )102أستاذ من جمموع أفراد العينة( )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين مل
يعايشوا ومل يشاركوا يف اإلضرابات ( )/3.73أي ( )4أساتذة من جمموع أفراد العينة(، )107أما األساتذة الذين عايشوا
اإلضرابات من حني آلخر فقد بلغت نسبة ذلك ( )/0.93أي أستاذ واحد من جمموع أفراد العينة(،)107وترجع أسباب هذه
اإلضرابات يف نظر األستاذ إىل ما يلي:
أ-

عدم حتسني اخلدمات حيث بلغت نسبة ذلك ( )/35.51أي ( )38أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107

ب-

سوء فروف العمل حيث بلغت نسبة ذلك ( )/33.64أي ( )36أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107

ت-

اإلشراف املستبد حيث بلغت نسبة ذلك ( )/12.14أي ( )13أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107

ث-

يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يرون أن سبب اإلضرابات يف املؤسسات التعليمية يعود ألسباب أخرى
( )/3.73أي ( )4أساتذة من جمموع أفراد العينة(.)107

ج-

أما األساتذة الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/14.95أي ( )16أستاذ من جمموع أفراد
العينة(.)107

 -/2دور األستاذ يف حل و إدارة النزاعات يف املؤسسة التعليمية:

املالحظ من خالل اجلدول رقم ( )51أن نسبة األساتذة الذين حدث وإن عايشوا أنواعا من النزاعات سواء بني األساتذة أو
بني األساتذة و التالميذ ( )/39.25أي ( ) 42أستاذ من جمموع أفراد العينة يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين مل حيدث
وإن عايشوا نزاعات أو صراعات بينهم وبني زمالئهم أو بينهم وبني التالميذ ( )/41.12أي ( )44أستاذ من جمموع أفراد
العينة(،)107يف حني ترى نسبة أخرى من األساتذة عايشوا من حني آلخر مثل هذه النزاعات بلغت ( )/19.62أي ()21
أستاذ من جمموع أفراد العينة( )107يف املؤسسات التعليمية.
أما دور األستاذ يف إدارة وحل مثل هذه النزاعات حسب تقدير األستاذ طبعا فكانت كما يلي:
أ-

التوفيق بني الزمالء وبني التالميذ وبني الزمالء والتالميذ يف جمال الرتبية والتعليم عادة ما يكون بطرق وحلول سلمية
وودية تلعب فيها الوساطة الطبيعية دور كبري ،حيث بلغت نسبة ذلك ( )/20.6أي ( )22أستاذ من جمموع أفراد
العينة(. )107

ب-

يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يرفعون األمر إىل اإلدارة (تقارير) ( )/20.6أي ( )22أستاذ من جمموع أفراد
العينة(.)107

ت-

أما األساتذة الذين يفضلون االبتعاد عن مثل هذه النزاعات فقد بلغت نسبتهم ( )/6.5أي ( )7أساتذة من
جمموع أفراد العينة(.)107

ث-

أما األساتذة الذين ينحازون إىل طرف دون آخر فقد بلغت نسبتهم ( )/0.9أي ( )1من جمموع أفراد
العينة(.)107

ج-

أما األساتذة الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/51.4أي ( )55أستاذ من جمموع أفاد
العينة( ،)107وهذا األسلوب يف حقيقة األمر ال يساعد يف حل النزاعات واملشكالت اليت تتخبط فيها املؤسسة
التعليمية وحماولة رفع مردودها إىل مستويات أعلى .

 -/3موقف األستاذ من النزاعات يف املؤسسة التعليمية (الثانوية):
رمبا يعود ضعف النتائج يف العادة إىل ذلك اجلو الذي يعيشه األستاذ اليوم يف املؤسسة التعليمية واملفعم بالنزاعات
واملشكالت ،سواء بني التالميذ فيما بينهم أو بني األساتذة والتالميذ من جهة ثانية ،فقد عربت نسبة ( )/39.25أي ()42
أستاذ من جمموع أفراد العينة( )107على أهنم كانوا طرف نزاع فيما بينهم وبني الزمالء أو بينهم وبني التالميذ ،يف حني عربت
فهة أخرى من األساتذة بلغت نسبتها ( )/41.12أي ( )44أستاذ من جمموع أفراد العينة( ، )107على أهنم مل حيدث وإن

كانوا طرفا يف نزاع فيما بينهم أو بينهم وبني التالميذ ،يف حني ترى فهة أخرى من األساتذة أهنم كانوا طرفا يف نزاع فيما بينهم أو
بينهم وبني التالميذ من حني آلخر ،حيث بلغت نسبة ذلك ( )/19.62أي ( )21أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107
أما معايشة األستاذ للنزاعات والصراعات يف املؤسسة التعليمية فقد بلغت نسبة ذلك ( )/40.2أي ( )43أستاذ من جمموع
أفراد العينة(،)107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين مل يعايشوا نزاعات يف املؤسسة ( )/44.9أي ( )48أستاذ من جمموع
أفراد العينة(،)107أما األساتذة الذين عايشوا النزاعات يف املؤسسة من حني آلخر فقد بلغت ( )/15أي ( )16أستاذ من
جمموع أفراد العينة(،)107وهذا يبني أن األستاذ يعيش النزاعات والصراعات يف الثانوية يومي وباستمرار.

 -/4أسباب وأشكال النزاعات وطرق عالجها:
تتعدد طرق حل النزاعات وإدارهتا بتعدد أسباب وأشكال النزاعات والصراعات يف املؤسسة التعليمية ومن بني هذه األشكال :
 نزاعات بني األساتذة فيما بينهم. نزاعات بني التالميذ فيما بينهم. النزاع الوفيفي (صراع األدوار). نزاعات بني اإلدارة واألساتذة . نزاعات بني اإلدارة والتالميذ.ولقد أمجع أفراد العينة على أنه من بني األسباب املؤدية للنزاعات يف الثانوية ما يلي :
 التسيب والالمباالة حيث بلغت نسبة ذلك ( )/33.6أي ( )36أستاذ من جمموع أفراد العينة(.107 املشكالت مع التالميذ حيث بلغت نسبة ذلك ( )/28أي ( )30أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107 التأخر والغياب حيث بلغت نسبة ذلك ( )/14أي ( )18أستاذ من جمموع أفراد العينة(. )107 يف حني ترى فهة أخرى من األساتذة أن هناك أسباب أخرى للنزاعات يف الثانوية ،حيث بلغت نسبة ذلك ()/2.8أي ( )3أساتذة من جمموع أفراد العينة(.)107
 أما األساتذة الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/6.5أي ( )9أساتذة من جمموع أفراد العينة(.)107أما الطريقة املناسبة لتسوية وإدارة مثل هذه النزاعات يف الثانوية ويف نظر أساتذة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،هي
الطريقة الودية والسلمية اليت تعتمد على الرفق واللني ،فقد بلغت نسبة األساتذة ( )/88.78أي ( )95أستاذ من جمموع أفراد
العينة (،)107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يفضلون تدخل اإلدارة وتطبيق القوانني ( )/11.21أي ( )12أستاذ من
جمموع أفراد العينة(،)107لكن التعامل مع األشخا

واألفراد يقتضي احلطمة والعقل معا فهو حيتاج إىل الطريقتني معا ،فال

إفراط وال تفريط أو كما قال :حممد "صلى هللا عليه وسلم" ( .جدول رقم )53

 -/5إدارة الصراعات يف نظر األستاذ:
إمنا يثقل كاهل املؤسسة التعليمية اليوم (الثانوية) هو كيفية حل وإدارة النزاعات والصراعات ،فقد تلجأ اإلدارة مبعية الطاقم
اإلداري والرتبوي إىل طرق بسيطة حلل مثل هذه النزاعات واملشكالت،وقد يلجأ املدير لوحده أو مع بعض األساتذة أو
املساعدين الرتبويني حلل مثل هذه النزاعات ،إال أن هذه الطرق مل تعد جتدي (غري فعالة) فقد أصبح لدى بعض األساتذة
والتالميذ الوعي الكايف إلدراك عدم جدوى حل النزاعات يف املؤسسة التعليمية ،ولذلك تسعى اإلدارة املركزية إلجياد طرق
وأساليب علمية مستوحاة من مناذج وجتارب من خمتلف الدول ويف إطار ما يسمى مبشاريع الشراكة.
إال أن هذه األساليب والطرق (العمل باملشاريع) كالوساطة ومشروع املؤسسة ،ال ختضع إىل دراسة وتشخيص لواقع املؤسسة
التعليمية فهي تبقى هيكل بدون روح،واملالحظ كما قلنا أن املؤسسة التعليمية تعيش نوع من الفوضى والتسيب والالمباالة ،فقد
بلغت نسبة األساتذة الذين يعيشون أنواعا من النزاعات (العراك) يف الثانوية ( )/40.18أي ( )43أستاذ من جمموع أفراد
العينة(، )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين مل يعايشوا مثل هذه النزاعات (العراك) ( )/44.85أي ( )48أستاذ من
جمموع أفراد العينة( )107أما األساتذة الذين عايشوا مثل هذه النزاعات من حني آلخر فقد بلغت  )/14.95أي ()16
أستاذ من جمموع أفراد العينة( ،)107وأمام هذه النزاعات والصراعات يلجأ األستاذ إىل العديد من الطرق واألساليب حللها
وإدارهتا منها:
 عادة ما يكون دور األستاذ يعتمد على التوسط وحل املشكل (النزاع) وديا ،حيث بلغت نسبة األساتذة الذينيستخدمون مثل هذه الطرق ( )/17.8أي ( )19أستاذ من جمموع أفراد العينة(. )107
 كما تعتمد فهة أخرى من األساتذة يف حل مثل هذه النزاعات (العراك واملشاجرة) برفع التقارير إىل اإلدارة مباشرة حيثبلغت نسبة ذلك ( )/15.9أي ( )11أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107
وعليه ينظر هؤالء األساتذة إىل أنه جيب التعامل مع التالميذ حبزم وذلك بتطبيق القوانني (استدعاء األولياء ،اإلشعارات
،جملس التأديب)،ويعد إخراج التلميذ من القسم أمرا خمالفا للقوانني وهلذا يلزم على األستاذ التكيف مع املشكالت وحلها أو
اللجوء إىل اإلدارة إن أقتضى األمر ،حيث عربت فهة من األساتذة بلغت نسبتها ( )/13.1أي ( )14أستاذ من جمموع أفراد
العينة(،)107على أهنم خيرجون التالميذ من األقسام تفاديا إلحداث املشكالت والنزاعات يف القسم،يف حني تلجأ فهة أخرى
من األساتذة يف حالة وقوع نزاع أو مشكل يف املؤسسة إىل املكوث باألقسام ،حيث بلغت نسبة ذلك ( )/5.6أي ( )6أساتذة
من جمموع أفراد العينة( ،)107أما نسبة األساتذة الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت ( )/46.7أي ( )50أستاذ من
جمموع أفراد العينة(،)107يف حني يرى أستاذ واحد من جمموع أفراد العينة أن هناك طرق أخرى يلجأ إليها األستاذ للتكيف مع
مثل هذه النزعات واملشكالت حيث بلغت نسبة ذلك((.)/0.9أنظر جدول رقم )54

 -/6تطبيق و احرتام القوانني يف الثانوية:

إذا كان القانون يهدف إىل ضبط العالقات داخل املؤسسة التعليمية وحتديد املسهوليات واملهام لكل املوففني فيها،فإن منط
التسيري اإلداري والقيادي هو الذي حيدد كيفية تطبيق هذه القوانني ،واملالحظ من خالل اجلدول رقم ( )55فإن معظم أفراد
العينة ونسبتهم ( )/64.48أي ( )69أستاذ من جمموع أفراد العينة( )107أمجعوا على أن اإلدارة تقوم بتنفيذ كل العقوبات
مهما كان شكلها،يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين يرون بأن اإلدارة ال تقوم بتنفيذ العقوبات ضد األساتذة ( )/3.73أي
( )4أساتذة من جمموع أفراد العينة((، )107اإلدارة املتساهلة) ،يف حني ترى فهة أخرى من األساتذة أن اإلدارة تقوم بتنفيذ
العقوبات من حني آلخر وإذا اقتضت الضرورة حيث بلغت نسبة ذلك ( )/31.77أي ( )34أستاذ من جمموع أفراد
العينة(،)107ورمبا يرجع ذلك غلى منطية التسيري واإلدارة يف املؤسسة التعليمية ،حيث ترى فهة من األساتذة أن معاملة املدير
لألستاذ هي معاملة جيدة ،حيث بلغت نسبة ذلك ( )/22.4أي ( )24أستاذ من جمموع أفراد العينة (، )107يف حني ترى
فهة أخرى من األساتذة بلغت نسبتها( )/18.7أي ( )20أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107أن تنفيذ العقوبات الصارمة
يرجع إىل سوء معاملة اإلدارة لألستاذ كما ترى فهة أخرى من األساتذة أن املدراء خيتلفون يف طريقة التسيري واملعاملة بالنسبة
لألستاذ ،فأحيانا يعامل بعض املدراء األستاذ بطريقة جيدة ،حيث بلغت نسبة هؤالء األساتذة ( )/58.9أي ( )63أستاذ من
جمموع أفراد العينة((. )107جدول رقم )55
واملالحظ من خالل اجلدول رقم ( )55انه جيب تطبيق القوانني والعقوبات على األساتذة الذين خيالفون نضام سري املؤسسة
،ألن ذلك خيل بتحقيق أهداف املشروع الرتبوي ،فعلى املدير حىت وإن كان أستاذا يف السابق أن يكون حكيما يف تطبيق
العقوبات والقوانني ،وأن ال يكون أيضا فاملا فهذا أيضا يؤثر على سري املؤسسة وحيس األستاذ بأنه يف حالة اغرتاب عنها فيقل
والئه ،وعليه يلجأ األساتذة إىل وسائل وطرق للدفاع عن حقوقهم وتظلماهتم ومنها:
أ-

التمثيل النقايب حيث بلغت نسبة األساتذة الذين يلجهون إىل النقابة ( )/16.80أي ( )18أستاذ من جمموع
أفراد العينة(.)107

ب-

يف حني بلغت نسبة محاية األساتذة بعضهم لبعض ( )/6.5أي ( )7أساتذة من جمموع أفراد العينة(.)107

ت-

أما االنتماء احلزيب والسياسي والعشائري فال يسمح به لوجود قوانني تنص على ذلك يف التشريع املدرسي وهلذا
بلغت نسبة ذلك( )/0.9أي ( )1أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107

ث-

أما األساتذة الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/73.8أي ( )79أستاذ من جمموع أفراد
العينة(،)107يف حني أرجأت فهة أخرى من األساتذة بلغت نسبتها ( )/1.9أي ( )2أساتذة من جمموع أفراد
العينة( )107جلوء األساتذة غلى طرق ووسائل أخرى للدفاع عن حقوقهم كالعالقات الشخصية.

 -/7دور النقابة يف حل النزاعات يف الثانوية:
يف حقيقة األمر فإن التمثيل النقايب هو حق مشروع يكفله القانون وعليه فإنه من الواجب على الدولة أن توفر لألستاذ كل
ما يلزم من أجل تأدية مهامه على أكمل وجه و خاصة إذا تعلق األمر ببناء األجيال والذي هو أساس بقاء اجملتمع ،فلقد قال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ((خرجنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب)) أي من جهاد الكفار واملنافقني إىل جهاد
الرتبية والتكوين ،وملا كانت فروف األستاذ فروف صعبة وتؤثر على أدائه وأداء املؤسسة جلأ إىل التمثيل النقايب ملطالبة الوصاية
بتحسني فروفه االجتماعية وفروف عمله ،إال أن الوصاية تشددت وتصلبت يف حتقيق مثل هذه املطالب مما أثر ذلك على
املردود الدراسي للتالميذ ،واملالحظ أن معظم األساتذة أمجعوا على دور وضرورة النقابة يف إدارة وحل النزاعات يف املؤسسة
التعليمية حيث بلغت نسبة ذلك( )/62.61أي ( )67أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107يف حني ترى فهة أخرى من
األساتذة أن النقابة ال تعرب عن طموحات كل األساتذة وأهنا نقابة مصلحيه قبل أن تكون نقابة مطلبيه حيث بلغت نسبة ذلك
( )/15.88أي ( )17أستاذ من جمموع أفراد العينة( )107أما األساتذة الذين يرون بأن دور النقابة يف فض النزاعات قد
يكون فعاال من حني آلخر حيث بلغت نسبة ذلك ( )/21.49أي ( )23أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107ويرجع هذا
الضعف لدى النقابة ولدى هؤالء األساتذة إىل االعتبارات التالية:
 أن النقابة متواطهة مع اإلدارة حيث بلغت نسبة ( )/4.7أي ( )5أساتذة من جمموع أفراد العينة (.)107 يف حني ترى فهة أخرى من األساتذة أن النقابة يغلب عليها طابع املصاحل الشخصية حيث بلغت نسبة ذلك ()/4.7أي ( )5أساتذة من جمموع أفراد العينة(.)107
 أما عن عدم جدوى التمثيل النقايب فقد بلغت نسبة ذلك ( )/3.7أي ( )4أساتذة من جمموع أفراد العينة(.)107 يف حني أرجأت فهة أخر ضعف دور النقابة إىل أسباب أخرى حيث بلغت نسبة ذلك ( )/2.8أي ( )3أساتذة منجمموع أفراد العينة (.)107
 أما األساتذة الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت نسبة ذلك ( )/84.1أي ( )90أستاذ من جمموع أفرادالعينة(.)107
واملالحظ من واقع املؤسسة التعليمية (الثانوية) يدرك أن هناك العديد من النقابات املختلفة منها املعتمدة ومنها غري املعتمدة
،وهلذا جند عدم توافق بينها يف طرح املشكالت اليت تعاين منها الرتبية والتعليم يف اجلزائر.

 -/8مدى جناعة األساليب العالجية املعتمدة يف فض النزاعات يف الثانوية:
املالحظ من خالل اجلدول رقم ( )58أن األساليب املستخدمة يف احلد من النزاعات مناسبة إىل حد ما ،حيث بلغت نسبة
ذلك ( )/55.14أي ( )59أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107يف حني ترى فهة أخرى من األساتذة أن هذه األساليب غري
ناجعة وجمدية يف حل النزاعات ،حيث بلغت نسبة ذلك ( )/44.85أي ( )48أستاذ من جمموع أفراد العينة( )107ويرجع
األساتذة جناعة هذه األساليب إىل حد ما إىل ما يلي:
 أسلوب التفاهم واإلقناع حيث بلغت نسبة ذلك ( )/51.4أي ( )55أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107 -أسلوب تطبيق القوانني حيث بلغت نسبة ذلك ( )/24.3أي ( )26أستاذ من جمموع أفراد العينة(.)107

 أسلوب املفاوضات اجلماعية حيث بلغت نسبة ذلك ( )/12.1أي( )13من جمموع أفراد العينة(.)107 أسلوب الوساطة حيث بلغت نسبة ذلك ( )/10.3أي ( )11أستاذ من جمموع أفراد العينة (.)107 ويرجع أستاذ واحد من جمموع أفراد العينة طريقة فض النزاعات يف املؤسسة التعليمية إىل أسباب أخرى اي بنسبة(.)/0.93
 أما األساتذة الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/0.9أي ( )1من األساتذة من جمموع أفرادالعينة(..)107
واملالحظ أن األساليب املستخدمة يف إدارة النزاعات وحلها هي أساليب بسيطة تعتمد على بعض األساتذة ذوو اخلربة
واألقدمية يف جمال الرتبية والتعليم،أو املساعدين الرتبويني الذين حيتكون بالتالميذ ويعايشوهنم ،يف حني تبقى األساليب التقنية
هيكل بدون روح ،فمثال كثري من املدراء ال يقومون بتنصيب خلية اإلصغاء أو استخدام تقنية الوساطة يف إدارة وحل النزاعات
واملشكالت علما أن هذه األساليب هلا مرجع إطار من التشريع املدرسي .

 -/9تقييم أساليب احلد من النزاعات ومدى مالءمتها لإلجراءات اإلدارية املتخذة:
املالحظ من خالل اجلدول رقم ( ) 59أن أساليب احلد من اخلالفات والنزاعات مناسبة إىل حد ما ،حيث بلغت نسبة
األساتذة ( )/55.1أي ( )59أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107يف حني ترى فهة أخرى من األساتذة أن أساليب احلد من
النزاعات واخلالفات غري مناسبة حيث بلغت نسبة ذلك ( )/44.9أي ( )48أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107وعليه
فاإلجراءات اليت تتخذ ضد األساتذة ال تعد أن تكون إجراءات بسيطة ،حيث أمجع معظم أفراد العينة ،على أن النزاعات
واخلالفات حتل وديا حيث بلغت نسبة ذلك ( )/68.22أي ( )73أستاذ من جمموع أفراد العينة(، )107يف حني ترى فهة
أخرى من األساتذة بلغت نسبتها ( )/12.14أي ( )13أستاذ من جمموع أفراد العينة( )107إن فض النزاعات واخلالفات
عادة ما يكون عن طريق البحث عن املتسببني وعقاهبم ،وهلذا هناك جلان للبحث والتحقيق كلجنة اإلصغاء وجملس التأديب ،يف
حني عربت فهة أخرى من األساتذة أهنا ال هتتم باألمر حيث بلغت نسبة ذلك( )/12.14أي ( )13أستاذ من جمموع أفراد
العينة(،)107يف حني ترى فهة أخرى من األساتذة أن هناك أساليب أخرى تتخذها اإلدارة حلل وفض النزاعات واخلالفات يف
الثانوية حيث بلغت نسبة ذلك ( )/3.73أي ( )4أساتذة من جمموع أفراد العينة(، )107يف حني أحجم ( )4أساتذة عن
اإلجابة بنسبة (.)/3.73

 -/10أهم األساليب جناعة يف نظر األستاذ اليت تستخدمها اإلدارة يف فض النزاعات :
يف احلقيقة كل األساليب املستخدمة مفيدة وضرورية إال أهنا تستخدم حسب طبيعة املشكالت والنزاعات املطروحة ،فهناك
نزاعات فردية بسيطة ميكن حلها بأقل جهد وتكلفة ،يف حني هناك نزاعات مجاعية (اعتصام ،إضرابات ،اعتداءات )...ال ميكن
حلها وإدارهتا إال من خالل تدخل وجمالس وأجهزة إدارية قوية ،واملالحظ من خالل اجلدول رقم ( )60يالحظ أن اإلجراءات

املتخذة ضد األستاذ من طرف اإلدارة عادة ما تكون وديا ،حيث بلغت نسبة ذلك ( )/68.22أي ( )73أستاذ من جمموع
أفراد العينة(،)107وعليه فاألستاذ يفضل أيضا أسلوب التفاهم واإلقناع حيث بلغت نسبة ذلك ()/51.4أي ( )55أستاذ
من جمموع أفراد العينة (، )107وهذا يبني منط اإلدارة السائد يف املؤسسات التعليمية يف اجلزائر (اإلدارة املتساهلة)وال تعتمد
على املنهج العلمي يف حل النزاعات واملشكالت ،ومن جهة أخرى فاإلدارة ال تريد استخدام اإلجراءات اإلدارية (تطبيق
القوانني) ،ألن ذلك قد يكون سبب يف إحباط األستاذ واخنفاض أدائه وعليه قد يشكل ذلك بعض الصعوبات للمؤسسة
التعليمية (اإلضرابات) .
كما أن املدراء خيافون من هذه املشكالت وتأثريها على وترية الدراسة بالنسبة للتالميذ ،و عليه قد تنخفض نسبة النجاح
وتؤثر على مردود املؤسسة ،حيث بلغت نسبة األساتذة الذين يرون بأن اإلدارة تسعى إىل حل النزاعات واملشكالت وديا وبطرق
سلمية ،حيث بلغت نسبة ذلك ( )/68.22أي ( )73أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107يف حني ترى فهة أخرى من
األساتذة جيب أن تكون اإلدارة تتميز بالصرامة والضبط يف حل وإدارة النزاعات واخلالفات لذلك عليها أن تبحث عن املتسببني
وعقاهبم حيث بلغت نسبة ذلك ( )/12.14أي ( )13أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107إال أنه باملقابل جيب تطبيق
القوانني حيث بلغت نسبة ذلك ( )/24.3أي ( )26أستاذ من جمموع أفراد العينة(، )107كما ميكن لإلدارة أن تستخدم
تقنية كل من تقنية املفاوضات اجلماعية حيث عربة نسبة من األساتذة بلغت ( )/12.1أي ( )13أستاذ من جمموع أفراد
العينة(، )107أو أسلوب الوساطة فقد بلغت نسبة ذلك ( )/10.3أي ( )13أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107يف حني
ترى فهة أخرى من األساتذة أن األمر ال يهمها حيث بلغت نسبة ذلك ( )/12.14أي ( )13أستاذ من جمموع أفراد العينة
( )107ويرجع ذلك يف نظرها إىل أسباب أخرى.

 -/11مشروع املؤسسة بني الرفض والتأييد:
املالحظ من خالل استقراء الواقع أن املوفف اجلزائري أصبح يركن إىل الراحة والكسل والغفلة ( نعوذ باهلل من ذلك) ،ورمبا
يرجع ذلك لعدم إدراكه للمسهولية املوكلة إليه فهو ال يبذل أي جهد يذكر لتحسني املردود الدراسي والرتبوي ،كما أنه ال يدب
استخدام كل ما هو تقين وجديد من أدوات وأساليب عاملية مدعيا أهنا من املدرسة الغربية وال توفق خصوصية اجملتمع اجلزائري
،كما أنه ال يدرك أن الرتبية املقارنة تقتضي اختيار النماذج واألساليب املناسبة وتكييفها وفق خصوصية اجملتمع اجلزائري ،فقد
تطورت أوروبا والغرب بفضل تلك احلضارة اليت دامت حوايل عشرة قرون – احلضارة اإلسالمية -فكان األوروبيون يهاجرون إىل
قرطبة وبغداد والقاهرة لطلب املعارف .

ومشروع املؤسسة هو إسرتاتيجية ميكن العمل هبا وتكييفها وفق خصوصية اجملتمع اجلزائري ،واملالحظ من خالل اجلدول رقم
( )61أن األستاذ مل يطلع على مشروع املؤسسة وهذا تقصري حيسب على اإلدارة املدرسية اليت ال تعمل وفق العمل باملشاريع
واإلسرتاتيجيات ،حيث أمجع معظم األساتذة ،أهنم مل يطلعا على هذا املشروع ،حيث بلغت نسبة ذلك ( )/74.76أي
( )80أستاذ من جمموع أفراد العينة ( )107يف حني بلغت نسبة األساتذة الذين أطلعوا على هذا املشروع()/25.23أي
( )27أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107وعليه فهم ال يقرون بفعالية املشروع ،رمبا لعدم فهم إسرتاتيجيات هذا املشروع
وأبعاده وأمهيته للمؤسسة التعليمية ،حيث فضل معظم األساتذة عدم اإلجابة حيث بلغت نسبة ذلك( )/68.2أي ()73
أستاذ من جمموع أفراد العينة (،)107أما نسبة األساتذة الذين يؤمنون بفعالية هذا املشروع فقد بلغت ( )/24.3أي ()26
أستاذ من جمموع أفراد العينة(،)107ولقد أرجأ أفراد العينة عدم إطالعهم على مشروع املؤسسة إىل االعتبارات التالية:
 أنه جمرد وثيقة إدارية فقط متلئ من طرف املدير أو أحد املوففني حيث بلغت نسبة ذلك ( )/30.8أي ( )33أستاذمن جمموع أفراد العينة(. )107
 أما درجة عدم االهتمام مبشروع املؤسسة من طرف األساتذة فقد بلغت نسبة ذلك ( )/23.4أي ( )25أستاذ منجمموع أفراد العينة(.)107
 يف حني صرحت فهة أخرى من األساتذة أن اإلدارة ال تعمل وفق مشروع املؤسسة حيث بلغت نسبة ذلك ()/7.5أي ( )8أساتذة من جمموع أفراد العينة(.)107
 يف حني أرجعت فهة أخرى من األساتذة عدم إطالع األستاذ على وثيقة مشروع املؤسسة وعدم تفعيله إىل أسبابأخرى غري اليت ذكرت مثل إيديولوجية املشروع وعدم حتديد مفاهيمه بالنسبة للكثري من األساتذة ( الفهم اخلاطئ
للمشروع) .
 -أما األساتذة الذين أحجموا عن اإلجابة فقد بلغت نسبتهم ( )/2.8أي ( )3أساتذة من جمموع أفراد العينة()107

اخلامتة:
ال تزال املؤسسة التعليمية تعاين الكثري من املشكالت ،بل إن املؤسسة التعليمية اليوم تفتقر إىل منظومة من القيم للنهوض من
جديد ،فاألساليب والنماذج املستوردة اليوم مل جتدي ولن جتدي نفعا ،إال إذا حدث تغيري عميق يف شخصية الفرد اجلزائري ،
وليس باألمر اهلني أن نبين شخصا سويا إال إذا كنا حنن أسوياء فعلى الفاعلني الرتبويني واملسهولني يف هرم السلطة أن يعيدوا
النظر يف البناء االجتماعي واألنساق املتدهورة فيه ،قبل فوات األوان وأن يعاجلوا مواطن الضعف أو الداء إذا وجدت قبل أن
تستفحل يف باق أعضاء اجلسد ،وعليه ينبغي هتيهة البيهة االجتماعية واملناخ الرتبوي املناسبني إلحداث التغيري  ،فتطبيق منوذج
من النماذج أو نظرية من النظريات يقتضي مجع املعطيات الواقعية والقيمية للمؤسسة أو القطاع أو الوالية للوقوف على مواطن
اخللل وذلك لتكييف هذا النموذج أو النظرية وعدم الوقوف يف األخطاء وتكرارها .
وملا كان العمل اجلماعي املؤسسة من أحدث األساليب اليت اختارهتا وزارة الرتبية للنهوض هبذا القطاع ،فإين أقول أن املناخ
والبيهة االجتماعية مل يهيها بعد هلذا األسلوب الذي ال يعكس حقيقة شخصية املسهول أو املوفف أو األستاذ اجلزائري الذي
يتخبط يف الظروف االجتماعية القاهرة وانعكاسها على حالته النفسية وأدائه يف املؤسسة .
فالعمل اجلماعي هو مشروع أو نية أو فكرة يتبناها القائمون على جمال من اجملاالت أو عمل من األعمال ،يقوم على منهج
علمي واضح وإسرتاتيجيات عمل واضحة وحمددة األهداف واملعامل ومبنية على أسس ومبادئ أخالقية ومهنية لتحسني املردود
الدراسي باملؤسسة التعليمية ،تكون على إثرها املهام واضحة ومقسمة ،وتكون فيها طريقة العمل ذاتية حتت إمارة فريق عمل
مؤهل،حيث يهتم هذا الفريق بكل املشكالت والنزاعات النوعية اليت تعاين منها املؤسسة التعليمية بل يتعدى حدود املؤسسة
التعليمية إىل املتعاملني االجتماعيني واجملتمع احمللي .
والعمل اجلماعي هو أسلوب يربط جمتمع املدرسة باجملتمع الكبري من خالل التفاعل القائم على العالقات اإلنسانية الطيبة
واألخالق السامية من تعاون وترابط وحمبة وألفة وتواصل دائم ال منقطع األوصال ،وال يتم ذلك إال من خالل اللقاءات
واالجتماعات والندوات وامللتقيات والنشطات من حفالت ومنافسات ثقافية وتربوية ورياضية ،وعليه فالبد أن تتفتح املؤسسة
التعليمية على العامل اخلارجي وأن خترج من صنف النسق املغلق الذي حيمل يف طياته بذور فنائه .
واملالحظ اليوم أن العامل هو عبارة عن قرية صغرية وذلك مبا يزخر به من وسائل علمية وتكنولوجية يف جمال اإلعالم واالتصال (
انرتنت ،هاتف نقال مربمج  )..إال أننا ال نستغل مثل هذه الوسائل العلمية والتكنولوجية فيما هو خري لنا يف الدين والدنيا
،فاجلهود اليت تبذهلا الدولة حقيقة كبرية جدا يف جمال التسيري والتجهيز إال أن القائمني يف مثل هذا اجملال ،ال يستغلوهنا بطريقة

عقالنية وعادلة وترقى إىل املستوى املطلوب والصاحل العام  .وهذا يبني حقيقة أن املسهول يف جمال الرتبية والتعليم ال يزال يفكر
بعقلية كالسيكية وال ميتلك الثقافة التنظيمية الالزمة الستغالل مثل هذه الوسائل العلمية والتكنولوجية وال يدري بأهنا ملك عام
لكل فرد موجود باملؤسسة التعليمية ( ملك عام أو وقف) .
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