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 #3ــــــــــــــــــ�#
والتhأثر   التربية بوصفھا ظاھرة إجتماعيhة تتخhذ مhن المجتمhع الhذي تنتمhي إليhه إطhارا للتhأثير

تكhhون عJقتھhhا بhhالنظم ا جتماعيhhة وثيقhhة فتhhتJزم حركتھhhا بحركhhة تلhhك الhhنظم ، وتطورھhhا بتطhhور 
  .المجتمع كله فتحمل مسيرتھا مJمح المسيرة العامة له 

  
وتواجه التربية اليوم تحديات كبيرة على جميع ا;صعدة و المستويات ، إنھا تواجhه العولمhة       

  .ير من القيم الحديثة والوسائل التي تستطيع بھا مواجھة ھذا العمJق الكبير و عليھا أن تتزود بكث
علhhى التربيhhة الحديثhhة أن تتعhhدى  مسhhألة المhhواطن الhhذي كانhhت التربيhhة قhhديما تسhhتھدفه وتعمhhل علhhى 
تكوينه ، وھذا أمر يحتاج إلى تبنhي نظhرة شhمولية تكامليhة تراعhي جميhع جوانhب نمhوه بحيhث يكhون 

  .على كل معارف عصره  عارفا ومطلعا
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وقد أضحت التنمية من ضروريات المجتمعات الحاليhة بhل الشhغل الشhاغل للفhرد والمجتمhع         

وخاصhhة وأنھhhا عمليhhة شhhاملة تتكامhhل فيھhhا كhhل العناصhhر مhhن إقتصhhاد وثقافhhة وسياسhhة وغيرھhhا مhhن 
ة مضمونة لعبhور القطاعات ، فھي حتمية ومطلب ضروري عند المجتمعات النامية بإعتبارھا وصف

  .وتخطي التخلف ومحاولت اللحاق بركب الدول المتقدمة 
    
ومن ھنا بدأت الدول العربية النامية عامة والجزائر خاصة لمحاولة التصدي لھhذا المشhكل       

الخطير الذي يھدد التنمية اعتمادا على إستثمار الموارد البشرية  وذلك بالتعليم باعتبhاره يلعhب دورا 
فhhhي حيhhhاة ا;مhhhم والشhhhعوب ، ويشhhhكل محhhhورا رئيسhhhا فhhhي النشhhhاط ا جتمhhhاعي والسياسhhhي أساسhhhيا 

وا قتصادي ;ي بلد وخاصة في ھذا العصر الذي تحددت مJمحhه مhن خJhل سhرعة وتيhرة التغيhر 
وتفجر المعرفة ا نسانية بشكل ملفت لnنتباه ، وقد أدركت ھذه ا;مhم أنھhا f تسhتطيع مواكبhة التقhدم 

fرات السريع إhعن طريق تربية أجيالھا تربية شمولية متكاملة وتزويدھم بالمعلومات الحديثة والخب 
  .العلمية والقيم السلوكية التي تجعلھم قادرين على مواجھة التحديات بكفاءة عالية 

  
إf أن تhhوفير المhhوارد لوحhhده f يكفhhي بhhل يتطلhhب وجhhود إدارة تربويhhة متخصصhhة تحسhhن       

ذه الموارد ;نه من المعلوم أن قوة مؤسسة مhا f تكمhن فhي كثhرة مواردھhا وإنمhا إستعمال وتوجيه ھ
تكمن أساسا في كيفية توظيف ھذه الموارد ، فأزمة التربية في الوطن العربhي ليسhت أزمhة مhوارد ، 

  .بل أزمة إدارة وتوجيه ھذه الموارد في مؤسسات التعليم 
  
     hhhية دور أساسhhhة والمدرسhhhدارة التعليميnhhhؤوليتھا ولhhhيم إذ إن مسhhhة التعلhhhاح عمليhhhي إنجhhhي ف

ا;ساسية تكمن في تنظيم العملية التعليمية وتخطيطھhا ، ومتابعتھhا وتقويمھhا ، وفhوق كhل ذلhك تھيئhة 
  .ا;جواء النفسية وا جتماعية والتجھيزية المساعدة على التعليم 

التعليميhة مhن خJhل اfسhتخدام  ومن ھنا كانت ا دارة المدرسية أداة رئيسية لتحقيhق أھhداف العمليhة
  .ا;مثل لnمكانات والموارد ، والتسھيJت التربوية المتاحة والمتوافرة

  
وا دارة المدرسhhية الواعيhhة تھhhدف إلhhى رفhhع مسhhتوى المhhردود التربhhوي وتحسhhين العمليhhة      

التربhوي  التعليمية  وذلك عhن طريhق توعيhة ، وتبصhير العhاملين بمسhؤولياتھم ، وتhوجيھھم التوجيhه
  .السليم 

  
وعليه فإن الجھد ينصب في مسعاه إلى جوانب محددة محاوf تقديم إجابة عhن تسhاؤfت الدراسhة    

  : في ضوء فصول تتداخل داخل توليفة واحدة نستخلص منھا موقفا وھي كالتالي 
  

ة الدراسhة وقد تضمن تحديد ا شكالية وصياغتھا ، فأھميبمشكلة الدراسة  والمعنون  الفصل ا9ول 
الفصJل أمhا .ومبررات ا ختيار وأھدافھا ، وأخيرا الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسhة 

فقد أدرجنا فيه جملة مhن النقhاط بعhد تمھيhد وھhي إعطhاء نظhرة   با*دارة المدرسيةوالمعنون  الثاني
إلى غايhة ا دارة المدرسhية عن مفھوم ا دارة وكل ما يتعلق بھا ، ثم المدرسة ووظائفھا ا جتماعية 
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ووظيفتھhhا ا جتماعيhhة وأھhhدافھا وأنماطھhhا و أيضhhا دور العJقhhات ا نسhhانية فhhي إنتاجيhhة المدرسhhة 
  .وأخيرا أھمية وجود فلسفة خاصة لnدارة فخJصة الفصل 

وقد تطرقنا فيه إلى تحديhد مفھhوم   المردود التربويمن دراستنا كان تحت عنوان  الفصل الثالثأما 
لمhhردود التربhhوي وعناصhhره وعواملhhه بدايhhة بالمhhدير والمعلhhم والمhhتعلم والمنhhاخ المدرسhhي  ثhhم دور ا

المردود التربوي في التنمية ا قتصادية والتقويم التربوي وأغراضه ومجاfته ، ثم أثره فhي تحسhين 
المبذولhة فhي المردود التربوي فتقويم منحة المردودية ، و كيفية قياس المردود ، لنصل إلhى الجھhود 

  .وأخيرا خJصة الفصل , تحسينه 
لنحhاول  ا*دارة المدرسJية و المJردود التربJوي حJدود الع<قJة بJينفكان تحت عنوان  الفصل الرابع

من خJله ربhط المتغيhرين المسhتقل والتhابع بدايhة بتمھيhد ، وتhأثير ا دارة المدرسhية علhى التحصhيل 
كيفيhhة تعامhhل ا دارة مhhع مشhhاكله ، فالتوجيhhه التربhhوي الدراسhhي وكhhل مhhا يتعلhhق بhhه ، فا نضhhباط و

والمناھج التعليمية والبhرامج الدراسhية ، ثhم التسhرب المدرسhي وكhل مhايتعلق بhه إلhى غايhة ا خفhاق 
الدراسي وجھود ا دارة في القضاء عليه  ، وأخيhرا ا;ركhان ا;ساسhية لمدرسhة المسhتقبل فخJصhة 

  .الفصل 
الفصJJل والhhذي تضhhمن بhhدوره  الجانJJب الميJJدانيالدراسhhة وننتقhhل إلhhى وننھhhي الجانhhب النظhhري مhhن 

الhذي تكلمنhا فيhه بعhد تمھيhد عhن الدراسhة ا سhتطJعية ثhم  ا*جراءات المنھجيJة للدراسJة :الخامس
تسhhاؤfت الدراسhhة فمجhhاfت الدراسhhة ، ثhhم العينhhة وكيفيhhة إختيارھhhا ، وبعhhدھا المhhنھج المعتمhhد فhhي 

  .نات الدراسة فأدوات جمع البيا
الhhذي تhhم فيhhه تفريhhغ البيانhhات وتحليhhل الجhhداول  تحليJJل البيانJJات الميدانيJJة :الفصJJل السJJادسأمhhا 

وإستخJص نتائج الدراسة ، ثم ا جابة على التساؤل الرئيسي الذي تم طرحه فhي ا شhكالية  لنصhل 
  .إلى جملة من التوصيات ، فالخاتمة وقائمة المراجع وأخيرا المJحق 
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Bأو :���0Eح� � ا�D 
 

��!�C :                                                                                      ��ره���أه�� ا��را� و#/�رات إ
 

�"��C :  أه�اف ا��را�
 

�3 :را���� ا��را��ت ا�$
  

Bأو : ���0Eح� � ا�D 
  
ا;خيرة في ا;وساط ذات العJقة بقطاع التربية في الجزائر يدور نقاش واسع في السنوات     

ما يعكس نھضة الوعي بأھمية التربية حول ظاھرة ضعف مردود نظام التربية ، وھو نقاش بقدر 
في المجتمع بأسره وبين مقدار ا خفاق المسجل على مستوى فعالية ا;داء التربوي لمؤسسات 

  .التعليم الثانوي 
  
لك المؤسسة قديمة النشأة التي حدد دورھا في إعداد الناشئة للحياة  ويشير ت –والمدرسة     

الرصد التاريخي لعJقة المدرسة بالمجتمع موضحا أن المدرسة التقليدية لم تكن في أغلب ا;حيان 
في مستوى طموحات ا نسان ، ;ن وظيفتھا اقتصرت على مجرد نقل المعرفة من أجل المعرفة ، 

عملھا آليا وليس إنسانيا يھتم بالحياة كأساس لنمو المتعلمين وتحسين مستوى  الشيء الذي جعل
أدائھم ، وقد واكب ھذه الصورة التقليدية لوظيفة المدرسة ا;سلوب التلقيني في التعليم القائم على 
ا كراه النفسي ، والعقوبات الجسدية ، والتي تجعل من المتعلم شخصية باھتة مقھورة يوجھھا 

ويكيفھا دون إعتبار لحاجات المتعلم وإستعداداته وقدراته وميوله ، وبما أنھا بناء إجتماعي  المعلم
ولھا وظيفة إجتماعية تربوية ، فيجب أن تكون مدرسة تربوية حديثة تلعب دورا وظيفيا إيجابيا في 

والروح النسق ا جتماعي ككل ، مما يحتم على الكل دون إستثناء ا ھتمام با;خJق الحميدة ، 
التضامنية ، وإحترام القواعد والمعايير المعمول بھا  وخلق عناصر ا نسجام والتكامل بين الفئات 

كما أنه f بد من سيادة الخضوع والطاعة وا متثال للقواعد العامة ....التدريسية والتJميذ، 
ات التJميذ للمدرسة من طرف الجميع، ووظيفة المدرسة عند بارسونز ا كتشاف المبكر لقدر
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وإستعداداتھم ، وتوجيھھم وتنمية دوافعھم ، فالمدرسة الثانوية تھتم أكثر با عداد ا;كاديمي 
ھي موضع 1-والتخصصي كأساس  ختبارات الطالب في المرحلة الجامعية ومواصلة دراسته فيھا 

ھاز التنفيذي الظاھرة المقصودة بالبحث بوجه عام  وا دارة المدرسية بوجه خاص بإعتبارھا الج
للتشريعات والقوانين ومناقشتھا وشرحھا داخل المدرسة في كل ما يتعلق بالتحصيل الدراسي 

  .ومحتوى المناھج وكيفية تطبيقھا وقضايا النظام وا نضباط  وذلك لتحقيق ا;ثر العلمي المطلوب 
جله ا;ھداف ھذا ا;خير الذي يمثل العائد المنتظر منه وھو المردود التربوي الذي سطرت ;

  .وأعدت الوسائل ورصدت ا;موال وأعدت المكونين 
ومفھوم المردود التربوي يتسع إلى أبعاد أخرى غير حصيلة النتائج المدرسية لمؤسسات     

التعليم الثانوي نجاحا كانت أم فشJ دراسيا ، المعبر عنھا بمعدfت ومجاميع العJمات المحصل 
والرسمية ، فھي ليست سوى مؤشرات كمية للمردود التربوي الذي عليھا في ا متحانات المدرسية 

له فوق ذلك جوانب كيفية مقصودة في دراستنا ھذه ھي مراعاة قدرات التJميذ عند تطبيق محتوى 
المناھج الدراسية ، وتكملة البرامج الدراسية السنوية التي تؤثر كلھا في التحصيل الدراسي سلبا أو 

ھي من صميم ا;ھداف التربوية التي يضعھا المجتمع أھمھا المتعلقة بالقيم  إيجابا ، وجوانب أخرى
  .ا نسانية وا;خJق العالية والنظام وا نضباط داخل المدارس 

  
فلقد تغيرت أھداف ا دارة المدرسية ، فلم تعد مجرد عملية روتينية تھدف إلى تسيير شؤون     

معينة تقتصر على العناية بالنواحي ا دارية  بل  المدرسة سيرا رتيبا ، وفق قواعد وتعليمات
أصبحت تعنى بالنواحي الفنية ، وبكل ما يتصل بالتJميذ، وأعضاء ھيئة التدريس والتسرب 

وا خفاق والفشل ، والنشاط المدرسي ، وا شراف الفني والتوجيه المدرسي، والتقويم التربوي  
  .ع المحلي وتنظيم وتنمية العJقة بين المدرسة والمجتم

ومن ھنا كانت دراستي بمثابة إطJلة وصفية لكيفية تأثير ا دارة المدرسية على المردود     
مجالھا  )الواقعة بوfية بسكرة ( التربوي في مؤسساتنا الثانوية ، حيث كانت ثانويات سيدي خالد 

Jلھا أن تؤثر الدراسي الميداني ، ووجھة الدراسة ھي الوقوف على الجوانب التي يمكن من خ
ا دارة المدرسية على المردود التربوي والتي تم حصرھا في التحصيل الدراسي وقضايا 
ا نضباط المتعلقة بأسلوب التسيير لnدارة الذي يعتبر العمود الفقري  نجاحھا في أدائھا على 

ق مردود تربوي الوجه المنشود ، وكيفية تطبيق محتوى المناھج الدراسية ، التي تتضافر كلھا لتحقي
  .إيجابي وكيف أن سيادة نوع معين من العJقات ا نسانية يؤثر على ھذا المردود 

فالتحصيل الدراسي ھو ا;ساس الذي يھدف التلميذ إليه عند إلتحاقه بالمدرسة بإعتباره 
مجموع معارف ومھارات تم تطويرھا من خJل المواد الدراسية وما ھو مقرر في الكتب المدرسية 

  .عتمد توفيرھا وتطبيقھا على ا دارة المدرسية ، فمن خJله يقاس مردودھا الكمي وي
إن تطوير المناھج يشمل الحياة المدرسية بشتى أبعادھا وعلى كل ما يرتبط بھا ، فJ يركز   

على المعلومات في حد ذاتھا ، وإنما يتعداھا إلى الطريقة والوسيلة والكتاب المدرسي  وتطويرھا 
ى تطوير وتعديل المقررات والبرامج الدراسية التي تساھم ا دارة المدرسية في تطبيقھا ينصب عل

بالطرق المناسبة بقصد مساعدة التJميذ على النمو الشامل وتحقيق مردود إيجابي ، ولھذا فإن 
ا التلميذ ھو محور العملية التعليمية في ظل المحيط الذي يعيش فيه ، ومع ذلك وأغلب ما نراه حالي

                                                 
 .55ص-2002- مصر  –ر الفكر العربي دا – علم إجتماع التربية المعاصر –علي السيد محمد الشخيبي :  1
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ھو ا كتفاء بترجمة المناھج بعد إستيرادھا بطريقة تعسفية على التJميذ ونتيجة ذلك ھي أن معظم 
 f ئم استعداداتھم وقابليتھم ، كما أن ماJت fتلبي إحتياجاتھم و f محتوياتھا من برامج ومقررات

نه من قناعات يجب إغفاله ھو أن ھذه المناھج تفرض كذلك على المدرسين بغض النظر عما يحملو
وإعتقادات وتحفظات ، مما يقلل حماسھم ويضعف رضاھم عن مھنتھم ، وبالتالي قد يعود على 

  .التJميذ بالسلب 
ولقد أثبتت الدراسات التي أجراھا مايو صاحب نظرية العJقات ا نسانية أن السبب في   

ظمات والمؤسسات فأي عدم رضا العاملين ھو العنصر ا نساني وأوضحت تأثيره على مردود المن
منظمة سواء كانت تعليمية أو صحية أو عسكرية أو إنتاجية أو تجارية تعتمد على الجانب ا نساني 
في تحقيقھا ;ھدافھا ، ورغم ذلك ھناك شكاوى مستمرة من سوء العJقات بين المديرين والعاملين 

ات لعدم ثقتھم في قدرة ، فيميل البعض منھم نحو مركزية السلطة وا نفراد بإتخاذ القرار
مرؤوسيھم على تحمل المسؤولية ، كما أنھم ينظرون إليھم على أنھم مجرد أداة من أدوات ا نتاج 
ليس عليھم إf طاعة ما يصدر لھم من أوامر وتعليمات وf يدرك ھؤfء الرؤساء الحاجات النفسية 

ن ما ھو إf حيوان إقتصادي ، f وا جتماعية التي يسعى الفرد  شباعھا حيث يعتقدون أن ا نسا
يعمل إf لمجرد الحصول على المال متجاھلين تأثير نوع معين من العJقات على مردود المؤسسة 

    .التي يعمل بھا ھذا ا نسان 
  
  
  
  
  
  
  
  

   المردود التربوي                 جوانب التأثير                  ا*دارة المدرسية
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  المدير -
  الناظر -
  المراقب العام  -
  المستشار -
  المساعدين التربويين  -

المناھج والبرامج  -  
  الدراسية 

 التوجيه وا رشاد  -
 ا شراف التربوي  -
حفظ النظام  -

 وا نضباط 
  

النتائج  -  
  المدرسية 

 التسرب -
 ا خفاق  -
القيم  -

  ا نسانية 

  من تصميم الباحثة: المصدر -) 01(الشكل رقم -
  

سة واسعا جدا فإن البحث f يستھدف دراسة كل أبعاده ، بل دراسة تحاول وبما أن موضوع الدرا
  - :ا جابة فقط على التساؤل التالي 

-  L), ��CM��ه. وNــ�
 ا�دارة ا���ر�� 5. ا�#
 �!�  .؟ ا��ـ�دود ا�����ي �(��ر� ا�"

  :والذي تندرج تحته جملة من التساؤfت الفرعية وھي 
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��!�C-    أه�� ا��را�

  
و مhع  ، 18لم تكhن ا دارة فhي الغالhب وظيفhة معقhدة حتhى بدايhة  الثhورة الصhناعية فhي القhرن       

تعقدت ا دارة وأصhبحت تحظhى باھتمhام البhاحثين  والدارسhين .  20، وبداية القرن  19نھاية القرن
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والتقhhدم ا قتصhhادي ، ونمhhو المؤسسhhات المختلفhhة البحhhوث  بفضhhل التقhhدم العلمhhي ، والتكنولhhوجي ،
  . هالنفسية ، وما صاحبھا من إھتمام با نسان ، وحاجاته ، وميوf ت

                                                       
. عhال ويتفق علماء ا دارة على أن ا ھتمام الرئيسي ;ية مؤسسة ، ھو تحقيق أھدافھا بشhكل ف       

إf أن ا ختJف يكمن في أسلوب تحقيق تلك ا;ھداف ، فمنھا ما يركز على إعتبhار ا نسhان مجhرد 
 . ألة ، أو أداة عمل ، ومنھا ما يركز على ضرورة بناء عJقات إنسانية بين العاملين

ومhhhن ھنhhhا جhhhاء ا ھتمhhhام بhhhا دارة فhhhي كhhhل المؤسسhhhات ، وخاصhhhة ا دارة المدرسhhhية فhhhي         
مؤسسات  ، التربوية ;نھا تحتل أحد المحددات الرئيسية لكفاءة المنظومة التربوية  وإنتاجيتھا ومhا ال

لھا من أثر على المردود التربوي ، فا دارة المدرسية المستبدة غالبا ما تخفhي وراءھhا عhدم الكفايhة 
دارة  ا;سhاتذة  والطJhب ، القدرة على التوجيه السليم مما يعكس سلبيا على العJقات العامhة بhين ا 

، بينما تعمل ا دارة الديمقراطية على إشاعة جhو مhن المحبhة ، والثقhة ، والرضhا  ورغhم ذلhك فلكhل 
  .منھا مردودا أقل أو أكثر من ا;خر ، وھذا ما سيتم معرفته من خJل ھذه الدراسة 

يع المدرسhة مhن خJلھhا تحقيhق ونستطيع ا شارة إلى أن القيادة ھي ا;داة الرئيسية التي تسhتط       
  .أھدافھا 

فأھميhhة ا دارة المدرسhhية تكمhhن فhhي مhhديرھا المعنhhي بالتفhhاھم  الكامhhل لمتغيhhرات ، ومسhhببات        
فسhلوكه يhؤثر علhى تحديhد ، وتوجيhه سhلوك . سلوك ا;فراد داخل المؤسسhة ، وكيفيhة التعامhل معھhا 

  ونشاط  فإن ذلك يتطلب قيادة واعية، ومتطورة   ا;فراد، ولكي يؤدي المعلمون دورھم  بفاعلية ،
وتسھل عملية الوصول إلhى ا;ھhداف التربويhة ، نوعيhة التعلhيم .  تعمل على توجيه العملية التربوية 

  .وفق ا;سس العلمية الدقيقة  
�ر��� #/�رات ا�

موضوع الدراسة أختير لمحاولة الربط بين تخصصين ا دارة وھي تابعhة لتخصhص *  
ا جتماع التنظيم والعمل والمردود التربhوي لعلhم ا جتمhاع التربيhة وذلhك رغبhة فhي  علم

 .إثبات العJقة بين مختلف التخصصات 
الرغبة في فھم المردود التربوي الذي ھhو مفھhوم واسhع ا;بعhاد ومحاولhة الhتحكم فhي *  

 .مفھومه وتحديده تحديدا دقيقا 
 .دارة المدرسية في العملية التعليمية نظرا لYھمية الكبرى التي تحتلھا ا * 
محاولة الكشف عن دور ا دارة المدرسية ووظيفتھا في تحقيق مردود تربhوي إيجhابي * 

 .كان أم سلبي
 .أھمية موضوع الدراسة تقتضي علينا دراسة المردود التربوي من الداخل* 
  .مساھمة ھذا البحث في إثراء المكتبة خاصة في ميدان التخصص* 
 .عرفة طبيعة العJقات بين ا;فراد العاملين بالمدرسةلم* 
 *Jدارة المدرسية لتطوير وتحسين إنتاجيتھا مستقبnلتقديم مقترحات وتوصيات ل  .  
�"��C-   أه�اف ا��را�

  -:الھدف النظري  �
إن ھhhذه الدراسhhة تھhhدف فhhي البدايhhة إلhhى محاولhhة تطبيhhق النظريhhة ا جتماعيhhة التربويhhة علhhى   -      

لواقhع المعhhاش أو الممارسhhة الميدانيhhة ، وھhhي النظريhhة الوظيفيhة التhhي تركhhز علhhى فكhhرة الكhhل الhhذي ا
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يتألف من أجزاء يقوم كل جزء منھhا بhأداء دوره ،  وھhو معتمhد علhى غيhره مhن ا;جhزاء ، ومhن ثhم  
 يقhhوم التسhhاند الhhوظيفي بhhين ا;جhhزاء  وبعضhhھا، أو بhhين ا;جhhزاء ،والنسhhق ككhhل سhhعيا للمحافظhhة 

  .أوتحقيق التوازن ككل
كمhhا تھhhدف مhhن خJhhل معالجhhة ھhhذا الموضhhوع إلhhى تشhhخيص ا دارة المدرسhhية ، ومعرفhhة  -      

  .مخلفاتھا، وأثرھا ، أو عJقتھا بالمردود  التربوي 
إلقاء الضوء على كيفية توفير المناخ المدرسي المناسب والمؤثر على التحصيل الدراسhي،  -

  .ورضا العاملين 
  .تقديم تصور مستقبلي لnدارة المدرسية  بغرض تحسين أداء، وفاعلية مدير المدرسة  -     

  
 -:الھدف العلمي �

، أمJh فhي خدمhة البحhث  المساھمة في ميادين العلم من خJhل ھhذه الدراسhة المتواضhعة -        
العلمhhي وإثرائhhه ، وإعتبhhاره مرجعhhا لمhhن يھhhدف إلhhى التطhhرق ، ودراسhhة جوانhhب أخhhرى مhhن 

  . لموضوع ا
  -:الھدف الشخصي �

معرفة التكامل الموجود بين الجانب النظhري والميhداني ، ومحاولhة معرفhة مhا يمكhن أن  -        
  .تساھم به ھيئة ا دارة المدرسية  في تحسين مردود ا ستثمار في التعليم

 . ا;مل في الحصول على درجة علمية مشرفة -       
  

�3 :را���� ا��را��ت ا�$
لقد حاولت تلخيص الدراسhات السhابقة التhي تناولhت موضhوع ا دارة المدرسhية وكhل المشhاكل       

  .المتعلقة بھا بداية بالدراسات العربية إلى غاية ا;جنبية 
 
Bأو :  : ا��را��ت ا@%'/�

  )RICHARDSON(1972دراسة ريتشارد سون  •
تحديhhد المشhhكJت التhhي تواجhhه أجhhرت إليزابيhhت ريتشاردسhhون دراسhhة كhhان الغhhرض منھhhا      

  :المعلمين أثناء العمل ، وقد أظھرت الدراسة مشكJت عديدة منھا
  .مشكJت إستخدام أساليب إشرافية جديدة  -
 .المشكJت التي تترتب عند تhدخل رؤسhاء ا;قسhام أو المدرسhين ا;وائhل فhي أعمhال المعلمhين -

   :نتائج الدراسة.
ق لواجبات المعلمين وأداتھم وتحديد واجبات كhل مhن يعمhل توصلت الدراسة إلى ضرورة تحديد دقي

في المدرسة تJفيhا لتhداخل الواجبhات والمسhؤوليات بhين العhاملين فيھhا كمhا أكhدت الدراسhة علhى أن 
عدم فھم المعلمhين لواجبhاتھم التربويhة قhد يخلhق العديhد مhن المشhكJت التعليميhة التhي قhد يواجھونھhا 

  .أثناء العمل 
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  ) BOUCHARD AND HALL( 1965وشارد وھل دراسة ب •
عن مشكJت المدرسين المبتدئين وتوصhلت الدراسhة إلhى  أجرى الباحثان دراسة إستطJعية         

أن ھناك العديد من المشكJت التي يعاني منھا المدرس المبتدئ وإلhى وجhود فhروق فرديhة جوھريhة 
Jت التي تواجه المدرسين بين المديرين والمدرسين في تحديدھم لنوعية المشك.  

  )MARVIN AND TAYLOR(دراسة تايلور ومارفن  •
لتحديد مشكJت المعلم ، وقد أظھhرت دراسhتھما أن ھنhاك العديhد مhن المشhكJت أجريا دراسة        

العJقhة بhين اzبhاء والمدرسhة  –طhرق التhدريس  –النظام المدرسي  -:التي تتعلق بالمشكJت اzتية 
  1.النظام بالفصل أو الصف أو ا;دوات والوسائل والمصادر ومشكJت تخطيطية –ة تقويم الطلب –
  

��!�C:-   ا��را��ت ا�����
 -:1984دراسة عبد المنعم محمد حسين  •
  أجرى عبد المنعم محمد حسين دراسة بعنوان 

   – الترابط بين مشك<ت المعلمين ومشك<ت ت<ميذھم في المرحلة الثانوية -
متعلمhا،  375عينة الدراسة من الطلبhة والمعلمhين إذ بلhغ عددالعينhة الطلبhة وتكونت    : عينةالدراسة

معلما ومعلمة ، وقد إختhار الباحhث ا سhتفتاء أداة لبحثhه وحhدودا  75أما عينة المعلمين فكان عددھم 
  :لدراسة مشكJت كبرى منھا المشكJت ا دارية التي تضمنت 

  .مدرسة العجز في أعضاء ھيئة التدريس بال -1
 .عدم فھم المعلم لطبيعة دوره التربوي في إدارة المدرسة  -2
 .إزدحام الجدول الدراسي للمعلمين  -3
 .عدم إتاحة مدير المدرسة الفرصة لكافة المعلمين في إدارة المدرسة  -4
 .عدم الترابط التام بين أعضاء ھيئة التدريس بالمدرسة  -5
 .غياب التفاھم التام بين المعلمين والطلبة -6

 
 
 
 

  : أھم نتائج الدراسةوكان من 
وجود إرتباط بين تركيب الطلبة لYسباب المؤدية للمشكJت التعليميhة ووجhود إرتبhاط قhوي  -1

  .بين نوعية المشكJت الكبرى وترتيبھا حسب أھميتھا من وجھة نظر الطلبة
العمhل يوجد إرتباط عادل بين المعلمين والمعلمات للمشكJت التعليمية التي يواجھونھا أثناء  -2

تبعا لدرجhة أھميتھhا مhن وجھhة نظhرھم ، كhذلك التhرابط بhين المعلمhين والمعلمhات لYسhباب 
 .المؤدية لبعض المشكJت التعليمية 

وقhد أظھhhرت  الدراسhhة وجhhود تhhرابط ضhhعيف بhين المعلمhhين والطلبhhة حhhول نوعيhhة ا;سhhباب  -3
 .ا;كثر أھمية لغالبية المشكJت 

                                                 
  .104ص  –2004 –عمان  –مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  – سايكولوجية ا*دارة التعليمية والمدرسة وآفاق التطوير العام –محمد جاسم محمد :  1
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4- hhب المعلمhhين ترتيhhاط بhhد إرتبhhيوج f اhhا تبعhhي يواجھونھhhة التhhت التعليميJكhhة للمشhhين والطلب
  .لدرجة أھمية تلك المشكJت من وجھة نظر كل منھم

  -:مايلي  توصيات الدراسةأھم وكان من 
  .ا ھتمام ببرنامج إعداد المعلم قبل الخدمة و أثنائھا -1
 .طريقة تحسين مستوى المعلم المادي وا جتماعي  -2
 .تكون مJئمة  ھتمامات و حاجات المتعلم  تطوير المناھج الدراسية بحيث -3

  بعنوان -):1980(دراسة عيسى صالح العجيلي  •
 .-مشاركة مدرسي المرحلة الثانوية العامة في إدارة مدارسھم  -       

مدرسhhا وكانhhت تسhhاؤfت  237وكhhان عhhدد المدرسhhين ) مhhدارس5(وقhhد إختhhار عينhhة الدراسhhة وھhhي 
  :الدراسة ھي

  .ي عملية صنع القرارات الصادرة بمدارسھم ؟ھل يشترك المدرسون ف -
 .ما المجاfت التي يشارك المدرسون فيھا في إدارة مدارسھم ؟ -
 .ھل ھناك عJقة بين مشاركة المدرسين في إدارة مدارسھم وبين رضاھم عن عملھم ؟ -
ھل ھناك عJقة بين طبيعhة العJقhات ا نسhانية القائمhة داخhل المدرسhة وبhين رضhا المدرسhين  -

 .العمل ؟ عن
ھل ھناك عJقة بين طبيعhة العJقhات ا نسhانية القائمhة داخhل المدرسhة وبhين رضhا المدرسhين  -

 .عن المشاركة ؟
 

 
  : وقد كانت نتائج الدراسة مايلي

أن المدرسhhhين يشhhhتركون فhhhي مجhhhاfت عمhhhل إدارة مدارسhhhھم التhhhي شhhhملتھا الدراسhhhة ، وھhhhي  -
hرق التhنھج وطhائل التخطيط ، إتخاذ القرارات ، المhزة والوسhب ، ا;جھJhؤون الطhدريس ، ش

التعليمية ، النشاط المدرسhي ، المبنhى المدرسhي، التقيhيم ، الشhؤون الماليhة وا داريhة  وعJقhة 
 .المدرس بالمجتمع المحلي 

رغبة المدرسين في مشاركة إدارة مدارسhھم فhي إنجhاز الوظhائف والمھhام المنوطhة بھhا  و;ن  -
ة مدارسhhھم فhhي إشhhراكھم فhhي ا دارة ، و;ن أرائھhhم الخاصhhة المدرسhhين يحسhhون بصhhدق إدار

بتطوير الخدمات التعليمية في مدارسھم  تجد التقhديرات المناسhبة مhن ا دارة  ويلقhون تشhجيعا 
 .على تحمل مسؤولية وظائف ا دارة وتتاح لھم فرص القيام بأدوارھم المناسبة 

ركتھم في إدارة المدرسhة ، وأن جhوا كشفت الدراسة أيضا عن رضا المدرسين عن درجة مشا -
ممتhhhازا مhhhن العJقhhhات ا نسhhhانية بhhhين ا دارة المدرسhhhية والمعلمhhhين يسhhhود مدارسhhhھم وأبhhhدى 

 .المدرسون أيضا رضاھم عن عملھم الحالي كمدرسين 
أسفرت الدراسة عن وجود عJقة إيجابية بين رضا المدرسين عن عملھم ورضاھم عن درجة  -

كhhذلك وجhhود عJقhhة إيجابيhhة بhhين تhhوفر عJقhhات إنسhhانية و الرضhhا عhhن المشhhاركة فhhي ا دارة و
 1.العمل وتوفر عJقات إنسانية والرضا عن المشاركة

                                                 
  .نفس المرجع السابق  –محمد جاسم محمد :  1
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ا9نماط القيادية لمديري المJدارس الثانويJة المھنيJة الحكوميJة مJن وجھJة " دراسة بعنوان  •
 "نظر المعلمين وع<قتھا بالرضا الوظيفي 

وك القيhادي لمديرالمدرسhة ، وتhأثيره علhى كافhة جوانhب التنظhيم تمحورت حhول السhل:  مشكلة البحث
التعاون مhع المعلمhين ، وتhذليل الصhعوبات التhي تعترضhھم ، والعمhل علhى إشhباع  –الرسمي ومنھا 

رغبhhاتھم ، وتحقيhhق طموحhhاتھم ، جhhاءت مhhن وجھhhة نظhhر المعلمhhين والمعلمhhات وعJقتhhه فhhي تحقيhhق 
  .الرضا الوظيفي لديھم ؟ 

أن الشhخص الراضhي عhن عملhه ، أكثhر إنتاجيhة مhن زميلhه غيhر : ية الدراسhة كالتhالي وكانت فرض
  .الراضي عن عمله 

 
 

إقتصر على المدارس الثانوية المھنية الحكوميhة والتhي يhدرس فيھhا تخصصhات مھنيhة :  حدود البحث
hين فقط منھا الصناعية والتجارية والزراعية وا قتصاد المنزلي والتمريضي والفندقي وعلhى المعلم

الباكhhالوريوس كحhhد أدنhhى للعhhام  –الhذين يعملhhون فhhي ھhhذه المhhدارس والحاصhhلين علhhى مؤھhhل علمhhي 
  .2000-1999الدراسي 

  : المنھجية وا*جراءات 
معلمhة مhن ) 157(معلمhا و) 302(معلما ومعلمة مhنھم ) 459(تكونت عينة البحث من :  عينة البحث

hhاد التوزيhhم إعتمhhث تhhة ، حيhhع الدراسhhاليم     مجتمhhن ا;قhhث مhhة البحhhار عينhhي إختيhhي فhhع الجغراف )
لغرض أن تكون العينة ممثلة تمثيJ مناسhبا للمجتمhع حيhث تhم إختيhار ) والجنوب  –الشمال  -الوسط

  .العينة بالطريقة العشوائية الطبقية 
  .لتحقيق أھداف البحث تم إستخدام إستبانتين :  أدوات البحث

  :نتائج الدراسة 
ما الJنمط القيJادي الJذي يمارسJه مJديرو ومJديرات المJدارس الثانويJة المھنيJة :  اؤل ا9ولنتائج التس

  .كما يراه معلموا تلك المدارس ؟ ) العمل والع<قات ا*نسانية ( المتمثل في بعدي 
) 141.119(متوسط دراسات مديري ومديرات المدارس الثانوية المھنية في مجال العمل بلhغ  -

  .درجة 
. مhhديري ومhhديرات المhhدارس الثانويhhة المھنيhhة فhhي مجhhال العJقhhات ا نسhhانية متوسhhط درجhhات -

 .درجة) 115.558(
  مامستوى الرضا الوظيفي لمعلمي و معلمات المدارس الثانوية المھنية؟: نتائج التساؤل الثاني

إن مستوى الرضا الوظيفي لمعلمي ومعلمات المhدارس الثانويhة المھنيhة كhان فhي الغالhب أعلhى -
  .المتوسطمن 

العمJل، (ھل ھناك فروق ذات د)لة إحصائية في النمط القيادي لك< البعJدين: نتائج التساؤل الثالث
  .؟)الجنس الخبرة و المؤھل العلمي( وفق متغير) والع<قات ا)نسانية

 .ليس ھناك فروق ذات دfلة إحصائية تعود للمتغييرات السابقة  -
  

 
  

  : نتائج الدراسة
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hاب معامhذه وقد تم حسhوة ھhدى قhة ومhة إرتباطيhقJة عhان ثمhا إذا كhد مhون لتحديhاط بيرسhل إرتب
  .العJقة 

) بعد العJقhات ا نسhانية ( ھناك عJقة إرتباطية ما بين الدرجات على مقياس ا;نماط القيادية  -
وتعhد ھhذه القيمhة إيجابيhة ) 0.67(، ومقياس الرضا الوظيفي حيث كانت قيمة معامل ا رتباط 

  )0.01(ذلك فھي ذات دfلة إحصائية عند مستوى دfلة وقوية وك
بعhhد العJقhhات (وعنhhد حسhhاب معامhhل ا رتبhhاط مhhابين الhhدرجات علhhى مقيhhاس ا;نمhhاط القياديhhة  -

وتعhhد ھhhذه ) 0.67(ومقيhhاس الرضhا الhhوظيفي ، حيhث كانhhت قيمhة معامhhل ا رتبhاط ) ا نسhانية 
 1).0.01(ة عند مستوى دfلة القيمة إيجابية وقوية وكذلك فھي ذات دfلة إحصائي

  وھي بعنوان:  دراسة علوان يحي •
"  الشhhhق ا;ول مhhhن التعلhhhيم ا;ساسhhhي" ا*دارة التقليديJJJة المطبقJJJة فJJJي المرحلJJJة ا*عداديJJJة  -

   -دراسة مقارنة –وا*دارة الشعبية المطبقة في المرحلة الثانوية 
رة الشعبية في المJدارس الثانويJة ماھي الجوانب ومجا)ت نجاح ا*دا:  والتساؤل الرئيسي ھو

  .وما يشوب تطبيق ھذا النمط من السلبيات ؟
معلمhا ومعلمhة يعملhون فhي مhدارس  430تمت المقارنة على ضوء إجابhات : إجراءات الدراسة 

طالبhا وطالبhة فhي السhنة النھائيhة  866معلما ومعلمة يعملون في مدارس ثانوية و 240إعدادية و
  : ن عمل ا داريين في المجاfت اzتية من التعليم الثانوي بي

  .المجال ا داري  -1
 :المجال التربوي ويتضمن جانبين  -2

  .ما يتعلق بالمعلمين والطJب  -
  .ما بتعلق با;ھداف والمناھج والطرق والمواد الدراسية  -

  -:المجال ا جتماعي وھوا;خر يتضمن جانبين ھما  -3   
  .والمناھج داخل المدرسة  ما يتعلق بتحسين العJقات -      
  .ما يتعلق بتحسين العJقات والمناخ خارج المدرسة  -     

  
 

  -:مايلي  نتائج الدراسةوقد كانت 
وجود نواحي إيجابيhة وأخhرى سhلبية فhي أداء كلتhا ا دارتhين التقليديhة ، والشhعبية لمھامھhا فhي  -

شhhعبية فاقhhت ا دارة التقليديhhة فhhي المجhhاfت ا داريhhة والتربويhhة وا جتماعيhhة ، وإن ا دارة ال
 .تنفيذھا لYعمال والمسؤوليات التي تتضمنھا المجاfت موضع الدراسة 

فمhhن بhhين إيجابيhhات ا دارة الشhhعبية فhhي المجhhال ا داري عقhhد اللقhhاءات الدوريhhة بhhين المعلمhhين 
ق وأخhذ والطJب لوضع خطة النشاط العام داخل المدرسة والتحرر مhن الhروتين ا داري الضhي

القhhرارات التhhي يتخhhذھا المhhؤتمر الطJبhhي داخhhل المدرسhhة فhhي ا عتبhhار وإشhhراك المعلمhhين فhhي 
مسhhؤولية ا دارة الجماعيhhة أمhhا فhhي المجhhال التربhhوي تتhhيح ا دارة الشhhعبية الفرصhhة للمعلمhhين 

ومون والطJhhب  بhhداء آرائھhhم فhhي المنhhاھج وأسhhاليب التقيhhيم ، وتhhدفع المعلمhhين للقيhhام بتقيhhيم مhhايق
بتدريسه على مدار العام الدراسي وتشجيعھم على ا لتحاق بالدورات التدريبية ، وتعودھم علhى 

                                                 
  ).41-20(ص ص - 2004 - عمان –ار وائل للنشر د – دراسات في ا*دارة التربوية –رياض ستراك :  1
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ا لتزام بالعمل حرصا على المصلحة العامة ،كما تعمل وفhق ا;ھhداف التربويhة للمدرسhة وفيمhا 
  .يتعلق بالمجال ا جتماعي 

اتھم الثقافيhة وتحhرص علhى أن تساعد ا دارة الشعبية المعلمين والطJب علhى ممارسhة نشhاط -
تعطي جميع جوانب ا;نشطة الموجودة في البيئة المحلية ، وإحترام شعور المعلمين والطJhب 
وتساعد على أن يسود جو التفاھم بين الطJب والمعلمhين ، فhي مجhال عملھhم خدمhة للمصhلحة 

التعhhرف علhhى العامhhة ، فضJhh عhhن إتاحhhة الفرصhhة ;وليhhاء أمhhور الطJhhب لزيhhارة المدرسhhة و
مستوى أبنائھم ، وتحرص ا دارة الشعبية فhي المhدارس الثانويhة علhى غhرس الhروح الوطنيhة 
فhhي نفhhوس الطJhhب وتعويhhدھم علhhى كيفيhhة إدارة المؤسسhhات التعليميhhة الشhhعبية عhhن طريhhق 
إنخراطھم فhي عضhوية اللجhان الشhعبية بالمhدارس ، ومسhاھمتھم فhي التصhعيد وإرشhادھم إلhى 

سيتم بھا إختيار أعضاء تلك اللجان وتعويhدھم علhى المhؤتمرات الشhعبية ا;ساسhية  الكيفية التي
من أجل تبصرھم لكيفية صياغة القرارات ، والتوصhيات والكيفيhة التhي يمكhن تنفيhذ القhرارات 

 .بھا وتدريبھم على المشاركة الفعالة في إدارة مدارسھم بروح جماعية واعية 
  
  
  
  
 

 : دراسة بعنوان •
   –دراسة حالة  -  قات ا*نسانية في إنتاجية المدرسةدور الع< -

 
تتمحور مشكلة الدراسة حhول العJقhات ا نسhانية فhي المدرسhة كونھhا تمثhل أھhم : مشكلة الدراسة

العوامل التي تؤثر تأثيرا بالغ ا;ھمية في المدرسة ;ن الفرد حينما يشعر أن ھناك مhن يفكhر فhي 
ل قصhارى جھhده فhي العمhل الhذي يؤديhه ، وھhذا يhؤدي إلhى مصلحته فإن ذلك يحhتم عليhه أن يبhذ

رفع كفاية ا نتاج في المدرسة ، القصد رفع المسhتوى العلمhي لتJميhذ المدرسhة وتتحhدد  مشhكلة 
  :السؤال الرئيسي التاليالدراسة في 

  .؟ ما دور الع<قات ا*نسانية في زيادة إنتاجية المدرسة -
  :ة ويتفرع إلى ا;سئلة الفرعية التالي

  .ما أسباب رضا مدير المدرسة عن العاملين معه داخل المدرسة من وجھة نظره ؟ -1
معلمhين أوائhل  ( ما طبيعhة العJقhات بhين مhدير المدرسhة وكافhة العhاملين معhه فhي المدرسhة  -2

 ).معلمين ، تJميذ ، عاملين
 .ما ا;ساليب التي كان يتبعھا مدير المدرسة في إدارة وتنظيم مدرسته ؟ -3
تعتمhhد الدراسhhة علhhى مhhنھج دراسhhة الحالhhة ، وتتضhhمن دراسhhة تحليليhhة  حhhدى : الدراسJJةمJJنھج  

المدارس الثانوية بالصف ا;ول على مhدار سhنتين متتhاليتين فhي حالhة وجhود المhدير فhي دراسhة 
الحالة ا;ولى للعام الدراسي ا;ول وتغيير المدير لنفس المدرسة فhي دراسhة الحالhة الثانيhة للعhام 

  .الثاني الدراسي 
   : حدود الدراسة   
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فhhي الصhhف ا;ول بإحhhدى المhhدارس الثانويhhة بمحافظhhة  1984-1983أجريhhت فhhي العhhام الدراسhhي  -
  .ا سكندرية في وجود المدير ا;ول 

  .شمل البرنامج المدرسي فترة صباحية  -
  ) .84/85) (83/84( إلتزمت الدراسة بأسلوب دراسة الحالة للعامين المتتاليين  -
  
  
  
  

   عينة الدراسة

تشhhمل عينhhة الدراسhhة جميhhع العhhاملين بإحhhدى المhhدارس الثانويhhة بhhإدارة شhhرق التعليميhhة بمحافظhhة 
التJميذ  والعhاملين  –المعلمين ا;وائل –وكJء المدرسة  –مدير المدرسة  –ا سكندرية ، وتتضمن 

  .83/84 بالمدرسة للعام الدراسي) عامل النظافة –أمناء المكتبة –ا داريين ( 
) 1200(–معلما ) 70(معلمين أوائل ، ) 32(–وكJء ) 4(–مدير المدرسة –وتتوزع العينة على 

عمال نظافة ، ونفس العينة للحالة ) 4(–أمناء المدرسة ) 2(–إداريين ) 9(–عامJ ) 15(–تلميذ 
  .في وجود المدير المتغير ) 84/85(الثانية لسنة 
  .مارات خاصة بالعينة موضوع الدراسة إستخدم الباحث إست:  أداة الدراسة

  .إستمارة مدير المدرسة  -
  1.... -إستمارة المدرسين ا;وائل  –إستمارة وكJء المدرسة  -

كما إستخدم الباحث المقابJت الشخصية للعينة موضوع الدراسة في ضوء ھذه ا ستمارات 
.  

لمعالجة ا حصائية  وذلك إستخدم الباحث التكرار والنسبة المئوية ل:  ا9ساليب ا*حصائية
لمحاولة معرفة مدى إتفاق ا ستجابات ومدى إختJفھا في ا ستمارات الخاصة بالسادة المديرين 

  .ووكJء المدرسة ، والمعلمين ا;نواع ، والتJميذ والعاملين بالمدرسة 
  : نتائج الدراسة

، وخاصة مع التJميذ  طبيعة العJقة بين المدير والعاملين عJقة ممتازة ، وطيبة وحسنة -
عJقة أب بأبنائه ، بمعنى أنه تسود المحبة وا;خوة والمشاركة الوجدانية بين العاملين في 

  .المدرسة 
العJقة بين المدير وكافة العاملين قائمة على ا حترام وتبادل ا;راء ، وتفويض السلطة لھم ،  -

، بصفة عامة عJقة طيبة في  وھي عJقة حب ومودة وإحترام وتعاون ، والنصح وا رشاد
 .إطار تحقيق نفع المدرسة 

بعض المعلمين يعتبرون قدوة سيئة وخاصة للدروس الخصوصية ، والتھافت عليھا   -
 .وإستغJل درجات أعمال حسنة 

ھناك عJقة حميمة مع بعض المعلمين وصداقة البعض ا;خر تسلطية ، با ضافة إلى ذلك  -
 .ا;خوة والصداقة فإنھا عJقة جيدة مبنية على 

 .f يوجد تقارب بين معلمي كل أسرة إf في مجال تخصص أسرة المادة  -
 .العJقة بين التJميذ عJقة تنافس ورغبة في التفوق -

                                                 
  ).164- 106( ص ص –ا سكندرية  –دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  – الع<قات ا*نسانية في المؤسسة التعليمية –أحمد ابراھيم أحمد :  1
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 .العJقة غير طيبة بسبب التنافس  -
 .يقوم المدير بإشراك جميع العاملين معه في إدارة المدرسة  -
  .إشراك ا;باء في حل مشكJت المدرسة  -
 
 

3�� : L), O�)�D ا��را��ت ا�$
  

إتضح لنا من الدراسات السابقة أن المشكJت التي تعاني منھا ا دارة المدرسية بشكل عام ھي     
  :مايلي

  .العجز في أعضاء ھيئة التدريس بالمدرسة  -
 .عدم فھم المعلم لطبيعة دوره التربوي في إدارة المدرسة  -
 .إزدحام الجدول الدراسي للمعلمين  -
 .م إتاحة مدير المدرسة الفرصة لكافة المعلمين في إدارة المدرسة عد -
 .عدم الترابط التام بين المعلمين والطلبة  -
 .مشكلة إستخدام أساليب إشرافية جديدة  -
  .المشكJت التي تترتب عند تدخل رؤساء ا;قسام أو المدرسين ا;وائل في أعمال المعلمين -

 �"��C :  ا��را��ت ا�):ا�1 
منظومة التشريع المدرسي والمردود  –ا;ستاذ الدكتور ابراھيمي الطاھر بعنوان  دراسة

  .التربوي للمدرسة الجزائرية 
تنبثق إشكالية الدراسة من سؤال أعم يرتبط بالدور التنموي الشامل   - :  مشكلة الدراسة

لقواعد يشكلھا للتربية في الجزائر وتفعيله بواسطة العامل التنظيمي الذي يقوم على جملة من ا
وإذا كانت منظومة التشريع المدرسي ھي من موضوع الدراسة التي .التشريع المدرسي النافذ 

تحاول كشف عJقتھا بالمردود التربوي لمؤسسة التعليم الثانوي ، وھكذا فإن سؤال ا قJع 
ردود ــموص التشريعية المدرسية ع<قة إرتباطية بالــھل للنص: ا;ساسي في ھذه الدراسة ھو 

 .التربوي لمؤسسة التعليم الثانوي ؟ 
 

كما تلعب الفروض في ھذه الدراسة دور الموجه نحو خطوط التحليل والمعالجة التي تقتضيھا 
  . المشكلة المدروسة 

توجد ع<قة إرتباطية بين منظومة التشريع المدرسي والمردود التربوي :  الفرضية الرئيسية
 . لجزائرلمؤسسة التعليم الثانوي في ا

 
  : وجاءت الفرضيات الجزئية كما يلي 

توجد عJقة إرتباطية بين النصوص التشريعية المدرسية المتعلقة بالعملية التعليمية والنتائج  -
  .المدرسية لمؤسسة التعليم الثانوي في الجزائر 

درسية توجد عJقة إرتباطية بين النصوص التشريعية ذات العJقة بتكوين ا;ستاذ والنتائج الم -
 .لمؤسسة التعليم الثانوي في الجزائر 



                                                                 ا�
	� ا�ــ�ا��
 ��� ا���دود  وا�دارة ا���ر�� ��ود ا����

  ا��ــ���ي

 159

توجد عJقة إرتباطية بين النصوص التشريعية المنظمة لتسيير مؤسسة التعليم الثانوي في  -
 .الجزائر وإعداد التJميذ على المواطنة الصالحة 

 
يتوزع مجتمع ا;صل المرغوب دراسته ميدانيا من خJل شبكة من المؤسسات :  عينة الدراسة

مؤسسة للتعليم الثانوي العام والمؤسسات ) 33(بوية المنتشرة في وfية بسكرة ، والبالغ عددھا التر
 .متعددة ا;طوار ، ونظرا لتعذر إجراء مسح شامل تم إختيار عينة عشوائية حصصية

وتم إختيار العينة في مرحلتين ا;ولى تعلقت بإختيار مجموعة من مؤسسات التعليم الثانوي من 
 .10وكان عدد المؤسسات % 30.30مؤسسة بطريقة عشوائية ، وبلغت النسبة   ) 33(مجموع 

أما المرحلة الثانية فقد حصلت في كل مؤسسة منفردة، حيث تم إختيار عينة من التJميذ وأخرى     
 .% 27.83و% 25.01من ا;ساتذة بطريقة عشوائية أيضا بلغت كل منھا نسبة 

 منانت بتقنية تحليل المحتوى لتشخيص بعض الجوانب التي تمكن الدراسة إستع: المنھج المستعمل
 .وصف متماسك للظاھرة المدروسة

إستخدم الباحث ا ستبانة الموجھة إلى أساتذة التعليم الثانوي                                                : القياسأدوات 
 .ومقياس المواطنة 

 .سات التعليم الثانويالمقابلة التي أجريت مع مديري مؤس
 .وبعض ا;ساتذة والتJميذ 

إستخدم الباحث معامل ا رتباط والوسط الحسابي  وا نحراف المعياري  :ا9ساليب ا*حصائية
 .وطريقة النسب المئوية

 
  : نتائج الدراسة

ھناك عJقة إيجابية بين النصوص التشريعية المتعلقة بعملية التعليم ، وبتكوين المكونين   -
لنتائج المدرسية لمؤسسة التعليم الثانوي ، وكذا بين النصوص التشريعية المنظمة لطاقم وا

التسيير وتنشئ التJميذ على المواطنة ، لكن النصوص كرؤية أو كتنظير صورة  وكممارسة 
وواقع عملي صورة أخرى ، قد f تتطابق مع صورتھا التشريعية في ھذه الجزئية أو تلك ، 

ريع المدرسي يعكس إھتمام المشرع بالناتج التعليمي الوطني من خJل وعموما فإن التش
ضبطه لقواعد العمل على نحو يدفع إلى تحسينه أخذا متغيرات المرحلة في ا عتبار وھي 
إستفاقة يمكن وصفھا ضمن العوامل ا يجابية من حيث المبدأ  إf أن تحريك العوامل الفاعلة 

الحكم والتقويم ،  ولذلك كانت بعض إجابات المفحوصين عمليا يظل ھو المحك ا;كفأ في 
تشير إلى ضرورة تحسين النص التشريعي ، وتفعيله لتحقيق المردود التربوي الذي ينسجم 
مع ا;ھداف التربوية تقنيا وإيديولوجيا ، ومسألة تفعيل النصوص بحد ذاتھا إشكالية يمكن أن 

ة خصوصا تلك الجوانب المرتبطة بمدى تكون كثير من جوانبھا محل بحوث علمية مستقل
  .قابليتھا للتطبيق ، أو بكفاءتھا المنطقية والتنظيرية أو بميكانزمات التطبيق 

وفي شأن المواطنة تبين أن للطاقم المسير دورا في تشكيلھا لدى التJميذ ، ومن خJل المھام  -
لسلطة ا جتماعية المنوطة به رسميا ، إعتبارا من أن الفريق ا داري المسير يمثل ا

بالمؤسسة التربوية ، كما أن الوسط المدرسي والمضمون التعليمي للتاريخ يسھم في بلورة 
روح المواطنة ، وما تبين من المعالجة التحليلية  ستجابات التJميذ المبحوثين أن المواطنة 

والثقافة  عندھم ليست وfءا للسياسة الحكومية بقدر ما ھي شعور با نتماء إلى المجتمع
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والشخصية القومية وا;رض ، وھذا المنظور يتيح إمكانية إستخJص ھو أن نظرة الشباب 
إلى المواطنة لم تتشكل بأسلوب التعبئة أو بالتقليد أو ا نسياق وراء الخطاب السياسي بل ببناء 

ليد موقف مجرد من تلك ا;دوات السياسية وا عJمية ومسلح ببدائل من أدوات أخرى  كالتق
والتمرد والتأثر بالديمقراطية كما ظھرت في الغرب ، أو كما تجليھا بعض ا جتھادات في 

  .النص الديني 
 3���دة #� ا��را��ت ا�$
� أو%P ا��

ا9نماط القيادية لمديري المدارس الثانوية المھنية الحكومية من وجھة نظر   -تمت ا ستفادة من دراسة
 -  لوظيفيالمعلمين وع<قتھا بالرضا ا

  .في تحديد أھمية موضوع ا دارة المدرسية 
   – دراسة الع<قات ا*نسانية في إنتاجية المؤسسة -أما 

تم ا ستفادة منھا في إختيار أدوات الدراسة ، وا;ساليب ا حصائية والتي ھي التكرار والنسب 
Jفھا في ا ستمارات المئوية ، وذلك كما قال الباحث لمعرفة مدى إتفاق ا ستجابات ومدى إخت

  الخاصة با داريين وا;ساتذة والتJميذ ، ولقد تم إختيار ھذه ا;دوات وذلك لتشابه عينة الدراسة 
ومن خJل إطJعي على محتوى ھذه الدراسة فقد قمت بإضافة التساؤل ا;خير نظرا لYھمية التي 

  .بالسلب أو ا يجاب تلعبھا العJقات ا نسانية في التأثير على المردود التربوي 
  .ا ستفادة منھا في مقارنة نتائج الدراستين  -

   – دراسة منظومة التشريع المدرسي والمردود التربوي –أما 
فقد تمت ا ستفادة منھا في إختيار نوع العينة ، وھي العينة العشوائية البسيطة ، وذلك ;ن الدراسة 

 –ا;ساتذة  –ا داريين (زعت على ثJث فئات تمت في مؤسسات التعليم الثانوي وا ستمارة و
إf أنني في دراستي قمت بالمسح الشامل للمؤسسات نظرا ;ن المنطقة التي تمت فيھا ) التJميذ 

مؤسسات ، أما نسبة العينة  10الدراسة تحتوي على ثانويتين ومتقن فقط ، أما الباحث ا;خر إختار 
  .ع ا;صلي فقد تم إختيارھا تناسبا مع حجم المجتم

كما تم ا ستفادة منھا في تحديد مفھوم المردود التربوي الذي ھو واسع ا;بعاد، وكل  -
  .الخطوات المنھجية التي قام بھا الباحث 

 ).وجدول إختيار العينة –الخاص با شكالية ( وأيضا ا ستفادة من المخططات   -
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  تمھــيد    
  

قل ، فhدورھا يكمhن فhي تبصhير ا دارة المدرسية ھي موضوع الدراسة بإعتبارھا المتغير المسhت     
التJميذ وأولياء ا;مور ، وذلك بتثقيفھم عhن كhل مhا يحhدث مhن تحhوfت وتغيhرات داخhل المنظومhة 
التربويhhة ، با ضhhافة إلhhى وضhhع إسhhتراتيجية واضhhحة ، وخطhhط محhhددة  عhhداد التJميhhذ فhhي كيفيhhة 

  .التعامل مع معطيات العصر  
 hل توضhل ھذا الفصJوم لذلك سنحاول من خhول مفھhرة حhاء نظhة بإعطhا ، بدايhق بھhا يتعلhل مhيح ك

ا دارة وأنواعھhhا ، وأھhhم وظائفھhhا وخصائصhhھا ، ومدارسhhھا ، إلhhى غايhhة المدرسhhة لنتطhhرق إلhhى 
تعريفھا ووظائفھا وأدوارھhا المتعhددة ، حتhى ا دارة المدرسhية لنبhرز مفھومھhا وأھhدافھا بإعتبارھhا 

توفير المناخ الدراسي المناسhب والبيئhة الدراسhية التhي تسhاعد تسخر كل إمكاناتھا وطاقاتھا من أجل 
وكhذلك أنماطھhا ، فلكhل إدارة أو بhا;حرى لكhل مhدير نمطhhه ...التلميhذ علhى التhزود بhالعلم والثقافhة ، 

الخhhاص بhhه فhhي التسhhيير الhhذي يلعhhب دورا مھمhhا فhhي إنتاجيhhة العمليhhة التعليميhhة ، لننتقhhل إلhhى وظيفhhة 
ھميhhة ودور العJقhhات ا نسhhانية فhhي إنتاجيhhة المدرسhhة فالمشhhكلة الحقيقيhhة التhhي ا دارة المدرسhhية وأ

تواجه المدير في إدارة مدرسته  تكمن في كيفية جمع عhدد مhن ا;فhراد ، كhل لhه قدراتhه ومعتقداتhه ، 
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وجعلھhhم يتعhhاونون فhhي نشhhاط بشhhكل يحقhhق نجhhاح المدرسhhة بكفhhاءة وفعاليhhة ، لنصhhل فhhي ا;خيhhر إلhhى 
  .  لسفة خاصة في ا دارة أھمية وجود ف

  
  
  
  
  
  
  
  

   ��D ـQ ا�دارة: أو)
  .يشتغل في إدارة البJد وخدمة الشعب  -أدارمن الفعل  -
   1 .مجموعة من ا;شخاص الذين يتواجدون على رأس المجتمع  -

ھي عملية تخطيط ، وتنظيم ، وتنسيق ، وتوجيه عوامل ا نتاج في مشروع إقتصادي ويطبق       
والمتقدمين لعملية ا دارة ذاتھا ،  على المنظمين في التسلسل الھرمي صطلح في نفس الوقتھذا الم

أي الذين يقومون بأداء ھذه المھام أو الوظائف ، وجدير بالذكر أن التسلسل الھرمي ا داري  في 
وf  ، أي تنظيم رسمي يستمد سلطته ومسؤولياته من وظيفته، أي من عJقة مكانته بالتنظيم

، أو القوة  كالملكية، أو المولد أوالصفات الموروثة(  تمدھا من أية خصائص أو مميزات أخرىيس
  2) .العسكرية

  :ويھتم علماء اfجتماع في ا دارة مركزين فيھا على ثJثة مواضيع ھي
  .إھتمامھم بالمدراء على أنھم جماعة إجتماعية تمثل الصفوة -
  .لnدارة المتدرجة في المؤسسات والشركاتصفات العJئق اfجتماعية الداخلية  -
  3.ا دارة على أنھا تشمل وظائف السيطرة ا جتماعية والتقنية المتطورة  -

عملية وأسلوب عمل يستھدفان تحقيق برنامج معين " ا دارة بأنھا  أوليف جونسونوتعرف      
القائم على التعاون بواسطة جھاز إداري ذو تنظيم معين ممكن عن طريق خلق جو من التوافق 

  .وتنسيق الجھود لتسير بالمؤسسة نحو أھدافھا الموضوعة 
أنھا عملية يمكن بھا تحديد أھداف المؤسسة ورسم السياسات " فتعرف ا دارة  ھيلين بيفرزأما      

  4."والعمل على تنفيذ تلك الخطط ، والخطط المناسبة لتحقيق ھذه ا;ھداف ، 
غJل الموارد المتاحة عن طريق تنظيم الجھود الجماعية وتنسيقھا بشكل وا دارة ھي عملية إست"  

  .يحقق ا;ھداف المحددة بكفاية وفعالية ، وبوسائل إنسانية ، وضمن المشروعية 
 

 5." مستفيدا من خدماته التنظيم ، أو وا فيسواء كان عض، وبما يساھم في تحسين حياة ا نسان 

                                                 
  1- G- GOUGENHEIM – DICTIONNAIRE FONDAMENTA L - LIBRAIRIE- PARIS-1958-P 20.  

 
  .277ص - 2005 –ا سكندرية  –دار المعرفة الجامعية  – قاموس علم ا*جتماع –ف غيث محمد عاط:  2
  .286ص  -2000 –عمان  –دار الشروق للنشر والتوزيع  – معجم علم ا*جتماع المعاصر –معن خليل العمر :  3
  .07ص - 1996 –كندرية ا س –دار المعرفة الجامعية  – ا*دارة في المؤسسات ا*جتماعية –سامية محمد فھمي :  4
 .30ص - 2004 –عمان  –دار وائل للنشر والتوزيع  - 2ط - )الوظائف  –العمليات  –النظريات ( مبادئ ا*دارة  –محمد قاسم القريوتي :  5
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ين المنظمة التي تقوم على إدارتھا ، وبين المناخ الخارجي المحيط فا دارة ھي حلقة الوصل ب     
بھا والمتمثل في الظروف وا;وضاع ا قتصادية وا جتماعية والثقافية والسياسية وغيرھا من 
عوامل ومؤثرات تتبلور في النھاية في شكل فرص يمكن للمنظمة إستثمارھا وا ستفادة منھا 

رغوبة ، فھي المسؤولة عن التطوير والتحديث في كل ماتقوم به وتحقيق الفوائد وا;رباح الم
المنظمة من أنشطة ، وما تخرجه من سلع أو خدمات  وتسعى بإستمرار إلى التعرف على رغبات 

  .وإحتياجات المجتمع التي تستھدف خدمتھا 
 –داف تحديد ا;ھ –وتتخذ ا دارة شكل عملية مستمرة ومتداخلة تتكون من عدة وظائف رئيسية 

  .التوجيه والتنسيق –التنظيم  –التخطيط 
إن مھمة تحقيق ا;ھداف المادية والمعنوية ا يجابية التي تضيف إلى الموارد التي إستثمرتھا 
ا دارة وتصل بھا إلى قيم أعلى مما بدأت به ھو التحدي الحقيقي لnدارة على مختلف المستويات ، 

  1.جھدا في التخطيط والتنظيم ومن أجل تحقيق ا;ھداف تبذل ا دارة 
وتتطلب من المدير أن يحدد أھدافا معينة لكل موظف ثم يناقشھا ويناقش سيره وتقدمه في العمل 
نحو ھذه ا;ھداف ، كما يقوم ببرنامج شامل للتقييم على مستوى المنظمة ، حيث يضع أھدافا شاملة 

وبالتالي ا عتماد عليه في إتخاذ قرارات لھا ، فالتقييم يسمح بإمكانية المقارنة بين الموظفين ، 
  2.....ا;جور والنقل والترقية ،

تنفيذ ا;عمال بواسطة آخرين عن طريق تخطيط وتنظيم وتوجيه " بأنھا  وتعرف ا*دارة     
العملية التي تنشأ ترتيبا على قيام جھود مشتركة منظمة " أو توصف بأنھا ".ورقابة مجھوداتھم 
 3".ف لتحقيق بعض ا;ھدا

  
ھي تنظيم يستعمل مجموعة من القوانين "  فيعرف ا*دارة" le robert"أما المعجم الفرنسي 

مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تكمل ھذه " وھي " لتسيير الخدمات ا جتماعية 
   4."الوظيفة

يق ورغم تعدد التعاريف إf أن ا دارة وجدت من أجل تنفيذ أعمال عن طريق اzخرين لتحق
  .أھداف معينة 

  ياترى ؟ مجا)تھاوبعد التعرف على معنى ا دارة فماھي 
يمكن تقسيم المديرين داخل المنظمة وفقا للمجال الذي يشرف عليه المدير حيث يمكن تقسيم      

  .المجاfت ا دارية إلى عدة مجاfت أساسية ھي التسويق والعمليات والتمويل والموارد البشرية 
التسويق ھو المسؤول عن تسعير المنتجات ، وتنظيم حمJت ا عJن والدعاية الJزمة  فمدير      

لمنتجات المنظمة ، أما مدير العمليات فھو المسؤول عن خلق المنتجات والخدمات التي تقدمھا 
وإدارة إدارة الموارد المالية المنظمة  أما مدير التمويل فيقع على عاتقه مسؤولية.المنظمة 

ارات ، والرقابة على ا;موال ، وتقديم تقارير للمدير التنفيذي أو نائبه عن الوضع المالي ا ستثم
للمنظمة ، أما مدير الموارد البشرية فيقع على عاتقه مسؤولية تحديد ا حتياجات المستقبلية من 

  .ا;فراد ، وتعيينھم ، ونظم تقييم ا;داء 
                                                 

  ).18- 14(ص ص  – 1999 –القاھرة  –دار غريب للطباعة والنشر  – ا*دارة با9ھداف عن طريق المدير المتفوق –علي السلمي :  1
  .335ص - 2003 –الرياض  –دار المريخ للنشر  –ترجمة محمد سيد أحمد عبد المتعال وعبد المحسن جودة  –إدارة الموارد البشرية  –جاري ديسلر :  2
العملية  –<م فن الحكم وا*دارة في السياسة وا*س –ا*طار العام لدراسة ا*دارة العامة (ا*دارة العامة  –مصطفى أبوزيد فھمي وحسين عثمان :  3

  .11ص - 2003 –ا سكندرية  –دار الجامعة الجديدة  - )ا*دارية
4   :    SILKE ZIMMERMANET – MARTYN BACK – LE ROBERT– SEJER –PARIS -2005- p07. 
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يرين تشغل مجاfت إدارية أخرى مثل مدير ويشير الواقع إلى وجود أنواع أخرى من المد 
العJقات العامة ، مدير البحوث والتطوير  والمدير ا داري ، والذي يقع على عاتقه متابعة العديد 

 1.من ا;نشطة في مجاfت مختلفة 
 

ھذه بإختصار ھي مجاfت أي إدارة كانت ، وا ختJف الوحيد ھو حسب إھتمام كل إدارة  وھذا 
  .من خJل أنواع ا دارةfحقا ما سنعرفه 

 
 
 
 

  :  أ!ــ�اع ا�دارة
تتعدد أنواع ا دارة كمل ظھرت في كتابات المتخصصين وحسب ميادين ممارستھا على 

 :النحو التالي
  :ا*دارة العامة1-  

ھنا يقصد بھا حكومية تمييزا لnدارة العامة عن أنواع ا دارة ا;خرى " عامة"كلمة 
وإدارة الھيئات والمنظمات الخاصة وإدارة القطاع العام وإدارة  ،ال خصھا إدارة ا;عمأو

  .المنظمات الدولية
فا دارة العامة تعني مجموع ا;شخاص وا;جھزة القائمين تحت إمرة الحكومة وبتوجيه منھا 

وكلما توسعت الدولة في الحقوق والواجبات أدى ذلك إلى توسعھا في  بأداء الخدمات العامة ،
التي يؤديھا الموظفون وحينما تكون ا دارة مختصة بالخدمات العامة في الدولة بصفة  الخدمات

شاملة فھي إدارة مركزية ، أما إذا كانت مختصة بخدمات معينة في تقسيمات أو أجزاء من الدولة 
  .فھي إدارة محلية

لة وإخراجھا إلى وا دارة العامة في إطار ھذا المفھوم إنما تعني تنفيذ السياسة العامة للدو" 
إن ا داري مطالب دائما إلى  ة العامة بالسياسة العامة للدولةحيز الواقع ، ومن نتائج ارتباط ا دار

العامة المقررة في زمان ومجتمع  فادرتباط عمله والنتائج المترتبة عليه با;ھإأن ينظر إلى مدى 
  ".معين

يا وفقا للسياسة العامة كوزارة التربية أي أنھا يقوم بھا موظفي الدولة سواء مركزيا أو محل
  .والتعليم والصحة وغيرھا 

أي  -عتبارات ھامة، يتعين على العاملين با دارة العامةإھذه الحقيقة يترتب عليھا ثJث 
  :مراعاتھا والحرص عليھا  –موظفي الدولة 

  .2العJقات العامة الطيبة -الصالح العام–ة السياسية الحال -
 :حد المعاني التاليةأنھا عامة يمكن أن يشير إلى ووصف ا دارة بأ

                                                 
ص  - 2003 –ا سكندرية  –ة الجديدة دار الجامع – )مدخل إتخاذ القرارات وبناء المھارات ا*دارية والمديرين (إدارة ا9عمال  –جJل ابراھيم العبد :  1

 ).19-18(ص
 21- 20(ص ص  – 2005- المكتب الجامعي الحديث  -لnص<ح والتطور ىإدارة المنظمات ا)جتماعية رؤ –سيد وأبو الحسن عبد الموجود  ضجابر عو:  2
.( 
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، وطبقا لھذا  بالوحدة الكلية مانإ، و الذاتيةأنه fيتعلق بالوحدة ، أي  العام ھو ما ليس بخاص -
  .أن ھناك مصلحة عامة  وقضايا عامةستخدام يمكننا أن نقول ا 

ذه الصفة أو تلك العام ھو المشترك وحينما نقول صفة أو خاصية عامة فھذا يعني أن ھ -
 .الخاصية يشترك فيھا كل المواطنين أو غالبيتھم 

 .العام ھو العلني أو الذي يعرفه الجميع -
وھذه المعاني ترتبط با دارة العامة حيث يرى البعض أنھا تتعلق بتحقيق منفعة عامة أو  -

نه أأساس مصلحة عامة، ولذلك فإنھم يطلقون على النشاط الحكومي مفھوم ا دارة العامة على 
  .تقوم به الحكومة لخدمة أفراد المجتمع ككل وتنفيذا بسياستھا التي تضعھا

تتكون من جميع العمليات التي تھدف إلى تنفيذ " بأن ا دارة العامة  ليونارد ھوايتوقد أشار 
مجموعة من ا;نماط المتشابكة المتعلقة بصنع وتنفيذ " بأنھا  إبراھيم شيحاوتعرف عند ".السياسة 

  ".والتي يقوم بھا جھاز إداري تحقيقا للسياسة العامة التي تستھدفھا الدولة، القرارات ا دارية 
وبالتالي فا دارة العامة تتضمن مجموع العمليات ا دارية من تخطيط وتنظيم وتنسيق 

فھا في إطار ما تضعه الدولة من سياسة اجل تحقيق أھدأوتوجيه ورقابة جھاز ا دارة للدولة من 
  1عامة لھا
وتعني إدارة أوجه النشاط اfقتصادي الخاص الھادف إلى تحقيق ربح، وھي : إدارة ا9عمال -2

  .2بذلك تھتم بالتركيز على التنظيم وا دارة في المجال اfقتصادي
 

  : ع<قة ا*دارة العامة بإدارة ا9عمال 
فات كبيرة بين ا دارة ختJإلقد اتجه بعض كتاب ا دارة العامة إلى اfعتقاد بعدم وجود 

 ، وذلك من منطلق كJھما يخضعان لمبادئ  العامة وإدارة ا;عمال
تجه تفكير البعض اzخر إلى اfعتقاد باستقJلية كل منھما عن إأساسية واحدة في حين 

 .ا;خرى من منطلق وجود فروق بينھما 
  
 
 
 
  :أوجه ا)خت<ف بين ا*دارة العامة وإدارة ا9عمال*
فبينما تسعى ا دارة العامة إلى أداء خدمات عامة وتحقيق المصلحة : يث الھدفمن ح-

  .العامة نجد ا;خرى لھا ھدف أخر وھو تحقيق الربح المادي
ا دارة العامة f يتوفر لھا القدر الكافي من المرونة مثلما يتوفر  دارة :  من حيث المرونة-

أو التطورات فإن ذلك يتطلب  تال بعض التعديJا;عمال، فإذا ما تطلبت ا دارة العامة إدخ
  .تقرره في ھذا الشأن ما رنتظاإالرجوع إلى السلطة التشريعية و

ي تعديJت بمجرد الرجوع إلى مجلس إدارة أبينما إدارة ا;عمال يسھل عليھا إجراء 
  .المشروع في ھذا الصدد

                                                 
  )29- 28(ص ص –د ت  –اfزاريطة - المعرفة الجامعيةدار  - الخدمة ا)جتماعية يإدارة وتنظيم المؤسسات ا)جتماعية ف –ھناء حافظ بدوي :  1
  21ص –نفس المرجع السابق  - جابر عوض السيد وأبو الحسن عبد الموجود:  2
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حجمھا والتنظيم على نطاق  يرى البعض أن ا دارة العامة تتميز بضخامة:  من حيث الحجم-
  .واسع بخJف إدارة ا;عمال التي fتصل إلى مثل ھذه الضخامة في حجمھا

تلتزم ا دارة العامة في أي مرفق من  :من حيث مدى ا)لتزام بمبدأ المساواة بين المواطنين-
ا ا;خرى مأ،  مرافقھا بمعاملة المواطنين المنتفعين بخدماتھا على قدم المساواة دون أي تفرقة

فقد تفرق إدارة   فالمساواة بالنسبة لھا f تعدو أن تكون مجرد التزاما أدبيا وليس إلزاميا عليھا
 .1ا;عمال في المشروع بين العمJء إذا تطلب ذلك مصلحتھا

إدارة ا;عمال وثيقة الصلة بالمجال اfقتصادي والدراسات اfقتصادية في حين ا دارة -
  .2مجال الخدمات العامة والعلوم السياسيةالعامة وثيقة الصلة ب

 
   :أوجه التشابه*
بھان من حيث معنى اللفظ الJتيني لكلمة ا دارة الذي يعني اكJ النوعين من ا دارة يتش -

  .تقديم الخدمة
  .ستقJله إإن كJ منھما يعتبر علما مستقJ له مقومات قيامه و -
من ... ، التنظيم ، التوظيف التحويل التخطيط يشتركان في كافة العمليات والوظائف مثل -

 .وظائف وعمليات
  .f يعتبر ھدفا في حد ذاته بل وسيلة من خJلھا تستطيع المؤسسة تحقيق أغراضھا -
ستفادة كل إن كل منھم يسعى إلى تحقيق النمو والتقدم والتطور في المعرفة مع محاولة إ -

  .منھما بمعرفة وخبرات الطرق ا;خرى
، رغم اfعتراف أن كل منھما علم قائم  ل منھم ينتمي إلى علم مشترك ھو ا دارةن كإ -

  .بذاته ، ورغم اختJف طبيعة المؤسسة التي تمارس فيھا كل منھما 
تواجھا مشكJت إدارية من طبيعة واحدة نظرا fرتباط ھذه المشكJت بالوظائف  -

  .3والعمليات ا دارية المشتركة
لقد ظھر ھذا النوع نتيجة لزيادة عدد المنظمات الدولية بصورة : لدوليةإدارة المنظمات ا-3

أن تفرد له تخصصا  ة، مما أدى بكثير من المؤسسات ا;كاديمي ، والدور الذي تقوم به سريعة
شمل وأكثر تنوعا مما قد أ، ويھتم ھذا التخصص بتقديم خدمات أوسع و مستقJ له قواعده ومبادئه

fتھا اكوذاتھا، ومن أمثلة ھذا النمط ا;مم المتحدة بمجالسھا وھيئاتھا وتقدمه حكومة معينة ب
، والبنك الدولي لnنشاء والتعمير اليونسكو، وجامعة الدول العربية والسوق ا;وربية  المختلفة

  .4التعاون الخليجي المشتركة و مجلس
   وNـــ�Q1 ا�دارة: ثانيا

بعض، وخصوصا من حيث المھمات المطلوبة يقصد بالوظيفة ا;نشطة التي ترتبط بعضھا 
نجاز بين مجموعة من ا;عمال الJزمة  العJقة التي ترتبط  وأ،  fنجاز نوع معين من العمل

  .ھدف عام
  :التخطيط: أو)

                                                 
  ) 33- 32(ص ص - نفس المرجع–ھناء حافظ بدوي  : 1
  21ص  –نفس المرجع السابق  –جابر عوض وأبو الحسن عبد الموجود  : 2
 ) 23- 22(ص ص  - مرجع سابق - موجودجابر عوض السيد وأبو الحسن عبد ال:  3
 29ص  - 2000 –بيروت  –دار النھضة للطباعة والنشر  - البعد التخطيطي والتنظيمي المعاصر –ا*دارة المدرسية  –عبد الصمد اfغبري :  4
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التخطيط من أھم وظائف ا دارة، وھو يجيب عن تساؤfت تدور حول ماذا يجب أن يفعل؟ 
وأين؟ أي ا;ماكن والمواقع  موارد البشرية، والماديةو حشد الأي تحديد ا;ھداف، وكيف؟ ھ

والمناطق ومتى؟ أي زمن البدء والنھاية، وبواسطة من؟ وھو يعني بذلك العملية التي يعبر بھا 
  .1يكون عليه  الموقف في المستقبل إلى ما يرغب أن  ا داري عن ما ھو فيه اzن،

 ىإل ، وا دارة الفعالة للمدرسة تنظروالتخطيط للعمل المدرسي ضرورة لنجاح ھذا العمل 
وھذا يعني أنھا تأخذ بالتخطيط أسلوبا ووسيلة لتحقيق أھداف ھذه  ، العملية التعليمية نظرة عملية

  .المدرسة
نه بالتالي وسيلة لتحقيق ھذه أ، و فالتخطيط في المدرسة يرتبط ارتباطا وثيقا بأھدافھا -

  .ستخدام ذلك جميعا بفعاليةإوبأسلوب علمي يوفر الوقت والجھد والمال 
، وھو وسيلة لnصJح  والتخطيط داخل المدرسة يھدف إلى تغيير واقعھا إلى ا;فضل -

 والتقدم ورفع مستوى ا;داء بالمدرسة ، سواء في ذلك أداء المعلم وأداء التلميذ وأداء ا دارة ،
  .ةفالتخطيط بلغة أخرى يحقق الفعالية ويساعد على رفع مستوى الكفاء

f ينبغي تنفيذ أي نشاط بالمدرسة تنفيذا سليما دون ا;خذ بالتخطيط سواء كان ھذا   -
  .و خارجھا، داخل المؤسسة أ النشاط داخل الفصل أو خارجه

، وتوقيت أداء العمل  علقة بما يجب القيام بهينتھي بإتخاذ القرارات المتتخطيط لا-
  .                  أداءهوإجراءاته وكيفية 

  :  أھمية التخطيط          
وتظھر أھمية الوقت في المدرسة بخاصة، حيث كثرة المقررات التي  :يوفر الوقت -1

يدرسھا التلميذ، وحيث ترتفع الكثافات داخل الفصول وتتعدد الفترات الدراسية ، ورغم أن ھناك 
ع الراھن وما من يرى أن التخطيط نفسه يستغرق وقتا كبيرا في ا;مور المتعلقة بدراسة الوض

تتطلبه ھذه الدراسة من بيانات ، ثم وضع خطط ،فإن ھذا القول مردود عليه بأن ما يمكن أن 
ينقضي من وقت في عملية التخطيط يوفر وقتا كثيرا يمكن أن يضيع ھباء إذا سار العمل سيرا 

  2دة كبرىارتجاليا  وأن ما يحققه العمل المدرسي من نجاحات تجعل للتخطيط للعمل المدرسي فائ
 

 .تحديد ا;ھداف المطلوب تحقيقھا بالجھد الجماعي بأقل التكاليف الممكنة  -2
 .رسم السياسات أي مجموعة القواعد التي ترشد المرؤوسين في إتمامھم لYعمال -3
التنبؤ بما ستكون عليه ا;حوال في المستقبل وتقدير إحتياجات العمل من القوى  -4

 .كشوف تسمى الميزانيات التقديرية المادية والبشرية والتسجيل ذلك في 
 .إقرار ا جراءات أي الخطوات التفصيلية التي تتبع في تنفيذ مختلف ا;عمال -5
 . 3وضع برامج زمنية تبين ا;عمال المطلوب القيام بھا مرتبة ترتيبا زمنيا -6
التخطيط في المدرسة يساعد على إستغJل الموارد وا مكانات أفضل إستغJل  -7

 .ر ، وتنمية الموارد ، ورفع كفاءتھابالحد من الفق
 .التخطيط يتضمن التنسيق بين النشاطات المختلفة  -8

                                                 
 .10ص  -2006 -  سكندريةا–مؤسسة شباب الجامعة  - دراسة في علم اجتماع ا*دارة –ا*دارة والمجتمع  - حمد رشوانأحسين عبد الحميد  : 1
  )297- 296(ص ص  - 1998 - القاھرة–دار الفكر العربي  -ا*دارة التعليمية وا*دارة المدرسية –حمد إسماعيل حجي أ  : 2
 – 2004- ا;ردن   –دار الثقافة للنشر والتوزيع  - العملية امفاھيمھا النظرية وتطبيقاتھ -ا*دارة المدرسية الحديثة –جودت عزت عطوي :  3
  .20ص  
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التخطيط يھتم بالتنبؤ بما يمكن أن يحدث من مشكJت داخل المدرسة وما قد  -9
  .يصادفون من عقبات ، وبالتالي يعملون على تجنبھا، وكيف يمكن تحقيق النجاح المطلوب

  .    1التدريس العاملين بالمدرسة يھتم بمشكJت التJميذ وھيئة - 10
  : ثانيا التنظيم     

التنظيم تأسيس عJقات بين نشاطات النظام التي ستتم ممارستھا ومستخدميه الذين يتضمن 
سيبارونھا ويقومون بھا وكذلك بين العوامل المادية والتسھيJت الJزمة لممارسة ھذه النشاطات ، 

فرة وينسق بينھا f بد له من تصميم بناء رسمي للمھام وحتى ينظم ا داري المصادر المتوا
  .ولعJقات السلطة التي يتطلبھا تخفيف فعال وكفؤ لYھداف

وأن اfھتمام الرئيسي في التنظيم ينصب على تجزئة العمل المراد القيام به، وتحديد جماعة العمل 
  .2 ة، وتشكيل مراتب السلطة، وإيجاد توازن بين السلطة والمسؤولي

وبالتالي يمكن تعريفه بأنه عملية حصر الواجبات الJزمة لتحقيق الھدف وتقسيمھا إلى 
اختصاصات لnدارات وا;فراد ، و تحديد وتوزيع السلطة والمسؤولية  وإنشاء العJقات بغرض 
تمكين مجموعة من ا;فراد من العمل معا في إنسجام وتعاون بأكثر كفاية لتحقيق ھدف مشترك 

  :ظيم ما يليويشمل التن
أي تقسيم وجوه النشاط إلى مجموعة من الواجبات المتجانسة المتشابھة التي :  تقسيم العمل -

يستطيع شخص واحد القيام بمجموعة منھا بغرض تحديد المسؤولية عن كل مجموعة من 
  .الواجبات 

ا دارية أي إعطاء السلطة المJئمة للقيام بھذه الواجبات وربط المستويات :  تحديد السلطات -
 .ا;فقية والرأسية بقصد تنسيق المجھود الجماعي  نبعضھا مع بعض من الناحيتي

أي وضع ا داريين المسئولين عن الوحدات ا دارية كل في منصبه :  تنمية الھيئة ا*دارية -
 .3المJئم ، وما يتطلبه ذلك من تعيين وتدريب وترقية ، ونقل وفصل

و من أعضاء التنظيم يعرف ما ھي مجموعة ا;نشطة والتنظيم ضروري ;نه يجعل كل عض
التي سيقوم بأدائھا كما أنه يساعد على تحديد عJقات العمل بالمنظمة تحديدا واضحا ، ويساعد 
التنظيم كذلك على التوحيد الشامل لجھود وتصرفات الجماعة وتوجيھھا نحو الھدف المشترك ، 

لبشرية والمادية  وھو يوازن بين العمل المحدد كما يساھم في تحقيق أفضل إستخدام للطاقات ا
  .وا;شخاص القائمين به، و التسھيJت المادية 

ومن خJل التنظيم يمكن تجنب مشكJت متعددة مثل اfزدواج في العمل وشيوع المسؤولية 
  .4والتھرب منھا ، وعدم القدرة على إتخاذ القرارات والتدخل في اfختصاصات

ة تتعلق بمفھوم التنظيم ينبغي أخذھا في الحسبان ففي المحل ا;ول وھناك مJحظات مبدئي
نجد أن المنشأة القائمة على شخص واحد f يمكن تنظيمھا، نظرا ;ن المالك أو القائم بالعمل يؤدي 
بنفسه كل الوظائف ا دارية، فإنه f يفوض أي سلطة ولكن لو قام مثJ بفصل أنشطة البيع ثم عھد 

مرؤوسين مع تنسيق النشاط بينه وبين البائع فإن المنشأة تصبح منظمة ، وبالتالي فإن بھا إلى أحد ال

                                                 
  .298ص –نفس المرجع السابق  –احمد إسماعيل حجي  : 1
 .46ص –د ت  - ا;ردن - دار وائل للنشر –*دارة التربوية والسلوك ألمنظمي ا - ھاني عبد الرحمن صالح الطويل : 2
  . 21ص  –نفس المرجع السابق –جودت عزت عطوي  : 3
 67ص  –مرجع سبق ذكره  –حمد رشوان أحسين عبد الحميد  : 4



                                                                 ا�
	� ا�ــ�ا��
 ��� ا���دود  وا�دارة ا���ر�� ��ود ا����

  ا��ــ���ي

 169

المؤسسة تستلزم على ا;قل مديرين إما على نفس المستوى أو على أساس عJقة الرئيس 
  .والمرؤوس

أما المJحظة الثانية فھي أن جميع المدراء عندما يقررون تنظيم مؤسسة أو إدارة أو قسم 
فس الطريق، فبغض النظر عن كونه رئيسا لمجلس ا دارة أو مدير  دارة أو رئيسا لقسم يتبعون ن

  .فإنه سيعكس ا;ھداف التي ينبغي الوصول إليھا عن طريق تجميع ا;نشطة المسؤول عنھا
فتطبيق مبادئ التنظيم يعتبر على جانب كبير من ا;ھمية لتحقيق أھداف المؤسسة  فيجب أن 

 -بما فيھا من قيود على المدير - سبا للعمل وليس العكس، ويجب أن يعكس ا;حواليكون التنظيم منا
  .1عكسا سليما

  :القيـــادة: ثالثا
تعني وظيفة القيادة بتوجيه العاملين وا شراف عليھم، حيث أن ھذه الوظيفة مسئولة عن 

شراف والدافعية تنفيذ ا;ھداف التي أرساھا التخطيط ، وتتضمن القيادة بشكل أساسي ممارسة ا 
والتواصل ، فجميع العاملين بحاجة إلى ا شراف وھم يتوقعونه وا شراف يعني مJحظة العمل 

  .والعامل ، وظروف العمل نفسه للتأكد من تحقيق أھداف وحدة معينة
والقيادة أيضا تتحمل مسؤولية توفير الدافعية للعامين مھما كانت دقة الخطط أو كفاءة التنظيم 

أصعب أن يتحقق المطلوب إذا لم تتوافر الدافعية وحوافز ا;داء لدى ا;فراد الذين يشغلون  فإنه من
  .ھذا التنظيم

كما أن من سيقود يجب أن يكون قادرا على إجراء تواصل فعال مع من يتولى مسؤولية 
بشكل يمكن قيادتھم ، فا داريون f يستطيعون النجاح إf إذا كانوا قادرين عن التعبير عن أفكارھم 

  .2أن يفھمه اzخرين
وتقع على المدير مسؤولية مستمرة تتعلق بتوضيح مھام المرؤوسين وإرشادھم نحو ا;داء 

  .ا;فضل ، مع تحفيزھم للعمل بحماس وثقة
أما ا;ساليب القيادية التي يمكن للمدير إستخدامھا فھي عديدة ومتنوعة والقيادة السليمة 

ب البديلة مع القدرة على إستخدام ا;سلوب الصحيح في الوقت الصحيح تستلزم ا لمام بكل ا;سالي
بالطريقة الصحيحة ، أما نتيجة التأثير الناجح للمرؤوسين فھي تنمية أشخاص على جانب من 

  .3المعرفة ومدربين تدريبا جيدا ويقومون بعملھم بكفاءة نحو تحقيق أھداف المنشأة
  :التوجـيه: رابعا

في ا دارة الحديثة باعتباره عمJ يتناول العنصر البشري في  تظھر أھمية التوجيه
المؤسسات اfجتماعية، فا;فراد في مؤسسات العمل ومنھا المدرسة يختلفون في قدراتھم 

، ولذلك تتمركز وظيفة التوجيه حول الكيفية التي تتمكن بھا اوإستعداداتھم في ا;دوار التي يوأدونھ
وق في بيئة العمل، وتحقيق التعاون بين العاملين وحفزھم على العمل ا دارة من مواجھة ھذه الفر

بأقصى طاقاتھم ، فضJ عن توفير البيئة المJئمة التي تمكن العاملين من إشباع حاجاتھم وتحقيق 
أھدافھم ، وتمارس وظيفة التوجيه في المدرسة الحديثة من خJل عمليات القيادة والحفز وا يصال 

                                                 
- طرابلس  –المركز العربي للتدريب المھني وأعداد المدربين  – إدارة مؤسسات التدريب المھني والتقني –أياد محمود عبد الكريم وسعد زياد المحياوي :  1

  )24- 23( ص ص  -2001
 ) 47-46(ص ص  - مرجع سبق ذكره –ھاني عبد الرحمان صالح الطويل :  2
  .24ص  –نفس المرجع السابق  –سعد زياد المحياوي إياد محمود عبد الكريم  و : 3
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لك إلى فھم طبيعة المجتمع ا نساني وتوجيھه بشكل إيجابي لتحقيق أھداف مستندة إلى في ذ
  .1المدرسة

  : ويشمل التوجيــه
اfتصال بالمرؤوسين وإرشادھم إلى كيفية إتمام ا;عمال بواسطة إصدار التعليمات  -

والشرح والوصف وضرب ا;مثلة ، وقد يتم ا يصال بطريقة مكتوبة أو شفوية ، وقد يشتمل 
ل على أوامر عامة f تحتوي تفصيJ لكل ا;عمال المطلوب إنجازھا وإنما يترك للمرؤوس اfتصا

فرصة التكيف من أجل إنجاز العمل، وقد تكون ا;وامر محددة وتشتمل على كافة التفاصيل 
  .المطلوبة
رفع الحالة المعنوية للمرؤوس واfلتزام بمفاھيم القيادة بقصد الحصول على تعاونه  -

 2في تنفيذ ا;عمال اfختياري
   الرقابــــة: خامسا 

يمكن تعريفھا على أنھا نظام لتحليل ومراجعة أداء العمال والتأكد من أن النتائج تحقق 
ا;ھداف المقررة مسبقا في الخطة كما تمكن المراقبة من مراجعة الوظائف للتأكد من عملھا، من 

والقيام  تابي السليم، ومن إكتشاف الفروقاالتزام العامين بشروط عملھم وا;داء والسلوك ا يج
Jزمة لتصحيحه تبالتعديJ3ال.  

وفي ضوء ذلك يغلب على الرقابة طابع التوجيه وا رشاد ، فھي تستھدف إجھاض أي خلل 
قبل حدوثه وإكتشاف وإيقاف الفساد ، والذي يتمثل في وجود آليات وعJقات عمل تسمح بإنحراف 

مثل ھذه القيادات، ومثل تراخي بعض القيادات عن تحمل عبء قيادات تنفيذية ، وبتوليد 
الملتوية وتزايد اللجوء  تومسؤولية إتخاذ القرار، مما يؤدي إلى تعطيل المصالح وتفشي السلوكيا

إلى القضاء، وينظر البعض إلى الرقابة على أنھا تدور حول المسائل المالية فقط ، وھو ما ليس 
ق بمكانة أنشطة ا دارة من أعمال فنية ، وأعمال المشتريات ، صحيحا، فالرقابة عملية تتعل

  .والتوظيف ، والموازنة ، والحسابات وكافة أوجه النشاط ا;خرى
وتعد عملية الرقابة ضرورية لضمان تنفيذ المھام الملقاة على عاتق المسئولين وھي تعد 

  .بمثابة ضمان لتحقيق ا;ھداف المنشودة
عھا من ثواب وعقاب يستشرى ا نفJت و التسيب إf أن ا فراط سيتب فبغير الرقابة وما

والمغاfة في الرقابة يترتب عليه أحيانا إعاقة حركة الجھاز ا داري ومن ناحية أخرى فإن كثرة 
وتعدد ا;جھزة الرقابية ، وكثرة ما تطلبه ھذه ا;جھزة من بيانات ومعلومات من جھة ا دارة يعد 

وق المجرى العادي لعملة ا;داء  وھكذا تعد الرقابة ضمان لتحقيق ا;ھداف أحد العوامل التي تع
  . 4المنشودة
�1ــV ه.و 	�   : �Tدارة #)��,

تنطوي ا دارة باعتبارھا عملية على العديد من التصرفات أو المھام التي يقوم بھا المدير، 
يز والرقابة وإتخاذ القرارات ، وھذه المھام أو الوظائف ھي التخطيط أو التنظيم والتوجيه والتحف

                                                 
  ) 28 - 27( ص ص  - 2002- الرياض  –دار المريخ للنشر  – اصرــكر ا*داري المعـــية في ضوء الفــا*دارة المدرس –صJح عبد الحميد مصطفى :  1
 ) 22- 21( ص ص  –مرجع سبق ذكره  –جودت عزت عطوي  : 2
   34ص  -2004- قالمه - مديرية النشر لجامعة قالمه – ارد البشريةدارة الموإ –حمداوي وسيلة :  3
 ) 81- 80(ص ص –مرجع سبق ذكره  –حمد رشوان أحسين عبد الحميد : 4
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ويقوم ويعمل جميع المديرين بھذه المھام والوظائف بغض النظر عن جنسياتھم أو اختJف وتباين 
  .أنشطة المنظمات التي يعملون بھا، ويضفي ھذا خاصية العمومية

  .إذن العمومية خاصية أساسية لnدارة وھي ذات تأثير في المجتمعات المعاصرة -
لية حتمية ، فحيثما يوجد مجتمع إنساني، نجد أن التنسيق بين ا;عمال وا دارة عم -

 .التي يؤديھا أصبح أمرا ضروريا
التنظيم والواقع ، إن التنظيم إذا كان غير جيد فيجب تعديله حتى يتكيف مع مقدرة  -

 .1وكفاءة العاملين فيه
ھداف ا دارة عملية ھادفة حيث أنھا تسعى إلى تحقيق أھداف محددة وھذه ا; -

المحددة f تخرج عن كونھا اfنجاز الفعال ;ھداف المنظمة بأقل قدر من التكلفة في الوقت أو 
 .الجھد أو المال

ا دارة تمارس في مختلف المجاfت ، وھذا يعني أن ا دارة f تقتصر على مجال  -
fت الخدمات، واحد من مجاfت الحياة ا نسانية، لذلك فإنھا تستخدم المجاfت ا نتاجية ومجا

 .تمارس في المجال اfقتصادي واfجتماعي والتعليمي
سواء في مستوى القمة أو  ةا دارة تمارس في المنظمات وجميع المستويات ا داري -

 .المستوى ا داري المتوسط أو المستوى ا شرافي المباشر
لة عن ا دارة تعني بتوجيه سلوك ا فراد لتحقيق ا;ھداف المحددة ، وھي المسؤو -

توجيه ھذا السلوك بحيث يصبح سلوكا تنظيميا مما يؤدي إلى استمرار النشاط من ناحية وإنتظامه 
  .                  2من ناحية أخرى وغنجاز ا;ھداف

ا دارة عملية مستمرة ، وتتمثل ھذه اfستمرارية في سعي المنظمات  شباع المجتمع من  -
  .السلع والخدمات بأنواعھا المختلفة

توافر السلطة وھي الحق في القيادة ، وقوة تحقيق الطاعة ، ويشير مصطلح القيادة إلى  -
 .3العملية التي بواسطتھا يقوم الفرد بتوجيه أو التأثير في أفكار أو مشاعر اzخرين أو في سلوكھم

إن من المعلوم أن ا;فراد حينما ينظمون إلى منظمة معينة f ينفي عنھم الغرض أي أن لكل  -
ھم غرض أو أكثر يسعى لتحقيقه، ولذلك قد تتفق أھداف المنظمة مع أھداف أعضائھا أو أھداف من

 .كل منھما
 .ا دارة تعنى باستخدام وتوظيف الموارد المختلفة في المنظمة أفضل إستخدام -
تحرص ا دارة على أن يتصف سلوك العاملين بالتعاون والتنسيق  بحيث يكمل كل منھم  -

كون ھناك تكرار أو تعارض في المسؤوليات التي يقوم بھا العاملون في ا;خر وبدون أن ي
 .المنظمة
 .إتخاذ القرارات ھي أساس ا دارة وجوھرھا  -
ا دارة تمارس في إطار الظروف البيئية المحيطة ، وتتأثر بھذه الظروف بما تشمل عليه  -

 .تھذه البيئة من قوى ومتغيرا
 .4ق ا;ھداف بفعالية وكفاءةنجاح ا دارة يقاس بقدرتھا على تحقي -

                                                 
 11ص  –ذكره –مرجع سبق  – ا*دارة والمجتمع –حمد رشوان أحسين عبد الحميد : 1
 – 1999 –ا سكندرية  –المكتب الجامعي الحديث  – قويم مشروعات الرعايةإدارة المنظمات ا)جتماعية وت –حمد مصطفى خاطر ومحمد بھجت كشك أ :2

 13ص 
  )13- 12(ص ص  -مرجع سبق ذكره –حمد رشوان أعبد الحميد  :3
  .15ص  –نفس المرجع السابق  –حمد مصطفي خاطر وبھجت كشك أ: 4
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 .ا دارة ھي إدارة الناس وليس ا;شياء -
 .ھي عملية تحقيق أھداف التنظيم من خJل ا;فراد والموارد ا;خرى لھذا التنظيم -
 .  1تنظم وتستخدم ھذه الموارد لتحقيق أھداف أخرى محددة -

   #ــ�ارس ا�دارة :ثالثا
ھنري " ة إلى كتابات المنظر الفرنسي ويعود أصل ھذه المدرس:  المدرسة التقليدية -1

، وتقوم ھذه المدرسة أساسا والتي تسمى أيضا باسم 20في العقديين ا;وليين من القرن " فايول
مدرسة العملية ا دارية، على تقسيم العملية ا دارية إلى وظائفھا الرئيسية مثل التخطيط ، التنظيم 

لقيادة ، ويرى أصحاب ھذه النظرية أن ھذه الوظائف ، التوظيف ، التوجيه ، الرقابة اfتصال ، ا
  .2المختلفة يقوم المديرون بإنجازھا في شكل عملية متتابعة

ويعتبر أنصار ھذه المدرسة بأن الموارد البشرية تشكل أحد الوظائف ا;ساسية الخمسة 
ج ، التسويق الضرورية لبقاء المنظمة حية وناجحة ، وتتمثل ھذه الوظائف الخمس في وظيفة ا نتا

، التحويل ، ا دارة ،والتوظيف فالموارد البشرية تجاوزت صفة المورد الذي يدخل في إنجاز 
المھام المطلوبة فقط ، وأصبحت حسب ھذه النظرية تھتم بتخطيط وتنظيم وتنفيذ ھذه المھام 

  .3بصورة منظمة ومھيكلة
ة التي منھا مبدأ وحدة ا;مر ، ما إعتبره من المبادئ ا;ساسية ، في ا دار فايولوقد أبرز 

مبدأ خضوع الصالح الشخصي للصالح العام، مبدأ تدرج السلطة ، مبدأ مJزمة السلطة للمسؤولية 
، مبدأ تقسيم العمل القائم على التخصص ووضع الرجل المناسب في مكانه المخصص كوسيلة 

  .4لرفع كفاية ا;داء ، ثم مبدأ مكافأة الموظفين
  :تقليدية وتضم المدرسة ال

  .ا*دارة العلمية -
 .نظرية المبادئ -
، لقد اعتمدت المدرسة الكJسيكية بنظرياتھا واتجاھاتھا الفكرية المختلفة عددا  البيروقراطية -

 :حول المنظمات والناس ، وأھمھا تمن اfفتراضا
أي أنه يمكن التأثير " كائن إقتصادي" نظرت لnنسان نظرة ساذجة محدودة ، وأعتبرته -
 .لوكه عن طريق ا;جور والحوافز المادية فقطعلى س
نظرت للمنظمة على أنھا تعمل في محيط مغلق وf تتفاعل مع البيئة الخارجية التي تعمل  -

 .فيھا، وان ھذه البيئة ھادئة ومستقرة
 .إعتبرت أن أعمال المنظمات معروفة وذات طبيعة روتينية بسيطة  -
 .م على نجاح المنظماتإعتمدت معيار الكفاءة ا نتاجية فقط للحك -
 .5رأت أن ھناك أسلوبا أمثل ;داء العمل يمكن تطبيقه عالميا -

 
 :ا*دارة العلمية  - )1

                                                 
  . 10ص – 2004 –ا سكندرية  - الدار الجامعية – أساسيات تنظيم وإدارة ا9عمال –عبد الغفار حنفي وعبد السJم أبو قحف  :  1
 . 21ص  -2005 - بوزريعة - دار ھومة للطباعة والنشر – مبادئ ا*دارة - جمال الدين لعويسات : 2
 .30ص  –مرجع سبق ذكره –حمداوي وسيلة  : 3
 .39ص  –سبق ذكره  عمرج –ھاني عبد الرحمان صالح الطويل  : 4
  .20ص - 2003-عمان  –الحامد للنشر والتوزيع  – ت منظور كليإدارة المنظما –حسين حريم  : 5
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ظھرت ا دارة العلمية ملحة على تطبيق المناھج العلمية في حل المشكJت التنظيمية 
اقات الفيزيقية لقد كان يفترض في تنظيمات ا دارة العلمية ، أنھا آfت تستعمل الط" المناجريالية"

للعاملين في إتجاه أداء فعال ، وبالنظر إلى إنشغاfت خاصة بالحدود الفيزيقية للجسم البشري ، فإن 
  .البعض يطلق عليھا التنظيم الفيزيولوجي

كدراسة " الھندسة البشرية" وتفترض ا دارة العلمية إمكانية تحسين ا;داء بواسطة مبادئ 
  .1الزمن ، والحركة ، والمناھج

أن ينظم العJقة بين ا دارة والعمال وذلك من خJل عدة مبادئ  فريدريك تايلوروقد حاول 
أھمھا تصميم العمل وفق قواعد دراسات الحركة والوقت واfختيار المناسب للعاملين وتدريبھم 

  .2وإعطائھم أجور حافزة
  

ية للتنظيم وتوابع اfzت ، لقد كان لnدارة العلمية تصور مقيد للعاملين باعتبارھم أجزاء أساس
عادة ما يتم النظر لحاجاتھم من زاوية إقتصادية ، على أساس أن العامل يبقى حساسا للتشجيعات 
النقدية بشكل خاص ، ومن ثم شاعت النظرة للتنظيم الرسمي باعتباره شرطا ضروريا وكافيا 

اعية للعاملين تظل مسائل ذات حين أن العJقات غير الرسمية والحاجات اfجتم يلبلوغ الفعالية ف
  .طابع ثانوي

له ما يبرره، ) 1911(إن ا لحاح على ا;سباب اfقتصادية والعقJنية في عھد ا دارة العلمية
  ...من خJل التسليم بأن الشروط الحياتية للعاملين ھي نتائج لتراخيصھم وقصورھم في التعليل ،

ات ا نسانية ، كانت ھي النظرية المھيمنة في ميدان الحاج" الرجل اfقتصادي"إن نظرية 
  .3سواء داخل التنظيمات آو خارجھا

  :ويتلخص ا;سلوب العلمي لحل المشكJت فيما يلي
تحديد ا;عمال المناطة بكل فرد للقيام بھا على وجه الدقة من خJل تحليل خطوات عمله  -

أي إستبدال العمل البدائي والحركات الضرورية والوقت المتاح fنجاز العمل المسند إليه ، 
  .ارتجالي باسوب علمي محدد

إختبار العمال وتدريبھم بطريقة علمية، وا ستفادة القصوى منھم في تعزيز الكفاءة ا نتاجية  -
 .من خJل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب

من خJل التركيز على الدافعية والمكافآت وذلك من خJل ربطھا بعمل العمال وإنجازاتھم و -
الدراسات المختلفة التي قام بھا تايلور وزمJئه ثم اfستنتاج أن ھناك مصالح مشتركة تربك كل 

 .من العمال بأرباب العمل في أي منظمة أو مؤسسة
ا;خذ با;ساليب العلمية في تحديد عناصر العمل واfبتعاد عن ا;ساليب التقليدية القديمة في  -

 لتجربة والخطأا دارة والقائمة على مبدأ ا
أي عمل من خJل المعايير العلمية في  ءالبحث عن أنجح ا;ساليب وأفضل الطرق  دعا   -

  .تحديد الوقت ا;مثل لnنجاز
 .إختيار العمال على أسس علمية سليمة  -

                                                 
 . 26ص –نفس المرجع السابق  –جمال الدين لعويسات  : 1
  .36ص  – 2005-ا سكندرية  –الدار الجامعية  – أدارة الموارد البشرية – أحمد ماھر : 2
 .27ص  –مرجع سبق ذكره  – مبادئ ا*دارة –حمد ماھر أ : 3
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إعطاء أھمية كبرى لوظيفة التخطيط التي يضطلع بھا المديرين و كذلك التنفيذ التي يقوم  -
 .بھا العمال

دت أفكار تايلور كثيرا من دول العالم وطبقت شھرته ا;فاق وجاب كثيرا من البJد وقد سا
من أشھر (الصناعية ، مثل روسيا وفرنسا وألمانيا وانجلترا وغيرھا، وقد منحته جامعة بنسلفانيا

وذلك إعترافا بفضله ، كما عينته  1906الفخرية عام  هالدكتورا)جامعات العالم في إدارة ا;عمال
  .1 .مديرا لھا في العام نفسه" عية المھندسين الميكانيكية ا;مريكيةجم"

  :نظرية مبادئ ا*دارة) 2
وتنسب بشكل رئيسي إلى الكاتب الفرنسي ھنري " النظرية العملية ا دارية"كما يطلق عليھا 

ل ليندافايول ، ولكن ھنالك كتاب آخرون قد أسھموا في ھذه النظرية أيضا وأھمھم اfنجليزيان 
وكانوا جميعا مھتمين بتطوير مبادئ عالمية في  رايليو موني، وا;مريكيان  لوثر جوليكو أيرويك

  .ا دارة ، تصلح لكل مدير في أي مؤسسة
كان ھنري فايول مھندسا وقد عمل مديرا لمدة طويلة في أحد مناجم الفحم في فرنسا  وقد 

  :تميز عن تايلور في جانبين ھامين وھما
ور على الدراسة والتجربة العلمية ، بينما إعتمد فايول على خبرته كمدير إعتمد تايل* 
  .ممارس
فايول لتطوير نظرية  ىركز تايلور على تنظيم العمل على مستوى ورشة العمل بينما يسع* 

عامة لnدارة ، من خJل تطوير مبادئ عامة تصلح لكل مدير في كل مستوى وفي جميع 
  .2المنظمات وجميع الظروف

رى فايول أن تقسيم العملية ا دارية إلى أنشطة يسھل من عملية ا نتاج حيث قسمھا إلى وي
  :ست مجموعات

 .وتشمل ا نتاج والتصنيع: النشاطات الفنية .1
 .مثل المشتريات والمبيعات: النشاطات التجارية .2
 .أي الموارد المالية واfستثمارات والمصروفات: النشاطات التمويلية .3
 .أي المتعلقة بأمن وسJمة ا;شخاص والممتلكات:يةالنشاطات ا9من .4
وتعني تسجيل العمليات محاسبيا ، وإعداد ا حصاءات : النشاطات المحاسبية .5

 .والبيانات الرقمية
وتعني وضع الخطط، وتنظيم العمل، وإصدار ا;وامر والتنسيق : النشاطات ا*دارية .6

 .3بين ا;عمال جميعا
ية للعملية ا دارية ھي بصفة أساسية العمل على ا حاطة ويمكن القول أن الفكرة المحور

بتوصيفات وتعميمات المبادئ النافعة للمديرين أثناء إتمامھم للمھام المؤداة ، لقد كانت ھذه المبادئ 
التي يفترض تطبيقھا حول وظيفة " النتيجة- السبب"عبارة عن تأكيدات عامة حول بعض عJقات 

  .التنظيم للمدير

                                                 
 – 2000 –بيروت  –دار النھضة العربي  – عاصرــظيمي المــيطي والتنــالبعد التخط –ية ـــا*دارة المدرس –غبري ا;عبد الصمد  : 1

 ).47- 46(ص ص 
 . 22ص  –مرجع سابق  –حسين حريم  : 2
 .) 49- 48(ص ص –مرجع سابق  –عبد الصمد اfغبري  : 3
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لمثال فإنه مبدأ نطاق الرقابة f يعدو أن يكون تعميما تنظيميا يتعلق بعدد العاملين على سبيل ا
الذين يستطيع المدير ا شراف عليھم فعليا، وثمة مبدأ وحدة ا;مر الذي يتمثل في فكرة عدم 
خضوع الفرد إf لرئيس واحد، أما اليوم فإن ھذا المبدأ يعني أن على العاملين معرفة الشخص 

  .تصلون به أثناء تأدية مھامھم المحددةالذي ي
  .1وأخيرا يوجد مبدأ التخصص ، الذي يقوم على إفتراض زيادة الفعالية

وقد لخص أفكاره في ) ما يجب على المدير عمله ( كما إھتم فايول بوصف وظائف المدير 
  . 19162الذي صدر في " ا دارة العامة والصناعة" كتابه

 
 
 
  
  :طيالنظام البيروقرا -) 3

لقد حدد ماكس فيبر ھذا المصطلح في سياق سلطة القانون ، فيعتبر أفضل ما تمخضت عنه 
  .جھود المفكرين والعلماء في ھذا الخصوص

تؤسس العJقة بين الرسميين ودوائرھم الحكومية وھي  فيبرفالبيروقراطية كما يراھا 
ولعل أھم سمات البيروقراطية تنطوي على الحقوق والواجبات المكتوبة والمنظمة  لھذه العJقة 

  :ھي
وجود مجاfت محددة للسلطة تخضع لقوانين أو ضوابط ثابتة ، وفي ھذا الخصوص توزع *

ا;نشطة ا عتيادية التي يرتكز عليھا الكيان البيروقراطي بأسلوب محدد بإعتبارھا وظائف 
  .رسمية

رجات السلطة مما يسمح قيام مبدأ تدرج المراتب الرسمية في المكتب الواحد أو تباين د*
بانسيابية نظام الرؤساء والمرؤوسين حيث يشرف أصحاب المراكز ا;على على من ھم أدنى 

  .3منھم
  .نظام فعال للقواعد وا جراءات ، يتعلق بكل مناصب العمل*
  .إتجاھات غير شخصية*
  .قواعد وقرارات تبلغ كتابيا*
  .4إرتكاز سلك المھنة على الكفاءة التقنية*

فإن تحول ا دارة الرسمية إلى تشكيJت من الضوابط والقواعد يرتبط عضويا  وھكذا
بطبيعة ا دارة الحديثة ، فا دارة العامة تنبثق من إفتراض في يومنا ھذا يقوم على كون سلطة 
ا داريين f تحفل المكتب أو ا دارة إصدار ا;وامر في كل حالة على إنفراد بل إن السلطة وما 

أوامر تطبق بصورة عامة ومجددة عن ا;شخاص والعJقات التي تربطھم بالدوائر ، تحويه من 
وھذا بالطبع يختلف عن ا دارات التي إتبعت في ا;زمنة القديمة والتي إعتمدت على الروابط 

  .    5القرابية والمحلية
                                                 

  .)29- 28( ص ص  –مرجع سبق ذكره  –جمال الدين لعويسات  : 1
  .22ص  –مرجع سبق ذكره  –حسين حريم :  2
  . 163ص  – 1999 –ا;ردن  –دار الكندي للنشر والتوزيع  – السلوك ا*داري وخلفياته ا)جتماعية –قيس ألنوري  : 3
 .) 30-29(ص ص –مرجع سبق  ذكره   -جمال الدين لعويسات  : 4
 .164ص  –نفس المرجع  –قيس البوري  : 5
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واجبات تقسيم واضح للعمل  توزع بمقتضاه ا;عمال المعتادة بطريقة محددة تأخذ شكل ال* 
  .الرسمية

  " موضوعية تامة"عند إختيار الموظفين الجدد يكون المعيار ا;ساسي ھو الصالح العام * 
  .اfستفادة بأقصى طاقة ممكنة من كل العاملين بالمؤسسة*
  .القرارات تأخذ بسرعة ;نھا ملتزمة بقواعد محددة*

  :عيوب البيروقراطية
في العمل وf يمكن إدخال التحسينات المطلوبة في  عدم التواكب السريع مع المتغيرات الحديثة -

 .الطرق تناول المشاكل بشكل سريع ;ن النظام محكوم بالقواعد
ا نفصال عن آراء الجماھير حيث f يمكن التأثير على أعمال الموظفين ;نھم ملتزمون  -

 .ع المؤسسةبالقانون لذلك قد يؤدي ا لتزام بالبيروقراطية إلى سخط الجماھير المتعاملة م
ا بقاء على الكثير من ا;فراد غير ا;كفاء في المؤسسة وترتيبھم على أساس ا;قدمية ;ن نظام  -

وليس على " القواعد والقوانين" تعيين ا;فراد في كل ھذا النظام يتم على أساس عوامل موضوعية
 .1أساس الكفاءة في العمل

 :ويتميز الفرد البيروقراطي باzتي 
 .إتباع القوانين واللوائح والتعليمات حرفياالقدرة على  -
يخفي على العاملين حقيقة شعوره بعدم اfھتمام سواء بالنسبة للعمل أو بالنسبة للعJقات  -

 .ا نسانية والمشكJت التي تنشأ من العاملين
 .يعمل عدم إظھار كل العوامل السلبية التي تؤثر بدورھا على الروح المعنوية للعاملين -
  .2لى تحقيق الكثير من النجاح بالنسبة لYھداف التقديريةالقدرة ع -

وبالرغم من ا;فكار و المفاھيم الھامة التي قدمھا فيبر بشأن المنظمة وكان لھا تأثير كبير في 
حينما ترجم ) 1940(تطوير نظرية المنظمة، إf أن ھذه ا;فكار لم تنل إھتماما يذكر حتى عام 

، وبدأ اfھتمام يرتكز أكثر فأكثر على دراسة وتحليل المنظمات، اللغة ا نجليزية  ىكتابه إل
وبالرغم من ا نتقادات والتحفظات العديدة التي أثيرت حول النموذج البيروقراطي ، إf أن ھذا 

تطبقه الكثير من المنظمات الكبيرة في " نموذج تصميم" النموذج الذي إقترحه فيبر أصبح   
  .3كلھا التنظيميةالعصر الحالي في تصميم ھيا

  :المدرسة الرياضية - 2 
وترى أن أية وظيفة إدارية مبنية على المنطق، " مدرسة علم ا دارة" ويطلق عليھا البعض 

يمكن أن يتم وضعھا في شكل معادfت رياضية، وتركز ھذه المدرسة على إستخدام النماذج في 
  .تبيان عJقاتھا

سلوب الرياضي في بعض العمليات ا دارية فإنه من وبالرغم من الدقة التي أدخلھا ھذا ا;
الصعب تصور كون ھذا المدخل الرياضي يشكل مدرسة مستقلة من مدارس ا دارة، بل إن مكانه 
الصحيح ھو أن يكون فرعا مساعدا من فروع المعرفة، وأداة من أدوات التحليل التي تستخدمھا 

الموقف أو الظرف الذي توجد فيه المشكلة  ا دارة على أساس موقفي، أي على أساس مستمر من
  .4المواد حلھا بدf من وجود حل ثابت ودائم التطبيق في الظروف وا;حوال

                                                 
 .30ص  - 2000 –ا سكندرية  –المكتبة الجامعية  – إدارة وتنمية المؤسسات ا)جتماعية –بد اللطيف حمد عرشاد أ:  1
 . 38ص  – 1978 –بيروت  –دار النھضة العربية – أسسه النظرية والتجريبية –علم النفس التربوي  –سيد خير هللا  : 2
 . 25ص  –مرجع سبق ذكره  –حسين حريم :  3
  .)23- 22( ص ص –مرجع سبق ذكره  –سات جمال الدين لعوي : 4
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  )المدرسة الكJسيكية: ( حركة الع<قات ا*نسانية-3
" ھنري جانت" لقد دخلت حركة العJقات ا نسانية ، إلى عدة شركات صناعية بفضل جھود

الذي إخترع أول مسطرة حاسبة، كما " بارت"لفلسفة ا دارة العلمية ووھو من الرواد ا;وائل 
  .1 ....يعتبر فرانك جلبرت وزوجته ليليان، أول من ناقشا تجارب الحركة وتنميط العمل

، ودراسات ھوثورن، ففي الفترة روتلز برجرو التون مايووتقترن حركة العJقات بالكابتن 
من جامعة ھارفارد بدراسات وتجارب مكثفة في مصانع  قام مايو وزمJؤه 1932-1927ما بين 

شركة وسترن اليكتريك الكھربائية في إحدى ضواحي مدينة شيكاغو بالوfيات المتحدة ا;مريكية ، 
وشملت الدراسات والتجارب إعادة تصميم ا;عمال  وتغييرات الدوام اليومي وا;سبوعي وإدخال 

  2.ك لمعرفة تأثير كل ذلك على إنتاجية العاملفترات راحة  وأسس إحتساب ا;جور، وذل
ا;مريكية ا;صل ، وتعتبر من أوائل من إھتم بدراسة النواحي " ماري فيولتفقد أكدت 

  .3"ا نسانية في ا دارة، وا;خذ با جراء الجماعي في حل المشكJت اfدارية
لمؤسسات كما أكدت في كتاباتھا ضرورة بناء إنسانية دينامية متناغمة داخل المصانع وا

فوليت مع مايو وبرنارد أھمية أن يكون العامل أو الموظف في محور خطة ا داري وتفكيره ، 
وبين مايو أن زيادة اfھتمام بالعامل تؤدي إلى زيادة في ا نتاجية بحيث تتناسب إنتاجية العمال 

  . 4طرديا مع فرص مشاركتھم في عملية صنع القرارات التي تؤثر عليھم
قد نتج عن دراسات مايو ، التركيز على التجربة وتوجيه ا;ذھان نحو تغيير ظروف العمل ول

على ا نتاج، مما يكون له رد فعله في الحركة الروتينية للعمل واzثار المترتبة على تكرار العملية 
بالطبع  ا نتاجية، في ا جھاد والملل، وما ينجم عنھما من زيادة عناصر القلق والشؤم، مما يؤدي

إلى إنخفاض ا نتاجية وضعف الروح المعنوية وقلة سائر المعدfت واتجاه مؤشراتھا إلى ما دون 
  .5المتوسط، فتزداد المسافات المادية واfجتماعية

وبالتالي فقد ركزت حركة العJقات ا نسانية على أن إنتاجية العاملين f تتأثر فقط بتحسين 
بل وأيضا باfھتمام بالعاملين والنمط  ا شرافي ) عات العملمثل ا ضاءة، وسا( ظروف العمل

  .6عليھم، والخدمات المقدمة إليھم
ولقد أدخلت ھذه الحركة إلى عالم ا دارة مفاھيم جديدة وأساسية مثل ا دارة بطريقة 

، المشاركة، ا دارة بطريقة ا;ھداف، إثارة الدوافع، الروح المعنوية الحاجات البشرية،القيادية
  .تنمية المنظمات، جماعات العمل، إدارة التغيير، اfتصاfت، إدارة الصراعات التنظيمية

  
ويركز الكثير من أنصار الحركة ا نسانية على أن المنظمات لكي تبلغ أھدافھا بكفاءة ، يجب 

ن أن تأخذ بعين اfعتبار الجانب البشري من تكوينھا، بمعنى أخر يجب أن يكون ھناك توافق ما بي
أھداف المنظمة وأھداف العاملين بھا، وكلما كان ھذا التوافق كامJ كان ھذا في صالح كل من 

  .7التنظيم والفرد
                                                 

 -1980 –ا سكندرية  – فدارا لمعار – علم ا)جتماع الصناعي ومشك<ت ا*دارة والتنمية ا)قتصادية –قباري محمد إسماعيل  : 1
  ) 440- 439(ص ص 
 .)26- 25(ص ص  –مرجع سبق ذكره  –حسين حريم  : 2
 .50ص  –مرجع سبق ذكره  –غبري عبد الصمد ا;:  3
 .63ص  – 1999 –ا;ردن  –دار وائل للطباعة  – ا*دارة التعليمية مفاھيم وأفاق –ھاني عبد الرحمان صالح الطويل :  4
 .438ص –نفس المرجع السابق  –قباري محمد إسماعيل  : 5
  .36ص  –سبق ذكره  عمرج  -  إدارة الموارد البشرية –حمد ماھر أ :  6
  .22ص  - سبق ذكره مرجع -جمال الدين لعويسات   : 7
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والنقد الموجه لھذه الحركة ھو تحيزھا لnنتاج في صورة رھيبة فھي ليست إنسانية في 
رجوازية ، تحسين ظروفه وإنما ھي حركة بو يالواقع، فلم توضع من أجل إسعاد الفرد، ورغبة ف

  .1تحقق مصالح ا دارة
وبالتالي وبصفة عامة فقد إنتقد مدخل العJقات ا نسانية بأنه بالغ جدا في التركيز على 
الجوانب النفسية واfجتماعية في تصميم أعمال وأدوار ا;فراد، وقلل من أھمية تأثير جوانب 

ادية في دافعية الموارد البشرية في وعناصر المناخ المادي في تأدية ا;عمال وأثر الحوافز ا قتص
  .2مكان العمل

إلى تأخره عن القيام بواجبه  دوالنقد اfيجابي لھا ھي محاولتھا تفھم ا;سباب التي دعت الفر
أو عدم إنجاز العمل المنوط به، ھذه المحاوfت ا نسانية ترفع من قيمة ا نسان وإحترامه أمام 

وتريحه نفسيا، حيث يشعر أن ھناك من يشعر بالصعوبات التي أخيه ا نسان ، الذي يتعامل معه ، 
يواجھھا، ويحاول معاونته، ومن ھنا تبدأ الثقة في النمو بين اfثنين وتزداد مع اfستمرار في العمل 

  .المشرك
فالعJقات ا نسانية ھي روابط متينة تربط ا نسان بأخيه ا نسان حيث يبادله تعاون بتعاون  

ھم ، بعيدا عن قيود اللوائح، وتعليمات ا;نظمة التي تعتبر الحد الفاصل الذي يمكن ، وتفاھم بتفا
الرجوع إليه، بعد إستنفاذ ا مكانات ا;خرى التي يمكن أن تساعد في حل المشكJت التي وقع 

  3فيھا، ومن ھذه ا مكانات الھامة ھي العJقات ا نسانية
  ��D ـQ ا���ر�ــ: رابعا 
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  ."ويفھمه 
  4."تعليم يعطيه مدرس ، أو أستاذ ويلقيه على صف أو جماعة مستمعين// " مص : درس

  ".دار للتعليم الجامعي العام أو ا ختصاصي "  –جمع مدارس   -مدرسة 
ة تربويhhة محhhددة ، فالمدرسhhة والمhhنھج مصhhطلحان يعنيhhان يقصhhد بھhhا بنhhاء أو مؤسسhh" :مدرسhhة  

 5."المضمون نفسه في العلوم ا جتماعية 
 
   :إصط<حا -2

مؤسسhhة إجتماعيhhة معقhhدة مسhhتجمعة فhhي ذاتھhhا لمنظومhhة مhhن العJقhhات البنيويhhة " تعhhرف بأنھhhا      
hد أجزائھhي أحhيمكن إحداث التغيير ف f ا المتبادلة بين مختلف جوانبھا ، وأنهhي بنيتھhأثير فhا دون الت

  ".الكلية 
  ة ـاعيـمؤسسة إجتم:"بأنھا   FERDINAND BUISSON فرديناند بويسونويعرفھا 

                                                 
ص  1981 –ا سكندرية  –دار المعارف للنشر  – ةومشك<ت التنظيم في المؤسسات البيروقراطي–علم ا)جتماع ا*داري  –قباري محمد إسماعيل  : 1

143.  
  .156 ص - 2005 –ا;ردن  –دار وائل للنشر  – بعد استراتيجي  –إدارة الموارد البشرية المعاصرة  –عمر وصفي عقيلي :  2
   .)55- 54(ص ص  – 2002 –الرياض  –دار المريخ  – ا)رشاد النفسي والتوجيه التربوي–خرون أيوسف مصطفى القاضي و :3
  .458ص-2000 –بيروت  –دار المشرق  -مراجعة مأمون الحموي وآخرون   – المنجد في اللغة العربية المعاصرة – أنطوان نعمة وآخرون :4
  
  
  .99ص -1993 –بيروت  –أكاديميا للنشر  – عجم العلوم ا*جتماعيةم – فريدريك معتوق : 5
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ضرورية تھدف إلى ضمان عملية التواصل بhين العائلhة والدولhة مhن أجhل إعhداد ا;جيhال الجديhدة ، 
  1.ودمجھا في إطار الحياة ا جتماعية
  –ا فتراض ا;كبر والھام الذي مؤداه  –الوظيفية  من أھم إفتراضات النظرية البنائية

ھhhي مؤسسhhة إجتماعيhhة ، لھhhا الصhhدارة علhhى غيرھhhا مhhن "  المقصhhود بھhhا المدرسhhة  –أن التربيhhة 
  . 2" مؤسسات المجتمع ، لما تقوم به من وظائف ھامة في بناء و إستمرار المجتمعات الحديثة

ارك ا;سhhرة مسhhؤوليتھا فhhي التنشhhئة ا جتماعيhhة  أنشhhأھا المجتمhhع لتشhh المدرسhhة مؤسسhhة إجتماعيhhة -
ومhؤثرة فيhه أيضhا ،  متhأثرة بكhل مhا يجhري فhي مجتمعھhا  وتبعا لفلسفته ، ونظمه ، وأھدافhه ، وھhي

إنھا ا;داة والوسيلة ، والمكان الذي بواسطته يتم نقل الفرد من حال التمركز حول الذات ، إلhى حhال 
ة التhي يصhبح بھhا الفhرد إنسhانا إجتماعيhا وعضhوا فhاعJ فhي التمركز حhول الجماعhة ، وھhي الوسhيل

  .المجتمع 
فھي المؤسسة التي أنشأھا المجتمع لتربيhة وتعلhيم الصhغار ، نيابhة عhن الكبhار الhذين شhغلتھم  -

 .الحياة ، إضافة إلى تعقد وتراكم التراث الثقافي 
  
  

جاتhhه ا;ساسhhية  وھhhي ھhhي المؤسسhhة ا جتماعيhhة التhhي أنشhhأھا المجتمhhع لتقابhhل حاجhhة مhhن حا -
 3.تطبيع أفراده تطبيعا إجتماعيا ، ليجعل منھم أعضاء صالحين 

وحhhدة إجتماعيhhة يجhhب تمييزھhhا عhhن الوسhhط ا جتمhhاعي الhhذي تعhhيش فيhhه ، توجhhد أيhhن يوجhhد  -
مدرسون وتJميذ للتعليم والتعلم با ضافة إلى أن التعليم الذي يجري داخلھا ھو تعلhيم شhكلي 

شhhكل الوضhhعية التعليميhhة خاصhhة مhhن جمhhاعتين أو أكثhhر فhhي وسhhط يكhhون فhhي الفصhhل ، تت
 .مؤسساتي أو خاص ، بغية فعل تقوم به إحدى الجماعات على ا;خرى 

عنhدما نحلhhل المhhدارس الحاضhرة نجhhدھا تتميhhز بمميhزات خاصhhة ، يمكhhن علhى أساسhhھا دراسhhتھا 
  : كوحدات إجتماعية مستقلة وتتمثل في 

المدرسhون الhذين يقومhون بعمليhة التعلhيم ، والتJميhذ الhذين تضم المدرسhة أفhراد معينhين ھhم  -
يتلقhhون التعلhhيم ، وقhhد يخضhhع ھhhؤfء التJميhhذ فhhي بعhhض أنhhواع المhhدارس إلhhى عمليhhة إنتقhhاء 

  .وغربلة 
تتميhhز المدرسhhة بنظhhام سياسhhي واضhhح التحديhhد ، فطريقhhة التفاعhhل ا جتمhhاعي التhhي تتمركhhز  -

 .النظام السياسي للمدرسة حول القيام بالتعليم وإستقباله تحدد 
 .كذلك العملية التعليمية داخل المدرسة تتكون من حقائق ومھارات وإتجاھات وقيم أخJقية  -
إن المسؤولون يعتبرون أنفسhھم مسhؤولين أمhام المجتمhع ، ;ن النظhام ا داري مhازال يعتبhر  -

مھhارات  نجاح المدرس في مھمتhه رھhن بعhدد النhاجحين ، بصhرف النظhر عمhا إكتسhبوه مhن
لhhيس با مكhhان فصhhل ا;ھhhداف البيداغوجيhhة  عhhن " روسhhو "وميhhول وإتجاھhhات ، فحسhhب 

 .ا;ھداف الفلسفية ، السياسية ، الدينية ، أو ا;دبية 

                                                 
المؤسسhة الجامعيhة للدراسhات   - بنيويJة الظJاھرة المدرسJية ووظيفتھJا ا*جتماعيJة –علم ا*جتماع المدرسJي    -وعلي جاسم الشھاب  –علي أسعد وطفة :  1

 . -2004-لبنان .والنشر والتوزيع 
  .19ص-2003 –ا سكندرية  –دار المعرفة الجامعية  -2ط – علم إجتماع التربية المعاصر – شبل بدران وحسن البيJوي:  2
  .72ص-2004-عنابة  –دار العلوم للنشر والتوزيع  – علم ا*جتماع التربوي –صJح الدين شروخ  : 3
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المدرسة نقطة إلتقاء عدد كبير من العJقات ا جتماعية المتداخلة المعقدة ، ھذه ا;خيرة ھي  -
والقنوات التي يجري فيھا التأثير ا جتماعي ،  المسالك التي يتخذھا التفاعل ا جتماعي

ويمكن تحليل العJقات ا جتماعية المركزة في المدرسة على أساس الجماعات المتفاعلة 
فيھا والمتمثلة في المدرسين والتJميذ ، لكل منھا دستورھا ا;خJقي وإتجاھاتھا وعاداتھا 

 .نحو المجموعة ا;خرى
صة ، ھذه ا;خيرة تعد في جزء منھا من خلق التJميذ من كما تعرف المدرسة بثقافة خا -

أعمار مختلفة ، وفي جزء منھا من خلق المدرسين ، وا;نماط السلوكية المعقدة التي تتركز 
 .حول المدرسة جزء من ثقافتھا ا;خرى 

إن المدرسة مؤسسة متخصصة داخل المجتمع ولھا وظائفھا الخاصة المناسبة لھا  وعندما  -
لمدرسة أن تعكس كل أوجه النشاط الموجودة في المجتمع ، تكون النتيجة درجة تحاول ا

 1.عالية من السطحية ونوع من التمثيل 
       

وتخلت أغلب  لمسؤوليات وناء كاھلھا با;عباء وفي وقتنا الراھن تراكمت على المدرسة ا 
قتصر على الناحية العقلية المؤسسات عن أدوارھا وأعطت الدور الكامل للمدرسة فلم تعد مھمتھا ت

بل تطورت إلى العناية بالسلوك وا تجاھات والمواطنة الصالحة بصفة خاصة ، وإذا أردنا 
للمدرسة أن تقوم بعملية التربية ، fبد أن تخفف من أعبائھا ، وتلقي ببعضھا على المؤسسات 

 .ا جتماعية ا;خرى كا;سرة والمسجد 
  

اعية، التي أعدھا المجتمع لتزويد الفرد بالخبرات والمھارات تعتبر المدرسة المؤسسة اfجتم
  .2اfجتماعية المJئمة التي تسمح له بالتعامل اfجتماعي المنتج مع البيئة التي يعيش فيھا

فالمدرسة في عالمنا اليوم قد تراكمت عليھا المسؤوليات وا;ھداف فلم تعد مھمتھا قاصرة 
ة، بل تطورت إلى العناية بالسلوك واfتجاھات والعJقات على الناحية التلقينية والتحصيلي

والتفاعJت واfجتماعية المشكلة لدينامية الجماعات المدرسية، اعتبارا من كون المدرسة مجتمع 
  .3مصغر يضم العديد من الجماعات الصغيرة منھا جماعات الصفوف الدراسية

طJب بالمعارف إنما يزداد لتسھم في فدور المدرسة f يقتصر على عملية التعليم وتزويد ال
عملية التربية أو التنشئة اfجتماعية وخاصة وأن الطفل يقضي فيھا أغلب سنوات عمره وخاصة 

  .ا;ولى منھا والتي لھا تأثير كبير على تكوين شخصية الفرد
عن طريق تشجيع التJميذ للمساھمة في  ءوتقوم المدارس على غرس الشعور باfنتما

الخدمة العامة fكتساب الخبرة العملية للعمل مع الناس والتعرف على إحتياجات مشروعات 
المجتمع ومشكJته ، با ضافة إلى دور مراكز التدريب المھني التي أصبحت تسترشد بتوجيھات 
وتوصيات رجال ا;عمال والصناعة في تعديل برامج الدراسة وأساليبھا، كما أن المدرسة تشارك 

ي شؤون المجتمع، ويساھم التJميذ في ا;نشطة كبرامج ا ذاعة وأسبوع لتنظيم بصورة مباشرة ف
  .المرور ورجاfت التبرعات والمساھمة في معسكرات العمل

                                                 
 –بسhكرة   -م التربhوي فhhي الجزائhر وبhاقي الhدول العربيhhة ملتقhhى العولمhة والنظhا – ماھيJة العولمJJة والمدرسJة كمؤسسJة إجتماعيJة –عبhد الhوافي بوسhنة :  1

  ).190-181(ص ص -2005ديسمبر
  98ص  – 2000 –عمان  –دار الفكر للنشر والطباعة  – مدخل إلى الخدمة ا)جتماعية –خليل المعايطة وآخرون  : 2
نوفمبر   - 01العدد –مجلة العلوم ا نسانية  –اجتماعية  –نفسية من وجھة نظر  –أساليب وطرق التعامل مع الجماعات المدرسية  –جابر نصر الدين :  3

  )160- 149(ص ص -2001
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إن وظيفة المدرسة أصبحت مركزا لخدمة المجتمع وتفتح أبوابھا لYنشطة المتنوعة في 
ما يؤدي إلى تقديم خدمات مختلفة إلى مختلف النواحي الثقافية واfجتماعية والرياضية والفنية، م

  .1البيئة ورفع مستواھا اfجتماعي
ويؤخذ على إتجاه ا دارة العلمية أنه يستند إلى التخصص العميق، ولكن من المJحظ أن 

  .تطبيق مبدأ التخصص يفقد العامل حبه للعمل ويزيد الملل عنده  ويصبح كاzلة
للعمل ھي تلك التي تحتوي على أقل وأقصر ويرى أصحاب ھذا ا تجاه أن أفضل طريقة 

حركات ممكنة، ولكن أصحاب ھذا ا تجاه تجاھلوا ما بين ا;فراد من فروق، فما يعتبر أفضل 
  .لشخص fيعتبر كذلك ل�خر

وكان تايلور يعين الفرد في وظيفة، فإذا ثبت فشله تم فصله بحجة عدم إستطاعته إنتاج 
ظيفة وكان على تايلور أن يدرس طبيعة وإمكانيات العامل قبل المعدل المقرر، وعدم مJءمته للو

تعيينه في العمل ، وتميل فلسفة تايلور إلى مبدأ الديكتاتورية في معاملة ا;فراد، إذ صمم على 
وجوب وضع سلطة إتخاذ القرارات ووضع ا;نظمة في يد ا دارة دون إشراك العمال في ذلك، 

 f ت التي وضعھا يفصل ، كما أنه تجاھل ممثلو ورأى تايلور أن العامل الذيfينتج وفق المعد
مدعيا أن ا دارة أكثر دراية  نقابات العمال وإعترض على تدخلھم في العJقة ا دارية والعمال،

بمصالح العمال وحريصة على مصالحھم ورفض قبول إقتراحات النقابات إذا ما تعارضت مع 
  .2فلسفته

ن تكون ا;ساس الذي تقوم عليه حياتنا اليومية كما إعتقد تايلور، فا دارة العلمية ينبغي أ
وبالتالي ينبغي تطبيقھا على الصناعات المعقدة، وكأنه كان فيلسوفا وداعية لتحسين حياة الناس، 
ويتطلب ذلك قدرا من التفكير ومن الدقة لوضع نظام لكل ما تقوم به من حركات، وإستغJل كل 

أقصى فائدة ممكنة، ويرى أن نقص كفاءة العمل ھي سبب شقاء البشرية وقتنا، مع الحصول على 
  .3وعدم تمكنھا من ا فادة من التقدم العلمي

  
�>'# �,��� و�(��ر� ,�ة وNــ�Q1 إ%

وكان التركيز في ھذه المرحلة على نقل المعرفة أساسا مما أدى  :المدرسة كمؤسسة تعليمية-1
ثيف المعلومات للطJب واfعتماد غالبا على الحفظ ، مع في كثير من ا;حيان إلى الحشد وتك

بعض التكافل اfجتماعي دون مراعاة للفروق الفردية أو مقابلة رغبات الدارسين ، وكادت 
تنحصر الوظيفة اfجتماعية للمدرسة في ھذه المرحلة على تزويد الطJب بالمعارف كمتطلبات 

  .مھنية تحتاج إليھا المجتمع
  :سسة تعليمية تربويةالمدرسة كمؤ- 2

حيث بدأ اfھتمام في ھذه المرحلة بفھم شخصية الطالب وتحسس قدراته كأساس للعملية 
التعليمية كي تتحقق فاعليتھا، وقد ركزت ھذه المرحلة على إيصال المعرفة والخبرة ا نسانية 

  .4للطJب عن طريق خصائصھم وقدراتھم

                                                 
 .89ص  –نفس المرجع  –خليل المعايطة وآخرون  : 1
 .61ص  - 2004 - ا سكندرية –مؤسسة شباب الجامعة  – علم اجتماع التنظيم –حمد رشوان أحسين عبد الحميد  : 2
ص - 1999-ا سكندرية -الدار الجامعية – سيكولوجية ا*دارة مع دراسة ميدانية عن المشك<ت ا*دارية وسبل ع<جھا  -عبد الرحمان محمد العيسوي  : 3

54.  
  .)14- 13(ص ص – 1999- القاھرة  –دار الفكر العربي  -الوظيفة ا)جتماعية للمدرسة–عدلي سليمان : 4
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د في ضوء ا;ھداف الرئيسية لھا كمؤسسة أو وھكذا فإن الوظائف ا;ساسية للمدرسة تتحد
تنظيم إجتماعي يقوم على مجموعة من القواعد والمھام المحددة لھا في المجتمع والمرسومة في 
إطار النظام التعليمي التربوي باعتباره النظام أو النسق الفرعي الذي تنتمي إليه كتنظيم أو مؤسسة 

الوظائف اfجتماعية " ميسجرافي"جتماع التربية إجتماعية تربوية ، ولقد حدد أحد علماء إ
  .للمدرسة في خمس وظائف

 –الوظيفة السياسية  –تزويد المجتمع بالمبدعين والمجددين  –نقل الثقافة في المجتمع -
  . 1وظيفة اfنتقاء اfجتماعي –الوظيفة اfقتصادية 

مجتمع في عملية التعليم فالمدرسة f يمكن أن تنفصل عن المجتمع الذي تعمل فيه، وتدخل ال
يظھر با;ھداف التي يحددھا للتربية، وبوسائل ا عداد التي يضعھا تحت تصرفھا، فتطور 
المجتمع يحدث تحوfت عضوية، سواء على مستوى البنى المدرسية أو في طرق والمواقف 

  2ذالتربوية التي يجب أن يستفيد منھا ا;طفال الJمتكيفون، وكذلك أيضا مجمل التJمي
  

  ا�<�ــ�0 ا��'R��. �(��ر�: خامسا
النظام  فالمدرسة ھي المؤسسة التربوية المقصودة والھامة التي أنشأھا المجتمع لتنفيذ الھدا     

 ،ن وظيفتھا ا;صلية ھي ا نجاب أإf  ،ن ا;سرة تشاركھا في عملية التربية أ ةالتربوي، حقيق
  .  3يفة ا;صليةوالتربية في ا;سرة ھي وظيفة مصاحبة للوظ

والدارة المدرسية  ،جرائي معين إفالمدرسة تعتبر وحدة من وحدات ا دارة التعليمية على مستوى 
ن اfتصال الذي يربط بين أھداف الفرد وأھداف المؤسسة التعليمية للحصول على أفي ذلك النوع 

  .مه جيل واع مستنير يعمل على رفع شأنه وإعادة بناء مجتمعه والعمل على تقد
شتقت أصJ من إلى تحقيقھا وھذه ا;ھداف ترجمة للفلسفة التروية التي إفللمدرسة أھداف تسعى  

ومن ثم فان إدارة المدرسة قد تجسدت في صورة إجراءات يقوم بھا جماعة  ،فلسفة المجتمع 
 شتراك مع التJميذ وعلىو مدير ووكيل ومدرس وموظفين لnأمن ناظر  ،العاملين في المدرسة 
  .جلھا المدرسة أجتماعية وتحقيق ا;ھداف التي قامت من المتطلبات ا  تكل منھم تقع مسؤوليا

  
  
  
  :ليـماي) المدرسة(أھم أھداف الوحدة التعليمية ومن  
ستعداداتھم الفطرية والعمل على توجيھھا بما فيه صالح إالكشف عن ميول التJميذ وقدراتھم و -

  .وصالح الجماعة ،التلميذ كفرد 
 .نمية شخصية التلميذ لتكون شخصية متكاملة ت -
والعمل على تنميتھم  ،ساس ديمقراطي سليم أتربية عقلية سليمة على  ،تربية ا;طفال الناشئين  -

 .جتماعيا وخلقيا وتربيتھم تربية استقJليةإ
 .تربية قومية عربية سليمة  ئتربية النش -

                                                 
 .) 39- 38(ص ص - 2001- ا سكندرية  –لمعرفة الجامعية دار ا– علم اجتماع المدرسة –عبد هللا مجمد عبد الرحمان  : 1
 .) 37-36( ص ص  - 1999 –بيروت  -عويدات للنشر والطباعة - 2ط –ترجمة فؤاد شاھين  – علم النفس المدرسي –ھوغيت كاغJر  : 2
  . 67ص  -2005- ا سكندرية  –معة مؤسسة شباب الجا )دراسة في اجتماع التربية ( والمجتمع  التربية –حمد رشوان أحسين عبد الحميد :  3
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-  fستعداد لمواجھة المستقبل وتقبل التغيرات إعداد التلميذ لفھم الحياة الحاضرة والماضية وا
وذلك عن طريق ربط المدرسة بالحياة المدرسية  ،اfجتماعية ومواجھة تحديات العصر

  1والواقعية 
*    :ه��0 ا�دارة ا���ر��

  )المدير( ناظر المدرسة                                      

  وكيل المدرسة                                      
                                         
  مدرسون أوائل                                      

  
  مدرسون                                         

  )02(ا�&�0 
تعيhين فhي تشhغل وظيفhة نhاظر المدرسhة مhن بhين وكJhء المhدارس وعنhد ال:  ناظر المدرسة -1

رنhة مhع غيhر الحاصhلين علhى ھhذه اوظيفة ناظر مدرسة يفضل الحاصلون على مؤھJت تربوية مق
  .2المؤھJت حتى ولو كانوا يشغلون فئات إدارية أعلى

يشhhترك مhhع النhhاظر فhhي رسhhم سياسhhة المدرسhhة ومناقشhhتھا فhhي المجلhhس  :وكيJJل المدرسJJة -2
، ويتحمhل وكيhل المدرسhة نصhيبه الكامhل مhن  ا يسhند إليhه مhن أعمhالمhالمدرسة ، ويعاون الناظر في

المسhhؤولية فhhي إدارة المدرسhhة وتصhhريف شhhؤونھا الفنيhhة وا داريhhة، تhhدريبا لhhه  عhhداده لتحمhhل ھhhذه 
 .المسؤوليات كاملة عندما يحين الوقت للنظارة

، يقوم وكيل المدرسة بتhدريس عhدد  ويعين في وظيفة وكيل مدرسة من بين المدرسين ا;وائل
صص ا;سبوعية يساوي نصف نصhاب المhدرس با ضhافة إلhى المسhؤوليات ا;خhرى التhي من الح

   .تمارسھا
ن ھناك عددا كبيرا في بعض المدارس لى مفھوم جديد لوظيفة وكيل المدرسة نظرا ;إنحتاج 

   3ستفادة من خبراتھم الطويلةفي المدرسة الواحدة مع ضرورة ا 
؟ ومن في  ذي يحدد من في التنظيم لديه السلطة على منفالھيكل التنظيمي ھو ا طار العام ال

  ؟ التنظيم مسئول أمام من
فھو على ذلك يتركب من مجموعة من المراكز والوحدات ا دارية ذات السلطات 

  .4تجاه العJقات بين ا;فراد شاغلي المراكزإوالمسؤوليات التنظيمية المحددة مع توضيح 
مفتش المقيم في المدرسة بالنسبة لزمJئه المدرسين في يعتبر الموجه وال:  المدرس ا9ول -3

، لذلك فھو المسئول ا;ول والمراقب المستمر للمادة الدراسية ويؤخذ ھذا في اfعتبار عند  مادته

                                                 
   -  2003  –القاھرة  –دار الفكر للطباعة والنشر   – )يةــية وعالمــوراق عربأ( ن العربي  ــمية في الوطــا*دارة التعلي  –إبراھيم عصمت مطاوع   : 1

 . 45ص 
  . 47ص  –نفس المرجع  –ابراھيم عصمت مطاوع  : 2
  . 94ص  –د ت  –اfسكندرية  –دار الوفاء للطباعة والنشر  – ر التنظيمي في المؤسسة التعليميةالتطوي –حمد أحمد ابراھيم أ : 3
 . 122ص  -2002 –اfسكنرية  –الدار الجامعية  – التنظيم ا*داري في المنظمات المعاصرة –بو بكر أمصطفى  محمود :  4

 اءـــس ا.بـمجل
 

 كرتاريةــــــالس
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درجة لمدى نجاحه في مراقبة مادته وأنشطتھا المختلفة من مجموع  40ذ يخصص إتعيينه 
  .درجه 100الدرجات لتقييمه وھي 

قواله وأفعاله أھو حجر الزاوية في العملية التعليمية والتربوية فھو يؤثر ب : المدرس -4
،ولھذا فإن  ولى لقوة ھذا الوطن ومجدهنه الدعامة ا;أ، كما  ومظھره وسائر تصرفاته في التلميذ

 .1نما يلقيھا على عاتق المدرسين إأضخم مسؤولية يلقيھا الوطن على أبنائه 
  
  
  
  : جبوللحفاظ على التنظيم ي 
ري عموم ومديري مراحل يالتقليل من عدد العاملين في اfدارة المدرسية من مد -

  .، فكثرتھم تؤثر على تحديد الواجبات والمسؤوليات والتضارب في القرارات  ونظارووكJء
خطار الجمود أالمرونة عملية ضرورية fضفاء الحيوية على الھياكل التنظيمية من  -

  .بتكاربداع وا ا  اfداري لملكات ومواھب
حترام القوانين والتعليمات المنظمة إدارة المدرسية ودارة التعليمية وا تنظيم العJقة بين ا -

  .داء المدرسةيجاد المناخ التنظيمي الذي يعبر عن الجودة الداخلية ;إبحيث يساعد على 
وط اfتصhاfت عhادة تصhميم خطhإعادة توزيع اfختصاصات اfدارية وتجميhع الوظhائف وإ -

  .داريةوقوانين السلطة والمسؤولية عبر كافة المستويات ا 
إعادة النظر في القوانين ا دارية والمالية التي تنظم ا دارة التربوية والتنظيمية فالمتغيرات  -

السريعة التhي طhرأت علhى أنظمhة ا دارة تفhرض بالضhرورة علhى المدرسhة ا;خhذ بتحhديث العمhل 
سhhة علhhى نحhhو يتناسhhب مhhع المسhhتجدات التhhي تطhhرأ علhhى شhhبكة العJقhhات بhhين إدارة ا داري بالمدر

المدرسة و دارة التعليمية ، وإدارة المدرسhة والعhاملين بھhا  وإدارة المدرسhة والمجتمhع الخhارجي، 
  .2وإدارة المدرسة والتJميذ

ن ينمhي المعلhم أبh وبالنسبة لھيئhة التhدريس فhإن ثمhة حاجhة إلhى بhرامج التنميhة المھنيhة، تھhتم -
المدرسhhة ببhhرامج تدريبيhhة متنوعhhة فhhي التخصhhص الhhذي يدرسhhه ، وفhhي مناھجhhه  ىن تنمhhأنفسhhه، و

  .وطرق تدريسه والتكنولوجيا التعليمية وعمليات التقويم ، ودوره ا داري
وفيما يتعلق بالھيئة ا دارية من مدير ووكJhء المدرسhة ، ومhوظفين كتhابيين ينبغhي أن تھhتم  -
 - ھيئة للتعلم بالنسبة إليھم مما يساعدھم على أداء مھhامھم ومسhؤولياتھم بكفhاءةمن تكون أة بالمدرس

ومhhنھم  –ن تتواصhhل مhhع البيئhhة وتتفاعhhل معھhhا وتقhhدم ;بنائھhhا أواzبhhاء فJhh شhhك أن المدرسhhة ينبغhhي 
  .برامج تساعدھم على النمو من خJل التعلم بكافة أشكاله -اzباء وا;مھات

زمhhة Jظhhيم فhhي ا دارة تhhوفر إطhhار لhhنظم المعلومhhات ا داريhhة تقhhدم البيانhhات الويتطلhhب التن
والمعلومhhات التhhي تسhhاعد علhhى التطhhوير وإدارتhhه، كمhhا تتطلhhب ا دارة ا سhhتراتيجية بمhhا تشhhمله مhhن 

ختيhار البhدائل المسhتقبلية إوھي تقدم أسhاس . ستراتيجي وضع أھداف وأغراض وسياسات إتخطيط 
و ينبغhي أتساعد ا;ھداف أعضاء التنظيم المدرسي في صنع القhرارات عمhا يمكhن  من بينھا، وھكذا

  .3عمله، وعما fيمكن وf ينبغي عمله أيضا
                                                 

 .)56-54(ص ص  –مرجع سبق ذكره  –ابراھيم عصمت مطاوع  : 1
 .)95-94( ص ص    - نفس المرجع السابق  –حمد أمد إبراھيم حأ-  2
 .160ص  - 2000-القاھرة  –دار الفكر العربي  – إدارة بيئة التعليم والتعلم النظرية والممارسة داخل الفصل والمدرسة - حمد إسماعيل حجيأ : 3
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fستراتيجيه مديرين يتسمون بالمبhادأة والخيhال والرؤيhة المسhتقبلية  والقhدرة اوتتطلب ا دارة 
ارة عمليhة التغييhر تحhت مظلhة مhن ، مhديرون لhديھم قhدرة علhى إد على تحليل المتغيرات المسhتقبلية

  .1 المسلحة بقيم وثقافة تنظيمية فاعلة ةالقيادة اfستراتيجي
ن يخلق بيئhة أزمه ويستطيع الJلى مدير متميز تتوافر فيه الشروط إفا دارة المدرسية بحاجة 

  .تعليمية مناسبة التJميذ والمعلمين
بحيhث يقhوم   وجھhا للعمليhة التربويhةيكون مشرفا تربويا مقيمhا، وم: نموذج مدير المؤسسة -

بدور القائد التربوي ، ويھيئ الجو للعمل بروح الفريق ، ويتصف بصفات المhدير الفعhال كمhا أشhار 
ن تسhير المدرسhة أ، و إليه ھالين،الذي يھتم با;داء المرتفع  نتاجية المدرسhة، وأداء مرتفhع لYفhراد

 .و فتورألية أثناء غيابه دون ملل ابفع
، ورفيقhhا للتلميhhذ ومرشhhدا لسhhلوكه وموجھhhا  يكhhون قائhhدا للعمليhhة التربويhhة:  ج المعلJJمنمJJوذ -

 .  ، وملما بالفلسفات التربوية والنفسية لخصائص التلميذ ليسھل التعامل معه ;نشطته
ولة للتلميhذ ، والمشhاركة الفعالhة بhين المعلhم ؤتتسhم بالحريhة المسh:  نموذج العملية التربوية -

فhhي التعامhhل مhhع ا دارة  حمhhل المسhhؤولية ا داريhhة والتعليميhhة، والديمقراطيhhة السhhليمةوالتلميhhذ فhhي ت
hور  ةالمدرسية والعناصر المعنية بالعمليhاء ا;مhذ وأوليhميJين والتhين والمختصhع المعلمhة مhا داري

 . 2وقادة المجتمع
و أسhhة ن المhhدرس ا;ول ھhhو المعلhhم الhhذي يختhhار بواسhhطة مhhدير المدرأوفhhي ا;خيhhر نقhhول 

hhي ؤالمسhhر إولين فhhل ا;كثhhاون و العامhhدرس المتعhhيم والمhhأدارة التعلhhة وتhhى أھميhhدريب علhhثيرا للت
  .تجاھات المتدربين ومھاراتھمإالتدريس ، فھو يؤثر على 

بعنوان المدرس الرئيسي والمhدرس المعhاون باعتبارھمhا مhدخJن لJمتيhاز  كولنوفي دراسة 
لhhب مhhن أوليhhاء ا;مhhور لتطhhوير التعلhhيم وتحسhhين نوعيتhhه، ن وجودھمhhا جhhاء بطأالتعليمhhي، أوضhhح 

ولجعhhل ا;مhhة قhhادرة علhhى مواجھhhة تحhhديات مhhا بعhhد عصhhر الصhhناعة كمhhا أوضhhح سhhكرتير التعلhhيم 
ن أي تطوير في نظام التعليم ا;مريكي يتوقف على جذب العناصر الجيhدة ذوي الموھبhة أا;مريكي 

، تhhوفير  حhوافز للمعلhhم الفعhال للبقhhاء فhي مھنhhة التعلhيمتhhوفير ال ،مhن طJhhب لكليhات إعhhداد المعلمhين 
  .3فرص التدريب والنمو عموما لجميع المدرسين لتحسين مھارات تدريسھم

  : دوار منھاأة لھا عدة ــفالمدرس
 حتى تقوم بتشخيص وعJج جميع أمراض التJميذ  ،تعميم الوحدات العJجية  -
 .تتوفر ھذه الوجبة على الغذاء الكامل ن أوعلى  ،توفير الوجبة الغذائية للتJميذ  -
وتخصيص لھم دفاتر صحية تتضمن مراحل نمو الطفل ،  الفحص الدوري الطبي للتJميذ -

 .عترضھم في حياتھم من أمراض وراثيةإوبيانات تتصل بما 
من رياضة ورحJت وجمعيات  ،تنظيم النشاط المدرسي خارج الفصول بمختلف أنواعه  -

بما ، ختيار المشرفين إن يJحظ في أاتذة لnشراف على ھذا النشاط ون يخصص أسأعلمية على 
 . به من التفوق العلمي والخلقي نيمتازو

سرة ن تعقد لقاءات بين ا;أك ،التعاون بين المدرسة وا;سرة في سبيل تربية الطفل  -
التJميذ  مثJ للبحث والنقاش والتفاھم على ا;مور التي تتعلق بشؤون شھرأوالمدرسة كل ثJثة 

                                                 
 .44ص  -2004 –القاھرة  –الناشر المؤلف  – الفكري ا*دارة العصرية لرأس المال –إدارة الموارد البشرية  –حمد سيد مصطفى أ  : 1
 . 37ص  - 2000- القاھرة  –دار الفكر العربي  –الجوانب السلوكية في ا*دارة المدرسية  –حمد أحمد إبراھيم أ:  2
  .317ص  - 2001-القاھرة  –دار قباء للطباعة والنشر  – التخطيط التعليمي –فاروق شوقي البوھي   : 3
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حوال التعليم ومستقبل التJميذ والعمل على رفع مستواھم اfجتماعي والنفسي والعلمي أوالنظر في 
 . 1والخلقي والصحي

ندماج في الحياة العامة وتنسيق الخدمات مع الھيئات الصحية ن المدارس حاليا تعمل على ا إ
زالة ما يقف في إع وتعمل المدارس على والترويحية وتستفيد من كافة الخدمات المتوفرة في المجتم

جتماعي معاونة المدارس لعJج مشاكل خصائي ا لذا يستطيع ا; ،سبيل التJميذ من عقبات 
مكانياته المختلفة في إالتJميذ ومعرفة العوامل المؤدية لسوء التكيف مستفيدا من موارد المجتمع و

سر على قتصادية و مساعدة ا;ت الصحية وا ليه من الخدماإسرة بما يحتاجون تزويد الطفل وا;
  . 2خرى تقدم المساعدة للتJميذألى مؤسسات إھتمام بمشاكله والمشاركة في حلھا باfظافة ا 

لى مھمة توظيف تلك المعارف إ فلقد تحولت مھمة المدرسة من ملئ عقول النشء بالمعار
وية تنوعت بحسب التطور التدريجي حيث تمثلت في تبني مقاربات ترب ،بما يضمن بناء اfنسان 

  . 3للمنظومة التربوية
�هــ� ا�دارة ا���ر�ــ�: سادسا #   

عتباره مجاf مستقJ إدارة المدرسية من المجاfت الحديثة وليدة ھذا القرن بن مجال ا إ
ثرة بما يتبع في المؤسسات والمنظمات الخاصة التجارية أت كغيرھا متأنھا بدللدراسة نظرا ;

دارة المدرسية فضل التعرف على مفھوم ا ساليب لذا فقد يكون من ا;أوالصناعية منھا من نظم و
 .  

دارة المدرسية تعرض في جوھره لنوع من الفھم الخاطئ نظرا لما يصادفه مدير  ومفھوم ا
ذا كان ممن يتمسكون ببعض المفاھيم الخاطئة عن إالمدرسة من الظروف الصعبة في عمله 

  . 4 المدرسيةدارة ا 
دارة المدرسية عنصر مھم من عناصر العملية التربوية يعمل على حفز عناصر العملية فا 

تي أوجه النشاط التربوي  ومن ھنا تأوتنشيطھا فھي تتغلغل في جميع  ، التربوية المادية والبشرية
،  يابھاوھي عنصر غير ملموس ولكن يستدل على عدم وجودھا بالنتائج السيئة لغ ، ھميتھاأ

  .5 ھداف العملية التربويةأنما ھي وسيلة لتحقيق إدارة المدرسية ليست غاية في حد ذاتھا ووا 
nدارة المدرسية وھناك بعض المفاھيم الخاطئة ل:  

عضاء ھيئة مدرسته أن مجرد التعيين في وظيفة مدير المدرسة يعطيه الحق في قيادة إ -
نه يقوم بھذه الوظيفة أن يتبعوه لمجرد أرسته يجب ن ھيئة مدأفمدير المدرسة الذي يعتقد ...

  .ليةأوf يصاحب الوظيفة بطريقة   مر يكتسبأن القيادة ا دارية يعتبر خطأ فاحشا  
ھتمام مدير إن عدم ن يتJءموا مع مدير المدرسة ;أن أعضاء ھيئة المدرسة يجب إ -

 . فشل ھذا المدير في عملهالمدرسة بالعJقات ا نسانية بين أعضاء أسرة المدرسة يحتم 
ن ما يحسه اzخرين أمر غير ھام فكثيرا من مديري المدارس f يھمه ما أيعتقد البعض  -

 .6تحسه اzخرون وبالتالي تتعرض قيادته للفشل وتفشل المدرسة

                                                 
  . 66ص  – 2000- المسيلة  - مطبعة ھدمة –مدخل للخدمة ا)جتماعية  –اتي رشيد زرو : 1
 .90ص  –نفس المرجع السابق  –خليل المعايطة وآخرون  : 2
العولمة والنظام التربوي الجزائري وباقي الدول  – المنظومة التربوية في الجزائر من منطق التعلم الى منطق التكوين –حمد فريجة أفرحاتي عمر و : 3

 .14ص -2004ديسمبر  –العربية 
  .43ص  - 2003 –القاھرة  –عالم الكتب للنشر  – إدارة المؤسسات التربوية - حمد ومحمد صبري حافظأحافظ فرج   : 4
  . 37ص  –مرجع سبق ذكره  –صJح عبد الحميد مصطفى  : 5
  .)44- 43( ص ص –نفس المرجع  –حمد أحافظ فرج  : 6
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ولم يعد ھدف مدير   دارة المدرسية لم تعد مجرد تسيير شؤون المدرسة تسيرا روتينيان ا إ -
حافظة على النظام في مدرسته وتأكده من سير العمل في المدرسة ونسق جدول المدرسة الم

والعمل على إتقانھم للمواد الدراسية بل أصبح  ، الموضوع وحصر حضور التJميذ وتعيينھم
محور العمل في ھذه ا دارة يدور حول التلميذ وحول توفير كل الظروف وا مكانيات التي تساعد 

والتي تعمل على تحسين العملية التربوية لتحقيق ھذا  ،ي والبدني والروحيعلى توجيه نموه العقل
جتماعية حجر  غراض التربوية واتحقيق ا;ھداف وا; يضا حولأكما أصبح يدور  ،النمو 

دارية وf ھتمام بالنواحي ا ن كان يضيع فيما مضى وسط ا أبعد  ،ا;ساس في ا دارة المدرسية 
خيرة بل يعني أنھا ن ھذه النواحي ا;أة ا دارة المدرسية التقليل من شيعني ھذا التحول وظيف

جتماعية كما يعني توجيه الوظائف ا دارية لخدمة ھذه ا  ةأصبحت تھتم بأولوية العملية التربوي
 .1العملية الرئيسية

ھداف المدرسhة بيسhر أن تحقق أن ا دارة المدرسية الناجحة ھي التي تستطيع أويرى البعض 
لhhى ذلhhك تسhhتطيع تقhhدير القhhوى والعوامhhل التhhي تحhhدد نhhوع السhhلوك إباfظافhhة  ،قhhل جھhhد ممكhhن أوب

كفhاء ھhم ن القhادة ا;أ"بقولhه  أيھhذا الhر" ارجhرز"ويؤكhد ،ا داري ا;نسب لمواجھة موقhف معhين 
الhhذين يقhhدرون علhhى التصhhرف فhhي نمhhاذج قياديhhة عديhhدة ومختلفhhة معتمhhدين فhhي ذلhhك علhhى المطالhhب 

داري معhين ھhو إفhاfدارة تسhتمد مhن الموقhف  وكhل موقhف يتطلhب نمhط  ،ة للموقف اfداري الفعلي
وبھذا يبتعhد المhدير الفعhال عhن الرئاسhة ويصhبح مستشhارا  ،لتزام بالھدف الذي يرسمه المعلمون ا 

   .2"للمعلمين يطلبون خبرته ومشورته
ين يتبنhون ذجتمhاع التربيhة الh، تحلhيJت متعhددة لعلمhاء اf خيhرةولقد ظھhرت فhي السhنوات ا;

لhى المدرسhة إوينظhرون  ،المنظور البنhائي الhوظيفي فhي دراسhة قضhايا التعلhيم ومؤسسhاته المختلفhة
دوار وظيفية تحترم في مجملھا تحقيhق الھhدف العhام للنظhام التعليمhي فhي أجتماعي له إكتنظيم وبناء 

دوار وتقسhيم العمhل درسhة حسhب نسhق ا;تحhدد طبيعhة البنhاء اfجتمhاعي للمتكما  ،المجتمع الحديث
حسhhب نسhhق اfدوار  وتقسhhيم العمhhل الhhذي يتحhhدد والhhذي يتحhhدد طبيعhhة البنhhاء اfجتمhhاعي للمدرسhhة 

ة وأنمhhاط الفئhhات والطبقhhات العاملhhة مhhن ھيئhhات التhhدريس والمhhديرين وأيضhhا عhhبhhدوره كنتيجhhة لطبي
  . ذللتJمي

الفhhرد وا;سhhرة واfتحhhادات  ،جتمhhعوقhhد ميhhز كونhhت بhhين ثJhhث مسhhتويات موجhhودة فhhي الم
لhى ا سhھام إما الوظيفhة أي وظيفhة البنhاء فتشhير أه المستويات الثJثة تمثل البناء وذوھ ،اfجتماعية

و ثقافتhه  كمhا تشhير الوظيفhة أا الكل قد يكون متمhثJ فhي المجتمhع ذوھ ،لى الكل إالذي يقدمه الجزء 
  . ر للجماعات الصغيرة التي يضمھاإلى ا سھامات التي يقدمھا المجتمع الكبي

وتؤكد النظرية البنائية الوظيفية أن ا;بنيhة اfجتماعيhة الجزئيhة تقhدم بعملھhا كمحركhات تhؤدي 
  3.ستمرار ا;نساق اfجتماعية إلى كفالة المتطلبات الوظيفية  

 .ومhhhن ھنhhhا نسhhhتطيع القhhhول أن النظريhhhة البنائيhhhة الوظيفيhhhة تسhhhتخدم كإطhhhار لفھhhhم المدرسhhhة 
فمثJ اfنحراف والعنف والتسرب المدرسhي ‘ والتأثيرات المستمدة من ا;نساق اfجتماعية ا;خرى

                                                 
    2004 –عمان  –مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  – امــوير العــة وآفاق التطــية ا*دارة التعليمية والمدرســجسايكولو –محمد جاسم محمد  : 1
  .22ص  –
  . 29ص  –مرجع سبق ذكره  –جودت عزت عطوي  : 2
  ).128-127(ص ص –مرجع سبق ذكره –رشيد زرواتي :  3
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 ىلhإوا خفاق الدراسي وغيرھhا مhن المشhاكل المتعلقhة بالمجhال التربhوي إنمhا يرجhع السhبب فيھhا  ،
  .وجود خلل في البناء أو الوظيفة 

من الحياة اfجتماعية اليوميhة التhي تhنعكس فhي  نماط معينةأجتماعي له إكما تعتبر المدرسة كبناء   
طhار عمليhة إونوعيhة سhلوكياتھم التhي تتشhكل فhي  ،خرين فراد تجاه اzفعال ا;أستجابات إمجموعة 

،  ذدوار سhواء للتJميhن تحديhد ا;إلhك ذعJوة على ، والتنشئة اfجتماعية والثقافة المدرسية ،التعلم 
والمراكhز  ، خرى في المدرسة تكتسب من خJل تقسhيم العمhلا; و غيرھم من الفئاتأو المدرسين أ

   1 .التي تحتله كل من الفئات الموجودة في المدرسة
أ#� ا5��ا8ـ�ت اDB)ـ�W ا��Nـــ�
. 5ـ. ا��)ـ�ل 

  :ا���ر�. وا����ـ�ي ه.
ھناك عJقة موجبة بhين مhا يتعلمhه الفhرد داخhل المدرسhة مhن مھhارات معرفيhة وبhين مسhتوى  -
دائhه فhي أنه كلمhا زاد المسhتوى التعليمhي للفhرد تحسhن مسhتوى ألك ذويترتب على  ،عمل دائه في الأ

  . العمل وزاد مستواه المادي والوظيفي
المھارات المعرفية التي يتعلمھا الفرد في المدرسة ليست fزمة فقط لتحقيق النمو اfقتصhادي  -

 .جتماعيةسية وا يضا fزمة لتحقيق التنمية السياأبل  ،في المجتمعات الحديثة 
فراد المجتمhع   فھhي تعمhل علhى وضhع أجتماعية بين تساعد المدرسة على تحقيق المساواة ا  -

 2. وفقا لقدراته  ،الرجل المناسب في المكان المناسب 
 

U��,. �(��ر�ــ,'��%Bء ا�  : � ا�/'
ول مجموعhة مhن ينطوي علhى اتفhاق حh) المدرسة والجامعة(ن التنظيم اfجتماعي للنسق التربوي إ

  .اfھداف التربوية اfساسية والوسائل التي تقرھا ثقافة المجتمع لتحقيق تلك اfھداف
ديتھhhا والتhhي أدوار وتينطhوي علhhى مجموعhhة مhhن المعhhايير والقواعhhد التhي تحكhhم طريقhhة توزيhhع ا; -

  .نسميھا بالنظام 
  .ينطوي على توقعات اfدوار ينظمھا المجتمع -
دوار متبادلhhة أين يشhhغلون ذفhhراد والhhلداخليhhه تhhنظم العJقhhات الداخليhhه بhhين ا;نزمhhات ااكين المأ -

نزمhات اه الميكذن ھhأو ، ذودور التلمي مثل دور مدير المدرسة ودور المدرس ،اfعتماد مع بعضھا 
  .دوارJتصال بين تلك ا;لساس نظام داخلي أھداف على تستھدف تحقيق ا;

نسhhاق التربويhhه متفاعhhل مhhع التنظhhيم اfجتمhhاعي العhhام ن التنظhhيم اfجتمhhاعي الhhداخلي لYإ
  .قتصاديهجتماعيه وا للمجتمع ونظمه السياسية وا 

عتمhاد مhع إجتماعية رسمية تكون في حالhة تفاعhل وإن المدرسة والجامعة كتنظيمات إلك فذوب   
  3ھدافا تربوية عامة أتخدم  انھأ، كما  خرىجتماعية ا;المجتمع ونظمه ا 

ـــ�ق  
 وا�دارة ا� ����ــــ ـــ�� ا�دارة ا� �
 �
 وا�دارة ا���ر�� وا�دارة ا�	���)�� ا�

  : نستطيع معرفة الفرق بينھما من خJل تعريف كل واحدة منھم على حدى 

                                                 
 .62ص –مرجع سبق ذكره  –عبد هللا محمد عبد الرحمان :  1
  .21ص - مرجع سبق ذكره –شبل بدران وحسن البيJوي :  2
 ).158-157(ص ص -1997 –ا سكندرية –مكتبة ا شعاع للطباعة والنشر  –علم ا*جتماع التربوي  –علي شتا وفادية عمر الجوfني :  3
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fأو :   ا�دارة ا����ــ� 
عليhة وإن كانhت الممارسhة الف 20يعد ميدان ا دارة التربوية مhن الميhادين الحديثhة وليhدة القhرن       

لھا قديمة منذ وجود ا نسان ، إf أن تطور مفاھيم ا دارة التربوية إرتhبط بالمفhاھيم ا داريhة بشhكل 
عhhام سhhواء أكhhان ذلhhك فhhي مجhhال الصhhناعة أو العلhhوم العسhhكرية أو إدارة ا;عمhhال حينمhhا إتسhhعت 

وفhhhي متطلبhhhات العمhhhل التربhhhوي وتنوعhhhت فعاليتhhhه ونشhhhاطاته وتعhhhددت المسhhhؤوليات ا داريhhhة  
ا طارالعام للعمليات ا دارية ، تتفق ا دارة التربوية مع ا دارة العامة ، أما في الميدان فhإن مجhال 

  1.ا دارة التربوية ھو التربية والتعليم 
جھhhود العhhاملين التربhhويين وتنسhhيقھا لتنميhhة الفhhرد تنميhhة شhhاملة فhhي إطhhار إجتمhhاعي " بأنھhhا  تعJJرفو

   "توقف نجاحھا على مدى المشاركة في إتخاذ القرارمتصل به وبذويه وبيئته ، وي
  

ھي عملية تنظيم موظفي المؤسسhة التربويhة كافhة ، وتنسhيق أعمhال العhاملين فيھhا "  بلقيسوعرفھا 
وتhhوجيھھم ، وذلhhك لتكhhوين السياسhhة التhhي تhhؤدي إلhhى تحقيhhق أھhhداف صhhحيحة  وفعالhhة ، وتنفيhhذھا 

  2."وتطويرھا 
بأنھhhا مجموعhhة العمليhhات التhhي يقhhوم بھhhا عhhدة أفhhراد  وبhhروح "  صJJ<ح الJJدين شJJروخوقhhد عرفھhhا 

 3."، والفھم المتبادل لتحسين العملية التربوية  المشاركة والتعاون ، والشعور بالمسؤولية
  
  
  
  

   ا�دارة ا���(ــ���:  ثانيا
  ھي الطريقة التي يدار بھا التعليم في مجتمع ما ، وفقا  يديولوجية ذلك المجتمع       

وأوضاعه ، وا تجاھات الفكرية والتربوية السائدة فيه ليصل إلى أھدافه ، بتنفيذ السياسة المرسومة 
لhه ليحقhق ھhذا التعلhيم أھدافhhه مhن خJhل كhل نشhاط مhhنظم مقصhود وھhادف يحقhق ا;ھhداف التربويhhة 

 4.المنشودة من المدرسة 
 

اء فhي داخhل المؤسسhات التعليميhة أم مجموعة العمليات المتشابكة التي تتكامل فيمhا بينھhا سhو" وھي
وبالتhالي فھhي الھيمنhة العامhة ."بينھا وبhين نفسhھا ، لتحقيhق ا;غhراض العامhة المنشhودة مhن التربيhة 

علhhى شhhؤون التعلhhيم بالدولhhة بقطاعاتhhه المختلفhhة وممارسhhته بأسhhلوب يتفhhق مhhع متطلبhhات المجتمhhع 
  ".والفلسفة التربوية السائدة فيه 

تعليمية إلhى تحقيhق ا;غhراض التربويhة ومhن ثhم فھhي تعنhى بالممارسhة وبالطريقhة وتھدف ا دارة ال
التي توضع بھا ھذه ا;غراض التربوية موضع التنفيذ ، وتعنى ا دارة التعليميhة بالعناصhر البشhرية 

 5.من معلمين ومستخدمين وتJميذ وآباء ، وبالعناصر المادية من أبنية وتجھيزات وأدوات وأموال 
 

                                                 
  .09ص  –مرجع سبق ذكره  –رياض ستراك :  1
  .17ص-1999-عمان  –دار المسيرة للنشر  – رسيةمبادئ ا*دارة المد –محمد حسن العمايرة :  2
  .21ص –مرجع سابق  –صJح الدن شروخ :  3
 .13ص -1998 –عمان  –دار الفكر العربي  -2ط  – أسس ا*دارة التربوية والمدرسية وا*شراف التربوي –تيسير الدويك وآخرون :  4
  ).18-17(ص ص  –مرجع سبق ذكره  –جودت عزت عطوي :  5
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أيضhhا وقhhد  20ميhhدان ا دارة التعليميhhة مhhن ميhhادين الدراسhhات الحديثhhة وليhhدة القhhرن " ك يعتبhhر ولhhذل
تطور مفھومھا تطورا سريعا معتمدا في ذلك على تطور مفاھيم إدارة ا;عمال والصناعة من ناحيhة 

 1.، وتوافر كثير من الدراسات في ميدان ا دارة التعليمية من ناحية أخرى
   ا���ر�ـــ� ا�دارة:  ثالثا

ھي الوحدة القائمة بتنفيذ السياسhة التعليميhة ، وھhي جhزء مhن ا دارة التعليميhة ، ويقhوم علhى رأسhھا 
مدير ومسؤوليته الرئيسية ھي توجيه المدرسة نحو أداء رسالتھا ، وتنفيذ اللوائح والقوانين التعليميhة 

  .التي تصدر من الوزارة 
fيمكن فھم ا دارة المدرسية إ fام وhفي ظل ا دارة التعليمية ;ن شخصية المدرسة تستمد من النظ 

التعليمي كله و;ن ا دارة المدرسية فوق ذلك ليست كيانا مستقJ بذاته بقدر ما ھي جزء مhن الكيhان 
  2).ا دارة التعليمية (ا;كبر

مhhن فhhرد مجموعhhة مhhن العمليhhات يقhhوم بھhhا أكثhhر " ا دارة المدرسhhية بأنھhhا  محمJJد عاشJJور يعJJرفو
بطريقhhة المشhhاركة والتعhhاون والفھhhم المتبhhادل ، وھhhي جھhhاز يتhhألف مhhن مhhدير المدرسhhة  ومhhن نائبيhhه 

أي كhhل مhhن يعمhhل فhhي النhhواحي ا داريhhة والفنيhhة  والhhذين يعملhhون فhhي ...وا داريhhين ...وا;سhhاتذة ...
لتعليميhة  وتحقيhق حدود إمكانياتھم على أداء الخدمات التhي تسhاعد علhى تحسhين العمليhة التربويhة وا

بروح مhن التعhاون والمشhاورة  وعلhى أسhاس مhن العJقhات ا نسhانية ...ا;ھداف ا جتماعية العامة 
  3."الصحيحة 

والواقhع أن ھنhاك مhن يخلhط بhين ا دارة التربويhة وا دارة التعليميhة وا دارة المدرسhية ، وقhد شhhاع 
التhي تتنhاول موضhوع ا دارة فhي ميhدان التعلhيم   إستخدام ھذه المفاھيم الثJثhة فhي الكتhب والمؤلفhات

وقد تستخدم أحيانا على أنھا تعني أشياءا واحدة وھناك من يhرى إسhتخدام مصhطلح ا دارة التربويhة 
على جميع ھذه ا;شياء ، بإعتبار أن التربية أشمل وأعم من التعليم وأن وظيفة المؤسسhات التعليميhة 

  .تحديدا ووضوحا من حيث المعالجة العلمية  ررة التعليمية فتعتبر أكثھي التربية الكاملة ، أما ا دا
 

وبالنسبة لnدارة المدرسية فيبدو أن ا;مر أكثر سھولة ، ذلhك ;ن ا دارة المدرسhية تتعلhق بمhا تقhوم 
بhhه المدرسhhة مhhن أجhhل تحقيhhق رسhhالة التربيhhة ، وبمعنhhى أخhhر فhhإن ا دارة المدرسhhية يتحhhدد مسhhتواھا 

  .أنه على مستوى المدرسة فقط ، وھي بھذا تصبح جزءا من ا دارة التعليمية ككل ا جرائي ب
وا دارة المدرسhية تعتبhhر جhhزءا مhhن ا دارة التعليميhة وصhhورة مصhhغرة لتنظيماتھhhا ، وتقhhوم ا دارة 

ن التعليمية بتقديم العون والمساعدة ماليا وفنيا وبشريا ، وتقوم كذلك با شراف والرقابة عليھا لتضم
  .سJمة ھذا التنفيذ

ا دارة التعليمية يرأسھا وزير التعليم ومھمتھا رسhم السياسhة التعليميhة العامhة بينمhا يhرأس المدرسhة 
مديرھا ، ومھمتھا تنفيذ السياسة التعليمية وفق اللوائح والقhوانين التعليميhة التhي تصhدر مhن الhوزارة 

.4  
د المبذولhة التhي يقhوم بھhا ھي الجھو:  ا���� Q ا�%�اT� .1دارة ا���ر��

مhن توجيhه ، ورقابhة ، ( مدير المدرسة وجميع العاملين معه مhن مدرسhين ، ومhوجھين ،  وإداريhين 

                                                 
 .52ص -1998 –القاھرة  –دار الفكر العربي  – إدارة التربية في عالم متغير –الغني عبود عبد :  1
  .52ص- 2005- عمان –دار الثقافة للنشر والتوزيع  – في تنمية القيادة التدريسية –ا*تجاھات الحديثة لnدارة المدرسية  –طارق عبد الحميد البدري :  2
 .54ص– 2001 - عمان –دار الشروق للنشر  – ارة المدرسية الحديثةا*د  - محمد عبد القادر عابدين :  3
 ).19- 18(ص ص  –مرجع سبق ذكره  – ا*دارة المدرسية الحديثة –جودت عزت عطوي :  4
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وذلhhك بتhhوجيھھم ، وإرشhhادھم وغhhرس روح ... ) وتنظhhيم للعJقhhات ا نسhhانية ، وتنسhhيق البhhرامج ، 
حقيق ا نضباط و بنhاء وإعhداد طلبhة المحبة والتعاون  بينھم ، ورفع الروح المعنوية لديھم ، وذلك لت

  . يتحلون بصفات العلم وا;خJق ، والقيم التربوية للمدرسة 
:  رابعا�
  ا�دارة ا�	ــ

ھي مجموعة عمليات متداخل بعضھا في بعض ، تتكامل فيما بينھا ، ويقوم بھا شخص معين أو 
  ل مسبق أشخاص بشكل يساعد على بلوغ أھداف معينة مخطط لھا ، ومحددة بشك

وإذا أخذنا غرفة الصف وموجوداتھhا بعhين ا عتبhار قلنhا إن ا دارة الصhفية ھhي مhا يقhوم بhه المعلhم 
داخل ھذه الغرفة من أعمال لفظية أو عملية من شhأنھا أن تخلhق جhوا تربويhا  ومناخhا مJئمhا  يمكhن 

أن تحhدث  تغييhرا نحhو  المعلم والطالب معا من بلوغ ا;ھhداف التعليميhة  المتوخhاة والتhي مhن شhأنھا
ا;فضل في سلوك المتعلم يستفيد منه في حياته عن طريق ما يكتسhبه مhن معhارف ومفhاھيم جديhدة ، 
ومعلومات ومھارات ومثل وعادات تعمل على رفع كفايته لخوض غمار الحياة  وتنمhي ماعنhده مhن 

  1.إستعدادات وميول وتصقل ما لديه من مواھب وقدرات 
ي مجموعة من العمليات والمواقف التعليمية التي يتم فيھhا التفاعhل مhابين الطالhب فا دارة الصفية ھ

والمعلhhhم ، والطالhhhب والمنھhhhاج ، والطالhhhب وزميلhhhه الطالhhhب اzخhhhر ، وتوجيھھhhhا لتحقيhhhق ا;ھhhhداف 
  2.الموضوعة للمنھاج 

ذه فhhي يشhhير إلhhى عمليhhات توجيhhه الجھhhود التhhي يبhhذلھا المعلhhم وتJميhh" إدارة الصhhف بلقJJيسويعhhرف 
غرفhhة الصhhف وقيادتھhhا وأنمhhاط السhhلوك المتصhhلة بھhhا بإتجhhاه تhhوفير المنhhاخ الJhhزم لبلhhوغ ا;ھhhداف 

  ".التعليمية المخططة 
وتتطلب ا دارة الصفية تحديدا دقيقا لYدوار التhي يؤديھhا المعلhم نفسhه وتلhك التhي يقhوم بھhا التJميhذ  

لسلوك جميعھا لجعل التعلhيم والhتعلم فhي غرفhة كما تتطلب قدرة المعلم على تحريك الجھود وأنماط ا
كمhا تتطلhب تنظhيم ...الصف أمرا ممكنا وممتعا وھادفا دون إحباط ودون إھدار في الجھد أو الوقhت 

ا;دوار والمhhواد وا;جھhhزة التعليميhhة التعلميhhة بشhhكل ييسhhر عمليhhات الhhتعلم والتعلhhيم إلhhى أقصhhى مhhا 
 3.تستطيعه قدرات المتعلمين 

  
   ـ�اف اBدارة ا���ر�ــ�أه: سابعا

   nhة لhرة الوظيفيhرت النظhية وا;لقد تغيhي دارة المدرسhي ترمhداف التhى تحإھhن لhا مhقيقھ
وظيفة المحافظة على تطبيق النظام بما فيه من لوائح وتعميمhات وقhرارات يضhمن سhير العمليhه 

محhhور العمليhhة ي يجعhhل الطالhhب ذلhhى المفھhhوم الحhhديث الhhإ ،التعليميhhة وفhhق الجhhداول المحhhددة 
جhل تhوفير المنhاخ الدراسhي أمكانياتھhا وطاقاتھhا مhن إن المدرسة تسخر كل إومن ثم ف ،التعليمية 

hhاعد التلميhhي تسhhية التhhة الدراسhhب والبيئhhادات  ذالمناسhhرب بالعhhة والتشhhالعلم والثقافhhزود بhhى التhhعل
حتhى يصhبح  ي يعيش فيhه فضJh عhن فلسhفته وخصوصhيتهذوالقيم التي تعكس طبيعة المجتمع ال

  4.عضوا نافعا وفاعJ ومنتجا
  

                                                 
  .11ص -1999 –عمان –دار مجدfوي للنشر  -2ط – ا*دارة الصفية والمدرسة المنفردة –محمد عبد الرحيم عدس :  1
  .18ص –مرجع سبق ذكره  –جودت عزت عطوي :  2
  ).381-380(ص ص -2000 -عمان –دار المسيرة للنشر والتوزيع  -2ط – علم النفس التربوي –صالح محمد علي أبو جادو :  3
  .36ص –مرجع سبق ذكره  –عبد الصمد ا;غبري :  4
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ن كانhت أفبعhد  ،دارة المدرسية نتيجhة لتغيhر وظيفhة المدرسhة فhي المجتمhعلn ةوتغيرت النظر
ھدافه أمانيه وأداء وظيفتھا المناطة بھا بعيدة عن المجتمع ومشكJته وأقادرة على  غيرالمدرسة 

ھدافhه فhزاد التقhارب أكJته وتحقيhق صhبحت معنيhة بدراسhة المجتمhع والمسhاھمة فhي حhل مشhأ ،
يجhابي نحhو المجتمhع مhن أوالمشاركة بين المدرسة والمجتمع فقامت المدرسة بدور  ، تصالوا 

دراسhhة لمشhhكJته وتحسhhين حياتhhه بجانhhب عنايتھhhا بنقhhل التhhراث الثقhhافي وتhhوفير الظhhروف التhhي 
ن أانيات والمسhاعدات التhي يمكhن براز قدرة تJميذھا  كما قام المجتمع بتقديم ا مكإتساعد على 

hة لhتواھا ونتيجhع مسhة ورفhة التربويhداف العمليhية ذتسھم في تحقيق أھhدلت ا دارة المدرسhلك ع
  1. من أساليبھا لتحقيق التقارب مع المجتمع

  : ئات ھيــوتستھدف ا*دارة المدرسية أربع ف
  .العاملون في وزارة التربية والتعليم -
  .التعليمية وبقراراتھا ولوائحھاالمتأثرون با دارة  -
  2.والمھتمون بدراسة قوانين السلوك ،الباحثون في مجال ا دارة  -

  : أهـــ�اف ا�دارة ا���ر��ومن 
سhتعداداتھم الفطريhة وتنميتھhا وتوجيھھhا بمhا إالعمل على كشف ميول التJميذ وقدراتھم و -

  .يفيد التJميذ وينفع المجتمع 
نميhhة مختلhhف جوانhhب شخصhhياتھم الروحيhhة والعقليhhة والخلقيhhة مسhhاعدة التJميhhذ علhhى ت -

لhك بھhدف ذو ،بحيث f يطغى جانhب علhى أخhر ،جتماعية بصورة متزنة و الجسمية وا ، والنفسية
 .إعداد المواطن الواعي والمدرك لمصلحة نفسه وشعبه ووطنه وأمته

 ،ى اfبتكhار والتجديhد وتقويhة كhل ميhل إلh ،تربية وتشجيع التJميذ على التفكير ا بداعي  -
 .وتنمية روح الجرأة والثقة بالنفس لديھم

ومحاولة تأصيلھا وتأكيدھا بالممارسة العملية  ، تبصير التJميذ بفلسفة المجتمع وقيمه -
 .حترام العمل اليدوي إوخارجھا مع التركيز على ، قوf وعمJ داخل المدرسة 

 ستعداد لمواجھة المستقبل وا  إعداد التJميذ لفھم الحياة الحاضرة والماضية -
 3.لكشف عن التJميذ الموھوبين ورعايتھم ا -

تعريف التلميذ بمصادر الثروة الطبيعية في مجتمعhه وكيفيhة الحفhاظ عليھhا وتنميتھhا مhن   -
ن أجل تطور المجتمع وتقدمhه فhي ضhوء ا مكانhات المتاحhة ومشhكJت المجتمhع المختلفhة وfبhد وأ

وتنميhhة  ،حترامhhه لhhدى التلميhhذ مhhن ناحيhhة إيمhhة العمhhل اليhhدوي وحبhhه وتعمhhل المدرسhhة علhhى غhhرس ق
  . قتصاديا في آن واحدإقتصادي الرشيد لديه من ناحية أخرى ليكون إنسانا منتجا والسلوك ا 

ھتمhام بغhرس القhيم وا;خJhق التأكد من فھم التلميhذ للعقيhدة ا سJhمية فھمhا سhليما مhع ا  -
ا التلميhذ الخلhق القرآنhي ويكhون عضhوا ذلك يكتسhب ھhذوبh ، التلميذواzداب ا سJمية في شخصية 

 4.نافعا لنفسه وأسرته ومجتمعه ا سJمي
  وN�ـــ
 ا�دارة ا���ر�ــ�: ثامنا -

                                                 
  .15ص  - مرجع سبق ذكره –تيسير الدويك :  1
  .10ص –مرجع سبق ذكره  –ابراھيم عصمت مطاوع :  2
  .31ص - 2000 –القاھرة  –دار الفكر العربي  – ا*دارة المدرسية –محمد حسنين العجمي :  3
 .36ص –مرجع سبق ذكره  –عبد الصمد ا;غبري :  4
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تسhاع إدارة المدرسhية ولhى تغيhر وظيفhة ا إوالتربhوي  والفلسhفي يدارلقد أدى تطhور الفكhر ا 
ة المدرسhية مجhرد عمليhة روتينيhة تھhدف لتسhيير شhؤون دارمجالھا في الوقت الحاضر ، فلم تعد ا 

علhى كالمحافظhة المدرسة سيرا رتيبا وفق قواعد وتعليمات معينة صادرة من السلطات التعليميhة ا;
علhhى نظhhام المدرسhhة وحصhhر غيhhاب التJميhhد وحضhhورھم وحفظھhhم للمقhhررات الدراسhhية وصhhيانة 

وتطhوير  للى تنظhيم وتسhھيإنسانية تھدف إملية لك عذلى إصبحت باfضافة أبل  ،بنية وتجھيزھاا;
وخبراتhه ومؤھJتhه  ، نظام العمل بالمدرسة ووضع الموظف في الوظيفhة التhي تتناسhب مhع قدراتhه

ھhhداف مكانhhات الماديhhة والبشhhرية التhhي تسhhاعد علhhى تحقيhhق ا;وتhhوفير الظhhروف وا  ، الدراسhhية
وتنميhhة المعلمhhين مھنيhhا والنھhhوض بالمكتبhhات  ، جتماعيhhة  وتطhhوير المنhhاھج الدراسhhيةالتربويhhة وا 

hhج المتJhhوبين وعhhة الموھhhية ورعايhhياأالمدرسhhب، خرين دراسJhhحية للطhhدمات الصhhديم الخhhوتق ، 
وتنظhhيم  ، شhhراف علhhى النhhواحي الماليhhة للمدرسhhةوا  ، رشhhاد الطJبhhيعhhداد بhhرامج التوجيhhه وا إو

  1.العJقة بين المدرسة وبيئتھا
المدرسhة وھhو ضhرورة عنايتھhا  ةوات القريبة الماضية مفھوم جديد لوظيفوقد ظھر في السن    

ا المفھhوم زيhادة ذوكانhت نتيجhة ھh ، ھدافhهأراسد المجتمhع والمسhاھمة فhي حhل مشhكJته وتحقيhق دب
فقامت المدرسة بدراسة مشكJت المجتمhع  ، تصال والمشاركة بين المدرسة والمجتمعالتقارب وا 

يتھhا بنقhل التhراث الثقhافي وتhوفير كhل الظhروف التhي تسhاعد افيه بجانب عنومحاولة تحسين الحياة 
  .ھاذبراز فردية تJميإعلى 

ن تسھم في تحقيق العملية التربوية أمكانيات والمساعدات التي يمكن كما قام المجتمع بتقديم ا 
  2.ورفع مستواھا

  
  : امل منھاخر تبعا لعدة عوألى إدارة المدرسية تتغير من عصر ن وظيفة ا إ

قتصادية التي تسود بيئة النظام والظروف السياسية وا  ،لى العملية التربويه إنظرة المجتمع 
  .التربوي

نما تعدى إو  مولم تعد اfدارة تحصر نفسھا في النطاق القدي ، لقد تغير مفھوم اfدارة المدرسية 
 ،اث التربوية والنفسية بحومعطيات العصر وماكشفت عنه ا; بلى وظائف جديدة تتناسإلك ذ

  : ومن ھذه الوظائف 
مانيه وأھدافه فزاد التقارب والتواصل والمشاركة بين المدرسة أدراسة المجتمع ومشكJته و -

  .والمجتمع 
زويد تخدت المدرسة تعمل على وأ ،ن المتعلم ھو محور العملية التعليميةأصبحت تعتبر أ -

 .مشكJتالمتعلم بخبرات يستطيع من خJلھا مواجھة ال
وتعليمھم رغبة في  ذتھيئة الظروف وتقديم الخدمات والخبرات التي تساعد على تربية التJمي -

 .تحقيق النمو المتكامل لشخصياتھم
ھداف جل تحقيق ا;أداء المعلمين للقيام بتنفيد المناھج المقررة من أرتفاع بمستوى ا  -

مين من خJل اطJعھم على ما يستجد من داء المعلأرتفاع بمستوى ويمكن ا  ، التربوية المقررة

                                                 
  .40ص –مرجع سبق ذكره  –صJح عبد الحميد مصطفى :  1
 .19ص –مرجع سبق ذكره  –جودت عزت عطوي :  2
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وعقد الندوات  ، ثناء الخدمةألك من تدريبھم ذو ، معلومات ومعرفة وسائل وطرق تدريس
 1.والدورات 

  : فعليه مراعاة ما يلي في عمله ،ھمية دور المدير ونظرا ;
تحقيق مبدأ  أي ، تخاد القرارات توفيرا للجھد والمال والوقتإختيار البدائل في عملية إحسن  -

  .الكفاية اfنتاجية
لك لدفع العامليين لمزيد من العطاء مع التنسيق ذو) المادية والمعنوية(تطبيق نظام الحوافز -

 .فيما بينھم
قhاب على متابعة سير العمل وتطبيhق مبhدأ الثhواب والإتطبيق مبدأ الرقابة المستمرة التي تؤدي  -

 2.لضمان حفظ حقوق العاملين
  

  �دارة ا���ر�ــ�أ!�ـ�ط ا: تاسعا
نفسhhھم وشخصhhياتھم وخبhhراتھم أنمhhاط للقيhhادة التربويhhة ، تلhhك التhhي يحhhددھا فJسhhفة القhhادة أھنhhاك 

  : لى جانب نوع المرؤوسين ونوع البيئة التي يتواجدون فيھاإ ، وتجاربھم
1-   ) الفردية ، تبدةسالم ،المتحكمة : ( اBدارة اBو���Dا4�
 :ومن ھده الصفات ما يلي ،تتوقراطي يمكن تبيين صفات المدير اfو -
  .على كل السلطات وf يقوم بتفويضھا ذويستحو ، يتخد القرارات بنفسه -
  .يسود النفاق والخضوع من قبل المعلمين للمدير  -
  .و معدومةأعJقته مع المجتمع المحلي محدودة  -
  .نفرادية ويقوم بالتفتيش على كل صغيرة وكبيرة يظھر التعالي وا  - 
  .لى عمله بدرجة كبيرة إمتابع جيد ومتحمس  -
  .صدار تعليمات وقراراتإدارة في نظره عملية ا  -
  f.3 يترك مجاf للمعلمين لمناقشته في القرارات التي يصدرھا -
لhى دفhع العhامليين إا الhنمط ذ، وقد يؤدي ھh نتاجية دون مراعاة للعوامل اfنسانيةھتمام برفع ا ا  -

  . لى فترة طويلةإن يستمر أا f يمكن ذولكن ھ ، بالعمل وزيادة اfنتاجية ھتمامعلى ا 
بhداء إبينمhا يقhوم الhوكJء والمعلمhين بالتنفيhد دون ، فالمدير يخطط  ، الفصل بين التخطيط والتنفيد -
  .و مJحظات أراء أ
ن أوالتhي يمكhن جتماعات المدرسية دارية داخل المنظمة وخاصة ا تصاfت ا با  معدم اfھتما -

ل بhبعض القhرارات التhي مhو العأعطhاء التعليمhات إو أوامhر صhدار ا;إتعقد بصورة مفاجئة بھhدف 
راء بhhداء ا;إعضhhاء مhhن الhhوكJء والمعلمhhين بمحاولhhة ا اfجتمhhاع f يسhhمح لYذوفhhي ھhh ،يصhhدرھا 

 يعhhد لhhه وf ن ا تكhhون مhhدة اfجتمhhاع فhhي الغالhhب قصhhيرةذلhh ،و تفسhhيرھا أومناقشhhة الموضhhوعات أ
  4.عمال مسبق ليوزع على العاملين بالمدرسة قبل موعد عقدهأجدول 

                                                 
  .56ص –ذكره مرجع سبق  –محمد حسن العمايرة :  1
  .38ص –مرجع سبق ذكره  –عبد الصمد ا;غبري :  2
  .61ص –مرجع سبق ذكره  –محمد حسن العمايرة :  3
  ).42- 41(ص ص –مرجع سبق ذكره  –محمد حسن العجمي :  4
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- hhوقراطي بhhوتfدير اhhؤمن المhhز ا;أيhhدة لتحفيhhة جيhhاب طريقhhة والعقhhائن ن المكافئhhان كhhنسfراد فاhhف
شhباع يشhعر ا حرمنhاه مhن ا إذو ، نhه يعمhل بhاخJصإا اشبعنا حاجاته الفيزيولوجيhة فإذ ،بيولوجي 

  . بالعقوبة
- fوتوقراطي ا;يعالج المدير اYتم ذخرين ولخطاء عن طريق معاقبة المخطئ ليكون عبرة لhلك يھ

  .بالتفتيش المفاجئ والبحث عن الخطأ
-hhhوء ھhhhي ضhhhات فذوفhhhنمط ا إه المعطيhhhر الhhhا نعتبhhhن ا;داري ا;ننhhhوقراطي مhhhاط ا وتhhhة نمhhhداري

شخصية العhاملين ويعhوق بنائھhا  نه يھدم منداري المعاصر ;المرفوضة ومن وجھة نظر الفكر ا 
نسhhاني بhhين وتنعhhدم فيhhه وحhhدة العمhhل ا  ، ونموھhhا ويسhhبب القلhhق واfضhhطراب فhhي نفhhوس العhhاملين

  1.ا ما يتعارض مع روح التربية الحديثةذوھ ذمدير المدرسة والمدرس والتلمي
2-   : ا�دارة ا�� ����ا4�

  :سس التاليةدارة الديموقراطية على ا;تقوم ا 
ھا ذاتيhة لتJميhذفتعنى المدرسة بالمبhادأة ال ،والمدرس والمحافظة عليھا  ذية شخصية التلميتنم -

  .ھا جميعا بطريقة واحدةذھداف المدرسة تربية تJميأوليس من  ،ومدرسيھا بطرق سليمة 
داري يhؤمن بالعمhل الجمhاعي فھhدا التنظhيم ا  ، تنسيق الجھود بين العاملين في المدرسhة -

ه المhدارس يعملhون كمجموعhة متناسhقة متعاونhة وf ذن المدرسين في ھأنك ترى إلك فذالتعاوني ول
ن أو ،ن يكhون متكhامJ ومتناسhقا أن عمhل المدرسhة يجhب أا المبدأ على ذويستند ھ ،فراد أيعملون ك

يجhاد الوسhائل الكفيلhة والفعالhة للتعhاون مhع عضhاء الھيئhة التدريسhية يجhد ويعمhل  أكل عضhو مhن 
 .خرين ولتنسيق عمله مع البرنامج العام للمدرسة;زمJئه ا
 .المشاركة في تحديد السياسات والبرامج المدرسية -
 2.تكافؤ السلطة مع المسؤولية -

ن يشhعر كhل معلhم بالرغبhة فhي العمhل والرضhا أمقراطية ھو يدارة الدساسي لnن الھدف ا;إ -
 .نسانية السليمة مع المعلمينلعJقات ا ن ھو تنمية اإذفالھدف  ،رتياح بعيدا عن القلق والتوتروا 

يساعد ويشجع المنhاخ الhديمقراطي علhى التجريhب والبحhث وتبhادل الخبhرة والمنفعhة بhين  -
 .العامليين

جتماعيhة سhيكولوجية إجتماعي له حاجhات إيستخدم المكافأة على أساس أن ا نسان كائن  -
 .fبد من التشجيع والمدح  ثارته على العمل 

ير الhhديمقراطي ا;خطhhاء علhhى أسhhاس أنھhhا ظhhاھرة طبيعيhhة فالكhhل يخطhhئ وf يعhhالج المhhد -
وf  ، نhhه يغلقhhه بكثيhhر مhhن ا;دب والhhذوقإوإذا اضhhطر للنقhhد ف ، ضhhرورة  لحhhاق ا;ذى بhhالمخطئين

 .يجرح شعور المعلمين هنيحب التفتيش المفاجئ ;
إنشhhاء برنhhامج يقhhوم مhhدير المدرسhhة وأعضhhاء ھيئhhة التhhدريس فhhي التنظhhيم الhhديمقراطي ب -

للعJقhhhات العامhhhة يھhhhدف علhhhى تعريhhhف السhhhلطات التعليميhhhة والمجتمhhhع المحلhhhي سياسhhhة المدرسhhhة 
 ةيhhذ سياسhhوبرنامجھhhا ومhhا تقhhوم بhhه مhhن نشhhاط ، كمhhا يشhhير علhhى الصhhعاب التhhي تعتhhرض سhhبل تنف

إذا تقترحه المدرسة من وسائل للتغلhب عليھhا ، ويكhون المhدير الhديمقراطي فعhاf ، و المدرسة وما 

                                                 
 .25ص - مرجع سبق ذكره -جودت عزت عطوي:  1
  ).21- 20(ص ص –مرجع سبق ذكره  –تيسير الدويك وأخرون :  2
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وفhي حالhة العمhل التربhوي ، فJh مجhال غيhر العمhل  ،كان المعلمhين مhؤھلين ويتحملhون المسhؤولية 
 1 .مع المعلمين  يالديمقراط

الشورية يھدف على خلق نوع من المسؤولية لhدى المرؤوسhين و يأخhذ  ةدارة الديمقراطين نمط ا إ
ن أنمhhاط ا دارة قhhرره ا سJhhم فقhhال وھhhذا الhhنمط مhh، تخhhاذ القhhرارإبمبhhدأ المشhhاركة الجماعيhhة  فhhي 

تخhاذه القhرار يقhوم إو>>وشاورھم فhي ا;مhر<<وقال >>وأمرھم شورى بينھم << سبحانه وتعالى
إتخhاذ المدير بتزويد جميع العاملين معه بالمعلومات ا;ساسية والضرورية التي تساعد على دراسة 

أجhزاء العمhل علhى العhاملين مhع تحديhد  كما أنه يقو م بتوزيع كhل جhزء مhن ،القرار بطريقة حكيمة 
فالتعليمات غير الواضحة  وا;عمال غير  المحددة تؤدي إلى سوء الفھم وعhدم الرضhا . المسؤولية 

  .عند ا;عضاء 
    
علhى أسhباب عhدم  ييhدا واضhحا يقضhدولذلك فإن تحديد سhلطات ووظhائف كhل عضhو تح 

أن تعريف كل شhخص بمسhؤولياته وواجباتhه حتكاك بين ھؤfء ا;عضاء ، كما الرضا ، ويجنب ا 
ويعتقد ھذا النمط أن واجبة مساعدة اzخhرين علhى تحديhد .يساعد على تحقيق الھدف العام للمدرسة 

  .ما سيقومون بعمله  والتفكير معھم في وسائل أداء ھذا العمل وتقويمه 
hhة وذوبhhداف المدرسhhق أھhhي تحقيhhتركة  فhhؤولياتھم المشhhاملون بمسhhعر العhhلك يشhhجع ھhhا ذيش

لك يسhhعى دائمhhا للتعhhرف بخبرتhhه  ومھارتhhه علhhى الفhhروق الفرديhhة فhhي ذولhh ،الhhنمط فرديhhة العhhاملين 
 علhhى الميhhول والقhhدرات والحاجhhات و اfسhhتعدادات والمھhhارات ويعھhhد إلhhيھم با;عمhhال التhhي تسhhاعد

  2.تنميتھا
3-�ه($�  ا�دارة ا��

المتواضhhعة وبمعلوماتhhه الفنيhhة فhhي المجJhhت ھhhذا الhhنمط مhhن ا دارة يتميhhز بشخصhhيته المرحhhة      
المتعلقة بمھنته وتظھر شخصيته على طبيعتھhا فhي معظhم ا;وقhات ويتحhدث مhع كhل فhرد مhن أسhرة 

حترام ويترك لھم الحرية المطلقة كما يجعل العاملين يسيرون على المنھج  الذي إھتمام وإالمدرسة ب
وذلك لعدم رغبتhه فhي تقييhد حhريتھم   جھة نظرهيختارونه ;نفسھم وھو يتجنب تعريف المدرسين بو

وبhhذلك تنعhhدم السhhيطرة علhhى المرؤوسhhين بطريقhhة مباشhhرة أو غيhhر   ،أو فhhرض نمhhط معhhين علhhيھم 
  3.مباشرة وھنا تنعدم القيادة 

     hن شhنمط مhل ا دارةأبل ويقلل ھذا الhه رجhذي  يؤديhدور الhاعي  ن الhل الجمhدم روح العمhوتنع ،
ويسhود القلhق والتhوتر بدرجhة كبيhرة فhي <<في حالة تسيب ) المدرسة(المنظمة المشترك مما يجعل 

كhhذلك f توجhhد رقابhhة فعالhhة  ا;مhhر الhhذي يجعhhل  ،محhhيط العمhhل حيhhث f يوجhhد توجيhhه حقيقhhي فعhhال 
ھذا النhوع مhن ا دارة يفhتح  للجميhع مhن مدرسhين وتJميhذ ويمhنحھم >>  المدرسة f تحقق أھدافھا 

حhد أحد الطJب بشكوى مhن أليه إي مناقشة أي أمر من ا;مور يھمھم وعندما يتقدم الحرية الكاملة ف
لى حل من عنhده  إا النقاش وf يستطيع أن يتوصل ممدرسيه يستمع إليه بوجود المدرس ويتبادل معھ

التي يعقدھا مثhل ھhذا الhنمط مhن ا دارة تعقhد فhي مواعيhد  تيكون فيه مصلحة الطرفين  واfجتماعا
ددة وبدون إعداد مسبق لجدول أعمال وبالتالي تطول مدتھا وتكثر المناقشات حول أمhر مhن غير مح

  . ا;مور  ويترك أمر ھام يستحق  البحث والدراسة 

                                                 
  ).27- 26(ص ص –مرجع سبق ذكره  –ت عطوي جودت عز:  1
  .49ص  –مرجع سبق ذكره  –صJح عبد الحميد مصطفى :  2
  .نفس المرجع السابق –جودت عزت عطوي :  3
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والتنظhيم للعمhل بhل والتنسhيق بhين العhاملين فhي  طدارة ينعدم فيhه التخطhيإ ن ھذا النمط  من ا 
  .ھم تھودانعدام الرقابة على مجإبا ضافة إلى  ،العمل 

وھذه ھي عناصhر ا دارة العلميhة ووظيفhة الرؤسhاء ا داريhين مھمhا إختلفhت مجhاfت ا دارة 
  1.ونطاقھا 

  :                             وھناك تسميات كثيرة تطلق على أسلوب القيادة المتساھلة ومن ھذه التسميات 
1(-  �8�
فhي ظلھhا يفعhل مhا  لكونھhا تقhوم علhى تhرك الفhرد يعمhل:  ا�3��دة ا�

يشhhاء حيhhث تبhhدو القيhhادة وكأنھhhا غيhhر موجhhودة  لتتhhولى توجيhhه العhhاملين فتكhhون النتيجhhة عhhدم وجhhود 
  .في التنظيم  ىضابط للعمل ويؤدي ذلك إلى فوض

2(-ن المجموعhة العاملhة فhي ظhل ھhذه القيhادة أعلhى أسhاس  : ا�3��دة ا��'3)7
 2.تكون متحررة من سلطة القائد

  : ھمھاأسس من أدارة التراسلي على ا ويقوم نمط  -
 ، وضع حرية التصرف للجميع لكhي يفعhل كhل فhرد مhا يشhاء ويhراه مناسhبا مhن وجھhة نظhره-

  ) .اربقترك الحبل على ال(وينطبق ذلك مع المقولة المشھورة 
  .و بالنھي أمر و با;أداء العاملين بالتوجيه أعدم تدخل المدير في  -
  .ع العاملينرضاء جميإالعمل على  - 
نhه f أومن ثم يتسم المhدير ب ، دارة بشكل جيدھتمام بتنفيذ جميع عمليات وعناصر ا عدم ا  -

  .وf يشرف وf يخطط ، يبدي رأيا
جتماعhات غيhر فعالhة إوفي حالة عقدھا تكhون  ، جتماعات المدرسيةھتمام بعقد ا قصور ا  -

  .حيث تتسم بالمناقشات الطويلة بدون أي نتيجة
نعhhدام روح العمhhل الجماعيhhة بhhين العhhاملين ببعضhhھم التسhhيب الشhhديد داخhhل المدرسhhة نتيجhhة   -

  .بعضا داخل المدرسة
ھhhم صhhفات أومhhن  ، مhhور التعليميhhة والتربويhhةعطhhاء وجھhhة نظhhره فhhي العديhhد مhhن ا;إتجنhhب  -

علhhى  ھتمhhام بالمواظبhhةوعhhدم ا  ، تخhhاذ القhhراراتإفhhي  ذبhhذب الhhدائمتالمhhدير ضhhعف الشخصhhية وال
ھتمام بحل المشhكJت الشخصhية للعhاملين علhى الhرغم مhن الحضور وقلة التوجيه للعاملين وعدم ا 

  3.ترك الحرية لھم
  

�%ـــ� : عاشJJرا� 5ــ. إ!�!�دور ا����ـــ�ت ا�!$ــ
   ا�دارة ا���ر�ـ�

ھhم مطالhب العصhر الhذي نعhيش فيhه أجتماعيhة مhن قتصhادية وا صبحت عمليات التنمية ا أ  
على معhدfت أوفي سبيل تحقيق  ،فراد رھا من العوامل  التي تسھم في رفع مستوى معيشة ا;عتباإب

نتاجية سhواء فhي ت والمنظمات على قدر عال من الكفاية ا ان تكون المؤسسأنه ينبغي إفي التنمية ف
  .و في مؤسسات قطاع الخدمات أنتاج مؤسسات ا 

ء عنhه غيhر ممكhن  فضJh عhن استغنذاته فان ا " اfنسان"ما عنصر العمل والتنظيم وقوامه أ
ھتمامhhا خاصhhا إولة ويسhhر وعلhhى ذلhhك  فالعنصhhر البشhhري يتطلhhب ھنhhه f يمكhhن السhhيطرة عليhhه بسhhأ

                                                 
  ).48- 47(ص ص–مرجع سبق ذكره  –صJح عبد الحميد مصطفى :  1
  .69ص –مرجع سبق  ذكره  –محمد حسن العمايرة :  2
  ).47- 46(ص ص  –ق ذكره مرجع سب –محمد حسن العجمي :  3
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تجاھاتhه وآمالhه وتطلعاتhه ورغباتhه إودراسة وافية تسhتھدف تفسhير سhلوكه ومعرفhة حقيقيhة ميولhه و
فتحقhق للمؤسسhة  ، فرادا في العمل لدى ا;كبر درجة من الرضأيجاد إكل ذلك رغبة في  ، وحاجاته

 نسhhانية داخhhل المؤسسhhة ودراسhhتھا والعمhhل علhhىا  تھتمhhام بالعJقhhاويhhتم ذلhhك با  ، نتاجيhhة عاليhhةإ
  1.فراد بكفاية وفعاليةنموھا لتھيئة الجو المناسب والمناخ الصحيح الذي يعمل فيه ا;

ن بالغ في نجاحhه أنسانية معھم ذات شا  داري يتعامل مع الناس لذا كانت العJقاتوما دام ا 
ن f تطغى على كل ماعhداھا انه يجب أf إھمية ھذه العJقة أومع  ،ھداف والتي يسعى لھاوبلوغ ا;

f أوعليhه يجhب  ، نجhاز والقيhام بالواجبhات المترتبhة علhى الفhردوبخاصة علhى حسhاب العمhل وا ، 
و التعhhدي علhhى غيhhره بhhدافع أعhhن القيhhام بواجبhhه  طالhhب كائنhhا مhhن كhhان بالتقhhاعس يلمعلhhم ;ايسhhمح 

  2.نسانية مع الطلبة والحفاظ على ھذه العJقاتالحرص على العJقات ا 
نسhانية علhى ضhرورة فھhم حاجhات الفhرد والجماعhة وبالتhالي العمhل علhى تعتمد العJقhات ا   

قhررة بحيhث يسhود تعhاون مھhداف العامhة الجراء التغيرات التي تتفق مع تلك الرغبات في حدود ا;إ
  3.دارة والعاملينوفھم مشترك بين ا 

ن المنhاخ اfجتمhاعي الhذي يعhيش فيhه العامhل يحقhق أدارة تجاھات الحديثة في ا كدت ا أوقد 
وبالتالي تزداد القدرة على التكيف والرضhا عhن  ، ذا شعر فيه بالطمأنينة والثقةإفضل أوفر وأنتاجا إ

  .العمل
ساسhhية للفhhرد فhhي ھميتھhhا فhhي الوفhhاء بالمطالhhب ا;أدارة نسhhانية فhhي ا ات ا لعJقhhلولھhhذا كhhان 

يضhا أنمhا تعبhر إو ،حتياجات التي f تعبر فقط عن حاجات ماديhة خالصhة تلك المطالب وا  ، الحياة
كثhر تعاونhا مhع أو    كثhر شhعورا بالرضhا عhن عملhهأرد فhصhبح الأشhبعت أذا ما إعن حاجات نفسية 

  .قيق الھدفخرين على تحا;
دارة التعليميhhة و المثhhال الواضhhح و المدرسhhة تلhhك المؤسسhhة التربويhhة التhhي تمثhhل جhhوھر ا 

تمامhhه جھhhود فريhhق مhhن العhhاملين ھhhي فhhي حقيقتھhhا نمhhوذج إتتضhhافر فhhي  ، مجموعhhة عمhhل  متكامhhلل
  .لتكامل الخبرة التربوية 

ھhhؤfء يمثلhhون دعامhhة  و ، و مhhن ثhhم فhhان الجھhhود ممثلhhة فhhي مhhدير المدرسhhة و وكيhhل المدرسhhة
وھنhhاك المعلمhhون الhhذين يمثلhhون حجhhر الزاويhhة فhhي العمليhhة التعليميhhة ، رئيسhhة فhhي العمhhل المدرسhhي 

  4.وعصب الحياة فيھا 
مhع الطلبhة بشhكل سhليم مhن  ،نسانية ن يعمل على تنمية العJقات ا ألذلك فمن واجب المعلم  -

وليhاء أنفسhھم مhن جھhة ثالثhة ومhع ألمعلمhين وبين ا ، خرىأجھة ومع طلبته بعضھم ببعض من جھة 
 سhاس مhن التفاعhلأن تقhوم علhى أبhادل ، وتحتhرام المن يسhود ھhذه العJقhات ا أمhور كhذلك علhى ا;

كhان داخhل أمن لhه مسhاس وصhلة بتربيhة الطفhل والطفhل وتنشhئته سhواء   المستمر والبناء مع جميع 
  5.م خارجھاأالمدرسة 

تمhhام العمhhل إعمhhال تسhhھم بhhدور كبيhhر فhhي أولئhhك الhhذين يقومhhون بأداريhhون والفنيhhون وھنhhاك ا 
ولئك الذين يشاركون في العمhل أ ،وھناك المستخدمون من العمال ورجال الصف الثاني  ،المدرسي 

                                                 
 .101ص - 2002 –ا سكندرية  –دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  – الع<قات ا*نسانية في المؤسسة التعليمية –أحمد ابراھيم أحمد :  1
  .12ص –مرجع سبق ذكره  –محمد عبد الرحيم عدس :  2
  ).102- 101(ص ص –السابق نفس المرجع   -ةالع<قات ا*نسانية في المؤسسة التعليمي –أحمد ابراھيم أحمد :  3
  .102ص –مرجع سابق  – الع<قات ا*نسانية في المؤسسة التعليمية  -أحمد ابراھيم أحمد :  4
  .نفس المرجع السابق  –محمد عبد الرحيم عدس :  5
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ھhم ربhاط مقhدس ھhو عفhراده عJقhات وثيقhة ويجمأتسhود بhين  ،نhه فريhق العمhل إ ،بجھود ملموسhة  ،
  1.وبناء البشر ءجل النشأوالعمل من  ،رباط العمل 
ا نسان ھو ا;ساس الذي يجhب أن يقhاس بhه كhل شhئ ، <<شعار المدرسة ا نسانية كان ولقد 

ن يhنجح فhي أ أراد وبالتhالي فا نسhان إذا>>ن ييسرله الحصhول علhى كhل الخيhرات والمزايhاأوعليه 
ن أا الحhد الhذي تمكنhه بدأنه لن يبلغ من القدرة ن يكون قويا جدا ;أبالضرورة  كf يستلزم ذال ةالحيا

واfنسhان الحكhيم ھhو ،  بل المطلوب ھو تطوير قدراتhه لصhالح الجماعhة ،و مجتمعه أيقف ضد نيته 
ن يحصhل أمكن عن طريقھا يجتماعية التي ن يوفق بين ذوقه ورغباته وبين القوى ا أالذي يستطيع 
  .  على ما يريد

ن يقhوم بhه أعملhه ، ويمطلhوب منhه أن ن يكhون علhى علhم بhدوره الأإذن يجب على كل فhرد     
لhى رفhع إتجhاه مركhز يhؤدي إولذلك تختفي عملية التضاري والصhراع وتسhير العمليhة التربويhة فhي 

  .الكفاية التعليمية
دارة المدرسhية يعملhون كممثلhين لnh، وإذا كان المدير الناضر والوكJء والمدرسون ا;وائل   

ات نظhر بقيhة المدرسhين والتJميhذ ، فhإن قhراراتھم سhوف و أخhذ رأي وجھhأستشارة إبمفردھم دون 
فhراد تقابل بالرفض وعدم القبول في القاعدة في أغلب ا;حيhان ، ولhذلك fبhد  مhن ا عتمhاد علhى ا;

الذين  يكونون المجموعة في العمل ، وقد يفتح ھذا الباب الرفض من قبل التJميذ لكل قرار تصدره 
يجب أن يكhون >> الديمقراطي<<ستشارات أو ھذا المبدأ إن ھذه ا  جل ھذا نقولأالمدرسة ، ومن 

  2.في إطار أھداف معينة وتلتزم به المدرسة أوf ثم يلتزم به العمل التربوي كله 
فالعJقات ا نسانية في المدرسة من أھم العوامل التي تؤثر تأثيرا بالغ ا;ھميhة فhي المدرسhة   

ھناك من يعمل على راحته ومن يعمل ليوفر له ا;مhن والطمأنينhة ن الفرد عندما يشعر أن ، وذلك ;
بhل يبhذل ،  ن ذلك يحتم عليه أن يبذل   كل ما في وسhعهإن ھناك من يفكر في مصلحته فأو، النفسية 

أي رفhع ، وھhذا يhؤدي إلhى رفhع كفايhة ا نتhاج فhي المدرسhة  ، قصارى جھده في العمل الذي يؤديه 
   3.المدرسةالمستوى العلمي لتJميذ 

     
  :.ن للعJقات ا نسانية أھدافا ثJثة ھي أونستنتج مما سبق  

  .تحقيق التعارف بين العاملين – )1
 .ا نتاج - )2
  إشباع حاجات ا;فراد اfقتصادية - )3

فا;فراد وعندما تتحقق ا;ھداف الثJثة السابقة  تكون النتيجة نجاح الجھhد الجمhاعي  فhا;فراد 
ن تظھر أھمية العJقات ا نسhانية نجhاح المشhروعات  أك ودافع مشترك ، ويعملون معا لھدف مشتر

.  
ن حركة العJقات ا نسانية قد أسھمت في إثراء الفكhر التنظيمhي وذلhك بتوسhيع اويمكن القول 

  : ھتمامه فأصبح ينظر إلى إمجاfت 
  .التنظيم الرسمي وغير الرسمي وكيفية تفاعلھما-     

                                                 
  ).103- 102(ص ص –مرجع سابق  – الع<قات ا*نسانية في المؤسسة التعليمية –أحمد ابراھيم أحمد :  1
  – دت –عين مليلة  –دار الھدى للطباعة والنشر  –مدخل ودراسة قضايا المفاھيم  – علم ا*جتماع التربوي –بلقاسم سJطنية وعلي بوعناقة :  2
  ).107- 106(ص ص 
  ).106- 105(ص ص –مرجع سبق ذكره  – الع<قات ا*نسانية في المؤسسة التعليمية –أحمد ابراھيم أحمد :  3
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  .غير رسمية والعJقات التي تنشا بينھما داخل وخارج العمل ثر الجماعات الأ-     
  .والدنيا وعJقات التفاعل بينھمااالمستويات التنظيمية العلي-     
الحhhوافز الماديhhة والمعنويhhة وتأثيرھمhhا المتبhhادل والمشhhترك علhhى إنتاجيhhة العمhhل وتكمhhن  -     

  .زمJؤه وتون ما يو لكتشفه  اإما يأھمية العJقات ا نسانية ف
نمhhا تتحhhدد طبقhhا إكميhhة العمhhل التhhي يؤديھhhا العامhhل f تتحhhدد طبقhhا لطاقتhhه الفسhhيولوجية و -     
  .جتماعيةلطاقته ا 
 موالحوافز غير اfقتصادية تلعب دورا رئيسيا في تحفيhز ا;فhراد وشhعورھ تآإن المكاف -     

  .بالرضا
أشhكال التنظhيم كفhاءة وأعJھhا مhن  إن التخصص الدقيق ;عمال ليسhت بالضhرورة أھhم -     

  .حيث ا نتاجية
عتبhhارھم إأن العمhال f يسhلكون ويجاھhدون ا دارة وسياسhتھا كJh أفhراد وإنمhا يسhلكون ب -    

  1. أعضاء في جماعات 
  
  
  
  
 ��دارة: إحدى عشر -U�� 
    أه�� و%�د 5($ــ
  

 ،دارة ھhي عصhب الحيhاة ن ا أقتناع بإن لديه أدارة حد المؤلفين في نھاية رحلته في ا أ ليقو
دارة وكفاءتھhا ولى على قدرة ا نما يعتمد بالدرجة ا;إفي أي مجال من مجاfت الحياة  من أي تقدأو

عمhال والمحhاوfت سhواء علhى ويصدق ذلك على كافة ا; ، مكانياتو ا أوليس على وفرة الموارد 
 ،ن كhhل مسhhؤول فhhي موقhhع عمhhل أي  ويتصhhور و الhhوطنأو المؤسسhhي أو العhhائلي االمسhhتوى الفhhردي 

ن ينمhhي قدراتhhه أعليhhه واجبhhا  ، وكhhل راعhhي مسhhؤول عhhن رعيتhhه فhhي أي مجhhال مhhن مجhhاfت الحيhhاة
تخhhاذ القhhرارات ويسhhاعده فhhي اfختيhhار إطhhار فكhhري يقhhوده فhhي عمليhhات إداريhhة ويتسhhلح بفلسhhفة وا 

  .عمال أو يشرف عليه من أوالتوجيه والتقويم لكل ما يقوم به 
ستراتيجية والمبادئ االھادفة ھداف ا دارية تصورا محددا لمجموعة ا;وتتضمن الفلسفة ا 

ھداف أجل تحقيق أساسا ينطلق منه في العمل من ألعمل المدير في أي موقع ومجال للنشاط لتكون 
  لى إدارة فة ا ـوتستند فلس ،صحاب المصلحة فيھا أالمنظمة وتوقعات 

وجhhدت أھhhذه التحhhوfت  ،قليميhhة والعالميhhة لجذريhhة المحليhhة وا تحhhوfت الرؤيhhة واضhhحة ل
جتماعية والثقافية والتقنية  تختلhف تمامhا كمhا كhان قتصادية والسياسية وا مجموعة من الظروف ا 

  . سائدا 
مhhم وتقhhدم دارة فhhي نمhhو ا;دراك واع بطبيعhhة الhhدور الخطيhhر الhhذي تلعبhhه ا إكمhhا تسhhتند الhhى 

ا كhل عھن يتھيأ لھا ويتعامل مأالسمة الرئيسية للعصر الذي نعيشه والتي يجب ن أوتدرك  ،الشعوب 
لكترونيhة تصال والحاسبات ا ھي التطورات التقنية بالغة التأثير والسرعة وسيادة تقنيات ا  ،مدير 

                                                 
  ).52- 37(ص ص –بسكرة  - 2003ديسمبر  - 05العدد   - مجلة العلوم ا نسانية  – الع<قات ا*نسانية في المؤسسة –ة بلقاسم سJطني:  1
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نhدماج العلhم والتقنيhة فhي النسhيج الhذاتي لكافhة إوبزوغ عصhر المعرفhة والتأكيhد علhى  ،والمعلومات 
  1. نظومات المجتمعيةالم

  
  
  

�	
 ا�U�� 
  

إن ما نستخلصه من خJل ھذا الفصل ھو أن ا دارة بشكل عام علم من العلhوم لhه مقوماتhه  وأسسhه 
، وأصوله ، ونظرياته ،وله أن يتطور ويتجدد حتhى يhتJئم مhع ظhروف المجتمعhات  ويتعhايش معھhا 

المعلمين ، فھي مبنيhة علhى التخطhيط والتنظhيم ومع تقدمھا من خJل التفاعJت اليومية بين المدير و
،  دارة القوى المادية والبشرية ، وتنسيق نشاطاتھا  وتثمين جھودھا للوصول إلى النتhائج المرجhوة 
، وتحقيق ا;ھداف المسhطرة ، ونhذكر بالخصhوص المؤسسhات التربويhة كالمدرسhة التhي تعتبhر مhن 

hاق المتفاعلhل ا;نسhاء متكامhي بنhه ، أھمھا ، فھhي ميدانhاملين فhود العhافر جھhه ، وتتضhة لhة والمكون
 f ةhhة المدرسhhمي ، فأھميhhيم رسhhا تنظhت يحكمھJاعhhن التفhhة مhhة جملhhر مكونhي ا;خhhا فhhل منھhhؤثر كhي
تكمhhن فقhhط فhhي تعلhhيم التJميhhذ المعhhارف والمھhhارات ، وتنميhhة القhhدرات ، وتھيئhhة الفhhرص أمhhامھم 

hي ا;سhق  كتساب الخبرات ، بل تكمن أيضا فhا لتحقيhا ھامhد أساسhذي يعhا ، والhع  دارتھhلوب المتب
المدرسة أھدافھا  وقيامھا بواجباتھا ، وھذا عن طريق تضافر الجھود بين ا دارة والمعلم ، والمعلhم 
والمعلم  والمعلم والتلميذ ، حيث أن لكل عنصر مسؤولياته ، ومھامه المنوطة بhه ، فھhذا يعمhل علhى 

  .تنافس وا جتھاد حفظ ا ستقرار وتشجيع ال
فhhhا دارة المدرسhhhية أداة رئيسhhhية لتحقيhhhق أھhhhداف العمليhhhة التعليميhhhة مhhhن خJhhhل ا سhhhتخدام ا;مثhhhل 

  .لnمكانات والموارد ، والتسھيJت التربوية المتاحة والمتوافرة 
وا دارة المدرسية الواعية تھدف إلى رفع مستوى المhردود التربhوي ، وتحسhين العمليhة التعليميhة ، 
وذلhhك عhhن طريhhق توعيhhة ، وتبصhhير العhhاملين بمسhhؤولياتھم ، وتhhوجيھھم التوجيhhه التربhhوي السhhليم ، 
ولكhhل إدارة طريقتھhhا الخاصhhة فhhي التسhhيير ، رغhhم تشhhابه ا;نظمhhة التربويhhة والقhhوانين واللhhوائح ، 
والتشhhريعات ، فھنhhاك إدارة مدرسhhية تتبhhع ا;سhhلوب ا;وتhhوقراطي  وأخhhرى الhhديمقراطي ، وأخhhرى 

  .تساھلة م
وأيا كان نمط التسيير داخل ا دارة المدرسية ، فھhدفھا ھhو تحقيhق أھhداف العمليhة التربويhة  ونجhاح 

  .العملية التعليمية 
فسر نجاح العملية التعليمية في المؤسسات التعليميhة يعتمhد علhى متغيhرات عhدة  فطبيعhة العمhل       

ائدة بين العاملين ، تقوم كلھا بدور كبير في نجhاح داخل المدرسة ، ونوع العJقات ، والتفاعJت الس
  .وتحقيق ا;ھداف التربوية 

وما دام ا داري يتعامل مع الناس لذا كانhت العJقhة ا نسhانية معھhم ذات شhأن بhالغ فhي نجاحhه       
وبلوغ ا;ھhداف التhي يسhعى لھhا ، فنجhاح العمليhة التعليميhة وزيhادة مردودھhا التربhوي يتوقhف علhى 

د إدارة متماسكة فعالة ، ويبقى المدير ھو القطب الرئيسي من أقطاب العمل ، إذ يكون المرجhع وجو
ا;ساسي في العملية التربويhة ، والمسhؤول المباشhر فhي جميhع الشhؤون ، فJبhد لhه مhن كفايhة علميhة 
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،  تربويhhة إداريhhة ، وثقافhhة واسhhعة ، وإطJhhع متواصhhل  ومسhhتمر  تقhhان فنيhhات ا دارة المدرسhhية
فالمشكJت التي تواجه ا دارة المدرسية f تتوقف فھي مستمرة ومتجددة دائمة ، ولhذلك فJh بhد مhن 
تظافر الجھود على إعتبار أنھا تنظيما إجتماعيا ، من حيث العJقات السائدة تتفاعل فيمhا بينھhا ومhن 

hاره ضمن ھذه ا;نساق  النسق البشري الذي يحوي بدوره أنساق فرعية ، والمتمثل فhم بإعتبhي المعل
عمhhاد العمليhhة التربويhhة ، والمhhتعلم العنصhhر المتلقhhي والمتقبhhل لكhhل أنhhواع المعرفhhة وأخيhhرا ا دارة 
المدرسية التي تنظم كل ھذه ا;نسhاق ، وتعطيھhا أدوار محhددة وفhق تنظhيم رسhمي معhين  وبقhدر مhا 

ما يحكhم علhى المدرسhة بالنجhاح  تؤدي ھذه ا;نساق الفرعية ا;دوار المنوطة بھا بأكمل وجه ، بقدر 
  .وأنھا حققت مردودا تربويا جيدا والعكس إذا لم يقم كل عنصر من النسق بعمله 
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 تمھـــيد
  

المردود التربوي ھو الظاھرة المعتمدة بالدراسة ، وھو مفھوم واسع ا;بعاد لذلك فإن ھذا       
مفھومه بإعتباره متغيرا تابعا في الدراسة ، ومن ثمة الفصل ، سيتصدى لتعريفه ھادفا إلى ضبط 
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الدخول إلى أھم عناصره وعوامله المتفاعلة في الوسط المدرسي f سيما المدير والمعلم والتلميذ 
وا دارة المدرسية ، وكل ما يرتبط بھا من خصائص وأدوار وقدرات يتميز بھا كل منھم 

ية التعليمية ، وجوانب أخرى من البيداغوجيا التطبيقية باعتبارھم أھم ا;طراف ا;ساسية في العمل
كالتقويم التربوي وأھم مجاfته التي منھا يصنع المردود التربوي الذي يؤثر بدوره في التنمية 
ا قتصادية التي سيتم ا شارة إليھا ، وذلك بإعتبار المردود إستثمارا  مثمرا لرأس المال ويكون ، 

  .  ية عن الجھود المبذولة لتحسين المردود التربوي المسعى بعد ذلك تقديم رؤ
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bي أو����
<�م ا���دود ا�#  

المؤسسة كنظام أشبه ما تكون بالبناء العضوي المتكامل بنيويا ، ووظيفيا ، فالبناء العضوي      
وأن كل خلية يجب تعمل كلھا بانسجام لبقاء الكائن   هجسم مكون من خJياه ، وكل خلية من جزئيات

أن تعمل مع ا;جزاء ا;خرى، وأن يتلقى منھا ا شارات ، والرسائل أي أنھا جميعا تعمل مع 
وھذا ينطبق على . أي أنھا تعمل ضمن نظام دقيق تخضع له خضوعا مطلقا… ا;جزاء ا;خرى 

المؤسسة إذ تتكون من مجموعات والمجموعات قد تشكل نظاما فرعيا تضم مجموعات أصغر 
  1. وھكذا

    
ويعتبر التخطيط التربوي من أھمية التقدم، والتغير الّسريعين الذي يميز العالم اzن فالعالم      

يتطور، ويتغير بفضل الثروة العلمية، والتقدم التكنولوجي أدى إلى تطور الحياة اfقتصادية تطورا 
دم الصناعي وسيطرة اzلة، سريعا، وأدى ذلك إلى انقJبات أساسية في مجال اfكتشافات، والتق

ّمما دفع . وإنتشارھا مّما أدى إلى وضع ا نسان الجديد أمام مھمات جديدة ، وأمام تحديات جديدة
بالعلماء إلى المطالبة بتغير التربية، وإحداث انقJبات أساسية فيھا بحيث تستجيب لھذا اfنقJب 

  .العلمي، والتقني الواسع

                                                 
  .225ص - 2000- ا سكندرية  –دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  - إجتماعية ثقافيةقراءة  –التربية والمدرسة والمعلم  –سJمة الخميسي :  1
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 يلى أھمية مجاراة التربية لحاجات ، ومتطلبات التقدم ، والتغير ھومن ا;مثلة الواضحة ع     
أي انتقال الحاجة التي يتخذھا . ظاھرة اfنتقال اfجتماعي عامة ،  وظاھرة اfنتقال المھني خاصة

في السوق اfقتصادية إلى ا;خصائيين ، والعمال المؤھلين ، من مجال إلى مجال ، ومن فرع من 
ومن صناعة إلى أخرى ، فھناك عجز كبير في مھنة أو مھن معينة . رع أخرفروع النشاط إلى ف

فالتغير الّسريع أحدث انقJبا كبيرا في تغير بنية المجتمع فما . يقابله فائض كبير في مھن أخرى
   1.وعليه إختفت وظائف، ومھن، وإستحدثت وظائف ومھن. كان يصلح با;مس f يتناسب اليوم

يعرفھا عبد . ا دارة المدرسية مردودا تربويا ناجحا عليھا القيام بخطة تربويةولكي تحقق           
بأنھا مجموعة من التدابير التي تتخذ من أجل إنقاذ ھدف معين  وھذا أن الخطة غاية "هللا عبد الّدائم 

ة نريد الوصول إليھا ، وfبد من وضع التدابير المحّددة ، والمرسومة من أجل الوصول لھذه الغاي
."  

أن العالم الدائم التغير يأخذ "أھمية التخطيط التعليمي بقولھا  ةوتبين جمعية تعليم الكبار ا;مريكي
بوضع الخطط لمواجھة ذلك التغيير، وأن مصير كل فرد في ھذا المجتمع مرتبط بنوع الخطط التي 

ة لكي يجتمع مع تعد لمواجھة التغير، وكذلك الخطط التي تعد  حداثه ، وما لم يجد الفرد فرص
ا;فراد اzخرين لوضع قرارات بشأن المسائل التي يرى أن لھا أثرا في حياته فإنه يصبح كالريشة 

  ".في مھب الريح تسيره اfتجاھات كيفما شاءت 
وبما أن التخطيط التربوي ھو رسم مشروعات بمزيد من العناية بالعملية التربوية، واستثمار     

يتطلب منّا مضاعفة جھود خبراء التربية و التعليم، وعلى جميع  الجھود ;قصى حد، فھذا
المستويات مع توافر ا مكانيات المادية لوضع تخطيط علمي مناسب للتربية و التعليم، وحتى 

  2.تؤدي وظيفتھا على النحو ا;مثل 
ثم تصبح التربية كما يمكن القول أن التنمية التربوية ترتبط إرتباطا وثيقا بالتنمية اfقتصادية، ومن 

في ھذا المفھوم خادمة لJقتصاد ، كما تعد التربية صناعة من الصناعات f تكتسب قيمتھا إf بما 
  .تؤديه للسوق اfقتصادية من أرباح و إنتاج

وبالتالي فأھمية التخطيط التربوي تبرز في تحقيق التكامل بين جوانب النظام التربوي، وتقديم 
ه المقّررة خصوصا إذا علمنا أّن أنظمة التربية في معظم البلدان النامية بما الحلول الشاملة لمشكJت

 3فيھا البJد العربية تعاني من ظاھرة فقدان التوازن في التعليم 
 
  . وھذا يعود إلى ضعف المردود التربوي إن صح التعبير فما المقصود به ؟ 
لبيداغوجيا التطبيقية ، فھي ظاھرة إن ظاھرة المردود التربوي أوسع من أن تستوعبھا بحوث ا 

إجتماعية ;ن المؤسسة التربوية ھي مؤسسة إجتماعية تؤدي دورا يتداخل بنائيا ووظيفيا وتتولى 
أي طور من أطوارالتعليم والتي يسميھا المربون عامة " تحقيق غايات المجتمع من التربية فھي 

وھذا يوضح أن المردودية الخارجية تؤكد على  بأنھا ا;داة الرسمية للتربية والتعليم ،" المدرسة "
ضرورة وظيفية أي إستجابتھا الفعلية للحاجيات ا جتماعية وا قتصادية ، ذلك ;ن التربية فعل 
إجتماعي وإستثمار  تأكدت فعاليته في مشاريع التنمية والتقدم ، فقد أصبح التعليم مصدرا أكبر 

لتشييدات والتجھيزات والمخترعات ، غير أن المردودية للنمو من رأس المال المادي المتمثل في ا
                                                 

  ).59-58(ص ص  - 2006 –ا سكندرية  –دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  – ماھيته ومبرراته وأسسه –التخطيط التربوي  –رمزي أحمد عبد الحي :  1
  ).16- 15(ص ص  - 1998 -ا سكندرية–كندرية للكتاب مركز ا س –مشكلة التخطيط  –فؤاد بسيوني متولي : 2
  ).61- 57( ص ص –مرجع سابق –رمزي أحمد عبد الحي :  3
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الخارجية للتربية تتأثر بالمردودية الداخلية وھي المتعلقة بظواھر النجاح وا خفاق الدراسي 
بإعتبار أن المردود التربوي يشير إلى تقدير نتائج التلميذ في ضوء إمكانياته الذھنية في النظم 

السنة ، فإنه حين الحصول على معطيات التقويم الناجمة عن المدرسية التي f تسمح بتكرار 
= ا ختبارات النموذجية ، فإن المردود يجد تعبيره في صيغة عJقة المردود معامل المردود 

المعامل الذھني  ، والنقطة ھنا f يكون لھا معنى مطلق ، وf تظھر أھميتھا / معامل البيداغوجيا 
قادرة على التأثير في المردود مثل خصائص الحي ، المستوى  مواجھتھا لعوامل إf من خJل

  .السوسيو ثقافي لYسرة ، الحاfت الشعورية للطفل ، وحالته البدنية والغيابات المدرسية 
وبصرف النظر  عن العوامل التي تحيط بالمردود التربوي ، سواء ارتبطت بالبيئة المدرسية أم    

الحصيلة أو " للمجتمع الكبير ، فإنه يمكن النظر إليه على أنه بالوسط ا جتماعي ، ا قتصادي 
  .وھو معنى قريب من المعنى القاموسي للكلمة " النتيجة الكمية والكيفية للمؤسسات التربوية 

منتوج مقوم بالنسبة إلى معيار ما أو وحدة قياس ، كالقول بأن ھذه ا;رض لھا : ھو  المردودأن 
  1.ي الھكتار الواحدقناطير ف 10مردود يقدر ب

  : ناصر ميزاب بأنه  يعرفهو
رصيد المجتمع من القوى البشرية التي حصلت على قدر من التعليم ، وأنھت مرحلة تعليمية معينة 

  .تؤھلھا إلى دخول القوى العاملة 
يقصد به كل ما يحقق زيادة أو رضا العاملين عن مدير مدرستھم وجودة :  التعريف ا*جرائي

 نسانية داخل المدرسة ، كما يتمثل في النتائج المدرسية نجاحا كانت أم إخفاقا ومدى العJقات ا
  .تطبيق البرامج تماشيا وقدرات التJميذ وكل ما يحقق النظام وا نضباط  من توجيه وإرشاد 

وقد إتخذت التعليم الثانوي مجاf لدراسة المردود و تقييم وظيفة ا دارة المدرسية  في فترة   
  .دراسةال
  
  

��U ا���دود ا�����ي', ��!�C  
إذا تطرقنا للحديث عن المردود التربوي، فيتبادر إلى أذھاننا عنصران أساسيان ھما مدخJت  

  .ومخرجات التعليم 
كل ما يدخل في ا نتاج من حيث القوى . يقصد بالمدخل في العملية ا نتاجية :  المدخ<ت -)1

  :والمواد الخام، طريقة العمل، وتقسيم المدخJت إلى جانبينالبشرية، والمعّدات، وا;دوات، 
المدخJت التي تنّمى من داخل النظام التعليمي ، وتتحكم مباشرة في النظام التعليمي  :  أولھما -

ومن أمثلة ھذه المدخJت الميزانية المخصصة للنوعية ا;حسن للمدرسين، شراء كتب أكثر للمكتبة 
.  
وھي تتحكم بطريقة غير مباشرة في النظام التعليمي، ومثل ھذه : ت الخارجيةالمدخJ: وثانيھما -

  .المدخJت
ويقاس بعدة عوامل منھا متوسط دخل ا;سرة ومتوسط : النظام اfجتماعي و اfقتصادي للمجتمع -أ

  .السنوات التعليمية للسكان

                                                 
 –قسم علم ا جتماع  –أطروحة دكتوراه في علم إجتماع التنمية  – منظومة التشريع المدرسي والمردود التربوي للمدرسة الجزائرية –الطاھر ابراھيمي :  1

 ).150- 149(ص ص  - 2004 –قسنطينة 
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  1.حجم المساعدة الحكومية للنظام التعليمي -ب
كونات، والعناصر ا;ساسية الداخلة في النظام سواء كانت ھذه المدخJت كما تشمل المدخJت الم

  .بشرية أم مادية أم معلوماتية، وf يقوم النظام بدون توافرھا
والعمليات نعني بھا ا جراءات، و التنظيمات، وا دارات التي تعمل على تفعيل ھذه المدخJت في 

  2.ى مخرجات ّجيدةأي في اتجاه الحصول عل. اتجاه تحقيق ا;ھداف

يقصد بالخارج من العملية ا نتاجية، السلع التي تخرج نتيجة للتفاعل بين العوامل : المخرجات -)2
المتداخلة، وبالنسبة للنظام التعليمي فإن إنتاج التعليم ھو الھدف، والمخرج التعليمي صعب شرحه 

   3.و تقديره، ويجب بذل الجھود لتصنيف و شرح المخرجات التعليمية
والمخرجات ھي مستھدفات النظام التي ھي النتائج التي يسعى النظام إلى تحقيقھا بأفضل مستوى 

  .ممكن حسب ما ھو مخطط
. ھي ردود الفعل التي ينبغي اتخاذھا على ضوء طبيعة و مستوى المخرجات: التغذية الراجعة -)3

المعلومات الJزم نحو  دفقأي الحكم على مدى اقتراب المخرجات، أو ابتعادھاعما ھو مخطط، وت
  .المدخJت لتحسين عناصرھا

فمدخJت النظام التعليمي آتية من المجتمع سواء كانت مادية أوغير مادية، وبعد أن يمر بالعمليات 
تعليم، تعلم، إشراف، إدارة، تنظيم، تنسيق، نشاط تربوي، انتقال، ( التربوية داخل النظام التعليمي 

توجه جميعا من أجل الوصول إلى ...). أجھزة ووسائل تعليمية، برامجنقل، مختبرات، تقنيات و
مخرج رئيس يتمثل في الطالب الذي ربى وتعلم وفق ما ھو مستھدف، وھذا الطالب الخريج يرتد 
مرة أخرى إلى المجتمع في صورة أفضل وأكثر نضجا، فالمدخJت من المجتمع، والمخرجات 

ذ الصف ا;ول ھو أھم المدخJت لنظام المدرسة سوف يتحول فتلمي.  تعود مرة أخرى إلى المجتمع
بعد مروره بالعمليات التربوية ، والتعليمية المختلفة بعد عدة سنوات إلى مخرج أساسي لھذا النظام 

  4. ، يخرج للمجتمع، و ينخرط في الحركة اfجتماعية
و من ا;صوات التي . هونظرا ;ھمية التعليم ، و الرغبة في الحصول على مردود جيد من خJل

إنه "في تقريره عن إصJح التعليم في مصر كدليل  عJ صراخھا، أحمد نجيب الھJلي الذي نشر
يجب على الدولة أن ترسم سياسة التعليم و تبين أھدافه العليا ;نه موضوع متصل بالسياسة العامة 

ن ميزانية الدولة، و حق يجب أن يتضح الغرض من التعليم، وديمقراطيته، و نصيبه م...للدولة
الفقراء فيه، و المساواة في اfستفادة منه، أو التوسع فيه كله أو في بعض أنواعه، و صلة ذلك كله 
بمھمة الدولة، وغير ذلك مما يشبه أن يكون بابا من سياسة الحكومة التي ينبغي أن يقوم عليھا، و 

ليكونوا على بينة من خطة الحكومة، يستند إلى كل بحث حتى ينھض به المختصون في ھذا الشأن 
   5..."و البرلمان

  :وتشمل التغذية الراجعة مايلي
يرمي ھذا النوع من التقييم إلى جمع معلومات وتحليلھا فيما يتعلق بالمدخJت :  تقييم المدخ<ت -1

ب المادية والبشرية الJزمة، وكذلك تحليل الطرق وا;ساليب من أجل استخدام ا;سلوب وا;سالي
  .المJئمة، وتحسين نوعية النظام التربوي

                                                 
  .90ص  - 2004 - مصر–دار المھندس للطباعة والنشر  – التعليم تخطيطه وإقتصادياته - علي صالح جوھر:  1
  .226ص  –مرجع سابق  –سJمة الخميسي :  2
  .نفس المرجع  –علي صالح جوھر :  3
  .228ص  -مرجع سبق ذكره –سJمة الخميسي :  4
  .145ص  - 2000- القاھرة  –دار قباء للنشر والتوزيع  – التعليم وتحديث المجتمع –شبل بدران :  5
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ومكوناته باعتباره كJ  ميھدف إلى مراقبة العمليات وتفاعل أجزاء النظا:  تقييم العمليات -2
  .متكامJ، والصعوبات التي تواجه سير عمليات المدخJت وتفاعلھا

ي حدثت في المخرجات ويرمي ھذا النوع من التقييم إلى قياس التغيرات الت  :تقييم المخرجات -3
الفعلية، وذلك بتطوير نموذج مخرجات مناسب نابع من أھداف النظام تقيم في ضوئه مخرجات 
النظام الفعلية، عن طريق جمع المعلومات و الشواھد عن ھذه المخرجات ن والتعرف على مدى 

   1.مناسبتھا من خJل تحليلھا وتفسيرھا في ضوء نموذج مخصص لتقييم المخرجات
 

�Cي����� ,�ا#� ا���دود ا�"�  
إن أھم العوامل التي تعمل على تحريك العملية التعليمية ، وبالتالي تؤثرعلى المردود التربوي ھي 

المناخ المدرسي وا دارة  -المتعلم  - المعلم  –مدير المدرسة  –أربع عوامل رئيسية متمثلة في 
  . وسنتطرق اzن إلى كل منھم بنوع من ا يجاز. المدرسية 

  مدير المدرسة  ودوره التربوي و صفاته التربوية: أو)
إنه لمن الضروري أن نبين من البداية قيمة ھذا الدور التربوي، و في ذلك نعتمد على المادة 

بتاريخ  44 رقمالسادسة من القانون ا;ساسي للمعلمين الوارد في الجريدة الرسمية تحت 
  - :حيث تشير النصوص إلى 31/05/1961

مديري مدارس التعليم اfبتدائي مكلفون تحت سلطة مفتش التعليم اfبتدائي بضمان حسن سير إن (
المدرسة التي يسيرونھا، والذين ھم مسؤولون عنھا سواء في الميدان ا داري أو المادي أو الميدان 

ى لكن التJميذ المترددين عل ةالبيداغوجي، ويسھرون بصفة خاصة على الصحةالعقلية، والبدني
  ...)مدارسھم

وھم في الناحية التربوية مستشار و مساعديھم فيزرون أقسام المعلمين المتربصين والمساعدين و 
  2. الممرنين بصفة منتظمة و يساعدھم في مھمتھم ھذه مجلس المعلمين

التربوي، و البيداغوجي ، ومسؤوليته إزاء موظفيه من أساتذة ، وعمال   هوحتى يفھم المدير دور
يجب أن يكون مطلعا أوf و قبل كل شيء على النصوص التشريعية و التنظيمية  وأن  وذ وتJمي

كثيرا من المزالق وا;خطاء  عقله ناضجا قادرا على استJم ھذه المھمة النبيلة الصعبة حتى يتجنب
  .و تقنياته رالتي قد يقع فيھا بسبب جھله لقواعد التسيي

  
الصبر في معامJته وأن  و;مانة، واfستقامة، والعدل، يجب أن يتحلى بالصفات الفاضلة، كا -

 .إيجاد الحلول لھا ويكون متفائJ قادرا على فھم مشاكل اzخرين، 
أرائه من  وغيره حتى يرضى الجميع بأفكاره،  عيكون قادرا على التأثير، وإقنا  يجب أن -

ب أن يملك القدرة على التعبير عن يج. مساعديه أوf ثم ا;ساتذة، والتJميذ، و العمال، وا;ولياء
، و عافية  نشاط و الحديث، وأن يكون متزنا ذا صحةنفسه بكل دقة، و وضوح عن طريق الكتابة أ

  3. و حيوية
  .يكون حارسه ا;مين، يضمن له القيام بوظيفته أحسن قيام يأن يتصف بضمير مھني ح -

                                                 
  .15ص  - 2000 –عمان –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  - 09العدد  –سلسلة المصادر التعليمية  – الوسائل التعليمية والمنھج –عبد الحافظ سJمة :  1
  ).155- 131(ص ص  - 1996 - 11العدد –لتكوين والتربية خارج المدرسة مديرية ا –مجلة ھمزة وصل  – ا*داريـات –محمد الرشيد بن السقني :  2
  ).31- 30(ص ص -2000 –البليدة  –قصر الكتاب   - 2ط  – التسيير البيداغوجي في مؤسسات التعليم –رشيد أورلسان :  3
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في مواجھة جميع المشاكل    المعترضة أن يتصف بروح المبادرة التي يكون بھا قدوة ل�خرين  -
  .في المؤسسة

  .ا خJص في أداء الواجب ، و المواظبة في العمل والتحلي بالتفاني ،  -
  نأن يكون قد مارس مھنة التدريس بنجاح ، و كفاءة عالية لسنين عديدة ، متمكنا م -

  .مادة تخصصه أكثر من باقي المواد
على التنظيم في  هنواحي الجمال، والذوق الفني، مما يساعدأن يكون واسع ا طJع ، مھتما ب -

  .مھنته
أن يزود ا;ساتذة الجدد بالتعليمات، وا رشادات، والنصائح، و المعلومات الJزمة ويعمل على  -

  .راحتھم خارج المؤسسة، وإدخالھا يساعدھم على التأقلم فيھا
يرشد، و يشجع، و يشكر و يواسي و  أن يھتم بكل عضو في المؤسسة التربوية كفرد يوجه، و -

يھنئ ليحفز الجميع على العمل، وf بد أن يتجاوب مع التJميذ في نشاطھم   و ألعابھم ويعالج 
  .المختلفين منھم، والمشاغبين، و يربط جميع من في المؤسسة بالعJقات ا نسانية الطيبة

 ةادرا على التأثير في سيرا لمؤسسوھذه ھي بعض الصفات التربوية والخلقية التي تجعل المدير ق
  1. التي يشرف عليھا في التنظيم، والتنسيق، و اfنسجام، بھدف تحسين المردود المدرسي بھا

  
  
  

  :من نفس القانون المادة السابعةوتنص 
يمكن أن يكلف مديرو المدارس اfبتدائية من طرف مدير التربية ، والثقافة باقتراح من مفتش ( 

  ائي بأداء واجب اfستشارة مع المعلمين المتربصين ، والمساعدينالتعليم اfبتد
  ...).والممرنين العاملين في مقاطعة تربوية

  :من نفس القانون الحادية عشرأما المادة 
 نيمكن أن يعين الوظيفة النوعية التي تخص القيام بإدارة المدرسة اfبتدائية المعلمون المترسمو( 

سنوات في التعليم  5في تاريخ التعيين، ولھم أقدمية f تقل عن  سنة 25البالغون من العمر 
  ...).الثابت

  2.وھكذا فمديرو مدارسنا ھم أحسن المدربين البيداغوجيين ;طفالنا
  :دور مدير المدرسة

إن مدير المدرسة مسؤول عن أي قرار يتخذه أو فعل يقوم به ، إ ذ أن أي نجاح أو فشل لممارساته 
  .ام المدرسي فحسب بل على المجتمع ككل f يؤثر على النظ

ومن أدواره ا;ساسية ممارسته للشورى والديمقراطية في تعامله وعJقته مع الطلبة والمدرسين  
ومع رؤسائه المباشرين ، ومع المجالس التي تتعاون معھا المدرسة في مجتمعه ، وأنه من خJل 

زة التي تھيء للتJميذ وفرة من الفرص ھذه الممارسات يمكن أن يرسي ويعمق المناخات المحف
  .لتطوير حساسيتھم وفھمھم العميقين لمعنى الحياة الفاعلة ومتطلباتھا 

بمعنى أنه با ضافة إلى كونه  ،إن موقعه يضعه ضمن أطر وآفاق إتصال وتواصل واسعة 
تماعي يتم مسؤوf تربويا في مدرسته إf أنه أيضا عضو مشارك في لجان تربوية متعددة وقائد إج

                                                 
  ).31-30(ص ص.سابقمرجع –رشيد أورلسان :  1
  .31ص.مرجع سبق ذكره –محمد الرشيد بن السقني :  2
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التطلع إلى دوره البارز في تفعيل كثير من ا;مور ا جتماعية الحيوية ، إلى جانب إسھامه وضبطه 
 .ودعمه وتشكيله ا;طر التربوية لمتطلبات دوره

يعد مسؤوf مھما في سير العملية التربوية في مدرسته إذ أن الكثير من البرامج الناجحة التي 
درته على قيادة مصادره البشرية والمادية و إغنائھا بالمعلومات تحققھا المدرسة تنبع من مق

وإستثارة روح المناقشة والبحث بين أفرادھا ، كما أنه ومن خJل ممارسته الذكية للتفاعل مع 
البدائل والمسارات المطروحة يوفر فرصا  ستبصار العاملين معه إضافة إلى ممارسته الشخصية 

 1.مدرسةلتقييم ما يحدث في داخل ال
وبما أن الھدف ا;ساسي لnدارة المدرسية ھو حسن سير العملية التعليمية وتحسينھا بإستمرار  فإن 
مدير المدرسة كمشرف فني مقيم يساعد المعلمين بعامة والجدد منھم بخاصة على فھم أھداف 

راسية وطرق المرحلة التي يعملون بھا ، ودراسة المناھج الدراسية بما تضمه من مواد ومقررات د
  .تدريس وكتب وغيرھا ، ومساعدتھم على تنفيذھا 

وھو من أخرى يساعد المعلمين على الوقوف على أحدث الطرق التربوية لnفادة منھا في تعليمھم 
لتJميذھم ، ويعمل على تنميتھم مھنيا وتخصصيا وثقافيا ، إنه يعمل على إكتشاف ا يجابيات 

اء عليھا ، ويحفز المعلمين ليؤدوا عملھم على أحسن وجه ، ليدعمھا ،وإكتشاف السلبيات للقض
ولتحقيق ذلك يعقد إجتماعات مع أعضاء الھيئة للتخطيط للعمل ا شرافي وتحسين التعليم والتعلم ، 
ويقوم بزيارة المعلمين في حجرات الدراسة وقاعات ا;نشطة ، ليقف على حسن سير التعليم 

  .وتحسينه 
د ندوات ، وتقديم دروس نموذجية في المواد الدراسية بمعاونة المدرسين يخطط مدير المدرسة لعق

  .ا;وائل والموجھين 
يعمل على الوقوف على المشكJت التي تواجه تنفيذ المنھج وتحول دون نمو التJميذ ويعمل على 

 .حلھا ، وتشخيص تعلم الطJب في مدرسته 
لمواد ا ختيارية ، وf سيما بعد أن ضمنت يعمل على مساعدة التJميذ على ا ختيار من بين ا

مناھج المدرسة الثانوية العامة مواد إختيارية بعضھا نظري وبعضھا تطبيقي ، ا;مر الذي يتطلب 
والعمل على مساعدة معلميه على . منه دراية بأساليب التوجيه التربوي بل والتوجيه المھني أيضا 

مدير المدرسة الثانوية أنه مسؤول عن تربية تJميذ في وينبغي أن يعرف . القيام بعمليات التوجيه
 2.سن المراھقة 

إن دوره في المجتمعات الحرة والدائمة التغيير f تتحدد بحدود وf تؤطر بأطر ضيقة ، إنھا     
مھمة ذات أدوار إنمائية ، فالمسؤوليات التي يتحملھا ، والمھمات التي يمارسھا تتأثر بمناخات 

وأحيانا غير مرئية وبوظائف من المتوقع أن يتم تحقيقھا عبر المدرسة ، وأن  محسوسة ملموسة
ھذه ا;دوار النمائية للمدرسة تعتمد وإلى حد بعيد على المنظورية المھنية وجرأة مدير المدرسة في 

 3.إتخاذ القرار 
  
  

                                                 
  ).343-342(ص ص –مرجع سبق ذكره  – وآفاق...مفاھيم–ا*دارة التعليمية  –ھاني عبد الرحمان صالح الطويل  : 1
  .373ص  - مرجع سبق ذكره – ا*دارة التعليمية وا*دارة المدرسية –أحمد إسماعيل حجي :  2
  .344ص  - مرجع سبق ذكره –ھاني عبد الرحمان صالح الطويل :  3
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داخل المدرسة يتعامل مدير المدرسة مع كل القوى البشرية :  دوره في تنمية الع<قات ا*نسانية
وخارجھا ، وإذا إكتفينا ھنا بالبشر داخل المدرسة نجد أنه يتعامل مع التلميذ كفرد له حاجات تحتاج 

 .إلى ا شباع ، وله سماته وخصائصه الشخصية الفريدة 
ويتطلب نمو شخصية ھذا التلميذ إحاطته بمناخ نفسي وإجتماعي سليم يشعر فيه با;من وا طمئنان 

  يه بالتعبير عن آرائه وأخذھا في ا عتبار عند رسم السياسات وإتخاذ ، ويسمح له ف
القرارات ، كما يتسم بإتاحة الفرصة لممارسة ا;نشطة المختلفة لتنمية إتجاھات سليمة وتھيئة 

  .فرص التقدم الدراسي 
إن لم ويتعامل مع المعلمين في مدرسته وغيرھم من العاملين ، وf يتأتى له النجاح في عمله     

و يتطلب ذلك ثقتھم فيه وفي إدارته عن طريق .يعمل على إيجاد روح معنوية عالية بينھم جميعا 
تحسين ظروف العمل وإشعارھم با;مان وا حترام وتقدير عملھم الذي يقومون به  وتجنب التوبيخ 

أس من أن يبين وا ھانات وا بتعاد عن اللجوء إلى توقيع العقوبات ;ول خطأ بقع فيه أحدھم وf ب
  .لھم ما يقوم به لتحسين ظروف العمل حتى يشعروا أنه يھتم بھم

ومدير المدرسة مطالب بأن يساعد العاملين بمدرسته في حل مشكJتھم إن ھم لجأوا إليه بل إنه 
  .مطالب بتشجيعھم على اللجوء إليه لبذل قصارى جھده في مساعدتھم 

تزويدھا بوسائل الراحة التي يحتاجھا المعلمون ويسعى مدير المدرسة إلى تحميل مدرسته و
والعاملون والتJميذ ، وتوفير المواد التعليمية الJزمة لnتصال با دارة التعليمية والھيئات 

كما ينبغي عليه أن يشعرھم أنه يقف إلى جانبھم ويساندھم أن .والتنظيمات الموجودة في بيئته 
  .ه أو ا دارة التعليمية تعرضوا لضغوط من خارج المدرسة ، الموج

وعلى مدير المدرسة أن يعمق لدى كل القوى البشرية بمدرسته الشعور با نتماء ، وحب المدرسة 
  .والتفاني في خدمة العملية التربوية بھا 

كما أنه ...وھو مطالب بان يعدل في معاملته بين الجميع fيفرق بين تلميذ وتلميذ ، أومعلم ومعلم 
ن المعلمين على التنمية المھنية وأن يھيء لھم سبل تحقيقھا ، وأن يبدأ بنفسه  مطالب بان يعاو

ويخفز أعضاء ا دارة التعليمية على أن يعملوا على تنمية مدرسيه مھنيا  وأن يوفر الوسائل 
  1 .المختلفة التي تتيح للمعلم تنمية نفسه بنفسه 

طيبة بين جميع الموجودين بالمدرسة  كما إن مناخ الحرية الذي يسود المدرسة كفيل بخلق عJقات 
  .أن ا;سلوب الديمقراطي يتيح للجميع فرصة المصارحة والتعبير عن الرأي دون خوف 

  
وخJصة القول أن العJقات ا نسانية تساعد على النظر إلى الفرد معلما أو عامJ أو طالبا        

ة وحاجات أولية يريد إشباعھا  ومستوى على أنه إنسان ھادف له عقل ووجدان وله متطلبات مادي
إجتماعي معين يسعى إليه ، ومن ھنا وجب العمل على تحقيق متطلبات الفرد من ناحية وإحتياجات 

  2الجماعة من ناحية ثانية والمدرسة من ناحية ثالثة
 

  المعـــلم ودوره التربوي: ثانيا 
  

                                                 
  ).376- 375(ص ص –مرجع سبق ذكره  –جي أحمد إسماعيل ح:  1
  ).376- 375(ص ص –مرجع سبق ذكره  –أحمد إسماعيل حجي :  2



                                                                 ا�
	� ا�ــ�ا��
 ��� ا���دود  وا�دارة ا���ر�� ��ود ا����

  ا��ــ���ي

 211

ومال     حال تحصيل يغني عن السؤال يقتنى المعلم كما يقتنى المال، فله حال طلب واكتساب، و
  .ھو التفكير في المحصل، واfستمتاع به، وحال تبصير و ھو أشرف ا;حوالاستبصار و

فمن علم و عمل و علّم يدعى عظيما  ،والمرء يحتاج إلى إمام يقتدي به، و يھديه إلى سواء السبيل
و كالمسك           نفسھا ، و ھو كالشمس تضيء لغيرھا وھي مضيئة في  في ملكوت السماوات

  .الذي يطيب غيره وھو طيب
والمعلم ھو وسيلة المجتمع و أداته لبلوغ ھدفه، فھو منقذ البشرية من ظلمات الجھل عابرا بھم إلى 
ميادين العلم و المعرفة، و ھو من أھم العوامل المؤثرة في العملية التعليمية، ويمثل محورا أساسيا 

م ;ية مرحلة تعليمية، فمستوى المؤسسات التعليمية، ومدى نجاحھا، و مھما في منظومة التعلي
  .و يكمن في المعلم أحد اfختJفات الرئيسية لطرق التدريس. ;ھدافھا يتوقف على المعلم اوتحقيقھ

ويقوم المعلم بدور ا;بوين في تكوين الذات العليا، أو الضمير للصغار، وتنمية الشخصية وھو 
ذ بيد الطفل أثناء نموه، ونمو عقله وحواسه الخمسة، وصحته النفسية، وھو يلعب دورا في ا;خ

         يحقق النضج اfنفعالي للطفل، وتقبل اتجاھاته، ويسعى لوصول الطفل إلى التوافق الشخصي
  1.و اfجتماعي

ن و يعتبر أھم عنصر في العملية التربوية بما له من عJقة مباشرة بالتJميذ، إذا يجب أن يكو
المعلم مؤھJ مھنيا ;داء ھذه الرسالة الخطيرة، في تكوين و تربية التJميذ، وإf فإن جميع الجھود 
المبذولة من قبل الفريق ا داري ستذھب ھباءا منثورا، وعليه فيجب على المدير اfھتمام بھذه الفئة 

  2.اھتماما خاصا
يقول عنه . مورد للعلم و المعرفةوالمعلم بحكم وظيفته مصدر للمعرفة، فھو موجه و مرشد، و

  :الشاعر
  3. كاد المعلم أن يكون رسو)       قم للمعلم وفه التبجي<

وھناك بعض الصفات أو العوامل المميزة التي تؤثر في سلوك المعلم، منھا مدى معرفته 
بالموضوع الذي يدرسه، وطبيعة خبرته بالتدريس، وبعض الصفات الشخصية و المھارات 

  :ية، بل إن نجاح أي منھج يعتمد في المقام ا;ول علىالتدريس
  .مدى إيمان المعلم به -
 .مدى إستعداده لتنفيذه -
 .مدى كفاءته و قدرته على تدريسه -
 4.مدى مشاركته في تخطيطه ووضع أھدافه -

  f تخفى عنه خافية، ;نه مطالب بالتصدي لكل  ثوالمعلم مصدرا ھاما في المعرفة والثقافة، حي
;سئلة التي تطرح عليه، وf بد أن يجيب بحذق ومھارة، و إf تعرضت سمعته إلى الطعن ولكن ا

أنى له أن يسأل وقد أحكم قبضته على زمام الفصل، فJ يتحرك، وf يتكلم، وf يسأل، إf من أذن 
  5.له في أوقات معلومة، وf يكون ذلك اf في بعض المسائل التي لھا عJقة بالدرس مباشرة

                                                 
  .181ص  - 2006 –ا سكندرية  –مؤسسة شباب الجامعة  - العلم والتعليم والمعلم من منظور علم ا*جتماع –حسين عبد الحميد أحمد رشوان :  1
  .291ص  –مرجع سبق ذكره  -رشيد أورلسان : 2
  .نفس المرجع  –حسين عبد الحميد أحمد رشوان :  3
  .182ص –مرجع سابق   -. ..العلم والتعليم  –حسين عبد الحميد أحمد رشوان :  4
  .14ص  - 1999 - دن – تقنيات التدريس –خير الدين ھني :  5
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ومن الثابت في ا;وساط التربوية، والتعليمية إن وجود مناھج جيدة f يكفي لتحقيق العملية      
التعليمية، ما لم يتوفر لھا المعلم الجيد القادر على تنفيذ وتحقيق ا;ھداف المنوطة بھا فالمعلم الجيد 

  .ي يد معلم فاشلولكن المنھج الجيد f يستطيع أن يحقق الھدف ف. يصلح عيوب المنھج الرديء
وقد أصبح ا يمان بأھمية المعلم ودوره القيادي في العملية التعليمية أحد ا;سس التي تقوم عليھا 

  .التربية الحديثة
يكاد يكون ھناك إجماع  على أن المعلم ھو أھم عامل في  أحمد حسين عبيد/وفي ذلك يقول د 

يمكن أن يحدث أثرا طيبا مع تJميذه ،  -المختلفة حتى مع المناھج - العملية التربوية ، فالمعلم الجيد 
وعن طريق اfتصال بالمعلم يتعلم التJميذ كيف يفكرون ، وكيف يستفيدون مما تعلموه في 

  1.سلوكھم

الكفؤ  الحاجة قبل كل شيء إلى المعلمأن التعليم في أشد ( وقد أكد بعض التربويون على          
  تمت معارفه إلى التغيرات الواسعة و المفاجئة في العالم المتطور الواسع الثقافة ، المعلم الذي 

وھو أيضا في أشد الحاجة إلى المعلم الذي يستطيع، بما أتيح له من فرص ا عداد والتدريب و 
، والعائد التربوي المجزي  رإحالة ما يخصص للتعليم من إنفاق إلى نوع من أنواع اfستثمار المباش

               .(                                                                                  
وعليه فمن المناسب أن نستعرض شخصية المعلم، وإعداده، وأدواره وعJقته بمھنة التعليم ومھمة 

لما المعلم لم تعد كما كانت با;مس، فقد كانت مھنة التعليم مشاعة يدخلھا كل من يريد أن يكون مع
 2.دون مراعاة للتخصص والمستوى التربوي

ففي وقتنا الحاضر وخJل سنوات مضت، ورغم أن الثقافة كل متكامل، ولھذا فلن ننتظر خيرا      
وھذه .من ھذا الذي يمY فمه شمة ويدخل لتJميذه كي يعطي لھم درسا مھما كانت براعته وقدرته

  .ماعھاحقيقة يجب أن نعترف بھا رغم غضب البعض عند س
والعلم والتعليم صناعة  ،العنصر الحي فيھا هفي العملية التربوية، ;ن توالمعلم من أكبر الحلقا

تحتاج إلى ناقل ومنقول له وشيء ينقل وھو عبارة عن تراث من المعرفة تؤدي إلى تلقيح العلم 
  .وإخصابه

غ و يشد عوده، ويعطي الثمار إن التJميذ كالنبات في النمو fبد من الصبر في التعامل معه حتى يبل
  .الشھية

المليئة وحركاته المعدودة تضفي  هإن حيوية المعلم وھندامه النظيف، ومئزره ا;بيض، ومحفظت
  .عليه الھيبة والوقار و اfحترام

  
  

إن نجاح أبنائنا f ينبغي حصره في الحصول على شھادات علمية، بل يجب أن نقدم ذلك الحصول 
  3.على تربية عالية

 fوا;ستاذ أو المعلم اليوم أصبح يأتي بدون كتاب وبدون قلم وكثيرا ما يستعيرھا من التلميذ، و
يعيدھما له إf با لحاح، وبالتالي نصف التJميذ يصابون بالتخلف، وا ھمال و التھاون وقلة 

                                                 
  .نفس المرجع –حسين عبد الحميد أحمد رشوان :  1
 ).183- 182(ص ص –مرجع سبق ذكره  - ...التعليم العلم و –حسين عبد الحميد أحمد رشوان :  2
  .07ص - بسكرة -  -2002- )647(العدد  –جريدة الشروق اليومي  – المنظومة التربوية بين ا9ھداف والعوائق –لقديم العيد :  3
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جني من إنك f ت(الجدية وعدم الفھم واfنصياع، أو ليس ھذا أنبت ما زرعنا وبذرنا، وقد قيل 
  ).الشوك العنب

إن العقل ھبة من هللا لكل حي، ولكن أساليب تفكيره كسب يكسبه من معالجة النظر ومن       
  .التربية ومن التعليم ومن الثقافة ومن أfف التجارب التي يحياھا المرء ھذه الحياة

  .واfقتصادية صحيح أن العمل المدرسي ينتج عن عدد كبير من المؤثرات السياسية و اfجتماعية
  :لكن ا;جزاء المتداخلة في العملية التربوية والمؤثرة فيه اثنان وھما

  .الوالد بالنسب الدموي ، والوالد بالنسب الروحي
  .إن الجلوس مع التJميذ وا صغاء إليھم ھو من أھم أعمال ا دارة

تلف التصورات الخاطئة ;ن تلك الجلسات يمكن من إزالة سوء التفاھم، ومن تفريغ التJميذ من مخ
  .وإعادة شحنھم بما يقوي عزيمتھم

  وتقع على عاتق المعلم مھمة محاربة ظاھرة اfنھزام، والھروب من الشدائد عن طريق الثقة      
صحيح أن المعلم واحد من أفراد المجتمع، لكن خطأه . ;نه ھو ا;قرب للتلميذ ،الثبات و ا قدامو

. ة يمكن أن تقارنه بكسر عقل أو تشويه فكر أو زعزعة إيمان وخلقليس كخطئھم، ذلك أن كسر آل
فدراسة أطفالنا يجب أن تنطلق وھم في منابتھم،  ومناخھم اfجتماعي واfقتصادي والثقافي و 
السياسي حتى نتمكن من الوصول إلى نتائج صادقة، واستنتاجات عاكسة ;مالھم وطموحاتھم، 

  1.فما الدور الرائد الذي يقوم به المدرس لتحقيق ذلكَ ؟ ،يذ الرائدونكشف مواطن الداء في ھذا التلم
  
  
  

  :الدور التربوي للمعلم
لكي ينجح المدرس في عمله ويصل إلى تحقيق مردود تربوي إيجابي يجب عليه اfلتزام بالمبادئ 

  :اzتية
ومتى يبدأ ھذا . بوعأن يكون عمله منظما مرتبا، يعرف ما يقوم به اليوم، وما يقوم به في ھذا ا;س -

الموضوع، ومتى ينتھي من ذاك؛ بأن يقسم عمله السنوي تقسيما دقيقا على ما لديه من الزمن، و 
يعمل لينتھي التJميذ من العمل قبل انتھاء السنة الدراسية، ويكون لديه وقت كاف لnعادة 

  .والمراجعة، واfختبار و التمحيص
  عة، و يعرف كل فرد فيه حق المعرفة، ويكونأن يدرس فصله جيدا بحيث يعرفه جما -  

عمله قيادة المتعلمين، وترغيبھم في العمل، والسير بھم إلى ا;مام، حتى ينجحوا ويصبحوا قادرين 
  .على اfستقJل في العمل والتفكير

فيعمل  ليجد كل فرد ما يJئمه من العمل. أن يعد عمJ خاصا لكل فرد أو جماعة من الفصل -
ه العقلي و الدراسي؛ وذلك بأن يرتب المدرس عمله ترتيبا حسنا، ويكون منبعا بحسب مستوا

ومصدرا للعلم، ومرشدا لمن يحتاج إلى ا رشاد، وقاضيا عادf في المنازعات التي f  ،لYخبار
يستطيع ا;طفال الفصل فيھا، وأبا رحيما يعمل لصالح أبنائه والنھوض بھم، ويفكر في منفعتھم 

  2 .العمل، ويعمل لسعادتھم في مدرستھم، وتقدمھم في عملھمويشوقھم إلى 

                                                 
 .نفس المرجع السابق –لقديم العيد :  1
 ).161-160(ص ص - 1993- القاھرة  - يدار الفكر العرب – روح التربية والتعليم –محمد عطية ا براشي :  2
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أن يتعايش المدرس مع مفاھيم الدرس و حقائقه، والمھارات المتعلقة به ويھضمھا، وأن يحث عن  -
  .أفضل طرائق تھيئة الموقف التعليمي لمساعدة التJميذ على اكتسابھا من خJل نشاطھم الذاتي 

مالم يتمثل المعلم الموقف التدريسي من خJل استثماره مختلف وf يمكن تحقيق ھذا كله      
الخبرات العلمية، والتربوية، واfجتماعية المتاحة، وf يمكن تحقيق ھذا كله ليلة واحدة أو في يوم 

  1.ولكن سعة ا طJع والتفكير والتدبر لفترة أطول. واحد أو الرجوع إلى الكتاب المقرر وحده
التعليم الحق يتطلب أن يقوم المتعلمون بالجزء ا;كبر من العمل، ويقوم أن يتذكر دائما أن  -

تكلم قليJ، واجعل كثيرا من وقتك لمعرفة تJميذك : المدرس با رشاد، ويعمل بھذه النصيحة
  .ومواطن الضعف فيھم، وإرشاد من يخطئ منھم

ي أداء العمل واختياره ويعوده أن يسمح للتلميذ بالتفكير، ويعطيه ما يناسبه من الحرية المعقولة ف -
اfعتماد على النفس ، حتى يتغلب على كل صعوبة تJقيه، وf يسمح له بأن يحاول المستحيل، كي 

  .f يثبط ھمته ، ويضيع وقته فيما f فائدة فيه
إن من الخطأ الكبير أن يعطي ا;طفال مقدارا عظيما من الحرية دفعة : اfحتراس في اfبتداء -

تتطلب الحكمة التدرج في إعطاء الحرية، واfحتراس في اfبتداء، فالمدرس القدير ينبغي و. واحدة
  .أن يدرس تJميذه حينما يبدأ بالعمل معھم

وقد تكون ھناك صعوبة في اfبتداء ولكن . ثم يمنحھم الحرية بقدر، ويقودھم إلى التبعة بالتدريج
  .لمتعلمين في اfبتداء كل إجادة وإتقانبالتمرن يمكن التغلب عليھا، وإننا f ننتظر من ا

  2.تعويد التJميذ اfعتماد على النفس -

فكثير من المدرسين f . إن استعداد المعلم للتخطيط f ينبغي أن يتوقف عند حدود الدرس -  
يرجعون في تحضيرھم إf إلى الكتاب المقرر، مما يجعل خطتھم للدرس f تخرج عن كونھا 

بل  ھذا الكتاب عن موضوع الدرس، فيبدون أمام التJميذ محدودي المعرفةصياغة جديدة لما ب
  3.نسخة مكررة وربما مشوھة عن الكتاب المقرر

وf شك أن ذلك f يستطيع المعلم تحقيقه إf بمساعدة ا دارة المدرسية، وما توفره من جو مناسب 
واجتماعات إرشادية،  ،ةله، وذلك من كتب مدرسية، ونشاطات، وإجراءات و دورات تكويني
  .وغيرھا من الوسائل التي تساعد المعلم على إنجاز مھمته بكفاءة وفعالية

و ا;ساتذة والمعلمون بفضل متابعة دراستھم الجامعية قد اكتسبوا تكوينا علميا كافيا لتلقين 
يفية إلقاء المعارف والعلوم، وتطبيق البرامج لتJمذة المؤسسة، غير أن تكوينھم المھني المتعلق بك

الدروس والطريقة المنھجية في عملية التدريس وطريقتھا الفنية في تبليغ المعلومات للتJميذ، يبقى 
  دون المستوى المطلوب، وعليه فرئيس المؤسسة مسؤول مباشر لتكوين ھذه الفئة

رته تربويا وإداريا، من خJل الجلسات التنسيقية ومجالس التعليم ومجالس ا;قسام، وأثناء زيا
;قسامھم، فJ بد من إطJعھم على النصوص التشريعية والتنظيمية، وما يتعلق بمھامھم المباشرة، 
وأن يعمل المدير على تكليف نائب المدير للدراسات ومسؤولي المواد أيضا للقيام بمھامھم في 

  4.متابعة تكوين ا;ساتذة الجدد
  المدرس يتلخص في انتخاب المثيرات ويجب أن تكون المدرسة معبرة عن حياة الجماعة، ودور

                                                 
  .67ص- القاھرة   - دار الفكر العربي - في ضوء التوجيھات ا*س<مية –ا*تجاھات الحديثة في تخطيط المناھج الدراسية  –محمود أحمد شوق :  1
  ).163-161(ص ص  -نفس المرجع السابق–محمد عطية ا براشي :  2
  .نفس المرجع السابق –محمود أحمد شوق :  3
  .291ص  –مرجع سبق ذكره  –رشيد أورلسان :  4
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وھذا يعني العدول عن التصور . التي تؤثر في الطفل، وتعاونه على اfستجابة الصحيحة لھا
التقليدي للتربية الذي كان يعتمد على الكتب والتي يحفظھا التJميذ عن ظھر قلب، إلى التربية عن 

التلميذ بأن ما يتعلمه ليس منعزf عن  حتى يحس.طريق النشاط، و المشاركة الفعالة بين الطلبة
  .الحياة بل مستمدا منھا

فيجب أن تكون مھمة المعلم ھي النصح، وليس رمزا للسلطة والسيطرة ، لذلك عليه أن يتيح  
وأن يستخدم معرفته، وخبرته في مساعدتھم كلھا وصلوا . للتJميذ فرصة التخطيط لنموھم الخاص

  1.إلى طريق مسدود
بأنه أحد أھم عوامل المردود التربوي ، ولذلك ونظرا fكتسابه ) المعلم(دور المدرس ومن ھنا يبرز

  .ھذه ا;ھمية فله عدة أدوار داخل المدرسة سنتطرق إليھا بنوع من التفصيل
   يشخـص -1
  .يكشف عن مواطن ضعف أو تعثر التJميذ بواسطة اختبارات تقويمية 
  يدعــم -2

  .حيح مواطن النقصيتدخل لدعم عمل التJميذ، وتص
  :وتتمثل المجاfت التي ينصب عليھا ھذا الدور في

  .مجاfت تفسر علة الضعف أو التعثر الدراسي -
  ).دعم غير مدرسي(الوسط اfجتماعي والبيئة المحيطة  -
  ).دعم مدرسي ( الوسط التربوي المدرسي -
  .مجاfت تبين مواطن الضعف وأسلوب العJج -
  ).قدرات العقليةال( المجال المعرفي -
  ).الحوافز والمواقف والعواطف ( المجال الوجداني -
  ...).النطق والنظر، والمشي، والحركة(المجال الحركي -
  
  

  :والوضعيات التي تتم فيھا العمليات ھي
  .قبل عملية التدريس للوقاية من التعثر والفشل -
  .خJل عملية التدريس لتفادي الصعوبات وتتبع مسار التJميذ -
  .عند نھاية عملية التدريس لتعويض النقص الحاصل في النتائج -

  ؟من يقوم بالدعم: أما ا;ساليب التي يتم بھا الدعم ھي
  ...).مؤطرون ، مختصون(من طرف جھات خارجة عن القسم  -
  .من طرف المدرس المسؤول عن القسم -
  2 .من طرف التJميذ أنفسھم -

  أين يتم الدعم؟
  .خارج المؤسسة -
  .في فصول أوأقسام خاصة -

                                                 
  ).262-261(ص ص - 1999 - بيروت -ةالجديد المتحددار الكتاب - 2ط – أصول التربية –أحمد الفنيش :  1
- عدد خاص –كوين مديرية الت –مجلة ھمزة الوصل  – بيداغوجية ا9ھداف في تدريس اللغة العربية –بلحسن عبد الغفار الوالي والفارابي عبد اللطيف :  2

  ).78- 53(ص ص  -1991
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  .داخل القسم -
ومن ھنا نستنتج أن للمعلم دور كبير في عملية التعليم ، لذلك يجب أن يكون ھناك إتصال أوعJقة 

  .مباشرة بينه وبين ا;ولياء
وبالتالي فوجود عJقة بين أولياء التJميذ والمعلمين على مستوى المنھج التعليمي المدرسي له 

ولھذا يطلب من التJميذ شھادة بادىء  ،نه يترجم أساسا درجة اfھتمام بتعليم أبنائھمأيضا دfلة، ;
  . ا;مر ما إذا كان أولياؤھم f يريدون اfجتماع أو اfلتقاء بمعلميھم

  .ومن المتضح بJ شك أن كل أولياء التJميذ بمختلف أنواعھم يھتمون بتعليم أبنائھم
ھذا ;ننا نسأل  ،تلف حسب درجة تعلم ا;بوين خاصة ا;بولكن يتضح أن درجة اfھتمام تخ 

ويتلخص اfھتمام ما إذا كان ھؤfء الشباب . التJميذ لمعرفة ھل أولياءھم يھتمون بدراستھم أم f؟ 
يتحصلون على نتائج؟ وفي ا;خير نطلب من أولياء التJميذ اfھتمام ولو قليJ بطبيعة دروس 

  .أبنائھم و مقررھم الدراسي
  

والسلوكات المنتظرة من ا;ولياء ليست مثلما نفكر، فعلى كل حال المستوى ا جمالي لJختJف 
بھذا المعنى يكون جد واضع، ;نه يسمح لكل اzباء الذين يريدون ) مذكر، مؤنث(في الجنس 

من اzباء يرجع %34وأيضا إذ أن . ;جل أوfدھم %58مفيد لبناتھم، %75 اfجتماع مع المعلمين
  ).البنات(بالنسبة لnناث  %9المدرسة لتنظيم مسألة العيابات للذكور فقط  ىي ا;خير إلف
  1.فقط من الذكور يفعلون نفس الشيء % 5من البنات يستدعون آبائھن لحل مشاكلھن ، %10و

ويجب أن تطال ھذه . فدور المدرس يجب أن يكون ھو معرفة ا;شخاص الذين يتعامل معھم
  التJميذ وأمالھم وأحJمھم ، ھذه المعرفة ستتيح القدرة على اfستجابة لھا المعرفة إلى حاجات

ومن جھة أخرى يمتد دور المدرس إلى معرفة كيفية إثارة قوى التJميذ الكامنة في القسم واستدعاء 
  .اندفاعھم نحو تحقيق ما يطمحون إليه ، وتوجيه كل ھذا نحو سلوك راشد

  و شخصه وكسب تعاونھم، بشكل يؤدي إلى سھولة تعديل السلوكإضافة إلى استمالة التJميذ نح
  2.وبناء اتجاھات إيجابية وإدخال قيم جديدة

  :الم<حظة والتقويم -3
إن الغاية النھائية من عملية التقويم ھي الكشف عن قدرات التلميذ، وأوجه قوته، وضعفه وميوله 

التJميذ في  لتي تقوم بھا المدرسة ھي متابعةالعلمية واfجتماعية والنفسية، ولذا كان من ا;دوار ا
القسم وتقويمھم تقويما دقيقا، ويشمل ھذا التقويم أكبر قدر ممكن من جوانب شخصية التلميذ مثل 

اfتجاھات نحو  القدرات العقلية والتكيف اfجتماعي، والنمو الجسمي واfجتماعي والميول، ونمو
  دات ، والنظم ، والتقاليد ، والمھاراتا;صدقاء والزمJء ، والمدرسين ، والعا

  .يتوقف عليھا نجاح التلميذ في المدرسة، والقدرة على اfبتكار والتفكير المنطقي يالت 
  :توفر الخبرات التعليمية -4

التعلم الجيد يتم من خJل توفر العديد من الخبرات التعليمية، وحسن التخطيط لھا حتى تؤدي     
استخدامھا من قبل التJميذ، ويتبع ذلك بالمتابعة والتوجيه ;دائھم مع  إلى سھولة استيعابھا و

                                                 
1   : ALI BOULAHHCEN- SOCIOLOGIE DE LéDUCATION - AFRIQUE ORIENT- MAROC-2002-PAGE  138 
 

  .146ص  - 2003 - الجزائر -دار ا;مة للطباعة والنشر والتوزيع – التنشئة ا*جتماعية والسلوك ا*نحرافي لتلميذ المدرسة الثانوية –مصباح عامر :  2
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وبھذا الشكل يتمكن المدرس من إشباع حاجة أساسية للتJميذ وھي الحاجة . مراعاة الفروق الفردية
  للتعلم و الحصول على المعلومات، وكذلك شعور التJميذ أنھم تعلموا أشياء جديدة، وھذا 

  
  

وتحسين صورة المدرسة في . نان النفسي وزيادة الدافعية نحو التحصيل المدرسييؤدي إلى اfطمئ
  .البنية المعرفية

  :تقمص دور الوالدين -5
ويستطيع المدرس تقمص . عJقة التلميذ بوالديه ذات حساسية بالغة إذ تمثJن للطفل مركز اfھتمام

  1.تلميذ نحو والديهدور الوالدين في المدرسة بشكل يساعده على توظيف اتجاھات ال
  

  : المتعــلم ودوره التربوي: ثالثا
بعد التطرق إلى المعلم سنتطرق اzن إلى المتعلم الذي يعتبر عامل مھم من عوامل المردود          

التربوي بعد المعلم ، فJ يستطيع ھذا ا;خير القيام بعملية التعليم إf في وجود المتعلم ودائما العملية 
وانبھا المختلفة وطرائقھا ومضامينھا تعتبر ھادفة تسعى إلى تحقيق جملة من ا;ھداف ، التربوية بج

والغايات المحددة من أھمھا إيصال المتعلم إلى مستوى مقبول من النمو بمختلف أشكاله وأنواعه ، 
  .العقلي والمعرفي والعاطفي وا جتماعي 

مركز الصدارة ، فموضوع التدريس يشير  ومنه فتعليم التلميذ يشكل أبرز الموضوعات التي تحتل
إلى الكيفية التي يتم فيھا تعليم التلميذ في مختلف مراحل تعلمه ، ويتم ذلك بتحليل كيفية إستعمال 

  2.المعارف الجديدة التي تنفجر كل يوم
وحسب علي شتا فإنه تشكل فئة المتعلمون الجماعة التربوية ا;ساسية بالمدرسة وتضم غالبية 

، إf أنھم في أدنى مستويات سلم التدرج بداخلھا ، كما أنه f تتوفر لھم فرص من  أعضائھا
ا ختيار داخل المدرسة ، وليس لھم دور إيجابي في صنع القرارات التعليمية داخل المدرسة  ;ن 
ذلك الدور ينحصر في الغالب في بند مدير المدرسة ، وأحيانا يكون للمدرسين دور إيجابي مع 

  3.في إتخاذ مثل ھذه القراراتالمدير 
أھم مدخJت  إدارة بيئة التعليم والتعلم  بل " أما أحمد إسماعيل حجي فيعرف التJميذ أويعتبرھم 

  إنھم أھم مدخJت العملية التعليمية ، إذ بدون تJميذ f يكون ھناك فصل ، وf يكون ھناك 
  
  

;عمارھم ينقسم التعليم إلى مراحل ، كما تعليم ، وتJميذ المدارس ذووا أعمار مختلفة ، ووفقا 
  ."تنقسم كل مرحلة إلى صفوف دراسية 

وبالتالي فإن التJميذ يعتبرون أھم عامل من عوامل المردود ،وأھم عنصر من عناصره 
  4.ھم مدخJت بيئة التعليم ، وبدونھم f وجود للتعليم من أساسها، فھم )المدخJت(

                                                 
  ).148- 147(ص ص - نفس المرجع السابق –مصباح عامر :  1
 .155ص - مرجع سبق ذكره - بلقاسم سJطنية وعلي بوعناقة:  2
 .153ص -1997 –ا سكندرية  –مكتبة ا شعاع الفنية  – علم ا*جتماع التربوي –علي شتا و فادية عمر الجوfني :  3
 .29ص  - مرجع سبق ذكره -) تعلمإدارة بيئة التعليم وال( –أحمد إسماعيل حجي :  4
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ھم المادة الخام التي تشكل المخرج :" إسماعيل علي بأن التJميذ وفي ھذا ا طار يقول سعيد     
الرئيسي للنظام التعليمي كله ، وھم عادة خريجو النظم التعليمية السابقة ، فتJميذ المرحلة ا بتدائية 

، ھم خريجو المرحلة ) أو ا كمالية (ھم خريجو نظام الحضانة ، وتJميذ المرحلة ا عدادية 
وھناك شروط وضوابط . وھكذا...وتJميذ المرحلة الثانوية خريجو المرحلة ا عدادية  ا بتدائية ،

معينة يضعھا أي نظام تربوي لقبول ھؤfء الطJب ، كما يضع لھم قواعد تتحكم في مستواھم 
  1...".ونوعية التعليم الذي يتلقونه ، مثل ا متحانات والدرجات

  
  :درسيةالمناخ المدرسي وا*دارة الم: رابعا 
إن من أھم عوامل المردود التربوي لnدارة المدرسية، ھو المناخ المدرسي، فالمدرسة الحقة      

ھي التي يسيطر عليھا مناخ إيجابي سليم، ويشعر التJميذ بارتياح لحضورھم إليھا كما يشعر 
ية واfھتمام   المعلمون بارتياح لتدريسھم بھا، وفيھا يعمل الجميع على تنشيط اfتجاه إلى الرعا

  2.ويتطلب ذلك بالضرورة إدارة مدرسية فعالة
         راتخاذ القرار، التي تعتبر حج ةوالمعيار الذي يمكن على أساسه تقييم فعاليتھا ھو عملي 

الزاوية في إدارة أي مؤسسة تعليمية، وأيضا نوعية القرارات التي تتخذھا ا دارة المدرسية 
القرارات موضع التنفيذ، وطبعا تتأثر بسلوك مدير المدرسة وشخصيته، والكفاية التي تضعھا تلك 

  3.والنمط الذي يدير به مدرسته
  
  
  
  

تستند في إدارتھا على العJقات ا نسانية، والمشاركة في اتخاذ القرار من جانب المعلمين واzباء 
  4.وممثلي المجتمع

ھمة قيام المعلمين بواجباتھم المدرسية والمفروض في مدير المدرسة أو ناظرھا أن يقوم بتسھيل م
  في التعليم والتعلم، كما أنه من المفروض في المعلمين أن يقوموا بتيسير مھمة التJميذ

في عملية الدرس والتحصيل ، واكتساب المھارات، ومن الطبيعي أن مديري المدارس وكذلك 
  5.المعلمين يتفاوتون فيما بينھم في القيام بھذه الواجبات

لتالي يجب أن تستھدف ا دارة المدرسية تكتيل قوى العاملين، والتJميذ، واzباء من أجل العمل وبا
وأن تكون ھناك متابعة مستمرة ;نشطة المدرسة، وتغذية مستمرة . على تحقيق أھداف المدرسة

  6.لتصحيح المسار، وضمان أداء كل فرد لواجبه الصحيح
سة جھدا إضافيا كي يتخذ  دارته المدرسية مسارا تتطلب من مدير المدر 21فمدرسة القرن 

ديمقراطيا، من خJل تخطيط ا;ھداف ووضعھا، أو تحديد ا جراءات المناسبة للتنفيذ والتابعة 

                                                 
  .44ص – 1982 –القاھرة  –عالم الكتب  – المدخل إلى علوم التربية –سعيد إسماعيل علي :  1
  .166ص - 2001 –القاھرة –عالم الكتب للنشر  – أصول التربية –محمد منير مرسي :  2
 .http:// www.moltaqa.8m.net/edara.htm –عن الموقع  نقJ – النظريات الحديثة في ا*دارة المدرسية –محمد عوض الترتوري :  3
  .نفس المرجع  - أصول التربية –محمد منير مرسي :  4
  .16ص –مرجع سبق ذكره  – ا*دارة المدرسية الحديثة –محمد منير مرسي :  5
  ).167-166(ص ص  –مرجع سابق  – أصول التربية –محمد منير مرسي :  6
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ويكون ذلك من خJل المشاركة والمناقشة، واللقاءات المتنوعة والمختلفة، داخل المدرسة 
  . سة التربوية التي يرأسھاوخارجھا، كل ھذا يھدف للوصول إلى أھداف المؤس

تفويض الصJحيات للعاملين معه في المدرسة يشاركوا معه، كما ذكرنا سابقا في المسؤولية  -
ومن ثم تحقيق  1.والقيام بأعباء المدرسة وا شراف عليھا كي يكون ھناك التزام بتنفيذ ھذه ا;ھداف

  .مردود تربوي إيجابي
لnدارة المدرسية، وھو المسؤول عنھا، ولھذا يجب أن يتمتع إن مدير المدرسة ھو الممثل ا;ول  -

بصفات شخصية و مھنية تؤھله لتحمل مسؤوليات ھذا العمل الضخم، وتعتمد قوة مدير المدرسة 
على عدة عناصر رئيسية في مقدمتھا مدى تجنيد طاقات العاملين، ومدى تواجده وحضوره في 

ل في البرنامج التعليمي للمدرسة ومدى قدرته على ومدى اشتراكه الفعا. مختلف أنحاء المدرسة
  .تحقيق اfتصال والتواصل فيما يتعلق بأھداف المدرسة

إن المدير كقائد تربوي في مؤسسته يؤثر في كافة العاملين، ويلھب فيھم المشاركة الفعالة وتحمل 
  2.ولة القابلة للتحقيقالمسؤولية في تحقيق ا;ھداف التربوية المنشودة، ويجني معھم النجاحات المأم

فكان المدير في وقت من ا;وقات مديرا للمدرسة ، وقائدا لھا ومشرفا على ھيئة التدريس 
وضمن إطار ھذه ا;دوار المتعددة عمل ... والموظفين، وقائدا تدريسيا، وكان الصانع ا;ول للقرار

مدرسة باستمرار، وقد تم تحقيق المدير جنبا إلى جنب مع ھيئة التدريس لتحسين البرامج التعليمية لل
كما سعى المدير أيضا . ذلك بالمحافظة على أفضل الممارسات المنھجية، ومشاطرتھا مع المعلمين

إلى التأكد من أن معلميه قد تلقوا تدريبا في تلك الممارسات، وعمل  على ا طJع على أخر 
 3.من بيئته الخاصةالممارسات ا شرافية وا دارية، ووضعھا في إطارھا المناسب ض

إن مديري المدارس في ممارستھم لدورھم في ا دارة المدرسية f يؤثرون تأثيرا مباشرا على 
  .التحصيل ا;كاديمي للتJميذ بنفس الدرجة التي يؤثر بھا معلموھم من خJل التعليم المباشر

الفصول الدراسية  لكن مديري المدارس يمكن أن يؤثروا على التدريس والممارسات التعليمية في
من خJل القرارات التي يتخذونھا، والتي تتعلق بصياغة بأھداف المدرسة، ووضع مستويات عالية 
للتحصيل، وتنظيم الفصول الدراسية من أجل الدرس، والتعليم، وتوفير المصادر الضرورية 

والعمل على توفير  الJزمة للتعليم والتعلم، وا شراف على أداء المعلمين ومتابعة تقدم التJميذ
  4.مناخ إيجابي منظم للتعلم

وھذا كله من أجل تحقيق مناخ مدرسي وھو أحد أھم عامل المردود التربوي للمؤسسة التربوية 
حيث يقوم كل عضو أو جزء بوظيفته ومن ثم إقامة عJقات وظيفية . المتعلق بكل أعضاء المدرسة

  .كنتائج لھذه العJقات). المدرسة(لبناء متبادلة بحيث يتحقق في النھاية اتزان كلي في ا
ومن الطبيعي أن مديري المدارس وكذلك المعلمين كأفراد يتفاوتون فيما بينھم في القيام بھذه "

الواجبات ، فبعض المديرين ينشغلون با;عمال ا دارية المكتبية والروتينية لدرجة تلھيھم عن أداء 
يھتمون ويحرصون على أن يكرسوا معظم وقتھم  واجبات أخرى أكثر أھمية ، ومديرون آخرون

مع المعلمين والتJميذ والتفاعل معھم ومتابعة أحوالھم ، وآخرون من المديرين لديھم الرغبة في 
  5."عمل ذلك لكنھم f يستطيعون 
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ولتبيين مسؤولية مدير المدرسة الكبرى ، وقد بلغت درجة كبيرة في بعض النظم التعليمية 
إلى أن ) 1991(قد أشارت مجلة التربية المقارنة : ليابان ، نبرز لكم ھذا المثال المعاصرة منھا ا

الصحف  اليابانية نشرت إنتحار مدير مدرسة ;ن أحد التJميذ أو المعلمين قد قام بعمل يشين 
المدرسة ويجلب لھا العار ، فما يمثله مدير المدرسة اليابانية ھي شخصية الرجل الخلوق شديد 

  1.، ويوصف بالقيادة التربوية  الحساسية
 �د 	� ا����'�  را��� ا���دود ا�����ي وا�

أصبح التعليم منذ سنوات طويلة شرطا لنجاح كل الجھود التي تبذل من أجل التنمية فعندما           
بدأت المجتمعات النامية طريقھا إلى التنمية اfقتصادية واfجتماعية، وضعت التعليم في المكانة 

فضJ  ي;ولى باعتباره الوسيلة الفعالة للتوصل إلى درجة كبيرة من الوعي اfجتماعي والسياسا
  2.عن أنه المصدر الذي يوفر لJقتصاد القومي العمالة ذات المستوى العالي والJزمة لعملية التنمية

ملة لكل ويجمع علماء اfجتماع على أن التنمية ليست عملية إنتاج مادي فقط بل ھي عملية شا 
وغيرھا من مجاfت الحياة اfجتماعية حيث إذا ... ، الثقافةالسياسةاfقتصاد، اfجتماع، : الميادين

تغير ميدان واحد منھا أدى الى تغيير كافة الميادين ا;خرى، ولھذا يجب أن تمس كافة المخططات 
تسمح له بإيجاد مكانة  التنموية في أي مجتمع كل ھذه الميادين حتى تتحقق التنمية الشاملة التي

عملية التنمية ھدفا رئيسيا باتت تسعى كل دول العالم  لمناسبة في المجتمع الدولي، وھذا ما جع
  .الثالث بصفة خاصة إلى تحقيقه بعد حصولھا على استقJلھا

لة ولقد أدركت دول العالم المتقدمة منھا والنامية أھمية التعليم في عملية التنمية اfجتماعية الشام
لدرجة أنه أضحى معيارا يقاس في ضوئه تحضر وتقدم مجتمع ما، إذ يشير عالم اfقتصاد 

وقد زادت أھمية ). ليس البلد المتخلف سوى البلد المتخلف تربويا: ( بقوله" فواريستيان"الفرنسي 
م النظامي التعليم باعتباره يمثل المحور الرئيسي للنظام التربوي الشامل ، ا;سرة ، الشارع ، التعلي

  . فالتعليم تنمية دائمة للشخصية ا نسانية التي تكفل تكوين المواطن الصالح...، ا عJم ، وغيرھا ،
طبعا من خJل تنمية قدراته ومواھبه الفردية وتأھيله في كافة المجاfت اfجتماعية  وذاك 

ضرورة اجتماعية تؤمن واfقتصادية قصد إعداده لبناء مجتمع لم يخلق بعد، ولھذا أصبح التعليم 
  3.التواصل الثقافي فيما بين ا;جيال بما يضمن بقاء و استمرار وتطور المجتمع

وإذا نظرنا إلى الوظيفة اfقتصادية للتعليم فإننا نواجه معايير كمية وأخرى كيفية، فالصلة بين 
دعامة رئيسية من  إذ أن النظام التعليمي وما يتضمنه من برامج ھو. التعليم واfقتصاد صلة وثيقة

  :دعامات اfقتصاد ويمكن تلخيص الوظائف اfقتصادية على النحو التالي
    .النظام التعليمي والذي يمد قوة العمل بالقوى البشرية

النظام التعليمي يقع عليه عبئ وضع ا;سس التي تقوم عليھا المھارة الصناعية في المجتمع وذلك 
 .الفنيمن خJل الدور الذي يلقيه التعليم 

ا دارة الحديثة علم وفن ، فالنظام التعليمي fبد أن يتضمن برامج تنمية الشخصية ا دارية 
والشخصية اfقتصادية، تمثل الشخصية ا دارية للفرد في عدد الساعات الدراسية التي يمتلكھا في 

 أنھا مضمونة فمھما كانت عملية ا ستثمار في البشر عملية ذات نتائج بعيدة المدى إf 4.تخصصه

                                                 
  .167ص -مرجع سبق ذكره – ل التربيةأصو –محمد منير مرسي :  1
  .277ص  –مرجع سبق ذكره  –فاروق عبده فلية :  2
  ).158- 151(ص ص –1999سبتمبر - قسنطينة  - 02العدد  –مجلة الباحث ا جتماعي  - ع<قة التعليم بالتنمية في المجتمع - نور الدين بن الشيخ:  3
  .278ص –مرجع سبق ذكره  –فاروق عبده فلية :  4



                                                                 ا�
	� ا�ــ�ا��
 ��� ا���دود  وا�دارة ا���ر�� ��ود ا����

  ا��ــ���ي

 221

ومؤثرة وفعالة ومن أجل ذلك فان المخططين f يبخلون في تقديم العون والمساعدة للنظام التعليمي 
إدراكا منھم بأھمية التعليم في التنمية والتعليم كعملية تنموية f يجب إغفاله في أي مشروع تنموي 

. ي الذي يتحكم في العملية ا نتاجية;نه يمثل إستثمارا منتجا باعتباره يعني تكوين الرأسمال البشر
f يمكن فصل التعليم عن التنمية فھو يتغذى منھا : ( إنه" عبد الھادي الجوھري"وفي ھذا يرى 

  )ويغذيھا
فالعJقة بينھما عضوية وفعالة وإيجابية إنطJقا من أن أھداف النظام التعليمي من الضروري إن 

حتى يتخطى المجتمع المعوقات اfجتماعية التي قد تحول تكون متناسقة فع أھداف التنمية الشاملة 
ولھذا يقوم المجتمع بأجراء تعديJت داخل النظام التعليمي إذا لم يتم ،دون تحقيق ھدفه التنموي

  1.تحقيق ا;ھداف العامة وھذا طبعا في إطار ما يسمى با صJح التربوي
كل جيد ا;سلوب ا نساني للتنمية فيعرض في كتابه وبش"   seurs dudley" "دلي سيرز"أما 

بأن التنمية تشتمل تحقيق " فيقول في إحدى ھذه الكتابات التي تعتبر أساسية في مجال التنمية 
   2".إمكانات الذات ا نسانية

  

    :التربوي كأساس إقتصادي في ا;تي دومن ھنا تتضح دراسة المردو
حيث توضح أعداد الكفاءات والتخصصات إن دراسة المردود التربوي تعكس وتوضح قوة ا;مة  -

وحيث أن . المختلفة التي تحتاج إليھا ا;مة لتنفيذ خطة التنمية اfقتصادية واfجتماعية على السواء
المردود التربوي الذي يتمثل في خريجي الجامعات التربوي يعكس مدى حيوية ا;مة، وكذلك 

  .المردود التربوي غاية ا;ھمية متوسطات ا;عمار ومن ھم في سن العمل وھكذا فدراسة
فعن طريق دراسته يمكن أن نحدد تأثيرات اقتصاديات التعليم واfستثمار البشري، حيث أنه ثبت  -

  3.أن اfستثمار عنصر ھام من عناصر التنمية اfقتصادية بأبعادھا المختلفة
ا;ثر . بھا عند الممارسة ولقد كان  دراك حقيقة أھمية التعليم في نجاح عملية التنمية واfلتزام

اfيجابي الذي مكن الكثير من الدول من تطوير اقتصادھا، ومن تخطي بعض العوائق اfجتماعية 
Jفقد لعب التعليم في . التي كان يمكن أن تقضي أو تحد من فعالية عملية التنمية كالبطالة وا;مية مث

دورا . أ، اfتحاد السوفياتي سابقا.م. و بعض الدول التي سلكت سياسة تربوية جزئية مثل اليابان،
  .  ھاما في تسريع التنمية التي تؤدي بدورھا إلى رفع مستوى التعليم

أن التربية ھي أحد العناصر ا;ساسية لتحقيق التنمية،وأن قيمة التعليم f "قدور الدكتورويشير 
أيضا با شارة إلى دوره في ينبغي أن تقاس فقط بنسبة إضافته الكمية إلى النمو اfقتصادي، ولكن 

إزالة الفقر أو التخفيف من مساوئه وزيادة فرص العمل للمواطنين با ضافة إلى تحسين توزيع 
الدخل بينھم، وأن التعليم له قيمة فردية من حيث زيادة إنتاج المواطن وقيمة اجتماعية من حيث 

  4".تحسين إنتاجية بقية المواطنين
لية ذات وجھين، فيمكن أن يكون أداة من أدوات التخلف والجمود فالتعليم سJ حذو حدين وعم

والرجعية، ويمكن أن يكون قوة فعالة للتغيير والتنمية و العبرة ليست في أن تقدم الدول تعليميا أيا 
  .  كان، وإنما العبرة بمواصفات عملية محددة خاصة بمكتبه ونوعه ومنھجه ووظيفته وفلسفته
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د التعليم عن التنمية، فھو يتغذى منھا ويغذيھا، ولقد أثبت رجال اfقتصاد ھذا وf يمكن فصل مردو
أن النتائج ا يجابية في مجاfت ا نتاج ترجع لعوامل مختلفة من بينھا التعليم وما يترتب عليه من 

  .مردود يتمثل في قوى إبتكارية و تنظيمية في المجتمع
  
لتعليم استثمار اقتصادي، والمعروف أن الدول كما أثبتت الدراسات أن اfستثمار في مجال ا 

النامية f تستطيع أن تنفق مبالغ باھضة على التعليم إf إذا كان لھذا التعليم عائد تربوي على 
اfقتصاد القومي يساوي نفقاته أو يزيد عليھا حتى يمكن أن يتحقق المضمون الحقيقي للتعليم 

  1.ويكون عملية استثمارية
اfقتصادية من المردود التربوي للتعليم يتمثل في الزيادة الحقيقية في الدخل  فمؤشرات التنمية

القومي، ومتوسط دخل الفرد والزيادة في معدfت اfدخار واfستثمار، وتحسين ميزان 
  . المدفوعات، وانتعاش القطاعات ا نتاجية المختلفة في الدولة

مؤشرات النمو ودليJ خاصا تقاس بموجبه  كمؤشر ھام من) لnشارة(وقد اتخذ متوسط دخل الفرد
  2 .درجة تقدم الدولة، وصنفت الدول بموجبه إلى مجموعات فقيرة وأخرى غنية

وكل ھذا يتم عن طريق المردود التربوي العائد من التعليم، فالمدرسة تعمل على تكوين أجيال ويد 
  .لرؤوس ا;موال وبالتالي فالتعليم يمثل أحسن إستثمار. عاملة تتماشى وسوق العمل

  : المردود التربوي توظيفا مثمرا لرؤوس ا9موال
من أھم أسباب اfھتمام بالتخطيط التربوي ھو إعتبار التربية نوعا من التوظيف المثمر لرؤوس 

فلم تعد التربية خدمة من الخدمات وقد دخل . ا;موال، وأن التربية لھا مردود اقتصادي واضح
fقتصادية تحت مسمى التعليم حديثا المنظور اfت اfقتصادي، وأصبح يطلق عليه ضمن المجا

، وأصبح اfستثمار فيه يفوق أي مجال أخر، فا;موال التي تنفق على التعليم "اقتصاديات التعليم"
والتربية ليست مجرد نفقات نستھلكھا لخدمة المواطنين، وإنما ھي رؤوس أموال نوظفھا 

عين ھو التعليم لنجني ثمراتھا بعد ذلك أضعافا مضاعفة مثله أي نضعھا في مشروع م. ونستثمرھا
مثل أي مشروع صناعي أو زراعي أو تجاري منتج، وقد استشھد الباحثون على ھذه الفكرة 
بشواھد وأمثلة كثيرة وخير مثال على ذلك ما اتبعته اليابان والدنمارك ھذان البلدان الفقيران 

يم واستثماره شھد تفوقا ملحوظا، وھذا يؤكد أن ھناك ترابطا بمواردھا الطبيعية، وبفضل نشر التعل
وتJزما بين التقدم اfقتصادي وبين التقدم التعليمي وھذا التJزم والترابط عبر عنه أحد 

  " إن البلد المتخلف اقتصاديا ھو متخلف تربويا: "اfقتصاديين بقوله
  
  

ت أن المردود اfقتصادي للتعليم مردود وقد أجريت دراسات عديدة في ھذا المجال وقد أظھر     
كبير، بل تظھر أن ھذا المردود يفوق في مقداره المردود الذي تعطيه رؤوس ا;موال التي توظف 

فقد أثبتت ھذه الدراسات أن . في المجاfت ا;خرى المعروفة من زراعية و صناعية و تجارية
تسع أو عشر، بينما يحتاج تعويض رؤوس ا;موال التي توظف في التعليم تعوض خJل سنوات 

 18إلى  12القروض الطبيعية التي تؤخذ من أجل التنمية اfقتصادية إلى فترة طبيعية تتراوح بين 
سنة  15إلى  12سنة، وبينما نرى أن برنامجا يوضع لJستصJح أراضي جديدة f يسد نفقاته قبل 

                                                 
 .307ص -2001 –ا سكندرية  -المكتب الجامعي الحديث – دراسات في التنمية ا*جتماعية –عبد الھادي الجوھري وآحرون :  1
  .68ص -2001 - عمان- دار المناھج للنشر والتوزيع – العلم والعمل –إدارة التنمية  - حلمي شحادة محمد يوسف:  2
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في كثير من ا;حيان الذي نصل إليه نتيجة  ھذا إذا تجاوزنا عن المردود المفاجئ. من بدء استثماره
لتوظيف ا;موال في مجال مھم من مجاfت التربية ھو مجال البحث العلمي فتوظيف ا;موال يؤتى 

وأصبح العالم اzن يتنافس على نتائج البحث العلمي قبل تنافسھا على . ثماره أضعافا مضاعفة
  1.اfقتصاد

لتربوية على العائد اfستثماري حيث تعتبر القدرة المتزايدة وتؤكد جميع الدراسات اfقتصادية ا  
على الكسب ھي الفائدة الحقيقية للتربية ، فالتدريس يزيد من إنتاجية الفرد ،ويزيد من فرصه في 
الحصول على أجور عالية كما يزيد أيضا من مشاركته في ا نتاج الجمعي حيث يصبح  ممتعا 

  .على التكيف مع مستلزمات العمل الجديد بقدر وفير من المرونة والقدرة 
في نفس الوقت إن اfستثمار التعليمي f يقتصر فقط على الفوائد اfستثمارية التي تعود على 
المجتمع، فالتعليم في حد ذاته يعتبر مصدرا للحصول على الوظائف والمھن وتوفير فرص الحياة 

من البطالة وتحسين مستويات المعيشة لYفراد والحصول كما قلنا على أجور عالية وحماية ا;فراد 
  .المتعلمين عن غيرھم

إن اfھتمام باfستثمار التعليمي على المستوى القومي أو الفردي أو ا;سري يعد أمرا ضروريا 
لحدوث تغيير اقتصادي واجتماعي أفضل لھذه المستويات، وھذا ما أكده علماء اfجتماع 

  2.التعليم عامة تاقتصاديا موا بمعالجة طبيعة اfستثمار التعليمي أوواfقتصاد و التربية عندما اھت
  
  

P8ي وأ]�ا����� ا���3 2 ا�$#��  
يخلط البعض بين مصطلح التقويم ومصطلح التقييم، فالتقويم أشمل وأعم من التقييم ويقصد به 

تي من كلمة قوم، التعديل أو التحسين إلى جانب تقدير القيمة من حيث الكم والكيف، فكلمة تقويم تأ
قدر أو  ءأما مصطلح التقييم فيعني تحديد قيمة الشيء أو مقداره أو إعطا. وقوم الشيء أي عدله

  3.قيمة للشيء
فيعني إصدار حكم على طرائق التدريس وأساليبه ومناھجه،والوسائل  -أما في اfصطJح التربوي 

ويعني  .م، والمواقف التي تكونت لديھمتھالمستخدمة فيه، ونتائج التعلم، وقدرات التJميذ ومھارا
ھذا أن كلمة التقويم جامعة وشاملة لكل المعاني التي تدل على ا;شياء المادية والمعنوية على حد 
السواء ، وھذا ھو ا;صل الذي تدل عليه الكلمة في المفھومين اللغوي واfصطJحي، باعتبار أن 

، وليس بالياء قيم، لذلك كانت كلمة التقييم عديمة "ومق"الميزان الصرفي للكلمة، معتل العين بالواو
. ا;صل واfستعمال في اللغة العربية، ولم يكن استعمالھا شائعا في العصور الذھبية للغة العربية

  ".خلقت المرأة من ضلع أعوج إذا ذھبت لتقومه كسرته:"قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
  ".وإن رأيتموني على باطل فقوموني"رضي هللا عنهوقال أبو بكر الصديق 

فأجابه . وهللا لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا" وقال أعرابي لعمر بن الخطاب رضي هللا عنه
  ".الحمد � الذي جعل في أمة محمد من يقوم اعوجاج عمر: عمر

                                                 
  )57-56(ص ص - مرجع سبق ذكره –رمزي أحمد عبد الحي :  1
  ).35-34(ص ص  - 2004 –جامعة بسكرة  –قسم علم ا جتماع  -مذكرة ماجستير – العائد التنموي لمؤسسات التكوين المھني –صباح غربي :  2
  .17ص - 1997 –ا سكندرية  –دار المعرفة الجامعية  – التقويم التربوي –محمود عبد الحليم منسي :  3
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صور ا;ولى في لقد تطور مفھوم التقويم ليعتمد كأداة لقياس كفاءة التJميذ التحصيلية منذ الع
التربية، أي الحكم على قدراتھم التخزينية للمعارف وإستظھارھا عند الحاجة، ومعنى ذلك أن 

  التقويم بھذا المنظور لم يكن يھمه من التعليم إf مقدار التراكم المعرفي الذي يتكرس في الذھن
  .وتفريغه عندما تدعو الحاجة إلى ذلك في اfختبارات واfمتحانات

ر مفھوم التقويم ليشمل مجاfت أكثر، في النظام التربوي فأصبح يحكم على الخبرات ثم تطو 
وأساليب التعلم، ووسائل التدريس، ونتائج التحصيل الدراسي، بواسطة أدوات القياس التي تكون 

  .في شكل اختبارات وامتحانات تنظم عند نھاية فصل دراسي أو مرحلة تعليمية معينة
  
  
  

حھا المعلم، أو لجنة اfمتحانات، أو الھيئة ا دارية المشرفة، ھي المؤشر الوحيد والنقطة التي يمن
  1 .الذي يقيس درجة قدرات التJميذ ومھاراتھم

ولقد ألحقت تعديJت كثيرة على مفھوم التقويم فأصبح جزء متكامل من العلية التعليمية، ويؤثر في 
إلى تحقيق النمو المتكامل للمعلمين فإن التقويم كل جوانبھا ويتأثر بھا، وإذا كانت التربية تھدف 

التربوي يعتبر مؤشرا له دfلته المھمة في تقدير مدى كفاءة المناھج الدراسية ومحتوياتھا، 
وأساليبھا في تحقيق ھذا الھدف، ويعتمد التقويم التربوي على تحليل البيانات التي يتم الحصول 

تقني والتربوي المختلفة مثل اfختبارات النفسية و عليھا عن طريق استخدام وسائل القياس ال
 مالتحصيلية و كافة البيانات ا;خرى التي تساعد على معرفة التغيرات التي تطرأ على نمو المتعل

  2.في جميع جوانب شخصيته نتيجة لمتابعته لبرنامج تعليمي معين
  : ربوي في ثJث مجاfتويرى بعض الباحثين في مجال التقويم بأنه تكمن قيمة التقويم الت 
تبيان قيمة التحصيل لدى المتعلم، ومدى تحقق ا;ھداف التربوية التعليمية التي وضعت من أجل  -

  .ذلك
  . التخلص من نقاط الضعف والمشكJت التي يعانيھا الطالب في تحصيله -
  3.وضع جدول زمني يبين أيام الدراسة والعطل واfمتحانات -

  :أغراض التقويم التربوي
يتفاوت غرض التقويم، حيث يكون اfختبار لتشخيص مشكJت معينة يعاني منھا الطJب ومثال 
ذلك القدرة على تصميم مشكل محدد، أو إعطاء تعريفات لمفاھيم يقدمھا الطالب بلغته الخاصة فھذه 

  4.جميعا تعتبر أغراضا تشخيصية ويكون الترجيح فيھا للفقرات ذات ا جابة المصوغة
  
  
  
  

  

                                                 
  ).256- 255(ص ص –مرجع سبق ذكره  –ن ھني خير الدي:  1
  .18ص –نفس المرجع السابق  –محمود عبد الحليم منسي :  2
  .67ص-2001 –ا;ردن  –دار وائل للنشر  – القياس والتقويم التربوي وإستخدامه في مجال التدريس الصفي –نبيل عبد الھادي :  3
  .101ص - 2001 -عمان –الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع  – تربية وعلم النفسالقياس والتقويم في ال –مروان أبو حويج وآحرون :  4
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  : يبينھا فيما يل أنواع التقويم والمقارنةنستطيع عرض و
  

   نوع التقويم       
                      

  السمة

 
اختبار المستوى(  

  
اختبار (

  التشخيص

  
  البنائي

  
  النھائي

  
  الفترة الزمنية

يقيس المدخJت   
المھارات المطلوبة سابقا 

ويحدد مدخJت ا;داء 
;ھداف المقرر 

.الدراسي  

في بداية السنة يتم 
قبل بدء في عملية 

  .التدريس

يتم أثناء العملية 
التدريسية أثناء 
  .الحصة الصفية

يتم ھذا النوع 
في نھاية العام 

  .الدراسي

  
  
  
  

  الھدف منه
  

التعرف على    
مواطن القوة 

والضعف لدى 
التJميذ  ستخدام 
أساليب تدريسية 

  مناسبة

متابعة الطلبة 
والتعرف 

علٮقدر اتھم 
دى تقدمھم و وم

تزويدھم بتغذية 
  .راجعة

وضع درجات 
نھائية من 

خJلھا نحكم 
على تحصيل 
الطلبة بشكل 

  .نھائي

ا9دوات 
  المستخدمة

يستخدم إختبارات محكية 
  .   المرجع

أو أخرى في بعض 
الحاfت معيارية 

  1.)المرجع

يستخدم اختبارات 
محددة  ةتشخيصي

تمتاز بالصدق 
  .والموضوعية

تستخدم 
رات إختبا

  .محكية المرجع

يستخدم 
  اختبارات 
معيارية 
  2).المرجع
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إن المتتبع لمجاfت التقويم يجدھا عديدة، ومتنوعة خاصة في مجال العملية التربوية التعليمية 
  :وسنقوم بذكر بعض المجاfت منھا

ج في تطويره، وفي تحسين عملية التعلم باعتبار تقويم المنھ يستفاد من نتائج: تقويم المنھج  -1-
  .أن المنھج ھو با;ساس خطة لمساعدة الطJب على التعلم

                                                 
 213ص- 2001- القاھرة  –دار الكتاب الحديث  – القياس والتقويم في التربية والتعليم –قاسم علي الصراف :  1
  .89ص –نفس المرجع السابق  –نبيل عبد الھادي :  2
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ويحتوي تقويم المنھج التربوي على مجموعة من الجوانب منھا أھدافه من حيث ارتباطھا بفلسفة 
. للطJب المجتمع، وا;ھداف العامة للتربية ومدى توازنھا، ووضوحھا وشموليتھا، ومناسبتھا

  1.ومراعاتھا لكافة التغيرات التي تطرأ على طبيعة المعرفة وحياة المجتمع

  : وعند تقويم المنھج f بد أن نأخذ بعين اfعتبار النقاط التالية 
    . المصطلحات التي يركز عليھا المنھج -
     .الترتيب المنطقي للمنھج -
  .كيفية طرح المناھج للموضوعات -
ي طرحه للمادة أو المحتوى للفروق الفردية بين التJميذ، وھذا يكون بطرح مراعاة المنھج ف -

  2.ا;مثلة التي تتناسب وقدراتھم، وامكاناتھم المعرفية
بمدى تحديد نوع ا دارة، و السلوك ا داري  يتعلق التقويم ھنا:  تقويم ا*دارة التربوية  -2-

ھداف التربوية المنشودة، وتقويم الممارسات للمديرين، وقيس مدى فعالية ا دارة في تحقيق ا;
عليھا ا دارة، وغالبا ما يتم  ا دارية، والفنية للمديرين في إطار المسؤوليات والمھام التي تشتمل

التقويم لJدارة باستخدام صحائف التقدير الذاتي للمديرين أو بواسطة تقويم المعلمين أو الطلبة أو 
  3.ومعايير تصمم لھذا الغرض الموجھين التربويين وفق أدوات

وfبد أن يستند ذلك على أسس تقويمية صحيحة خالية من ا;خطاء ممثلة في اfختبارات الصادقة 
الطرق لتعليمھم والحكم على أداء  بوالموضوعية بحيث يمكن تطوير أداء ا;داة في اختبارھا أنس

   4.طلبة مدرستھا بشكل صحيح ودقيق
  
  :تقويم المـعلم -3-

مجاf مھما من مجاfت التقويم التربوي بعد أن تبين ا;ثر الذي يمكن أن ينتج عن جھد المعلم  يمثل
الناجح حيال طJبه، والحقيقة أن المعلم ھو من أبرز القوى المؤثرة في عملية التعليم بصفة خاصة 

  5.، وفي الموقف التعليمي بصفة عامة
على  - حقيقة عمله مع التJميذ، ومدى ما تحقق ويھدف تقويم المعلم إلى مساعديه على الكشف عن 

 .يديه من أھداف وغايات
  .ويبين له سJمة الخطة التربوية التي يعتمدھا في التدريس -
  .يوضح له مدى سJمة المسار الدراسي الذي يقطعه مع التJميذ -
  .جيه وا رشاديكشف له مدى التأثير الذي يتركه في التJميذ، في التعامل، في التدريس، والتو -
  .يبين له مستوى تحكمه في تقنيات التدريس، والمعارف المختلفة -
  6.درجة مسؤوليته في النجاحات وا خفاقات المدرسية هيحدد ل -

  :تقويم وقياس التحصيل المدرسي والحكم عليه -4-

                                                 
  .30ص –مرجع سابق  –مروان أبو حويج :  1
  .96ص –مرجع سابق  –نبيل عبد الھادي :  2
  .نفس المرجع  –مروان أبو حويج :  3
  . 93ص –مرجع سبق ذكره  –نبيل عبد الھادي :  4
  .31ص –مرجع سبق ذكره  –مروان أبو حويج :  5
  ).259- 258(ص ص –مرجع سبق ذكره  –خير الدين ھني :  6
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f له تحديد ا;ھداف التربوية التعليمية المراد تحقيقھا، وھذاJمن ھذا المجال يتم من خ fيتم ا 
خJل بناء اfختبارات بجميع أنواعھا لقياس ذلك، حيث يجب تغطية المحتوى الذي يتناسب مع 

  . ا;ھداف المرجو تحقيقھا، ويجب أن تتمتع ھذه اfختبارات بدرجة صدق عالية
فعلى سبيل المثال لو أردنا قياس مدى استيعاب طلبة الصف الثالث ا;ساسي لموضوع الطرح 

fستJف f يمكن قياسه والحكم عليه اf من خJل إعداد اختبار تحصيلي يمكننا من ذلك بطريقة ا
   1.بطريقة دقيقة وشاملة، وبالتالي يصبح الحكم صحيحا مقابJ للتعميم على مدى استيعاب الطلبة

  
  
  
  

����ا���3 2 ا�����ي وأD .5 W�Cح$�� ا���دود  �
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تقتضيھا طبيعة أي عمل بصفة عامة، وما يتصل بعمليات إن التقويم ھو عملية ضرورية     
  التربية

بصفة خاصة باعتبار أن العمليات التربوية، والتعليمية ھي عمليات إعداد أجيال تسھم في بناء 
مجتمعاتھا، وھذا ھو جوھر ا دارة التعليمية، تلك ھي الصورة المتكاملة التي ينبغي أن تتم بھا 

   2.تي ثمارھا المرجوةا دارة التعليمية حتى تؤ
فعملية التقويم التربوي وا داري ضرورة ملحة لجميع موظفي المؤسسة التربوية، وfبد من توفير 

  . شروط أساسية لھا لتحقيق ھدفھا
فJبد للمدير والموظفين من اfستعداد لھذه العملية ، ومعرفة كل منھا لعوامل التقويم التي يعتمد 

يجب تحديد وتصور جوانب القوة ،  وجوانب الضعف فيما يتعلق عليھا في المؤسسة ، بحيث 
بالمسؤوليات، وبالوظيفة القائمة ، وينبغي توفير الدوافع التي تساعد الموظف على تقييم نفسه وأن 
تحدد له ا;ھداف المساعدة على تحسين مردوده المدرسي، ومساره المھني، وأن يضع المدير 

د يتبعھا الموظف للوصول إلى تحقيق أھدافه، أي وضع خطة ا ستراتيجيات لYساليب التي ق
تنفيذية من خJل أنشطة تشجيع الموظف على إضافة مھاراته الخاصة، وأخيرا عند انتھاء العملية 

،ومجھوداته المبذولة وتزداد ةفJبد من التكامل بين مكافأة الموظف من خJل منحه المر دودي
مؤسسة، وتتحدد العملية في السداسي الثاني من جديد للوصول استحقاقاته على عمله القائم في ال

  .إلى تقييم تربوي وإداري موضوعي في نھاية السنة الدراسية
وفي ا;خير لن يتسنى لرئيس المؤسسة القيام بعملية التقويم على أكملھا إf إذا تمت له القدرة     

ظر، وأن يكون مثاf يقتدى به في على التسيير والتحلي برجاحة العقل وسعة الصدر، وبعد الن
النظام والمواظبة، وا نضباط ، وأن f يسأل غيره بما يلتزم القيام به وأن يكون عادf في معامJته 

حتى يستطيع أن يبعث فيھم الحافز للمزيد  اليومية مع موظفيه، وموضوعيا عند تقييمھم، وتقويمھم
  3.ير نتائجھا من حسن إلى أحسن من بذل الجھود والتفاني في خدمة المؤسسة وتطو
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  :ةتقويم منحه المردودي
نظرا ;ھمية التقويم في مجال المدرسة وما يتضمنه من عملية منظمة لجمع وتحليل المعلومات 
حول البرامج المتعلقة بالمتعلم والمعلم وا دارة والمرافق والوسائل والنشاطات التي تشكل 

م وذلك للتأكد من تحقيق ا;ھداف وإتخاذ القرارات بشأن ھذا بمجموعھا وحدة عملية التعلم والتعلي
  1.البرنامج

التقويم التربوي في المؤسسات التعليمية عملت الوزارة على إصدار مرسوم تنفيذي  ةونظرا ;ھمي
والمتعلق بمنح عJمة لYداء التربوي لموظفي  04/05/1993المؤرخ  في  91/122تحت رقم 

  .على أن تجمع في كل سداسي التعليم والتأطير شھريا،
إحداث منحة تحسين ا;داء التربوي  04/05/91الصادر في  91/122حدد المرسوم التنفيذي 

المرسوم  نأ ركيفية تطبيقه، غي 14/07/91المؤرخ في  614/91ووضح المنشور الوزاري 
  .20إلى  10قام برفع ھذه المنحة من  06/02/93المؤرخ  93/42التنفيذي 

ليبين كيفية تطبيق المرسوم السابق ويجدد  14/07/91الصادر في  614ور الوزاري وجاء المنش
  .مقاييس تحسين ا;داء التربوي

فجاء ليتضمن إحداث منحه لتحسين  04/03/91الصادر في  91/14أما المرسوم التنفيذي رقم 
  .ا;داء التربوي

والمالية لتوضيح كيفية منح ھذه  الصادر من مديرية الوسائل المادية) رقم(وجاء المنشور الوزاري
المنحة النوعية الخاصة بتحسين ا;داء التربوي والتسيير لفائدة موظفي القطاع من خJل المنشور 

وقد حددت ھذه النصوص السابقة معايير لتقييم . 23/02/1993الصادر في  106/127/93رقم 
، والتي يقوم بھا رئيس المؤسسة، منحة ا;داء التربوي لكافة ا;ساتذة وموظفي التأطير ا داري

 f ،وھي تتطلب منه كفاءة وخبرة ومقدرة حتى يكون تقويمه موضوعيا، مبنيا على أسس سليمة
يترك فيھا فجوات لقرارات سلبية، مما يؤدي إلى رضا الجميع حول عملية التقويم، وتثمين النقطة 

  2.المحصل عليھا
  
  

�'#�C ي�����س ا���دود ا���    

من الميادين البكر نسبيا فقد ظل رجال اfقتصاد زمنا طويf J " إقتصاديات التعليم"ان مازال ميد
يفضلون التعليم كعامل أساسي في التنمية اfقتصادية، ولعل ذلك كان راجعا إلى صعوبة قياس 
المردود اfقتصادي من العملية التعليمية بنفس الدقة التي يقاس بھا العائد من عملية صناعية أو 

ومع  تجارية، ورفض كثير من رجال التربية فكرة الربط بين تكوين الشر وبين إنتاج السلع المادية
نھاية الربع ا;ول من القرن العشرين احتل ھذا الموضوع مكان له شأنه في الدراسات التربوية 

ن أجل التنمية اfقتصادية ثم ازدادت العناية بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة اfھتمام بالتخطيط م
  .اfقتصادية واfجتماعية و السياسية والثقافية

فالصلة بين التنمية ا قتصادية وبين التنمية البشرية ليست في حاجة إلى فضل من جJء  والقول 
بأھمية رأس المال البشري ودوره غدا قوf مكررا والدراسات التي تقيس دور رأس المال البشري 

                                                 
  .68ص –مرجع سبق ذكره  –نبيل عبد الھادي :  1
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لدخل القومي غدت شائعة ومعروفة في كثير من البلدان نذكر منھا على في التنمية، وفي زيادة ا
  :سبيل المثال f الحصر

من النمو اfقتصادي الذي حدث في % 21التي بينت أن    DENISONدنيسون دراسات  -
  .يرجع إلى أثر التربية  1957- 1921الوfيات المتحدة بين 

ھذه النتائج فيما يتعلق بالحقبة الواقعة  التي توصلت إلى مثل  SCHULTZ شولتزدراسات   -
  .1957- 1929بين 

 1960-1900عن ا نتاج الزراعي في الوfيات المتحدة بين عام  SOLOW سولودراسات  -
% 10التي بينت أن عوامل رأس المال المادي وتزايد السكان وتزايد منابع الثروة المادية تفسر 

يرجع إلى عوامل متبقية %) 90أي (، وأن ما تبقى فقط من النمو ا قتصادي الذي حدث ھناك 
  .يفسرھا ما ناله العنصر البشري من تربية وإعداد  

AUKRUSTأوكرستدراسات  - حول عوامل زيادة ا نتاج القومي في النرويج بين عام    
  1 .التي توصلت إلى نتائج مماثلة 1955و 1900

  
  
REDDAWAYريداوي دراسات  - حول زيادة إنتاج المعامل في في إنجلترا   سميثو  

التي بينت أن ھذه الزيادة في ا نتاج f تدين إلى  1954وعام  1947الصناعات التحويلية بين عام 
زيادة رأس المال وزيادة اليد العاملة إf بمقدار الربع ، أما ما تبقى فيرجع إلى عوامل التطور 

  لبشرية التقني وما وراءه من إعداد وتدريب وتربية للموارد ا
وھناك العديد من الطرائق التي إستخدمت في قياس عائدات التربية ، وفيما يلي نظرة موجزة عن 

 2 - :بعض منھا 
تعتمد ھذه الطريقة على دراسة وتحليل العJقة بين النشاط التعليمي، : طريقة الترابط البسيط -)1

  : ليوالنشاط اfقتصادي، وتنفيذ الطريقة بأساليب مختلفة أھمھا ماي
تؤسس ھذه الطريقة على قياس العJقة الترابطية بين المستوى التعليمي والنمو  :الترابط الزمني* 

اfقتصادي ومن أشھر الدراسات في ھذا المجال دراسات شولتز لقياس الترابط بين التعليم، والناتج 
  1956- 1900القومي ا جمالي في الوfيات المتحدة اfمريكية في الفترة من 

تقوم ھذه الطريقة على قياس العJقة ا رتباطية بين المستوى : الترابط بين البلدان المختلفة* 
ومن أشھر . التعليمي، والنمو اfقتصادي في مجموعة من الدول المختلفة في فترة زمنية واحدة

 الدراسات في ھذا المجال دراسات ھاريسون ومايبرز لقياس اfرتباط بين المستوى التعليمي
 . ستوى دخل الفرد في عدة دول مختلفةوم
تعتمد ھذه الطريقة على قياس العJقة الترابطية بين النمو في : الترابط بين المؤسسات الصناعية* 

إنتاجية تلك المؤسسات، ونمو إھتمامھا بالتعليم والتدريب والبحث العلمي داخلھا، ويمكن تنفيذھا 
  3 .مؤسسات المختلفةمن خJل الترابط الزمني أو الترابط بين ال

) يالمردود التربو(وتعتبر طريقة دراسة اfرتباطات داخل المجتمع إحدى طرق قياس العائد 
والتي توضح لنا أن ھناك إرتباط حقيقيا وثيقا بين الدخل والتربية في فترة معينة، وعلى الرغم من 
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ار في التربية من ناحية أن ھناك صعوبات متصلة بكيفية تقدير الدخل القومي من ناحية واfستثم
أخرى، فإن ھذه الصعوبات تعتبر ثانوية بالنسبة لضعف تلك الدراسات وتعتبر إزدواجية ا;سباب 

  1.ھي سبب الضعف الرئيسي
  

  :وتعترض تطبيق طريقة الترابط البسيط، بعض المشكJت أھمھا
  .ندرتھا أو لسريتھال اصعوبة الحصول على أرقام الدخل القومي ا جمالي للدول المختلفة، إم -
قد تعطى نتائج غير سليمة أو مضللة نظرا لnختJفات بين الدول أو المؤسسات  وكذا  ختJف  -

النظم والظروف السائدة في الدولة أو المؤسسة الواحدة من فترة زمنية ;خرى، ومن ثم صعوبة 
  . القابلة للمقارنة تإيجاد القرائن أو المؤشرا

  . والنتيجة في العJقة بين نمو التعليم، ونمو الدخل القومي أو الفرديصعوبة تحديد السبب  -
عدم صJحية ھذه الطريقة لقياس مدى إسھام الراحل والمستويات التعليمية المختلفة في النمو  -

  .اfقتصادي
  .تركز ھذه الطريقة على إثبات أھمية التعليم بدرجة أكبر من محاولتھا تقدير عائده -
افة الزمنية حيث يعتبر التعليم من ا;صول المعمرة، ومن ثم يعطي عائدا يستمر لعدة مشكلة المس -

  .سنوات بعد التخرج
ظھرت ھذه الطريقة عقب الحرب العالمية الثانية عندما اكتشف اfقتصاديون  :طريقة الباقي -)2

أخرى متبقية  بل أن ھناك عوامل. أن النمو في الدخل القومي f يعزي إلى عوامل ا نتاج وحدھا
  .تتفاعل معا في عملية التنمية

ومن ثم فقد حاولوا قياس مدى إسھام ھذه العوامل في النمو اfقتصادي، وتوصلوا إلى أن التعليم 
يعد العامل الرئيسي في عملية التنمية باعتباره استثمارا أساسيا في رأس المال البشري، وتعتبر 

وتجرى ھذه الطريقة  2ل متبقي في النمو، ھذه المحاوfت،محاوfت دينسون لقياس أثر التعليم تعام
أو تتكون من حساب الناتج الكلي أو الزيادة في إنتاج مجتمع ما في فترة زمنية محددة ثم حساب 
وقياس المنصرف كلما أمكن من رأس المال والعمل ونصل بعد ذلك إلى النتيجة التي تقول أن 

 3.ف أو المخصص وھو التربيةالزيادة ترجع إلى المنصرف غير المعرو
  :وتوجه لھذه الطريقة إنتقادات عديدة أھمھا

  .صعوبة الحصول على بياناتھا نظرا لندرتھا من ناحية ولسريتھا من ناحية أخرى -
  صعوبة تحديد العوامل ا;خرى بخJف عوامل اfنتاج التي تسھم في عملية التنمية  -

  .ي تلك العملية ومن ثم صعوبة فصلھا لقياس مدى إسھامھا ف
  
صعوبة تحليل العامل التعليمي إلى ا;نواع والمراحل التعليمية المختلفة ، وذلك لقياس مدى إسھام  -

  .كل منھا في الباقي 
  .تھمل ھذه الطريقة اzثار ا جتماعية والثقافية لnنفاق التعليمي  -
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مالية، وكذا تطور ا نتاج يمكن أن يدخل في حسابات الباقي التحسين في نوعية  ا;صول الرأس
  1.نتيجة لعوامل أخرى غير إرتفاع مستوى التعليم

تعني إحتساب ما يحتاجه ا قتصاد القومي من أيدي : طريقة التنبؤ بحاجات الطاقة العاملة   -)3
  2.عاملة ماھرة وفنية متخصصة 

ود من التعليم من تعتمد ھذه الطريقة على حساب المرد:  طريقة العائد المباشر من التعليم -)4
خJل بيان الفرق بين ا ستثمار الذي أنفق في تعليم الفرد في المراحل والمستويات التعليمية 
 fل حياة الفرد العامة في الحاضر والمستقبل ، وJالمختلفة ، وبين الدخل المكتسب والمتوقع خ

ل يتعداھا إلى كلفة الفرصة يشتمل ھذا ا ستثمار التعليمي على التكاليف العامة والخاصة فقط ، ب
البديلة أو الضائعة في التعليم ، أي الدخول التي تم التضحية بھا نتيجة لnستثمار في المجال 

النسبة بين العائد : التعليمي وتفضيله عن البدائل ا ستثمارية ا;خرى ، ويمثل العائد من التعليم 
  .توى تعليمي معين التعليمي والنفقات التي أنفقت من أجل الحصول على مس

ومن ثم فإن معدل العائد ھو ملخص إجمالي للعJقة بين التكاليف والعوائد في مراحل ومستويات 
تعليمية مختلفة ، حيث يمكن من خJله المقارنة بين ھذه المستويات ، من حيث الكلفة والعائد من 

  3.التعليم 
وبين مستوى تربيتھم ، ونحصل على فتتم ھذه الطريقة عن طريق المقارنة بين أرباح ا;فراد 

مردود التربية عن طريق إستخراج نسبة ا;رباح والنفقات ، ويمكن قياس عائدات التربية ضمن 
بين زيادة الدخل القومي وبين الدخل الناجم عن زيادة  -شولتز –ا طار القومي ، فتقارن كما فعل 

  .مخزون التربية لدى الطاقة العاملة 
حاول قياس عائدات  والشود طرائق متعددة للقياس حسب ھذه الطريقة ، فإن وعلى الرغم من وج

التربية منطلقا من الشھادات التي يحصل عليھا ا;فراد محاوf أن يحدد فيما إذا كانت النفقات التي 
إلى أن  والشتنفق عليھا تعد ضربا من ا ستثمار لرأس المال ھدفه أن يؤدي إلى الربح وإنتھى 

ي يحصل عليھا الفرد نتيجة للتربية تتجاوز في جميع ا;حوال النفقات التي تنفق عليه، القيمة الت
دوfرا لدى اللسانس ، و   30753دوfر لدى حامل البكالوريوس، و 21420ويبلغ ھذا التجاوز 

  .دوfرا لدى حامل الدكتوراه 23955دوfر لدى حامل الماجستير، و  28335
اfقتصاديين قياس العائد الناجم عن التركيب النوعي ;فراد المجتمع، أو وقد حاول الكثير من        

التي  1971بمعنى أخر العائد الناجم عن التعليم، ومن أوائل الدراسات في ھذا المجال دراسة شولتز
تبعتھا دراسات متعددة أوضحت أن اfستثمار في ا نسان يؤدي إلى فروق ملحوظة بين دخول 

وغير المتعلمين، وقد عزا شولتز ھذه الفروق إلى التباين في الوضع الصحي العمال المتعلمين 
والتعليمي بين ا;فراد، وقد قدر ھذا ا;خير معدل العائد اfستثماري في التعليم اfبتدائي بنسبة  

أما العائد اfستثماري للتعليم الجامعي والبحث العلمي فقد % 20وفي التعليم الثانوي بنسبة % 35
أن زيادة نوعية العنصر البشري وتطورھا قد تحسنا بصورة   - وقد إستنتج  شولتز%  15قدر ب

  4 .ملحوظة من نوعية العمل كعنصر من عناصر اfنتاج القومي
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  : ويعترض تطبيق طريقة العائد المباشر من التعليم بعض المشكJت
ي ھذا الخل عوامل أخرى التعليم ليس العامل الوحيد الذي يؤثر على دخل الفرد، حيث يؤثر ف -

 .الجنس ونوعية العمل، ومستوى النمو اfقتصادي للدولة: أھمھا
إغفال تأثير القوى والتنظيمات اfجتماعية التي تسعى لnرتفاع بمستوى دخول طبقات أو فئات  -

 . بعينھا بغض النظر عن مستوياتھا التعليمية
كز تلك الطريقة على العائد اfقتصادي المباشر إھمال العوائد غير المباشرة من التعليم، حيث تر -

 .فقط من التعليم
صعوبة إرجاع التفاوت في الدخل المكتسب لYفراد إلى كم التعليم فقط ، بل قد يرجع أيضا إلى  -

 .كيف التعليم؟ أي نوعية التعليم الذي يتلقاه الفرد
 .مار واfستھJكتھمل ھذه الطريقة قياس وتوزيع النفقات التعليمية بين اfستث -
 .تھمل ھذه الطريقة العJقة بين الدخول المكتسبة لYفراد، وبين سياسات اfنتاج والعمالة -
بالرغم من أنه قد ) في سن المعاش(تغفل ھذه الطريقة الدخل المكتسب لYفراد بعد سن التقاعد   -

    1.يكون نتيجة ما حصل عليه الفرد من تعليم
                                    

����D  ا���دود �ح$�D .5 ا�)<�د ا��/Yو�
    ا�����ي

تشكل ا دارة المدرسية للمؤسسة التعليمية باعتبارھا وحدة وظيفية لنظامنا التربوي ا طار     
المJئم  حداث التغيرات العميقة التي شرع فيھا تنفيذا  صJح المدرسة كمؤسسة بيداغوجية  

ة مجموع اfختيارات البيداغوجية وا;نشطة العملية الخاصة التي ينوي وتحدد الجھود المبذول
الفريق التربوي بالمؤسسة تنفيذھا لتحسين نوعية التعليم الممنوح ورفع المردود التربوي ورفع 

 . ا;داء المدرسي وترقية الحياة المدرسية داخل المؤسسة
الميدان وتقوية العJقة بينھم وبين  وتھدف ا صJحات إلى إشراك كل أطراف الفعل التربوي في

. نحو تحقيق ا;ھداف النوعية التي حددھا انطJقا من منظورھم مالمدرسة، واستقطاب مجھودا تھ
 .على ضوء أھداف تربوية وطنية

وھكذا فإن المؤسسة التربوية مدعوة في مستواھا إلى الترجمة الفعلية للمتطلبات الجديدة التي 
  .التربوي يقتضيھا إصJح النظام

  . وضع التلميذ في قلب العمل التربوي: الضرورة ا9ولى 
يجب أن يكون النظام التربوي معدا قدر ا مكان لتلبية إحتياجات التJميذ التكوينية سواء كان ذلك 

  .من منظور فردي أو منظور جماعي 
نوا بذلك محور النظام عندما يتعلق ا;مر بالتربية فإن ا عتبار ا;ول يجب أن يمنح للتJميذ ليكو

  .التربوي
إن التJميذ في التعليم المتوسط والثانوي على وجه الخصوص ، يمرون بفترة عمرية مصيرية  
إنھا ا نتقال من فترة الطفولة إلى فترة البلوغ ، إنھا الفترة التي يوجه فيھا المراھقون والمراھقات 

مرحلة العمر التي تكون فيھا الرغبة أكبر  إحتياجا إلى ا عتراف بھم وتقديرھم ، إنھا بJ شك
  . ثبات الذات با حتكاك بواقع الحياة 
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إننا نJحظ أن ھذه الفترة ھي التي يتزايد فيھا طلب الشباب للمشاركة في حياة المؤسسة التعليمية  
وشروعھم في ممارسة وتحمل مسؤوليات ملموسة تشكل فرصا أولى في تجارب المواطنة 

   .والديمقراطية
إن المقاربة بالكفاءات المعتمدة من طرف نظامنا في بناء المناھج تترجم إنشغال تفضيل منطق تعلم 
محوره التلميذ ، نشاطاته وردود أفعاله تجاه وضعيات مشكل ، بدل منطق تعليم قائم على المعارف 

  .، والمعارف التي يجب تحصيلھا 
ر نوعي ، تتطلب fريب إختيارات بيداغوجية إن ھذه المقاربة ، كديناميكية شاملة  حداث تغيي

وتعليمية مJئمة وكذا عJقة جديدة بين المدرسين والعلم والتعلم ، كما تدعونا إلى إعادة النظر في 
ومن ھنا وحتى تصبح المدرسة محيطا محفزا . تمثJتنا للمحيط التربوي وترتيبات التأطير 

شاورية ، فإنه يجب وضع وتوسيع تصور جديد لتحصيل كفاءات حقيقية ، ووسط بروز مبادرات ت
  1.لتسيير المؤسسات التعليمية با نتقال من إدارة إجراءات إلى إدارة أھداف

كما أن إحداث نظام تقويم تكويني وبيداغوجيا العJج سيسمح للمؤسسة بتمكين أكبر عدد ممكن من 
لميذ قادرا على تخطي ا خفاق ، التJميذ ، f ;قلية منھم بلوغ ا;ھداف المتوخاة ، وجعل كل ت

  .تدارك النقائص والتأخر بفضل عJج بيداغوجي منظم في الوقت المناسب 
إن ھذه البيداغوجيا العJجية والتدعيمية المحدثة على مستوى المؤسسة التعليمية ، تشكل المحور 

التسرب  ا;ساسي في مسار تفعيل مشروع تحسين المردود ، ومنه ا;داة الرئيسية لمحاربة
  .المدرسي 

  تفتح المؤسسة على المحيط :  الضرورة الثانية
ھذا التفكير ذي الطابع ا ستراتيجي يستلزم إنفتاحا مركزا على المحيط بھدف تثمين تطور الطلب 
وحاجيات التربية ، وتقييم أوراقه الرابحة ، وأداءات القطاع ، وتشخيص المضايقات  وfبد أن 

 2 .ه وتكامله في النظام التربوي بكليته تظھر بنيته بكل إنسجام
ولتكون العJقة مع المحيط ذات فعالية يجب أن تندرج ضمن منطق تنظيم ، وتسيير مشاريع 
مشتركة ، لذا يجب أن تعد فضاءات تشاور على المستوى المركزي وخاصة على المستوى المحلي 

.  
حركة الجمعاوية والمنظمات المھنية بسير إن ا ھتمام الذي توليه الجماعات المحلية وھيئاتھا ، ال

ستحدد بشكل كبير مستوى تJئم فعل نظام التربية ، مع الطلب ا جتماعي " المدرسة"
  .والخصوصيات المحلية 

بھذا ا;سلوب يمكن أن تقوم العJقة وتثمن وتستثمر ، وتجد المؤسسة التعليمية إشعاعھا ا جتماعي 
 –سكان  -صحة  –نظافة ( يتناوله ، مشاريع تربوية إجتماعية يتناول ھذا التشاور ، من ضمن ما

  .وتوجيه مدرسي ومھني ...)أنشطة ثقافية ، فنية ، رياضية ، تربية مدنية  –بيئة  –وديمغرافيا 
 . جعل المؤسسة فضاءا تربويا حقيقيا:  الضرورة الثالثة
ك فضاء يكتسب فيه التJميذ مكانا للتعلم وتحصيل المعارف فقط ، بل إنھا كذل* فليست المدرسة

القيم تصقل شخصيتھم وتحدد سلوكاتھم الحالية والمستقبلية ، إن إيصال ھذه القيم f يتم عن طريق 
التعلمات الشكلية المستھدفة من البرامج الدراسية فقط ، وإنما يتم كذلك عن تسيير الحياة المدرسية 

  .ين مختلف الفاعلين وسير المؤسسة التربوية ، وكيفية تنظيم العJقات ب
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 . إشراك مختلف الفاعلين في مشروع التحسين:  الضرورة الرابعة
إن العمل في المشروع يؤدي إلى إعادة تشكيل ا;دوار التقليدية للفاعلين الرئيسيين في الجماعة 
التربوية ، وذلك بإعادة تحديد مھامھم وإشراكھم الفعلي وتحميلھم مسؤولية أكبر  وھكذا يصبح 

س المؤسسة الضامن للمشروع ، ويكون المدرسون العاملون ضمن فرق بيداغوجية مسؤولين رئي
على ا;نشطة الدراسية للتJميذ ونجاحھم ، ويلعب المفتش دور دافع مساعد للمشاريع  تنشيط 
ومتابعة f مراقبة فقط ، أما أولياء التJميذ فيساھمون فعليا عن طريق إشراكھم في الحياة المدرسية 

  1.التشاور مع المدرسين و
  . تحرير المبادرات وتحميل المسؤولية:  الضرورة الخامسة

يتميز نمط تسيير ا دارة المدرسية ا داري والبيداغوجي الحالي بطغيان صJحيات الھياكل 
  .المركزية على حساب المبادرة داخل المؤسسات التعليمية 

لى الفاعلين الرئيسيين للنظام التربوي تؤثر إن ھذه الوضعية التي تميل إلى رفع المسؤولية ع
  .ى سير المؤسسة التعليمية وكذا على مردوديتھا لبالطبع سلبا ع

إن تحرير المبادرات على مختلف مستويات الھيئات المركزية ، الھياكل الوfئية وكذا المؤسسات 
إمكانية وأدوات التعليمية وتوزيع جديد لYدوار وتشجيع ا بتكار وا بداع ستمنح كل طرف 

  .لممارسة مھامه على الوجه ا;كمل بھدف تحسين نوعية وفعالية خدمة التربية 
فإدراج المرونة كمبدأ موجه لعمل المؤسسة ، يمكن من توجيه ا;داء المراد تحقيقه با;خذ بعين 

  .ا عتبار ا مكانيات النوعية للمؤسسة وكذا موارد محيطھا ونقائصه
  حديث طرق تسيير وتنظيم المدرسة ت:  الضرورة السادسة

إن تفتح نظامنا التربوي على الحداثة يتحقق عن طريق إدراج التكنولوجيات الحديثة لnعJم 
وا تصال في عملية التعليم والتعلم ، التكوين ، التسيير والتقويم ، وكذا إدخال أساليب جديدة لتسيير 

ي المساعد على خلق جو الثقة والتبادل المؤسسة ، وعلى وجه التحديد المناجمانت التساھم
  2 .الضروري  نبعاث حياة المؤسسة 

إن ھذا ا;سلوب في التسيير القائم أساسا على تفعيل وتنشيط الموارد البشرية ، وعقلنة إستعمال 
الوسائل وضرورة الحصول على النتائج ، سيسمح لكل مؤسسة بتكييف التوجيھات الوطنية مع 

اء ھوية خاصة ، وتحسين ا تصال وتطوير التشاور داخل الجماعة التربوية محيطھا الخاص ، وبن
  3، إحداث ديناميكية جماعية قائمة على التفكير البيداغوجي محققة بذلك ذاتھا كمؤسسة

  -:يشكل بذلك  –مركز تنفيذ إصJح نظام التربية  –إن مشروع التحسين  -
  .توجھا جديدا لتسيير الھيئة المدرسية 

 .يھدف إلى تشخيص الفعل التربوي في إطار مرجعية وطنية أسلوبا 
إقامة عJقة ناجعة مع المحيط والبحث الجماعي عن الحلول قائم على تحليل شروط النجاح 

 .والصعوبات المدرسية 
 .أداة قيادة في خدمة نجاعة بيداغوجية وتربوية أكبر ، وتكافؤ حقيقي للفرص بين التJميذ

                                                 
  .02ص - مرجع سابق –المبادئ المنظمة لمشروع المؤسسة  –وزارة التربية الوطنية :  1
 
  .02ص - مرجع سابق –المبادئ المنظمة لمشروع المؤسسة  –وزارة التربية الوطنية :  2

من ھي وجه ا;مة ، ومركز إشعاعھا ومشتلة نباتھا ، وذلك بما تمتلكه من وسائل شتى تجعلھا قادرة على الحفاظ على كينونة ا;مة وديمومتھا  المدرسة* 
 .خJل تفجر كوامنھا 
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  اغة التوجيھات وا9ھداف صي:  الضرورة السابعة
fبد من تذكير ، تسوية وتحديد السياسة العامة : السياسة العامة على المدى البعيد  -

للمصلحة  مھامھا ، ھويتھا ، وتوجيھاتھا الكبرى ، يعني ذلك ا طار العام لمشروع 
  .التحسين 

  :بعبارة أخرى ، يحسن إعادة النظر في أجوبة ا;سئلة التالية   -
 يات مصلحتنا ؟ماھي ھو -
 كيف نتوقع بالنظر إلى المخطط الوطني أو الجھوي ؟ -
  ماھي الطرائق أو ا تجاھات بعيدة المدى التي إتخذناھا؟ -

يجب على السياسة العامة للمصلحة أن تأخذ با عتبار أھم التحديات للسنوات المقبلة في عالم 
المدرسي، الكفاءات المراد تطويرھا   مثJ تحسين المردود الداخلي والخارجي للنظام( التربية 

لتلبية ا حتياجات والمطالب ا جتماعية ، تطوير ا بداعية والبحث ، عصرنة التسيير وأجھزة 
  .ا عJم 

التحديد بوضوح أھداف المشروع المنسجم يقتضي :إختيارات بين ا.فاق المستقبلية المتعددة  -
اق المستقبلية والحكم عليھا بأنھا مفيدة على مستوى مسبقا وضع إختيارات حقيقية بين مختلف ا;ف

  1.المصلحة ، الوحدات أو التسيير 
وعند اللجوء  قتناء إقتراحات مبررة أو توجيھات مستحبة على المدى القصير على مختلف 

  :وحدات المصلحة فإن ھذا ا قتناء يجب أن يكون مصحوبا 
يقة لتحقيق إخضاع لنظام تسلسلي حسب ھذه من جھة توضيح المقاييس ومن جھة أخرى طريقة دق

 .المقاييس 
 . دراسة مختلف السيناريوھات الممكنة 

 .يعني التحقيق من مدى مJءمة كل سيناريو  –تحليل الوجاھة  -
 2 .إختيارات وتقنية السيناريوھات 

  
  تحسين ظروف التمدرس 

المميزات ا;ساسية  -
وضعية  –الحالية 

المصلحة في ھذا 
  الموضوع  

  .إخفاق مدرسي مرتفع  -
 .تسرب كبير قبل نھاية التمدرس ا جباري ، خاصة لدى الفتيات  -
  .عدم التمدرس في بعض المناطق -

  .ضمان التمدرس ا جباري -  أھداف التحسين  -
 .تحسين النتائج المدرسية وتقليص نسبة التسرب  -
  . دعم التعلمات القاعدية بما في ذلك اللغات ا;جنبية -

    

                                                 
 ).13-11(ص ص–مرجع سابق   - مشروع المصلحة المرفقي –الوطنية وزارة التربية :  1
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 العمل كيفيات -
  الممكنة 

  
  

  
  

  .دراسة الخريطة المدرسية  -
 .إعداد وتنفيذ مخطط التكوين أثناء الخدمة للمعلمين ومديري المدارس  -
 .تنمية المطاعم المدرسية  -منح سكنات للمدرسين  -
 .تدعيم تجھيزات المدارس –تنمية المكتبات المدرسية  -
  .تنفيذ إجراءات تحفيزية لتحسين نوعية التأطير  -

القادة  القادة أو -
المساعدون المحتملون 

  .لھذه العمليات 

  .المدير ومساعدوه  -
  .المفتشون  -

    
مشاركون معنيون  -

  آخرون 
 .المدرسون ومديرو المدارس -
 جمعية أولياء التJميذ  -

  .رئيس البلدية  -
الوسائل والشروط  -

  .الضرورية 
  

  

 .تنصيب مجموعات عمل مع تحديد عدد أيام أو أشھرالعمل  -
  .يات جمع المعط -
  .البحث عن موارد جديدة ووضع إجراءات التنفيذ لھذه الموارد -

مؤشرات التقدم  -
  .ومؤشرات النتائج 

التسرب  –مشاركة ا ناث  –المتمدرسين  -مؤشرات إحصائية ل -
 )ا متحانات  –الترقية من مستوى إلى أخر ( نسبة النجاح -المدرسي

  . غياب التJميذ والمعلمين  -
 لتحقيق اzجال الممكنة ا-

  
1.ثJث سنوات   -                               

        
  

  
  
  

  تحسين وظيفة ا*تصال الخارجي
  المميزات ا;ساسية  -
  حالة وضعية المؤسسة في ھذا الموضوع  -

صورة المدرسة لدى السلطات العمومية وأولياء  -
التJميذ العاملين في المنظومة التربوية أنفسھم ھي 

ي تنتسب إلى ظواھر ا شاعة ، صورة سلبية وھ
وتؤثر ھذه الصورة سلبا على نوعية المستخدمين 

  .وعلى معنوياتھم وحوافزھم وحوافز التJميذ
  تعديل الصعوبة السلبية أو  -  .أھداف التحسين  -

  تحسين فعالية المؤسسة وا عJن عند ذلك  -
  . إعداد وتنفيذ مخطط إتصال -  .كيفيات العمل الممكنة  -

                                                 
 .34ص –مرجع سبق ذكره  –مشروع المصلحة المرفقي  –وزارة التربية :  1
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  .مجموع مسؤولي العمليات : القائد المساعد  -  مشاركون معنيون أخرون -

  .الصحافة ووسائل ا تصال ا;خرى  -  .الوسائل والشروط الضرورية  -
  .خJيا البحث البيداغوجي والتقويم  -

توظيف مختصين في ا تصال أو القيام بتكوين  -  
  .إضافي 

  .مجموعة عمل : إجراءات المشاركة  -

  .ويل المجJت المتخصصة تم -  
  .متابعة البرامج  -  .مؤشرات التقدم ومؤشرات النتائج  -

  .مؤشرات المردودية  -
  .التحقيقات وسبر ا;راء -

  1سنتان  -  .اzجال الممكنة التحقيق  -
  
 
 
 
 
 
 
 
 

�	
 ا�U�� 
  

وفي ما يمكن إستخJصه من ھذا الفصل ھو أن مفھوم المردود التربوي واسع ا ستعمال    
مجاfت عديدة للتعبير عن إنتاج أو حصيلة أو جھد أو عمل ما قام به فرد أو مؤسسة ، وفي 
المدرسة يشير إلى حصيلة التعليم ومخرجاته من حيث بلوغ ا;ھداف التربوية سلبا أم إيجابا  ومن 

عدfت جانب النجاح أو ا خفاق اللذين تتعدد مظاھرھما من النتائج المدرسية المعبر عنھا بالم
  .والنتائج النھائية 

وكما fحظنا في ھذا الفصل فالمردود التربوي له مدخJته ، ومخرجاته وعوامله المرتبطة     
والمتفاعلة مع بعضھا ، فالصفات التربوية  التي يتصف بھا كل من المدير والمعلم والتلميذ 

صر جميعھا لھا تأثير سواء وا دارة المدرسية وأدوارھم ، وكل ما يتعلق بھم من متغيرات وعنا
كان مباشرا أو غير مباشر  على المردود التربوي، وفوق ذلك رأينا كيف أن للمردود التربوي 

  .دورا ووظيفة إقتصادية ھامة بإعتباره أفضل إستثمار للرأس المال البشري
، فأصبح يحكم وقد تطرقنا إلى التقويم والمردود التربوي بإعتباره يشمل مجاfت النظام التربوي    

على الخبرات ، وأساليب التعلم ، ووسائل التدريس ، ونتائج التحصيل الدراسي ، ويتم ذلك بواسطة 
أدوات القياس التي تكون في شكل إختبارات وإمتحانات تنظم عند نھاية كل فصل دراسي ، أو 

                                                 
  .35ص –كره مرجع سبق ذ –مشروع المصلحة المرفقي  –وزارة التربية الوطنية :  1



                                                                 ا�
	� ا�ــ�ا��
 ��� ا���دود  وا�دارة ا���ر�� ��ود ا����

  ا��ــ���ي

 238

منھا التلميذ ، مرحلة تعليمية معينة ، وغرض التقويم التربوي ھو تشخيص المشكJت التي يعاني 
والتقويم يشمل المنھج ، وا دارة التربوية ، أي قياس مدى فعاليتھا في تحقيق ا;ھداف التربوية 
المنشودة ، وتقويم المعلم ويشمل جھد المعلم الناجح حيال تJميذه ، ويھدف تقويمه إلى الكشف عن 

وتقويم التحصيل والحكم  حقيقة عمله مع التJميذ ومدى ما تحقق على يديه من أھداف وغايات 
عليه والذي يتم من خJله تحديد ا;ھداف التربوية والتعليمية المراد تحقيقھا ، وتقويم منحة 

وطرق  م وتثمين النقطة المحصل عليھاالمردودية التي تؤدي إلى رضا الجميع حول عملية التقوي
تضيھا طبيعة أي عمل بصفة قياس التقويم كثيرة ومتنوعة ، وبالتالي فعملية التقويم ضرورة تق

عامة ، وما يتصل بعمليات التربية بصفة خاصة ، وذلك لتحسين المردود من خJل الجھود 
  .المبذولة في ذلك 

  
وتحدد ھذه الجھود مجموع ا ختيارات البيداغوجية ، وا;نشطة العملية الخاصة التي ينوي   

يم ، ورفع مستوى المردود ورفع ا;داء الفريق التربوي بالمؤسسة تنفيذھا لتحسين نوعية التعل
  .المدرسي وترقية الحياة المدرسية داخل المدرسة 

  
وتأسيسا على ذلك فالمردود التربوي للمدرسة الثانوية الجزائرية محكوم عليه أن يتحسن كميا     

ترمة ونوعيا ، فإن ھو بلغ مرحلة القدرة على إشباع الحاجات الوطنية ، وامتJك قدرة تنافسية مح
تضمن للمدرسة دورا رياديا في المجتمع ، وھو ھدف f يجب إf أن يجد نصيبه من التوفيق وھذه 
مسؤولية حضارية ذات أولوية ، ومن أوكد الواجبات الوطنية ;نه f مجال للفشل لما في ذلك من 

  .تبعات ليست فقط على المجھود التنموي بل وعلى السيادة الوطنية نفسھا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 ا�
	� ا�ــ�ا��
 ��� ا���دود  وا�دارة ا���ر�� ��ود ا����

  ا��ــ���ي

 239

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 ا�
	� ا�ــ�ا��
 ��� ا���دود  وا�دارة ا���ر�� ��ود ا����

  ا��ــ���ي

 240

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

 �D<ـــــــــــــــــــــــــــ��
 Bـــــ�� ا��را�.  :أو	ح� ا�

��!�C :  .ط ا���ر�� ا�!+ــ/



                                                                 ا�
	� ا�ــ�ا��
 ��� ا���دود  وا�دارة ا���ر�� ��ود ا����

  ا��ــ���ي

 241

�"��C:-   ي���� ا���%ـــــ�P ا�
 � وا�/�ا#\   -:را�����)��ا��'�ه\ ا�

   ا��را��
�$#�� ا��$�ب ا��ــ�ر�.   -:
�
ــ�ق ا -:��د�� ��را�.   ا�

�	
��Uـــــــــــــــــــــــ ا�. 
       

 

  يدـــتمھ
بالجوانب ذات العJقة بإشكالية الدراسة من الوجھة الميدانية في محاولة يعنى ھذا الفصل       

للوقوف على حدود العJقة التأثيرية بين ا دارة المدرسية والمردود التربوي لمدرسة التعليم 
  .الثانوي 

تالي فيجب على مدير المدرسة أن يركز على ما ھو إنساني ، ويدعم ا نسانية ، وأن يجعل وبال    
من المدرسة مكان مJئم للتلميذ والمعلم ، ولنجاح العملية التعليمية ، ويجب أن يكون المعلم عالما 

ه ، في مادته العلمية وله قدرات في نقل المعلومات بصورة مبسطة ومفھومة والتجاوب مع تJميذ
وبالتالي يكون محفزا لھم لزيادة التحصيل ، زيادة إلى دروس ا ستدراك والدعم التي تعتبر من 

  .العمليات التربوية التي f غنى عنھا لتحسين مستوى التعليم ، والتقليل من ظاھرة ا خفاق
ت فا ھتمام بتلك الدروس يؤدي إلى تقليص الرسوب ونسبة ا عادة وخاصة في السنوا       

وينتھي بخJصة ) ا ستدراك والدعم(النھائية وبالتالي على المدير أن يقوم بتقسيم ھاتين العمليتين 
  .يبرز فيھا مدى فعالية ھذه الحصص ومردوديتھا ودورھا في تحسين التعليم 

كما يجب أن يتواءم المنھج الدراسي مع ا;ھداف ا جتماعية ، وأن تتوافق البرامج الدراسية مع 
التJميذ ، وأن تكون المدرسة الفضاء المناسب لتحقيق مردود تربوي جيد ، تتوافق  قدرات

مواصفاته مع متطلبات سوق العمل ، وھذا كله f يتحقق إf بتظافر الجھود كما ذكرنا سابقا بين 
وھذا ما سنتطرق إليه من خJل ھذا الفصل الذي .ا داريين والموجھين التربويين والمعلم والتJميذ 

سيبرز دور ا دارة في تحسين التحصيل من خJل تحقيق ا نضباط وتوفير التوجيه المناسب 
 .للتJميذ وذلك للتقليل من التسرب وا خفاق اللذان يعتبران كمظھران سلبيان للمردود التربوي 
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 ا��ح	�� ا���ر�.: أو)
ستعمال ليس من قبل علماء النفس إن مفھوم التحصيل أو ا نجاز من المفاھيم الكثيرة ا        

وحدھم وإنما من قبل غيرھم من الباحثين أيضا ، وفي مختلف التخصصات و الميادين  ولذلك فإن 
محاولة  تحديد طبيعته كثيرا ماتكون مصدر إثارة للبعض من التناقضات وا ختJفات مابين 

سواء . عليھا بعد القيام بنشاط معين  العلماء ، فقد يعني بالنسبة للبعض النتيجة أو النتائج المحصل
أكان ھذا النشاط فكريا أو غير فكري ، وغالبا ما يكون ھذا المعنى منطويا على معنى أخر ھو 

وعلى ھذا فإن التحصيل يدل مصطلحه على ما يكتسبه الشخص من مھارات . النجاح أو التفوق 
 1.فكرية في مجال معين نتيجة قيامه بأنشطة معينة 

 
قد يجد عامل أخر با ظافة  للتحصيل و التنافس عامل أخر يحول دون تكافؤ فرص حقيقية         

ذلك العامل ھو إختJف نسبة الذكاء والتفاوت في ا ستعدادات ، والقدرات الخاصة  ومھما يكن من 
نافس أمر فإنه يمكن القول بأنه إذا وجدت إختJفات مقبولة بين المتنافسين ، فإن ذلك قد يثير الت

أما إذا وجدت إختJفات كبيرة جدا ھنا أو ھناك فإن ا;قل حظا قد يشعر بالنقص الشديد . ويستحثه 
ويمكن أن تعزي بعض حاfت . الذي قد يدفعه إلى الكف كلية عن المحاولة والتسليم مما تھيأ له 

ون أنفسھم غير الفشل في التعليم أو تركه نھائيا إلى مثل ھذا النوع من النقص  فمثل ھؤfء يجد
أنداد للتنافس مع التJميذ ا;فضل حظا في المدرسة ، وبعبارة أخرى يجدون أن الفرصة قد سدت 

  أمامھم وقد يذھب ھؤfء التJميذ في تبرير قرارھم بترك المدرسة 
ويتعللون بمختلف ا;عذار لذلك ويجب أن يسعى المعلمون والمشرفون على المدرسة المشكJت 

م تكافؤ الفرص أمام المتنافسين ويتخذوا الوسائل الكفيلة للتغلب عليھا بكل طريقة التي سببھا عد
 2.ممكنة ، وأن تشمل ھذه الجھود كل مجاfت الحياة المدرسية

 
  
  
 
 
 

  مفھوم التحصيل المدرسي
  -:ھو لفظ يدل على

  .تحقيق ھدف يتطلب قدرا من الجھد  -
 .ما درجة النجاح المحصل عليھا في أداء معين كحل مشكل -
 .نتيجة نشاط فكري أو جسمي تم تحديده وفقا لمعطيات شخصية أو موضوعية -

دfلhة مباشhرة علhى النجhاح ا;كhاديمي ، وھhو ا;مhر الhذي يمكhن  –التحصيل  -وقد يدل مصطلح
إسhhتنتاجه مhhن خJhhل ا طJhhع علhhى كhhم ھائhhل مhhن التعhhاريف يمكhhن أن نشhhير إلhhى واحhhد منھhhا ھhhو 

بhhأن ا نجhhاز ھhhو ا;داء النhhاجح أو المتميhhز ، فhhي مواضhhع أو  "والhhذي يhhرى فيhhه  ھJJاوز تعريJJف

                                                 
  .325ص  - 2004 –الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعية  – نطق التحفيز المختلفة وع<قتھا بالتحصيل المدرسي –موfي بودخيلي محمد :  1
  ).90-89(ص ص   -2000 –ا سكندرية  –دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  – علم ا*جتماع بين التأليف والتدريس –فايز مراد دندش :  2
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ميhادين أو دراسhhات خاصhhة ، والنhhاتج عhhادة المھhارة والعمhhل الجhhاد المصhhحوبين با ھتمhhام  وھhhو 
  1" .الذي كثيرا مايختصر في شكل عJمات أونقط ، أو درجات ، أو مJحظات وصفية

يل الدراسي نتيجhة لnھتمhام الhذي حظhي بhه ومن ھنا نقول أنھا ظھرت عدة تعاريف للتحص      
  :  التعاريفمن قبل علماء النفس ومن ھذه 

بأنhhه مسhhتوى محhhدد مhhن ا نجhhاز أو :  "1971"قJJاموس علJJم الJJنفس  تعريhhف فhhيلقhhد ورد لhhه 
الكفhhhاءة أو ا;داء فhhhي العمhhhل المدرسhhhي أو ا;كhhhاديمي يجhhhرى مhhhن قبhhhل المدرسhhhين أو بواسhhhطة 

  .ا ختبارات المقننة 
أنه مدى إستيعاب التJميذ لما تعلموه مhن خبhرات " فيرى  "1971"ص<ح الدين ع<مأما        

معينhhة فhhي مhhادة دراسhhية مقhhررة  وتقhhاس بالhhدرجات التhhي يحصhhل عليھhhا التلميhhذ فhhي ا ختبhhارات 
  ".التحصيلية 

  2" .أداء الطالب لعمل ما من ناحية الكم أو الكيف" بأنه  فيعرفه ويستنرأما        

ھhhو مقhhدار مhhا يحصhhل عليhhه الطالhhب مhhن معلومhhات أو "  حسJJن شJJحاتهالتحصhhيل كمhhا يhhراه و 
معارف أو مھارات ، معبرا عنھا بدرجات في ا ختبار المعد بشكل يمكن معه قياس المسhتويات 

  3".المحددة 
مجموعhة المعhارف والمھhارات المتحصhل عليھhا  والتhي " بأنه  ويعرف التحصيل الدراسي      

ھا خJل المواد الدراسية ، والتي عادة تhدل عليھhا درجhات ا ختبhار أو الhدرجات التhي تم تطوير
  ."يخصصھا المعلمون أو با ثنين معا

كhhل مhhا يكتسhhبه التJميhhذ مhhن معhhارف ومھhhارات وإتجاھhhات وميhhول وقhhيم " بأنhhه  ويعJJرف       
فhhي الكتhhب وأسhhاليب تفكيروقhhدرات علhhى حhhل المشhhكJت نتيجhhة لدراسhhة مhhاھو مقhhرر علhhيھم 

ويتميhز ا ختبhار بالصhدق والثبhات . المدرسية ، ويمكن قياسه با ختبارات التي يعدھا المعلمون 
  4 ".والموضوعية 

مستوى محدد من ا نجhاز أو براعhة فhي العمhل المدرسhي يقhاس مhن  "بأنه  جابلن ويعرفه       
  "قبل المعلمين ، أو با ختبارات المقررة 

بأنhhه إنجhhاز أو براعhhة فhhي ا;داء فhhي مھhhارة مhhا ، أو فhhي مجموعhhة مhhن "  فعرفhhهكJJود أمhhا       
  5 ".المعارف 

  :التعريف ا*جرائي
ونقصد بالتحصيل الدراسي فhي بحثنhا ھhذا مhدى تفhوق التلميhذ مhن الناحيhة الدراسhية عhن طريhق 
. الحصول في ا ختبارات النھائية على تقديرات مرتفعhة نسhبيا فhي مختلhف المhواد التhي يدرسhھا

ويعد المعدل الذي يحصل عليه بعد ا ختبhار بمثابhة مقيhاس كمhي دقيhق ، يمكننhا مhن قيhاس مhدى 
تحصيله الدراسي وھو معدل الدرجات النھائية لجميع ا ختبارات التي قhام بھhا التلميhذ مhن بدايhة 

  6.السنة إلى نھايتھا نجاحا ورسوبا 
                                                 

  .)326 - 325(ص ص   –ق ابنفس المرجع الس  - موfي بودخيلي :  1
  ).86- 85(ص ص  - 2006 - ا سكندرية –دار المعرفة الجامعية   -  التنشئة ا*جتماعية و التأخر الدراسي –رشاد صالح دمنھوري  :2 
  .89ص  - 2003 - القاھرة –نية الدار المصرية اللبنا – معجم المصطلحات التربوية والنفسية –حسن شحاته وأخرون :  3
  ).89- 88(ص ص  -نفس المرجع السابق –حسن شحاته وأخرون :  4
     –  .http// www. Balagh.com./youth/8 eroo 351.htm –نقJ عن الموقع  – التحصيل الدراسي......قضية مدرسة وبيت ومجتمع  –بسماء أدم :  5

  .17/12/2006بتاريخ 
جامعة  -مذكرة ماجستير –معھد علم النفس وعلوم التربية  – انة ا*جتماعية للتلميذ في جماعة القسم وع<قتھا بالتحصيل الدراسيالمك –ناصر ميزاب :   6

  .1988 –الجزائر 
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  المفاھيم المرتبطة بالتحصيل الدراسي
  

بما أنه يشير إلى المستوى ا;كاديمي الذي يحرزه الطالب فhي مhادة دراسhية معينhة بعhد تطبيhق        
ا حتبار عليhه، والھhدف مhن ا ختبhار التحصhيلي فhي ھhذه الحالhة ھhو قيhاس مhدى إسhتيعاب الطالhب 

ه ونقصhد بالمعرفhة مhا يملكh. للمعرفة والفھhم والمھhارات المتعلقhة بالمhادة الدراسhية فhي وقhت معhين 
والفھم يتضمن القhدرة علhى التعبيhر عhن المعرفhة بطhرق عديhدة  والمھhارات . الطالب من معلومات 

ھي معرفة عمل الشيء ، وھنhاك عhدد مhن المفhاھيم التhي تhرتبط بمفھhوم التحصhيل الدراسhي ويجhب 
  : فھمھا و إستيعابھا ومن ھذه المفاھيم 

  
داة تقييمية من قبل كhل مhن المhدرس والطالhب وھوإجراء منظم لفحص الطالب ، ويعتبر أ -:ا*ختبار 

  .، ويكون ا ختبار موضوعيا أو مقاليا ، شفويا أو تحريريا أو عمليا 
ويكhون . لجمع المعلومات عن الطالب أو المدرس ، أو ا ثنين معا  وھو أي إجراء يستخدم  -:التقييم

  .موضوعيا ، أو عن طريق المJحظة ، أو أداءا
  .وھو إجراء تقييمي يوضع من قبل المدرس  ستخدامه في فحص طJبه - : ا*متحان المدرسي

وھhhو إجhhراء تقييمhhي مصhhمم كإختبhhار  جرائhhه تحhhت نفhhس الظhhروف فhhي كhhل مhhرة  -:ا*ختبJJار المقJJنن
  .يستخدم وبنفس البنود ونفس ا جراءات لكل من يأخذ ا ختبار

ية ، ومhhن أھhhم أنواعhhه إختبhhار ھhhو ا ختبhhار الhhذي يصhhحح بطريقhhة موضhhوع -:ا*ختبJJار الموضJJوعي 
  .ا ختيار من متعدد 

وھhhو ا ختبhhار الhhذي يتطلhhب مhhن المفحhhوص التعامhhل مhhع المhhواد أو ا;دوات مhhن أجhhل  -:إختبJJار ا9داء
  .الوصول إلى ھدف معين 

ھhhو ا ختبhhار الhhذي تقhhارن درجاتhhه مhhع درجhhات الطلبhhة الhhذين يشhhكلون  -:إختبJJار معيJJاري المرجJJع  
  .مجموعة معيارية

  1.ھو ا ختبار الذي تقارن درجاته على مستوى إتقان معلن مسبقا -:إختبار محكي المرجع 
  
 

  : عوامل التحصيل الدراسي
إن القول بأن التحصيل الدراسي ھو أبعد من أن يكون نتاج عامل واحد فقhط ، ومھمhا كانhت           

، والسhبب فhي ذلhك يرجhع إلhى أن قيمته ، ھhو قhول تhدين بhه غالبيhة علمhاء الhنفس ، إن لhم نقhل كلھhم 

                                                 
  ).211- 210(ص ص  - مرجع سبق ذكره –قاسم علي الصراف :  1
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ھؤfء العلماء مقتنعون تمام ا قتناع  بأن أداء الشخص ، وفhي أي ميhدان كhان مرھhون دائمhا بجملhة 
وھhذا يعنhي أن ا;داء المدرسhي كغيhره مhن ا;داءات ، يجhب أن ينظhر إليhه ، . من العوامل المختلفة 

. البحhوث التhي أجريhت فhي ھhذا المجhال وبا عتماد على مختلhف النتhائج التhي أسhفرت عنھhا مجمhل 
  1.على أنه حصيلة تفاعل عدد غير قليل من العوامل الداخلية منھا والخارجية

 
وھhي التhي تhرتبط بالشhخص أي موضوعية تتعلق بالموضhوع المhراد تحصhيله ، وأخhرى ذاتيhة      

  .الذي يرغب التحصيل 
fالعوامل الموضوعية والخارجية -أو :  

1- JJة الكليJJةالطريقJJن :  ة والجزئيhhن مhhرى ، ولكhhى ا;خhhريقتين علhhدى الطhhي إحhhاء فhhف العلمhhإختل
المعروف أن لكل طريقة محاسنھا ، ومساوؤھا ، ولكن تفضل الطريقة الكلية إذا كانت غيhر 

  .مجزأة ، أما الطريقة الجزئية فيفضل إستخدامھا في حالة تعدد أجزاء المادة أو صعوبتھا 
لمhhا كانhhت المhhادة مرتبhhة منطقيhhا ، ومترابطhhة ا;جhhزاء واضhhحة ك  :نJJوع المJJادة ومJJدى تنظيمھJJا -2

 .المعنى ، سھل حفظھا ومراجعتھا 
وھhhي محاولhhة إسhhترجاع المعلومhhات أثنhhاء الحفhhظ ممhhا يسhhاعد علhhى تثبيhhت : التسJJميع الJJذاتي -3

 .المعلومات والقدرة على إستدعائھا 
يhه أفضhل مhن التحصhيل ثبhت أن التحصhيل الhذي يقتhرن با رشhاد والتوج:  التوجيه وا*رشJاد -4

 2.بدونھما حيث أن المحصل يستطيع أن يعي أھمية المراد تحصيله 
يتأثر التحصيل الدراسي للتلميذ نظرا لما يعانيه مhن مhرض مhزمن أو مhن  : العوامل الجسمية -5

 :وھي . إعاقة سمعية أو بصرية 
  ذ ؟كيف يمكن لھذه ا;مراض أن تؤثر على تحصيل التلمي : ا9مراض الدورية -1

وھhذا . إن الجواب ھhو أن ھhذه ا;مhراض قhد تكhون السhبب فhي غياباتhه المتكhررة عhن المدرسhة 
وحتhhى فhhي . يhhؤدي دون شhhك إلhhى تكhhون العديhhد مhhن الفجhhوات فhhي معارفhhه ومعلوماتhhه المدرسhhية 

الحاfت التي f يمنع فيھا المرض التلميذ من متابعة دراسته بصفة عادية  ، فإننا كثيرا مhا نجhده 
عجز عن إستثمار الوقت الذي يقضيه في الصhف الدراسhي ا سhتثمار ا;مثhل ، وذلhم بسhبب  وقد

. عجزه عن التركيز في الhبعض أو الكثيhر مhن ا;حيhان ، او بكثhرة مhا ينتابhه مhن أحJhم اليقضhة 
وبالتالي إذا إختل عضو من النسhق . والحال ھذه ھي حال من يعاني من مرض دوري أو مزمن 

  .كامله ، أي العجز عن ا نجاز الجيد و ضعف التحصيل إختل البناء ب
 

فالذي يعاني من مشاكل سمعية f بد وان تعترض مشواره الدراسhي الكثيhر مhن  : ا*عاقة السمعية -2
المشاكل المختلفة ، فھو الذي ينعت بالكسول تارة  بسhبب قلhة إنتباھhه ، أو إنعhدام تركيhزه أو ضhعف 

وقد يوصف بالبJھة ;نه يبدو وكأنه f يفھم مايقال لhه أومhا يhراد منhه  .إھتمامه حول أمور الدراسة 
  .ونتيجة كل ھذه السلوكات السلبية ھي التحصيل المدرسي الضعيف . 
إن إكتشاف ھذه ا عاقة أيسر دون شك ، بالنسhبة للمعلhم ، مhن إكتشhاف ا عاقhة :  ا*عاقة البصرية -3

مhا ھhو مكتhوب علhى السhبورة ھhو طفhل f يبصhر جيhدا دون السمعية ، فالطفل الذي f يسhتطيع نقhل 
والتلميذ الذي يدقق النظر أو يغضي عينيه ، أو يقطب جبينه او يبدو غير منتبه قhد يكhون . أدنى شك 

                                                 
  .329ص  –مرجع سبق ذكره  –موfي بودخيلي :  1
  .87ص  –سبق ذكره مرجع  –رشاد صالح دمنھوري  2
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والموقhع الhذي يحتلhه المعلhم يجعhل منhه المسhؤول عhن أي إعاقhة . مصابا بإعاقة بصرية ھhو ا;خhر 
، كمhhا يجعhhل منhhه أول المسhhؤولين عhhن تخلhhف ھhhذا ا;خيhhر فhhي  بصhhرية قhhد يكhhون التلميhhذ يعhhاني منھhhا

  1.الميدان التحصيلي 
الشhhخص الhhذي تحركhhه حاجاتhhه و أھدافhhه فhhي إتجhhاه القيhhام بسhhلوك معhhين  " المحفhhز ھhhو:  التحفيJJز -4

ويمكن التأكيد على أن القوة الموجھة للسلوك التحصيلي للتلميذ أو الطالhب ، أو لغيرھمhا مhن طhالبي 
   2".، ھي مادرج على تسميتھا البعض من العلماء بدافع ا نجازالمعرفة 

و تشير الدافعية إلى حال داخلية في الفرد تستثير سلوكه وتعمل على إستمرار ھذا السلوك وتوجيھhه  
  .نحو تحقيق ھدف معين 

        
 

فhي كhل موقhف الحاجة إلى ا نجاز دافعا أساسhيا مhن دوافhع السhلوك ، يوجhد "  ماكي<ند "وقد إعتبر
يتسhhم بالمنافسhhة للوصhhول إلhhى مسhhتوى معhhين مhhن ا جhhادة ، وعhhادة مhhا يكhhون ھhhذا المسhhتوى نتيجhhة 
لمقارنة جھوده بجھود ا;خرين ، أو نتيجة لطموح الشخص نفسhه ، وتشhبع ھhذه الحاجhة عhن طريhق 

hنجnدافع لhوق ، والhايير التفhوء معhان مثابرة الفرد عندما يتوقع أن إنجازه سوف يقيم في ضhاز وجھ
  .أحدھما الرغبة في التفوق والجدارة ، وا;خر الخوف من الفشل 

وسhhيلة جيhhدة للتنبhhؤ بالسhhلوك  –كمhhا يقhhاس حاليhhا  –إلhhى أن دافhhع ا نجhhاز  "بوكJJوك "وقhhد أشhhار    
  .ا;كاديمي 

حhد إرتباط دافعية ا نجاز بالتحصيل ا;كhاديمي ، وإذا كانhت دافعيhة ا نجhاز أ "دانھام "كما بين    
فhإن لخبhرات النجhاح أو الفشhل . العوامل المھمة التي تؤثر في تحديد النجاح أو الفشhل فhي المسhتقبل 

عJماتھhا المميhhزة فhي كhhل مhن شhhدة وإتجhhاه الدافعيhة لnنجhhاز عنhد ا;فhhراد ، فيشhعرون بھhhا إذا كhhانوا 
والعJقhة بhين دافعيhة مدفوعين للنجاح ، أو يشعرون بقلق ا نجاز إذا كانوا مدفوعين لتجنب الفشل ، 
  3.ا نجاز والنجاح أو الفشل عJقة دائرية يؤثر كل منھا في ا;خر ، كما يتأثر به 

  4.فنجاح الشخص في تحصيله يعد ثوابا له وداعي إلى ا ستمرار في عملية التحصيل والعكس 
مرتفعhة دون ويمكن أن نستنتج أن قوة الدافع لnنجاز تجعل الطJب  يحhافظون علhى مسhتويات أداء 

مراقبة خارجية ، ويتضح من ذلك العJقة الموجبة بين دافعيhة ا نجhاز والمثhابرة فhي العمhل وا;داء 
الجيد ، ويتأثر سلوك الفرد وأداؤه بمفھومه عن ذاته ، والتحصيل الدراسي بإعتباره نوعا مhن ا;داء 

تحصhيل والنجhاح فhي تعلمhه يتأثر بمفھوم الطالب عن ذاته ، فنظرته إلى نفسه كشخص قhادر علhى ال
  5.المدرسي ، تعمل كقوة منشطة تدفعه إلى تأكيد ھذه النظرة والحفاظ عليھا 

إن الدور الذي يمكن أن يلعبه عامل التحفيز يمكن إستنتاجه وبكل سھولة من التعاريف المعطاة لhه ، 
عية عمله  وبقدر مhا فبقدر ما يمتلك ا نسان من قوة تحفيزية ، وفي أي مجال كان ، بقدر ماتكون نو

يكhhون مقhhدار إصhhراره عليhhه ، ولقhhد كhhان التعبيhhر فhhي غايhhة مhhن الوضhhوح علhhى ا;ھميhhة البالغhhة التhhي 
لhي "عنhدما قhال  "hawe" ھJوو"يحظى بھا التحفيز فhي كhل أمhر لhه صhلة بالتحصhيل علhى لسhان 

كhل مhا  إحساس عميق بhأن العوامhل التحفيزيhة تلعhب دورا أساسhيا فhي كhل مhا ينجhزه الشhخص وفhي
                                                 

  ).366 - 362(ص ص  –مرجع سبق ذكره  –موfي بودخيلي : 1
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وعندما يصhرح . " يصل إليه من نتائج ذات بال في مجالي التعلم والفكر، وf أكاد أجد إستثناءا لذلك
ھؤfء لمثل ما يصرح به فإنه إنما يعبر، f أقل وf أكثر، عما توصلت اليه البحوث آنفا مhن نتhائج ، 

فhhي كتابhhه  " bloom" "بلJJوم"وبhhالرجوع إلhhى ھhhذه البحhhوث وخاصhhة منھhhا تلhhك التhhي أوردھhhا 
م ، يستطيع المرء أن يتاكد من أن أنجhب مhا 1985المخصص لھذا الموضوع والذي قام بنشره عام 

أنتجه المجتمع ا;مريكي من شباب فhي تخصصhات عhدة ، كhالفنون وعلhم ا;عصhاب ، والرياضhة ، 
أن يبhذل  كانوا يتمتعون بمستوى عالي من التحفيز وf غرابة في ذلك إذ أنه من الصعب على المhرء

مhا يبذلhhه مhن جھhhد ،  مhhن أجhل التفhhوق علhى أقرانhhه، إذا لhhم يكhن مhhدفوعا إلhى ذلhhك دفعhhا كمhا أنhhه مhhن 
العسير على المرء أن يجھد نفسه أو يحملھا فوق مhا تطيhق إذا لhم يكhن الhدافع إلhى ذلhك قويhا وملحhا، 

يضhا علhى تعويضhه عمhا وكان قوة الدافع ، بھذا f تحرك اfنسان في إتجاه معين فقط  وإنما تعمhل أ
  1.يعتريه ،  أو يعتري محيطه من نقائص وسلبيات

  :العوامل الذاتية والداخلية:ثانيا
وھhhي الخصhhائص المعرفيhhة والنفسhhية للطالhhب التhhي تميhhز شخصhhيته عhhن غيhhره ، وتعhhد ھhhذه         

  .العوامل مھمة في زيادة مستوى التحصيل الدراسي عند الطالب
لمعلومات والخبرات التي يحصل عليھا الطالب عن طريق البhرامج الدراسhية إن ا :الخبرة السابقة -1

في مراحل التعليم المختلفة ما ھhي إfوسhيلة لعمليhة إعhداده الشhاملة التhي تمكنhه مhن ممارسhة أدواره 
 fاhيطا وفعhوا نشhب عضhذا الطالhل ھhالوظيفية التي يعد لھا ، ولغرس قيم المجتمع ومعاييره بما يجع

hhل مجتمعhhة . ه داخhhائص المعرفيhhة  فالخصhhة التعليميhhان العمليhhن أركhhيا مhhا أساسhhم ركنhhد المعلhhويع
وا نفعاليhhة للمعلhhم مھمhhة فhhي عمليhhة التعلhhيم ونتاجھhhا الفعhhال عنhhد المhhتعلم  حيhhث أن لھhhذه الخصhhائص 
أثارھا على النhاتج التحصhيلي للمhتعلم ، ويhؤدي التفاعhل بhين المعلhم والمhتعلم إلhى حhدوث التحصhيل 

  2.والعكس  الجيد
والخبرة السابقة لھا تأثير كبير ، فإلمام التلميذ باللغة ا نجليزية مhن الممكhن أن يعينhه فhي تعلhم اللغhة 

  .الفرنسية
فالشخص الذكي أقدر على ا سhتفادة مhن خبراتhه فhي عمليhة التحصhيل وإدراك العJقhات :  الJذكاء -2

  3. والمعاني بين ا;شياء 
على مسألة وجود إرتباط قوي مابين الذكاء والتحصيل المدرسhي  وھhو وجل علماء النفس يؤكدون  

وأيhا مhا كhان فhإن مفھhوم الhذكاء يتصhل إتصhاf " ا رتباط الذي يشير إليhه فhاخر عاقhل عنhدما يقhول 
وكل رواكز الذكاء من متاھات أو علب معضhلة ، أو روائhز لفظيhة تhروز . وثيقا بالقدرة على التعلم 

ويhرى علمhاء نفhس " . وھكذا يكون معيار الذكاء السرعة في التعلم والدقة فيhه.  التعلم أثناء حصوله
أخرون أن عملية التنبؤ بالتحصيل المدرسي يجب أن تكون خاضعة لنوعية روائز الذكاء المستعملة 

الشيء الذي يعني أن كhل إختبhار ذكhاء يسhتطيع أن . إن أريد لھا أن تكون على قدر معقول من الدقة 
  .لى مدى إمكانية نجاح الشخص في مادة معينة ، أو في ميدان معينيدلنا ع

ھي عبارة عن التراكيhب والعمليhات السhيكولوجية الثابتhة التhي " )زاروسكما عرفھا : الشخصية  -3
، وھhي أيضhا وفقhا "تنظم الخبhرة ا نسhانية وتشhكل أفعhال الفhرد وإسhتجاباته للبيئhة التhي يعhيش فيھhا 

ظيم الثابت والhدائم إلhى حhد مhا لطبhاع الفhرد ومزاجhه وعقلhه وبنيhة جسhمه والhذي ذلك التن" ;يزانك 
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، وتتشكل من جميع المواصفات و المكونات التhي تعطhي للشhخص طابعhا " يحدد توافق الفرد لبيئته 
مميhhزا ومحhhددا مhhن النhhاحيتين الجسhhمية والسhhلوكية بكhhل مhhا تحملhhه كلمhhة السhhلوك مhhن معhhاني ، وبكhhل 

  1. عمليات نفسية مختلفة  ماترمز إليه من
وبالتالي نجد أن دافعية الطJب لnنجhاز تتعلhق بخصhائص شخصhيتھم وقhدراتھم العقليhة ، ومhن بhين 

الثقة بالنفس واfنبسhاط و الثبhات اfنفعhالي و امhتJك اتجاھhات إيجابيhة : خصائصھم الشخصية ھذه 
  .نحو التعلم والتفاعل الشخصي الجيد مع نشاطات المدرسة 

 hhhقيه أمhhhل بشfتدhhhسfة واhhhة الفكريhhhي المرونhhhل فhhhة فتتمثhhhة والعقليhhhاليب المعرفيhhhرارات وا;سhhhا الق
  2.اfستقرائي واfستنباطي ، والقدرة على مواجھة المشكJت 

فبالنسبة لJنبساطية فقد تم التوصل عن طريق عhدد مhن الدراسhات إلhى أن ھنhاك ارتباطhا وثيقhا بhين 
المرحلhة اfبتدائيhة مhن الدراسhة ، ومhع تقhدم التلميhذ فhي دراسhته ، اfنبساطية والنجاح المدرسي في 

وارتقائhhه إلhhى المسhhتويات العليhhا مhhن ھhhذه الدراسhhة ، تبhhدأ الصhhورة ھhhذه فhhي التغيhhر تhhدريجيا لتصhhبح 
 .اfنطوائية أكثر ارتباطا با نجاز التربوي من اfنبساطية 

 
بيعة المواد المدروسة تحدد ھhي ا;خhرى فhي لكن ا;مر f يسير دائما على نفس ھذا المنوال ;ن ط 

  3.غالب ا;حيان البعد الشخصي  الذي يتناسب مع النجاح في ھذه المادة أو في تلك 
فالحالة النفسية أيضا التhي يكhون عليھhا الشhخص مثhل ا كتئhاب والقلhق أو الخhوف تhؤثر علhى مhدى 

  4.تحصيله 
  : تقويم التحصيل 

عملية إصدار حكم على كمية ا;ھداف التي تحققت عنhد الطJhب " هبأن تقويم التحصيليعرف        
  " .بعد إنتھاء المعلم من تدريس موضوع أو أكثر

فhي إختبhار شhھري لمhادة  %48فإذا قيل أن أحhد طJhب الصhف ا;ول الثhانوي حصhل علhى عJمhة 
Jب فhhي ، وأن متوسhhط عJمhhات الطhh %40العلhhوم ، وأن عJمhhة النجhhاح المقhhررة لھhhذه المhhادة ھhhي 

  :فإنه يمكن وصف درجة تحصيل الطالب على النحو اzتي  %52ا ختبار ھي العJمة 
 –عJمhات عhن عJمhة النجhاح المقhررة ) 8(إن درجة تحصيل الطالب في مادة العلوم تزيhد  -

  –الطالب ناجح في مادة العلوم 
حصhhيل عJمhhات عhhن درجhhة ت) 4(إن درجhhة تحصhhيل الطالhhب فhhي مhhادة العلhhوم تقhhل بمقhhدار  -

 .الطالب المتوسط 
إن مسhتوى تحصhيل الطالhب فhي مhادة العلhوم ضhعيف بالمقارنhة مhع درجhة تحصhيل الطالhhب  -

 .المتوسط في ا ختبار 
  5.رغم نجاح الطالب في مادة العلوم إf أنه يحتاج إلى رفع المستوى تحصيله فيھا  -

hب المعرفhيل للجانhتويات التحصhى مسhم علhن سنتعرض لمؤشرات الحكzة . ي أما اhي نھايhف
  :المرحلة ا عدادية ينبغي أن يكون التلميذ متمكن من المھارات اzتية 

 : مھارات اللغة العربية -1
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 .ينطق أصوات الحروف العربية نطقا سليما  -
 ).المد –الوصل (يميز في النطق بين الظواھر الصوتية المختلفة  -
 .أن يضبط الكلمات التي يتحدث بھا ضبطا صحيحا -
 .المعبرة عما يريده بدقة ووضوح، ويتحدث معھم بلغة سليمة  يطرح ا;سئلة -
 .يقرأ قراءة جھرية مراعيا صحة الضبط وحسن ا;داء -
 .يقرأ قراءة صامتة مع الفھم والسرعة المJئمة لمستواه -
 .يكتب البرھان الرياضي بطريقة منطقية -
 .حل المسائل التي تؤول في حلھا إلى معدfت  -
 .ويبرھن نظريا على صحة النظريات  عرض الجداول ا حصائية ، -
 .حل التمارين الھندسية مستخدما النظريات  -
 .حل معادfت الدرجة الثانية قي مجھول واحد -
 .تحليل المقدار الجبري تحليJ كامJ ، وإلى غير ذلك -

  :    بالنسبة لمادة العلوم -2
  .يمكن الطالب من إجراء بعض التجارب وإتقانه رسم بعض ا;جھزة العلمية  -
 .قدرته على رسم العJقات البيانية وإستنباط العJقات منھا  -
قيامه ببعض العمليات لقياس شدة التيار وفرق الجھد والقوة الدافعة الكھربائية ورسم  -

ا;جھزة والدوائر الكھربائية وإستخJصه للمعلومات من الجداول والرسومات البيانية 
  .ويمكنه من قراءة ا;مبير متر والفولتمتر

  .وأن يحسن إستخدام المراجع . ھارته في التعرف على البيئات المختلفة والتميز بينھا م -
  بالنسبة لمادة الدراسات ا*جتماعية  -3

  .قدرته على قراءة الخرائط وعمل الرسوم والنماذج بمختلف أنواعھا  -
 .معرفته لnعداد وقراءة وتفسير الجداول والرسوم والبيانات ا حصائية  -
 .تخدام القواميس ودوائر المعارف والوسائل المتطورة ا;خرىقدرته على إس -
يستنتج الحقائق والمعلومات ويصنفھا ويحللھا وينفذھا والتوصل إلى مفاھيم وتعميمات  -

  1.تساعده على تفسير ا;حداث والظاھرات 
 :وفي ا;خير نقول أن المعلم في عملية تقويم التحصيل يقوم بالخطوات التالية

 
 
 
  

  .طبيق وتصحيح إختبار تحصيلي إعداد وت -
 .إستخراج درجة التحصيل لكل طالب في ا ختبار -
 .مقارنة درجات تحصيل الطJب بمعايير مناسبة -

فھي الموجه لكل من له عJقة بعملية تعلم الطالب مثل ، المعلم ، الطالب ، والمدير، وولي 
  2....ا;مر،
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  :أھداف تقويم التحصيل المدرسي
علم في عملية تقويم التحصيل عند الطJب وسائل متقدمة ، من أبرزھا ما يطلق يستخدم الم        

وھو في ذلك إنما يسعى إلى تحقيق ا;ھداف المنشودة لعملية ... عليه أھمية اfختبارات التحصلية
  : التقويم المدرسي ، والتي يمكن تلخيصھا في النقاط التالية التي تبرز أھمية التقويم من حيث كونه

  . نه يعمل على تحفيز الطJب على اfستذكار والتحصيلأ -
  .أنه وسيلة جيدة لكي يتعرف الطJب على مدى تقدمھم في التحصيل -

وقد أثبتت ا;بحاث أن مجرد وقوف الطJب على درجة تقدمھم تعتبر من العوامل الھامة التي 
  .تحفزھم إلى طلب المزيد من التقدم

د المعلم على معرفة مدى إستجابة الطJب لعملية التعلم إن تقويم التحصيل الدراسي يساع -
  .المدرسي ، وبالتالي مدى إفادتھم من طريقته في التدريس

يساعد على تتبع نمو الطJب في الخبرة المتعلمة ، ويكون ذلك عن طريق تكرار  -
 ا متحانات التحصيلية على فترات منتظمة على مدار الفصل الدراسي أو السنة 

  .الدراسية
إن ا متحانات التحصيلية المدرسية تساعد على معرفة مقدار ما حصله الطJب من  -  

  . مادة دراسية معينة
  
  

كذلك يساعد تقويم التحصيل على معرفة ما إذا كان الطJب قد وصلوا المستوى  -           
  1.المطلوب في التحصيل الدراسي

  :ا)ختبارات التحصيلية
التحصيلية أھم وسائل القياس التربوي ا;كثر شيوعا في نظم التعليم  تعتبر اfختبارات        

المختلفة في العالم ، والقصور في إعداد اfختبارات التربوية التحصيلية يؤدي بالضرورة إلى 
  . تتابعات سالبة في عمليات التعليم والتعلم بعامة ، وفي عملية التقويم التربوي بخاصة

ا أھداف تربوية ھامة ، على رأسھا جميعا التعرف على مدى تحقيق واfختبارات التحصيلية لھ
  .ا;ھداف التربوية المنشودة من ناحية ، وتحديد المستوى المعرفي للطالب من ناحية أخرى

وبالرغم من أن المربين يدركون أھمية اfختبارات التربوية في تحسين العملية التعليمية ، إf أن 
حصيلية لتJميذ المدارس التي تشجع التJميذ على التنافس يأخذ شكل سباق ا ھتمام باfختبارات الت

بين التJميذ في الحصول على درجات مرتفعة مما جعل بعض المعلمين يقومون بالتدريس 
وإذا . لJمتحان بغض النظر عن تحقيق أھداف دراسة المقرر، ويتبدى ذلك جليا في اfمتحانات

  س التحصيل الدراسي لتJميذ أحد فصول كان من بناء اfختبار ھو قيا
. مدرسة ما فإن ا جابات تكون مقيدة بنظام النقل من فرقة دراسية إلى فرقة أعلى في ھذه المدرسة

وإذا كانت طريقة تفسير درجات اfختبار واضحة في ذھن معد اfختبار ، فإن خطوات بناء 
قة تفسير الدرجات عند القيام بكل خطوة اfختبار تكون أكثر وضوحا ، ;نه يضع في إعتباره طري

من خطوات بناء ا ختبار تكون أكثر وضوحا بحيث يكون ھدف كل خطوة من خطوات بنائه قادر 
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على المساعدة في إنتاج درجات أكثر صدقا، وأن يكون توزيع ھذه الدرجات ذات مواصفات 
عملية من خطوات بناء أي  تساعدنا على تفسيرھا بالطريقة التي خططنا لھا ، وتبدأ أول خطوة

إختبار تحصيلي بتحديد الھدف من ھذا ا ختبار ، وعلى مصمم ا ختبار أن يجيب على ا;سئلة 
  :التالية 
  .لماذا نختبر التJميذ ؟ -
 .ما الذي يسعى ا ختبار إلى قياسه ؟ -
 .ما مدى الجودة المطلوبة لھذا ا ختبار ؟ -
  1.لى ا ختبار يمكن إستخدامه ؟أي نوع من أنواع تفسير الدرجات الناتجة ع -

  
  مبادئ عامة لبناء ا*ختبارات التحصيلية 

إن الشhhيء الhhذي يجhhب أن يھhhتم بhhه العلhhم ھhhو إسhhتخدام ا ختبhhار كوسhhيلة تعلhhم ومصhhدر توليhhد 
ا تجاھات ا يجابية نحhو عمليhة التعلhيم والhتعلم ، وعhامJ مسhاعدا فhي بنhاء الثقhة بhالنفس ، وتعزيhز 

ولما كانت العملية التعليمية التعلمية تسعى أساسhا لتحقيhق نتاجhات . ية في التحصيل المشاعر ا يجاب
فإننا نضhع بhين يhديك مبhادئ يجhب مراعاتھhا عنhد . تعلمية مناسبة لقدرات وإمكانات التJميذ أنفسھم 

  :بناءك إختبارا تحصيليا 
  

 :  وضوح قياس النتاجات التعلمية -1
، فأكيhhد سhhيقيس بوضhhوح نتاجhhات تعلميhhة تشhhتق مhhن لhhدى تصhhميم أي إختبhhار تحصhhيلي      

وا;ھhhداف التربويhhة غايhhات يتقhhدم المhhتعلم . أھhhداف المسhhاق أو الوحhhدة أو الموضhhوع المhhتعلم 
نحوھا ، وھي النتائج النھائية للhتعلم والتhي تحhدد فhي صhورة  تغيhرات لسhلوك المhتعلم ، وقhد 

Jت رئيسية ھي أشار الباحثون إلى أن ھذه ا;ھداف تصنف عادة إلى ثf2:ثة مجا  
ويتناول ا;ھداف التي تتعلق بالمعرفة وبالقدرات والمھارات العقلية ويشhمل  : المجال المعرفي �

  : المستويات التالية 
 .وبتمثل في القدرة على تذكر المعارف والمعلومات : المعرفة  - أ
 .ويتمثل في القدرة على توظيف المعارف والمعلومات :  ا*ستيعاب أو الفھم -  ب
ويتمثل في القدرة على تطبيhق المبhادئ والتعميمhات النظريhة علhى المواقhف :  التطبيق -  ت

 .الحياتية ، والقدرة على توظيف المعارف والمعلومات في إستعماfت مناسبة 
ويتمثhhل فhhي القhhدرة علhhى مقارنhhة البhhدائل وإكتشhhاف أوجhhه ا خhhتJف بينھhhا  :  التحليJJل -  ث

قيhhام بتفكيhhك مشhhكلة أو فكhhرة إلhhى مكوناتھhhا والقhhدرة علhhى تبريhhر سhhلوك معhhين ، وال
 .الرئيسية مع فھم العJقات القائمة بين تلك المكونات 

ويتمثل في القدرة على إنتاج نماذج أو كليات جديhدة مhن أجhزاء أو عناصhر : التركيJب  - ج
متفرقة على نحو يتميز با;صالة وا بداع ، وفي القدرة على تنظيم عناصhر المشhكلة 

  3.لھا بطريقة تسھل ح
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ويشhhير إلhhhى ا سhhتيعاب النفسhhي للقhhhيم و المعhhايير ا جتماعيhhة والميhhhول :   المجJJال الوجJJداني �
إلhى ) القبhول والhرفض . المتميhز بالمشhاعر ( وا تجاھات ، بحيث يؤدي السhلوك الوجhداني 

تحقيق ذات المتعلم فhي مجتمعhه وعJقhة المhتعلم بغيhره مhن أفhراد المجتمhع ، ومhن ثhم صhحة 
  1.وثباته المجتمع 

ويشhhمل ھhhذا المجhhال ا;ھhhداف التhhي تتعلhhق بالمھhhارات اzليhhة واليدويhhة :  المجJJال النفسJJحركي �
ونحhhو ذلhhك مhhن أنhhواع ا;داء التhhي تتطلhhب . كالسhhباحة والطباعhhة والكتابhhة والعhhزف والرسhhم 

 2.التناسق الحركي النفسي والعصبي 
  :  تمثيل عينة ا9سئلة للمحتوى -2

بhhار التحصhhيلي يجhhب ا;خhhذ بعhhين ا عتبhhار أن يكhhون ذلhhك ا ختبhhار لhhدى تصhhميم ا خت        
عينhة ممثلhhة مhhن ا;سhhئلة تقhيس ا;ھhhداف و المحتhhوى حسhhب أولويhة تلhhك ا;ھhhداف فhhي مجhhال 
العمليhhة التربويhhة ، ويمكhhن صhhوغ أھhhداف ا ختبhhار التحصhhيلي بhhالنظر إلhhى محتhhوى المhhادة 

وفhي ھhذه . المناسب ;سئلة ذلك ا ختبhار  المتعلمة أو المقرر الدراسي بحيث يتحقق التوزيع
الحالhhة يمكhhن بنhhاء fئحhhة مواصhhفات خاصhhة با ختبhhار التحصhhيلي تhhزود القhhائم با ختبhhار 

  .بخطوط عريضة لبناء إختبار يقيس مادة التعلم بشكل أفضل
 : خطوات بناء )ئحة المواصفات -3

  .يجب مراعاة عنصر الصدق - 
ي ويمثhhل أجhhزاء محتhhوئ المhhنھج الدراسhhي أو مhhادة رسhhم شhhبكة ذات بعhhدين أحhhدھما عمhhود -

  .ا;ختبار وا;خر أفقي ويشمل ا;ھداف أو النواتج التعليمية التي يسعى ا ختبار لقياسھا 
  .تعيين المحتوى أو الموضوع الذي يتضمنه ا ختبار -
  :تحديد أھداف أو نتائج التعليم التي نريد قياسھا با ختباروھي  -
  ابية روتينية تنمية مھارات حس-
  .أصالة في التفكير  -
  .تفسير بيانات معروضة في رسوم أو جداول  -
  3. ترجمة بيانات إلى رموز وبالعكس  -
  :م<ء مة ا9سئلة للنتاجات التعلمية      -4

يستخدم في اfختبار التحصيلي نموذج ا;سئلة ا;كثر مJءمة كل نتاج تعلمي ، وبعhد دراسhة 
ار ، نستطيع أن نقhرر أي أنhواع ا;سhئلة ا;كثhر مJئمhة لقيhاس كhل نتhاج تعلمhي ، أنواع أسئلة ا ختب
  .ھل ھي أسئلة ا ختيار من متعدد ؟ –ولذلك علينا تقرير 

  أم أنھا أسئلة المزاوجة أو الصح والخطأ ، أو غير ذلك من أسئلة ا ختبار الموضوعي ؟  -
 .ا ملء فراغ أو تكميل جمل؟أم أنھا أسئلة إختبار مقالي ذات إجابة قصيرة أم أنھ -
      :م<ءمة ا*ختبار للغرض المحدد له   -5 

عند تصميم أي إختبار تحصيلي تأكد أنه يJئم الغرض المحدد له ، ولما كانت       
ا ختبارات التحصيلية تعنى أساسا بقياس تحصيل الطالب وتقدمه ووضعه في الصف 

  .  م المعلم أساسا لدى بنائه إختبارا تحصيلياالمناسب ، إلى غير ذلك من ا;مور التي تھ
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فJhh بhhد مhhن النظhhر مسhhبقا إلhhى الھhhدف الhhذي تسhhعى إليhhه مhhن بنائhhك ا ختبhhار التحصhhيلي لتقhhوم 
بصhياغة وتصhميم أسhئلة ا ختبhار لتhتJئم والھhhدف الhذي صhممت ا ختبhار مhن أجلhه ، وھhhل 

  :تصمم إختبارا تحصيليا من أجل 
  .قياس تحصيل الطالب ؟ -
 .تقدم الطالب ؟ قياس -
 .وضع الطالب في الصف المناسب ؟ -
 .توزيع التJميذ بحسب الفروق الفردية بينھم ؟ -
 .تنشيط الدافعية للتعلم؟ -
 .قياس إستعداد التJميذ لمادة التعلم ؟ -
 .قبول التJميذ وإنتقاؤھم والتنبؤ بمستقبلھم ؟ -
 .تحديد مستويات التJميذ المعرفية ؟ -
    1.؟إرشاد التJميذ وتوجيھھم  -

  
  :مستويات التحصيل المدرسي 

يعمد معظم المدرين على مقارنة تحصيل التلميذ بتحصيل زمJئه من التJميذ فhي الفصhل               
وتعطي نتائج مثل ھذه المقارنة تقديرا نسبيا لكل تلميذ بالنسبة لمجموعة تJميذ الفصل  ويطلق علhى 

معيhار ويحhدث ھhذا عhادة عنhدما يقhوم المعلhم بالتhدريس ا ختبhارات مرجعيhة ال" ا ختبارات عبhارة 
دون أن يحدد مستوى محدد يتعين على كل تلميذ أن يصل إليه حتى يكhون قhد حقhق أھhداف التعلhيم ، 
فhإذا مhhا إتبhhع أسhhلوب البhhرامج التعليميhhة ، أصhhبح مhن الضhhروري وضhhع محكhhات لYhhداء للحكhhم علhhى 

وفي ضوء مثل ھذا التقويم يتقرر مhا إذا كhان بإمكhان التلميhذ  كفاءة التلميذ أو إتقانه للمھارة المطلوبة
ا نتقال إلى مستوى عال من النشاط أم f ، ويعرف ھذا النوع من التعلhيم بhالتعليم المرجعhي المحhك 
، ومن مزايا ھذا التعليم أنه يقارن التلميذ المتعلم بنفسhه  ويرسhم خطhة تقدمhه وھhو يمhارس ا;نشhطة 

  2.قارنة التلميذ بزمJئه المختلفة بدfمن م
  

  .ــ$�ب ا���ر�ــا��: ثانيا
 ،مشكلة التسرب المدرسي من المشكJت التي تواجه الجھات التربوية إذ نسhب تسhرب الطJhب      

  .وخاصة في الحلقة الثانية من التعليم ا;ساسي
جانيhا فhي وأصhبح الحلhم واقعhا بعhدما أصhبح م ،كان التعليم في الماضي حلم الشhرائح الفقيhرة  

رتفhع عhدد التJميhذ والطJhب حتhى وصhل إلhى مhا يعhادل إزدادت نسبة المتعلمhين وإف ،جميع مراحله
نعكسhت إيجابhا علhى مختلhف نhواحي إوذلhك نھضhة تعليميhة غيhر مسhبوقة  ، ربع السكان أو مhا يزيhد

  .واfجتماعية والثقافية، الحياة اfقتصادية 
لمرحلhة ا عداديhة فhإن نسhب f بhأس بھhا مhن الطJhب ورغم مجانية التعليم وإلزاميتhه حتhى ا  

ولدى ا;سر التي تعمhل فhي الزراعhة  ، وخاصة في البيئات الريفية والشعبية ، تتسرب من المدارس
       3    .وتحتاج إلى أيد عاملة كثيرة
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  : التسرب لغة
<< بمعhان متعhددة  وجhاءت كلمhة التسhرب ، خفhاق الدراسhيظhاھر ا من مh ايعتبر مظھhر            

كقولhه تسhربت  ، وتسرب فhي الhبJد يعنhي دخلھhا خفيhة ،فكلمة تسرب الرجل تعني ذھب على وجھه
  .>>وتسرب ا بل تعني إرسالھا جماعة جماعة  ، الجواسيس

  
  :إصط�حا
أو ترك المدرسة قبل إنھhاء ،  ھو اfنقطاع عن الدراسة كلية قبل إتمام المرحلة الدراسية <<  

  1>>.نة من التعليممرحلة معي
أو عدم اكتمال  ، أو نقص، أو تخلف ،إن التأخر الدراسي ھو حالة تأخر << : حامد زھرانيقول 

نفعالية بحيث تنخفض نسبة وإجتماعية أإأو ،  نتيجة لعوامل عقلية أوجسمية ، النمو التحصيلي
   2>>. سالبيننحرافين معيارين إفي حدود  ، وى العادي المتوسطتالتحصيل دون المس

أو zخhر قبhل نھايhة السhنة ، ھو كل تلميذ يتhرك الدراسhة لسhبب <<أن المتسرب  الفالحيقول 
ومشكلة التسhرب فhي الواقhع ليسhت حديثhة بhل ھhي >> ا;خيرة من المرحلة التعليمية التي سجل فيھا

 لقhدف ، بويةھو ذلك التحول الذي طرأ على العملية التر، لكن الجديد في المشكلة ، موجودة منذ القدم 
قتصادي بعhد أن كhان ينظhر إليھhا علhى إستثمار لھا مردود إأصبح ينظر إلى التربية على أنھا عملية 

وحيث أن التسرب ھhو ھhدر تربhوي فقhد أصhبحت المشhكلة مhن المشhكJت التhي  ، أنھا خدمة إنسانية
hات إلhير الدراسhة وتشhت النمو المطلوبfت حالت دون وصول الخطط التربوية إلى معدfدhى أن مع

وأن معدfت التسرب لدى ا ناث أكبhر منھhا  ، التسرب في المرحلة اfبتدائية أعلى منھا في الثانوية
   3.وأنھا في القرى أعلى منھا في المدن، لدى الذكور بوجه عام 

ورغم أن قطاع التعليم يستأثر بأكبر حصة من الميزانية العامة للدولة والتي بلغت في الفتhرة 
ن النظhام التعليمhي مhازال عhاجزا إفh 1982سhنة % 19.2مقابل % 30.7إلى  1999-1995ما بين 

عتمhhاد برنhhامج شhhمولي متكامhhل لمحhhو أميhhة إعhhن تلبيhhة حاجhhات العhhالم القhhروي ممhhا يطhhرح ضhhرورة 
  .الكبار وتعميم التعليم ا;ساسي على الصغار وخاصة الفتيات

وشhراكة بhين  ، ي يتطلب مجھودات جبhارةاfھتمام بتعليم الفتيات خصوصا في العالم القرو 
والبحhث عhن السhبل لتجاوزھhا ، واfحتياجhات وضhبط المعوقhات ، عدة أطhراف لتحديhد ا مكانيhات 

والقضhاء علhى جميhع ا;سhباب والعوامhل الكامنhة وراء  ، وإيجاد البدائل لتطوير عملية تعليم الفتيات
، وتقويhhة بنياتhhه التحتيhhة وتhhوفير الطhhرق  ، وخاصhhة بالنسhhبة لnنhhاث ، عمليhhة التعلhhيم بالعhhالم القhhروي

  .والتجھيزات بالمجال المدرسي، ودعم البنيات ا;ساسية  ، وماء الشرب، والكھرباء ، والنقل 
والمجتمع المدني ممhثJ  ، والقطاع الخاص من جھة، وضرورة إحداث شراكة بين الحكومة 

ونقابhات مhن جھhة ، جتماعية وثقافيhة إوحقوقية و، يات نسائية في المنظمات غير الحكومية من جمع
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 ،عتبhhار أن قضhhيتي التعلhhيم ومحhhو ا;ميhhة ھمhhا قضhhيتا المجتمhhع بكhhل مكوناتhhه وخصوصhhياتهإب ،ثانيhhة
وخلhhق حhhوار بhhين وزارة التربيhhة الوطنيhhة وأطhhر المؤسسhhات التعليميhhة والمنظمhhات غيhhر الحكوميhhة 

  1.أو المناھج والبرامج وخطط العملسواء بالنسبة للسياسات التعليمية 
% 97قhد بلغhت  2006أن نسبة الدخول المدرسي لسhنة  ، وقد أشارت ا حصائيات الرسمية

سhنة % 94.8ون بالمدرسة ;ول مرة بعhدما بلغhت نسhبتھمقرتفاع التJميذ اللذين يلتحإليتواصل عدد 
 ،خول المدرسي للسنة الحاليhةرتفاع معدfت الدإمما يعني  ، في السنوات الماضية% 83و ، 2005

  .في عدد المتمدرسين عامة% 0.24نخفاض نسبة إلكن ھذا اfرتفاع لم يمنع من تسجيل 
وتوحي النسب المقدمة باستقرار مستوى التعليم رغم أن نسhب الhدخول المدرسhي تبقhى غيhر 

س عhن المداشhر حيhث تقhل فhي المنhاطق النائيhة التhي تبعhد فيھhا المhدار. متكافئة عبر التراب الوطني
  . والمناطق السكنية

مما يقلل من خطوط التعليم بھhا نتيجhة عجhز ا;وليhاء عhن تhوفير وسhائل نقhل ;بنhائھم باتجhاه   
نعhدام المدارس البعيدة وعادة ما تكون الضحية ا;ولى لھذه الظروف خشية ا;ولياء على أبنhائھم و 

العhhادات المتحجhرة السhائدة بھhhا والتhي تضhhطر و، ثقافhة تhدريس البنhhات بھhذه المنhاطق نتيجhhة العقليhة 
الفتاة فيھا إلى مغادرة مقاعد الدراسة في سن مبكرة رغhم تفوقھhا الدراسhي لمسhاعدة ا;م فhي أشhغال 

ھhذه الظhروف سhاعدت علhى ظھhور نسhبة ا;ميhة وسhط . وفي تربية إخوتھا أو لتكوين أسhرة، البيت 
رغhم أن بعhض الجھhات  ، عند ا;طفال% 6بلغت  ا;طفال والتي أشارت ا حصائيات الرسمية أنھا

  .والمصادر غير الرسمية أكدت أن نسبة ا;مية لدى ا;طفال تفوق النسبة المعلن عنھا
رئيسhة الجمعيhة الجزائريhة لمحhو  ،وتشير ا حصائيات التhي أظھرتھhا السhيدة عائشhة بhاركي  
من مجمhوع ا;طفhال الجزائhريين % 10بأن ا حصائيات أظھرت بأنه f يزال نحو > إقرأ<:ا;مية 

ألhف طفhل آخhرون  500ألف طفل غير مسجلين علhى مسhتوى المhدارس سhنويا و 200أي ما يعادل 
وقhد حّملhت  ،واfقتصادية التي يعيشون تحت وطأتھا، يتركون الدراسة بسبب الظروف اfجتماعية 

خhر مhن المسhؤولية علhى فيمhا ألقhت الجhزء اz ، اzبhاء جhزءا مhن المسhؤولية> إقhرأ<رئيسة جمعية 
عاتق ا دارة الجزائرية التي تتسبب بدروھا فhي صhرف بعhض ا;وليhاء النظhر بعhدم إرسhال أبنhائھم 

    2 . إلى المدارس، بالرغم من وجود قوانين إجبارية التعليم في مثل ھذه السن
رتفhاع مسhتمر خاصhة لhدى المنحhدرين مhن إوبالتالي فبخصوص التسرب المدرسي فھو فhي   

طفhل بلغhوا  100فمhن بhين كhل . فئات الفقيرة، نتيجة ارتفاع التكلفة اfجتماعية واfقتصادية للتعلhيمال
طفJh ويحصhل علhى البكالوريhا  17طفJh، ويhدخل السhلك الثhانوي  85سن المدرسة يدخل المدرسhة 

  .طJب فقط 10
   3ك نفس الدرجةأما الفوارق بين الوسطين القروي والحضري، وبين الذكور وا ناث فتعرف كذل

  
  :العوامل المؤدية إلى التسرب المدرسي
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ھناك جملة من العوامل التي تتضافر فيما بينھا مفضhية إلhى بhروز ظhاھرة التسhرب، ثhم         
ا تتمحhور بوجhه نھhنتشارھا، وفي الوقت الذي يصعب فيه حصر تلك العوامل، إfّ أنه يمكن القhول أإ

  .جتماعيةإقتصادية وإتربوية وذاتية و: عام ضمن روافد رئيسية عدة
 :العوامل الذاتية .1

والتي تعتبhر مhن أھhم العوامhل التhي تسhھم وبقhدر كبيhر فhي إبhراز التسhرب، فhي كhل جوانبھhا 
، سhواء مhن جانhب  رتباطا بشخص التلميذ وأبعhاد ذاتيتhهإ، ;نھا ا;كثر  الذھنية واfنفعالية والعاطفية

أو من جانhب ا عhداد ] ا;سرة، المدرسة[المحيط الضيق  القدرات أو من جانب السلوك والتفاعل مع
n1. ]المجتمع[ندماج في المحيط الواسع للحياة ل  
فھhل يمكhن اfعتقhاد أن دمhج فصhول التربيhة : وجود مرض جسمي أو عقلhي يعhاني منhه الطالhب  •

 . الخاصة مع الطJب ا;سوياء يقلل من ھذه الظاھرة ؟
نتبhhاه اzخhhرين، أو إشhhباع حhhب التفhhاخر أمhhام إ، أو جhhذب  رغبhhة الطالhhب فhhي البحhhث عhhن مغhhامرة •

 .زمJئه
 .وجود تشجيع من طالب أو مجموعة على الھرب •
 .تعاطي الطالب التدخين •

كمhا أن ھنhاك بعhhض المhدارس تسhلب الطJhhب قhدراتھم علhى التفاعhhل اfجتمhاعي السhليم مhhن 
، وذلhك بحجhة حفhظ النظhام  خJل أسلوب المنع والعقاب لكل شيء فJh مhزاح وf ضhحك وf مرونhة

   2.وھيبة المدرسة
نتبhاه ، إذ لنقص القدرة العقلية ونقhص ا  فنجد أن التسرب قد يرجع إلى أسباب ذھنية وعقلية

أي فhي تلhك . دور في تأخير التلميذ دراسيا بمعنى قد يرجع التسhرب لضhعف فhي الhذكاء العhام للطفhل
نعتبرھا العامل المشترك الذي يhدخل فhي جميhع العمليhات القدرة العقلية الفطرية العامة التي يمكن أن 

  . العقلية التي يقوم بھا ا نسان
نجhhhد عوامhhhل  ، وبا ضhhhافة إلhhhى عامhhhل القhhhدرات الذھنيhhhة والعقليhhhة فhhhي التسhhhرب المدرسhhhي

، بسيكولوجية أخرى مثل العوامل اfنفعالية التي قد تخل بدورھا كعامل في ظhاھرة التhأخر الدراسhي 
والخجhل وضhعف الثقhة ، واfضhطراب النفسhي  ، لمhؤثرات اfنفعاليhة كالحيhاء و القلhقوھي مجمhل ا

بhhالنفس التhhي تhhؤدي كلھhhا إلhhى عhhدم قhhدرة التلميhhذ علhhى التكيhhف مhhع جhhو المدرسhhة وصhhعوبة مواجھhhة 
وعhدم المشhاركة ممhا قhد يhؤدي إلhى التhأخر الدراسhي ، المواقف التعليمية المختلفhة وضhعف التركيhز 

  .ء والھروبنتيجة اfنطوا
  
  

 :العوامل التربوية  .2
متنhاع بعhض الطJhب عhن الhذھاب إلhى المدرسhة أو مواصhلة الدراسhة إإن التسرب يبhدو فhي ظhاھرة 

 ، فالمدرسة تلعب دورا أساسيا في ھhذا الموضhوع ولكن يصعب أن نرجع السبب إلى الطالب بمفرده

                                                 
 . 18ص  – 2003 –بسكرة  -قسم علم اfجتماع  – مذكرة ماجستير - انعكاسات الفقر على التسرب المدرسي –أحمد فريجة :  1
 http : // tarwot – info / montada / show + hreadنقJ عن الموقع  ما مسبباته وما الحل ؟ – التسرب المدرسي والھروب من المدرسة - غرام : 2

– php ? t = 24979  08/11/2006بتاريخ .   
  ) 20- 18(ص ص  - السابق نفس المرجع –أحمد فريجة  :2
  .نفس المرجع –غرام  : 3
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 ، كمhا يمكhن أن يكhون الكتhاب المدرسhيا سببا أساسhيا، ھويمكن أن يكون المعلم والطريقة التي يتبع ،
  1. والمنھج سببا ثالثا

وكلنا يدرك اzن أن مناھجنا الدراسية تحتاج إلى إعادة نظر بحيث تتوافق مhع مراحhل النمhو     
للتطhhوير ولhhيس  نhhدعو وأن تُطhhور لتلبhhي حاجhhات الطJhhب وأن تبتعhhد عhhن النمطيhhة والتلقhhين ونحhhن

  2.للتغيير
نا اzن أن المعلمين f يملكhون طرقhا تدريسhية صhحيحة تعمhل علhى فما نJحظه في مدارس"     

،  ، فأغلب معلمينا يعتمدون على طرق ا لقاء فقhط والتحفيز للتJميذ، المناقشة والمشاركة  وإثارة ج
كمhhا أن أغلhhبھم f يقhhوم بطريقhhة . ، وكhhذلك أعمhhارھم المختلفhhة وf يھتمhhون بhhالفروق الفرديhhة للتJميhhذ

وھhذا مhا نطلبhه مhن  "طريقhة السhؤال للتhذكير وربhط الhدرس السhابق بالhدرس الJحhق ستذكار، أيا 
أساتذتنا في الوقت الراھن فمھنة التدريس تحتاج إلى جھد ليس بالسھل أبدا، وبالتhالي فعلhى كhل معلhم 
أن يختار طريقة تدريسية خاصة به، تعمل على إضhفاء جhو مhن الحيويhة والنشhاط وتحhدث دافعhا فhي 

  .تلميذ لمواصلة الدراسةنفسية ال
أن > عضhhو مجلhhس العربhhي للموھhhوبين< كمhhا يhhرى الhhدكتور علhhي بhhن محمhhد التhhويجري     

التسرب راجع إلى العوامل التربوية الموضhوعية المحيطhة بالمتسhرب كضhعف الصhلة بhين عناصhر 
أسhhباب الhhذي يعhhد سhhببا مhhن [ونقصhhد بالبيئhhة المدرسhhية الجانhhب المhhادي  3.المhhنھج والبيئhhة المدرسhhية

حيhhث f تتhhوافر فhhي كثيhhر مhhن مدارسhhنا الشhhروط التhhي تُرغhhب الطJhhب فhhي ]. الھhhروب فhhي المدرسhhة
المدرسة، فالفصول مزدحمة، إضافة إلى التكييف في كثير من مدارسنا f يخص بالصhيانة الJزمhة، 

مhا عhن أ. أما المعامل والحواسب فھي f تفي بالغرض، وf تتناسب مع ا;عhداد الكثيhرة مhن الطJhب
الجوانب الجمالية، فيمكن القول أن جل مدارسنا تخلوا منھا تماما، فJ حدائق و f أشجار و f مقاعhد 
في الممرات أو السhاحات فhي المhدارس المبنيhة، فكيhف بمسhتأجرة، بhل إن بعhض المhدارس لhيس لھhا 

  4.مJعب رياضية مناسبة
ا دارة التعليميhhة، وقصhhور  ضhhعف كفhhاءة المعلhhم مhhن حيhhث ا عhhداد والتhhدريب ونقhhص كفhhاءة -

ا شhراف والتوجيhه واfعتمhاد علhى أسhاليب التقhويم القائمhة علhى اfمتحانhات التقليديhة، وقصhور 
ا مكانات التربوية من مباني وتجھيزات، وفhرص للنشhاط التعليمhي ممhا يhؤثر سhلبا علhى شhروط 

أو الحسم مhن الhدرجات حيhث التعلم الجيد، كما يؤثر الخوف من المعلم بالتھديد للطالب بالضرب 
ينعكس ھذا ا;سلوب سhلبا علhى الطJhب بمhا يمحhو الرغبhة لhديھم فhي ا قبhال علhى الدراسhة بكhل 

    5.حب وشغف
 .عدم وجود دافع للتحصيل الدراسي -
 .عدم تسجيل الغياب كل حصة -
   6.ضعف ا دارة المدرسية في القيام بواجباتھا -

                                                 
  
 
 .22ص  -مرجع سابق –أحمد فريجة : 3
 .مرجع سابق –غرام : 4
 .22ص  –مرجع سابق  –أحمد فريجة : 5
 ..بق ذكره مرجع س –غرام : 6
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دور ا;سرة بما تقدمه للطالب تيسيرات للتعبيhر عhن إن المدرسة التي تعجز عن تدعيم وتثبيت 
حاجاته الضرورية التي f يجد فيھا ا شباع الكافي في مجال ا;سرة أو التي f تحرص على اختيhار 

   1.المتخصصين في شؤون التربية
بحيhhث يhhؤدي عجhhز المhhدرس عhhن فھhhم الطالhhب كفhhرد لhhه إمكانياتhhه وخبراتhhه إلhhى الضhhغط علhhى 

وة مما يحرمه بھجة التفوق المدرسي المنشود وھذا يبنhي عليhه تضhرر الطالhب فhي الطالب بشدة وقس
  .حاضره ومستقبله

والتكامhhل الhhوظيفي بhhين أدوار العhhاملين  ،كمhhا قhhد تفشhhل الجھhhات المدرسhhية فhhي تحقيhhق التسhhاند
بالمدرسة، وينعكس أثر ذلك، في عدم التعاون فيما بينھم فhي وقhت مبكhر، وتصhبح المدرسhة فhي ھhذه 

لحالة أقل جاذبيhة لhبعض التJميhذ، الhذين يجhدون فhي البيئhة الخارجيhة أكثhر إمتاعhا لتحقيhق رغبhاتھم ا
  .فيھربون من المدرسة

 : العوامل ا�قتصادية .3
إن الوضع اfقتصادي السhيئ لYسhرة يجعلھhا غيhر قhادرة علhى اfسhتجابة لمطالhب أبنائھhا لھhذا 

نفسhية أبنائھhا الhذين سhيحاولون التسhرب مhن المدرسhة  فإن حالة الفقر التي تعيشھا ا;سرة تؤثر علhى
أمhام ھhذه الضhغوط التhي تعانيھhا ا;سhرة تلجhأ تحhت وطhأة اfحتيhاج إلhhى . خوفhا مhن إحhراج زمJئھhم

إجبار أبنائھا على مغادرة المدرسة والبحhث مبكhرا عhن العمhل، با ضhافة إلhى ذلhك فقhد ينقطhع اfبhن 
. مرضا مزمنا فيحhل محلhه للتكفhل بمطالhب ا;سhرة المختلفhة عن الدراسة جراء وفاة ا;ب أو مرضه

. والبحhث عhن فhرص للعمhل ،فالحاجة إلى دعم داخل ا;سرة قhد يhدفع التلميhذ إلhى التسhرب المدرسhي
وقد أشارة وثيقة صادرة عن مديرية التقويم والتوجيه واfتصال بوزارة التربيhة الوطنيhة أن العوامhل 

فمثJ ا;سhرة . ة المزرية قد تسھم في انتشار ظاھرة التسرب المدرسيالمرتبطة بالظروف اfقتصادي
غيhhر القhhادرة علhhى تسhhديد كلفhhة الدراسhhة المتضhhمنة فhhي الكتhhاب والوسhhائل المدرسhhية والمhhنھج والنقhhل 

وغيرھا مhن اfلتزامhات التhي تفرضhھا طبيعhة التمhدرس تhرغم أبنائھhا  ،والمطعم وحقوق اfمتحانات
كمhا قhد يكhون لوطhأة الظhروف المعيشhية القاسhية الناتجhة عhن انخفhاض  ،رسةعلى اfنقطاع عن المد

تخhاذھم  جhراءات تخفhف عhنھم إمستوى دخل ا;سرة يلجأ اzباء إلى الحد من نفقhاتھم وضhبطھا مhع 
ھذه الظروف مثل سحب أبنائھم من المدارس في سن مبكرة والhزج بھhم فhي سhوق العمhل ممhا يhؤدي 

  .إلى ارتفاع نسب التسرب
وبالتhالي فالمشhاكل الماديhة والظhروف المنزليhة الصhعبة تجعhل الطالhب يhذھب إلhى المدرسhة   

وأيضhا فالمعاملhة التhي يحصhل عليھhا  ،علhى تhوتر وغيhر قhادر علhى تحمhل أي ضhغط خhارجي آخhر
مثJ أن يكون أصحابه من عائJت مترفhة ماديhا  ،الطالب من زمJئه من الممكن أن تكون غير جيدة

فغالبhا سhن المراھقhة فhي  ،فيھhرب مhن ذلhك الواقhع ،ب آنذاك بالنقص وأنه أقل من غيرهفيشعر الطال
 ،المرحلhhة المتوسhhطة والثانويhhة يحhhس الطJhhب بhhأنھم رجhhال قhhادرون علhhى التمhhرد وفعhhل أي شhhيء

و ثبhhات قhhوتھم ورجhhولتھم أمhhام زمJئھhhم يقومhhون بhhبعض ا;عمhhال التhhي مhhن بينھhhا الھhhروب مhhن 
عمد التغيب دون علhم أو إذن مhن المدرسhة أو الوالhدين داخhل اليhوم الدراسhي فالھرب ھو ت ،المدرسة

   2.أو خارجه
إذن فالواقع المتردي لYسرة الفقيرة تنجر عنه جملة من المؤثرات السhلبية والمعيقhة لمزاولhة   

التلميذ لنشاطه الدراسي في ظروف عادية بhل قhد تربhك ھhذه المhؤثرات توازنhه البيولhوجي والنفسhي 
                                                 

 .23ص  – سبق ذكره مرجع  –أحمد فريجة :  1
   .مرجع سبق ذكره - ؟الحل ما مسبباته وما  – التسرب المدرسي والھروب من المدرسة –ملكة الحزن :  2
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والنhhوم غيhhر الكhhافي جhhراء الشhhروط الماديhhة السhhيئة مضhhرات  ،كميhhا ونوعيhhا ،ء التغذيhhة المhhزمنفسhhو
ا;مر الذي يhؤدي إلhى . وبالتالي ينعكس سلبا على عمله المدرسي ،بالصحة النفسية والجسدية للطفل

ھناك معوقhات أخhرى تعhد بمثابhة أقhوى ا;سhباب المحدثhة للتخلhف  زيادة على ذلك ،تسربه الدراسي
الدراسhhي الhhذي يعhhد أحhhد الممھhhدات للتسhhرب نظhhرا لمhhا لھhhا مhhن آثhhار خطيhhرة علhhى مواصhhلة التلميhhذ 
لدروسه بصورة طبيعية مثJ كأن تكلف ا;سرة تحت إلحاحات احتياجاتھا المادية ابنھا للقيام بhبعض 
 ا;عمال المنزلية بغhرض مسhاعدتھا الشhيء الhذي يحhل دون اfسhتمرار فhي متابعتhه للدراسhة بشhكل

    1.مما يمھد الطريق أمامه للتسرب من المدرسة ،عادي
وذلك با ضافة إلى زيادة ، وھذه العوامل ھي التي أدت إلى انتشار مشكلة التسرب المدرسي  

با ضhhافة إلhhى إھمhhال بعhhض ا;سhhر ،عhhدد الطJhhب فhhي المhhدارس مhhع ضhhعف ا مكانيhhات المدرسية
تعامhhل مhhع جميhhع طJhhب الفصhhل ومتابعتhhه بصhhفة ;بنائھhhا ونقhhص الكفhhاءات المطلوبhhة فhhي المعلhhم لل

  .مستمرة
وتفيhhد الدراسhhات أن نسhhبة كبيhhرة مhhن ھhhؤfء التJميhhذ الhhذين ينقطعhhون عhhن مواصhhلة الدراسhhة   

وذلhك  ،بعجزھم عن مسايرة زمJئھم العاديين سرعان ما ينضمون إلى حصيلة ا;ميين أو العhاطلين
 ،ضhاعف المسhؤولية اfجتماعيhة تجhاه ھhذه المشhكلةإذا لم تجتhذبھم أعمhال الشhر أو اfنحhراف ممhا ي

ويقتضي ذلك توفير الفرص العملية وا عداد المھنhي قبhل تhرك المدرسhة أو اfنقطhاع عhن مواصhلة 
  .الدراسة
ويعتبر التلميhذ متخلفhا مhن الناحيhة الدراسhية إذا كhان تحصhيله المدرسhي يقhل عhن أقرانhه فhي   

كما قhد يرجhع إلhى أسhباب  ،ا ذكرنا سابقا إلى أسابب ذاتيةوقد يرجع التخلف كم ،نفس مستوى العمر
 ،اجتماعيhhة ناشhhئة عhhن الظhhروف ا;سhhرية أو البيئيhhة المحيطhhة بالتلميhhذ أو الرفhhاق الhhذين يصhhطفيھم

فالذاتيhhة ھhhي التhhي تتعلhhق بhhالنواحي الجسhhمانية للفhhرد ذاتhhه كhhأن يعhhاني قصhhورا فhhي السhhمع أو البصhhر 
روس أو أن يكhون مصhابا بمhرض فhي الغhدد أو الجھhاز العصhبي يعوق متابعhة لمhا يلقhى عليhه مhن د

وبھhذا يhتعلم فhي المhدارس  ،وقد يعاني من ضعف عقلي f يصل إلى مرتبة البله أو العتhه ،المركزي
العامة شأنه شأن ا;سوياء باعتباره فhي درجhة أدنhى مhن حيhث مسhتوى الhذكاء ولھhذا يمكhن التعhرف 

hhؤدي بالدرجhhي المhhف الدراسhhى التخلhhربعلhhى التسhhى إلhhذكاء ،ة ا;ولhhتوى الhhاس مسhhك بقيhhن . وذلhhوم
ويحسhhب  ،المعhhروف أن قيhhاس الhhذكاء يسhhتلزم الوقhhوف علhhى كhhل مhhن العمhhر العقلhhي والعمhhر الزمنhhي

العمر العقلhي عhن طريhق اختبhارات مقننhة لكhل سhن علhى حhدا وتسhتخرج نسhبة الhذكاء بقيمhة العمhر 
   2.ةمائالعقلي على العمر الزمني وضرب النتائج في ال

  
  
  
  

  : مضار التسرب
وإنمhhا يتعhhداه إلhhى المجتمhhع بشhhكل  ،إن ضhhرر ظhhاھرة التسhhرب f يعhhود علhhى الطالhhب فحسhhب  

  :ومن أبرز ھذه المضار ما يلي, عام

                                                 
 .28ص  –مرجع سبق ذكره  –أحمد فريجة :  1
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وبخاصhhة إذا كhhان التسhhرب قبhhل أن يhhتقن الطالhhب المھhhارات ا;ساسhhية فhhي  ،ازديhhاد عhhدد ا;ميhhين -
بمراكhز  قأو اfلتحhا ،سhرب إلhى الhتعلم الhذاتي المسhتمروالحساب، ولم يعhد المت ،القراءة والكتابة

  .كما أن ازدياد عدد المتسربين من ھذا النوع يزيد من ا;عباء المالية وا دارية للدولة ،ا;مية
وبخاصhة إذا لhم يتأھhل  ،قد f يحسhن ا فhادة منhه ،إن التسرب ينتج للطالب وقتا طويJ من الفراغ -

نون العمhل ا;ردنhي يمنhع اسhتخدام مhن يقhل عمhره عhن سhتة عشhرة سhيما أن قhا ،لمزاولة مھنة ما
 .مما يجعل ھذا الفراغ مدعاة لJنحراف والعبث. عاما

وأقhل إنتاجhا ممhا . إن تسرب الطالب قبل أن يتم نضجه وتكتمل خبرته تجعله أقل كفاءة في العمhل -
   1.وفي ھذا ضياع للطاقات في المجتمع ،لو قدر له أن يواصل دراسته

  
  :  ر المدير في منع التسرب وع�جهدو
إذا قhام بواجبhه مhن حيhث تفقhده لhدوام الطلبhة ،للمدير دور ھام منع ومعالجhة ظhاھرة التسhرب    

واfسhhتعانة بأوليhhاء ا;مhhور فhhي ذلhhك بعhhد أن يقhhيم معھhhم صhhلة وثيقhhة يكسhhب بھhhا  ،ومتابعhhة غيhhابھم
  .حتى يحترموا رأيه ويعملوا به،ثقتھم

ومعامJتھم للطJب ومسhاعدتھم فhي  ،قب المعلمين في إعدادھم لدروسھمكما أن عليه أن يرا    
. والمدرسhة بشhكل عhام ،وتوفير جو دراسي مناسب في الصhف بشhكل خhاص ،حل مشاكلھم التعليمية

ويشرك الطJب في ا;نشطة المختلفة ويhوفر لھhم مhا ، وأن يعمل على إشاعة جو أسري في المدرسة
ويجhدوا متعhة فhي الوقhت الhذي  ،بالراحhة والطمأنينhة داخhل المدرسhةيتسنى له من ذلك حتى يشhعروا 

  .يقضونه بداخلھا ويلمسوا الفائدة من وجودھم بين جدرانھا
  
 
 
 
 

ــ.  :ثالثا   ــ�ق ا��را� 
�Bــ�دود ( ا ــ(/. �(� ــ� � >Rآ�
   )ا�����ي �(��ر�

لتJميhhذ أصhبح الفشhل الدراسhي يشhكل مصhدر قلhق كبيhر عنhد المhربين والمسhؤولين فضJh عhن ا      
 ومسhhhتقبل جhhhودة التربيhhhة والتعلhhhيم ،وأوليhhhائھم، نظhhhرا fنعكاسhhhاته السhhhلبية علhhhى اfقتصhhhاد التربhhhوي

والمنظومhhة التربويhhة الجزائريhhة كسhhائر منظومhhات العhhالم تعhhاني ھhhي كhhذلك مhhن ظhhاھرة ا خفhhاق 
تظھhhر  ،بhhويرة التربيhhة والتعلhhيم والھيئhhات المھتhhة بالشhhأن التراوا;رقhhام التhhي تقhhدرھا وز ،الدراسhhي

  .خطورة الظاھرة من حيث ھي عائقا أمام تحقيق ا;ھداف اfستراتيجية للسياسة التعليمية
فJ مناص لھا من أن تطالع في ا;رقام والمعدfت المرتفعhة  ]المدرسية[ أما ا دارة التربوية

للنظhام التعليمhي  مؤشرا ذا دfلhة قويhة علhى مسhتوى الكفايhة الداخليhة ،يسجلھا ا خفاق الدراسي التي
  .المعتمد على المردود التربوي للمؤسسات التعليمية

  
  :خفاق الدراسيتعريف ا#

                                                 
  ).268 – 267(ص ص  –مرجع سبق ذكره  –تيسير الدويك  وآخرون  : 1
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  :لغة 
   1.الرجل طلب حاجة لم يحصل عليھا] خفاقاإأخفق ـ يخفق ـ [

  :إصط�حا
أو ھو عدم تحصيل التJميhذ علhى المعلومhات التhي تتوقhع المدرسhة الحصhول  ،ھو عدم نجاح التلميذ

  .عليھا منه
f ينبغي تفسير الفشل الدراسي بالرجوع إلى التJميذ بhل الرجhوع << : ويرى بعض المفكرين بأنه 

   2>>.إلى النظام المدرسي ككل
  

وأكثرھhا شhيوعا بhين الطJhب بغhض  ،ا خفhاق الدراسhي يعتبhر مhن ھhم المشhكJت الدراسhية  
ھذه المشكلة إلى أنھhا تمثhل وترجع خطورة . للطالب ةاقتصاديالنظر عن الظروف اfجتماعية أو ا 

كما أنھا بداية لمشكلة التسhرب مhن المدرسhة واfتجhاه نحhو التيhارات ا;خJقيhة ، فاقدا تعليميا مرتفعا
وقد أصبحت ھذه المشكلة منتشhرة بصhورة واضhحة لزيhادة أعhداد الطJhب فhي المhدارس  ،المنحرفة

  ...ض ا;سر ;بنائھابا ضافة إلى إھمال بع. مع ضعف وعجز ا مكانيات المدرسية
علhى  ةقتصhاديواf ،وإذا أخذنا في اfعتبار ما سبق ا شارة إليه مhن أن العوامhل اfجتماعيhة  

 1963و جولhد سhتاين  1959ھافجھرسhت << اختJفھا ذات عJقة بالتأخر الدراسي أثبتhه كhل مhن 
. f تقhل عhن ذلhك فيمكن القول أن نسبة المتأخرين دراسيا في مدارس جمھوريhة مصhر العربيhة>> 

فمعنى ذلhك ، مليون طالب كما تشير التقارير 5فإذا كان عدد التJميذ بالمراحل المختلفة يبلغ حوالي 
   3.أن ھنا حوالي مليون طالب يعانون من التأخر الدراسي

بفضhل تطبيhhق مبhدأ ديمقراطيhhة  ،ھر السhhلبية التhي عرفتھhhا المنظومhة التربويhhةافھhو مhhن الظhو  
التزايhhhد الكبيhhر ;عhhداد المتمدرسhhين فhhي مختلhhhف ،ر فhhرص متكافئhhة لجميhhع التJميذوتhhوفي ،التعلhhيم

  .ا;طوار
وكhhان ھhhذا التطhhور علhhى حسhhاب المhhردود النhhوعي للتعلhhيم بhhالرغم مhhن ا;مhhوال الكبيhhرة التhhي   

وبhhالرغم مhhن التعhhديJت والتحسhhينات التhhي تسhhعى وزارة  ،أنفقتھhhا الدولhhة خدمhhة للمنظومhhة التربويhhة
  .ولكن النتائج مازالت باقية دون المستوى المطلوب ،دخالھا في مناھج التعليم ووسائلهالتربية  
 ،وفي مرحلة التعليم الثانوي خاصhة ،فكان ا خفاق المدرسي في مختلف أطوار التعليم عامة  

  . لما لوحظ من عدد الراسبين والمتسربين سنة بعد أخرى
وبمفھوم أدق ھو عدم  ،تكيف المدرسيالم دعفا خفاق المدرسي عموما ھو حالة من حاfت   

 ،وذلhhك أسhhباب ذاتيhhة وبيداغوجيhhة ،عاب المعلومhhات والمعhhارف التhhي تقhhدم للتJميhhذيالقhhدرة علhhى إسhhت
أثhhرت علhhى قhhدرات التJميhhذ وجعلhhتھم غيhhر قhhادرين علhhى إسhhتعاب البhhرامج  ،قتصhhاديةإجتماعيhhة وإو

  4. نة أو ا نقطاع النھائي عن الدراسةما يضطر بعضھم  عادة الس. التعليمية المقدمة لھم

                                                 
 .386ص  – 1991 –لجزائر ا –المؤسسة الوطنية للكتاب  – 7ط – القاموس الجديد للط<ب –علي بن ھادية وآخرون  : 1
 –قسنطينة  - جامعة منتوري –علوم ا نسانية المجلة  – ظر ا9ساتذةنأسباب الفشل الدراسي من وجھة  –أبو طواض محمد الصالح  - العايب رابح :  2

 .181ص  – 1999 – 10العدد
 ).48 – 47(ص  –مرجع  سبق ذكره  –سحر فتحي مبروك :  3
 .147ص  –بق مرجع سا –رشيد أورلسان :  4
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ممhhا يسhhتدعي الدراسhhة  ،ھhhذه الظhhاھرة لھhhا تhhأثير سhhلبي علhhى التJميhhذ والمؤسسhhات التربويhhة  
  .لمعرفة ا;سباب المؤثرة المباشرة وغير المباشرة

وھي من أھم المشكJت التhي تقلhق بhال اzبhاء والمدرسhين وكhل المھتمhين بالعمليhة التعليميhة   
فھhي مشhكلة تعhوق عمليhة  ،ر ھذه المشكلة من أھم عوامل التخلف التربوي والثقhافي أيضhاحيث تعتب

  .وتھدد سJمة المجتمع وتعوق تقدمه ،التنمية
وتفيhhد الدراسhhات أن نسhhبة كبيhhرة مhhن ھhhؤfء التJميhhذ الhhذين ينقطعhhون عhhن مواصhhلة الدراسhhة   

hى حصhون إلhا ينظمhئھم العاديين سرعان مJك لعجزھم عن مسايرة زمhاطلين وذلhين أو العhيلة ا;مي
 ،إذا لم تجتhذبھم أعمhال الشhر أو اfنحhراف ممhا يضhاعف المسhؤولية اfجتماعيhة تجhاه ھhذه المشhكلة

ويقتضي ذلك توفير الفرص العملية وا عداد المھنhي قبhل تhرك المدرسhة أو اfنقطhاع عhن مواصhلة 
  .الدراسة
كhان تحصhيله المدرسhي يقhل عhن أقرانhه فhي  ويعتبر التلميhذ متخلفhا مhن الناحيhة الدراسhية إذا  

كما قhد يرجhع إلhى أسhباب  ،وقد يرجع التخلف كما ذكرنا سابقا إلى أسابب ذاتية ،نفس مستوى العمر
، اجتماعيhhة ناشhhئة عhhن الظhhروف ا;سhhرية أو البيئيhhة المحيطhhة بالتلميhhذ أو الرفhhاق الhhذين يصhhطفيھم

hhمانية للفhhالنواحي الجسhhق بhhي تتعلhhي التhhة ھhhر فالذاتيhhمع أو البصhhي السhhورا فhhاني قصhhأن يعhhه كhhرد ذات
يعوق متابعhة لمhا يلقhى عليhه مhن دروس أو أن يكhون مصhابا بمhرض فhي الغhدد أو الجھhاز العصhبي 

  .المركزي
  

  :أسباب ا�خفاق الدراسي
 
  :ا+سباب المباشرة -1

بhرى مhن كتظاظ في ا;قسام تعاني الكثير من الثانويات خاصة منھا ما كانت في المhدن الك ا  
مما يجعل عملية  ، تلميذا 50بحيث يقارب القسم  ،في ا;قسام خاصة في السنوات ا;خيرة ظاfكتظا

ويمكhن الخhروج منھhا أن ازدحhام الفصhول يشhكل خطhورة علhى تنميhة  ،التدريس عمليhة صhعبة جhدا
  1.هستعداداتإقدرات التلميذ و

تلميذ الذي أصبح في غالب ا;حيان f وعلى تقييم عمل ال ، وھذا يؤثر سلبا على أداء ا;ستاذ  
  .ختبارات الفصليةيحاسب إf على الفروض المحروسة وا 

  .ستقبالالتطور الكبير في أعداد التJميذ مع نقص في ھياكل ا  -
دون  ،ودفعھhhم لمزاولhhة الhhدروس الخاصhhة،  عhhزوف ا;سhhاتذة عhhن القيhhام بhhواجبھم إزاء التJميhhذ -

  2.وبأسعار غير معقولة في بعض ا;حيان ،اتنظيم ا دارة لھا والتحكم فيھ
فالتوجيhه والقبhول المعمhول بhه فhي المدرسhة الجزائريhة f يقhوم وf : التوجيه المدرسي والتقويم -

فhhي  منتقhhال إلhhى المسhhتويات العليhhا وتسhhجيلھوا  ،قبhhول الطلبhhة المقننhhة فhhي تيسhhتخدم اfمتحانhhا
متحانhات f يرا فhي نظhام التقhويم أن بعhض ا ومن أكثhر العوامhل تhأث ، اسبھمالتي تنالتخصصات 

متحانhhات عتمادھhhا علhhى درجhhة الطالhhب فhhي كراسhhة ا وذلhhك   ، تقhhيس قhhدرات الطالhhب الحقيقيhhة

                                                 
 .315ص   -مرجع سابق  - أحمد اسماعيل حجي  :1
 .148ص  - مرجع سابق   - رشيد أورلسان  2
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وتعتمhhد  ،متحانhhات مازالhhت تقليديhhةبا ضhhافة إلhhى أن بعhhض ا  ، معيhhارا وحيhhدا للحكhhم علhhى عليhhه
  1.عديم الفائدةيصبح ووأن مفعول التقويم يقل  ، سترجاععلى الحفظ وا 

 ،نعhدام أو ضhعف فhي أسhاليب معاجتھhاإكثرة التJميذ الذين يعانون من صعوبات في الدراسhة أو  -
لتراجhع مسhتوى  ،نتقhال مhن مرحلhة التعلhيم ا;ساسhي إلhى مرحلhة التعلhيم الثhانويوخاصة بعhد ا 

عليميhhhة بhhhين أو بhhhاختJف الطريقhhhة الت ، التJميhhhذ المقبhhhولين بسhhhبب عhhhدم التhhhرابط بhhhين البhhhرامج
 .المرحلتين

ة وغيhاب تhنقص تكوين ا;ساتذة خاصhة فhي الميhدان البيhداغوجي لوجhود المتعاقhدين بصhورة مؤق -
 .وقلة الندوات التربوية وا;يام التكوينية ، الرقابة والتقديم في بعض ا;ماكن وا;حيان

 تلورشhhاوخاصhhة علhhى مسhhتوى المخhhابر وا ،نقhhص التجھيhhزات والوسhhائل التعليميhhة الضhhرورية -
 .إنجاز الدروس التطبيقية والعلمية منھا والتقنية

عتماد ا;سhاتذة وبمنع تراكمه   ، مما يقلل مضاعفة الجھد ، غياب التنافس المدرسي بين التJميذ -
 .بالدرجة ا;ولى على الدروس الخاصة

 نقhhhص الوسhhhائل التربويhhhة المكملhhhة للبhhhرامج التعليميhhhة كالمكتسhhhبات والكتhhhب المسhhhاعدة وضhhhعف -
لغيhاب المسhاعد الوثhائقي المخhتص للقيhام  ، ستغJل مكتبات المؤسسhات التعليميhة بصhورة فعالhةإ

 .بھذه الوظيفة
 .قلة ا;نشطة الثقافية الخاصة لغياب التأطير وا مكانيات والمتابعة -
- hاھرة الغيابhة ظhة ومحاربhة البيداغوجيhة والمتابعhة المراقبhت اضعف التأطير ا داري للقيام بعملي

 2.تJميذ وا;ساتذةلا نتشرة لدىالم
فھو يعد ھدفا رئيسيا لnدارة المدرسية فھhو يمثhل اھتمامhا كبيhرا بالنسhبة : ضعف النظام المدرسي -

نفعhاfت  عملية تربويhة تتطلhب الhتحكم فhي السhلوك والعواطhف وا<<والنظام المدرسي ھو . لھا
 .  >>تحت قيادة موجھة من أجل تحقيق ھدف معين

مكونhا الرھبhة والخhوف  ،لنظام المدرسي في الماضي يتحقق على أسhاس العصhاكان مفھوم ا
ترتhب عليhه رد فعhل كبيhر مhع بدايhة << وكان ھدفه الرئيسي ھو تحقيق ا نتظhام  ، المفروض بالقوة

وإقصhاء  ، فكانhت الغلبhة للقhيم الديمقراطيhة جJون ديJويوبلغ قيمته على يد  روسوعلى يد  18القرن 
فالمؤسسhhات ،  فالتJميhhذ يحكمhhون أنفسhhھم دون ا جبhhار علhhى ا نصhhياع ا;عمhhى ، مفھhhوم التسhhلط

يJقhي فيھhا التJميhذ صhعوبات شhتى يجعلھhم ينفhرون مhن  ، فhي التشhدد االتعليمية التhي يبhالغ مhدراؤھ
  3>>  .تجاھات أخرى حاملين أحقادا معھم فاشلون في دراستھمإالدراسة فيتجھون 

التعليمية وقلة انسجامھا فيما بينھhا رغhم التخفيhف والتعhديل اللhذين طرق التدريس وكثافة البرامج  -
 4.أدخJ عليھم

فمازالت غالبية طرق التدريس في النظم التربويhة والتعلhيم فhي الhبJد العربيhة تعتمhد أساسhا علhى <<
عتبhhار المعلhhم والمقhhرر الرسhhمي ھمhhا المصhhدر إو ، أسhhاليب التلقhhين والتحفhhيظ فhhي بعhhض ا;حيhhان

  5.>>بل الوحيد للحصول على المادة المعرفية ا;ساسي

                                                 
 . 77ص   -  1999 -باتنة   - مطبعة قرفي    - كتاب الرواسي  – قراءة في التقويم التربوي –محمد مقداد وآخرون  1
  ).149 – 148(ص ص –مرجع سبق ذكره  –رشيد أورلسان :  2
  .93ص  -  1994 –سوريا  –منشورات جامعة دمشق   -  3ط - )  مرجع ذكر(ا*دارة المركزية –حجازي  لوسيا : 3
 .148ص   - مرجع سابق  - رشيد أورلسان   4
المطبوعات ديوان  -  المھام الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية مساھمة في تحليل نظام التربية والتكوين والبحث العلمي –محمد العربي ولد خليفة :  5

 . 125ص   - د ت    - الجزائر   - الجامعية 
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علمhhا أن ا;سhhلوب المشhhوق أو  ، وھhhذا ا;سhhلوب طبعhhا مhhا يجعhhل التJميhhذ يكرھhhون الدراسhhة    
   وا;عمhhhhhhhhhhhhhhال التطبيقيhhhhhhhhhhhhhhة والنشhhhhhhhhhhhhhhاط داخhhhhhhhhhhhhhhل المدرسhhhhhhhhhhhhhhة ، الطhhhhhhhhhhhhhhرق المشhhhhhhhhhhhhhhوقة

  .يھاويجعله يحب الدراسة ويواضب عل ، والمشاركة في إثراء الموضوع ھو ما يجلب التلميذ 
إن وجhود رغبhة نحhو تحصhيل شhيء ليسhت فhي متنhاول كhل تلميhذ لhذلك وجhب : عدم وجود رغبة -

وھhذه العمليhة ممكنhة  ، على المعلم وا;ستاذ وأفراد ا;سرة العمل على توليدھا في نفوس التJميhذ
ونرغhب أن نhزرع  ، إنما تقتضhي الدرايhة بطبيعhة ونفسhية ا;شhخاص الhذين نتعامhل معھhم  ، جدا
   1.حالة نفسية غير موجودة فيھم من قبل فيھم

  : ا+سباب غير المباشرة-2
وتخليھمhhا نسhhبيا عhhن دورھمhhا التربhhوي فhhي دعhhم  ، جتمhhاعي والعhhائليضhhعف مسhhاھمة المحhhيط ا  -

وخيhhر دليhhل ھhhو ضhhعف نشhhاط جمعيhhات أوليhhاء التJميhhذ فhhي أغلhhب  ، المدرسhhة ومتابعhhة ا;بنhhاء
  2.المؤسسات

زدحام البيت والخJفhات العائليhة أو إوھذا يرجع إلى : يذ للمذاكرة في البيتعدم توفر جو مناسب للتلم -
وقhد تأكhد مhن خJhل اسhتعراض بعhض حhاfت التhأخر المدرسhي أن  ، الحرمان من أحhد الوالhدين

  3.سبب التأخر راجع إلى قسوة زوجة ا;ب في معاملة الشاب
تؤدي بالتلميذ إلى الفشhل الدراسhي حيhث يعد واحدا من أكبر المشكJت التي : فقدان أحد الوالدين -

وعدم رعايته الرعاية الJزمة وفقده للحنان  ، أن فقدان أحدھما أو كJھما يسبب في إھمال الطفل
      . الJزم

كن أو عمhل ا;ب فhي أمhا،  أو عمhل ا;م ، يكون الفقhدان إمhا بوفhاة أحhد الوالhدين أو طJقھمhا
   4.تهبعيدة الذي يحرمه من حضوره إلى عائل

نظرا لمhا  رتباط بالفشل الدراسيإالذي له  ،وھو متمثل في الفقر: قتصادي للعائ<تتدني المستوى ا* -
حيhث يعتبhر م حتياجhاتھإوخروج التلميذ إلى العمل خارج البيhت لسhد  ، يتبعه من نقص في التغذية

كمhhا أن . فhhي بعhhض ا;سhر مصhhدرا مhhن مصhhادر الhhدخل فيسhتعان بhhه علhhى ذلhhك] التلميhhذ/ الطفhل [
 ، البعض اzخر يعجز عن تحمل شراء لوازم المدرسhة وبعhض المسhتلزمات التhي تتطلبھhا المhادة

  5.والتي تُطلب من التلميذ بين اzونة وا;خـرى
ا;مhر الhذي جعhل بعhض ...] الطعhام ، نفقات النقhل ، الكتب[ رتفاع نفقات التمدرس إوھـذا بالمقـابل  

  .عن الدراسة للبحث عن أعمال مربحة ا;سر تشجع أبنائھا على التخلي
يات في بعض الوfيات وتقلhيص لنعدام الداخإصعوبة ظروف بعض التJميذ بسبب بعد المسافة و -

 .مؤسسات ذات نظام نصف داخلي تدريجيا
ضعف ھياكل التكفل الصحي التربhوي المختصhة بالتJميhذ الhذين يعhانون مhن أوضhاع صhحية أو  -

خفhhاق ھhذه ا;سhhباب ھhي التhي أدت إلhى ا . يتعلhhق بالصhحة النفسhيةf سhيما فيمhا  ، تhأخر دراسhي
 :الدراسي الذي يشمل كJ من 

أو الطhhرد  ، قتصhhاديةإجتماعيhhة وإأي التخلhhي التلقhhائي عhhن الدراسhhة ;سhhباب : التسJJرب المدرسJJي -
  .النھائي قبل إنھاء المرحلة التعليمية

                                                 
 .66ص  - د ت   - عمان   - دار الكندي للنشر والتوزيع  - مدخل في علم النفس التربوي  - حسن صالح الداھري - وھيب مجيد الكبسي :1
 .149ص  - مرجع سابق  - رشيد أورلسان :  2
 .403ص   - 1981 – السعودية  - دار المريخ  - يا*رشاد النفسي والتربو  - يوسف مصطف القاضي وآخرون:  3
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نتقhال عليمي الذي f يسمح للتلميذ با أي إعادة السنة بسبب ضعف المستوى الت: الرسوب المدرسي -
 ، وقد يكون ناتجا عhن ا جhراءات التنظيميhة الجديhدة لتقنhين المسhار المدرسhي. إلى القسم ا;على

  1.والتحكم أكثر في ھذا العدد المتزايد
التلميhذ أخفhق فhي  ، ورسوب الشhيء فhي المhاء سhقوط إلhى أسhفله ، يرسب رسبا<< : والرسوب لغة 

   2.>>ولم ينجح متحاناتا 
كما عُّرف إصطJحا بأنه سنة يقضيھا الطالب في نفس القسم عامJ نفhس العمhل الhذي أداه فhي السhنة 

  .الماضية أو الفارطة في المدرسة
الطJhب الhhذين يبقhون فhي المرحلhة الدراسhية أكثhر مhhن << المعيhدين أو الراسhبين ھhم كانJدالوعhرف 

  3>>.سنة
  ا*خفاق الدراسي للتلميذ  دور ا*دارة المدرسية في ع<ج

إن مشhكلة ا سhتبعاد شhديدة التواجhد والتطhور فhي المدرسhة ـ التhي ھhي ككhل مؤسسhة تنhتج موامشhھا 
وأكثر إتصاf بالشكل العلمي للعلم وتحولhه ، إن أھميhة المدرسhة و صhدمة  –ومتمرديھا في مجتمعنا 

  .ا خفاق أو الفشل ھما أقصاه 
ي ا;شكال المختلفة لnسhتدراك والhدعم المدرسhي ؟ لكhن ھhل ھhم لhذلك فأين ا ستقصاءات المنطقية ف

ضمان للفعالية خاصة إذا كانت ا;فعال المصحوبة f ھي محللة وf ھhي متطhورة فhي أحhد ا;ھhداف 
  4 .الثابتة 

   ا*ستدراك -1
ت حصص ا ستدراك f تنظم لتJميhذ القسhم كلhه ، وإنمhا حسhب الحاجhة التربويhة الملحhة ولمجموعhا

يتشhhابه ملمhhح نقائصhhھم المشخصhhة فhhي المسhhتوى الواحhhد ، ويتhhراوح عhhددھم فhhي كhhل مhhن التJميhhذ 
  .تJميذ فقط  10و 05مجموعة مابين 

ھذه المجموعة من التJميذ الذين طرأ عليھم تغيير مفاجئ فhي المسhار الدراسhي كتغيhر المؤسسhة  أو 
Jhhتوعبوا خhhم يسhhة ، ولhhراد العائلhhد أفhhدان أحhhرض ، أو فقhhنة المhhامج السhhيع برنhhرة مواضhhك الفتhhل تل

الدراسية ، ھذا ا;مر يستدعي من ا;ستاذ إحصاءھم وتحديد عددھم لتزويدھم بحصhص إسhتدراكية ، 
  .وتبقى عملية التشخيص مستمرة والعJج فوريا لمنع تراكم النقائص

   الدعــم -2
نقhhائص عنhhد بعhhض تختلhhف دروس الhhدعم عhhن دروس ا سhhتدراك التhhي تعتبhhر ضhhرورية لمعالجhhة ال

التJميذ الضعاف ، وتمكينھم مhن ا لتحhاق بمسhتوى زمJئھhم ، بينمhا تhنظم دروس الhدعم علhى مhدى 
السنة في شكل مراجعhات وتمhارين تطبيقيhة ، ومhذاكرة محروسhة ، ومحاضhرات ، فھhي تعمhل علhى 

  5 .كية الجماعة ، ودفعھم إلى المشاركة الفعالة بإستخدام تقنيات ديناميإثارة إھتمامات التJميذ 
  

   !+/ـ�ط ا���ر�ـ.ا� : رابعا
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نظبhاط أو نظhام تقhويم السhلوك ا نسhاني فhي العمhل  سhتخدام نظhام اإتختلف الدول عامة فhي     
فبعhد أن كانhت  ، ستخداما يرتكز علhى جوانhب إنسhانية مhن شhأنھا أن تحقhق للفhرد العدالhة والمسhاواةإ

ة في عاقب العاملين فقhد سhاھمت عوامhل عديhدة فhي تغييhر ا دارة تملك الحق الكامل والحرية المطلق
سhhتغJل سhhلطتھا فhhي تقhhويم سhhلوك إدخhhال الجوانhhب ا نسhhانية لتقييhhد حhhق ا دارات فhhي إتجhhاه و ھhhذا ا

  :ومن العوامل التي أدت إلى ھذا التغير ھي ، العاملين
ويتمثhل   نوق العhاملي عhاة التhوازن بhين حقhوق ا دارة وحقh ، ممثلة في حكوماتھا ، تدخل الدول -

التhي  ھذا التدخل في إصدار التشريعات التي تضع ضوابط الحماية وقواعhد الرعايhة والضhمانات
 .تكفل تنفيذھا

كما ساھمت المنظمhات العماليhة مسhاھمة فعالhة فhي الحhد مhن حريhة ا دارة فhي إصhدار قراراتھhا  -
المخالفhات والجhزاءات التhي  وتحhدد ، وعلى ا;خص تلك التي تقيم قواعhد وضhوابط نظhام العمhل

 .يمكن توقيعھا على المخالفين من العمال
كما ساھم المفكرون ا داريون بأبحاثھم فhي إدخhال مفhاھيم إداريhة جديhدة فhي العJقhات ا نسhانية  -

وعلى ا;خص رواد العJقات ا نسانية الذين ساھموا فhي تأكيhد الجوانhب  ، بين ا دارة والعاملين
 .عتبار ھذه المنظمات مجتمعات أو أنظمة إنسانيةإنظمات بالسلوكية في الم

ولذا فقد ساھمت ھذه الجھود فhي تطhوير مفھhوم النظhام ا نضhباطي فhي المنظمhات والفلسhفة 
ومن ثhم فقhد أصhبح ذلhك النظhام شhبيھا بنظhام قضhائي يhوفر للعhاملين طhرق  ، التي تقوم عليھا قواعده

  1.على براءتھم مما نسب إليھم النظم والدفاع عن النفس وتقديم ا;دلة
  نضباط يا ترى ؟ فما ھو ا. نظباطي في المدارس ومن ھنا بدأ النظام ا

  : نضباطوم ا#ــمفھ
ھو عملية تربوية تقوم بھا المدرسة لمساعدة الطJب على تبنhي القhيم والمعhايير التhي تسhاعد   

  .حّدة منظمة] ِمجتمع[في إيجاد جماعة 
ت والعوامل البيئية التي تساعد في تطوير سلوك ھادف منضبط ذاتيhا فھو أيضا كل الممارسا  

فھhو  ، ، التhي يمارسhھا الطلبhة ، والوقائية والنمائية جراءات العJجيةفھو يتضمن ا  ، لدى الطJب
نضhباط الhداخلي الhذاتي وتعليماتھhا ممhا يولhد ا ،  يتضمن أيضا التوافق بين الطلبة وقوانين المدرسة

  .عند الطلبة
نظبhhاط ھhhذا يختلhhف عhhن مفھومhhه الموجhhود فhhي أذھhhان المعلمhhين والhhذي نسhhتنتج أن مفھhhوم ا   

أنhhه يطبhhق علhhى  يأ. نظبhhاط فhhوقي عقhhابيإنظبhhاط الموجhhود ھhhو حيhhث أن ا  ، يمhhارس فhhي مدارسhhنا
أو  ، أو نفسhhية ، كhhذلك f يملhhك الطالhhب حريhhة جسhhمية ، الطJhhب مhhن أشhhخاص أعلhhى مhhنھم مرتبhhة

  .وإf فسيعاقب ، صص للخروج من صفه إf بإذن مسبق من أكثر من مصدربين الح ، حركية
يجعhل مhن الضhروري أن  ،  نظبhاط ويمكن القhول بhأن فھhم المعلمhين للمشhكJت المتعلقhة با  

رتياح لمثل ھذه المشكJت وبخاصة عندما يسhتخدمون أسhھل يشعر ھؤfء المعلمون بالقلق وعدم ا 
   2.الطرق المتسرعة في معالجتھا

فإن ذلك يكون غالبا عhن طريhق التJميhذ الhذين يجhدون  ، وعندما يحدث الشغب في المدرسة  
ونتيجة لذلك يكhون لhديھم عhدد ضhئيل للغايhة مhن  ، حتياجاتھم في المدرسةإصعوبة كبيرة في إشباع 

وعنhدما يجلhس ھhؤfء . و العمل المدرسي أو المدرسين في عالمھم الخاص بالجودةأصور المدرسة 
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خhتJف بhين مhا كhانوا يرغبhون فيhه ومhا لhديھم بالفعhل يصhبح فhي أي لحظhة ا  ، تJميذ في الفصhلال
أنhا f << : ختJف ھو سلوك الغضhب والتحhدي  ويصبح سلوكھم تحت ضغط ھذا ا ، شديد التباين

ويصبح أصعب ما يواجه المدرسون الرؤسhاء أنhه f >> ، لن أجلس أو أنتبه للشرح أعبأ بما تفعلون
  . كنھم عمل شيء مؤثر في تلك اللحظة الذي يسودھا التوتريم

حتجhhازھم داخhhل المدرسhhة بعhhد إأو  ، وربمhhا يhhنجح طhhرد التJميhhذ المشhhاغبين خhhارج الفصhhل  
نتھاء اليوم من الدراسي أو وقفھم عن الحضور إلى المدرسة في السhيطرة الفوريhة علhى الموقhف ا 
ن فhي التعلhيم و;ساسية وھي الطريقة التي تجعلھم يشhتركولكن ھذه ا جراءات f تواجه المشكلة ا، 

أما في مدرسة الجودة فيجب أن يتعلم المدرسhون القhادة طريقhة للتعامhل مhع التلميhذ المشhاغب . الجيد
وتفhتح عقhل  ، ولكنھhا فhي الوقhت نفسhه تضhع الموقhف تحhت السhيطرة ،  دون أن يكون ذلك بالعقhاب

  1.الحصةختيار بدء العمل في إالتلميذ على 
  باط فما ھو دور ا دارة في تطبيق ذلك النظام ؟ضن ولقد تبين لنا ضرورة وجود نظام ا  
إن مسhhألة تطبيhhق النظhhام وفhhق مبhhادئ التنظhhيم السhhليم تقhhع علhhى عhhاتق ا دارة إذ حيhhث تكhhون   
وبhhرغم تطhhور  ، إن حhhق السhhلطة الرئاسhhية قhhد بقhhي إلhhى اzن. يجhhب أن تكhhون المسhhؤولية ، السhhلطة

 حقا ثابتا مسلما به للرئيس ا داري أو السلطة الرئاسية في مراقبة العاملين والتحقيhق معھhم ، منالز
إf أنه فيما يتعلق بالمحاكمات التأديبية وتوقيhع  ، ستثناءات فرديةإوفي كل الدول والنظم فيما عدا ،  

يhا مhن الhرئيس ا داري تجاھات حديثة نحو سحب ھذا الحق كليhا أو جزئإالجزاء التأديبي فإن ھنالك 
  .ختJف الدولبإوإحالته إلى ھيئات أخرى في صور مختلفة وطبقا  جراءات تختلف 

حتفhاظ بحhق السhhلطة ويرجhع السhبب فhي ھhذا التحhول فhي الرغبhة فhي التوفيhق بhين واجhب ا   
 وواجhhب تhhوفير ، الرئاسhhية فhhي توقيhhع الجhhزاءات التأديبيhhة وفقhhا لمhhا تقضhhي بhhه المبhhادئ التنظيميhhة

  2.ستعمال إساءة الرئيس ا داري لسلطته التأديبيةإالضمانات التي تكفل حماية حقوق العاملين ضد 
  :  نضباط وكيفية التعامل معھامشك�ت ا#

أثبتت الدراسات الميدانية أن لطريقة تعامل ا دارة المدرسية والمعلمين مع طJبھم لھا تأثير   
وتقلhل أنمhاط  ، ادة السhلوك المرغhوب فيhه فhي المدرسhةفقhد تhؤدي إلhى زيh،  كبير في سلوك الطJب

وإلى ممارسhة   وقد يؤدي أيضا إلى عكس ذلك تماما كدفع الطJب إلى ا نحراف ، السلوك المشكل
ويمكن القhول أن مھمhا وصhل المعلhم مhن الخبhرة لضhبط الصhف  ، أنواع السلوك غير المرغوب فيه

. ويمارسون سلكيات غيhر مرغhوب فيھhا ، الصفية مھناك طJب في صفه يختلقون مشكJتھقسيبقى 
   3.تتعدى نطاق الصف على خارج القسم

ولكي يتاح لnدارة المدرسية أن تضhمن الموضhوعية والعدالhة fبhد أن تكhون سياسhتھا تعتمhد   
وf  نظبhاطي وأن يكhون ھhذا المبhدأ إطhار نظامھhا ا  ، على المبدأ العJجي في تقويم سلوك التJميhذ

  4.جراءات على قيم العJقات ا نسانيةرتكزت ا إك إf إذا يأتي ذل
فhhإن مhhن أوائhhل ا;فكhhار التhhي تhhرد علhhى ذھhhن معضhhم  ، عنhhد حhhدوث الشhhغب داخhhل المدرسhhة  

 ، ولكن من النادر أن تنجح ھذه الطريقة في تحقيق المقصhود منھhا تصال بمنزل التلميذا  المدرسين
hى ھhؤون إلhي ، ذلك أن المدرسين الذين يلجhه فhا فعلhنھم لمhة إبhاء معاقبhبzن اhدون مhة يريhذه الطريق
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 يرجhون بشhدة ، وھنhاك الكثيhرون جhدا مhن اzبhاء وھhم أيضhا مhديرون رؤسhاء ، الفصل أو المدرسة
أن  ، وفhي مثhل ھhذه الحالhة يhرى التلميhذ وبحhق. بافي كل ا;حوال f يرغب التJميذ في العق. بذلك

وھكhذا فhي ا;رجhح أن يزيhد ھhذا  ، zن مhن متاعhب فhي المنhزلفيمhا يواجhه ا ، المدرسة ھhي السhبب
  .ا;سلوب الشائع من المشكJت بدf من حلھا

ولكن المدرسين القادة يبذلون كل ما فhي وسhعھم للتعامhل مhع التJميhذ المشhاغبين دون إبJhغ   
ا لحاحيhة عhن  عدم إبJغ اzبhاء إfّ با;شhياء ، وكقادة عامة ، ويجب على أعضاء المدرسة ، اzباء

  .أوfدھم
مكhhان عنhhد حhhدوثھا دون مشhhاركة قhhدر ا  ،  نضhhباطوعمومhhا يجhhب التعامhhل مhhع مشhhكJت ا   

إننhا نثhق فhي أنhك قhادر علhى حhل مشhكJتك دون << : ننhا بhذلك نقhول للتلميhذ المشhاغب أإذ  ء ،اzبا
ونحhن f  f أن نعاقبك ،نحن نريد حل المشكلة << : كما تقول ھذه الرسالة وبقوة . >>إقحام أبويك 

عتhراف مhن ا دارة إتصhال باzبhاء يعنhي كمhا أن ا  ، >>نبحث عن طريقة لكي يعاقبhك بھhا أبhواك 
عتhراف يجhب علhى ا;سhاتذة عhدم اللجhوء إوھhو  ، المدرسية بأنھا f تسhتطيع التعامhل مhع مشhكJتھا

  1 .إليه
 نhذارتراوح بين إلفات النظhر وا والعقوبات معددة ت ، ختJف المخالفاتإوالعقوبات تختلف ب  

  ....، والفصل ، والضرب ، والتوبيخ ،
والمبدأ الذي يجب أن يحكم تحديد العقوبات ھو ضرورة الموازنة بين المخالفة ونوع العقاب   

ومhا يتماشhى معhه مhن  ، إلى جانب ذلhك fبhد أن تنصhق نظhم الثhواب والعقhاب بالثبhات. الذي يناسبھا
  .اخذة المقصرينومؤ ، تشجيع الجيدين

لمنhhع التلميhhذ المشhhاغب والمخhhالف للقhhوانين  ولكنhhه وسhhيلة ، والعقhhاب بحhhد ذاتhhه لhhيس غايhhة  
إلى جانب كونه أداة تنبيه لكل من يفكر فhي المخالفhة إلhى اzثhار التhي  ، المدرسية من تكرار مخالفته

  .يمكن أن تترتب عن تصرفاته
وھhhي الغايhhة المركزيhhة حيhhث أن  ، الفhhاتوالغايhhة الواضhhحة مhhن وراء العقhhاب ھhhي منhhع الخ  

  .ساءة التي تنتج عن المخالفةالعقاب في حد ذاته f يصلح من ا 
غير أن منع المخالفhة أو منhع تكرارھhا يتوقhف علhى دراسhة تلhك المخالفhة وإدراك وظروفھhا   

Jو ، كل ذلك لتحقيق ھدف جوھري ھو ضمان العدالة. أسباب وقوعھا إن وقعت فعhل عضhام كhوقي 
تلhhك العدالhhة التhhي تhhوفر الحhhق . داخhhل المؤسسhhة بوظائفhhه وذلhhك حفاظhhا علhhى تماسhhك البنhhاء بكاملhhه

   2.وتطمئن الفرد على سJمة القرار الذي أُتخذ في حقه ، لصاحبه
وfبد أن يتم إصدار إقرار الجزاء أو العقوبة بعد ثبوت الشhغب أو المخالفhة فhي فتhرة مناسhبة   

،  أو أي عضو فhي المؤسسhة] التلميذ[له أثر في تقويم سلوك المخالف  من وقوع المخالفة لكي يكون
  .تباع تعليمات ونظام العمل والدراسةإوعبرة لغيره في وجوب 

ولكن مھما كان إلمامه بھا فقhد  ، وعلى ا دارة أو المعلم أن تلم دائما وأبدا بأسباب المشكJت  
  :تكون ھذه ا;سباب f حصر لھا ومنھا

  :رةــا+س .1
تنشhhhئة الوالديhhhة دور كبيhhhر فhhhي تنميhhhة سhhhلوكيات ا;طفhhhال بغhhhض النظhhhر عhhhن نوعيhhhة ھhhhذه لل
نفعالي وتعامhل  تزانھا اإ، داخل ا;سرة وطريقة معيشتھا و والممنوعات ، لمسموحات،فا السلوكيات
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وقhد f تكhون   وانعكاسه داخhل المدرسhة ، أفرادھا بعضھم بعضا يترك أثرا ملموسا في سلوك الطفل
  .بالرغم من قبول ھذه السلوكيات في البيت ، في المدرسةمقبولة 

 :القدرات العقلية .2
، إذ يوجhhد فhhروق فرديhhة  إن لمسhhتوى القhhدرة العقليhhة عنhhد ا;طفhhال دور فhhي حhhدوث المشhhاكل

، فhإذا كhان  عقلية ذكائية بhين ا;طفhال ممhا يhؤثر ذلhك فhي فھhم وإدراك المhادة التعليميhة داخhل الصhف
وإذا كhان  ، الدراسية منخفضا فإن ذلك يؤدي إلhى ضhجر وملhل الطلبhة المتفhوقينمستوى تقديم المادة 

وفhي . المستوى عال فإن ذلك يؤدي إلى ملل وشرود أذھان الطلبة من ذوي مستوى الذكاء المنخفض
  1 .كلتا الحالتين قد يتولد مشكJت صفية عند الطلبة

 :ات التعلمـصعوب .3
 

والنطhhق  ، والبصhر ، لبhة مثhhل ضhعف السhhمععنhhد بعhض الط وجhود بعhض العوامhhل الصhحية
وقhhد تحhhول دون قhhدرة الطJhhب علhhى القيhhام بواجبhhاتھم  ، وا عاقhhة الحركيhhة تhhؤثر فhhي سhhلوك الطJhhب

عتبhhارھم متمhhردين علhhى سhhلطة المعلhhم إ، ممhhا يhhدفع بhhالمعلم إلhhى التقيhhيم الخhhاطئ نحhhوھم و الصhhفية
 .علم بھذه العواملوخاصة إذا كان المعلم على غير  ، والقوانين المدرسية

  
 :السمات الشخصية للطالب .4

 
، وبhذلك يختلhف ا;طفhال فhي إصhدار أحكhامھم  قات فردية لھا أثرھhا لhدى ا;طفhالوتوجد فر

 وحمhومسhتوى الط ، أو يختلفون بمستوى النضج ، أو تقديره لذاته من شخص zخر ، على اzخرين
 .وجود مشكلة واحدة لھم، مما يؤدي في النھاية إلى تنوع أسباب مشكJتھم رغم 

  
 :القوانين المدرسية .5

سببا فhي حhدوث  ، قد تكون إدارة المدرسة وقوانينھا وتعليماتھا الصارمة غير الواقعية أحيانا
أو حريhة   لhك ھhو عhدم السhماح للطJhب بالقيhام بhالرحJت المدرسhيةذومن ا;مثلة على . المشكJت

أو دفhع غرامhات  ،   أو إجبارھم على لباس معين ، أو عدم سيرھم في الممرات ، التعبير عن الرأي
ممhا يولhhد  ، ممhا يhدفع الطJhhب إلhى تحhدي ھhذه القhوانين والتعليمhات ، أو قhص الشhعر ، ماليhة معينhة

 .مشكJت كانت ا دارة أولى بھا أfّ تخلقھا
 

 :المعلم نفسه .6
يكون له حماسhة  فقد ، في بعض الحاfت يكون المعلم ھو المشكل ومنه تنبع مشكJت الطلبة

نحرافhه عhن خhط سhير إكhذلك  ، كإيمانhه الكبhت التhام للطبhة ، عند الطلبة شخصية غير مرغوب فيھا
عتhراض كثيhر مhن الطلبhة إوعدم تحقيق أھداف الدرس مما يhؤدي إلhى  ، الخطة التعليمية المرسومة

غيhر حميhدة لhدى طJبhه كذلك ممارسة المعلم الشديدة للعقاب البدني مما يولhد نتhائج  وأولياء أمورھم
  2.ولدى ذويھم
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;نه سابقا كان المعلم ھو محhور العمليhة التعليميhة،  ، والقارئ يجد أن التركيز تم على التلميذ
  .أما اzن فأصبح التلميذ ھو محورھا

ستدعاء اzباء أحيانhا لمناقشhة مشhكJت f إوعند ا لمام با;سباب السابقة فإن ا;مر يتطلب [
وحينمhا يسhتلزم ا;مhر  ،كتسhاب ا;صhدقاءإفمثJ حين يجhد التلميhذ مشhقة فhي  ، نضباطعJقة لھا با 

ويجhب أن يوضhح المhدرس القائhد أن التلميhذ  ، ، يجب أن يكون التلميذ حاضرا جتماع مع ا;بوينا 
وإنمhا الھhدف ھhو مشhاركة  ، لم يرتكب خطأ وأن اfجتماع f يھhدف إلhى معاقبhة التلميhذ فhي المنhزل

  . 1]ين في خطة غير عقابية لمساعدة إبنھما في تحسين وضعه في المدرسةا;بو
  
  

  :المدرسي باطضا�ندور ا#دارة في بلوغ أھداف 
  :تتبع ثJثة أساليب في سبيل ذلك  

  :ا+ساليب الوقائية. 1
درھhhم : تطبيقhhا للمثhhل القائhhل , وھhhي أسhhاليب تتخhhذھا ا دارة لتمنhhع خhhرق النظhhام قبhhل وقوعhhه  

  :وتتبع في سبيل ذلك ما يلي. من قنطار عJج وقاية خير
  

رتكازھhا علhى العhدل والمسhاواة فhي المعاملhة إو،  وتحسhس مشhكJته ، إحترام كيhان الطالhب -
بحيhhث يشhhعر الطالhhب بأھميتhhه فhhي المدرسhhة وبمسhhؤوليته فhhي الحفhhاظ علhhى النظhhام ومراعhhاة 

  .وتعليماتھا ، قوانين المدرسة
- hhة وناجحhhة فعالhhف بطريقhhا إدارة الصhhت إذا مJكhhوع مشhhول دون وقhhكل يحhhام إة بشhhل نظhhخت

 .أو ساد الحصة شيء من الفوضى ، الصف
ومشhhكJتھم  ، حتياجhhاتھمإبhhالتعرف علhhى ،  مراعhhاة خصhhائص النمhhو فhhي معاملhhة الطJhhب -

 .وبخاصة مرحلة المراھقة ، والتصرف في ذلك على ھذا ا;ساس
سhhة فhhي حhhل قضhhايا الطلبhhة وبخاصhhة سhhتعانة بأوليhhاء ا;مhhور والمرشhhد النفسhhي فhhي المدرا  -

 .المشكل منھم
  

  : ا+ساليب الع�جية التربوية. 2
 ، نظبhاطوا  ويستعمل ھذا ا;سلوب لعJج المخالفات التي يرتكبھا الطلبة  بخصوص النظام  

    :فمن الوسائل المستخدمة في ھذا ا;سلوب ما يلي ، وإذا لم تُْجِد ا;ساليب الوقائية السابقة نفعا
أو حرمانا دائما من بعض ا متيازات  ، وھو حرمان الطالب المخالف حرمانا مؤقتا: مانالحر •

كون نقيبا في شعبته أو رئيسا للجنة من اللجان المدرسية أو يكأن  ، أو منھا كلھا،  التي يتمتع بھا
 .2أو أوكلت إليه بعض المھمات المدرسية ، عضوا فيھا

حتhى f يعhود لمثhل ذلhك حيhث يعتقhد أن  ، تJفھhاإتسhبب فhي  وھو أن يدفع ثمن ا;داة التي : تغريم •
 .الخسارة تعود عليه ھو دون غيره

  . متناع عن القيام بكل ما يسيء للنظامتقديم تعھد خطي با  •
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حتى يشعر الطلبة بأنھم مشhتركون فhي  ، ستعانة باللجان الصفية في حل المشكJت التي تحدثا  •
 .بأعبائھا تحمل المسؤولية وعليھم أن يقوموا

 .ا قناع عن طريق المناقشة والمنطق •
  : العقوبات .4

رتكhاب إوھي أكثر الوسائل قسوة ونلجأ إليھا إذا فشلت الوسائل السابقة في ردع الطالhب فhي 
  .نتباه والفصل القطعي عن المدرسةوالعقوبات أنواع تتراوح بين لفت ا . المخالفات

  
   : ق الطالبأمور يجب مراعاتھا قبل إجراء أي عقوبة بح

وتضhعھا موضhع  ، ھناك أمور عامة يجب مراعاتھا قبل أن تتخذ أي عقوبhة بحhق الطالhب     
  :التنفيذ وھي

  .أن تتناسب العقوبة مع الذنب -
 .حتى f يتولد عنده الشعور بالحقد أو الكراھية،أن يشعر الطالب بعدالة القصاص -
 .أن نتذكر أن الھدف من العقاب ھو ا صJح وليس التشھير -
 .حتى يرتبط السبب بالمسبب ، أن يلي العقاب الذنب أو المخالفة التي أرتكبت مباشرة -
وf نلجأ للتخريج إذا أفادنا  ، أن نتدرج  في العقاب فJ نلجأ للتصريح إذا أفادنا التلميح -

 1.التصريح
  

   ���يــ�P ا��ـا���% :خامسا
لطJhhب لتوزيhhع نشhhاطاتھم بحكمhhة إن مhhن وظhhائف التوجيhhه التربhhوي الرئيسhhية مسhhاعدة ا        

،وذلhك  ة وتعطيھا خJل العhام الدراسhييالمدرسا دارة  وروية على التنوعات التربوية التي تطبقھا 
مhhن أجhhل تحقيhhق نتhhائج دراسhhية علhhى المسhhتوى المطلhhوب وھhhو مhhا يمثhhل المhhردود التربhhوي الكمhhي 

  :فالمشكلة التي تنشأ من ذلك ھيالداخلي للمدرسة 
  ؟ كل طالب في الحصول على المواد التي تناسب حاجته الخاصةكيف نساعد   

علينا أوf أن نعرف أن مhن بhين ا;عhداد الكبيhرة التhي تعhم المhدارس فhي  ، لnجابة على ھذا السؤال
فكل واحد من الطJب يختلف عhن زمJئhه فhي أمhور  ، f يجود طالبان متشابھان تمام الشبه ، بJدنا
إذا  ، أو يختhاروا منھhا ، تطhرح المدرسhة عhددا كبيhرا مhن المhواد ليأخhذوھا ولكل واحد منھم ، كثيرة

كان ھناك مجال لnختيار في النظام المدرسhي وھhذه الفhروق بhين الطJhب ھhي مhا نسhميھا بhالفروق 
وإن تفھم ھذه الفروق يسhاعدنا كثيhرا فhي التصhدي  ، التي تلعب دورا ھاما في حياة ا;فراد ، الفردية

  .وحلھا حJ نافعا للجميع. مشكJت التي تعترض سبيل ا;فراد في المدرسةلكثير من ال
فhhإن علhhى الموجhhه التربhhوي أن  ، وحتhhى يكhhون با مكhhان تقhhديم الخhhدمات التوجيھيhhة المناسhhبة  

 ، المستوى ا;سhرة اfجتمhاعي والثقhافي ، من حيث حياته في البيت ، يعرف كل طالب حق المعرفة
كمhhhا أن الموجhhhه عليhhhه أن يعhhhرف ... وزمJئhhhه وأقرانhhhه فhhhي المدرسhhhة. .. والحhhhي الhhhذي يعhhhيش فيhhhه

 ، مكانhhات العقليhhةوا  ، مكانhhات الجسhhميةوھhhذه تشhhمل ا  ىمكانhhات المتاحhhة لكhhل طالhhب علhhى حhhدا 
فالناحيhة التوزيعيhة فhي التوجيhه التربhوي تتضhمن مhا . جتماعيhةمكانhات ا وا  ، مكانات النفسيةوا 
  :يلي
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  .نفرادإالمختلفة للطJب كل على كتشاف الحاجات إ -
إعhhداد بhhرامج بوكhhذلك يعلhhم المدرسhhين الhhذين يقومhhون  ، يعمhhل علhhى إعJhhم الطالhhب بحاجاتhhه -

 1 .الدروس
فھhhو بحاجhhة ملحhhة لمhhن يسhhاعده فhhي  ، تقhhديم الخhhدمات التوجيھيhhة لكhhل الطJhhب دون إسhhتثناء -

وذلhhك ، يميhhل إليhhهوفhhي التخطhhيط لnختصhhاص الدراسhhي الhhذي يحتhhـاجه و ، تخطhhيط برنامجhhه
 1...،  بمساعدة الموجه وا دارة والمدرسين

  
  : خدمات التوجيه المدرسي

منھhا مhا . ھناك عدة تفسيرات لمفھوم التوجيه المدرسhي. ؟ ماذا يقصد بالتوجيه المدرسي      
أنhhه يھhhدف إلhhى جعhhل كhhل فhhرد علhhى معرفhhة وألفhhة بمجموعhhة كبيhhرة مhhن " ينظhhر إلhhى التوجيhhه علhhى 

ويركز ھذا المفھوم على معرفة التلميذ لنفسه حتى يمكنhه أن يواجhه مشhكJته  " عن نفسهالمعلومات 
علhhى أنhhه وسhhيلة " ومنھhhا مhhن ينظhhر إلhhى التوجيhhه . الخاصhhة وأن يhhتمكن مhhن حلھhhا بصhhورة مناسhhبة

والمھنيhhة التhhي  ، سhhتفادة الحكيمhhة مhhن الفhhرص التربويhhةلمسhhاعدة ا;فhhراد علhhى الhhتفھم الhhواعي وا 
ھhhم مhhن خJhhل المسhhاعدة المنظمhhة التhhي تقhhدم لھhhم مhhن أجhhل تحقيhhق تكيhhيفھم مhhع المدرسhhة تتناسhhب مع

  " والحياة
سhتعداداته إإلى مساعدة الفhرد علhى معرفhة قدراتhه و " وتعريف آخر مشابه يھدف التوجيه المدرسي

إلhى  وأن يصhل  شى مع أھدافه فhي الحيhاةاھتماماته حتى يمكنه تنميتھا إلى أقصى ما يمكن بما يتمإو
كتمhhال فhhي توجيhhه نفسhhه كفhhرد مرغhhوب فيhhه فhhي إطhhار النظhhام النھايhhة فhhي حالhhة مhhن النضhhج وا 

  .اfجتماعي
، الجانب المنظم في العملية التربوية الذي يساعد الفرد على النمhو " وھناك من يعرف التوجيه بأنه  

إطhhار قدراتhhه  ومسhاعدته علhhى التكيhhف مhع الموقhhف الhhراھن وشhhق طريhق مسhhتقبله الhhذي يختhاره فhhي
  ." ھتمامته وميولهإو

وكhhل ھhhذه التعريفhhات تhhدور حhhول معنhhى مشhhترك ھhhو مسhhاعدة الفhhرد علhhى معرفhhة قدراتhhه   
سhتعدادات حتhى يتحقhق لhه ستعداداته ومساعدته في توجيه نفسhه بمhا يتحقhق مhع ھhذه القhدرات وا إو

hي أقصى قدر ممكن من النمو المتكامل ويشمل التوجيه جوانب مختلفة منھا مhب النفسhق بالجانhا يتعل
    2.والجانب المھني والتعلميي، جتماعي والجانب ا ، 

أو  ، وفhhي البيانhhات المدرسhhية الراھنhhة يشhhكل صhhف السhhنة الثالثhhة مhhن المرحلhhة المتوسhhطة  
وf تطhرح مبhدئيا قضhية . مرحلة في حيhاة الطالhب ، با;حرى من ھم في الحادي عشرة من عمرھم

;ن لhhدى جميhhع الطJhhب مhhيJ فhhي دخhhول طhhور  ، تطhhرح كمhhا فhhي الماضhhي ولhhن ،التوجيhhه التربhhوي 
 فتجhد المؤسسhات الجديhدة ، ولكن المشكJت تعود إلhي الظھhور أثنhاء تطبيhق ھhذا المبhدأ ، المJحظة

من نhوع مhدارس التعلhيم الثhانوي فhي بنيتھhا وفhي تنظيمھhا صhفوفا متنوعhة يجhب أن تhوزع ا;طفhال 
. نتقالي إثر رسوب يجدر بنا أن نجعل الطالب ينسhاهإالدخول إلى صف  ورغم كل الجھود يتم. عليھا

وطالمhhا أن . وطالمhhا أن المؤيhhدون والمعارضhhين يتجhhابھون حhhول مhhا f يزالhhون يدعونhhه ا صJhhح
hبح واقعhم يصhث لhوع البحhاإ ةالتنظيم المدرسي ھو موضhا بھhا ومعترفhدال فيھhجf  ةhإن  ، جتماعيhف

                                                 
  ).52- 51(ص ص   - مرجع سبق ذكره   - يوسف مصطفى القاضي وآخرون  : 1
 .191ص   - مرجع سبق ذكره   - سJمة الخميسي  2
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hhة التhhيم الثقافيhhة القhhة وا تراتبيhhل الجغرافيhhع والعوامhhا الجميhhلم بھhhاديةي يسhhردي  ، قتصhhاريخ الفhhكالت
  .للطفل سيجعل من ھذا الوقت المدرسي مرقاة لعملية التوجيه

إن البيانات المدرسية التي وضعت حديثا في موضوعھا تتنبأ بتوجيه ليس تربويا بالضhرورة   
وإننhا نظھhر رداءة ذوق . السhتة عشhر ربيعhا أي للمراھقين أبنhاء ، في نھاية مرحلة التعليم ا جباري

حين نتحدث دون تحفظ عن التوجيه في نھاية صف الشھادة المتوسطة ;ننا ربطنا العمhر بالمسhتوى 
يحملhhون الضhhرر zخhhرين   مhhن ا;حكhhام القانونيhhة بعhhدد محhhدود مhhن النhhاس لحصhhر الhhربحالمدرسhhي 

 ، خر فيه ھما رمز لسير معين يسمى الhذكاءأن تبكير النضج والتأ] وھذا من حقھم [ يعتبرون أيضا 
لطJhhب لمختلhhف لولكننhhا حhhين نعhhرف التفhhاوت بhhين ا;عمhhار الواقعيhhة وا;عمhhار النظريhhة المنتظhhرة 

يمكننhhا قبhhول إعتبhhار ھhhذه المرقhhاة للتوجيhhه المحhhددة بإسhhم ،  صhhفوف تعلhhيم الدرجhhة ا;ولhhى والثانيhhة
والتوجيhه المقتhرح عنhد . المدرسي علhى السhواءعمر الطJب والمستوى  بعبارتيالمذھب التجريبي 

  .ھذا الحد سيكون قدر المستطاع تربويا
سhنة ومھمhا تكhن  18وقhد تصhبح غhدا  ، اليhوم 16فأصhبحت  14وقد كانت سن التوجيhه ھhي   

عاب يسhتلnوتصhبح المعلومhات تhدريجيا أكثhر قابليhة  ، سن الطJب المعنيين  تبقى القضية ھي ذاتھا
     1.جتماعيةلسفية والتربوية والنفسية وا على ا;صعدة الف

  
 
 
 

 وا�/�ا#\ ا��را��: سادسا���)��   ا��'�ه\ ا�
لتحقيhhhق وظhhhائف المدرسhhhة السhhhابقة fبhhhد وأن تسhhhعى المدرسhhhة إلhhhى تطhhhوير مقوماتھhhhا         

وكعضhو فhي جماعhات يتفاعhل  ، حتياجاته وقدراتهإالتعليمية كي تصل إلى المتعلم كفرد له مشاكله و
  .وبالدرجة ا;ولى مجتمعه المحلي يسھم فيه وينمو به ، وكعضو في مجتمعات ، عھا تفاعJ بناءام

جتماعية خاصة يراعى أن تنمhو فلكي تحقق المناھج التعليمية والبرامج المدرسية وظائفھا ا   
وكلمhا تفاعلhت قhدرات  ، حتياجhات المجتمhع مhن جھhة أخhرىإنموا يقابل قدرات الطJب مhن جھhة و

المنhhاھج بلhhذلك يجhhب أن تھhhتم . كلمhhا حقhhق التعلhhيم وظائفhhه ، حتياجhhات المجتمhhعإغبhhات الطJhhب وور
  .التعليمية والبرامج المدرسية

 عجتماعيhhة فhhي المجتمhh قتصhhادية وا أن تhhرتبط المنhhاھج التعليميhhة باحتياجhhات التنميhhة الشhhاملة ا -
  .حتياجاتوبالتالي تتطور مع تطور ھذه ا 

ممhا يتطلhب مرونتھhا وقhدرة القhائمين عليھhا  ، ا;بحاث الجارية في المجتمhعأن ترتبط المناھج ب -
 .في تكييفھا تبعا لذلك

جتمhاعي فhي تنفيhذ المنhاھج المدرسhية بحيhث يمكhن للطالhب  صhال اتأن يعتمد علhى أسhاليب ا  -
 .إستيعابھا في يسر

نھhhاج المدرسhhي مكملhhة للم>> الممثلhhة فhhي ا;نشhhطة المدرسhhية<< أن تكhhون البhhرامج المدرسhhية  -
والنمhhو  ، سhhواء كطريقhhة مhhن طhhرق تطبيhhق المنhhاھج مhhن ناحيhhة أو كأنشhhطة تسhhعى إلhhى التكيhhف

  1.اfجتماعي للطJب من ناحية أخرى

                                                 
 ). 57 – 55( ص ص   - بيروت   - عويدات للنشر والطباعة  - ترجمة ميشال أبي فاضل  – التوجيه التربوي والمھني –دريقيون  جان : 1



                                                                 ا�
	� ا�ــ�ا��
 ��� ا���دود  وا�دارة ا���ر�� ��ود ا����

  ا��ــ���ي

 274

فھhو الوعhاء الخبhري الhذي ينھhل منhه  ، ويكتسب المنھج الدراسي أھمية كبيرة في العمليhة التعليميhة
وھhو الميhدان الhذي يجمhع  ، يتواصلون مhع طJبھhموھو مجال نشاط المعلمين الذي به  ، المتعلمون

 ، ومختلhف العhالم فhي المدرسhة ، والمhدرين والمhوجھين ، في ساحته كJ مhن المتعلمhين والمعلمhين
وتقويمhhه ومتابعتhه وتطhhويره ليحقhhق  ، فھhؤfء جميعhhا تتكامhل جھhhودھم فhي تطبيhhق المhhنھج الدراسhي

    2.ا;ھداف المرّجوة
  :ة المدرسيةبالتالي يجب على ا دار

ضرورة تعديل المناھج التعليمية والمطالبة الحثيثة لذلك وتفعيل توصhيات الدراسhات والبحhوث  -
وإfّ فإنhhه f داعhhي للبحhhث العلمhhي إن لhhم توظhhف  ، التhhي تمhhت فhhي ھhhذا المجhhال وا;خhhذ بنتائجھhhا

  .نتائجه وتفعل توصياته ومقترحاته
 .العودة لتدريس مادة ا;خJق والسلوك الحميد -
 .رورة حذف الحشو والتكرار من المناھج التعليميةض -
وإعمhال العقhل لينشhغل  ، تعديل المناھج من حيث f على الحفظ فقhط بhل علhى البحhث والتفكيhر -

 .ا يلھيه عن الشغبمالطالب ب
- nدة لhيغة جديhةضرورة التفكير في صhه العقليhرم قدراتhا يحتhب بمhويم الطالhات وتقhمتحان ،  fو

وبما f يشhجع علhى الغhش  ، بھا مثل أسلوب المھارات والذكاءات المعتمدةيستخف وf يستھين 
 .بل على التفكير العلمي السليم

 .زيادة عدد برامج التوعية الرئيسية وا;خJقية -
ومتابعhhة  ، لتhhزام إدارات المhhدارس وا دارات التعليميhhة بلhhوائح تقhhويم سhhلوك الطJhhبإضhhرورة  -

 3.ثواب والعقابكل طالب بشكل دوري وتطبيق مبدأ ال
بالتالي ولكي يكون لnدارة المدرسية دورھا الفعال في التصدي للمشاكل يجب التركيز علhى 

وعنhhي مhhا تقhhدم أنhhه آن ا;وان اzن كhhي ينظhhر إلhhى البhhرامج  ، الجانhhب الكيفhhي مhhن التعلhhيم وتطhhويره
إن . أو طائhhل لكhhي يحhhذف منھhhا الحشhhو الhhذي f فائhhدة منhhه ، الدراسhhية نفسhhھا نظhhرة فاحصhhة وناقhhدة

المعلومhhات الجزئيhhة والثانويhhة التhhي قhhد توجhhد بhhالمقررات ربمhhا تخhhل بمبhhدأ التكامhhل المعرفhhي أو قhhد 
hhوانين  ه ،تحققhhة والقhhائق العامhhه للحقhhي إدراكhhھم فhhذ دون أن تسhhزحم رأس التلميhhد تhhا بالتأكيhhولكنھ

يمكhن  ، داعhي منھhازدحhام المhنھج بتفصhيJت f إفhإن  ، وبصhفة عامhة ، الموضوعية التي يحكمھا
ودون حhhhدوث أي خلhhhل منطقhhhي للمhhhادة  ، سhhhتغناء عنھhhhا دون أن يتhhhأثر البنhhhاء الھيكلhhhي للمhhhنھج ا

  . يعني ببساطة إھمال الھدف الرئيس من التعليم ، المعروضة
وقhادرة أيضhا  ، وھو الھدف الذي يعني بناء عقلية مثقفة واعيhة قhادرة علhى التفكيhر العقJنhي

  .عن الدffت ومواصلة التعلم على التحليل والكشف
وحhhين القhhول بتخفيhhف المhhواد الدراسhhية أو تخفيhhف عhhددھا بحجhhة رفhhع بعhhض المعانhhات عhhن 

ھتمhhام لمhhا يثبhhت فائدتhhه فhhي بنhhاء التJميhhذ ولكنھhhا تعنhhي بوضhhع ا;مhhور فhhي نصhhابھا بحيhhث يوجhhه ا 
  .مستقبل التJميذ

الدعوة إلى حhذف  من ما تتضمنتتضمن ضفنحن نJحظ أية دعوة  صJح التعليم وتطويره 
يكhhون مhhن نصhhيب العhhوم  البتhhرفيجhhد أن  ، كhhل مhhا ھhhو ھامشhhي وثhhانوي ليحhhل محلhhه العلhhوم النفعيhhة

                                                                                                                                                                  
 ). 13 – 12( ص ص   -  2000  - اfسكندرية   - ية عالمكتبة الجام – الخدمة ا)جتماعية في المجال الدراسي –سحر فتحي مبروك  1 :

 .29ص  - 1998 - القاھرة  -دار الفكر العربي  – جاھات الحديثة في تخطيط المناھج الدراسيةتا*  –محمود أحمد شوقي  : 2
 ).  233 – 232( ص ص   - 2005  - القاھرة - السحاب للنشر والتوزيع – العنف المدرسي –أميمة منير عبد الحميد جادو :  3
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رتبhاط ا;خيhرة بhالنواحي إوتكون ا ضافة من نصيب العلوم البحتة بحجhة  ، جتماعيةا نسانية وا 
  .العلمية التي يحتاج إليھا ا نسان

;ن العلhhوم ا نسhhانية  ، وبhhالغ الخطhhورة ، طئ علhhى طhhول الخhhطإن المفھhhوم السhhابق لھhhو خhhا
وعليhه فhإن الhزعم بhأن العلhوم ا نسhانية . جتماعية لھا دور عظhيم الشhأن فhي بنhاء ا نسhان نفسhهوا 

جتمhhاعي مباشhhر أو إلhhى مhhردودات مايhhة إأي f تhhؤدي علhhى عائhhد  ،جتماعيhhة علhhوم غيhhر نفعيhhة وا
اھرة في إعداد الخبرات التي تساعد على زيادة ا نتاج أو تحسhين تتمثل في شكل زيادة ظ ، ملموسة
. ويمكhن تنفيhذه بسhھولة ، لھو زعم باطل وليس لhه أسhاس مhن ا عhراب ويفتقhد لمصhداقيته ، نوعيته

  أيھما أھم ا نسان أم ا نتاج ؟. دعنا نسأل أنفسنا
ا ا نسhان بحجhة زيhادة ا نتhاج ؟ ألhن أليس ا نسان ھو الذي يصنع ا نتاج ؟ وما العائد علينا إذا فقدن

  1 نخسركل شيء إذا خسرنا ا نسان وفقدناه ؟
عhن المنhاھج  ، فإننhا نقhول بإيمhان قhوي..وإذا كانت المناھج ھي وسيلة تحقيق أھداف التربيhة  

  .الدراسية من أھم أسس وسبل تحقيق التنمية البشرية
أعhhداد الملتحقhhين بhhالتعليم : شhhرية مثhhلوتعتبhhر مؤشhhرات التعلhhيم مhhن أھhhم مؤشhhرات التنميhhة الب  

أعhداد الخhريجين وأنhواع  ، أعhداد الراسhبين ، وأعhداد ا;ميhين ه ،ختيار أنواع التعلhيم ومhداإوفرص 
   2.فرص التعليم والعمل للمرأة ، البطالة ، ا;عمال التي يشتغلون بھا

, ا نتجه إلى مناھج العتليمفإننا حتم.. وإذا إنتقلنا من المؤشرات الكمية إلى المؤشرات النوعية  
مسhhhتوى المhhhواد التعليميhhhة  ، والتhhhدريب ، وطhhhرق التhhhدريس ، ومسhhhتوى المعلhhhم ، والبيئhhhة التعليميhhhة

  ...وتوافرھا
أو لمhادة دراسhية مhا فJبhد أن تعكhس ھhذه .. وعند تحديhد أھhداف المنhاھج لمرحلhة تعليميhة مhا  

  .تمع لنظامه التربوي والتعليميا;ھداف الغايات التربوية التي يتبناھا ويحددھا المج
حتى تصل إلى ا;ھhداف  ، تتدرج ا;ھـداف من العمومية والشمول إلـى التحديد والتخصيص  

  .الذي يحدث لدى المتعلم كنتاج لتعلم ھذه المادة أو تلك ، ھدفتالتي تحدد السلوك المس ، ا جرائية
  hhية قhhالمواد الدراسhhة بhhة التعليميhhداف المرحلhhرتبط أھhhت fدرات ووhhا بقhhات إدر إرتباطھhhمكان

مhhا المھhhارات والمعلومhhات  -: حيhhث تجيhhب ھhhذه ا;ھhhداف عhhن السhhؤال التhhالي ، ومھhhارات المhhتعلم
ومن البhديھي أن أھhداف . والسلوكيات الواجب على خريج ھذه المرحلة أن يكون قادرا على أدائھا ؟

سhتمرارية ى مبدأ التhرابط وا وذلك تأكيدا عل ، كل صف دراسي ھي إمتداد ونحو للصف السابق له
وأن حصhhيلة أھhhداف الصhhفوف الدراسhhية مجتمعhhة تكhhون ا;ھhhداف . والتتhhابع فhhي المhhنھج الدراسhhي

  3.ا جرائية العامة لكل مادة دراسية في المرحلة التعليمية كلھا
ھو عدم تحديد أھدافھا تحديhدا يتسhق  ، ولذلك كله فإن من أھم العوامل فشل المناھج الدراسية  

كمhا , وغايhة وجhوده, و وظيفتhه فhي الحيhاة ، ومركزه في الكون ، ع ا نسان من حيث مصدر خلقهم
يhhنعكس ذلhhك علhhى عhhدم القhhدرة علhhى اختيhhار طhhرق التhhدريس والوسhhائل التعليميhhة وا;نشhhطة الصhhفية 
 والJصفية الJزمة لنقل ذلك المحتوى إلى التJميذ بالطرق التربوية السhليمة نظhرا لغيhاب الوضhوح

       4.التي تشكل ا;ساس في تخطيطه وتنفيذه بشكل صحيح ، والتحديد السليم ;ھداف المنھج

                                                 
 ).    48 – 47( ص ص  - 2001  - القاھرة  - لم الكتب للنشر والتوزيععا  -  2ط – المنھج التربوي وتحديات العصر –مجدي عزيز إبراھيم  : 1
 .83ص  - 2001 - القاھرة - عالم الكتب للنشر  -  2 ط – اتجاھات حديثة في المناھج وطرق التدريس –كوثر كوجك :  2

 ). 25 – 24( ص ص  - السابقنفس المرجع  -كوثر كوجك 3 :
 ). 31 – 30( ص ص  - 2000- الرياض - للنشرالمريخ  دار -عناصرھا وأسسھا وتطبيقاتھا – سيةالمناھج الدرا –صJح عبد الحميد مصطفى  : 4
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  : دور المدير في إثراء المنھج الدراسي وتحسين تنفيذه 

  : ويمكن تحقيق ھذه المھمة بالقيام بالخطوات ا جرائية التالية 
  دراسة واقع المناھج الدراسية  -1

المدرسhhhية المقhhhررة لجميhhhع عناصhhhرھا فhhhي ضhhhوء  ا طJhhhع علhhhى المنhhhاھج الدراسhhhية -
  .المستجدات والتطورات التربوية عامة 

تحديhhد عناصhhر المنھhhاج المنhhوي دراسhhته ، وا;ھhhداف المنشhhودة لتلhhك الدراسhhة بالتنسhhيق  -
 .والتعاون مع المعنيين 

 .تشكيل اللجان الخاصة لتنفيذ الدراسات والبحوث المنشودة  -
 .متابعة أعمال اللجان وضع برنامج وخطة عمل محددة ل -
 .توفير التسھيJت المادية والمعنوية اfزمة لتنفيذ الدراسات على أكمل وجه -
 .رصد النتائج ومناقشتھا مع المعنيين  -

دراسJJJة وتحديJJJد إحتياجJJJات المنھJJJاج التربJJJوي المدرسJJJي المقJJJرر ومشJJJك<ته بإتجJJJاه إثJJJراء عناصJJJره  -2
  .وتطويرھا 

التربhhوي المدرسhhي المقhhرر فhhي ضhhوء التطhhورات يقhhوم المhhدير النhhاجح بدراسhhة المنھhhاج  -
والمستجدات التربوية ، وذلhك مhن أجhل التعhرف إلhى مشhكJت المنھhاج ، ويمكhن تحقيhق 

  .ھذه المھمة من خJل القيام بالمھمات الفرعية التالية 
تحديد المشكJت على أساس واقع عناصر المنھاج وفي ضوء نتائج الدراسات وا;بحاث  -

 .للجان الخاصة التي قامت بھا ا
ا;ھhhداف ( تصhhنيف المشhhكJت الخاصhhة بالمنھhhاج مhhن حيhhث إرتباطھhhا بعناصhhر المنھhhاج  -

 )والطرائق وا;ساليب، التقنيات ، المحتوى ، الكتاب المدرسي، ا ختبارات ، التقويم 
رصد ا حتياجات التطويرية في ضوء ا مكانhات البشhرية والماديhة المتhوافرة وجhدولتھا  -

 1 .ا بحسب إلحاحھ
 

وضJJع برنJJامج لتلبيJJة إحتياجJJات المنھJJاج وإثرائJJه وتحسJJين طرائJJق تنفيJJذه فJJي ضJJوء نتJJائج الدراسJJة   -3    
  . وا*مكانيات المتاحة

  :ا جراءات التالية ويستطيع مدير المدرسة إنجاز ھذه المھمة بإتباع 
ضوء  إختيار تلك الجوانب أو العناصر من المنھاج التي يمكن تطويرھا وإثراؤھا في -

  .ا مكانات المادية والفنية المتوافرة 
 .تحديد أھداف التويرات والتحسينات المادية والفنية المتوافرة  -
 .وضع الخطة الJزمة لتحقيق أھداف التطوير المرصودة  -
 .تشكيل لجان متخصصة بعناصر المنھاج للقيام بعمليات التحسين المنشودة  -
- Jت المادية والبشرية الJزمةتوفير التسھي.  

 
 
  

                                                 
  .137ص  –مرجع سبق ذكره  – مبادئ ا*دارة المدرسية –محمد حسن العمايرة :  1
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  وضع نظام للتقويم المستمر 9لوان النشاط المتصل بإثراء المنھاج ونتاجاته -4
ويمكن إتباع  المنھاج لYھداف سلبا أو إيجابا ويتم ذلك من أجل معرفة مدى تحقيق

  :ا جراءات التالية 
  .توفير أدوات التقويم المناسبة لكل لون من ألوان النشاط المتصل بإثراء المنھاج  -
 .جدول لمتابعة تطبيق وتوظيف أدوات التقويم  وضع -
 .رصد ودراسة نتائج التقويم مع المعنيين ذوي ا ختصاص -
 1.تزويد المعنيين بتغذية راجعة حول التطويرات المقترحة وتوثيقھا -

 
ولتطوير المناھج الدراسية يجب أن تعمل المدرسة بإستمرار على تطوير أسلوب أدائھا والطريقة 

التJميذ وكذلك تطوير محتوى ما تعلمه ھؤfء التJميذ ، وھذا يفرض على المدرسة  التي تعلم بھا
ضرورة مJحقتھا للتطورات الجديدة بإستمرار في ميدان التربية وما يستجد في الميدان من 
إتجاھات حديثة وطرائق وأساليب مبتكرة ، وfشك أن محتوى وطرق تدريس العملية التربوية 

وغيرھم من القائمين بشؤون العملية  ، المھني في مفاھيم ومھارات المدرسين يحدث نتيجة للنمو
وھذا يتطلب برنامجا واسعا متعدد الجوانب منھا القيام بمزيد من البحوث والدراسات  .التربوية 

 2.الخاصة بالجوانب الثقافية والحضارية للمجتمع ومتطلباتھا التربوية وما تفرضه على المدرسة 
 ���ر� ا��$�3/� ــ�ا@رآ�ن ا@��� 

 –والمعلhم  –الطالhب  –تقوم العملية التعليميhة داخhل المدرسhة علhى أربعhة أركhان أساسhية ھhي       
وتعتبر ھذه ا;ركان ھامhة لمدرسhة المسhتقبل كمhا ھhي ھامhة للمدرسhة فhي أي  –والمدير  –والمنھج 

  .زمان ماض أو حاضر
قبل تمثل المرتكزات ا;ساسية للعمل لديھا وتؤخذ فhي وfبد أن توضع مبادئ واضحة لمدرسة المست

ا عتبhhار عنhhد تصhhميم أنشhhطتھا وبرامجھhhا ممhhا يكhhون لhhه الhhدور فhhي تحقيhhق أھhhدافھا وأداء رسhhالتھا 
  :التربوية وتحقيق مردود تربوي إيجابي ، ويمكن تلخيص ھذه المبادئ في 

  .تربية المواطن وتنشئته تنشئة إسJمية نوعية  -
 .جل تعزيز ا نتماء الوطني التعليم من أ -
 .التعليم من أجل ترسيخ المسؤولية المجتمعية وتعريف المتعلمين بواجباتھم نحو المجتمع  -
 .التعليم من أجل العمل النافع المنتج  -
التعلhhيم لnعhhداد للمسhhتقبل المتغيhhر والتفاعhhل ا يجhhابي للتعامhhل مhhع معطياتhhه ومواكبhhة الجديhhد  -

 .اليب التدريس سواء في نظم التعليم أو أس
  3 .التعليم من أجل التعلم المستمر -

وإذا أرادت المدرسة تحقيق مردود تربوي إيجابي عليھا أن تعمhل علhى أن تكhون ا;ركhان ا;ربعhة  
  : كما سنستعرض اzن

  الطــالب : أو)

                                                 
  ).138- 137(ص ص –مرجع سبق ذكره  – مبادئ ا*دارة المدرسية –محمد حسن العمايرة :  1
 .28ص - 2005 –عمان  –دار الفكر للطباعة والنشروالتوزيع   – أساسيات ا*دارة التعليمية ومفاھيمھا –ري طارق عبد الحميد البد:  2
  - 2005 –ا مارات  –دار الكتاب الجامعي  – مھنة التعليم وأدوار المعلم في مدرسة المستقبل –ابراھيم حامد ا;سطل وفريال يونس الخالدي :  3

 ).55- 54(ص ص      
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 وھو الھدف والغاية مhن العمليhة التربويhة ومhن أجلhه كhان المعلhم وكانhت المدرسhة ، وھhو رجhل     
  :المستقبل الذي نتطلع إلى تكوينه لذلك يجب 

-  Jhا فhجھJن عhتمكن مhرا والhمتابعته نفسيا عبر أطوار تعلمه  كتشاف أمراضه ، وعقده مبك
  .يقع فيما f يحمد عقباه ، ويكون عالة على المعلم والمجتمع بعد ذلك 

نhون المسhرح تمكينه من ممارسة ھوايتhه وتفجيhر طاقاتhه ، ومكبوتاتhه عhن طريhق ممارسhة ف -
 .والرسم والرياضة 

الحhhد مhhن ا كتظhhاظ  علhhى مسhhتوى ا;قسhhام الhhذي صhhار يhhؤثر سhhلبا علhhى الطالhhب  ، والمعلhhم  -
 .وبالتالي على المردود التربوي والمعرفي

إحداث جوائز تشجيعية وتحفيزية ، مادية بالخصوص لتكون وسيلة دفع ، وترغيب في العلhم  -
 .والمعرفة

ضرورة إعادة تأھيل المعلم بدرجة تمكنه من بلوغ ا تقان فhي ا نجhاز إن ھذه النظرة تفرض بال
الدراسي لجميع طلبته عن طريق تقديم المساعدة والمساندة الكافية لھhم وإسhتثارة دافعيhتھم ، كمhا 
أنه f بد من إعادة النظر في بناء المنhاھج بحيhث تسhاعد الطالhب علhى إكتسhاب مھhارات التفكيhر 

  :لم الذاتي ، ويمكن تحديد مواصفات طالب المستقبل باzتيوحل المشكJت والتع
طالhب المسhتقبل فhي مجتمعنhا المسhلم يhؤمن بhا� ، ومJئكتhه وكتبhه ورسhله :  الطالب المJؤمن -1

واليوم اzخر، والقضاء والقhدر خيhره،  وشhره ، ويلتhزم بتعhاليم ا سJhم ويتخhذه منھجhا فhي 
  .الحياة 

لبحث ومتمكن من منھجياته المختلفة ، يعرف من أين يحصhل يمتلك أدوات ا:  الطالب الباحث -2
 .على المعلومة ، وكيف يحصل عليھا ، وكيف يوظفھا 

لديه القدرة علhى التفكيhر المنھجhي ، والنقhد والتقhويم ، والتحليhل ويسhتطيع أن : الطالب المفكJر -3
  1 .يحكم على ا;مور والمواقف 

مثhhل كيhhف يحسhhنون عJقhhاتھم ( لمhhادة الدراسhhية كمhhا أن الطJhhب يفكhhرون فhhي أشhhياء كثيhhرة غيhhر ا
بأترابھم ، ويفكرون أيضا في مدرسيھم ، وما الذي يعتبhر ممارسhات أخJقيhة فhي حجhرات الدراسhة 

وھناك ثhورة فhي المعلومhات عhن التعيينhات وأنمhاط سhلوك المhدرس التhي يغلhب أن تhدفع الطالhب .) 
Jن للتفكير ، ومن الشائع  إفتراض أنه حين يعمل الطhرغم مhى الhب يزداد إحتمال تفكيرھم ، ھذا عل

أن الشhhواھد المتhhوافرة التhhي تhhدل علhhى ذلhhك قليلhhة ، وينبغhhي أن يكhhون واضhhحا أن إسhhتخدام يhhديك فhhي 
فالنشhاط فhي حجhرات  -   f– minds- on تعني بالضرورة شhغل عقلhك فيhه   hands-on -ا;داء

الجوانhب ، فا;نشhطة التhي تhدمج الطJhب فhي  الدراسة يشابه النشاط في أي مكان آخر في كثيhر مhن
العمل التطبيقي f تستثير تفكيرھم وخاصة إذا إندمج فيھا الطJب بكثرة  وعلى سhبيل المثhال بعhض 
الطJhhب يشhhردون إذا عملhhوا بكثhhرة فhhي مجموعhhات صhhغيرة عمJhh جماعيhhا  وإذا حاضhhر المhhدرس 

قhhد يثيhhر التفكيhhر النشhhط ، ويحتhhاج  لفتhhرات طويلhhة علhhى الhhرغم مhhن أن بعhhض أنمhhاط حhhديث المhhدرس
الباحثون إلى وصف ا;نماط المختلفة من العروض وا;نشhطة فhي حجhرة الدراسhة ، وأن يستقصhوا 
ويتبينhhوا مhhا إذا كانhhت ھhhذه تنمhhي تفكيhhر التلميhhذ وردود أفعالhhه الكامنhhة ، و;ي فتhhرة زمنيhhة وفhhي أي 

    2.ترتيب 
                                                 

  - 17/02/2007بتاريخ   http://www.wgelfa-gov.dz–نقJ عن الموقع  – المدرسة والتحديات الجديدة –ملحة وعزالدين جJوجي  غوثي بن: 1
  .01ص

 .386ص - 2000 –القاھرة  –دار الفكر العربي -)المھارات والتنمية المھنية (مدرس القرن الحادي و العشرين الفعال  –جابر عبد الحميد جابر :  2
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ع أن يتعامل مع ا;شياء بطريقة غير مألوفة ويhأتي لديه ملكة ا بداع ويستطي:  الطالب المبدع -4
  .بحلول للمشكJت بطريقة جديدة وغير مسبوقة 

حسhhن الخلhhق يتحلhhى بمنظومhhة مhhن القhhيم السhhامية ، يحتhhرم أخيhhه ا نسhhان :  الطالJJب الخلJJوق -5
 .ويتعامل مع الجميع بأدب 

تhhه وكيhhف يحhhل يمتلhhك مھhhارات الحيhhاة المختلفhhة ، فيعhhرف كيhhف يhhدير حيا: الطالJJب المJJاھر -6
مشكJته ، وكيف يتخذ قراراتhه وكيhف يواجhه العصhر بكhل تقنياتhه ، مhاھر فhي التعامhل مhع 
التكنولوجيا المتقدمة خاصة ما يتعلق منھا بمجال التخصص وبرامجه الحديثhة ، مhع الhتمكن 

 .من طرق الحصول على المعرفة 
وتكhوين الhرأي السhليم والقhدرة يمتلك مھارات التفاھم والحوار مع الناس :  الطالب ا*جتماعي -7

على التشاور والتعاون ، ولديه القhدرة علhى ا نخhراط فhي المجتمhع والوفhاء بمطالhب سhوق 
 .العمل 

 .يتعاون مع غيره ويؤمن بالعمل بروح الفريق والعمل التعاوني :  الطالب المتعاون -8
 .إتخاذ القراراتيتمتع بقدر عال من قوة الشخصية وتحمل المسؤولية في :  الطالب القائد -9

وشاملة منفتحة على العالم وثقافاته مرنة يملك أدوات الحhوار :  الطالب ذو الشخصية المتكاملJة - 10
   1.وإتخاذ القرار ، شخصية تملك مفتاح التعلم الذاتي وتؤمن بالتعلم المستمر

 
  المــعلم :  ثانيا
  :ظيفته يتعين وھو المحور ا;ساس في العملية التربوية وليتمكن من أداء و      
ضرورة إختياره وفق معايير نفسية ومعرفية ، حيث يخضع جميع الhراغبين فhي ھhذه المھنhة  -

 . إلى إمتحانات نفسية ومعرفية  نتقاء ا;كفاء وحتى f يكون التعليم مزرعة للجميع
ضرورة إعادة ا عتبار للتكوين والتكhوين المتواصhل وذلhك بإعhادة دور معاھhد التكhوين ;ن  -

 .ارف تتجدد كل يوم ويجب على المعلم أن يكون تابعا لھا ملما بھا المع
ضرورة ا عتنhاء بhالمعلم ماديhا ومعنويhا ;داء وظيفتhه مرتhاح البhال وبالتhالي تحقيhق مhردود  -

 .تربوي إيجابي للمدرسة 
السhhعي إلhhى إيجhhاد المعلhhم المتخصhhص فhhي مجhhاfت العلhhوم ا نسhhانية ، والعلhhوم التجريبيhhة  -

 .فنية ، والرياضية والعلوم ال
السhhعي إلhhى تفعيhhل التعhhاون بhhين مختلhhف الhhوزارات كhhوزارة الثقافhhة ، والشhhباب ، والرياضhhة  -

  2.والصحة 
 f هhب ، فإنhة للطالhيل المعرفhي توصhفبالرغم من الدور الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات ف

عمليhة التعليميhة وسhر نجاحھhا  لمhا يمكن إلغhاء دور المعلhم أو ا سhتغناء عنhه ، فJhزال ھhو أسhاس ال
ومعلhم المسhتقبل يمتلhك  -يقوم به من دور كبير في تھيئة الجو المJئم لتعليم الطلبhة وتعhديل سhلوكھم 

  :خصائص ھامة منھا 
قhhدوة ;بنائhhه الطلبhhة فhhي علمhhه ، وسhhلوكه ، ومظھhhره ، وتعاملhhه معھhhم ومhhع :  المعلJJم القJJدوة -1

  .مور زمJئه في العمل ، ومع أولياء ا;

                                                 
 .56ص –مرجع سبق ذكره  –براھيم حامد ا;سطل وفريال يونس الخالدي ا:  1
 .02ص –مرجع سابق  –غوثي بن ملحة وعز الدين جJوجي :  2
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دائم التعلم يحب مھنته ويمارسھا بإحتراف ، ويحرص علhى المشhاركة فhي :  المعلم المحترف -2
، ويعتمد أسhاليب التhدريس المباشhر التhي تhدعم ...كل ما يطور عمله من تدريب ومطالعات 

 .العمل الذاتي للطلبة 
تhوفير فhرص  متمرس يدرك أن دوره ھو تيسير سبل التعلم لطلبته من خJhل:  المعلم الميسر -3

 .التعلم المختلفة لھم ، والعمل على تنمية قدراتھم العقلية الخاصة با بتكار وا بداع 
يحhhرص علhhى إكتشhhاف طاقhhات طلبتhhه الكامنhhة ويعمhhل علhhى إسhhتخراجھا :  المعلJJم المكتشJJف -4

 .ويوظفھا ويوجھھا 
ير يتhhابع كhhل جديhhد فhhي مجhhال عملhhه وتخصصhhه ويسhhتفيد مhhن ذلhhك فhhي تطhhو: المعلJJم المتجJJدد -5

 .أساليب تدريسية وفي تعامله مع الطلبة 
خبيhر بمادتhه يعhرف عنھhا كhل جديhد ، ومتعمhق فhي تخصصhه ويسhتزيد منھhا :  المعلم الخبير -6

 .بإستمرار
ذو شخصية قوية ويدافع عن رأيه ويقنع اzخرين ، وقادر على صنع القhرار ، :  المعلم القائد -7

 .وتحمل المسؤولية 
يط لعملhhه ، ويتعامhhل مhhع الفhhروق الفرديhhة لطJبhhه مhhن خJhhل يحسhhن التخطhh:  المعلJJم المخطJJط -8

 .خطط محكمة 
 .يتقن مھارات التفكير المختلفة ، ويعمل على تنميتھا لدى طلبته :  المعلم المفكر -9

رائد إجتماعي من خJل ا تصال بفعاليات المجتمع والتعhاون معھhا :  المعلم الرائد ا*جتماعي - 10
 .تمع ، والتأثير ا يجابي فيه ، والمساھمة في حل مشكJت المج

قhhhادر علhhى التعامhhل مhhhع تقنيhhات العصhhر كالحاسhhhبات ، ووسhhائل ا تصhhhال :  المعلJJم التقنJJي - 11
 .وتكنولوجيا المعلومات ، وتوظيفھا بكفاءة وفاعلية في المواقف التعليمية 

قhhادر علhhى القيhhام بhhدور المرشhhد فhhي العمليhhة التعليميhhة ، ويشhhخص مشhhكJت : المعلJJم المرشJJد - 12
  1. لتعلم ، ويساعد المتعلم على تحقيق أھدافه المنشودة ا

  
  اھج والبرامج الدراسية ـالمن:  ثالثا

مhع تزايhد ا ھتمhhام بمتغيhرات المhادة الدراسhhية فhي حجhhرة الدراسhة ، يصhبح مhhن الضhروري إجhhراء 
علhى تغطيhة  بحوث لتحديد المفاھيم ا;ساسية في المواد ا;كاديمية ، وإذا fحظنا التغيير من التركيز

المحتوى إلى فھمه ، فإنه f بد من إتخاذ كثير من القhرارات حhول المفhاھيم أو المفتاحيhة فhي المhنھج 
التعليمhhhي التhhhي ينبغhhhي أن تhhhدرس فhhhي الصhhhفوف المختلفhhhة ، وينبغhhhي أن يشhhhارك أعضhhhاء المجتمhhhع 

جمھhور أكثhر ا;كاديمي في وضع معايير ومستويات المحتوى ، وھذه المشاركة وا نhدماج تجعhل ال
وعيhhا بمhhدى تعقhhد وأھميhhة ھhhذه القhhرارات ، وقhhد تزيhhد مhhن مسhhاندة الجمھhhور للبحhhث التربhhوي فhhي 

  2.المدارس العامة 
فالمناھج تمثل محورا رئيسيا لضمان جودة التعليم ، وfبد أن تتطور ھذه المناھج وطرائق تدريسhھا 

العولمة ، والتطورات الحاصhلة فhي  بما يسھم في تنمية شخصية الطالب الذي نريده  لتواجه تحديات
  .المستقبل 

  :ومن أھم مJمح المناھج 
                                                 

 )58- 57(ص ص  –مرجع سبق ذكره  –ابراھيم حامد ا;سطل وفريال يونس الخالدي :  1
  .386ص –مرجع سابق  –جابر عبد الحميد جابر :  2
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تحقيhhhق التكامhhhل بhhhين الجوانhhhب النظريhhhة ، والجوانhhhب التطبيقيhhhة ، وبhhhين ا;نشhhhطة الصhhhفية  -
  .وا;نشطة الJصفية 

 .ربط المناھج الدراسية ، بالبيئة المحلية ، و إحتياجات المجتمع -
 .أساسيإدخال الحاسب اzلي كمقرر دراسي  -
 1.تحقيق التكامل ا;فقي ، والرأسي على مستوى المادة ، والتكامل مع المواد ا;خرى  -

  :أما البرنامج فھو التصور الذي يرسمه كل مجتمع لتخريج رجاfته وفقه ولذلك يجب 
العناية بالبرامج والعمل على تحسينھا معرفيا ، وتربويhا وفhق متغيhرات العصhر ووفhق قيمنhا  -

  .وحضارتنا 
سناد تحضير البرامج إلى أكفاء متخصصين لھم قhدرة تربويhة ، ونفسhية ومعرفيhة وfيكلhف إ -

 .بھا أيا كان 
 .التقليص من وقت البرنامج حتى f يكون مرھقا للمعلم  ، والطالب ، وحتى f يكون منفرا  -
وجوب ربط البرنامج بالمجتمع ليكون معبرا عنه ، وعن إنشغاfته فJ يحس الطالhب بغربتhه  -

. 
 .تشجيع البحوث ، والدراسات التربوية الميدانية ، والعمل على نشرھا لتعم الفائدة -
 .التركيز على محاربة ثقافة العنف ، والJتسامح  -
تخصhhيص حصhhص لتوعيhhة الطالhhب عhhن مخhhاطر التhhدخين ، والمخhhدرات ، وكhhل أصhhناف  -

 .ا نحراف
 .في كثير من دول العالم إستحداث قنوات ثقافية علمية ومعرفية إعJمية كما ھو الشأن  -
ا ھتمhhام باللغhhات ا;جنبيhhة وا نفتhhاح علhhى الثقافhhات العالميhhة خدمhhة للعلhhم ، والمعرفhhة مhhع  -

   2.التركيز على لغتنا وثقافتنا 
  

  دير ـــــالم: رابعا
مhhن أھhhم مJمhhح وخصhhائص مhhدير المدرسhhة المسhhتقبلية ، أن يتحلhhى بخصhhائص المعلhhم فhhي مدرسhhة 

  : لى التأكيد على مJمح الخصائص التالية المستقبل ،  إضافة إ
صhhاحب رؤيhhة ورسhhالة ، ويعمhhل بطريقhhة صhhحيحة ، ويمتلhhك مھhhارات إعhhداد  : المJJدير القائJJد -1

  .الخطط ، ويحتفظ بعJقات إنسانية مع ا;خرين 
يقhhوم بhhدور الوالhhد فhhي تربيhhة أبنائhhه ، وبhhدور ا;خ الكبيhhر لزمJئhhه المعلمhhين : المJJدير المربJJي -2

 .والمشرفين ، ويتمتع با;خJق ، والقدوة الحسنة في المظھر والمخبر وا داريين 
 .يتيح فرص التدريب المستمر ، والتنمية المھنية لكل العاملين في المدرسة  : المدير المدرب -3
يكثhhر مhhن التشhhاور وأخhhذ اzراء مhhن الجميhhع ، ويشhhعرھم بhhأنھم جhhزءا مhhن  : المJJدير المشJJاور -4

 .ھد كذلك في تفويض اzخرين نتيجة للشورىالمدرسة f غنى عنھم ، ويجت
يعتقhhد بhhأن ا دارة للتطhhوير وليسhhت إدارة للتسhhيير فحسhhب ، ويبhhادر إلhhى  : المJJدير المطJJور -5

  3.ا ستفادة من كل ا;فكار ا بداعية وا بتكارية 
  

                                                 
  .58ص.مرجع سبق ذكره  –ل وفريال يونس الخالدي ابراھيم حامد ا;سط:  1
  )4- 3(ص –مرجع سبق ذكره  –غوثي بن ملحة وعزالدين جJوجي :  2
  . )61- 60(ص ص –مرجع سبق ذكره  –ابراھيم حامد ا;سطل وفريال يونس الخالدي :  3
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 ا�U�� 
      Jقة ا دارة المدرسية والمردود التربوي ھي عJقة مباشرة فھي التي تعمل على تحقيق إن ع

التساند والتكامل الوظيفي بين أدوار العاملين بالمدرسة ، وإذا حدث ھناك خلل فإنما يدل على أن 
  .الجھاز المدرسي فشل في تحقيق التكامل والتوازن ، وھذا ما يعود على المردود التربوي بالسلب 

تشرف بكل الطرق على المشكJت التي يسببھا عدم ولذلك وجدنا كيف أن ا دارة المدرسية       
تكافؤ الفرص أمام التJميذ ، وتتخذ الوسائل الكفيلة للتغلب عليھا بكل الطرق الممكنة ، وتشمل ھذه 
الجھود كل مجاfت الحياة المدرسية وذلك للرفع من مستوى التحصيل الدراسي الذي يمثل مقدار 

وھذا النقص أي عدم .مھارات معبر عنھا بدرجات ا ختبارما يحصل عليه التلميذ من معلومات أو
تكافؤ الفرص يعتبر مؤشر لnخفاق الذي يعتبر من أھم المشكJت الدراسية وأكثرھا شيوعا ، وھو 
بداية لمشكل التسرب من المدرسة ، فھو من المظاھر السلبية للمردود التربوي التي عرفتھا 

على إستيعاب المعلومات والمعارف التي تقدم للتJميذ ، المنظومة التربوية ، وھو عدم القدرة 
وذلك ;سباب ذاتية وبيداغوجية وإجتماعية وإقتصادية ، وھذه الظاھرة لھا تأثير سلبي على التJميذ 

  .وعلى المؤسسات التربوية ، ولذلك فھي تعمل على مساعدة التJميذ بحصص الدعم وا ستدراك
سين التحصيل الدراسي فإنھا تلجأ إلى تحقيق ا نضباط الذي يساعد ولكي تعمل ا دارة على تح     

في تطوير السلوك ، فھو يتضمن ا جراءات العJجية والوقائية ، التي يمارسھا التJميذ  فھو 
يتضمن أيضا التوافق بينھم وبين المدرسة ، فعندما يحدث الشغب في المدرسة فإن ذلك يكون غالبا 
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ن يجدون صعوبة في إشباع إحتياجاتھم ، ولكي يمكن لnدارة المدرسية أن عن طريق التJميذ الذي
تضمن العدالة والموضوعية fبد أن تكون سياستھا تعتمد على المبدأ العJجي في تقويم سلوك 
التJميذ وإعتماد الديمقراطية ، وf يأتي ذلك إf إذا ارتكزت على قيم العJقات ا نسانية ، ولكي 

ذ على تحقيق إشباع حاجاتھم فإنھا تساعدھم في الحصول على المواد التي تتناسب تساعد التJمي
وحاجاتھم ، فمن أھم وظائف التوجيه التربوي الرئيسية مساعدة التJميذ بتوزيع نشاطاتھم بحكمة 

  .وروية على التنوعات التربوية التي تطبقھا المدرسة 
 
 
 

حسن مردودھا يجب أن تنظر إلى البرامج الدراسية ولكي تحقق ا دارة المدرسية وظائفھا وت     
نظرة فاحصة وناقدة ، لكي تحذف الحشو الذي f فائدة منه أو طائل ، فالمعلومات الجزئية 
والثانوية التي قد توجد بالمقررات ربما تخل بمبدأ التكامل ولذلك يجب مراعاة قدرات التJميذ عند 

  . تطبيق البرامج 
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 ــــــــــ��D<�ــــــــــــ

  Bأو : �,�7� .ا��را� ا��
  ��!�C :  �ؤBت ا��را�$D. 

 �"��C  :  �Bت ا��را�(#. 
��ره�  : را����� إ�
 ا��را� وآ�'�,. 
�$#�� :   .ا��'<\ ا������ 5. ا��را�
 ��ت  : ��د�!� .أدوات %�� ا�/�

 �	
��Uــــــــ ا�. 
 

  تمھـــيد
 

من مرحلة جمع المعلومات من خJل الدراسة النظرية ، والتhي وضhحنا مhن بعد ا نتھاء         
خJلھا مختلف عناصر ا دارة المدرسية ومردودھا التربوي والتي فصhلناھا فhي ثJhث فصhول 

  .متنوعة نصل أخيرا إلى مرحلة الدراسة الميدانية 
لhذي يبنhى عليhه فھhي تعتبر ھذه المرحلة مhن أھhم مراحhل البحhث العلمhي ، بhل تعhد أساسhه ا     

تستھدف التحقق من صحة أو خطأ الفروض ميدانيا ، أو ا جابة عن تسhاؤfت الدراسhة ، فھhذه 
 f ، اعيhث ا جتمhة البحhك ;ن قيمhة ، وذلhوث ا جتماعيhي البحhة فhالمرحلة تمثل أھمية خاص

مشhكلة تنحصر فقط في جمع المعلومات النظرية ، وا طJhع علhى تhراث وأدبيhات البحhث أو ال
موضوع الدراسة ، وإنما تكمن القيمة الحقيقية في أي بحث إجتماعي فhي ا عتمhاد علhى العمhل 
الميداني الذي يمكن الباحث من إسhتغJل أحسhن قدراتhه وجھhوده فhي جمhع المعلومhات المتعلقhة 

للواقhع بمجتمع دراسته ;ن ھذه البيانات تفقد شيئا من قيمتھا إذا لhم نقhم بتحليلھhا وتفسhيرھا وفقhا 
الميداني  ستخJص النتhائج والتوصhيات المتعلقhة بالمشhكلة المطروحhة للدراسhة ولتحقيhق ھhذه 
المرحلhhة يتطلhhب مhhن الباحhhث أوf أن يتعhhرف علhhى بيئhhة موضhhوع الدراسhhة وذلhhك مhhن خJhhل 
الدراسة ا ستطJعية التي تسمح لنا بالحصول على بيانات ھامة لھا عJقة بموضhوع البحhث ، 

إستمارة ا ستبيان ، وبعض وسائل جمع البيانات مثل المقابلة والمJحظhة وغيرھhا ، إلى جانب 
  .وا ستعانة ببعض ا;ساليب في تحليل نتائج الدراسة 
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Bأو  :�,�7�   ا��را� ا��
تعتبرالمرحلة ا;ولى في الدراسة الميدانية ، وتستھدف توضيح بعض المفاھيم وتحديد أولويhات 

والموضhhوعات ، أو جمhhع المعلومhhات  زالhhة الغمhhوض عhhن بعhhض النقhhاط ، ومhhن ھنhhا  المسhhائل
  :تمت الدراسة ا ستطJعية من أجل ا ستكشاف والتعرف على 

 .أماكن تواجد المؤسسات التي ستجرى بھا الدراسة  -
  .الھياكل التنظيمية للمؤسسات التربوية موضوع الدراسة  -
- hhhؤولين والمhhhض المسhhhع بعhhhة مhhhراء مقابلhhhات إجhhhض البيانhhhى بعhhhول علhhhديرين للحص

 .وا حصاءات
��!�C  :�ؤBت ا��را�$D          

إلhhى أن يتقhhدم فhhي ) ا;ساسhhية والفرعيhhة(يسhhتطيع الباحhhث أن يعتمhhد علhhى بعhhض التسhhاؤfت 
بحثه وتنكشف أمامه الجوانب الغامضة ، كhذلك يمكhن للباحhث أن يكتفhي بالتسhاؤfت فقhط ، 

البحhوث ا ستكشhافية التhي f تhزال جديhدة ولhم يطرقھhا  خاصة إذا كان بحثه يصhنف ضhمن
 f واھرhن ظhالباحثون من قبل حيث غالبا ما تكون ھناك صعوبة في وضع فروض دقيقة ع

  364 .يعلمون عنھا شيئا 
  

وبمhhا أن موضhhوع الدراسhhة ھhhو ا دارة المدرسhhية والمhhردود التربhhوي وبالتhhالي فتثيرھhhذه 
ردود ـJـيفة ا*دارة المدرسJية فJي التJأثير علJى المـJـوظ ما ھي: الدراسة تساؤf رئيسيا ھو 

  .التربوي للمدرسة الثانوية ؟
  :  التساؤ)ت الفرعيةوتندرج تحته جملة من 

  كيف يمكن أن تؤثر ا*دارة المدرسية على التحصيل الدراسي للتلميذ ؟ -
  ما دور ا*دارة المدرسية في تحقيق ا*نضباط داخل المدرسة الثانوية ؟ -
  ما مدى مساھمة ا*دارة المدرسية في تطبيق محتوى المناھج الدراسية للتلميذ ؟ -
  ؟  كيف يمكن أن تؤثر الع<قات ا*نسانية داخل ا*دارة المدرسية على المردود التربوي -

  
 �"��C :�Bت ا��را�(#  

سhة من بين الكثير من الصعوبات التي تواجه الباحث خاصhة فhي العلhوم ا جتماعيhة أن درا
علhى  ، لhذا وجhب وعلhى كhل ا;مكنhةأي ظاھرة إجتماعية f يمكن أن تعمم في كل ا;زمنhة 

الباحhhث أن يحصhhر دراسhhته فhhي نطhhاق حhhدود معينhhة ، ;ن الظhhاھرة المدروسhhة قhhد تتغيhhر 
  .نتائجھا حسب المكان والزمان 

  المجال المكاني : أو)
                                                 

 –المكتب الجامعي الحديث  –البحوث ا*جتماعية المدخل إلى المناھج وتصميم  –عبد الھادي أحمد الجوھري وعلي عبد الرزاق ابراھيم  -1
  .234ص. 2002 –ا سكندرية 
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 –جنhوب غhرب عhروس الزيبhان  تمت دراستنا الميدانية فhي مدينhة سhيدي خالhد الواقعhة فhي
يحhhدھا مhhن الشhhمال الغربhhي بلديhhة الشhhعيبة ، مhhن الجنhhوب البسhhباس ، مhhن الشhhمال  –بسhhكرة 

، وتضhم دائhرة سhيدي خالhد  2كhم 212.60الشرقي أوfد جJل وتغطي ھhذه البلديhة مسhاحة 
 عرش الحمولhة –كما تشمل على تجمعين ثانويين ھما  –رأس الميعاد  –البسباس  –بلديات 

  .والھويمل  –
( وعليه تمت الدراسة الميدانية للمذكرة في مدينhة سhيدي خالhد وعلhى مسhتوى كhل ثانوياتھhا 

نظرا ;ن الدراسة في ثانوية واحدة f تعطي النتائج المرجوة   عتبhارات ) متقن وثانويتين 
غيرھhا عدة منھا قد تكون جديدة ، أو في مرحلة تغير المدير ، أو موقعھا غيhر المناسhب ، و

.  
 2م9050تقhhع بالمدينhhة الجديhhدة ، علhhى مسhhاحة قhhدرھا   )شJJقرة بJJن صJJالح:( الثانويJJة ا9ولJJى * 

  .715عدد تJميذھا .29/10/1989، تم إفتتاحھا يوم  2م 2100المساحة المبنية منھا بلغت 
  2م7000تقع شمال سيدي خالد ، على مساحة قدرھا  )متقن القرمي محمد : (الثانوية الثانية * 

    .715عدد تJميذھا . 1993تم إفتتاحھا سنة 
ھكتhhار تhhم إفتتاحھhhا      1.6337مسhhاحتھا قhhدرھا    )ثانويJJة الحJJي الشJJمالي :( الثانويJJة الثالثJJة * 

    .166عدد تJميذھا .16/09/2006يوم 
  المجال الزمني      : ثانيا 

لبيانhhات الJزمhhة عhhن بعhhد إنتھhhاء الجانhhب النظhhري ، انتقلنhhا إلhhى الجانhhب الميhhداني لجمhhع ا
  .موضوع الدراسة 

    .23/12/2006الدراسة ا ستطJعية كانت يوم  -
 25لYسhاتذة ، و 10لnداريhين ، و  05( 40توزيع ا ستمارات التجريبيhة والتhي بلغhت  -

  08/03/2007إلhى غايhة يhوم  03/03/2007وإجراء المقhابJت تhم ذلhك يhوم ) للتJميذ
وعhة مhن ا داريhين وا;سhاتذة والتJميhذ ، وإجhراء حيث وزعت ا سhتمارات علhى مجم

 .مقابلة مع مديري المدارس ومستشاري التربية والتوجيه ، وبعض ا;ساتذة والتJميذ
بدايhة  14/03/2007أما توزيع ا سhتمارات الضhابطة وذلhك بعhد تعhديلھا فقhد كhان يhوم  -

يhhع إسhhتمارة ا;سhhاتذة بhhالمتقن ، وقhhد تمhhت العمليhhة بمسhhاعدة بعhhض ا;سhhاتذة  فقhhد تhhم توز
بقاعhhة ا;سhhاتذة أثنhhاء فتhhرة ا سhhتراحة وبوجhhودي طبعhhا لتعhhريفھم بطبيعhhة الموضhhوع 
وتوضيح بعhض ا;سhئلة ، وعنhد إنطJhق سhاعة الدراسhة يأخhذ كhل أسhتاذ مجموعhة مhن 

 .أما إستمارة ا داريين فقد قام بھا المراقب العام .ا ستمارات لتوزيعھا على التJميذ
ات ثانوية الحي الشhمالي فقhد قhام المhدير شخصhيا بتوزيعھhا ووجhدتھا جhاھزة أما إستمار -

 .15/03/2007كلھا يوم 
بعhد جمhع ا سhتمارات  15/03/2007أما ثانوية شقرة بن صhالح فقhد تمhت العمليhة يhوم  -

السhابقة مباشhhرة ، وتمhhت العمليhhة كمhhا فhhي المhhتقن بمسhhاعدة المستشhhارة وبعhhض ا;سhhاتذة 
 .وا داريين 

مت بتوزيع ا ستمارات على التJميذ في حصص الفhراغ وفhي المكتبhة وحتhى فhي كما ق -
;ن تJميذ المرحلة النھائية لhم يتحصhلوا  17/03/2007الساحة ، وتم جمعھا نھائيا يوم 

 .على عطلة الربيع 
بعدھا مباشرة بدأت بعملية تفريغ البيانات وتحليل الجداول حيhث كhان عhدد ا سhتمارات  -

 .كل ذلك تم طبعا بعد إختيار العينة المناسبة. إستمارة  238الموزعة 
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أمhhhا المجhhhال البشhhhري فقhhhد ضhhhم مجمhhhوع ا داريhhhين وا;سhhhاتذة    المجJJJال البشJJJري: ثالثJJJا  -
والتJميذ في مختلف الثانويات ، حيhث بلhغ عhدد الثانويhات ثhانويتين ومhتقن ، وبلhغ عhدد 

 .تلميذا  1596عدد التJميذ كان أستاذا ، و 80إداريا ، وعدد ا;ساتذة  26ا داريين 
- � Dح� �ه�:  را���
   ا���' وآ�

يعتبر إختيار الباحhث للعينhة مhن الخطhوات والمراحhل الھامhة للبحhث ، ويقhوم الباحhث عhادة 
بتحديد جمھور بحثه أو مجتمع بحثه حسب الموضوع أو الظاھرة أو المشكلة التhي يختارھhا  

ة الحجhم فhي الغالhب ، فإنhه f يمكhن لباحhث واحhد أن ولما كانhت المجتمعhات الدراسhية كبيhر
يقوم بدراسة الظاھرة أو الحدث في ذلك المجتمع منفردا ، وإنما يلجأ  ختيار عينة الدراسhة 

  365.من ذلك المجتمع بحيث يمثله تمثيJ صادقا 
يتوزع مجتمع ا;صhل المرغhوب دراسhته ميدانيhة مhن خJhل شhبكة ثJhث مؤسسhات التعلhيم 

ونضhرا للعhدد القليhل للمؤسسhات ووقوعھhا فhي ) ثhانويتين ومhتقن (فhي سhيدي خالhد  الثانوي
  .مناطق قريبة من بعضھا البعض تم إجراء مسح شامل عليھا 

و;ن الدراسhhة تسhhتھدف مجتمhhع المدرسhhة الثانويhhة ، فقhhد تhhم التركيhhز علhhى جميhhع أطhhراف 
( علhhى المhhردود التربhhوي  العمليhhة فhhي ا دارة المدرسhhية والمhhؤثرة بhhدورھا بطريقhhة مباشhhرة

إداريhا ،  26وقد بلغ عدد ا داريين في المؤسسات الثJثة ) التJميذ  –ا;ساتذة  –ا داريين 
تلميhذا ، وقhد إختيhر مhن ھhؤfء  1596أستاذا ، وعدد التJميhذ  80أما عدد ا;ساتذة فقد كان 

للسhن ;نhhه لhيس مؤشhhر  عينhة الدراسhة ، وقhhد تhم إختيhار العينhhة مhن ا داريhين دونمhhا إعتبhار
للخبرة  وقد تم إستبداله بسنوات العمل في الوظيفة ، كي نسhتطيع الحصhول علhى معلومhات 
وبيانات تخدم موضوع الدراسة أما عينة ا;ساتذة فقد أختيرت بJ تميز علhى أسhاس الجhنس 

لتعلhيم أو المادة المدرسية أو سنوات العمل أو ا;قدمية إعتبار مhن أن كhل أسhتاذ ھhو مؤھhل ل
الثانوي  وأنه فوق ذلك عضو في مجلس التعليم الذي يضم جميع أساتذة المادة في المؤسسة 
التhhي يعمhhل وأنhhه بالتhhالي علhhى علhhم بكhhل القhhوانين ا داريhhة والشhhؤون البيداغوجيhhة وشhhؤون 

  .التJميذ 
فhة أما التJميذ فقد تم إختيار العينhة  عتبhارات الجhنس وخاصhة الشhعبة ، وذلhك بھhدف معر

رأي التJميذ وفي كل الشhعب فhي تطبيhق ا دارة لمحتhوى المنhاھج ، لكhي نصhل إلhى نتhائج 
  .موضوعية ومنطقية تضم كل ا;راء 

وا ختيhار ھنhا f يعنhي " وقد كان إختيار العينة في ھhذه الدراسhة بطريقhة عشhوائية بسhيطة 
تكافئhة لجميhع أفhراد أنه يتم بطريقة إرتجالية كما يظن البعض ، ولكن يعني إعطhاء فhرص م

المجتمع في ا ختيار ، أي يمكن إختيارھم ضمن أفراد العينhة ، وأن الفhرص متسhاوية أمhام 
 366".الجميع  

وتعد العينة العشوائية البسيطة أحhد أنhواع المعاينhات ا حتماليhة حيhث تعتمhد علhى نظريhة " 
نhة أبسhط أنhواع المعاينhات ا حتماfت في إختيار وحداتھا وتقدير ثوابتھhا ، وتعhد ھhذه المعاي

وحhhدة مhhن ) n(لكنھhhا أھمھhhا وأكثرھhhا أصhhالة فhhي العشhhوائية وتعhhرف بأنھhhا طريقhhة إختيhhار 

                                                 
 .219ص - 2000 –عمان  –دار المسيرة للنشر والتوزيع  – مناھج البحث في التربية وعلم النفس –سامي ملحم :  365
 –المكتب الجامعي الحديث  – ا*جتماعيةالمدخل إلى المناھج وتصميم البحوث  –عبد الھادي أحمد الجوھري وعلي عبد الرزاق ابراھيم :  366

 .266ص  - 2002 –ا سكندرية 
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( بحيث يكون لكل عينة مhن العينhات الممكhن إختيارھhا فhرص متسhاوية ) N(مجتمع حجمه 
  367".في الظھور ) إحتمال متساو

 
ا;ولى علhى العينhة ا جماليhة وقد تم إختيار العينة على مرحلتين وقد إقتصرت المرحلة  -

من ا;ساتذة ، وقد تم إختيار ھذه النسبة  %50من ا داريين و %50فقد تم إختيار نسبة 
وقhد ( وذلك نضرا للعدد القليل ;فراد العينة وحتhى تمثhل مجتمhع ا;صhل تمثhيJ صhادقا 

وضhوع وحتى نصل إلى بيانات ومعلومات تخدم م) أستاذا  40إداريا و 13كانت العينة 
، وھhذا نضhرا للعhدد الكبيhر  1596من العدد ا جمhالي للتJميhذ  %10الدراسة ، ونسبة 

تلميhhذا وقhhد كhhان إجمhhالي العينhhة ) 160(لمجتمhhع العينhhة ، وقhhد بلغhhت العينhhة المختhhارة 
حجJJم العينJJة المختJJارة يوضhhح ) 03(فhhردا ، والجhhدول المhhوالي رقhhم 213المختhhارة ھhhو 

 .ي المدروسة  بحسب مؤسسات التعليم الثانو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

الثانيhhة ، فقhhد تhhم إختيhhار العينhhة حسhhب كhhل مؤسسhhة وقhhد إعتمhhدت الطريقhhة أمhhا المرحلhhة  -
 :  الموالية في تحديدھا 

وبعhhد إجhhراء العمليhhات بhhنفس النسhhبة بالتقريhhب وبالنسhhبة لكhhل فئhhة ، وفhhي كhhل مؤسسhhة ، تhhم 
 72أسhتاذا و 17إداريhين و 5التوصل إلى أن الثانوية ا;ولى والثانية  كان عدد أفراد العينhة 

ومنhه فhإن . تلميhذا  16أسhاتذة و 6إداريhين و  3لكل واحدة ، أمhا ا;خيhرة فقhد كانhت . ا تلميذ
  .فردا  213العدد ا جمالي ;فراد العينة ھو 

وقد تم إختيار العينة في المؤسسات الثJثة بطريقhة عشhوائية بسhيطة وذلhك بواسhطة إعطhاء 
والتJميذ في كل مؤسسhة ، رقمhا كل فرد من القائمة التي تضم مجموع ا داريين وا;ساتذة 

كتhhب فhhي قصاصhhات مhhن ورق ووضhhعت فhhي علبhhة تسhhمح بتخليطھhhا فhhي كhhل عمليhhة سhhحب 

                                                 
 .83ص – 1997- الرياض  –ا دارة العامة للبحوث  – العينات وتطبيقاتھا في البحوث ا*جتماعية –عبد الرزاق أمين أبو شعر : 367

ثانويJJJJJJJJة   المتقن   العينة
شقرة بن 

  صالح

ثانويJJJJJJJJة 
الحJJJJJJJJJJJي 
  الشمالي 

النسJJJJJJJبة   لمجموعا
  المئوية 

العينJJJJJJJJJة 
  المختارة 

  10  ا*داريين
  

10  
  

06  
  

26  
  

50  
  

13  

  ا9ساتذة
  

34  34  12  80  50  40  

  160  10  1596  166  715  715  الت<ميذ

  213  المجمــــــوع



                                                                 ا�
	� ا�ــ�ا��
 ��� ا���دود  وا�دارة ا���ر�� ��ود ا����

  ا��ــ���ي

 289

وھكذا  حتى تم الحصول على العينة المطلوبة ، ووفق أسhس علميhة f مكhان فيھhا لnنحيhاز 
 .وقد تمت العملية بنفس الخطوات وفي كل مؤسسة . أثناء ا ختيار

- �$#�� : ���   5. ا��را�ا��'<\ ا���
يقصد بمنھج البحث العلمي السلوك الواضح أو طريق الوضوح المستبان المستقيم ، وھذا 
المفھوم مطلب جوھري في البحث العلمي المنظم لكون المنھج عملية فكرية منظمة ، أو 
طريق وأسلوب أو سبل منظمة دقيقة وھادفة ، يسلكھا الباحث المتميز بالموھبة وملكات 

لقدرة على التصور في إطار التخصص ، مستھدفا إيجاد حلول لمشكلة أو ظاھرة ا بداع وا
بمجموعة قواعد وضوابط  تخاذ قرارات وإتباع  بحثية محددة ، ويلتزم الباحث ،

إجراءات مقيدة ومحددة لمسيرته البحثية في إطار المنھج ، وا ستعانة بأدوات بحثية أكثر 
    368.مJءمة 

ھي مجموعة قواعد يتم وضعھا من أجل الوصول إلى حقائق علمية فمناھج البحث العلمي 
صحيحة تخص موضوع الدراسة ، وبالتالي إختيار منھج الدراسة عملية f تخضع  رادة 

 369.الباحث بقدر ما تتعلق بطبيعة موضوع البحث والھدف المتوخى منه 
لمشكلة ھي ويخطئ البعض حين يختارون منھج البحث قبل المشكلة ، وھذه كارثة فا

التي تحدد المنھج ، والمنھج fبد أن يكون إجرائيا ، بمعنى أن يحول الكJم العام الذي نقرأه 
في كتب المناھج إلى خطوات إجرائية مفصلة عن موضوع الدراسة ، وتقود إلى حل مشكلته ، 

 –;سئلة ا –المشكلة ( أو ا جابة على أسئلته ، أو التحقق من صحة فروضه ، فا;مور الثJثة 
 370.شيء واحد في الواقع ، أو ھي أوجه ثJثة لشيء واحد ) الفروض

 
أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على " لذلك كان المنھج الوصفي الذي يعرف بأنه 

معلومات كافية ودقيقة عن ظاھرة أو موضوع محدد من خJل فترة أو فترات زمنية معلومة ، 
لمية تم تفسيرھا بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع وذلك من أجل الحصول على نتائج ع

   371"المعطيات الفعلية للظاھرة 
ويعتبر ا;كثر مJءمة لموضوع دراستنا كونه أكثر مناھج البحث مJءمة للواقع ا جتماعي 

  :كسبيل لفھم ظواھره وإستخJص سماته ويأتي على مرحلتين 
ھي تراث العلوم ا جتماعية فيما يتعلhق  التي تأتي على ثJث خطوات:  ا*ستكشاف والصياغة* 

بموضhhوع البحhhث وا سhhتيناد إلhhى ذوي الخبhhرة  العلميhhة بموضhhوع الدراسhhة ، ثhhم تحليhhل بعhhض 
  372.الحاfت التي تزيد من إبصارنا بالمشكلة وتلقي الضوء عليھا 

وتم ذلك من خJhل قيامنhا بتجميhع المصhادر النظريhة ذات الصhلة بموضhوع الدراسhة ، وتحديhد 
  .رجة أھميتھا للبحثد

القيام بإجراء إتصhاfت وزيhارات إلhى بعhض المؤسسhات مثhل مديريhة التربيhة ومراكhز  -
  .التوجيه وذلك لغرض تقديم مساعدة أو إضافة معلومة لموضوع الدراسة 

                                                 
  .163ص  - 2002- ا سكندرية  –دار المعرفة الجامعية  – تقنيات ومناھج البحث العلمي –محمد سليمان المشوخي :  368
 .46ص -1999 –عمان  –دار وائل للنشر  - 2ط – القواعد والمراحل والتطبيقات –منھجية البحث العلمي  –محمد عبيدات وأخرون :  369
 .20ص - 2002 –ا سكندرية  –دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  – بحوث ودراسات –منھج البحث المقارن  –عبد الجواد بكر :  370
 .نفس المرجع –محمد عبيدات وأخرون :  371
  .60ص - 2003 –ا سكندرية  –دار المعرفة الجامعية  – المدخل إلى مناھج البحث العلمي –محمد محمد قاسم :  372
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وذلك بتحليل البيانات والمعلومات التي تم جمعھا تحليJ يؤدي إلى  التشخيص والوصف* 
كالعJقة بين ا دارة المدرسية  373.متغيرات وتقديم تفسير مJئم لھا إكتشاف العJقة بين ال

  .والمردود التربوي 
 .وتمت مرحلة الوصف بشمولھا لصياغة تساؤfت الدراسة ككل

فموضhوع المhhردود التربhhوي بإعتبhاره المتغيhhر التhhابع موضhوع واسhhع ، فقhhد تhم حصhhره فhhي 
  .دھا تحديد مجتمع الدراسة مؤشرات معينة أشرنا إليھا في ا شكالية ليتم بع

فالعينhhة الممثلhhة لhhه ، وكhhذا ا;دوات المJئمhhة لجمhhع المعلومhhات منھhhا ا سhhتمارة والمقابلhhة 
وأخيرا مرحلة تحليل وتفسير البيانات ، وذلك للخروج بإستنتاجات تكون بمثابhة .والمJحظة

  .يرا التوصيات إجابة عن تساؤfت الدراسة ، ثم التساؤل الرئيسي إيجابا أو سلبا وأخ
�بعhد أن تhتم تغطيhة ا طhار :  أدوات %�ـ� ا�/��!ـ�ت  :��د�

التغيhhرات وطhhرق قياسhhھا تhhأتي مرحلhhة جمhhع النظhhري للبحhhث ووضhhع التسhhاؤfت وتحديhhد 
  .البيانات الJزمة للبحث إذ تعد من مراحل البحث العلمي الھامة 

بحثhه ، فJيوجhhد طريقhhة  وعلhى الباحhhث أن يحhدد طريقhhة جمhع البيانhhات المثلhhى التhي تناسhhب
معينhة يمكhن تفضhhيلھا بشhكل مطلhق علhhى غيرھhا مhhن الطhرق وإختيhار الطريقhhة يعتمhد علhhى 

  .طبيعة البحث ومدى مJءمة الوسيلة للبيانات المراد دراستھا 
  .طبيعة مجتمع وأفراد الدراسة  -
ظhhروف الباحhhث مhhن حيhhث قدراتhhه الماليhhة والوقhhت المتhhاح لhhه ومhhدى معرفتhhه بإسhhتخدام  -

   374.ريقة جمع البيانات ط
ويمكن التوضيح أن المقصود با;داة من خJل عJقتھا بالمنھج ھي الطريقة المستخدمة فhي 
دراسhhhhة واحhhhhد مhhhhن مواضhhhhيع وظhhhhواھر المجتمhhhhع موضhhhhوع إھتمامنhhhhا ذلhhhhك ;ن المhhhhنھج 
كإسhhتراتيجية  والطريقhhة ھhhي التhhي تفيhhده فhhي الوصhhف أو القيhhاس ، مhhثJ تسhhتعين بhhا;دوات 

فhhي تhhوفير بيانhhات الوصhhف أو القيhhاس إذ يسhhتعان بھhhا مhhثJ فhhي المhhنھج ا جتمhhاعي الJزمhhة 
بأنھا الوسيلة التي يلجhأ إليھhا الباحhث " ا;داة " بأدوات معينة في جمع بياناته ، ولذلك تحدد 

  375.للحصول على المعلومات والبيانات التي يتطلبھا موضوع بحثه 
لجمع البيانات ، فالقيام بالدراسة الميدانية يتطلhب  لذلك فإننا نجد كل منھج يحتاج إلى أدوات

إختيhhار سhhليم لYhhدوات التhhي مhhن شhhأنھا أن تجعhhل العمhhل متكhhامJ أوf ، لhhذا فhhدور إختيhhار 
ا;دوات المناسhhبة عمليhhة f تقhhل أھميhhة عhhن بhhاقي العمليhhات ا;خhhرى ، وf يمكhhن تحhhت أي 

بيعhة الموضhوع ولنhوع المhنھج ظرف إنجاز دراسة علمية مhن دون تhوفر أدوات مناسhبة لط
وسhندرج ا;دوات التhي اسhتخدمناھا فhي جمhع البيانhات وھhي . المختار تطبيقه فhي الدراسhة 

  :  كا;تي 
  
  
  
  
  

                                                 
  .نفس المرجع السابق –مد قاسم حمحمد م:  373
 ).55- 54(ص ص –نفس المرجع السابق  –محمد عبيدات وأخرون :  374
- ا سكندرية  –دار المعرفة الجامعية  – لغته ومداخله ومناھجه وطرائقه –البحث العلمي ا*جتماعي  –ي وأخرون علي عبد الرزاق جلب:  375

 .19ص  -2003
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   إستمارة ا*ستبيان -1
تعتبر أھhم أداة يhتم ا عتمhاد عليھhا فhي البحhث ، والتhي تأخhذ الكثيhر مhن الوقhت والجھhد فhي 

مhhع المعلومhhات المتعلقhhة بموضhhوع البحhhث عhhن طريhhق أداة لج" إعhhدادھا ، وتعhhرف بأنھhhا 
إسhhتمارة معينhhة تحتhhوي علhhى عhhدد مhhن ا;سhhئلة ، مرتبhhة بأسhhلوب منطقhhي مناسhhب ، يجhhرى 

  ّ◌ 376" توزيعھا على أشخاص معينين لتعبئتھا 
ويسhتخدم ا سhhتبيان لجمhhع المعلومhhات بشhhأن معتقhhدات ورغبhhات المسhhتجيبين كhhذلك الحقhhائق 

hا ولھhم بھhي التي ھم على علhات التhال الدراسhي مجhي فhكل رئيسhتبيانات بشhتخدم ا سhذا تس
تھhhدف إستكشhhاف حقhhائق عhhن الممارسhhات الحاليhhة ، وإسhhتطJعات الhhرأي وميhhول ا;فhhراد ، 
وإذا كhhان ا;فhhراد الhhذين يرغhhب الباحhhث فhhي الحصhhول علhhى بيانhhات بشhhأنھم متواجhhدين فhhي 

إليھم جميعا بوقت محدد وبتكhاليف أماكن متغرقة ، فإن وسيلة ا ستبيان تمكنه من الوصول 
معقولhhة ، وكhhذلك فhhإن ا سhhتبيان يعتبhhر وسhhيلة ناجحhhة لدراسhhة الحيhhاة الشخصhhية لYفhhراد 
وخاصhhة تلhhك الجوانhhب مhhن الحيhhاة الخاصhhة التhhي f يمارسhhھا ا;فhhراد إf عنhhدما ينفhhردون 

فhإن الباحhث  بأنفسھم بعيدا عن أعين المراقبين وقد وجد أنhه فhي حhالتي المقابلhة والمJحظhة
يكون سيد الموقف ، ;نhه يعhد ا سhتمارة ويطhرح ا;سhئلة ويقhوم بجمhع وتhدوين المعلومhات 
بنفسه ، ويندر أن يفعل المستجيب ذلك ، بل في كثير من المقابJت f تسhنح الفرصhة لhه أن 

ن يرى ا ستمارة التي تحتوي على البيانات ، بينما في حالة ا جابة عن أسhئلة ا سhتبيان فhإ
المستجيب يكون سيد الموقف ، فھو يعبئ ا ستمارة بكلماته وبخط يده حسhب فھمhه لYسhئلة 

وبالتالي فا ستمارة كونھا أداة أو وسيلة لجمع البيانات تعتمhد   377.ومدى رغبته في ا جابة
على عدد من ا;سئلة المعدة بشكل مبسط ومتسلسل ترسل للمبحوثين إما عhن طريhق البريhد 

يد ، أو تنشر على صفحات الجرائد ، والمجJت ، أو علhى شاشhة التلفزيhون ، أو أو تسلم بال
عن طريق ا ذاعة ، أو التليفون ، ليجيب عليھا المبحوثين ويقومون بإرسالھا إلى الباحhث ، 

   378.أو الھيئة المشرفة على البحث 
ارة وجhhاء ا سhhتبيان الhhذي تhhم وضhhعه بعhhد محhhاوfت عhhدة لصhhياغته حيhhث تhhم وضhhع ا سhhتم

التجريبية أول ا;مر ، وكانhت موجھhة لعhدد محhدود مhن أفhراد العينhة والغhرض منھhا قيhاس 
مhhدى نجاحھhhا وصhhدقھا ، ومعرفhhة مhhواطن الضhhعف والخلhhل فيھhhا ، وبواسhhطة ا سhhتمارة 
التجريبيhhة تhhم حhhذف ا;سhhئلة غيhhر المقبولhhة والغامضhhة ، ودمhhج بعضhhھا فhhي إحتمhhاfت ، 

لب مستشاري التربية وا;ساتذة والمدير الhذين تمhت معھhم وإضافة أسئلة جديدة بناء على ط
المناقشhhة ، وكhhذلك قمhhت بإعطhhاء ا سhhتمارات إلhhى ا;سhhتاذ المشhhرف وا;سhhتاذ ابراھيمhhي 

  .مستشارتي التربية والتوجيه  -مدير المتقن –) أستاذ التعليم الجامعي( الطاھر 
 fى وفي ا;خير تمت الموافقة على ا ستمارات النھائية أوhمن قبل المشرف ،  حتوائھا عل

أسhhhئلة معقولhhhة ، وسhhhھلة التنhhhاول بعhhhد إجhhhراء التعhhhديJت الJزمhhhة عليھhhhا إلhhhى أن خرجhhhت 
  ).ينظر الملحق(ا ستمارات في صورتھا النھائية 

  :  قسمين  )ا*داريين( تضمنت ا*ستمارة ا9ولى  -

                                                 
 .82ص- 2000 –ا;ردن  –دار الصفاء  –النظرية والتطبيق  – مناھج وأساليب البحث العلمي –يحي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم :  376
 .71ص-2002 - عمان –دار وائل للنشر والتوزيع  - 2ط – أساليب البحث العلمي في العلوم ا*جتماعية وا*نسانية –فوزي غرايبة وأخرون : 377
ص -2002- ا سكندرية  –دار المعرفة الجامعية  –مناھج وطرق البحث ا*جتماعي  - عبد هللا محمد عبد الرحمان ومحمد علي البدوي:  378
 ).372- 371(ص
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عhدد سhنوات العمhل تم فيه وضع البيانات الشخصية للمبحhوث كhالجنس ، و:  القسم ا9ول -
في الوظيفة ، وطبيعة التكhوين ا;كhاديمي التhي لھhا عJقhة مباشhرة التhأثير فhي موضhوع 

 .03إلى البند  01من البند الدراسة 
سhhؤاf بhhين أسhhئلة مفتوحhhة  11فتضhhمن جملhhة مhhن ا;سhhئلة بلhhغ عhhددھا :  أمJJا القسJJم الثJJاني -

لhhم يhhتم ا جابhhة عنھhhا نظhhرا وأخhhرى مغلقhhة وأسhhئلة ذات إحتمhhاfت ، فا;سhhئلة المفتوحhhة 
 . نشغاfت المبحوثين لذلك تم إستبعادھا 

تضمن بيانات عن التحصيل الدراسي وتأثير ا دارة المدرسية عليhه مhن :  )1(ومحورھا  -
 .12إلى البند   04البند  

تhأثير العJقhات ا نسhانية داخhل ا دارة المدرسhية علhى يتضمن بيانات عhن :  )2(محورھا  -
   .التربوي  المردود

 . 23إلى البند  13من البند   -
 .فتضمنت قسم واحد يحوي محورين  )ا9ساتذة ( أما ا*ستمارة الثانية  -
يتضhhمن بيانhhات عhhن دور ا دارة المدرسhhية فhhي تحقيhhق ا نضhhباط داخhhل :  )1(المحJJور  -

 .11إلى البند  01المدرسة الثانوية من البند  
ر العJقhhات ا نسhhانية داخhhل ا دارة المدرسhhية علhhى تhhأثييتضhhمن بيانhhات عhhن :  )2(المحJJور -

  .22إلى البند  12من البند المردود التربوي 
 :فتضمنت قسمين  )الت<ميذ(أما ا*ستمارة الثالثة  -
 .02إلى البند  01بيانات شخصية من البند :  القسم ا9ول -
درسhية فhي يتضمن محhور واحhد يحتhوي بيانhات حhول مسhاھمة ا دارة الم:  القسم الثاني -

 .12إلى البند  03تطبيق محتوى المناھج الدراسية للتJميذ من البند 
قياس أداة ا ستمارات الثJث بإستخدام طريقة التجزئة النصhفية ، حيhث تhم تقسhيم بنhود كما 

كل إستمارة على حدى إلى نصفين ، بفرز البنود الفردية والزوجية ،حيث شكل منھhا نصhفا 
   -:يرسون لحساب معامل ا رتباط ومن ثم تطبيق معادلة ب

  
  مج ص. مج س  –ن مج س ص       

  = ر
   } 2)مج ص( – 2ن مج ص{.  }2)مج س( – 2ن مج س{       

  

  معامل ا رتباط : حيث ر 
  .البنود الفردية : س     
  .البنود الزوجية : ص     
  .عدد أفراد العينة: ن     

بhhة تhhم التوصhhل إلhhى أن معامhhل ثبhhات ا سhhتمارة وبعhhد إجhhراء العمليhhات الحسhhابية المطلو
وكJھمhhhا قhhhوي ، أمhhhا ا سhhhتمارة   0.87والموجھhhhة لYسhhhاتذة  0.75الموجھhhhة لnداريhhhين 

  .وھو قوي جدا  0.99الموجھة للتJميذ فمعامل ثباتھا 
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ھي أكثر ا;دوات شيوعا في الحصول على المعلومات مباشرة من الناس  ويمكhن  :المقابـلة  -2
والمقابلhhة إسhhتبيان منطhhوق   379.امھا فhhي ظhhروف وأمhhاكن متعhhددة فhhي الريhhف والباديhhة إسhhتخد

والفhhرق ا;ساسhhي بينھمhhا أن المقابلhhة تتضhhمن التفاعhhل المباشhhر ، بhhين الباحhhث والمسhhتجيب ، 
    380.فالمقابلة مرنة ويمكن إستخدامھا مع أنواع مختلفة من المشكJت وا;شخاص

ول على المعلومات من خJل مصhادرھا البشhرية وتسhتخدم فhي وتعتبر المقابلة أداة ھامة للحص
مجاfت متعددة ، ويشيع إستعمالھا حتى يكhون للبيانhات صhلة وثيقhة بhأراء ا;فhراد ، أو ميhولھم 
نحhhو موضhhوع معhhين  كمhhا تصhhلح المقابلhhة لجمhhع المعلومhhات عhhن مواقhhف ماضhhية أو مسhhتقبلية 

المقابلhhة محادثhhة جhhادة "   bingham  مبنجھJJايصhhعب فيھhhا إسhhتخدام المJحظhhة وقhhد عرفھhhا 
  381".موجھة نحو ھدف محدد وليس في مجرد الرغبة في المحادثة ذاتھا 

تعتبر المقابلة بين الباحث والمفحوصين أداة ھامhة لجمhع المعلومhات ، ;ن الباحhث فhي المقابلhة 
hhاعر والتغيhhت والمشfاhhة ا نفعhhتطيع دراسhhا يسhhات ، كمhhى المعلومhhول علhhتطيع الحصhhرات يس

  382.النفسية للمفحوصين 
والمقابلة أنواع تلفونية أو بواسhطة الحاسhوب أو التلفhاز وأجھhزة ا رسhال وا سhتقبال ، 
أو المقابلة الشخصية وھي الطريقة المثلى التي إخترناھhا وذلhك لمhا تتميhز بhه مhن إرتفhاع نسhبة 

لمبحhhhhوثين المhhhردود ، وبغhhhزارة المعلومhhhhات التhhhي تحصhhhل عليھhhhhا الباحhhhث، وتعhhhرف ردود ا
وإنفعاfتھم إf أن أھم مآخذھا ھي إحتمالية التحيز من قبل المبحوث للظھور بمظھر fئhق أمhام 
الباحث  وإرتفاع تكاليفھا المادية وتحتاج إلى وقت من الباحhث وبخاصhة فhي حالhة تباعhد أفhراد 

   383.ا;سرة 
يمكن من خJلھhا الكشhف كما تعد المقابلة الشخصية تكنيكا واسع ا نتشار في تقويم الشخصية و

) المJحظة بالمشhاركة( عن الكثير من جوانب السلوك الظاھر والمظھر وأحيانا مايطلق عليھا 
  384.بين المJحظ والعميل "  ديالوج" إذ تقوم عادة من خJل حوار

ھhhي حhhوار مhhواجھي ھhادف بhhين شخصhhين أو أكثhhر حhhول " وبالتhالي فالمقابلhhة فhhي معناھhhا العhام 
   385".مكان معين  موضوع معين في

ولقhhد تhhم إسhhتخدام المقابلhhة فhhي الدراسhhة الميدانيhhة مhhع مhhديري الثانويhhات ، ومستشhhاري 
التربية والتوجيه ، وبعض ا داريين ومجموعة كبيرة من ا;ساتذة والتJميذ ، وكان الھدف مhن 

hا ، والھhة فھمھhوع ومحاولhن الموضhة مhب الغامضhھو ا حاطة بالجوان fت أوJدف ھذه المقاب
الثhاني ھhhو مقارنhhة أقhhوال المبحhhوثين مhhع بعضhhھم الhhبعض ، ومعھhhم ومhhع مhhا fحظتhhه مhhن خJhhل 

  .تواجدي المتكرر بالمدارس ، وذلك تأييدا أو معارضة ، نفيا أو إثباتا 
إن المقابلة قد ساعدتني كثيرا في فھم الموضوع وإعطاء تفسير أعمق لعJقhة ا دارة المدرسhية 

انب التي يمكن أن تتhدخل فيھhا ا دارة ، والجوانhب المتعلقhة بhالقوانين والمردود التربوي والجو
  .التي ليست عليھا سوى تطبيقھا كما جاءت عليه دون زيادة أو نقصان 

  
  

                                                 
 .80ص - 2002 –عمان  –دار مجدfوي  – ق وأدوات جمع المعلومات والبيانات عن المجتمع المحليطر –حسين محمد حسنين :  379
 .110ص - 2001- مصر  –دارالنشر للجامعات  -3ط – مناھج البحث في العلوم النفسية والتربوية –رجاء محمود أبوعJم :  380
 .99ص - 2000 –عمان  –الدار العلمية  – ا*حصائية مفاھيمه وأدواته وطرقه - أساليب البحث العلمي  –جودت عزت عطوي :  381
 .71ص - 2002- دار الفكر للطباعة والنشر  – البحث النوعي والبحث الكمي –البحث العلمي  –ذوقان عبيدات وسھيلة أبو السميد :  382
 .5ص –مرجع سبق ذكره  –محمد عبيدات وأخرون :  383
  .191ص - 1997 –ا سكندرية  –دار المعرفة الجامعية  – في العلوم التربوية والنفسيةمناھج البحث  –محمد عبد الظاھر الطيب وأخرون :  384
 .183ص - 2000 –الكويت  –دار الكتاب الحديث  – مناھج البحث التربوي –بشير صالح الرشيدي :  385
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تعتبر المJحظة من أھم أدوات جمع البيانات ، وقد إستعملھا ا نسhان البhدائي فhي :  الم<حظة -3

تغيرات ومازال يستعملھا ا نسان المعاصر لما لھhا مhن  مJحظة الطبيعة ، وما يطرأ عليھا من
  .أھمية وفائدة 

وإذا كانhhت المJحظhhة العاديhhة متاحhhة لكhhل النhhاس ، فhhإن المJحظhhة العلميhhة التhhي نحhhن بصhhدد 
دراستھا تختلف عن المJحظة غير العلمية ، ;ن العقل في ھذه ا;خيرة يقوم بنصhيب كبيhر فhي 

Jاد العhhواھر وإيجhhل الظhhب تحليhhل تتطلhhط ، بhhواس فقhhى الحhhر علhhتقتص f اhhا أنھhhا ، كمhhات بينھhhق
أدوات علمية دقيقة للقياس ، والتحليل ، ولعل أھميhة المJحظhة تكمhن فhي أنھhا الوسhيلة ا;سhھل 
وا;نجhhع فhhي مراقبhhة السhhلوك ا نسhhاني وجمhhع بيانhhات حولhhه فhhي بعhhض المواقhhف الحياتيhhة التhhي 

ت ، أو تلك التي يخجل ا نسان أن يصhرح فيھhا بمواقفhه يستطيع ا نسان أن يعطي فيھا معلوما
، كما أنھا تفيد في تلhك المواقhف التhي يhرفض فيھhا المبحhوثين إعطhاء معلومhات للباحhث تتعلhق 

  386.بموضوع الدراسة أو ا جابة عن أسئلته 
مشاھدة موضوع معين على نحو ھادف ، وبموجب إجhراءات منظمhة يقhوم " وتعرف بأنھا 

وعلhhى الhhرغم مhhن تعhhدد موضhhوعات البحhhث " لتحقيhhق فھhhم أفضhhل لھhhذا الموضhhوع بھhhا الباحhhث 
العلمي التي يمكن دراستھا من خJل المJحظة ، إf أنھا كثيرا ما تستخدم في البحوث التربويhة 
لدراسة السلوك ، وقد إستندت الكثير من البحوث والدراسات التربوية والنفسية على المJحظhة 

بمhhا مكhhن ھhhذه البحhhوث مhhن بنhhاء الفhhروض والنظريhhات ذات القيمhhة  –بجانhhب أدوات أخhhرى  –
  : ولكي تكلل المJحظة بالنجاح يجب مراعاة الشروط التالية  387العلمية العالية

  .ماذا يريد الباحث أن يJحظ ، وما الھدف منه؟ -
 .كيف يسجل ما يJحظه ؟ -
 .كيف سيتحقق من صحة مJحظاته ، وبأية إجراءات ؟ -
 388.تي يجب أن تكون بينه ، وبين ما يJحظه وكيفية تدوين ھذه العJقة ؟نوع العJقة ال -

ولقhhد تhhم إعتمhhاد الباحثhhة علhhى أداة المJحظhhة مhhن أجhhل جمhhع بعhhض المعلومhhات التhhي لhhم يhhتم 
  .الحصول عليھا f عن طريق ا ستبيان ، وf عن طريق المقابلة 
درسة وما تتوفر عليه من ولقد تمت المJحظة أوf فيما يتعلق بالمبنى الخارجي للم

مرافق  وما تحتويه المكتبات والعيادة وغيرھا ، وذلك لمالھا من تأثير على المردود 
التربوي  وكذا إستنتاج طبيعة العJقات من خJل مJحظة تصرفات المدير مع ا داريين ، 

  .وا;ساتذة لمعرفة نمط العJقات السائد في ا دارة المدرسية 
عض أنواع العقاب المطبقة من طرف ا دارة والتي تفيدنا كثيرا في كما تم مJحظة ب
  .موضوع الدراسة

 
 

                                                 
  ).272- 271(ص ص- 2004- لجزائر ا –دار الھدى للطباعة والنشر  – منھجية العلوم ا*جتماعية –بلقاسم سJطنية وحسان الجيJلي :  386
  .188ص –نفس المرجع السابق  - بشير صالح الرشيدي :  387
  .272ص –نفس المرجع السابق  –بلقاسم سJطنية وحسان الجيJلي :  388
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�	
 ا�U�� 
  

كان للدراسة ا ستطJعية فائدة كبيرة فقد أضافت فھما أخر لجوانب الموضوع محل الدراسة 
دراسة مساعدا في وتحديد مفاھيمه ، ومن ثم اللجوء إلى المنھج الوصفي الذي تفرضه طبيعة ال

إختيار أدوات جمع البيانات الوثائقية وا حصائيات الJزمة أمن خJل إستعمال إستمارة 
ا ستبيان ، وأيضا المقابJت التي تمت مع المستشارين وا داريين ، وا;ساتذة والتJميذ 

يدانية  وغيرھم ، وھو ما تدعمه مJحظة الباحثة من خJل تواجدھا بمحل إجراء الدراسة الم
لتصرفات عينة الدراسة ، ثم اللجوء إلى التسجيل الدقيق لماتم مJحظته ، وھذا وقد جاءت 
العينة المدروسة ممثلة لخصائص المجتمع ، ومستجيبة لمتطلبات الموضوع المدروس ، وكذا 
ھو ا;مر بالنسبة لتساؤfت الدراسة التي حاولت التعبير على أبعاد المشكلة من خJل ما تم 

  .لتطرق إليه من أدبيات ودراسات سابقة ا
  
  



                                                                 ا�
	� ا�ــ�ا��
 ��� ا���دود  وا�دارة ا���ر�� ��ود ا����

  ا��ــ���ي

 296

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 �D<ـــــــــــــــــــــــــــ��
Bح(ـــ�� : أوDت و�!�
� a ا�/ــــ�D

 .ا�)ــــــــ�اول  
��!�C :  �ــــــ�1\ ا��را�ــــ!. 

 �"��C : ت� .ا���Uــــــــ�
�  : را���D� .ا�Jــــــــــ

 

 تمھـــيد
 

ه أن جمع البيانات الميدانية f تمثل نھاية المطاف بالنسبة للباحث ، حيث f مما f شك في    
قيمة لھذه البيانات الخام بدون تصنيفھا وتحليلھا وتفسيرھا ، وتعتبر ھذه العمليات من المراحل 
ا;ساسية التي يشتمل عليھا البحث ا جتماعي ، فھي خطوة تلي عملية جمع البيانات من أفراد 

مدروسة حيث أن التحليل يھدف أساسا إلى تلخيص كل البيانات التي عمل الباحث على العينة ال
جمعھا وتحويلھا من معطيات جزئية إلى نتائج كلية ، مستعينا في ذلك با;دوات وا;ساليب 
المناسبة للبحث ، وقد تم إعتماد الجدولة وھي مرحلة ھامة في البحوث الميدانية بصفة عامة 

وضع البيانات بعد تصنيفھا في جدول يتضمن العدد والنسب المئوية التي تم فمن خJلھا يتم 
الحصول عليھا ، وھناك الجداول البسيطة والمركبة ، ثم مرحلة التحليل الكيفي وما تعكسه ھذه 
ا;رقام والنسب من دffت سوسيولوجية ترتبط بموضوع الدراسة ، وتفسير النتائج في ضوء 

التصوري المتبنى ، ومقارنة النتائج بنتائج الدراسات السابقة التي  التراث النظري وا طار
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تناولت الموضوع المستھدف ، وبعد إستخJص النتائج تأتي التوصيات وأھميتھا بالنسبة 
  .لعJج المشكلة أو الحد من إنتشارھا وخطورتھا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Bؤل ا@ول: أو�$� ا�)bح(�� أ�Dو a �
D  - 

 �0�  Q�ا�دارة ا���ر�آ �CcD ـــأن L), �
 .�#�Y ؟ــــ	�� ا��را�. �(�ـــا��ح

  .لجنسل بالنسبةيمثل إستجابة المبحوثين ) : 01(الجدول رقم 
  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %الكلية
  %ةالنسب  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  الجنس

  84.60  11  100  03  80  04  80  04  ذكر 
  15.40  02  00  00  20  01  20  01  أنثى

  100  13  100  03  100  05  100  05  المجموع
  

يJحظ على بيانات الجنس أن مفردات العينة تتشكل أغلبھا من الذكور وھذا ما دلت عليه     
) في الثانويتين(ينة من مجموع أفراد الع  %20بينما مثلت  نسبة ا ناث مثلت  %80نسبة 

نسبة الذكور ، وھذا وإن دلت فإنما تدل على أن الرجال يلجؤون إلى  %100وفي الثالثة مثلت 
الJتي يلجأن إلى التعليم بإعتبار أن  % 15.4 على عكس النساء % 84.60العمل ا داري 

كما أن العمل في . مھنة التعليم  تحظى بقبول إجتماعي أكثر من مھنة ا دارة بالنسبة للمرأة  
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ا دارة يحتاج إلى السلطة والقوة التي f تتوفر في النساء ، وكما أن موقعھا معزول وھذا ما 
  . يجعل عمل المرأة فيھا يكاد يكون معدوما

  
  
  
  
  
  
  
  

   .حول طبيعة التكوين ا9كاديمي  يمثل إستجابة المبحوثين) : 02(الجدول رقم 
  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  لىالثانوية ا9و

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

خريج 
  جامعة

00  00  01  20  01  33.30  02  15.40  

  38.50  05  00  00  40  02  60  03  معھد

  46.10  06  66.70  02  40  02  40  02  ثانوي

  100  13  100  03  100  05  100  05  المجموع
  

من العوامل التي لھا بالغ ا;ثر على الكفاءة المھنية نجد التكوين ا;كاديمي لnداري الذي      
يلعب دورا ھاما في فنيات التعامل مع ا;ساتذة والتJميذ وحسن أداء الوظيفة ، وھذا راجع إلى 

ي تلقاه التطور السريع للتكنولوجيا والمعلومات المتجددة دائما ، ورغم أھمية نوعية التكوين الذ
ا داري ، إf أننا وجدنا بعد تفريغ البيانات أن أكبر نسبة عادت إلى ذوات المستوى الثانوي    

إداريا أي ما يقارب  13من أصل  06لعدد ا داريين  %46.10بنسبة ) غير المتخرجين( 
، أما  05من العدد ا جمالي  % 38.5النصف تقريبا بينما خريجي المعاھد فمثلت النسبة 

وھي نسبة ضئيلة  %15.4وبنسبة  13من أصل  02ريجي الجامعة فكان عددھم ا جمالي خ
جدا مقارنة بما سبقھا ، وھي نسب متفاوتة إذ أن الفرق كبير بين النسب  ، مما يجعلنا نقول أن 
ا داري يحتاج إلى الكثير من ا ھتمام في إعادة النظر في تكوينه ا;كاديمي ، وھذا ما أكد 

     -أنظر ا شكالية –في قوله أن المدرسة تھتم أكثر با عداد ا;كاديمي  389سونزبارعليه 
  
  

                                                 
  ) 1902(في الوfيات المتحدة  بارسونز ولد:  389

ه قد تأثر إلى حد بعيد بالعلماء والمفكرين ا;وروبيين ، فدرس في تخرج من كلية أمھرست ، حيث كانت البيولوجيا محور إھتمامه ا;ساسي ، إf أن - 
وا;نثروبولوجي الذي أثار فيه ا ھتمام با تجاه الوظيفي  جينزبيرج موريسوھوبھاوس مدرسة ا قتصاد العليا بجامعة لندن على يد عالمي ا جتماع 

  . لعلماء ا جتماعيين ا;لمان ، وھناك أعد رسالة دكتوراه إلى ا –وفي أثناء دراسته بجامعة ھيدلبرج  - ، ثم إتجه بعد ذلك 
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  .سنوات العمل في الوظيفةيمثل إستجابة المبحوثين حسب ) : 03(الجدول رقم 
  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

10 -20  05  100  03  60  02  66.70  10  76.90  
20 -30  00  00  01  20  00  00  01  07.70  

30 -40  00  00  01  20  01  33.30  02  15.40  

  100  13  100  03  100  05  100  05  المجموع
  

وعا ما  تجعل الخبرة المكتسبة في مزاولة المھنة أو النشاط أو الوظيفة ، العمل فيھا سھJ ن     
ذلك أن معرفة محتوى أي عمل f تتم إf بمزاولته مدة زمنية ليست بالقصيرة ، التي تمكنه من 

  .التحكم فيھا والتغلب على صعوباتھا في وقت وجھد أقل ، وبأسلوب حسن 
وتلعب الخبرة في ميدان التربية والتعليم دورا ھاما ذلك أن التعامل مع التJميذ وبعض 

لكثير من الصبر والفھم والتحكم في سلوكھم ومحاولة تفسيره تفسيرا ا;ساتذة يتطلب ا
  .موضوعيا 

وتبين النسب في الجدول أعJه أن ;فراد العينة فترة f بأس بھا في العمل في ا دارة ، وھذا 
) 02(ما يغطي الخلل الموجود في طبيعة التكوين ا;كاديمي  كما ذكرنا في تحليل الجدول رقم 

.  
يتناقض مع ما يبين أن طول المدة في العمل في الوظيفة ليس دائما يدل على أن ولكن ھذا 

كما أن المدير ھو من إقترح فكرة إستثناء السن ;فراد العينة ;نه  390*صاحبھا إكتسب خبرة 
ليس معيارا للخبرة سواء لnداريين أو ا;ساتذة ، فھناك من سنه كبيرة إf أنه لم يلتحق 

ة إf حديثا ، ولذلك تم التركيز فقط على سنوات العمل في الوظيفة ، إذ تدل بالوظيفة أو المھن
 20- 10على أن عدد السنوات التي قضاھا أفراد العينة في الوظيفة بين %76.9أكبر نسبة 

،  40- 30بين  % 15.4وھي فترة رغم أنھا تمثل أدنى حد إf أنھا فترة معتبرة ، تليھا نسبة 
إعادة النظر في الوضعية المھنية ;فراد العينة ، ذلك أن قدراتھم وھي فترة كبيرة تستدعي 

الصحية وحتى العقلية تصبح في وضعية صعبة ، نظرا لما يعانيه قطاع ا دارة في المؤسسات 
التربوية من مشاكل و أيضا من أجل ترك المجال لتجديد أفراد القطاع بعناصر متحصلة على 

                                                 
مدرسا لnقتصاد بكلية أمھرست ، ثم شغل في العام التالي نفس الوظيفة بجامعة ھارفارد ، وأصبح  1928-1926ثم عمل بارسونز طوال عامي = 

، وقد أصبح بارسونز كأستاذ لعلم  سوروكينا تحت رئاسة فيما بعد عضوا في ھيئة التدريس بقسم علم ا جتماع الذي أنشئ في ذلك الوقت حديث
 –نيقوf تيماشيف  – . ، وھو المنصب الذي ظل يشغله لبضع سنوات 1946رئيسا لفرع العJقات ا جتماعية بجامعة ھارفارد في عام  –ا جتماع 

ص ص  - 1983 –القاھرة  –دار المعارف  –غيث مراجعة محمد عاطف  –ترجمة محمود عودة  – 8ط–وتطورھا  نظرية علم ا*جتماع طبيعتھا
)353 -354 (  

في مكتب أمانة  08:10على الساعة  15/03/2007معه يوم الخميس  مقابلةمعلومة مقدمة من طرف مدير ثانوية الحي الشمالي  عند إجراء *  390
  .المدير
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فقد   30- 20أما بين سن .حديثة ، ومتخرجة من الجامعات  نتائج علمية عالية وتملك معلومات
  .وھي نسبة معتبرة مقارنة بما سبقھا  % 07.7مثلت النسبة 

  
حول قيام ا*دارة بالتكفل بذوي التحصيل يمثل إستجابة المبحوثين ) : 04(الجدول رقم 

  .الضعيف 
  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثالثة الثانوية  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  92.30  12  100  03  80  04  100  05  نعم
(  00  00  01  20  00  00  01  07.70  

  100  13  100  03  100  05  100  05  المجموع
  

فhhل لقhد حاولنhhا مhhن خJhhل طhhرح ھhhذا السhؤال معرفhhة رأي المبحhhوثين حhhول قيhhام ا دارة بالتك    
  : بالتJميذ ذوي المستوى التحصيلي الضعيف ، وقد جاءت ا ستجابات كمايلي 

فإنمhhا يhhدل علhhى مhhن أفhhراد العينhhة ، وھhhذا إن دل  % 92.3أغلhhب المبحhhوثين أجhhابوا بhhنعم بنسhhبة 
إھتمhت بتكhوين المكhونين  391*إھتمام ا دارة بالتحصيل الدراسي، وكذلك ;ن أغلب النصوص

;ستاذ من شأنه أن يكون له غذاء راجعا ينعكس على أدائhه التربhوي فhي إعتبارا من أن تكوين ا
النتhhائج  مسhhتوى وبالتhhالي الرفhhع مhhن قسhhمه مhhع تJميhhذه ، وعلhhى تحسhhين مسhhتواھم التحصhhيلي

وھذا مايدعم ماجاء فhي بيانhات . المدرسية التي تمثل مؤشرات كمية للمردود التربوي للمؤسسة
لعhب دورا كبيhرا فhي الhتحكم فhي مشhاكل التJميhذ ، وتجعhل حيث أن الخبhرة ت) 03(الجدول رقم

المسhhؤول ملمhhا بكhhل مhhا يحتاجونhhه حتhhى وإن لhhم تكhhن ھنhhاك معاھhhد ، أو جامعhhات إعتمhhدت فhhي 
التhhي قابلhhت فhhرد واحhhد مhhن أفhhراد  %07.7وإذا تأملنhhا نسhhبة ) . 02ينظhhر الجhhدول رقhhم ( تكوينhhه

تعليمhhه إf أنhhه ربمhhا إلتحhhق بالعمhhل بتلhhك العينhhة فhhإن دلhhت فإنمhhا تhhدل علhhى أنhhه رغhhم طhhول فتhhرة 
وكما يبين أحد ا;ساتذة أن ا دارة تمنحنا سhاعة ) .03(ينظر تحليل الجدول رقم  -الثانوية حديثا

  .لدعم الضعفاء لكنھا غير إجبارية وكل من يلتحق بھا ھم التJميذ النجباء 
  

بغرض تبيين كيفية  حول عقد إجتماعات يمثل إستجابة المبحوثين) : 05(الجدول رقم 
  .ا*رتقاء بالتحصيل الدراسي 

  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  46.10  06  100  03  40  02  20  01  دائما 

                                                 
مرسوم "ھو نص يتخذه رئيس الجمھورية ويسمى  لمرسوماو. و ويصدره رئيس الجمھورية .ش.إما تشريعية كالقانون الذي يقره م النصوص*  391

ھو نص يتخذه الوزير  القرار. ھو نص يتخذه رئيس الجمھورية في الحاfت المستعجلة   ا9مرو. أو رئيس الحكومة ويسمى مرسوم تنفيذي  " رئاسي
ثل القرار يتخذه الوزير أو من فوض له حق ا مضاء في ھو نص م المقررو. أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار النصوص النافذة 

 .17مرجع سبق ذكره ص  –ينظر الطاھر ابراھيمي  –قضايا مختلفة  وھناك نصوص ذات طابع تنظيمي كالمنشور والتعليمة 
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  15.40  02  00  00  00  00  40  02  أبدا

  38.50  05  00  00  60  03  40  02  أحيانا 

  100  13  100  03  100  05  100  05  المجموع
  

يمكن أن نJحظ من خJل ھذا الجhدول إسhتجابات المبحhوثين الواضhحة التhي تhدعم إھتمhام       
ا دارة وتكفلھا بالتJميذ ذوي المستوى الدراسي التحصيلي الضعيف التي fحظناھا في بيانات 

التالي فقد كان الغhرض مhن ھhذا السhؤال ھhو تأكيhد السhؤال الhذي قبلhه أم ، وب)  04(الجدول رقم
الhhhذين أجhhhابوا بhhhأن ا دارة تعقhhhد  % 46.10نفيhhhه  إf أن ا جابhhhات جhhhاءت مدعمhhhة لhhhه بنسhhhبة 

 38.5إجتماعات بغرض تبيين أھمية التحصيل الدراسي وكيفية ا رتقاء بhه دائمhا ، تليھhا نسhبة 
يhhرون أن  مhhن الhhذين % 15.4بوا بأحيانhhا ، وf نجhhد إf نسhhبة مhhن أفhhراد العينhhة الhhذين أجhhا %

وھي نسhبة ضhئيلة نوعhا مhا وتركhزت إسhتجاباتھا إf ، ا دارة المدرسية f تعقد إجتماعات أبدا 
 2006في ثانوية واحدة وھي الثانوية التي إلتحق مديرھا بالعمل في الوظيفة منhذ شhھر سhبتمبر 

  .فقط
  
  
  
  

حول قيام ا*دارة بإثراء المكتبة بالكتب  ل إستجابة المبحوثينيمث) : 06(الجدول رقم 
  .المختلفة

  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  92.30  12  66.70  02  100  05  100  05  نعم
(  00  00  00  00  01  33.30  01  07.70  

  100  13  100  03  100  05  100  05  المجموع
  

إن المدرسhhة كبنhhاء أو تنظhhيم إجتمhhاعي لھhhا أدوار إجتماعيhhة ووظيفيhhة متعhhددة ، لhhذلك فمhhن       
وظhhhائف ا دارة المدرسhhhية ھhhhي ا ھتمhhhام بالمكتبhhhة ، وتhhhوفير الكتhhhب ، وذلhhhك للرفhhhع بمسhhhتوى 

hه نسhت عليhا دلhبة  % 92.3بة مردودھا التربوي  وھذا مhي نسhوثين ، وھhتجابات المبحhن إسhم
كبيhhرة جhhدا  تhhدل علhhى أن ا دارة تتكفhhل حقhhا وتھhhتم إھتمامhhا كبيhhرا بالتحصhhيل الدراسhhي ، وھhhذا 

من إستجابات أفhراد  % 7.7تليھا نسبة ) 05(يثبت صحة إستجابات المبحوثين في الجدول رقم 
والسhhبب واضhhح ،  ، مكتبhhة بالكتhhب المختلفhhةالعينhة التhhي تhhرى أن ا دارة f تعمhhل علhhى إثhhراء ال

  .أن الثانوية حديثة النشأة ومازالي في بداية مشوارھا ) المجال المكاني (فكما وضحنا سابقا 
وكنتيجhhة عامhhة أقhhول أن مJحظتhhي تhhدعم إجابhhات المبحhhوثين فقhhد fحظhhت بحكhhم تواجhhدي فhhي  

ل مhhن الكتhhب المتنوعhhة والمختلفhhة يتhhوفران علhhى عhhدد ھائhh) 02(الثانويhhات أن المhhتقن والثانويhhة 
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 –بجميع اللغات ، وھي بقدر الكتhب التhي تحتويھhا مكتبhة علhم ا جتمhاع بجامعhة محمhد خيضhر 
  .تقريبا –بسكرة 

  
  
  
  
  
  

  .حول رأيھم في إقبال الت<ميذ على المكتبة يمثل إستجابة المبحوثين) : 07(الجدول رقم 
  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  وية الثانيةالثان  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  05.40  02  33.30  01  20  01  00  00  كبير
  69.20  09  66.70  02  60  03  08  04  متوسط

  15.40  02  00  00  20  01  20  01  ضعيف

  100  13  100  03  100  05  100  05  المجموع
  

جدول يتبين لنا أن أغلب المبحوثين يرون أن إقبال التJميذ على المكتبة من خJل ھذا ال     
من إستجابات أفراد العينة ، وتليھا مباشرة  %69.2بشكل متوسط وھذا ما تدل عليه نسبة 

  .من إستجابات المبحوثين حول إقبال التJميذ الكبير والضعيف بالتساوي  % 15.4
لزمني للتJميذ ومقابلة البعض منھم وجدت أن لديھم ومن خJل إطJعي على جدول التوزيع ا

ولكن في أيام . حصة تسمى مكتبة لكنھا ليست إجبارية بل إختيارية لمن يود البقاء والمطالعة 
تواجدي fحظت أن ھناك اكتظاظا كبيرا بھا وخاصة في مكان ا عارة ، ومن خJل حواري 

بإعتقادھم أنني أستاذة في المؤسسة ، وعلى  مع بعض التلميذات طلبن مني أن أستعير لھن كتبا
حد قولھن أن لديھم الحق في كتاب واحد وھذا fيكفي ، فما نطلبه من إدارة المدرسة ھو 

وذلك  عداد جيل مطعم يستطيع مواكبة العولمة ، وھو تحدي " تشجيع التJميذ على المطالعة 
ات البرامج التدريسية والھيكلة يتعلق بثقافة المجتمع الغربي وأنظمته التربوية ومحتوي

التنظيمية ، فمثJ في ا;نظمة التربوية للوfيات المتحدة أو فرنسا صيغت إنطJقا من قيم 
وعلى إعتبار أننا نستھلك ونستعير ما يقدمه الغرب لنا ، فإنه حتما ،وخصائص خاصة بأفرادھا

  392" .ستظھر إضطرابات وخيبة أمل وعدم تكيف 
  
  
 

                                                 
ص  –مرجع سبق ذكره  - ...ملتقى العولمة و – "بين التكيف أو الرفض" النظام التربوي في ظل تحديات العولمة  –نورالدين تاوريريت :  392
 ).214- 209(ص
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حول رأيھم في أن مستوى الت<ميذ المعرفي  يمثل إستجابة المبحوثين:  )08(الجدول رقم 
  .يتماشى ومرحلتھم الدراسية 

  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  38.50  05  66.70  02  40  02  20  01  نعم
(  04  80  03  60  01  33.30  08  61.50  

  100  13  100  03  100  05  100  05  المجموع
  

على ا ھتمام بجانب واحد ، بل يعتمد على كل * f يقتصر المفھوم الحديث للتربية      
الجوانب العقلية وا نفعالية وا جتماعية ، فالتربية تھدف إلى مزيد من التربية ، وf يتأتى ذلك 

   393.طريق مساعدة التلميذ على مزيد من النمو في الجوانب المختلفة  إf عن
وما نستنتجه من بيانات الجدول أن أغلب المبحوثين يرون أن مستوى التJميذ f يتماشى 

وھذا حسب آراء بعض ا;ساتذة ومن خJل مناقشة ھامة  % 61.5ومرحلتھم الدراسية بنسبة 
Jميذ مستواھم ضعيف جدا مقارنة بالمرحلة الدراسية التي تمت معھم ، أنھم يرون أن أغلب الت

يمرون بھا ، وعلى حد قولھم أن عملية ا نتقال في شھادة التعليم ا;ساسي لم تعد على أساس 
ا متحانات بل أصبحت تتم ھكذا على أساس طاقة ا ستيعاب لحجرات الدراسة وبالمقارنة مع 

وية النھائية ، سواء المترشحين للنجاح أو الطرد النھائي  عدد التJميذ الذين ھم في المرحلة الثان
التي ترى أن مستوى  التJميذ يتماشى ومرحلتھم  %38.5وفي مقابل ذلك f نجد سوى نسبة 

الدراسية ، وھذا ربما راجع إلى عدد التJميذ النجباء فقط ، أو الذين تم توجيھھم إلى شعب 
  . مرغوب فيھا 

  
  
  
  

  .حول قيام ا*دارة بتحفيز الت<ميذ ا9وائل  يمثل إستجابة المبحوثين) : 09(الجدول رقم 
  

  العـــينة     
  

  ا*جـــابة

مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى
  تك

    النسبة   
الكلية
%  

النسبة  تك  
%  

النسبة  تك  
%  

النسبة  تك  
%  

  61.50  08  66.70  02  40  02  80  04  نعم

                                                 
 .التربية ھنا بمعنى المدرسة * 

 .153ص –مرجع سبق ذكره  –جابر نصر الدين :  393
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  04  منح جوائز -
  

57.10  02  25  01  14.20  07  35  

  25  05  28.60  02  00  02  14.30  01  .التشجيع الشفھي -

تسجيل أسمائھم في  -
  لوحة شرف

02  28.60  02  00  02  00  06  30  

  10  02  00  02  00  02  00  00  التھنئة -

(  01  20  03  60  01  33.30  50  38.50  

  100  13  100  03  100  05  100  05  المجموع
  

يتضح لنا من معطيات ھذا الجدول أن ھناك عدد من المبحوثين يرون أن ا دارة تعمل      
 35ويتم ذلك بمنح جوائز وھذا ماوضحته نسبة  % 61.5على تحفيز التJميذ ا;وائل بنسبة 

وھذه  % 30، وتسجيل أسمائھم في لوحة شرف بنسبة  % 25بنسبة والتشجيع الشفھي  %
ويتم  % 10زمن ،أما التھنئة المسجلة بخطاب شكر فھي بنسبة ضعيفة الطريقة المتبعة منذ 

تحفيز التJميذ ا;وائل ، وبالمقابل عدم توبيخ الضعفاء وذلك مراعاة لشعورھم ، وا كثار من 
الشكر والتكريم لYوائل حتى يتم بعث وتوليد روح المنافسة والشعور بالتحدي لدى ا;خرين 

أي أن ( أما المبحوثين الذين أجابوا بJ . لھا تقوم بتحفيزھم  وحتى الممرضة على حد قو 394*
من مجموع أفراد العينة ، وكانت  % 38.5فنسبتھم ) ا دارة f تقوم بتحفيز التJميذ ا;وائل 

  .أكبر نسبة في الثانوية الثانية بالرغم من أنھا أقدم ثانوية 
ال البطاقات لمعرفة أحوال الت<ميذ حول إستعم يمثل إستجابة المبحوثين) : 10(الجدول رقم 

  .)ا*جتماعية والصحية(
  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  84.60  11  100  03  80  04  80  04  نعم
(  01  20  01  20  00  00  02  15.40  
  100  13  100  03  100  05  100  05  مجموعال
  

كما تعرضنا في الفصل النظري إلى أن من أھhم العوامhل المhؤثرة علhى التحصhيل الدراسhي     
ونظhرا ;ھميتھhا وقhدرتھا فhي التhأثير علhى نتhائج التJميhذ * ھي العوامل ا جتماعية والصhحية 

  .ل معرفة رأي المبحوثين حوله تطرقنا إلى طرح ھذا السؤال  ، وحاولنا من خJل ھذا الجدو
) الملفhات( أي أنھم يسhتعملون البطاقhات  % 84.6ونجد أن أغلب المبحوثين أجابوا بنعم بنسبة 

وھhذا يتنhافى مhع ) 1(الخاصة لمعرفة أحوال التJميذ  ، وھhذا مhا أكدتhه الممرضhة فhي الثانويhة 
                                                 

بمناسبة مراجعته لقائمة التJميذ ا;وائل  15/03/2007معلومة مقدمة من قبل مدير ثانوية الحي الشمالي من خJل المقابلة التي تمت معه يوم *  394
  .وم العلم وذلك لتكريمھم ي
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يhة ، وھhي المسhؤولة عhن ھhذه في أنھم f يسhتعملون البطاقhات ا جتماع 395*ماقالته المستشارة
مhن المبحhوثين  % 15.4وھذا ما يhدعم إجابhة . ا;مور بحكم وظيفتھا كمستشارة تربية وتوجيه 

 Jhhhابوا بhhhذين أجhhhبة .الhhhدل نسhhhة ذوي  % 84.6وتhhhذ وخاصhhhميJا بالتhhhتم حقhhhى أن ا دارة تھhhhعل
م مhا جhاء فhي التحصيل الضعيف لمعرفة إن كان السبب صحيا أم ماديhا وإجتماعيhا ، وھhذا يhدع

  ) .04(بيانات الجدول رقم 
وإضhhافة إلhhى العوامhhل السhhابقة الhhذكر فيقhhول مhhدير إحhhدى الثانويhhات أن مhhايؤثر علhhى تحصhhيل 
التJميذ ھو إنعدام المرافق ا جتماعية وعدم توفر النقل ، فھنhاك مhن التJميhذ مhا يضhطر لقطhع 

  .مسافة كبيرة خاصة من البلديات المجاورة 
  
  

حول عمل ا*دارة على توفير الكتاب المدرسي  يمثل إستجابة المبحوثين) : 11(الجدول رقم 
  .في وقته المناسب 

  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  61.50  08  100  03  60  03  40  02  نعم
(  01  20  00  00  00  00  01  07.70  

  30.80  04  00  00  40  02  40  02  أحيانا

  100  13  100  03  100  05  100  05  المجموع
  

إن الكتاب المدرسي من أھم الوسائل التعليمية التي يجب أ تحظى بالعناية الخاصة لدى "        
وضبط قائمة التJميذ  ا;ساتذة ، والحرص على أن يتوفر الكتاب المقرر بين أيدي التJميذ ،

الذين f يملكونه ، والسعي إلى الحصول على الكتب الناقصة ، وذلك بأن يضبط ا;ستاذ 
المسؤول عن المادة إحتياجاته الضرورية ، وإن fحظ عدم تطابق البرامج المقررة مع الكتاب 

ه الدروس المدري فJبد من رفع تقرير لمفتش التربية والتكوين عن طريق المدير ذاكرا في
الناقصة ، وتوضيح عدم مJءمة الكتاب للمنھاج المقرر ، كما يجب أن تعمل ا دارة المدرسية 
على توفير الكتاب قبل العطلة ، من خJل المركز الجھوي للتوزيع والتوثيق ، والحرص على 

  396".توزيعه وتوفيره بين يدي التلميذ 
عليم والتربية بصفة عامة ، أن الكتاب المدرسhي و تؤكد كثير من المراجع التي تتكلم عن الت     

يhhؤدي وظيفhhة مھمhhة فhhي عمليhhة التhhدريس فھhhو يمثhhل المقhhرر الدراسhhي تمثhhيJ معتمhhدا مhhن الجھhhة 
الرسمية المشرفة على التعلhيم مhن حيhث مواضhع ا يجhاز وا طنhاب وبالتhالي فھhو مرجhع مھhم 

ولقhد  397.المناسhبة إذ يقhدم تنظيمhا لھhا  للمدرس ، f يدع مجاf للحيرة في تقرير المhادة العلميhة
 % 61.5تباينت ا;راء حول عمل ا دارة علhى تhوفيره فhي الوقhت المناسhب ، فقhد مثلhت نسhبة 

                                                 
 .11:02على الساعة  03/03/2007تمت المقابلة مع المستشارة في مكتبھا وبحضور المدير والممرضة يوم *  395
 .125ص  –مرجع سبق ذكره  –رشيد أورلسان :  396
 .2006 - بسكرة –قسم علم ا جتماع  - مذكرة ماجستير – واقع المنظومة التربوية الجزائرية –أحJم مرابط :  397
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من أفراد العينة الذين أجابوا بنعم ، وھذا ما يدل على أن الكتhاب لhه تhأثيره علhى ا;سhتاذ وعلhى 
، ) 10ينظhر تحليhل الجhدول رقhم (خhرى التلميذ وتحصيله الدراسي ، با ضافة إلى العوامhل ا;

 30.8أما الذين أجابوا بأحيانا فنسhبتھم .وكما يدل على إھتمام ا دارة بتوفيره في وقته المناسب 
أنhا أعمhل " وجدناھا فhي المhتقن ، وھhذا مhا يتنhافى مhع مhا قالhه  % 07.7تليھا مباشرة نسبة  %

   398" ه المناسب جاھدا منذ وصولي على توفير الكتاب المدرسي في وقت
  

حول سماح ا*دارة للت<ميذ القاطنين في  يمثل إستجابة المبحوثين) : 12(الجدول رقم 
  .مناطق بعيدة بالبقاء في المدرسة 

  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %ةالنسب  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  100  13  100  03  100  05  100  05  نعم
  100  13  100  03  100  05  100  05  المجموع

  
  % 100في الجدول أعJه يتبين لنا أن كل المبحوثين وفي كل الثانويات أجابوا بنعم بنسبة      

) 3(وذلك بالسماح للتJميذ القاطنين في مناطق بعيدة بالبقاء في المدرسة ، والنسبة في الثانوية
بعدم السماح للتJميذ بالبقاء في "تثبت عكس ماقاله المدير حيث أخبرني أنه أعطى تعليماته 

أما 399" *المدرسة ، فھي f تتوفر f على مطعم وf عيادة ، فماالفائدة من بقائھم داخلھا
الثانويتين الباقيتين فھما يتوفران على عيادة ، والمتقن ھي الوحيدة التي تتوفر على مطعم 

كل تجھيزات السكن ا قامي ، وبالتالي فھي تعمل على توفير الجو المناسب لتJميذھا  وعلى
وما يفسر عدم توفر مطعم وعيادة . من أجل ا ھتمام بالدراسة وسط كل الظروف المھيأة 

ھو بحكم حداثتھا فقط ، كما أن الميزانية المقدمة لكل مؤسسة تلعب دورا مھما في ) 3(للثانوية 
  .*افق المختلفة توفير المر

وكان الغرض من طرح ھذا السؤال ھو لفت ا نتباه إلى مختلف إدارات المدرسة إلى       
ضرورة  ا ھتمام بالتJميذ القاطنين في مناطق بعيدة الذين في أغلب ا;حيان تفرض عليھم 

  .   المسافة الوصول إلى نصف الطريق ثم الرجوع وخاصة في شھر رمضان 
 ��!�C :a �
D .!��ؤل ا�"$� ا�)bح(�� أ�Dو    :

 ���دور ا�دارة ا���ر�� D .5حO�3 ا�!+/�ط دا#
  �!� ؟ا���ر� ا�"

حول إعتماد ا*دارة ا9سلوب الديمقراطي في  يمثل إستجابة المبحوثين: )13(الجدول رقم 
  .معالجة المشاكل 

  
النسبة مجموع     الثالثة الثانوية  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى  العينة  

                                                 
  . 11:45إلى الساعة   11:02من الساعة  03/03/2007قابلة تمت مع مدير المتقن في مكتب المستشارة يوم الم:  398

  . 05/03/2007مقابلة تمت يوم *: 
 . 10:15وتمت المقابلة على الساعة   04/03/2007معلومة مقدمة من قبل مدير المتقن يوم * 
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  %الكلية  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  ا*جابة

  47.50  19  83.30  05  11.80  02  70.60  12  نعم
(  03  17.60  12  07.60  01  16.70  16  04.00  

  12.50  05  00  00  17.60  03  11.80  02  أحيانا

  100  40  100  06  100  17  100  17  المجموع
  

ة المدرسية تمثل نسقا وظيفيا يتألف من أجزاء يقوم كل جزء منھا بأداء بإعتبار أن ا دار      
لذلك وجب طرح ھذا .دوره  وھو معتمد على غيره من ا;جزاء  ، وا;جزاء والنسق ككل 

السؤال لمعرفة مدى إعتماد ا دارة ا;سلوب الديمقراطي في معالجة المشاكل التي تؤثر على 
من إستجابات  %47.50أو التلميذ ، وقد جاءت نسبة المردود التربوي سواء لYستاذ 

المبحوثين بنعم أن إدارتھم ديمقراطية ، ولكن ھذا يتنافى مع ما قاله أغلب ا;ساتذة الذين تم 
لو لم تكون تلميذتي ولي ثقة كبيرة بك لقلت أنك مبعوثة " التحاور معھم ، حتى أن أحدھم قال 

   400"*من طرف المدير 
;ساتذة أجابوا بتحيز وخوف وليس بمصداقية كاملة ، تقابلھا مباشرة نسبة وھذا يدل على أن ا

من إستجابات أفراد العينة الذين أجابوا بأن ا دارة تعتمد ا;سلوب الديمقراطي في  % 12.50
من الذين أجابوا بJ وھذا مؤشر جيد نشھده لnدارة  % 04بعض الحاfت ، تليھا نسبة 

  .الجزائرية 
لديمقراطي المتبع في ا دارة المدرسية يعالج كثيرا من التوتر والقلق والصراع فا;سلوب ا" 

  401" .سواء كان ذلك لYستاذ أو التلميذ 
  

حول ممارسة العقاب البدني عند حدوث مخالفة  يمثل إستجابة المبحوثين: )14(الجدول رقم 
.  

  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     ة الثالثةالثانوي  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  12.50  05  83.30  05  00  00  00  00  نعم
(  17  100  16  94.10  01  16.70  34  85.00  

  02.50  01  00  00  5.9  01  00  00  أحيانا

  100  40  100  06  100  17  100  17  المجموع
  

                                                 
 .11:00 – 10:30على الساعة  15/03/2007قاعة ا;ساتذة يوم الحوار كان مع أستاذ ا;دب العربي في المتقن في*  

  .151ص - مرجع سبق ذكره –جابر نصر الدين :  401
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      hؤال ھhذا السhرح ھhي إن الغاية من طhام فhق النظhيير وتحقيhط التسhين نمhة بhقJة العhو معرف
  .المدرسة الذي بدوره يؤثر على إنتاجيتھا 

وھhي نسhبة كبيhرة جhدا مhن إسhتجابات أفhراد  % 85ويتضح لنا مhن معطيhات الجhدول أن نسhبة 
العينhhة بhhأن ا دارة f تسhhتعمل العقhhاب البhhدني وھhhذا مايhhدل علhhى أن ا دارة حقhhا ديمقراطيhhة فhhي 

أمhا مايليھhا مباشhرة فھhي نسhبة ) 13(لھا مع التJميذ ويhدعم معطيhات الجhدول السhابق رقhم تعام
التي ترى أن ا دارة تمارس العقاب البدني وھذا ربما حين حhدوث مشhاكل خطيhرة  % 12.50

وإن دلhhت  % 02.50أمhhا أحيانhhا فتمثلھhhا نسhhبة . تھhhدد النظhhام الhhداخلي للمدرسhhة وتضhhعف أداءه 
  .ن ا دارة تمارس العقاب البدني إذا لم تنفع أنواع العقاب ا;خرى فإنما تدل على أ

  
  
  
  
  
  

  .حول أنواع العقاب ا9كثر إفادة للتلميذ يمثل إستجابة المبحوثين: )15(الجدول رقم 
  

  العينة      
  ا*جابة

مجموع     الثانوية الثالثة   الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى    
  تك

النسبة 
الكلية

%  
  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة     تك  

  16.92  11  09.00  01  03.80  01  32.10  09  الضرب
  33.84  22  45.50  05  46.20  12  17.90  05  التوبيخ

  21.54  14  45.50  05  19.20  05  14.30  04  حسم الدرجات 

الحرمJJان مJJن دخJJول 
  ا*متحان

05  17.90  04  15.40  00  00.00  09  13.85  

النقل إلى مدرسة 
  أخرى

05  17.90  04  15.40  00  00.00  09  13.85  

  100  40  100  06  100  17  100  17  المجموع
  

من خJل معطيات الجدول يتضح لنا أن أكبر نسبة من إستجابات أفراد العينة ترى أن      
 %12.54يليه مباشرة حسم الدرجات بنسبة  %33.84التوبيخ ھو ا;كثر إفادة وذلك بنسبة 

رام ا;ستاذ للتلميذ ، ومعاملته معاملة حسنة ، وإذا لم يفده ذلك يلجأ إلى وھذا يدل على إحت
أنواع أخرى كالحرمان من دخول ا متحان والنقل إلى مدرسة أخرى بعد حسم الدرجات طبعا 

تدعمھا  % 33.84ونسبة ، فھي مطبقة وفي حاfت إستثنائية فقط  % 13.85وذلك بنسبة 
تJميذ في بداية المخالفة بالتوبيخ وھذا ما fحظته خJل فترة مJحظتي فا داريين يعاقبون ال

  .  تواجدي حين إجراء الدراسة الميدانية 
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حول م<حظة تغير في تصرفات التلميذ بعد  يمثل إستجابة المبحوثين: )16(الجدول رقم 
  .تطبيق العقاب 

  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     ية الثالثةالثانو  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  70  28  83.30  05  58.80  10  76.50  13  نعم
(  04  23.50  05  29.40  01  16.70  10  25  

  05  02  00  00  11.80  02  00  00  أحيانا

  100  40  100  06  100  17  100  17  المجموع
  

من أفراد العينة تJحظ تغيhر فhي تصhرفات  %70أن نسبة نJحظ من خJل بيانات الجدول      
التلميhhذ بعhhد تطبيhhق العقhhاب ، ولكhhن ھhhذا التغيhhر يحمhhل معنيhhين سhhلبي وإيجhhابي  ، فمhhن خJhhل 
تحاوري مع بعض ا;ساتذة أخبروني أن التغير أغلبه سلبي ، أي أن التلميذ يأتي بعناد أكبر مhن 

أمhhا إسhhتجابة المبحhhوثين بJhh  402*دارة وا;سhhتاذ السhhابق بعhhد معاقبتhhه وكأنhhه يتحhhدى كJhh مhhن ا 
أي أن التلميذ f يتأثر بكل ا;نواع السابقة من العقاب ، فعند عودته فكhأن شhيئا لhم  % 25فتمثل 

  . %5يكن ، أما ا جابة بأحيانا فتمثل 
 وكنتيجة عامة نجد أن التلميذ أصبح f يخاف كJ من ا دارة ، وا;ستاذ ، وھhذا يhدل علhى عhدم
إھتمامه بمزاولة الدراسhة مhن ا;سhاس ، رغhم الجھhود المبذولhة مhن طhرف ا دارة لتhوفير جhو 

  .  مناسب له
  
  
  
  
  
  

المعاملة غير (حول رأيھم في أي الظرفين  المبحوثينيمثل إستجابة ): 17(الجدول رقم 
  . لھا ا9ثر في حدوث الفوضى) المادية -الودية

  
النسبة مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  ولىالثانوية ا9  العينة     

                                                 
 )10:00الساعة (بقاعة ا;ساتذة وقت الراحة  15/03/2007مناقشة مع أساتذة ثانوية شقرة بن صالح يوم *  402
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النسبة  تك  ا*جابة
%  

النسبة  تك  
%  

النسبة  تك  
%  

  %الكلية  تك

  37.50  15  00  00  64.70  11  23.53  04  الظروف المادية
المقاعد غير  -

  المناسبة
موقع المدرسة في  -

  أماكن ضوضاء
  الزجاج المكسور -

02  
  

02  
  

00  

  06  
  

03  
  

02  

      08  
  

05  
  

02  

53.33  
  

33.33  
  

13.33  

    15            04  المجمــوع

  62.50    100  06  35.30  06  06  13  المعاملة غيرالودية

ا*تصال الرسمي  -
  بين ا9ستاذ والتلميذ

  عدم احترام آراءه -
  الرقابة المتشددة  -

06  
  

05  
02  

03  
  

03  
03  

  33.33  
  

33.33  
33.33  

    15  
  

08  
05  

53.60  
  

28.60  
17.80  

    28    06      09  13  وعالمجمـــ
  100  40  100  06  100  17  100  17  المجموع

  
من خJل معطيات الجدول نجد أن المعاملة غير الودية ھي التي تتسبب فhي الفوضhى وذلhك     

جhhابر نصhhر الhhدين " مhhن إسhhتجابات أفhhراد العينhhة ، ولhhذلك وحسhhب الhhدكتور  % 62.50بنسhhبة 
سhاتذة التعhاطف وا حتhرام المتبhادل ، ولhذا كhان مhن فيجب أن يسود العJقات بhين التJميhذ وا;

الضhروري أن يعhhرف المhhدرس دوره كقائhhد ويعhhرف طريقhhة القيhhادة السhhليمة بhhأن يعhhين التJميhhذ 
على الوصول إلى أھداف واضحة محددة مقبولة ويعطيھم فرصة ا سھام فhي العمhل وتقhديرھم 

أسلوب المناقشhة فhي المhدارس ، وإتبhاع  بالمدح نتيجة ا;داء الحسن ، وزيادة ا ندماج وتشجيع
  403" .سياسة موحدة في معالجة سلوكات التJميذ 

فالتحصhhhيل الدراسhhhي وا نضhhhباط المدرسhhhي يرتبطhhhان إيجابيhhhا بنhhhوع العJقhhhات بhhhين التJميhhhذ 
الوديhhة نجhhد ا تصhhال الرسhhمي بhhين التلميhhذ وا;سhhتاذ حيhhث تمثhhل  وا;سhhاتذة وفhhي المعاملhhة غيhhر

 % 28.6تليھhhا مباشhhرة عhhhدم إحتhhرام آراء التلميhhذ بنسhhhبة  %53.6ن نسhhhبة إسhhتجابة المبحhhوثي
، أما إستجابة المبحوثين حول الظروف المادية فكانhت بنسhبة  %17.8والرقابة المتشددة بنسبة 

) 03(والظhروف الماديhة فhي الثانويhة  % 53.33على رأسھا المقاعhد غيhر المناسhبة  % 37.5
  .عدمة، وذلك وأن دل فإنما يدل على المبنى الجديد للمدرسة نجد نسبة إستجابة المبحوثين من

من إستجابة المبحوثين حول وقوع المدرسة في أمhاكن ضوضhاء، وھhذا  % 33.33ونجد نسبة 
له تأثير كبير في حدوث الفوضى وعدم التركيhز داخhل الحصhة، يليھhا الزجhاج المكسhور بنسhبة 

  . % 13.33ضئيلة من إستجابات أفراد العينة 
                                                 

 . 160ص - مرجع سبق ذكره –جابر نصر الدين :  403
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كما أوضح الدكتور جابر نصر الدين أن لتشخيص الظhروف الماديhة المJئمhة لغرفhة الدراسhة ف
وتعزيزھا والعمل على إيجhاد وتhدعيم الملحقhات المدرسhية دور كبيhر وعامhل مhؤثر فhي النسhق 

  .  التعليمي والتربوي الشيء الذي يحسن من المردود التعليمي والتربوي
  

  . حول منع ا*دارة الت<ميذ من السير بالممرات المبحوثين يمثل إستجابة: )18(الجدول رقم 
  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  50  20  33.30  02  35.30  06  70.60  12  نعم
(  05  29.40  11  64.70  04  66.70  20  50  

  100  40  100  06  100  17  100  17  المجموع
  

تختلف ا;راء حول منع ا دارة التJميذ من السير بالممرات إختJفا متناسبا حيث أن       
وھذا تفسيره الوحيد أن التJميذ f يحترمون قوانين ا دارة   % 50ھناك تساوي بين النسبتين 

دارة تضع قوانين عدم التجول في الممرات وذلك ا المدرسية حسب ما قاله أحد ا;ساتذة ، ف
لمنع حدوث الفوضى على التJميذ داخل الحصص ، أما التJميذ فJ يبالون ويعملون على 

، فا;ساتذة يعلمون أن ا دارة قامت بدورھا ، إf أن  % 50تجاھلھا ، ولذلك جاءت النسبة 
والذي يؤكد على أن ) 13(يانات الجدول الواقع يعكس ذلك تماما لعدم التشدد ، وھذا يدعم ب

  .ا دارة حقا ديمقراطية في تسييرھا حيث أعطت التJميذ حرية تطبيق القوانين 
  

حول قيام المدير بزيارات مفاجئة لzساتذة  يمثل إستجابة المبحوثين: )19(الجدول رقم 
  .والت<ميذ في القسم 

  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانيةالثانوية   الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  25  10  33.30  02  17.65  03  29.41  05  نعم
(  03  17.65  05  29.41  00  00  08  20  

  55  22  66.70  04  52.94  09  52.94  09  أحيانا

  100  40  100  06  100  17  100  17  المجموع
  

ن طرح ھذا السؤال ھو محاولة معرفة دور المدير ومدى قيامه بوظيفته في إن الغرض م      
تحقيق النظام وا نضباط داخل ا;قسام سواء بالنسبة لYساتذة أم التJميذ ، وأغلب المبحوثين 

من  %55أجابوا بأن المدير أحيانا ما يقوم بزيارات مفاجئة لھم في ا;قسام وذلك بنسبة 
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، وھذا يدل على أن كونه شخصا واحد وله عدة وظائف وأدوار وأيضا  إستجابات أفراد العينة
من ا ستجابات بنعم  فالمدير يقوم   % 25كثرة ا;فواج التربوية في المؤسسة ، تليھا نسبة 

ھو العنصر ) ا;ستاذ ( فالمعلم " بزيارات مفاجئة لھم وخاصة غير المنضبطين أو الجدد 
نه أكبر مدخJت العملية التربوية وأخطرھا بعد التJميذ ا;ساسي في أي تجديد تربوي ، ;

وموقع المعلم في النظام التعليمي تتحدد أھميته من حيث أنه مشارك رئيسي في تحديد نوعية 
أما الذين أجابوا بJ  404"التعليم وإتجاھه ، وبالتالي نوعية مستقبل ا;جيال وحياة ا;مة 

وھؤfء ربما يمثلون عدد ا;ساتذة المنضبطون  من مجموع أفراد العينة ، % 20فنسبتھم 
    . والذين يوليھم المدير ثقة تامة ، أو أنه لم تسنح له الفرصة بعد لزيارتھم 

إن زيارة المدير لYساتذة والتJميذ في ا;قسام تلعب دورا أساسيا في عملية المراقبة والمتابعة 
لتكوين أساتذته، وعليه أن يولي إھتماما والتقييم، وھي مھمة نبيلة يقوم بھا مدير المدرسة 

خاصا بھذا الجانب ، وخاصة عند وجود أساتذة جدد يجھلون الطرق التربوية ، وذلك منذ 
ا;يام ا;ولى من الدراسة قصد مساعدتھم ، وتشجيعھم حتى يتأكد من أن إنطJقھم كان 

ھام ا دارية يعد صحيحا ، ويقوم بتوجيھھم ونصحھم ، وتثبيت خطاھم وبعد تفرغه من الم
مخططا ومبرمجا للزيارات مع إعطاء ا;سبقية لمن فاتته الزيارة في السنة الماضية ، ومن 
ساوره الشك في جودة أسلوبھم في العمل ، وكذلك ا;ساتذة  المتربصين الذين ينتظرون 

 .وفھم إمتحان التثبيت ، وf ينسى ا;ساتذة القدامى أو المرسمين حتى fيتسرب الكسل إلى صف
405  
  

  . حول رأيھم في غيابات الت<ميذ  يمثل إستجابة المبحوثين: )20(الجدول رقم 
  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  22.50  09  16.70  01  23.50  04  23.50  04  كثيرة
  70.00  28  83.30  05  70.60  12  64.70  11  متوسطة

  07.50  03  00  00  5.90  01  11.80  02  ضعيفة

  100  40  100  06  100  17  100  17  المجموع
  

حاولنhا مhhن خJhhل ھhذا الجhhدول معرفhhة رأي المبحhوثين حhhول غيابhhات التJميhذ ، وقhhد مثلhhت      
مhhن إسhhتجابات المبحhhوثين  % 22.5مhhن أفhhراد العينhhة ا جابhhة بمتوسhhطة ، تليھhhا  %70نسhhبة 

بكثيرة  وھذا يعود ربما لعدم حب المادة أو ا;ستاذ ، أو غياب دور الوالدين  في مراقبhة أبنhائھم 
لمزيhد مhن ( ، با ضافة إلى الظروف الطبيعية  ، كما تلعب جماعة الرفاق دورا كبيرا في ذلك 

  )).10(التوضيح ينظر الجدول رقم 
من إستجابات المبحوثين ، وھذه إن دلت إنما  % 07.5د كانت بنسبة أما ا جابة بضعيفة فق

  .تدل على عدد التJميذ النجباء والمنضبطون في دراستھم 
                                                 

  ).246-245(ص ص –مرجع سبق ذكره  –ملتقى العولمة والنظام التربوي  – التربية وتحدي العولمة –حسان الجيJلي :  404
 ).171-170(ص ص –مرجع سبق ذكره  –رشيد أورلسان : 405
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ونقول في ا;خير أن قلة المواظبة تؤدي بالتلميذ حتما إلى نقص التحصيل لعدم حضوره 
عف النتائج وعرقلة لمختلف الدروس المتسلسلة المعطاة في مختلف المواد ، مما يؤدي إلى ض

مساره الدراسي ، با ضافة إلى ما يتعرض له من أخطار في الشوارع من ا نحJل وفساد 
مما يصل في النھاية إلى النفور المطلق ، وإلى التسرب ...ا;خJق وحوادث خطيرة أخرى 

  .المدرسي 
  

ت<ميذ عند حول العمل على دعوة أولياء ال يمثل إستجابة المبحوثين: )21(الجدول رقم 
  غيابھم  

  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %الكلية
  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  

  75  30  83.30  05  52.9  09  94.10  16  نعم
(  01  05.9  08  47.10  01  06.70  10  25  

  100  40  100  06  100  17  100  17  المجموع
  

نJحظ من بيانات الجدول أعJه أن أغلب المبحوثين أجابوا بنعم ، أي أنه يتم دعوة أولياء       
 16.70سواء من طرف ا دارة أوا;ساتذة ، مقابل نسبة  % 83.3التJميذ عند غيابھم بنسبة 

فJ أحد منھم من الذين أجابوا بJ ، والسبب على حد علمھم أنه عند قيامھم بدعوة ا;ولياء  %
يحضر ، لذلك قال لي أحد ا;ساتذة كان با;حرى بك طرح سؤال ھل يحضر أولياء التJميذ 
عند دعوتھم ؟ وھذا يذل على طبيعة المجتمع فھو ريفي ، فأغلب ا;ولياء من المنطقة فJحين 

  .لذلك f يولون أھمية بالغة للدراسة 
المدرسية في القيام بوظيفتھا وھي ا ھتمام وقد قمنا بطرح ھذا السؤال لنوضح دور ا دارة 

  .بالتJميذ وتحصيلھم الدراسي
  
  

  . حول معاقبة ا*دارة لzستاذ غير المنضبط  يمثل إستجابة المبحوثين) : 22(الجدول رقم 
  

  العينة    
  ا*جابة

مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى
  تك

النسبة 
النسبة  تك     %النسبة  تك    %النسبة  تك  %الكلية

%  
  67.50  27  100  06  70.60  12  52.90  09  نعم

  التوبيخ
  خصم الراتب

03  
07  

  03  
09  

  02  
04  

  08  
20  

28.60  
71.40  
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(  07  41.20  05  29.40  00  00  20  30.00  

  02.50  01  00  00  00  00  05.90  01  أحيانا

  100  40  100  06  100  17  100  17  المجموع
  

كل مظاھر عدم التكامل داخل النسق ينظر إليھا بارسونز على أنھا إنحرافات عن  إن     
ا;طر والمعايير القائمة ومن ثم يجب أن يواجھھا النسق بعمليات ضابطة تعيد إليه توازنه  
وعملية الضبط ھي مجموعة من الميكانزمات التي من خJلھا يمكن مواجھة الميول 

إلى المجتمع ، وfبد أن يواجه النسق ھذه ا;نماط ا نحرافية ا نحرافية  وإعادة التوازن 
بعملية الضبط ا جتماعي التي تنقسم إلى ثJثة ميكانزمات ، التحمل ويھدف إلى تھدئة القلق 
الناتج عن رد الفعل تجاه التوتر ، ثم التسامح بمعنى التسامح في ا ستجابات تجاه أحباط 

عات متبادلة ، ثم أخيرا تقييد عJقات التفاعل ، وذلك عJقات التفاعل وما فيھا من توق
وقد تأثر بارسونز تأثرا شديدا بأعمال إميل دوركايم  406 .لمحاصرة الميل نحو ا نحراف 

وماكس فيبر فنظر إلى المجتمع على أنه شبكة واسعة من ا;جزاء المترابطة ، كل جزء منھا 
  407 .يساعد في المحافظة على النظام ككل 

  : ا دفعنا لطرح السؤال أعJه والذي كانت إجابته كالتالي وھذا م
أي  %67.50نJحظ من خJل معطيات الجدول أن أغلب المبحوثين أجابوا بنعم بنسبة       

، وھذا يدل ربما  %30أن ا دارة تعاقب ا;ستاذ غير المنضبط ، أما الذين أجابوا بJ فنسبتھم 
  .لعقاب وھناك f على نمط التسيير فھناك من يستعمل ا

وأغلب أنواع العقاب المستعملة ھي الخصم ، فإذا غاب ا;ستاذ في الحصة ، يخصم له من 
من إستجابات المبحوثين ، أما التوبيخ فقد دلت  %71راتبه ، وھذا مادلت عليه نسبة تفوق 

ط نتيجة من إجابات أفراد العينة ، وتلجأ إليه ا دارة أوf ، وإذا لم يع %28.60عليه نسبة 
من مجموع أفراد العينة  % 02.50أما الذين أجابوا بأحيانا فنسبتھم ، فتلجأ إلى خصم الراتب 

.  
وتعتبر المتابعة اليومية ;عمال ا;ساتذة وسيلة ضرورية  نجاح العملية التربوية بالمؤسسة  

ة الدائمة على وذلك لتطبيق البرامج الرسمية في وقتھا ، إذ f يمكن ذلك إf عن طريق المواظب
العمل اليومي ، ;ن التغيب من أسباب إنھيار جميع المخططات في التوازيع السنوية والفصلية  
وا;ھداف التي تسطرھا ا دارة لتحسين مستوى المردود ، وعليه f بد من العمل محاربة ھذه 

اليومية في  الظاھرة بكل حزم وصرامة وعدم التسامح ، وf يكون ذلك إf بإستغJل التقارير
مراقبة الغيابات وضبطھا في سجل خاص معد لھذا الغرض لدى نائب المدير للدراسات  
ويجب على المدير مراقبته لمعرفة مدة غياب ا;ستاذ وعدد الساعات الضائعة في كل مادة ، 
وعدد ا;فواج المحرومة من الحصص المقررة في جداول التوقيت ، مع ضرورة كشف غياب 

مجالس ا;قسام ، وكشف الغياب لكل مادة في مجالس التعليم ، وفي إنجاز  كل أستاذ في
الساعات ا ضافية المسندة لYستاذ ، والتي يجب توليتھا إھتماما بالغا لضمان السير الحسن 
للعملية  وإنعدام المواظبة وا نضباط يؤثر سلبا على معنويات ا;ساتذة عندما تتخذ ضدھم 

                                                 
 ).130-128(ص ص – 1983 –القاھرة  –دار الكتب المصرية  – علم ا*جتماع النظريات الك<سيكية والنقدية –أحمد زايد :  406
مطبوعات مركز البحوث والدراسات  –مراجعة محمد الجوھري  – قراءات معاصرة في نظرية علم ا*جتماع –خلف عبد الجواد مصطفى : 407

 .235ص  - 2002 - القاھرة –ا جتماعية 
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تتمثل f في الخصم من الراتب فحسب ، ولكن في ا نذارات إجراءات إدارية صارمة 
والتوبيخات وقد تصل إلى حد ا متثال أمام المجلس التأديبي ، وأكيد أن كل ھذا يعود على 
التJميذ ، وذلك لحدوث تأخر في تطبيق البرامج التعليمية ، مما يؤدي إلى قلة تحصيل التJميذ 

  408 .المدرسية ونفورھم منھا  وضعف مكتسباتھم  ، وتراجع نتائجھم
  
  
  
  
  

حول حضور الفريق ا*داري قبل حضور  يمثل إستجابة المبحوثين) : 23(الجدول رقم 
  الت<ميذ

  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  85.00  34  100  06  88.20  15  76.50  13  نعم
(  03  17.60  02  11.80  00  00  05  12.50  

  02.50  01  00  00  00  00  05.90  01  أحيانا

  100  13  100  03  100  05  100  05  المجموع
  

إن عملية التوازن داخل النسق f تعمل على مواجھة التوترات الداخلية فقط كما fحظنا       
نھا تواجه أيضا أية تغيرات خارجية تھدد كيان النسق وتحاول ولك) 23(في الجدول السابق 

  409 .دمجھا في بنائه وتشكيلھا في نظم من حيث أن النسق لديه قدرة كبيرة على التكيف 
من  % 85يوضح لنا مدى إنضباط الفريق ا داري ، وھذا ما مثلته نسبة ) 23(الجدول رقم 

، فYن الفريق ا داري ) 22(نات الجدول رقم إستجابات المبحوثين بنعم ، وھذا ما يدعم بيا
  .منضبط فھو يعمل على معاقبة ا;ساتذة غير المنضبطين 

فقhط مhن الhذين أجhابوا  % 02.50تليھhا مباشhرة نسhبة  % 12.50أما الذين أجابوا بJh فنسhبتھم 
Jميhذ أن ونستنتج من ھذا أنhه إذا أحhس الت. بأحيانا ما يأتي الفريق ا داري قبل حضور التJميذ

ا دارة تھتم بھم وتعمhل علhى راحhتھم وتhوفير الجhو المناسhب لھhم ، فhإن ذلhك يhدفعھم إلhى حhب 
  .يؤثر على تحصيلھم بشكل إيجابي  المدرسة ، ومن ثم حب الدراسة ، وھذا ما

  
  
  
  

                                                 
 .177ص –مرجع سبق ذكره  –رشيد أورلسان :  408
 .131ص –مرجع سابق –أحمد زايد :  409
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  .حسب الجنس  يمثل إستجابة المبحوثين) : 24(الجدول رقم 
  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  31.25  50  25  04  40.3  29  23.6  17  ذكر
  68.75  110  75  12  59.7  43  76.4  55  أنثى

  100  160  100  16  100  72  100  72  المجموع
  

يعد متغير الجنس ھو ا;خر من المتغيرات الشخصية التي تميز فئة من الناس عن بقية      
الفئات والشرائح ا جتماعية ا;خرى ، ويJحظ من خJل قراءة ھذا الجدول أن معظم أفراد 

  .من الذكور  %31.25مقابل  %68.75حيث يمثلون نسبة  العينة ھم من ا ناث 
ومنه نستنتج أن نسبة ا ناث أكبر من نسبة الذكور في مجتمع الدراسة وھذه النتيجة تؤكد 

  .الواقع المعاش والمشاھد في مؤسساتنا التربوية و في الجزائر ككل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . حسب الشعبة  يمثل إستجابة المبحوثين) : 25(الجدول رقم 
  

  النسبة المئوية   التكرار  الشعبة
  25.00  40  علوم الطبيعة والحياة -

  21.88  35  علوم تجريبية  -

  16.25  26  أداب ولغات أجنبية -

  10.63  17  أداب وعلوم إنسانية -



                                                                 ا�
	� ا�ــ�ا��
 ��� ا���دود  وا�دارة ا���ر�� ��ود ا����

  ا��ــ���ي

 317

  23.12  37  أدب وفلسفة  -

  02.50  04  تقني محاسبة -

  0.62  01  تسيير وإقتصاد -

  100  160  المجموع 
  
  

وھذا . ت الجدول أن أكبر عدد من التJميذ ھم من شعبة ا;داب و الفلسفةعند قراءة معطيا      
حيث أن . ما تمثله نسبة من إستجابات المبحوثين ،  وھذا ما يدعم معطيات الجدول السابق 

ا ناث يرغبن في الشعب ا;دبية والذكور الشعب العلمية ، على إعتبار أن مھنة التعليم وكما 
تناسب المرأة وتحظى بقبول إجتماعي أكثر من غيرھا تليھا ) 01(ذكرنا في الجدول رقم 

وتسيير وإقتصاد % 25، وتقني محاسبة  %46بنسبة تفوق ) ط وح، تجريبية(مباشرة العلوم 
  .وھذه تدل على أن ھناك متقن واحد في مجتمع دراستنا % 0.62

ة رأي التJميذ وفي وفي ا;خير نقول أنه تم إختيار عدد من الشعب المختلفة وذلك لمعرف  
  .شعب مختلفة حول المناھج والبرامج التعليمية التي لھا دور كبير في تحصيلھم المعرفي

  
  
  
  
  
  

  .حول تماشي البرامج وشعبتھم  يمثل إستجابة المبحوثين) : 26(الجدول رقم 
  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
لنسبة ا

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  78.13  125  25  12  80.5  58  76.4  55  نعم
(  17  23.6  14  19.4  04  75  35  21.87  

  100  160  100  16  100  72  100  72  المجموع
  

يJحظ من خJل الجدول أن الغالبية العظمى من المبحوثين يرون أن البرامج تتماشى مع       
 .%  78.13الشعبة وھذا ما تمثله نسبة متطلبات 

فھي تقر بحداثة ومسايرة مضمون البرامج لما تتطلبه الشعبة مقارنة مع التقدم العلمي 
ممن  %21.87وf نجد سوى نسبة . والصناعي والتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة

بالنسبة ا يجابية يرون عدم مسايرة البرامج لمتطلبات شعبتھم وھي نسبة ضئيلة مقارنة 
  .السابقة

  .ونفس النتيجة نJحظھا في جميع الثانويات وبنفس النسب
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فالبرامج وبما أنھا مجموع النشاطات والخبرات التي توضع لمستوى دراسي معين ، وفي مادة 
معينة بحيث تشكل مستوى التJميذ وقدراتھم وكفاءاتھم وإتجاھاتھم ، فھي تعمل على تدريب 

حتى يتمكنوا من التكيف مع المواقف الجديدة ، وf نعني بالبرامج ھنا فقط ذوقھم وحكمھم 
عناوين الدروس التي تتضمنھا ، بل يجب أن تتضمن أيضا التوجيھات التربوية والتي غايتھا 
تقديم المساعدة لYساتذة لمعرفة ما يمكن تقديمه من دروس نظرية وتطبيقية ، وأعمال منزلية 

رامج أيضا التوزيع الزمني للمواد ، حتى تتناسب المواد في ما بينھا وغيرھا كما تتضمن الب
في تربية التJميذ على النحو الذي تريده المنظومة التربوية بصفة خاصة والمجتمع بصفة 

  410 .عامة 
  
  
  
  

  . حول توافق المنھج الدراسي ومستواھم  يمثل إستجابة المبحوثين) : 27(الجدول رقم 
  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  71.25  114  56.25  09  73.6  53  72  52  نعم
(  20  28  16  22.2  07  43.75  43  26.88  

  01.87  03  00  00  04.2  03  00  00  أحيانا

  100  160  100  16  100  72  100  72  المجموع
  

بتحليل ا;دوار والوظائف المختلفة للمدرسة والنظام التعليمي عن  رسونزلقد اھتم با       
 طريق ا ھتمام بالمنھج والمقررات الدراسية مستخدما ذلك في نظريته الشھيرة عن النسق

والفعل ا جتماعي ، وھذا ما أشار إليه بوضوح عندما حدد عملية تحقيق الوظائف العامة 
  411 .درسة للم

نستنتج من بيانات الجدول أن أغلب المبحوثين يرون بأن ھناك توافق تام بين المنھاج الدراسي 
ترى أن قدراتھا  %71حيث نجد أن نسبة تفوق . ومستواھم وقدراتھم وإمكانياتھم العلمية

f ترى  %01.87   العلمية والذھنية تتماشى مع البرامج والمقررات الخاصة بالشعبة ، وأن
أن البرامج الدراسية بعيدة عن إمكانياتھا و مستواھا إf في بعض الصعوبات في ا ستيعاب 

  .والفھم نظرا لnختJف في ا ستعداد الذھني والتكوين في المراحل الدراسية ا;ساسية
غير أنه في العموم يJحظ رضا التلميذ في أغلبھم على محتوى المناھج والبرامج الدراسية 

  .يد للجھد المبذول للمؤطرين والمسيرين  يصال المعلومات بشكل جيد لتلميذوھذا مؤشر ج
 من المبحوثين التي ترى بأن البرامج f تتماشى وقدراتھا %26.88وفي مقابل ذلك نجد نسبة 

                                                 
 . 178ص –مرجع سبق ذكره  –رشيد أورلسان :  410
 .178ص  –مرجع سبق ذكره  – علم إجتماع المدرسة –عبد هللا محمد عبد الرحمان : 411
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  .وھذا ربما راجع إلى تكوينھا ا;ساسي الضعيف، وكذا توجيھھا إلى شعب غير مرغوب فيھا
نجد أن ھناك تناقض بين الجانب الميداني ومحتويات الكتب ومن خJل النسب الموضحة 

والجانب النظري الذي يرى أن المناھج f تزال في أغلب ا;حوال مناھج مادة أي مناھج تضع 
المادة التعليمية في مكانة متقدمة، فالتعلم له حاجات وكذلك المجتمع وھناك أيضا إتجاھات 

معلومات في مكانھا أمل أن تكون ھذه المعلومات  عالمية وتطورات علمية ومع ذلك تبقى ال
وسيلة لبناء الفكر والشخصية فإن ھذا ما تحتاجه المناھج العربية وأيضا ما قيل عن أن 
مناھجنا f تزال تدور في معظمھا في إطار الفكر الكJسيكي ، ومن ثم فإن الجوانب 

      412.المعاصرة ليست على المستوى المطلوب أو المتوقع

إطار دراسة سوسيولوجيا المنھج ، ظھرت تحليJت حديثة خاصة في عقد الثمانينات وفي 
لتوضح العJقة بين المنھج والمقرر الدراسي وعملية التنظيم ا;كاديمي داخل المدارس ، 
خاصة وأن تحديد المناھج ونوعيتھا حسب قدرات التJميذ من حيث القدرات العقلية والمراحل 

نوعية التعليم والتخصص تتطلب نوعا من التنظيم ا;كاديمي المميز داخل الدراسية والعمرية و
  413 المدرسة

                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  .حول إستعمال ا9ستاذ لوسائل ا*يضاح  يمثل إستجابة المبحوثين) : 28(الجدول رقم 
  

  العينة       
  ا*جابة

  %النسبة الكلية  مجموع تك  نوية الثالثةالثا  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  التكرار  التكرار  التكرار

                                                 
ص  –مرجع سبق ذكره  -...ملتقى العولمة و – المناھج التربوية العربية بين متطلبات التطوير ومتطلبات التغير –دبلة عبد العالي وأخرون :  412

  ).120- 105( ص 
  .215ص  –مرجع سبق ذكره  – إجتماع المدرسة علم –عبد هللا محمد عبد الرحمان :  413



                                                                 ا�
	� ا�ــ�ا��
 ��� ا���دود  وا�دارة ا���ر�� ��ود ا����

  ا��ــ���ي

 320

  66.87  107  07  50  50  نعم
بموضوع  مرتبطة -

  الدرس
41  
  

39  
  

05  85  36.90  

  18.70  43  01  28  14  مناسبة 9عمارھم -

  13.04  30  01  21  24  تقلل الجھد -

  27.80  64  04  36    تحسن ا9سلوب -

  03.50  08  00  04  04  أخرى -

(  21      52  32.50  
  00.63  00  00  00  01  أحيانا

  72    المجموع
  

72  
  

16  160  100  

  
يJحظ من خJل بيانات الجدول أن أغلبية أفراد العينة أجابةا بنعم أي أن ا;ستاذ يستعمل      

. من المعارضين %32.5مقابل نسبة  %66.87وسائل ا يضاح والتشويق وھذا بنسبة 
أما نسبة الذين أجابوا بأحيانا فنسبتھم . أقسام السنة النھائية الخواص وھؤfء ربما ھم من

 %0.63ضئيلة جدا 
وأغلب وسائل ا يضاح والتشويق ھي مرتبطة بموضوع الدرس . وf يمكن القياس عليھا 

من إستجابات  %27.8من إستجابات المبحوثين تليھا نسبة  %36.9وھذا ما دلت عليه نسبة 
 .ا;ستاذ يستعمل الوسائل كي تحسن ا;سلوب أفراد  العينة بأن

من ا جابات، وتقلل الجھد  %18.7وھي أيضا مناسبة ;عمارھم وليست وسائل تافھة بنسبة 
 .من مجموع المبحوثين %13.04الفكري  بنسبة

وھناك أسباب أخرى تدفع ا;ستاذ لجلب وسائل إيضاح وتشويق كي يتابع التJميذ الدرس 
ى الفھم بسرعة على عكس ما رآه بعض التJميذ أن ا;ستاذ يجلب وسائل وھي أنھا تساعد عل

تصعب عليھم الفھم ;ن ا;ستاذ نفسه f يفھمھا خصوصا حسب قولھم في المواد ا;ساسية 
وتطوير الزاد المعرفي وعدم توفر ا مكانيات الJزمة  خاصة في شعبة العلوم التجريبية،

  .ا;خرى
قول أن ھناك بعض الدروس من طبيعتھا f تحتاج إلى وسائل إيضاح  وفي ا;خير يمكننا ال    

وf حتى تشويق ولكن على العموم فوسائل ا يضاح لھا أھمية بالغة في إيصال المعلومة، 
  .ولذلك فقد f حظنا كيف أن ا دارة قائمة بقصارى جھدھا من أجل توفيرھا لتJميذھا

مره العقلي أو الزمني وبطرق حديثة ومتنوعة ويجب إكساب المعرفة للتلميذ بما يتفق وع
ومرنة بعيدة عن السرد والحفظ والتلقين ويحدث ھذا موازاة با يمان بأن المعرفة متغيرة 
ونسبية ومعنى ھذا ينبغي للمناھج أن تتصف بالجاذبية والتشويق  ثارة إھتمام الدارسين 

  414 .جاذبية وتنشيط دافعيتھم مما يضمن تفاعلھم معه بشكل أعمق وأكثر

                                                 
  .250ص –مرجع سبق ذكره  – التربية وتحدي العولمة –حسان الجيJلي :  414
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وبالتالي يجب أن يلعب ا;ستاذ دورا أساسيا في مھنته ، يتمثل في تحريك ھمم التJميذ       
وتشويقھم للدرس ، ومشاركتھم في تحقيق الھدف ، فعلماء التربية أثبتوا أن الحوافز والدوافع  

م بدراسته ھي التي تتولد من أعماق نفس التلميذ عند إدراكه القيمة الفعلية للشيء الذي يقو
الباعث والمحرك ا;ساسي له ، فغياب الدوافع المحفزة للتJميذ لمواصلة دراستھم تجعلھم 
يخفقون في دروسھم  ، ويتراجع مستواھم أيضا ، ومن ثم f يستطيع تخقيق مردود تربوي 

  .جيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قة التدريس بين حول قيام ا9ستاذ بتغيير طري يمثل إستجابة المبحوثين) : 29(الجدول رقم 
  .الحين و ا9خر

  
  العينة        
  ا*جابة

  %النسبة الكلية  مجموع تك  الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  التكرار  التكرار  التكرار

  53.12  85  14  36  35  نعم
    36  02  19  15  نوع الدرس -

وجودكم دون  -
  المستوى المطلوب

08  07  04  19    

    41  08  19  14  الوسائل  غياب -

    04  00  02  02  أخرى  -

(  37  35  02  74  46.25  

  0.63  01  00  01  00  أحيانا

  72  72  عالمجمو
  

16  160  100  
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على دور المعلم وإعداد المدرسين كفئة مھنية متخصصة يجب أن  إميل دوركايملقد ركز      
المدرسي في الفصول  تتعرف على أساليب التدريس خاصة وأنھا تظھر نوعية المناخ

  415 .الدراسية وما ينبغي أن تكون عليه العملية التعليمية والتربوية في المدارس 
با ضافة إلى وسائل ا يضاح والتشويق فإن للطريقة التي يستعملھا ا;ستاذ أثناء إلقائه 

انت الدروس دور ھام  ستفادة التلميذ من كل عناصر الدرس ، لذلك كان سؤالنا ھذا ، وقد ك
إجابة أغلب المبحوثين على أن ا;ساتذة يقومون بتغيير الطريقة بين الحين وا;خر وذلك ما 

من المعارضين على ذلك ،  %46.25من مجموع أفراد العينة مقابل %53.12مثلته نسبة 
. من الذين يرون أن ا;ستاذ أحيانا ما يقوم بتغيير طريقته في التدريس  %0.63تليھا نسبة 

ھناك تغيير فھو عند غياب وسائل ا يضاح خاصة نظرا للدور الھام في السير الجيد وإذا كان 
حسب نوع الدرس ، فھناك  %36تليھا نسبة  %41للدرس ، وھذا ما مثلته أعلى نسبة وھي 

دروس f تحتاج إلى أكثر من ا لقاء لذلك يستعمل ا;ستاذ الطريقة ا لقائية ، وھناك 
د ا;ستاذ التJميذ غير نشطين فيلجأ إلى إستعمال الطريقة ا ستجوابية ا ستنتاجية ، أما إذا وج

نضرا لكونھا تحث التJميذ على المشاركة وتكشف عن الصعوبات التي يواجھونھا ، وھي 
كذلك تعمل على تثبيت المعلومات في أذھان التJميذ بواسطة تصحيح ا;خطاء أو رفض 

  .ا جابات الخاطئة 
  .أن يستعملھا ا;ستاذ ھي ا ستجوابية ا ستقرائية وأحسن طريقة يمكن 

كما يلجأ ا;ستاذ إلى تغيير طريقة التدريس إذا أحس أن التJميذ ضعفاء ، أي لم يصلوا إلى 
من إجابات المبحوثين ، كما أن ھناك أسباب  %19المستوى المطلوب ، وھذا ما أثبتته نسبة 

أو التجارب ، كذلك نقص الكتاب المدرسي في  أخرى مثل غياب التطبيقات العملية للدروس ،
المواد خاصة المحاسبة وا قتصاد والرياضيات ، فأغلب التJميذ يشتكون من عدم توفر 

  ).11(الكتاب المقرر عليھم وھذا ما يتنافى مع إجابات المبحوثين في الجدول رقم 
  

  .اجھھم أثناء الدراسة حول الصعوبات التي تو يمثل إستجابة المبحوثين) : 30(الجدول رقم 
  

  الـــعينة         
  ا*جــابة

مجموع   الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى
  تك

النسبة 
  %الكلية

  التكرار  التكرار  التكرار

  17.17  34  03  22  09  محتوى البرامج -

  22.73  45  04  03  38  قلة التطبيقات  -

  60.10  119  12  56  51  كثافة البرنامج الدراسي -

  72  72  المجموع
  

16  
  

160  100  

  
يوضح ھذا الجدول أن أغلب المبحوثين يرون أن الصعوبات  التي تواجھھم ھي كثافة      

التي ترى قلة  %22.73بالمقابل نسبة  %60البرنامج الدراسي ، وھذا ما مثلته نسبة تفوق 

                                                 
  .211ص  –مرجع سبق ذكره  – علم إجتماع المدرسة –عبد هللا محمد عبد الرحمان :  415
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، وھذه إن دلت فإنما تدل على أن التطبيقات العملية وا عتماد فقط على الدروس النظرية 
ا;ستاذ f يستطيع القيام بالتطبيقات العملية على حساب ما تبقى من دروس نظرا لكثافة 

  .البرنامج الدراسي
من ا جابات    %17.17وھناك نسبة ضئيلة ممن يشتكون من محتوى البرامج وھي نسبة 

وھذا ما يدعم إستجابات أفراد العينة  وھذا ما يدل على أن البرامج تتماشى وقدرات التJميذ ،
  ).27(في الجدول رقم 

وقد تم طرح ھذا السؤال لمعرفة الجھود التي تقوم بھا ا دارة المدرسية في محاولة تبسيط      
عملية التعليم ، وتوفير الجو المناسب ، وذلك بالتخلص من الدروس القديمة التي لم تعد 

مج البعض منھا ، وھذا رأي أغلب ا;ساتذة ، فھم تتماشى ومتغيرات العصر ومحاولة د
مطالبون من قبل المدير بإنھاء البرنامج في وقته المناسب مع أن الحجم الساعي f يكفي ، 
ولذلك فھم يطالبون إما بتخفيف البرنامج أو زيادة عدد الساعات مع أن ھذا ما f يتحمله التلميذ 

. 
  

حول التوزيع المتناسب لحصص المادة  حوثينيمثل إستجابة المب) : 31(الجدول رقم 
  الواحدة 

  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  36.25  58    08    32    18  نعم
(  54    40    08    102  63.75  

  100  160  100  16  100  72  100  72  المجموع
  

يبين لنا وبوضوح ومن خJل معطيات الجدول أنه f يوجد تناسب لحصص المادة الواحدة      
تقابلھا نسبة . من إجابات المبحوثين %63.75على أيام ا;سبوع وھذا ما دلت عليه نسبة 

  .من المعارضين على ذلك 36.25%
دة الواحدة فJ يمكن مثJ دراسة حصة إنه لمن ا;ھمية أن يكون التوزيع متناسب لحصة الما

فالتلميذ ھنا . يوم السبت ثم يحدث إنقطاع إلى غاية يوم ا;ربعاء مساءا أو الخميس صباحا
فمن ا;حسن . وأغلب التJميذ يشتكون من ذلك. ينسى ما درسه من كثرة ھذا ا نقطاع الطويل

ة الموالية كي يبقى التلميذ على أن f تكون المدة طويلة بين الحصة ا;ولى في المادة والحص
إتصال ومتابعة بمحتوى الدرس، وكي f يلجأ ا;ستاذ كل مرة إلى إعادة الدرس أو التذكير 
بمحتواه                                                                                                          

وھذا كله من عمل ا دارة                                                                                                      . اسي وعدم إكمال البرنامج في النھايةھكذا إلى غاية نھاية العام الدر
وھذا كله يعود على المردود .  المدرسية وعدم إشراكھا لYساتذة في توزيع المنھج الدراسي

  .التربوي بالسلب طبعا
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حول تضمن الجدول الدراسي لحصتين  يمثل إستجابة المبحوثين) : 32(الجدول رقم 
  متتاليتين

  .  باه تحتاجان إلى تركيز في ا*نت
  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  80.63  129  87.5  14  77.8  56  81.94  59  نعم
(  13  18.06  16  22.2  02  12.5  31  19.37  

  100  160  100  16  100  72  100  72  المجموع
  

بما أن ا دارة المدرسية تھدف إلى تحقيق مردود تربوي إيجابي  فلماذا  f نوم بتوزيع      
وھذا ما أوضحته النسب المبينة في الجدول فأغلب المبحوثين أجابوا . الحصص بشكل منطقي؟

 بأن الجدول الدراسي يتضمن حصتين وأكثر متتاليتين أو أكثر تحتاجان إلى التركيز في ا نتباه
الذين f يرون ذلك وھؤfء ربما  %.19.37مقابل   % 80وھذا ما مثلته النسبة التي تفوق 

أوانھم . يمثلون التJميذ النجباء الذين f يحسون بمرور الوقت نتيجة لقدراتھم الذھنية العالية
ثة الذي منه تJميذ السنة الثال. من ھذا المشكل نمن تJميذ السنة ا;ولى الذين ھم f يعانو

  .خصوصا وفي كامل الشعب
فنحن نعلم أن قدرات التلميذ f تسمح له من أن يتابع ا;ستاذ الواحد والمادة الواحدة أكثر                 

من ساعة، وخاصة إذا كانت المادة تحتاج إلى إنتباه وتركيز ، لماذا إذن نظلم ا;ستاذ والتلميذ 
تركيزه ، وا;ستاذ يشرح دون فائدة ;ن أغلب  معا ؟ فالتلميذ يصاب بالملل والتعب من شدة

التJميذ أصابھم ا;رق وحتى وإن لم تكن نفس المادة ، فھناك أساتذة يدرسون مادتين مختلفتين 
لنفس القسم وفي حصتين متتاليتين ، فھنا التلميذ f يحس بأنه في حصة مادة جديدة ، ;ن 

  .ا;ستاذ بقي نفسه 
  

حول تخلل حصص اليوم الواحد أنشطة  ستجابة المبحوثينيمثل إ) : 33(الجدول رقم 
  .متنوعة يستعيد فيھا التلميذ نشاطه 

  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  18.75  30  25  04  22.20  16  13.90  10  نعم
(  62  86.10  56  77.80  12  75  130  81.25  

  100  160  100  16  100  72  100  72  المجموع
  

من خJل معطيات الجدول أعJه يتضح لنا أن أغلب المبحوثين أجابوا بأنه f تتخلل     
حصص اليوم الواحد مواد وأنشطة متنوعة يستعيد فيھا التلميذ نشاطه ، وھذا ما مثلته نسبة 
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من المعارضين ، وحقيقة f  %18.75المبحوثين ، مقابل نسبة ضئيلة  من إجابات 81.25%
شك فيھا أن التوقيت عملية جد ھامة في حياة النشاط البيداغوجي لnدارة المدرسية ، ;نه 
يجسد التعليمات والمناشير الوزارية الصادرة في ھذا الشأن بالنسبة لكل شعبة ومادة من جھة 

، وله أھمية بالغة تكمن في أن عملية التعليم كلھا مبنية على على أيام ا;سبوع بالتساوي 
إستعمال الزمن ا;سبوعي ومدى ا ستغJل العقJني لnمكانيات والمواد المتوفرة ، ولذلك 
يجب أن تكون المواد التي تتطلب من التلميذ جھدا معينا متباعدا ، مفصولة بمواد أخرى تسمح 

  . للتلميذ بإستعادة نشاطه
  
  
  
  
  
  

حول إعتماد ا9ستاذ في إلقائه للمادة على  يمثل إستجابة المبحوثين) : 34(الجدول رقم 
  .الكتاب المقرر فقط

  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  36.25  58  25  04  45.80  33  29.20  21  نعم
(  50  69.40  39  54.20  12  75  101  63.12  

  0.63  01  00  00  00  00  01.40  01  أحيانا

  100  160  100  16  100  72  100  72  المجموع
  

من خJل إستجابات المبحوثين نجد أن أغلبھم أجابوا بأن ا;ستاذ f يعتمد في إلقائه للمادة     
، التي ترى أن  %36.25مقابل نسبة  %63سبة تفوق على الكتاب المقرر ، وھذا ما مثلته ن

ا;ستاذ يعتمد فقط على الكتاب المدرسي ، وبالتالي عدم توفير المرونة له في إختيار ما ھو 
  .مJئم لقدرات التJميذ وإحتياجاتھم وإھتماماتھم 

الكتاب وھناك نسبة ضئيلة جدا ممن يرون أن ا;ستاذ أحيانا ما يعتمد في إلقائه للمادة على 
  .المدرسي المقرر 
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حول رأيھم في أن المناھج وطرق التدريس  يمثل إستجابة المبحوثين) : 35(الجدول رقم 
  .المتبعة تعمل على تحسين نتائجھم 

  
  العينة   

  ا*جابة
مجموع     الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية  الثانوية ا9ولى

  تك
النسبة 

  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %النسبة  تك  %الكلية

  56.25  90  68.75  11  63.90  46  45.80  33  نعم
(  39  54.20  26  36.10  05  31.25  70  43.75  

  100  160  100  16  100  72  100  72  المجموع
  

من المبحوثين يرون أن  %56.25يمكن أن يJحظ من خJل ھذا الجدول أن ما نسبته     
لى تحسين نتائجھم ، وبالتالي تحسين التحصيل وطرق التدريس المتبعة تعمل ع416المناھج 

من المعارضين على ذلك ، لذا وجب تطوير  %43.75العلمي ورفع مستواھم ، مقابل نسبة 
المناھج التربوية وطرق التدريس المتبعة ، مع ا;خذ بعين ا عتبار سمات الجيل الجديد الذي 

  .سنعده لمواجھة المستقبل 
Jستاذ لدروسه ، وخاصة ونستنتج من ھذا أن ضعف التYميذ يعود غالبا إلى سوء إعداد ال

طريقته المستعملة في تقديم عناصر دروسه ، والقائمة على ا لقاء والتلقين دون إعتماد طريقة 
الحوار وا ستنتاج بعد تحليل العناصر وتركيبھا ، والجدير بالذكر أن رسوب فوج تربوي في 

رات مشتركة بين سائر تالميذ المستوى الواحد f يعود مادة معينة ولمستوى معين في إختبا
لعدم قدرة التJميذ على ا ستيعاب ، ولعدم قدرة ا;ستاذ على التبليغ ، وعلى تحقيق ا;ھداف 
ا جرائية للدرس ، وعليه أن يتحمل مسؤولية فشله في التدريس ، وأن يشرع في البحث عن 

خدمھا ، وقد يتحقق ا;ستاذ من ذلك أيضا من مصدر ھذا الفشل في طريقة تدريسه التي يست
ويجب أن يدرك ا;ساتذة .خJل النتائج التي تحصل عليھا تJميذه في ا متحانات الرسمية 

جيدا أنه fبد من إجراء تطبيقات فورية على الدروس المقدمة في نھايتھا ، للتأكد من مدى فھم 
ين تطبيقية وتداريب ، قصد تمكينھم من التJميذ ، وحاجة بعضھم إلى شروح إضافية ، وتمار

   .ا لتحاق بالفئة الناجحة ، ومتابعة الدروس الجديدة في الحصص القادمة 
  

                                                 
لمدرسة للتJميذ ، بقصد مساعدتھم على برات المربية التي تھيئھا اخبمفھومه الحديث ھو عبارة عن مجموع ال المنھج : 416

النمو الشامل وعلى التعديل في سلوكھم ، أما تطوير المنھج فينصب على تعديل وتطوير المقررات الدراسية ، وعلى ھذا 
ا;ساس ، فإن تطوير المناھج يشمل الحياة المدرسية ، بشتى أبعادھا وعلى كل ما يرتبط بھا ، فJ يركز على المعلومات في 

د ذاتھا ، وإنما يتعداھا إلى الطريقة والوسيلة والكتاب المدلرسي ، ونظم التقويم ، ولھذا فإن التلميذ ھو محور العملية ح
آفاق تطوير المناھج التربوية في ظل تحديات  –زين الدين ضياف  –أنظر  –التعليمية في ظل المحيط الذي يعيش فيه 

  ). 148-141(–ص ص  –ذكره مرجع سبق  - ...ملتقى العولمة و – العولمة
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�ؤل : � را�� �$��ت ا�!�
� a وDح(�� ��D
   :ا��ا�� �!�آ�Q  �0� أن �CcD ا�����ت ا�!$

 .دا��  ا�دارة ا���ر�� ,(L ا���دود ا�����ي ؟
حول مناقشة المدير للتعليمات الرسمية  ل إستجابة المبحوثينيمث) : 36(الجدول رقم  

  .وشرحھا 
  

  العينة  
  

   ا*جابة

الثانوية 
  ا9ولى

    الثانوية الثالثة  الثانوية الثانية
مج 
تك 
  أسا

  
  %ن 

  
مج 
تك 
  إد

  
  %ن 

  
مج 
  تك

  
النسبة
أسا  %

  تذة
إدار
  يين

  إداريين  أساتذة  إداريين  أساتذة 

 69.2  09  65  26  03  06  03  09  03  11  نعم
3      

35  66.0
4  

 (  06  02  08  02  00  00  14  35  04  30.77  18  33.9
6  

  100  53  100  13  100  40  03  06  05  17  05  17  المجموع 

  
من خJل ما تطرقنا إليه في فصولنا النظريhة وجhدنا أن العJقhة بhين المhدير وبhاقي أعضhاء      

با فhي تحقيhق المدرسhة ;ھhدافھا ، ووصhولھا لhذلك المدرسة من إداريين وأساتذة تلعب دورا طي
يعتمد على ا;لفhة وا نسhجام والتعhاون بيhنھم ، ويhأتي ذلhك كلhه بوضhوح السياسhة التhي تضhعھا 
المدرسة في أذھان عمالھا ، وfبد مhن ا عتمhاد فhي وضhعھا علhى أخhذ رأي المدرسhين أنفسhھم  

  417.وتبادل آرائھم حولھا ومناقشة تعليماتھا وشرحھا 
وھذا ما حاولنا إثباته ميدانيا من خJل طرح ھذا السؤال الذي ومن خJل بيانات الجدول وجhدنا 

من إجابات أفراد العينة بنعم ، أي أن المدير يعمhل علhى مناقشhة التعليمhات  % 66.04أن نسبة 
 33.96أمhا الhذين أجhابوا بJh فنسhبتھم . وشرحھا معھم ، وھذا يثبت ما أثبتتhه الدراسhة النظريhة 

  .أي أن المدير f يقوم بمناقشة التعليمات وشرحھا معھم  %
إن قيhhادة ا;سhhاتذة والمhhوظفين تتطلhhب مhhن المhhدير أن يجنhhد عhhواطفھم ليشhhاركوا بhhآرائھم وكأنھhhا 
رأيه  حيث أن مھمhة القائhد فhي ا دارة عامhة ھhي توجيhه رؤيhا العhاملين إلhى الھhدف المنشhود ، 

أساتذته ، فھو بhا;مس القريhب كhان أسhتاذا ، وfيhزال حتhى f فJيستطيع المدير أن ينعزل عن 
يخسhhر الكثيhhر مhhن اzراء وا;فكhhار التhhي قhhد يحصhhل عليھhhا مhhن ھhhؤfء ا;سhhاتذة ، ليطhhور ا;داء 
التربوي في المدرسة ، وf بد من رؤيhة لتحقيhق ا;ھhداف ، أي تحديhد إسhتراتيجية العمhل قصhد 

  . تحقيق النتائج ا يجابية 
  

حول مشاركتھم في توزيع المنھج خ<ل العام  يمثل إستجابة المبحوثين) : 37(رقم  الجدول
  . الدراسي 

  
  العينة  
  

الثانوية   الثانوية ا9ولى
  الثانية

الثانوية 
  الثالثة

مج 
تك 

مج   %ن 
تك 

مج   %ن 
  تك

النسبة
%  

                                                 
 )ا دارة المدرسية (لمزيد من الوضوح أنظر الفصل الثاني :  417
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  إد  أسا  إد  أسا  إد  أسا  إد  أسا  ا*جابة
  49.06   26  38.46  05  52.5  21  02  01  01  09  02  11  نعم

(  06  03  08  04  05  01  19  47.5  08  61.54  27  50.94  

  13  100  40  03  06  05  17  05  17  المجموع 
    

100  53  100  

  
من خJhل بيانhات الجhدول يتبhين لنhا أن أغلhب المبحhوثين أجhابوا أنhه f تhتم مشhاركتھم فhي       

رغhم أن بنhاء المنhاھج الدراسhية يسhتلزم  وھhذا"  %50.94وضع المنھج ، وھذا ما مثلتhه نسhبة 
مشhhاركة حقيقيhhة ترسhhم فيھhhا السياسhhات ، وتحhhدد فيھhhا آليhhات التنفيhhذ مhhن خJhhل حhhوار مجتمعhhي 
يشارك فيه صناع القرار ورجال التربية ، وأھhل الفكhر والhرأي ، وإدراجنhا لھhذا السhؤال يتhأتى 

القمhة إلhى القاعhدة ، ولhيس ثمhة  من أن التخطيط للمناھج في الجزائر يسير فhي إتجhاه واحhد مhن
مشhhاركة واسhhعة فhhي وضhhع المنhhاھج مhhن قبhhل أصhhحاب الشhhأن التربhhوي كمhhديري المhhدارس 

وھذا ما أثبتته دراستنا الميدانيhة فhا دارة المدرسhية أيضhا f  418"وا;ساتذة والتJميذ وا;ولياء 
والغhرض مhن طhرح . تقوم بمشاركة المبحوثين فhي توزيhع المhنھج  مhن خJhل النسhبة السhابقة  

ھhhذا السhhؤال ھhhو معرفhhة مhhدى مشhhاركة ا دارة لnداريhhين ووا;سhhاتذة فhhي توزيhhع المhhنھج خJhhل 
مhhن الhhذين صhhرحوا أن ا دارة تعمhhل علhhى  %49.60العhhام الدراسhhي ، وھhhذا مhhا مثلتhhه نسhhبة 

  .مشاركتھم في ذلك 
  

ت صفية لدعم أداء حول قيام المدير بزيارا يمثل إستجابة المبحوثين) : 38(الجدول رقم 
  .الت<ميذ 

  
  العينة 

  
  ا*جابة

الثانوية 
  ا9ولى

الثانوية 
  الثانية

مج تك   الثانوية الثالثة
  أسا

مج   %ن 
  تك إد

مج   %ن 
  تك

النسبة
%  

  إد  أسا  إد  أسا  إد  أسا
  13.20  07  05  05  05  02  03  00  01  01  01  01  دائما 

  22.60  12  25  02  25  10  00  00  01  04  01  06  أبدا

  64.20  34  70  06  70  28  00  06  03  12  03  10  أحيانا

  100  53  100  13  100  40  03  06  05  17  05  17  المجموع 
  

كما أوضحنا في الجانhب النظhري فالمدرسhة لhم تعhد مھمتھhا قاصhرة علhى الناحيhة التلقينيhة       
ة والتJميhhذ والتحصhhيلية ، بhhل تطhhورت إلhhى العنايhhة بالسhhلوك والعJقhhات وذلhhك لتشhhعر ا;سhhاتذ

با نتماء للمدرسة ، ولتحقيق ذلك يجب أن تساعد التJميذ على الوصول إلى أھدافھا وذلhك مhن 
وھhhذا مhhا دفعنhhا لطhhرح ھhhذا السhhؤال  . خJhhل تhhدعيمھم وتقhhديرھم بالمhhدح نتيجhhة ا;داء الحسhhن 

                                                 
  ).250- 249(ص ص –مرجع سبق ذكره  –حسان الجيJلي :  418
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Jدعم أداء التhفية لhارات صhك وأغلب المبحوثين أجابوا بأنه أحيانا ما يقوم المدير بزيhذ ، وذلhمي
  ) .19(وھذه النسبة تدعم إجابات المبحوثين في الجدول رقم  % 64.2بنسبة 

من الذين أجابوا بأبدا أي أن المدير f يقوم بزيارات لتشhجيع التJميhذ ، أمhا  %22.6تليھا نسبة 
 ولذلك فالتربية تعتبرعاجزة عhن أداء مھمتھhا.  %13.2الذين أجابوا بدائما فنسبتھم قليلة  وھي 

ووظيفتھا  ما لم تسع إلى دعم التJميذ وتشجيعھم إلى ا سھام الفعلي في الحياة ، وما لم تغhرس 
  .وھي نفس النسب نجدھا حسب كل فئة .فيھم روح المشاركة والتعاون 

  
  . حول قيام المدير بتشجيعھم على التطوير  يمثل إستجابة المبحوثين) : 39(الجدول رقم 

  
  العينة   
  

  ا*جابة

الثانوية   ثانوية ا9ولىال
  الثانية

الثانوية 
  الثالثة

مج 
تك 
  أسا

مج   %ن 
  تك إد

مج   %ن 
  تك

النسبة
%  

  إد  أسا  إد  أسا  إد  أسا
  71.70  38  92.3  12  65  26  03  06  05  10  04  10  نعم

(  07  01  06  00  00  00  13  32.5  01  07.7  14  26.41  

  01.89  01  00  00  02.5  01  00  00  00  01  00  00  أحيانا 

  100  53  100  13  100  40  03  06  05  17  05  17  المجموع 
  

صhhhاحب نظريhhhة العJقhhhات " التhhhون مhhhايو " رأينhhhا كيhhhف أن كhhhل الدراسhhhات التhhhي أجراھhhhا      
ا نسhhانية  قhhد أثبتhhت و أكhhدت أھميhhة العنصhhر ا نسhhاني وتhhأثيره علhhى كفhhاءة وأداء أي منظمhhة ، 

hhدى إھتمhhة مhhؤال لمعرفhhذا السhhرح ھhhم طhhذا تhhل ولھJhhن خhhته مhhد مدرسhhوير وتجديhhدير بتطhhام الم
  تشجيع عماله على ذلك 

وھhي نسhبة كبيhرة ، وھhذا مايhدل علhى أن المhدير يھhتم بمدرسhته  % 71.7وھذا ما مثلته نسhبة  
 %65ويرغhhب فhhي تطويرھhhا ، وھhhي نفhhس النتيجhhة نجhhدھا حسhhب كhhل فئhhة  بالنسhhبة لYسhhاتذة 

سhhتجابات أفhhراد العينhhة بJhh  بالنسhhبة لYسhhاتذة مhhن إ %26.41تليھhhا نسhhبة  % 92.3وا داريhhين 
    % 1.89أما الذين أجابوا بأحيانا فنسبتھم ضئيلة جدا . % 7.7وا داريين  32.5%

وفي ا;خير نقول أن العJقhات ا نسhانية ھhي مجhال مhن مجhاfت ا دارة يعنhى بإدمhاج ا;فhراد 
حقيhق التعhاون بيhنھم وإشhباع في مواقhف العمhل بطريقhة تحفhزھم علhى العمhل وتشhجعھم ، مhع ت

  .حاجاتھم ا قتصادية والنفسية وا جتماعية 
  
  
  
  
  
  

حول توزيع المھام عليھم من طرف المدير  يمثل إستجابة المبحوثين) : 40(الجدول رقم 
  . بطريقة تتناسب وقدراتھم  
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  العينة  
  

  ا*جابة

الثانوية 
  ا9ولى

الثانوية 
  الثانية

مج تك   الثانوية الثالثة
  ساأ

مج   %ن 
  تك إد

مج   %ن 
  تك

النسبة
%  

  إد  أسا  إد  أسا  إد  أسا
.67  27  03  06  05  11  03  10  نعم

5  
11  84.

6  
38  71.7  

(  07  02  06  00  00  00  13  32.
5  

02  15.
4  

15  28.3  

  100  53  100  13  100  40  03  06  05  17  05  17  المجموع 
  

ا كانhت تتناسhب وقدراتhه ، وھhذا مhا من المعروف أن الشخص يستطيع إنجاز مھامhه فقhط إذ    
مثلته بيانات الجدول أعJه ، وإتضح لنا أن أغلب المبحوثين أجhابوا بhنعم ، أي أن المhدير يعمhل 

مقابhل نسhبة تفhوق  %71على توزيع المھام عليھم تناسبا وقدراتھم ، وھذا ما مثلتhه نسhبة تفhوق 
  .ل فئة من المعارضين على ذلك ، ونفس النتيجة نجدھا حسب ك 28%

مhhن المعارضhhين مhhن  %  32.5مقابhhل  %  67فالhhذين أجhhابوا بhhنعم مhhن ا;سhhاتذة نسhhبتھم تفhhوق 
مhhhن  %15.4مhhhن المؤيhhhدين مقابhhhل نسhhhبة  % 84أمhhhا ا داريhhhين فنسhhhتھم تفhhhوق . نفhhhس الفئhhhة 

  .المعارضين من نفس الفئة 
وا علhى أن إضافة إلى ذلك ومhن خJhل حhوار أجhري مhع بعhض ا;سhاتذة وا داريhين ، فقhد أكhد

المدير f يطلب منھم القيام أبدا بأعمال f يقدرون عليھا ، وھذا ما يدعم إجابات المبحhوثين فhي 
  . فأغلب ا;ساتذة وا داريين يدرسون يعملون حسب تخصصاتھم .الجدول 

وتلhhك ھhhي ا دارة با;ھhhداف ، أي تحديhhد المسhhؤوليات كhhل حسhhب إختصاصhhاته لفتhhرات زمنيhhة 
hل كhروط محددة ، يتحمhوفير الشhريطة تhاء ، شhحيح ا;خطhرة لتصhك الفتhة تلhي نھايhه فhل نتائج

المطلوبة للعمل في جو مناسب ، وبوسائل تعليميhة ، وتhوفير الرعايhة الصhحية والمنhاخ المJئhم  
;ن شعور ا;سhتاذ با نتمhاء وا رتيhاح النفسhي وا جتمhاعي قhد يزيhد مhن قدرتhه علhى العمhل ، 

  419 .يجابية التي تصبو المدرسة إليھا ومن تحقيق النتائج ا 
  

حول إذا كان توزيع المھام تناسبا وقدراتھم  يمثل إستجابة المبحوثين) : 41(الجدول رقم 
  .ينمي لديھم ا*حساس بالو)ء للمدرسة

   
  العينة  
  

  ا جابة

الثانوية 
  ا9ولى

الثانوية 
  الثانية

الثانوية 
  الثالثة

مج تك 
  أسا

مج   %ن 
  تك إد

مج   %ن 
  كت

النسبة
%  

  إد  أسا  إد  أسا  إد  أسا
  73.6  39  92.3  12  67.5  27  03  06  05  12  04  09  نعم

(  08  01  05  00  00  00  13  32.5  01  07.7  14  26.4  

  100  53  100  13  100  40  03  06  05  17  05  17  المجموع 
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     hتھم وقhء لمدرسfوhة الhوص تنميhة بخصhراد العينhات أفhه إجابJفت يوضح الجدول أعhد كش

النتائج الميدانية أن أغلبية المبحوثين أجhابوا بhان توزيhع المھhام علhيھم بشhكل يتناسhب وقhدراتھم 
مhhن  % 26.4مقابhhل نسhhبة  % 73ينمhhي لhhديھم الشhhعور بhhالوfء للمدرسhhة وذلhhك بنسhhبة تفhhوق 

مجموع المبحوثين الذين f يؤيدون ذلhك ، ونفhس ھhذه النتيجhة نجhدھا فhي كhل فئhة علhى حhدى ، 
مhن المعارضhين مhن  % 32.5مقابhل % 67.5تمثل نسبة الذين أجابوا بhنعم مhن ا;سhاتذة  حيث

مhhن  % 07.7مhhن الhhذين أجhhابوا بhhنعم مقابhhل  % 92.3نفhhس الفئhhة  أمhhا فئhhة ا داريhhين فتمثhhل 
  .المعارضين من نفس الفئة 

لديhه مhhن  وكنتيجhة عامhhة فhالوfء للمhhدير وللمدرسhة يhhدفع الجميhع إلhhى  محاولhة تقhhديم كhل مhhا    
  .جھود وقدرات ، لرفع مستوى المردود لمدرسته 

ويخطئ بعض مديري المدارس عندما يفترضون بأن ا;ساتذة f يستجيبون إf للمال ، حقيقة ( 
f شك فيھا أن ا;ساتذة وجميع الموظفين يشعرون بالراحة وبالوfء عند إستJمھم لرواتبھم 

لترقية والساعات ا ضافية ومنح المردودية ، إf أن وكذا للعJوات التي تقدم لھم من خJل ا
حاجة ا;ستاذ إلى تقديره المعنوي ، وتوزيع المھام عليه بالتناسب مع قدراته ، أكثر معنى له 
من المكافآت المادية ، ولعل أساس التحفيز ھو إكساب ا;ستاذ الثقة بالنفس ، مما ينجر عليه 

مل ، والتي يجب على المدير المحافظة عليھا مضاعفة قدراتھم ، ومجھوداتھم في الع
  420 ).وتسخيرھا لخدمة التJميذ ومصلحة المدرسة 

  
  . حول إھتمام المدير بمشاكلھم  يمثل إستجابة المبحوثين) : 42(الجدول رقم 

  
  العينة   
  

  ا جابة

الثانوية   الثانوية ا9ولى
  الثانية

الثانوية 
  الثالثة

مج 
تك 
  أسا

مج   %ن 
  تك إد

ج م  %ن 
  تك

النسبة
%  

  إد  أسا  إد  أسا  إد  أسا
  54.71  29  61.5  08  52.5  21  03  04  04  08  01  09  نعم

(  08  04  08  01  02  00  18  45  05  38.5  23  43.40  

  01.89  01  00  00  02.5  01  00  00  00  01  00  00  أحيانا

  100  53  100  13  100  40  03  06  05  17  05  17  المجموع 
  

الجدول نرى أن أكبر نسhبة مhن إسhتجابات المبحhوثين أجhابوا بhأن المhدير من خJل بيانات       
مhن المعارضhين ، أمhا الhذين  % 43.4مقابhل نسhبة  % 54يھتم بمشاكلھم ، وذلhك بنسhبة تفhوق 

  .وھي نسبة ضئيلة جدا  % 1.89أجابوا بأحيانا فنسبتھم 
نسبة الذين أجابوا بhنعم  نجدھا في كل فئة على حدى ، حيث تمثلونفس النتيجة وبنفس الترتيب 

 2.5أما الذين أجابوا بأحيانhا فنسhبتھم . من نفس الفئة  % 45مقابل نسبة  % 52.5من ا;ساتذة 
مhن المعارضhين % 38.5مhن الhذين أجhابوا بhنعم مقابhل  % 61.5، أما فئة ا داريين فتمثل  %

  .من نفس الفئة 
                                                 

 .240ص  –مرجع سبق ذكره  –رشيد أورلسان : 420
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ل إستطاعتھم ا*تصال بالمدير دون حو يمثل إستجابة المبحوثين) : 43(الجدول رقم 
  . وساطة

  
  العينة    
  

  ا*جابة

الثانوية 
  ا9ولى

الثانوية 
  الثانية

الثانوية 
  الثالثة

مج تك 
  أسا

مج   %ن 
  تك إد

مج   %ن 
  تك

النسبة
%  

  إد  أسا  إد  أسا  إد  أسا
  86.8  46  100  13  82.5  33  03  05  05  16  05  12  نعم

(  05  00  01  00  01  00  07  17.5  00  00  07  13.2  

  100  53  100  13  100  40  03  06  05  17  05  17  المجموع 
  

إن من أھم المشاكل التي تواجه ا دارات التربوية بمستوياتھا المختلفة وبدرجhة متفاوتhة          
ھhhو عhhدم إسhhتخدام ا;سhhاليب ا داريhhة الحديثhhة فhhي مجhhال القيhhادة والسhhلوك التنظيمhhي وإتخhhاذ 

Jل العhhhرارات مثhhhال القhhhرق ا تصhhhوء طhhhا سhhhة ، وأھمھhhhادة الديمقراطيhhhانية والقيhhhات ا نسhhhق
والتواصل الذي يؤدي إلى سرعة ا ستجابة وردود الفعhل وتقيhيم المhردود ، وقhد تhم طhرح ھhذا 

  .السؤال الذي جاءت إجابته كالتالي 
 86.8أغلب المبحوثين أجابوا بأنه يمكhنھم ا تصhال بالمhدير دون وسhاطة وھhذا مhا مثلتhه نسhبة 

أمhا بالنسhhبة لنتيجhhة كhل فئhhة ، فنجhhد . مhن المبحhhوثين الhhذين أجhابوا بJhh % 13.2مقابhل نسhhبة  %
من المعارضين من نفhس الفئhة ، أمhا  % 17.5مقابل  % 82.5نسبة ا;ساتذة الذين أجابوا بنعم 

 وھhذا مايhدل علhى عملھhم فhي نفhس الفئhة مhع % 100فئة ا داريين فالذين أجابوا بنعم فنسhبتھم 
  .المدير وھي ا دارة لذلك فھم أقرب إليه من ا;ساتذة 

  
  
  
  
  
  
  

  . حول تفويض المدير لھم جزءا من سلطاته يمثل إستجابة المبحوثين) : 44(الجدول رقم 
  

  العينة    
  

الثانوية 
  ا9ولى

الثانوية 
  الثانية

الثانوية 
  الثالثة

مج 
تك 

مج   %ن 
  تك إد

مج   %ن 
  تك

النسبة
%  
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  أسا  إد  أسا  إد  أسا  إد  اأس  ا*جابة
  62.26  33  69.2  09  60  24  03  06  05  11  01  07  نعم

(  10  04  06  00  00  00  16  40  04  30.8  20  33.74  

  100  53  100  13  100  40  03  06  05  17  05  17  المجموع 
  

يتبين لنا من معطيات الجدول أعJه أن المدير يقوم بتفhويض بعhض سhلطاته لعمالhه ، وھhذا      
التي أجابhت بJh ، ونفhس  % 37.74من إجابات المبحوثين ، مقابل  % 62ثلته نسبة تفوق ما م

 % 60النتيجة تقريبا نجدھا نجدھا عند كل فئة علhى حhدى ، فنسhبة ا;سhاتذة الhذين أجhابوا بhنعم 
مhhن  % 69.2مhhن المعارضhhين مhhن نفhس الفئhhة ، أمhhا فئhhة ا داريhين فتمثلھhhا نسhhبة  % 40مقابhل 

  .من المعارضين من نفس الفئة  % 30.8ذين أجابوا بنعم مقابل المبحوثين ال
وھhhذا إن دل فإنمhhا يhhدل علhhى المكانhhة الھامhhة والرفيعhhة التhhي يضhhعھا المhhدير لكhhل مhhن ا داري 

  .التي بدورھا تدفع الكل إلى العمل أكثر وا;ستاذ والثقة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . المدير معھم بكل ودية وبساطة  حول تعامل يمثل إستجابة المبحوثين) : 45(الجدول رقم 
  

  العينة  
  

  ا*جابة

الثانوية 
  ا9ولى

الثانوية 
  الثانية

الثانوية 
  الثالثة

مج 
تك 
  أسا

مج   %ن 
  تك إد

مج   %ن 
  تك

النسبة
%  

  إد  أسا  إد  أسا  إد  أسا
  75.50  40  92.3  12  70  28  02  05  05  16  05  07  نعم

(  06  00  01  00  01  01  08  20  01  07.7  09  17.00  

  07.50  04  00  00  10  04  00  00  00  00  00  04  أحيانا

  100  53  100  13  100  40  03  06  05  17  05  17  المجموع 
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نجد من خJل بيانات الجدول أعJه بأن المدير يتعامل مع الكل بكل ودية وبسhاطة وھhذا مhا      
معارضhhين ، أمhhا مhhن ال % 17مhhن إسhhتجابات المبحhhوثين مقابhhل نسhhبة  % 75مثلتhhه نسhhبة تفhhوق 

، ونفhhس النتيجhhة نجhhدھا عنhhد كhhل فئhhة ، فا;سhhاتذة الhhذين  % 7.5الhhذين أجhhابوا بأحيانhhا فنسhhبتھم 
مhhن المبحhhوثين الhhذين  % 10مhhن المعارضhhين ، و % 20مقابhhل  % 70أجhhابوا بhhنعم نسhhبتھم 

وھhذا .  % 92أجابوا بأحيانا ، أما فئة ا داريين فالذين أجابوا بنعم ھhم ا;غلبيhة ونسhبتھم تفhوق 
فھhم يتعhاملون بhأكثر مhن البسhاطة ويجعلhون الصhعب عنhد مhديري الثhانويتين  يدعمه ما fحظته

  .من ا داريين المعارضين  % 07.7سھJ مھما يكن ، وفي مقابل ذلك نسبة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حول إذا كانت المعاملة بكل ودية وبساطة  يمثل إستجابة المبحوثين) : 46(الجدول رقم 
  . ابرة من أجل تقديم ا9حسن للمدرسة تدفعھم للمث

  
  العينة   

  
  ا*جابة

الثانوية 
  ا9ولى

الثانوية 
  الثانية

الثانوية 
  الثالثة

مج 
تك 
  أسا

مج   %ن 
  تك إد

مج   %ن 
  تك

النسبة
%  

  إد  أسا  إد  أسا  إد  أسا
  71.70  38  92.3  12  65  26  03  05  05  16  04  05  نعم

(  10  01  01  00  01  00  12  30  01  07.7  13  24.50  

  03.80  02  00  00  05  02  00  00  00  00  00  02  أحيانا

  100  53  100  13  100  40  03  06  05  17  05  17  المجموع 
  

رأينhhا فhhي دراسhhتنا النظريhhة كيhhف أن المعاملhhة الحسhhنة والكلمhhة الطيبhhة تhhؤثر فhhي الشhhخص     
مhن  %71نسhبة تفhوق وتدفعه إلى محاولة تقديم ا;فضhل ، وھhذا مhا أثبتتhه معطيhات الجhدول وب

مhhن الhhذين أجhhابوا بأنھhhا f تhhؤثر فhhي داخلھhhم ،  %24.5إسhhتجابات أفhhراد العينhhة ، مقابhhل نسhhبة 
من الذين أجابوا بأحيانا ، ونفس النتيجة عند كل فئة على حدى وفhي كhل مدرسhة  %3.8ونسبة 

ين مhhن الhhذ %5مhhن المعارضhhين و %30مقابhhل  %65، فا;سhhاتذة الhhذين أجhhابوا بhhنعم نسhhبتھم 
من المعارضhين  %7.7مقابل  %92أجابوا بأحيانا ، أما فئة ا داريين فالذين أجابوا بنعم تفوق 

  .من نفس الفئة 
وفي ا;خير نقول أن إيجاد مناخ تعليمي وإرشادي وإداري تسوده عJقhات إنسhانية طيبhة يفسhح 

لhم تكhن ھنhاك  فحتhى لhو لتحقيق ا;ھداف التعليمية والتربوية ، أما قول أحد ا;ساتذة مجاf أكبر
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معاملة ودية فتربيتنا وأخJقنhا f يسhمحان لنhا أن f نقhدم ا;حسhن لتJميhذنا وأوfدنhا والمدرسhة 
  .ككل 

  
  
  
  
  
  

  . حول رضاھم عن مدير مدرستھم  يمثل إستجابة المبحوثين) : 47(الجدول رقم 
  
  العينة    
  

  ا*جابة

الثانوية 
  ا9ولى

الثانوية 
  الثانية

 الثانوية
  الثالثة

مج 
تك 
  أسا

مج   %ن 
تك 

  إد

مج   %ن 
  تك

النسبة
%  

  إد  أسا  إد  أسا  إد  أسا

  43.40  23  69.2  09  35  14  03  04  03  05  03  05  جدا 

  47.20  25  30.8  04  52.5  21  00  02  02  09  02  10  قلي<

  09.40  05  00  00  12.5  05  00  00  00  03  00  02  أبدا

  100  53  100  13  100  40  03  06  05  17  05  17  المجموع 
  

من خJل كل التحليJت التي مضت في الجداول السابقة ، وكل الجھود والمعامJت التي      
يقوم بھا المدير ، إf أننا نجد أن أغلب المبحوثين أجابوا بأنھم راضين عن مديرھم ولكن بنسبة 

، أما الذين ھم  %43.4أما الراضين جدا فنسبتھم  %47قليلة فقط وھذا ما وضحته نسبة تفوق 
  .من إستجابات أفراد العينة  %9.4غير راضين أبدا فنسبتھم 

مقابل قليJ  %35ونفس النتيجة نجدھا عند كل فئة على حدى ، فا;ساتذة الذين أجابوا بجدا 
أما ا داريين الذين أجابوا بجدا فنسبتھم تفوق  %12.5أما أبدا فنسبتھم  %52.5بنسبة 
نھم أكثر إتصاf به من ا;ساتذة وھم على دراية تامة بكل ما يتعلق وھذه تدل على أ 69.2%

أما الذين أجابوا بقليJ من ا داريين فنسبتھم تفوق ،  )31(به وھذا ما يدعم بيانات الجدول رقم 
30% .  
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حول قيامھم بتغيير طريقة التسيير ما إذا كانوا  يمثل إستجابة المبحوثين) : 48(الجدول رقم 
  . ؤولين مس
  
  العينة     

  
  ا*جابة

الثانوية 
  ا9ولى

الثانوية 
  الثانية

الثانوية 
  الثالثة

مج تك 
  أسا

مج   %ن 
تك 

  إد

مج   %ن 
  تك

النسبة
%  

  إد  أسا  إد  أسا  إد  أسا

  79.20  42  61.5  08  85  34  00  01  04  16  04  17  نعم

(  00  01  01  01  05  03  06  15  05  38.5  11  20.80  

  100  53  100  13  100  40  03  06  05  17  05  17  المجموع 
  

يتبين لنا من خJل معطيات الجدول أن أغلب المبحhوثين يرغبhون فhي تغييhر طريقhة تسhيير      
مhhhن %20.8مhhhن إجابhhhات أفhhhراد العينhhhة ، مقابhhhل % 79ا دارة وھhhhذا مhhhا مثلتhhhه نسhhhبة تفhhhوق 

الhذين أجhابوا بhنعم تمhثلھم  ونفس النتيجة نجhدھا عنhد كhل فئhة ، فا;سhاتذة.المعارضين على ذلك 
، أمhhا فئhhة ا داريhhين الhhذين  %15مقابhhل نسhhبة ضhhئيلة فقhhط f ترغhhب فhhي التغييhhر % 85نسhhبة 

في كhل الثانويhات بإسhتثناء الثانويhة الثالثhة فhأغلبھم fيرغبhون فhي % 61.5أجابوا بنعم فنسبتھم 
  .التغيير  وھذا ما يثبت صحة إجاباتھم في الجداول السابقة 

مhhن خJhhل ھhhذا التحليhhل ، رغhhم أن المhhدير يفعhhل مhhا بوسhhعه  رضhhاء الجميhhع إf أن نسhhتنتج 
إرضhhاءھم حقhhا غايhhة f تhhدرك ، و حسhhب قhhول أحhhد المhhديرين أن كhhل شhhخص يحhhس أنhhه ھhhو 

  .الصحيح ، وكل شخص لديه طريقته الخاصة وأفكاره الخاصة به 
  
  
  
  
  
  
  

�1\ ا��را��! 
 

  :توصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج ھي 
آ�ـQ  �0� أن �CcD ا�دارة   ا9ولنتائج التساؤل 

  .ا���ر��ــ ,(L ا��ح	�� ا��را�. �(�ـ(��Y ؟
  بيانات عامــة* 
بنسبة  والنساء %48.6من عينة الدراسة ھم من الرجال بنسبة  أن معظم المبحوثين -

 توصلت الدراسة إلى أن العنصر الرجالي ھو الغالب في العمل ا داري ، ومنه 15.4%
  .وھذه النتيجة يؤكدھا الواقع المعاش في المؤسسات التربوية الجزائرية في الوقت الحالي 
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أن كل المساعدين  يدل على وھذا ما  %46.1أغلب المبحوثين من المستوى الثانوي بنسبة  -
التربويين والمراقبين ليس خريجي جامعات أومعاھد ، كما أن ھذه الوظيفة f تتطلب المستوى 

  .العالي 
سنة وھذا ما عبرت عنه نسبة  20- 10تتراوح سنوات عمل المبحوثين في الوظيفة بين  -

76.9% .  
  :فقد جاءت كمايلي  نتائج التساؤل ا9ولأما  *
إن ا دارة المدرسية تعمل على التكفل ومتابعة التJميذ ذوي المستوى التحصيلي الضعيف  -

د إجتماعات بغرض تبيين أھمية التحصيل وذلك من خJل عق %92.3وھذا ما دلت عليه نسبة 
كما تقوم بإثراء  - %46الدراسي وكيفية ا رتقاء به دائما ، وھذا ما أوضحته نسبة تفوق

، ورغم العدد الھائل المتوفر من  %92.3المكتبة بالكتب المختلفة ، وھذا ما وضحته نسبة 
Jميذ عليھا ليس بالكبير فھو الكتب المختلفة والمتنوعة في جميع الشعب ، إf أن إقبال الت

وذلك رغم توفر حصة أسبوعية خاصة  %69.2متوسط وذلك ما دلت عليه أكبر نسبة 
للتJميذ تسمى مكتبة ، وھذا الھروب ھو ما جعل المستوى المعرفي لتJميذنا ضعيف مقارنة 

اھدة ، ولذلك فا دارة المدرسية تعمل ج %61.5بمرحلتھم الدراسية وھذا ما أوضحته نسبة 
 %61.5بالرفع من مستواھم وذلك بتحفيز التJميذ ا;وائل وكانت النسبة المعبرة عن ذلك ھي 

، كما تقوم أيضا بتسجيل أسمائھم في لوحة  %35بمنح الجوائز وھذا ما دلت عليه نسبة 
، وذلك لرفع مستوى تحصيلھم وبالتالي  %25والتشجيع  الشفھي بنسبة  %30الشرف 

لداخلي للمدرسة ، كما أنھا لم تنس أن العوامل ا جتماعية والصحية لھا المردود التربوي ا
تأثير كبير على تحصيل التلميذ وقدرته على المتابعة ، ولھذا فھي تستعمل ملفات خاصة 

، با ظافة  %84.6لمعرفة أحواله في الجانبين ا جتماعي والصحي وھذا ما دلت عليه نسبة 
وفير الكتاب المدرسي في وقته المناسب ، وكانت النسبة إلى ذلك فھي تعمل جاھدة على ت

ولمساعدة التلميذ ومحاولة توفير الراحة له عملت ا دارة المدرسية  %61.5المعبرة عن ذلك 
على السماح للتJميذ القاطنين في مناطق بعيدة بالبقاء في المؤسسة ، كي f يصل التلميذ إلى 

ومن خJل ھذه  %100عة وھذا ما وضحته نسبة الحصة متعب وليست القدرة على المتاب
النتائج نرى أن ا دارة المدرسية تؤثر على التحصيل الدراسي للتلميذ بشكل إيجابي من خJل 

  الجھود الموضحة أعJه 
  

�هـ� دور ا�دارة ا���ر�ــ� 5.  نتائج التساؤل الثاني #
 ؟ �!�  .DحO�3 ا�!+/�ط دا�� ا���ر�ـ ا�"ــ

يل الجداول وجدنا أن ا دارة المدرسية إتبعت طرقا عدة لحفظ النظام وا نضباط ن خJل تحلم
داخل المدرسة لما له من تأثير كبير على حفظ التوازن وتحقيق ا;ھداف ، فقد إعتمدت على 
ا;سلوب الديمقراطي عند حدوث مشكلة ، كي f تتكرر مرة أخرى وھذا ما مثلته نسبة 

ن التوتر والصراع سواء لYستاذ أو التلميذ وبالتالي يؤثر على فھو يعالج الكثير م 47.5%
وھذا عكس النتيجة التي توصل إليھا الباحث في دراسته لموضوع دور  - المردود التربوي  

حيث وجد أن ھناك تسرع في الحكم على المشاكل  العJقات ا نسانية في إنتاجية المدرسة ،
وھذه -ع لصاحب المشكلة بديمقراطية تامة ودون دراسة كافية ، كذلك عدم ا ستما

الديمقراطية ھي التي دفعت ا دارة إلى عدم ممارسة العقاب البدني عند حدوث مخالفة وذلك 
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، وأكثر  %85إحتراما لمشاعر التلميذ وحفاظا على كرامته والنسبة المعبرة عن ذلك ھي 
غير أنه في بعض   %33تفوق أنواع العقاب إفادة للتلميذ ھو التوبيخ  وھذا أوضحته نسبة 

ا;حيان f تفيد كل أنواع العقاب ، فأغلب ا;ساتذة يرون أن ھناك تغير في تصرفات التلميذ 
غير أن العقاب في بعض ا;حيان يكون  %70بعد تطبيق العقاب والنسبة المعبرة عن ذلك ھي 

ودية من طرف بصورة سلبية ، حيث يكثر من الفوضى والمشاكل ، وتلعب المعاملة غير ال
نظرا لnتصال الرسمي  %62ا;ستاذ دورا كبيرا في ذلك والنسبة المعبرة عن ذلك ھي تفوق 

  . %53بينه وبين التلميذ ، وھذا ما وضحته نسبة تفوق 
ولكي تعمل ا دارة على حفظ النظام وا ستقرار فھي تعمل على منع التJميذ أحيانا فقط من 

  .التنقل والسير بالممرات 
أن ا;ساتذة أيضا معنيون بھذا ا نضباط فإن المدير يقوم في بعض ا;حيان بزيارات  وبما

مفاجئة لھم في القسم ;ن ا;ستاذ يعتبر من أھم مدخJت العملية التعليمية وأخطرھا وھذا ما 
، ونظرا لجھود ا دارة في تحقيق ا نضباط ، فإننا نجد غيابات التJميذ  %55وضحته نسبة 

وطبعا تقوم ا دارة بدعوة  %70رة بل متوسطة والنسبة المعبرة على ذلك ھي ليست بكثي
أولياء التJميذ ، وذلك لمعرفة سبب غيابھم وا ھتمام بھم وربط المدرسة بالمجتمع المحلي ، 

ھذا عند غياب التJميذ وعند غياب ا;ستاذ فا دارة كذلك تقوم  %75وھذا ما أوضحته نسبة 
وأكثر الطرق شيوعا في معاقبته ھي خصم  %67.5سبة المعبرة إلى بمعاقبته ووصلت الن

، ولكي تستطيع ا دارة مراقبة حضور أو غياب التJميذ  %71الراتب والنسبة المعبرة ھي 
فبما أنھا  %85وا;ساتذة فيجب حضور الفريق ا داري أوf والنسبة المعبرة عن ذلك كانت 

  .مباشر على المردود التربوي يجب أن تنضبط أوf تسعى لتحقيق ا نضباط الذي له تأثير 
�ه� ا�دارة ــــ�ى #$ــــ#� #نتائج التساؤل الثالث 

ـ� O�/7D .5 #ح��ى ا��ــ'�ه\ ـــا���ر�
Y�ــ#��)�   .؟ ا��را�ــ�

  بيانـات عامة * 
 %68.75توصلت الدراسة إلى أن معظم المبحوثين من ا ناث وذلك ما وضحته نسبة 

ومنه توصلت الدراسة إلى أن ا ناث  %50من شعبة ا;داب ، وذلك بنسبة تفوق وأغلبھم 
  .يلجؤون إلى الشعب ا;دبية التي تقودھن إلى التعليم الذي يناسب المرأة 

ھناك تماشي بين محتوى البرامج ومتطلبات الشعبة بالنسبة للتJميذ وھذا ما مثلته نسبة  -  *
دراتھم الذھنية والعلمية مع البرامج والمقررات الخاصة كما أن ھناك توافق بين ق %78تفوق 

وبالتالي فالبرامج ليست بعيدة جدا عن  %71بالشعبة المتبعة وكانت النسبة المعبرة ھي 
إمكانياتھا ومستواھا ، و يصالھا بكل سھولة للتلميذ فتعمل ا دارة على توفير وسائل ا يضاح  

  .لوسائل المتعلقة بموضوع الدرس وخاصة ا %66وھذا ما مثلته نسبة تفوق 
ونظرا لYھمية البالغة التي تحظى بھا ھذه الوسائل فا دارة قائمة بقصارى جھدھا لتوفيرھا، 
كما أنھا با ضافة إلى ذلك تطلب من ا;ساتذة القيام بتغيير طريقة التدريس بين الحين وا;خر 

ھذا عند نقص وسائل ا يضاح  %53عند إلقاء الدرس ووصلت النسبة المعبرة عن ذلك تفوق
التي تعمل على تنشيط دافعية المتعلمين مما يضمن  %41طبعا وھذا ماعبرت عنه نسبة 

  .تفاعلھم معھا بشكل أعمق وأكثر جاذبية 
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ورغم كل ھذا فإن التJميذ يعانون من مشكل كثافة البرنامج الدراسي الذي يعتبر من أھم 
بالرغم من  %60.1الدراسة وھذا ما وضحته نسبة  الصعوبات التي تواجه التJميذ أثناء

التحديث في نوعية البرامج والمقررات الدراسية ، غJ أنھا مازالت تتسم بالحشو والتكرار مما 
  .يفقدھا فاعليتھا في تأھيل التJميذ وتعليمھم 

ة كما أنه ليس ھناك توزيع متناسب لحصص المادة الواحدة على أيام ا;سبوع ، ووصلت النسب
  .، وھذا ما يعود على تحصيل التJميذ بالسلب  %63.75المعبرة على ذلك 

با ضافة إلى فالجدول الدراسي يتضمن حصتين متتاليتين أو أكثر تحتاج إلى تركيز في 
وھذا ما يجعل التلميذ يشعر بالملل والتعب وعدم  %80ا نتباه والنسبة المعبرة عن ذلك فاقت 

سية سيئة ، وإخفاق دراسي دائم ، ورغم ذلك f توجد حصص وأنشطة الفھم وبالتالي نتائج درا
متنوعة كي يستعيد التلميذ نشاطه ، فكل المواد متشابھة وتشعرھم بالملل ووصلت النسبة 

وھذا ما يجعل ا;ستاذ يبتعد عن الكتاب المقرر في إلقائه للمادة  %81.25المعبرة عن ذلك  
  . %63.12والنسبة المعبرة عن ذلك ھي 

ورغم كل ھذه المشاكل والعوائق ، إf أن التJميذ يرون أن المناھج وطرق التدريس المتبعة 
  . %56تعمل على تحسين نتائجھم ، والنسبة المعبرة عن ذلك تفوق 

ومن خJل ھذه النتائج نرى أن ا دارة المدرسية تساھم في تطبيق محتوى المناھج ولكن ليس 
  .بالضرورة المطلوبة منھا 

آ�Q  �0� أن �CcD ا�����ت  ئج التساؤل الرابعنتا
 5. ا�دارة ا���ر�� ,(L ا���دود �!�ا�!$

   .ا�����ي ؟
 

توصلت الدراسة إلى أن المدير يقوم بمناقشة التعليمات الرسمية ويشرحھا مع كل أعضاء  -
  . %66.04المدرسة ، ووصلت النسبة المعبرة على ذلك 

امج الدراسية على فئة محددة  دون المشاركة ا يجابية إنحصار توزيع المناھج والبر -
وھذا ما أوضحته نسبة . لYساتذة وا داريين وحتى التJميذ بإعتبارھم الفئة المستفادة من ذلك 

 .%50تفوق 
  %64أحيانا ما يقوم المدير بزيارات صفية لدعم أداء التJميذ وھذا ما مثلته نسبة تفوق  -

 .وجدھا الباحثوھي نفس النتيجة التي 
يرغب المدير في التطوير والتجديد وتشجع الكل على ذلك ووصلت النسبة المعبرة عن ذلك  -

71.7% . 
يقوم المدير بتوزيع المھام على ا;ساتذة وا داريين بطريقة تتناسب وقدراتھم وھذا  -

سبة وھذا ما ينمي لديھم ا حساس بالوfء للمدرسة ، ووصلت الن %71.7ماوضحته نسبة 
 . %73.6المعبرة عن ذلك إلى ذلك 

، ويستطيعون ا تصال به  %54يھتم المدير بمشاكل عماله وھذا ما وضحته نسبة تفوق  -
، كما أنه يفوض لھم بعضا من سلطاته وصJحياته كي  %86.8دون وساطة والنسبة المعبرة 

وھي نفس  %62.26 يجعلھم يشعرون بالمكانة الھامة التي يحتلونھا عنده والنسبة المعبرة
النتيجة التي وجدھا الباحث في الدراسة السابقة التي ھي بعنوان دور العJقات ا نسانية في 
إنتاجية المؤسسة وھذا ما يدل على أن العJقة بين المدير والمبحوثين قائمة على ا حترام 
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بصفة عامة وتبادل ا;راء ، وھي عJقة حب ومودة وإحترام وتعاون ، والنصح وا رشاد ، 
عJقة طيبة في إطار تحقيق نفع المدرسة ، وزيادة مردودھا التربوي  ، ويتعامل معھم بكل 

، وھذه المعاملة ھي التي تدفع الكل إلى المثابرة من  %75.5ودية وبساطة ، والنسبة المعبرة 
 وھذا ما يعود على المردود التربوي با يجاب ويفسح %71.7أجل تقديم ا;حسن للمدرسة 

 .مجاf أكبر لتحقيق ا;ھداف التعليمية والتربوية 
أغلب ا داريين وا;ساتذة راضين عن مدير مدرستھم ولكن بنسبة قليلة وھذا ما وضحته  -

 . %79.2وكلھم يرغبون بتغيير طريقة التسيير و النسبة المعبرة عن ذلك  %47.2نسبة 
ھامة وf بأس بھا في مدارسنا الثانوية  وفي ا;خير نستطيع القول أن للبعد ا نساني مكانه  -

وأن مدير المدرسة يركز على العJقات ا نسانية ، كما يركز على مردود المدرسة ، 
با ضافة إلى ضرورة التوفيق بين عJقات ومردود المدرسة ، وھي النتيجة العامة التي 

  .توصل إليھا الباحث في الدراسة السابقة  
  
  
  
  
  

�ت ا��را��U�D 
  
  
بنhhاءا علhhى مhhا جhhاء فhhي الجhhانبين النظhhري والميhhداني ورغhhم كhhل الجھhhود المبذولhhة مhhن أجhhل      

تحسhhين المhhردود التربhhوي ، إf أن ھنhhاك مشhhاكل وإن كانhhت تظھhhر لنhhا علhhى أنھhhا غيhhر مھمhhة  
ولكنھا لھhا تhأثير كبيhر علhى عمhل ا دارة المدرسhية ومhن ثhم علhى مردودھhا المدرسhي ، سhواء 

  .يل تتعلق با دارة نفسھا أو با;ستاذ ، أو التلميذ كانت ھذه العراق
وھذه جملة من التوصhيات التhي نأمhل أن تتحقhق ولhو بنسhب ضhئيلة ، أمJh فhي إصJhح إدارتنhا 

  : المدرسية وھي كالتالي 
العمhhhل علhhhى تطhhhوير وتحhhhديث أسhhhاليب ا دارة التربويhhhة والتخطhhhيط التربhhhوي وإدخhhhال * 

  .ات كفاءة عالية ومدربة للقيام بھذه المھمة المعلوماتية ، وإيجاد عناصر ذ
  .تدعيم الدور القيادي لnدارة المدرسية حتى تستطيع ممارسة مھامھا * 
محاولhة إصJhح إدارة التعلhيم ، إلhى إدارة f تعتبhر وظيفتھhا التعلhيم ، لكنھhا تhرى أن أھhhم * 

  .وظائفھا أيضا تكوين مواطن المستقبل 
سhhي فhhي المنhhاطق المختلفhhة تhhتJئم مhhع طبيعhhة المرحلhhة وضhhع مواصhhفات للمبنhhى المدر* 

  الدراسية  
  .ومراعاة الموقع الجغرافي المناسب للمدرسة 

العمhhل علhhى إيجhhاد وتhhدعيم الملحقhhات المدرسhhية كالمJعhhب والمكتبhhة والعيhhادة والمطعhhم  * 
وتحسين ھياكل ا ستقبال في النظام النصف داخلي قصhد تحسhين شhروط إقhامتھم ، وتhوفير 

  .الراحة للتJميذ القاطنين بعيدا عن المدرسة ،  لما لھا من تأثير على التحصيل الدراسي
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تطhhوير المنhhاھج الدراسhhية ممhhا يhhؤدي إلhhى تجويhhد العمليhhة التعليميhhة وخروجھhhا مhhن جمhhود * 
قالب التعليم التقليدي المعتمد على التلقين ، إلى حيوية التعلم الناتج عن ا ستكشاف والبحث 

  .ل والتحلي
  .تزويد المعلم بالطرق والوسائل وا;بحاث الحديثة المتعلقة بالمادة التي يدرسھا * 
إعhhادة النظhhر فhhي مكانhhة ا;سhhتاذ مhhن الناحيhhة الماديhhة وا جتماعيhhة ، وأن يhhوفر لhhه سhhكنا * 

  .إجتماعيا ، والسھر على تثبيته في وظيفته ، وتوفر حقوقه المضمونة 
  .ال الناجح مع التJميذتزويد المعلم بأساليب ا تص* 
إجراء دراسة تستھدف مراجعة محتوى المقررات الدراسية التربوية وتحديث مضhامينھا * 

  .لمواكبة متطلبات العصر الحديث
دراسhhة إمكانhhات مراجعhhة الخطhhط الدراسhhية ، وتقليhhل حصhhص بعhhض المhhواد الدراسhhية * 

  .والتعويض عنھا بنشاطات تعليمية وتعلمية 
  .الحصص والبرامج تماشيا وقدرات التJميذمحاولة توزيع * 
إعادة النظر فhي الحجhم السhاعي ا;سhبوعي الhذي أثقhل كاھhل التلميhذ ، ولhم يكhن لhه وقhت * 

  .للمراجعة والراحة وخاصة في شعب التعليم التقني 
  .تحقيق ا نسجام والتوافق في توزيع المواد ا;ساسية وغير ا;ساسية * 
  .شابھة متوالية أن f تكون المواد المت* 
أن تكhhون المhhواد التhhي تتطلhhب جھhhدا مhhن التلميhhذ ، يتخللھhhا حصhhص وأنشhhطة يسhhتعيد فيھhhا * 

  .نشاطه
المساعدة على إيجاد ا;جواء المJئمة بين ا دارة و بين ا;ساتذة والتJميذ ، ممhا يسhاعد *  

  .فاعلةفي تدعيم عJقة الفئات الثJثة ببعضھا ويجعل من المدرسة خلية إجتماعية 
إقامhhة نhhدوات ومحاضhhرات دوريhhة تتعلhhق بموضhhوع واجبhhات ا;ھhhل ودورھhhم فhhي الحيhhاة * 

المدرسhhية ، وذلhhك بھhhدف تحقيhhق تعhhاون أفضhhل بhhين البيhhت والمدرسhhة ، عhhن طريhhق جمعيhhة 
أوليhhاء التJميhhذ ، وإشhhعار ا;وليhhاء بمسhhؤولياتھم إزاء أبنhhائھم ، وإلhhزامھم بضhhرورة متابعhhة 

  .بة نتائجھم من خJل المصادقة على دفتر المراسلة مواظبة أبنائھم ومراق
علhhى المhhدير وفريقhhه ا داري أن يكونhhوا قhhدوة فhhي الحضhhور والمواظبhhة ، وأن يكونhhوا * 

  .حاضرين قبل دخول التJميذ وا;ساتذة بنصف ساعة 
  .تعريف العاملين بأھداف المدرسة * 
  .اف توضيح دور كل فرد أو جماعة في سبيل تحقيق تلك ا;ھد* 
  .تنمية العJقات ا نسانية السليمة وخلق روح العمل الجماعي بينھم * 
التشجيع المستمر ، والقدرة على المدح والثناء والتقدير ;جل تغيير السلوك ، و كتشhاف * 

  .التJميذ والعمل على تنمية روح الجد داخلھم ، وكامل أعضاء ھيئة التدريس 
  

��Dـ� 
ا نسانية يتأثر إلى حد كبير بإدارييھا ، فقراراتھم تشكل الفرق  إن مستقبل الحضارة      

بين السلم والحرب ، وبين التضخم وا ستقرار ، وبين النجاح والركود ، وغير ذلك من 
القضايا المصيرية وإنه لمن ا;ھمية تطوير وعيھم بالدور الناشط الذي يمارسه ا داريون في 
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حقيقة واقعة في عالمنا التقني الحديث ، فما يؤمن به ا داري  حياة المجتمعات ا نسانية ، وھذه
وما يعتقده ، وما يحمله من قيم ، وما يتحلى به من سلوك ، كل ذلك له أثر على حياة ھذه 
المجتمعات ، وبخاصة إذا سلمنا بأن المجتمعات اليوم ھي مجتمعات مؤسسية يشكل ا داريون 

  .لذي f يمكن إخفاء أثره فيھا حجر الزاوية والمعلم البارز ا
  

وا دارة التربوية والمدرسية كما رأينا من المدخJت الرئيسية في العملية التربوية التي       
تلعب دورا ھاما في صياغة وتعديل وإنجاز أھداف المجتمع ، وتحقيق طموحاته ، ولذا فإن 

ھتمام بتطوير المفاھيم السعي الدؤوب لتحسين نوعية التربية والتعليم f بد وأن يواكبه إ
  .والممارسات ا دارية وا شرافية

  
وقد تغيرت النظرة لnدارة المدرسية نتيجة لتغير وظيفة المدرسة في المجتمع ، فبعد       

أن كانت المدرسة ترى أنھا قادرة على أداء وظيفتھا المناطة بھا بعيدة عن المجتمع ومشكJته 
راسة المجتمع والمساھمة في حل مشكJته ، وتحقيق وأمانيه وأھدافه ، أصبحت معنية بد

أھدافه فزاد التقارب وا تصال بينھا وبينه ، وبالتالي فقامت بدور إيجابي نحو المجتمع من 
دراسة لمشكJته وتحسين حياته بجانب عنايتھا بنقل التراث الثقافي ، ولذلك عدلت ا دارة 

جتمع ، وتھدف إلى تنظيم المدرسة على أسس المدرسية من أساليبھا لتحقيق التقارب مع الم
  .تمكنھا من تحقيق الرسالة المناطة بھا في تربية النشء وتحقيق مردود تربوي إيجابي 

  
والمردود التربوي للمدرسة الجزائرية موضوع بحاجة إلى مزيد من التشخيص العلمي       

ا;ساليب ا دارية الروتينية ،  والمتابعة التقويمية التي تتأسس منه ، فليس من الممكن إعتماد
إما في التشخيص أوالمتابعة والعJج ، كما أنه بات يقينا بأن التغير نحو ا;حسن f تكفي فيه 

  .ا دارة المدرسية 
وما يمكن ترجيحه أنه f غدا لمدرسة f وظيفية بمعنى أنھا عاجزة عن التفاعل مع       

ي المدرسة ماھو كفيل بتخريج جيل من متغيرات الداخل والخارج ، ويجب أن نضع ف
الجزائريين قادر على ا ستجابة لجزائر الغد وحل مشاكلھا ، وھذا يتطلب إستقراء معطيات 

  .وإحتماfت المستقبل ويتعين على المجتمع أن يمنح ا;ولوية الفعلية للمنظومة التربوية 
  

من أجل تحسين المردود  كما أن البحث عن أساليب التغيير في المنظومة التربوية      
التربوي وتكوين المواطن الصالح ، ليست عملية إعتباطية سھلة ، وإنما ھي دراسة معمقة 
للمناھج والبرامج وما لدى الغير من تجارب وإنجازات ملحة تقتضيھا علينا طبيعة ھذا العصر 

.  
  

ھدف في جوھرھا وفي ا;خير نقول إن إدارة المؤسسة التربوي مھنة جليلة ونبيلة تست      
تنظيم ا;عمال وتحسين العJقات وتوطيدھا بين ا دارة ومختلف ا;طراف من جھة ، وبين 

  .الجماعة التربوية نفسھا من جھة أخرى لتحقيق مردود تربوي جيد وخدمة التJميذ f غير 
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  . 1983  -القاھرة
ا دارة العصرية لرأس المال  –إدارة الموارد البشرية  –أحمد سيد مصطفى  - 15

  .2004 –القاھرة  –الناشر المؤلف   –الفكري 
  . 2005-ا سكندرية  –الدار الجامعية  – أدارة الموارد البشرية – أحمد ماھر - 16
إدارة المنظمات ا)جتماعية وتقويم  –أحمد مصطفى خاطر ومحمد بھجت كشك  - 17

  . 1999 –ا سكندرية  –المكتب الجامعي الحديث  – مشروعات الرعاية
أوراق عربية   ( ا*دارة التعليمية في الوطن العربي   –إبراھيم عصمت مطاوع  - 18

  .  2003 –القاھرة  –دار الفكر للطباعة والنشر   )وعالمية
مھنة التعليم وأدوار المعلم في  – ابراھيم حامد ا;سطل وفريال يونس الخالدي - 19

  .2005 –ا مارات  –دار الكتاب الجامعي  –مدرسة المستقبل 
        2000-الكويت –دار الكتاب الحديث  – مناھج البحث التربوي –بشير صالح الرشيدي  - 20

- الجزائر  –دار الھدى للطباعة    والنشر   – منھجية العلوم ا*جتماعية –بلقاسم سJطنية وحسان الجيJلي   - 21
2004       

      مدخل ودراسة قضايا  – علم ا*جتماع التربوي –بلقاسم سJطنية وعلي بوعناقة  - 22
  .دت –عين مليلة  –دار الھدى للطباعة والنشر  –المفاھيم 

 أسس ا*دارة التربوية والمدرسية وا*شراف التربوي –تيسير الدويك وآخرون  - 23
  .1998 –عمان  –دار الفكر العربي  - 2ط  -

المھارات (مدرس القرن الحادي و العشرين الفعال  –جابر عبد الحميد جابر  - 24
  .2000 –القاھرة  –دار الفكر العربي -)والتنمية المھنية 

 ىإدارة المنظمات ا)جتماعية رؤ –وأبو الحسن عبد الموجود  سيد ضجابر عو - 25
 . 2005-المكتب الجامعي الحديث  -لnص<ح والتطور
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عويدات  - ترجمة ميشال أبي فاضل – التوجيه التربوي والمھني –جان دريقيون  - 26
  .بيروت -للنشر والطباعة

حمد عبد المتعال وعبد ترجمة محمد سيد أ –إدارة الموارد البشرية  –جاري ديسلر  - 27
  .2003 –الرياض  –دار المريخ للنشر  –المحسن جودة 

مدخل إتخاذ القرارات وبناء المھارات ا*دارية (إدارة ا9عمال  –جJل ابراھيم العبد  - 28
  .2003 –ا سكندرية  –دار الجامعة الجديدة  – )والمديرين 

 -بوزريعة -للطباعة والنشر دار ھومة – مبادئ ا*دارة - جمال الدين لعويسات - 29
2005.  

 امفاھيمھا النظرية وتطبيقاتھ - ا*دارة المدرسية الحديثة –جودت عزت عطوي  - 30
  . 2004-ا;ردن   –دار الثقافة للنشر والتوزيع  - العملية

 مفاھيمه وأدواته وطرقه ا*حصائية -أساليب البحث العلمي  –جودت عزت عطوي  - 31
 .2000 – عمان –الدار العلمية  –

عالم الكتب  – إدارة المؤسسات التربوية -حافظ فرج أحمد ومحمد صبري حافظ  - 32
  .2003 –القاھرة  –للنشر 

عالم الكتب  – 2ط– الصحة النفسية والع<ج النفسي –حامد عبد السJم زھران - 33
  .1978 –القاھرة 

–مؤسسة شباب الجامعة  -علم اجتماع ا*دارةدراسة في  –ا*دارة والمجتمع  -حسين عبد الحميد أحمد رشوان  -34
  . 2006 -ا سكندرية

 )دراسة في اجتماع التربية ( التربية والمجتمع  –حسين عبد الحميد أحمد رشوان  - 35
  .2005- ا سكندرية  –مؤسسة شباب الجامعة 

 - العلم والتعليم والمعلم من منظور علم ا*جتماع –حسين عبد الحميد أحمد رشوان  - 36
  .2006 –ا سكندرية  –ؤسسة شباب الجامعة م

 –مؤسسة شباب الجامعة  – علم اجتماع التنظيم –حسين عبد الحميد أحمد رشوان - 37
  .2004 -ا سكندرية

-عمان  –الحامد للنشر والتوزيع  – إدارة المنظمات منظور كلي –حسين حريم  - 38
2003.  

 -ا;ردن –دي للنشر والتوزيع دار الكن, 2ط – إدارة الصفوف –حسن عمر منسي  - 39
2000.    

 –عمان  –دار مجدfوي  – طرق وأدوات جمع المعلومات والبيانات عن المجتمع المحلي –حسين محمد حسنين  -40
2002.  

  .2001 -عمان-دار المناھج للنشر والتوزيع – العلم والعمل –إدارة التنمية  - حلمي شحادة محمد يوسف -41
   2004- قالمه -مديرية النشر لجامعة قالمه – دارة الموارد البشريةأ –حمداوي وسيلة  -42
  .  2000 –عمان  –دار الفكر للنشر والطباعة  – مدخل إلى الخدمة ا)جتماعية –خليل المعايطة وآخرون  -43
  .1999 -الجزائر-ار رحابد – تقنيات التدريس –خير الدين ھني   44

                          -ترجمة محمد عيسى برھوم - تنمية والتحديثعلم إجتماع ال –ديفيد ھاريسون   - 45
  .1998 –عمان  –صفاء للنشر والتوزيع دار  
     البحث النوعي والبحث الكمي –البحث العلمي  –ذوقان عبيدات وسھيلة أبو السميد  - 46

  .2002-دار الفكر للطباعة والنشر 
 -3ط – ث في العلوم النفسية والتربويةمناھج البح –رجاء محمود أبوعJم  -  47

  .  2001- مصر  –دارالنشر للجامعات 
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 –المكتبة الجامعية  – إدارة وتنمية المؤسسات ا)جتماعية –رشاد احمد عبد اللطيف  - 48
  .2000 –ا سكندرية 

دار المعرفة   - التنشئة ا*جتماعية و التأخر الدراسي  –رشاد صالح دمنھوري  - 49
  .2006 -  سكندريةا –الجامعية 

 –قصر الكتاب   - 2ط  – التسيير البيداغوجي في مؤسسات التعليم –رشيد أورلسان  - 50
   .2000 –البليدة 

 . 2000-المسيلة  - مطبعة ھدمة –مدخل للخدمة ا)جتماعية  –رشيد زرواتي  - 51
فاء دار الو – ماھيته ومبرراته وأسسه –التخطيط التربوي  –رمزي أحمد عبد الحي  - 52

  .2006 –ا سكندرية  –لدنيا الطباعة والنشر 
  .2004 -عمان –دار وائل للنشر  – دراسات في ا*دارة التربوية –رياض ستراك  - 53
 –دار المعرفة الجامعية  – ا*دارة في المؤسسات ا*جتماعية –سامية محمد فھمي  - 54

  .1996 –ا سكندرية 
دار المسيرة للنشر  -2ط   – ربية وعلم النفسالقياس والتقويم في الت –سامي ملحم  - 55

  .2002 –ا;ردن  –والتوزيع والطباعة 
دار المسيرة للنشر والتوزيع  – مناھج البحث في التربية وعلم النفس –سامي ملحم  - 56
 .2000 –عمان  –

المكتبة الجامية  – الخدمة ا)جتماعية في المجال الدراسي –سحر فتحي مبروك  - 57
 2000  -اfسكندرية

  1982 –القاھرة  –عالم الكتب  – المدخل إلى علوم التربية –سعيد إسماعيل علي  - 58
دار الوفاء  -قراءة إجتماعية ثقافية –التربية والمدرسة والمعلم  –سJمة الخميسي  - 59

  .2000- ا سكندرية  –لدنيا الطباعة والنشر 
دار النھضة – ية والتجريبيةأسسه النظر –علم النفس التربوي  –سيد خير هللا  - 60

  . 1978 –بيروت  –العربية 
- القاھرة  –دار قباء للنشر والتوزيع  – التعليم وتحديث المجتمع –شبل بدران  - 61

2000.  
دار المعرفة  -2ط – علم إجتماع التربية المعاصر –شبل بدران وحسن البيJوي  - 62

  .2003 –ا سكندرية  –الجامعية 
دار المسيرة للنشر  -2ط – علم النفس التربوي –أبو جادو صالح محمد علي  - 63

  2000 -عمان –والتوزيع 
عنابة  –دار العلوم للنشر والتوزيع  – علم ا*جتماع التربوي –صJح الدين شروخ  - 64

-2004.  
 – ا*دارة المدرسية في ضوء الفكر ا*داري المعاصر –صJح عبد الحميد مصطفى  - 65

  .2002-الرياض  –دار المريخ للنشر 
 -عناصرھا وأسسھا وتطبيقاتھا – المناھج الدراسية –صJح عبد الحميد مصطفى  - 66

  .2000 - الرياض -للنشر المريخدار 
دار الفكر  – أساسيات ا*دارة التعليمية ومفاھيمھا –طارق عبد الحميد البدري  - 67

 .2005 –عمان  –للطباعة والنشروالتوزيع  
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في تنمية القيادة  –ا*تجاھات الحديثة لnدارة المدرسية  –البدري طارق عبد الحميد  - 68
  .2005-عمان –دار الثقافة للنشر والتوزيع  – التدريسية

دار الوفاء لدنيا  – بحوث ودراسات –منھج البحث المقارن  –عبد الجواد بكر  - 69
 .2002 –ا سكندرية  –الطباعة والنشر 

ا دارة  – لعينات وتطبيقاتھا في البحوث ا*جتماعيةا –عبد الرزاق أمين أبو شعر  - 70
 . 1997-الرياض  –العامة للبحوث 

سيكولوجية ا*دارة مع دراسة ميدانية عن   - عبد الرحمان محمد العيسوي  - 71
  .1999-ا سكندرية -الدار الجامعية – المشك<ت ا*دارية وسبل ع<جھا

 -البعد التخطيطي والتنظيمي المعاصر –ا*دارة المدرسية  –عبد الصمد ا;غبري  - 72
 . 2000 –بيروت  –دار النھضة للطباعة والنشر 

الدار  – أساسيات تنظيم وإدارة ا9عمال –عبد الغفار حنفي وعبد السJم أبو قحف  - 73
  . 2004 –ا سكندرية  - الجامعية

 –القاھرة  –دار الفكر العربي  – إدارة التربية في عالم متغير –عبد الغني عبود  - 74
1998.  

 –دار المعرفة الجامعية – علم اجتماع المدرسة –عبد هللا مجمد عبد الرحمان  - 74
  . 2001-ا سكندرية 

 –مناھج وطرق البحث ا*جتماعي  -عبد هللا محمد عبد الرحمان ومحمد علي البدوي- 75
 .2002- ا سكندرية  –دار المعرفة الجامعية 

المكتب الجامعي  – دراسات في التنمية ا*جتماعية –ن روخعبد الھادي الجوھري وآ- 76
 2001 –ا سكندرية  -الحديث

المدخل إلى المناھج  –عبد الھادي أحمد الجوھري وعلي عبد الرزاق ابراھيم - 76
  .2002 –ا سكندرية  –المكتب الجامعي الحديث  –وتصميم البحوث ا*جتماعية 

   1999-القاھرة  –دار الفكر العربي  -درسةالوظيفة ا)جتماعية للم–عدلي سليمان - 77
بنيوية  –علم ا*جتماع المدرسي    - وعلي جاسم الشھاب  –علي أسعد وطفة - 78

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر   - الظاھرة المدرسية ووظيفتھا ا*جتماعية
  . 2004- لبنان .والتوزيع 

لغته ومداخله  –جتماعي البحث العلمي ا* –علي عبد الرزاق جلبي وأخرون  - 79
 .2003-ا سكندرية  –دار المعرفة الجامعية  – ومناھجه وطرائقه

دار غريب للطباعة  – ا*دارة با9ھداف عن طريق المدير المتفوق –علي السلمي  - 80
  .  1999 –القاھرة  –والنشر 

 .2005 –القاھرة  –دار غريب للطباعة والنشر  – رحلتي مع ا*دارة –علي السلمي  - 81
 –دار الفكر العربي  – علم إجتماع التربية المعاصر –علي السيد محمد الشخيبي  - 82

 .2002-مصر 
 –مكتبة ا شعاع الفنية  – علم ا*جتماع التربوي –علي شتا و فادية عمر الجوfني  - 83

  1997 –ا سكندرية 
–باعة والنشر دار المھندس للط – التعليم تخطيطه وإقتصادياته -علي صالح جوھر - 84

  .2004 -مصر
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دار  – بعد استراتيجي  –إدارة الموارد البشرية المعاصرة  –عمر وصفي عقيلي  - 85
  . 2005 –ا;ردن  –وائل للنشر 

- القاھرة  –دار قباء للطباعة والنشر  – التخطيط التعليمي –فاروق شوقي البوھي  - 86
2001.  

دار الوفاء لدنيا الطباعة  – ف والتدريسعلم ا*جتماع بين التألي –فايز مراد دندش  - 87
  .2000 –ا سكندرية  –والنشر 

 -ا سكندرية–مركز ا سكندرية للكتاب  –مشكلة التخطيط  –فؤاد بسيوني متولي   - 88
1998.   

 – أساليب البحث العلمي في العلوم ا*جتماعية وا*نسانية –فوزي غرايبة وأخرون  - 89
 .2002 - عمان – دار وائل للنشر والتوزيع - 2ط

 –دار الكتاب الحديث  – القياس والتقويم في التربية والتعليم –قاسم علي الصراف  - 90
 .2001-القاھرة 

مشك<ت التنظيم في المؤسسات  –علم ا)جتماع ا*داري  –قباري محمد إسماعيل   - 91
  . 1981 –ا سكندرية  –دار المعارف للنشر  – ةالبيروقراطي

علم ا)جتماع الصناعي ومشك<ت ا*دارة والتنمية  –إسماعيل قباري محمد  - 92
  .1980 –ا سكندرية  – فدارالمعار – ا)قتصادية

دار الكندي للنشر والتوزيع  – السلوك ا*داري وخلفياته ا)جتماعية –قيس ألنوري  - 93
  . 1999 –ا;ردن  –

عالم الكتب   - 2 ط – اتجاھات حديثة في المناھج وطرق التدريس –كوثر كوجك  - 94
  .2001 - القاھرة -للنشر

 .1994 -سوريا - منشورات جامعة دمشق - 3ط -  ا*دارة المركزية –لوسيا حجازي  - 95
 2المجلد  – التقويم والقياس في التربية وعلم النفس –مجدي عبد الكريم حبيب  - 96

  .2000 –القاھرة  –مكتبة النھضة المصرية 
عالم الكتب للنشر  -  2ط – ھج التربوي وتحديات العصرالمن –مجدي عزيز إبراھيم  - 97

 .2001 - القاھرة  –والتوزيع 
 في ضوء –ا*تجاھات الحديثة في تخطيط المناھج الدراسية  –محمود أحمد شوق  - 98

  1998.القاھرة   -دار الفكر العربي -التوجيھات ا*س<مية
- عمان  –المسيرة للنشر  دار – مبادئ ا*دارة المدرسية –محمد حسن العمايرة  - 99

1999.  
 سايكولوجية ا*دارة التعليمية والمدرسة وآفاق التطوير العام –محمد جاسم محمد  -100

  . 2004 –عمان  –مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  –
دار  -إدارة الصف المدرسي –محمود عبد الرزاق شفشق وھدى محمود الناشف  -101

 .2000 –القاھرة  –الفكر العربي 
 –دار المعرفة الجامعية  – تقنيات ومناھج البحث العلمي –محمد سليمان المشوخي  -102

  .2002-ا سكندرية 
ا سكندرية  –دار المعرفة الجامعية  – التقويم التربوي –محمود عبد الحليم منسي  -103

– 1997.  
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دار  -2ط – ا*دارة الصفية والمدرسة المنفردة –محمد عبد الرحيم عدس  -104
  .1999 –عمان –مجدfوي للنشر 

 – مناھج البحث في العلوم التربوية والنفسية –محمد عبد الظاھر الطيب وأخرون  -105
  .1997 –ا سكندرية  –دار المعرفة الجامعية 

 –دار الشروق للنشر  – ا*دارة المدرسية الحديثة  - محمد عبد القادر عابدين  -106
  . 2001 - عمان
 القواعد والمراحل والتطبيقات –منھجية البحث العلمي  –يدات وأخرون محمد عب -107

  .1999 –عمان  –دار وائل للنشر  - 2ط –
  .2000 –القاھرة  –دار الفكر العربي  – ا*دارة المدرسية –محمد حسنين العجمي  -108
-القاھرة  -دار الفكر العربي – روح التربية والتعليم –محمد عطية ا براشي  -109

1993.   
 -2ط -)الوظائف  –العمليات  –النظريات ( مبادئ ا*دارة  –محمد قاسم القريوتي  -110

 . 2004 –عمان  –دار وائل للنشر والتوزيع 
 –دار المعرفة الجامعية  – المدخل إلى مناھج البحث العلمي –محمد محمد قاسم  -111

  .2003 –ا سكندرية 
مطبعة قرفي  - كتاب الرواسي – لتقويم التربويقراءة في ا –محمد مقداد وآخرون  -112

  .1999- باتنة  -
  .2001 –القاھرة –عالم الكتب للنشر  – أصول التربية –محمد منير مرسي  -113
الدار  – القياس والتقويم في التربية وعلم النفس –رون خمروان أبو حويج وآ -114

   .2001 - عمان –العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع 
 التنشئة ا*جتماعية والسلوك ا*نحرافي لتلميذ المدرسة الثانوية –مصباح عامر  -115

  .الجزائر -دار ا;مة للطباعة والنشر والتوزيع –
ا*طار العام لدراسة (ا*دارة العامة  –مصطفى أبوزيد فھمي وحسين عثمان  -116

دار  -)العملية ا*دارية –م فن الحكم وا*دارة في السياسة وا*س< –ا*دارة العامة 
  .2003 –ا سكندرية  –الجامعة الجديدة 

مراجعة  – قراءات معاصرة في نظرية علم ا*جتماع –مصطفى خلف عبد الجواد  -117
  - 2002 -القاھرة –مطبوعات مركز البحوث والدراسات ا جتماعية  –محمد الجوھري 

الدار  – ي المنظمات المعاصرةالتنظيم ا*داري ف –مصطفى  محمود أبو بكر  -118
  .2002 –اfسكنرية  –الجامعية 

  2003 –ا;ردن  -دار صفاء للنشر والتوزيع  -إدارة ا9فراد - مھدي حسن زويلف -119
 -سلسلة الرواسي -قراءات في المناھج التربوية -موfي إدريس شابرك وآخرون -120

 .1995 -باتنة - مطبعة عمار قرفي
 – نطق التحفيز المختلفة وع<قتھا بالتحصيل المدرسي –محمد موfي بودخيلي  -121

  .2004 –الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعية 
ط  – مبادئ القياس والتقويم في التربية –نادر فھمي الزيود وھشام عامر عليان  -122

  .1998 –ا;ردن  –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  -2
قياس والتقويم التربوي وإستخدامه في مجال التدريس ال –نبيل عبد الھادي  -123

  .2001 –ا;ردن  –دار وائل للنشر     - الصفي
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ترجمة محمود  – 8ط–وتطورھا  نظرية علم ا*جتماع طبيعتھا –نيقوf تيماشيف -124
 .1983 –القاھرة  –دار المعارف  –مراجعة محمد عاطف غيث  –عودة 
دار وائل  –*دارة التربوية والسلوك ألمنظمي ا - ھاني عبد الرحمن صالح الطويل -125
 . د ت  -ا;ردن -للنشر
دار وائل  – ا*دارة التعليمية مفاھيم وأفاق –ھاني عبد الرحمان صالح الطويل  -126

  .1999 –ا;ردن  –للطباعة 
 -الخدمة ا)جتماعية يإدارة وتنظيم المؤسسات ا)جتماعية ف –ھناء حافظ بدوي  -127

  .د ت  –اfزاريطة -رفة الجامعيةدار المع
عويدات  - 2ط –ترجمة فؤاد شاھين  – علم النفس المدرسي –ھوغيت كاغJر  -128

  1999 –بيروت  -للنشر والطباعة
فن إدارة الت<ميذ دون [ مدرسة الجودة –إدارة المدرسة الحديثة  -وليام جاسر -129
  .2000 - القاھرة -ت الثقافيةالدار الدولية لnستثمارا -ترجمة فايزة حكيم] إكراه
دار   - مدخل في علم النفس التربوي  -حسن صالح الداھري - وھيب مجيد الكبسي -130

  .د ت  - عمان   -الكندي للنشر والتوزيع 
 – مناھج وأساليب البحث العلمي –يحي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم  -131

 .2000 –ا;ردن  –دار الصفاء  –النظرية والتطبيق 
دار  – ا*رشاد النفسي والتوجيه التربوي –يوسف مصطفى القاضي وأخرون  -132

   -2002 –الرياض  –المريخ للنشر 
  - دار المريخ  -ا*رشاد النفسي والتربوي  -يوسف مصطف القاضي وآخرون -133

 .1981 –الرياض 
 
    المجـــــ<ت والجرائد والملتقيات  -  ثالثا

  
 –مجلة العلوم ا نسانية  – أسباب الفشل الدراسي من وجھة نظر ا9ساتذة –محمد الصالح  طواضالعايب رابح وأبو -134

  1999 – 10العدد –قسنطينة  - جامعة منتوري
مجلة ھمزة  – بيداغوجية ا9ھداف في تدريس اللغة العربية –بلحسن عبد الغفار الوالي والفارابي عبد اللطيف   -135

  1991-خاصعدد  –مديرية التكوين  –الوصل 
التربوي في الجزائر وباقي الدول العربية  ملتقى العولمة والنظام التربوي – التربية وتحدي العولمة –حسان الجيJلي  -136

 .2004ديسمبر –بسكرة   -
مجلة  –اجتماعية  –من وجھة نظر نفسية  –أساليب وطرق التعامل مع الجماعات المدرسية  –جابر نصر الدين  -137

  2001نوفمبر   -01العدد –نسانية العلوم ا 

المناھج التربوية العربية بين متطلبات التطوير ومتطلبات  –دبلة عبد العالي وأخرون  -138
  .مرجع سبق ذكره -...ملتقى العولمة و – التغير
ملتقى  – آفاق تطوير المناھج التربوية في ظل تحديات العولمة –زين الدين ضياف  -139

  .ع سبق ذكرهمرج - ...العولمة و
العدد   -مجلة العلوم ا نسانية  – الع<قات ا*نسانية في المؤسسة –سJطنية بلقاسم  -140
  .بسكرة -2003ديسمبر  - 05

العدد  –سلسلة المصادر التعليمية  – الوسائل التعليمية والمنھج –عبد الحافظ سJمة  -141
  .2000 –عمان –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  - 09
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ملتقى العولمة والنظام التربوي في الجزائر  – ماھية العولمة والمدرسة كمؤسسة إجتماعية –عبد الوافي بوسنة  -142
 .2004ديسمبر–بسكرة   - وباقي الدول العربية 

المنظومة التربوية في الجزائر من منطق التعلم إلى  –فرحاتي عمر وأحمد فريجة  -143
  .2004ديسمبر  –م التربوي الجزائري وباقي الدول العربية العولمة والنظا – منطق التكوين

  .07ص-2002- )647(العدد  –جريدة الشروق اليومي  – المنظومة التربوية بين ا9ھداف والعوائق –لقديم العيد  -144
 - 11لعددا –مديرية التكوين والتربية خارج المدرسة  –مجلة ھمزة وصل  – ا*داريـات –محمد الرشيد بن السقني  -145

1996.  
سبتمبر -قسنطينة  -02العدد  –مجلة الباحث ا جتماعي  -ع<قة التعليم بالتنمية في المجتمع -نور الدين بن الشيخ -146

1999.  
 -...ملتقى العولمة و – "بين التكيف أو الرفض" النظام التربوي في ظل تحديات العولمة  –نورالدين تاوريريت  -147

 .مرجع سبق ذكره

  
 وثائق ومطبــــــوعات غير منشورة –ا رابع

  
مديرية التقويم  -المبادئ المنظمة لمشروع المؤسسة –وزارة التربية الوطنية   -148

  .2006 –والتوجيه وا تصال 
  .2006-المفتشية العامة  – مشروع المصلحة المرفقي –وزارة التربية الوطنية    -149

  الرسائل وا9طروحات  -  خامسا
  

قسم علم  –مذكرة ماجستير  -انعكاسات الفقر على التسرب المدرسي –مد فريجة أح  -150
  2003 –بسكرة جامعة  –اfجتماع 

قسم علم  -مذكرة ماجستير – واقع المنظومة التربوية الجزائرية –أحJم مرابط  -151
 .2006 -بسكرةجامعة  –ا جتماع 

لمردود التربوي للمدرسة منظومة التشريع المدرسي وا –الطاھر ابراھيمي  -152
قسنطينة جامعة  –قسم علم ا جتماع  –أطروحة دكتوراه في علم إجتماع التنمية  – الجزائرية

– 2004.  
قسم  - مذكرة ماجستير – العائد التنموي لمؤسسات التكوين المھني –صباح غربي  -153

   .2004 –جامعة بسكرة  –علم ا جتماع 
  جتماعية للتلميذ في جماعة القسم وعJقتــھاالمكانة ا  –ناصر ميزاب  -154

   –جامعة الجزائر  –معھد علم النفس وعلوم التربية  -مذكرة ماجستير –بالتحصيل الدراسي  
1988.  

  
  المراجع باللــــغة ا9جنبية – سادسا

  
155 -ALI  BOULAHHCEN – SOCIOLOGIE DE LE’DUCATION- AFRIQUE 
ORIENT – MAROC-2002.  
156-   COLETTE LATERASSE – DU RAPPORT AU SAVOIR A L’ECOLE 
ET A’L’UNIVERSITE’  L’HARMATTAN – FRANCE – 2002-P43.                  
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157 - G-UGENHEIM-DICTIONNAIRE  – FONDAMENTAL-  LIBRAIRIE  
PARIS-1958.                 
158-- SILKE ZIMMERMANN – MARTYN BACK - LE ROBERT - SEJER 
PARIS- 2005. 

 

  
  مواقع ا9نترنيت  -  سابعا

 
 فقط من الفتيات حاص<ت على التعليم الثانوي% 7-الشيخ القرضاوي - 159

ne.netali-http://www.islamon   
  –– التحصيل الدراسي......قضية مدرسة وبيت ومجتمع  –بسماء أدم  - 160

 www. Balagh.com./youth/8 eroo 351.htm. http//  
بطالة وممارسات خارجة <<المتسربون من المدارس - سعيد آل عيد ونجJء الدوسري - 161

 .http// www.suhuf.net.sa /1999ja2/dec/10/thl.htm >>عن النص
   -!؟...التسرب المدرسي - عبد الحميد سليمان - 162

admin@+hawra.com - mailto–  
سوء تغذية  -أمراض - تشغيل -تسرب مدرسي-أطفال الجزائر–عبد المالك حداد  - 163

  htm-news/60/165-org/nba-http://www.annabaa -مؤجلة وأح<م 
– المدرسة والتحديات الجديدة –غوثي بن ملحة وعزالدين جJوجي  - 164

http://www.wgelfa-gov.dz       
   

 // : http ما مسبباته وما الحل ؟ – التسرب المدرسي والھروب من المدرسة –غرام  - 165
tarwot – info / montada / show + hread – php ? t = 24979.    

– النظريات الحديثة في ا*دارة المدرسية –محمد عوض الترتوري -166
www.moltaqa.8m.net/edara.htm:http://   

 - ؟ما مسبباته وما الحل  – التسرب المدرسي والھروب من المدرسة –ملكة الحزن  -167
  .مرجع سابق

  
 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                 ا�
	� ا�ــ�ا��
 ��� ا���دود  وا�دارة ا���ر�� ��ود ا����

  ا��ــ���ي

 353

RS;�
 ا
 

�رة -���ن ا�دار ��  إ��/� .إ�
�رة -���ن ا@��YDة   إ��/� .إ�
�رة -���ن ا���#�Y   إ��/� .إ�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

    

    

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
  –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

  كلية ا>داب و العلوم ا#نسانية و ا�جتماعية    
  تماع قسم علم ا�ج
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  إستبيان اإلداريينإستمارة 

 ا�دارة ا���ر��
وا���دود ا�����ي 
 �!� �(��ر� ا�"

�ت ���ي  - �!�"� درا� #��ا!�
 ����- 

 
  في علم إجتماع التربية شھادة الماجستيرمذكرة مقدمة لنيل 

  
  
  
  
                                                                                                                    :   إعداد الطالبة  

                                                                                                         :إشراف
                                   غربية سمراء                                                         -
                                                                                                    سالطنية بلقاسم/ د.أ -

  :مالحظة 
  .بيانات ھذه ا�ستمارة � تستخدم إ� في أغراض البحث العلمي - 

، و نشكر لكم ) نرجو منكم ا�جابة بكل دقة و موضوعية ( بة المناسبة في ا�جا) ×(يمكنكم وضع ع!مة 
  .تعاونكم

 2007- 2006: السنة الجامعية
 

 
  :بيانات عامة

    )(  أنثى                     )(  ذكر:                     الجنس -1
   )(  معھد        )(   خريج جامعة    :طبيعة التكوين ا9كاديمي -2

  ....................أخرى تذكر           )(  دراسات عليا         )(  ھندس دولة م       
  سنة: ............. عدد سنوات العمل في الوظيفة -3
  

آ�Q  �0ـ� أن Dـ�Cc ا�دارة ا���ر�ـ� : أسئلة التسJاؤل ا9ول
  ,(L ا��ح	�� ا��را�.  �(��#�Y ؟

  
  f     نعم            ذوي المستوى التحصيلي الضعيف؟   تJميذھل تقوم ا دارة بالتكفل ومتابعة ال -4
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  ھل يتم عقد إجتماعات بغرض تبيين أھمية التحصيل الدراسي وكيفية ا رتقاء به؟                 -5
  أحيانا   دائما                               أبدا                                      
  ا دارة بإثراء المكتبة بالكتب المختلفة ؟ نعم                           f ھل تقوم  -6
  ضعيف   كبير             متوسط              ؟    بشكل على المكتبة تJميذ إقبال ال ترى أن ھل -7
  f           نعم                ؟ ھل ترى أن مستوى التJميذ المعرفي يتماشى ومرحلتھم الدراسية  -8
  f  نعم                     ؟         ا;وائل تJميذھل تقوم ا دارة بتحفيز ال -9

  :ھل يتم ذلك بك . إذا كان الجواب نعم
  منح جوائز -
  التشجيع الشفھي -
  تسجيل أسمائھم في لوحة شرف -
  التھنئة المسجلة بخطاب شكرللتلميذ -

  الخاصة لكل تلميذ لمعرفة أحواله ا جتماعية والصحية ؟ نعم                   fھل تستعملون البطاقات  -10
   ؟ ھل تعمل ا دارة على توفير الكتاب المدرسي في وقته المناسب  -11

  نعم                                            f                                  أحيانا 
  للتJميذ القاطنين في مناطق بعيدة بالبقاء في المدرسة  ؟ھل تسمح ا دارة  -12

  f                                   أحيانا                        نعم                       
  

آــ�Q  �0� أن �CcD ا��ــ��ــ�ت  : اؤل الرابع ــأسئلة التس �
  دا�ــ�  ا�دارة ا���ر�ــا�!$�!� ــ� ,(Lــ
 .�دود ا��ــ���ي ؟ــا��

13-  f          ھل يناقش المدير معك التعليمات الرسمية ويشرحھا  ؟  نعم   
  أحيانا  

  ھل تشارك في توزيع المنھج خJل مدار العام الدراسي ؟  -14
            f         أحيانا     نعم  
  
 
  

  ء التJميذ  ؟ ھل يقوم المدير بزيارات صفية لمJحظة ودعم أدا -15
  أحيانا         دائما                       أبدا     
  ھل يرغب المدير في التطوير والتجديد ويشجعك على ذلك ؟ -16

 f              أحيانا                 نعم  
  ھل يوزع عليك المھام بشكل يتناسب وقدراتك ؟    -17

  أحيانا               f          نعم                   
  ھل ھذا ينمي لديك  الشعور بالوfء لمدرستك ؟      -

            f                 أحيانا                نعم  
18 -          f                  أحيانا     ھل يھتم المدير بمشاكلك وإحتياجاتك ؟     نعم  
  أحيانا            دون وساطة ؟      نعم                  f         ھل تستطيع ا تصال به  - 19
20 -         f                  أحيانا                     ھل يفوض لكم جزءا من سلطاته ؟     نعم  
21 -        f                  أحيانا         يتعامل معك بكل ودية وبساطة ؟       نعم  

    
  ھل تدفعك ھذه المعاملة إلى المثابرة من أجل تقديم ا;حسن للمدرسة ؟   -22  

  f        نعم                  
  جدا          قليJ             أبدا ؟ التي تدرس فيھا  ةھل أنت راض عن مدير المدرس -23
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  نعم              f     لو كنت مسؤوf ھل تقوم بتغيير طريقة تسيير ا دارة ؟  -24
  

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
  –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

  كلية ا>داب و العلوم ا#نسانية و ا�جتماعية    
  قسم علم ا�جتماع 

  
  
  
  
  

  
  

  إستبيان األساتذةإستمارة 

 ا�دارة ا���ر��
وا���دود ا�����ي 
 �!� �(��ر� ا�"

- �!�"� �ت ���ي درا� #��ا!� 
 ����- 

 
  في علم إجتماع التربية شھادة الماجستيرمذكرة مقدمة لنيل 

  
  
  
                                                                                                                    :   إعداد الطالبة  

                                                                                                         :إشراف
غربية سمراء                                                                                          -
                                                                                                    سالطنية بلقاسم/ د.أ -

  :مالحظة 
  .بيانات ھذه ا�ستمارة � تستخدم إ� في أغراض البحث العلمي - 

، و نشكر لكم ) نرجو منكم ا�جابة بكل دقة و موضوعية ( في ا�جابة المناسبة ) ×(يمكنكم وضع ع!مة 
  .تعاونكم

 
 2007- 2006: السنة الجامعية

 



                                                                 ا�
	� ا�ــ�ا��
 ��� ا���دود  وا�دارة ا���ر�� ��ود ا����

  ا��ــ���ي

 357

  
  

#ــ� دور ا�دارة ا���ر�ــ� 5ــ. Dح3�ــO : سJJاؤل الثJJانيأسJJئلة الت
  �!� ؟.ا�!+/�ط دا�� ا���ر� ا�"

  
  ا;سلوب الديمقراطي في معالجة المشاكل ؟  تعتمد ا دارة تقد أنھل تع -01

  أحيانا                               f     نعم               
  أحيانا             f      نعم            ند حدوث مخالفة ؟  ھل تمارس ا دارة العقاب البدني ع -02
  )التوبيخ( الشفھي               الضربأي أنواع العقاب أكثر إفادة في رأيكم ؟   - -03
  حسم الدرجات                الحرمان من دخول ا متحان                      
  النقل إلى مدرسة أخرى   
  أحيانا            f نعم             ؟ يق العقاب بعد تطب) تلميذال( تJحظون تغير في تصرفات ھل  -04
  أيھما لھا ا;ثر في حدوث الفوضى على حد علمكم ؟ -05

  المعاملة غير الودية                            لمادية المحيطة  بالتلميذالظروف ا
 

  :ھو فھل السبب  -إذا كان الجواب ا;ول
 المقاعد غير المناسبة -
 موقع المدرسة في أماكن ضوضاء -
 الزجاج المكسور -
  ............................................أخرى تذكر -

  :فھل السبب ھو -إذا كان الجواب الثاني
  لتلميذا تصال الرسمي بين المعلم وا -
  عدم إحترام أرائھم -
  الرقابة المتشددة -
  ...............................................أخرى تذكر -

  أحيانا                        نعم               fمن السير بالممرات ؟  تJميذھل تمنع ا دارة ال -06
  انعم              f             أحيان  في القسم ؟ تJميذ ھل يقوم المدير بزيارات مفاجئة لYساتذة وال -07
  ضعيفة   كثيرة               متوسطة           ؟            تJميذ مارأيكم في غيابات ال  -08
09-             f                    ميذ عند غيابھم  ؟ نعمJأحيانا   ھل تعملون على دعوة أولياء الت  
  f            أحيانا         ھل تعاقب ا دارة ا;ستاذ غير المنضبط ؟   نعم       -10

  : إذا كان الجواب نعم فھل يتم ذلك  -
  بالتوبيخ وا نذار -
  خصم الراتب -
 
 
 
  

 أحيانا                نعم                    f    ؟  لتJميذھل يحضر الفريق ا داري قبل حضور ا -11
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�ت ــــآ�Q  �0� أن �CcD ا��:  اؤل الرابعــأسئلة التس ���
  دا��  ا�دارة ا���!��ر�� ,(L ــــا�!$

 .ا���دود ا�����ي ؟
12-  f          ھل يناقش المدير معك التعليمات الرسمية ويشرحھا  ؟  نعم   

  أحيانا  
  ھل تشارك في توزيع المنھج خJل مدار العام الدراسي ؟  -13

           f         أحيانا       نعم  
  ھل يقوم المدير بزيارات صفية لمJحظة ودعم أداء التJميذ  ؟  -14
  أحيانا         دائما                       أبدا     
  ھل يرغب المدير في التطوير والتجديد ويشجعك على ذلك ؟  -15

f              أحيانا                 نعم  
  راتك ؟   ھل يوزع عليك المھام بشكل يتناسب وقد -16

  أحيانا               f          نعم                   
  ھل ھذا ينمي لديك  الشعور بالوfء لمدرستك ؟       -
  f                          أحيانا                نعم  

  ھل يھتم المدير بمشاكلك وإحتياجاتك ؟          - 17
  f                  أحيانا                        نعم  

  ھل تستطيع ا تصال به دون وساطة ؟       - 18
               f                  أحيانا               نعم  
  ھل يفوض لكم جزءا من سلطاته ؟     - 19

                    f                  أحيانا                     نعم  
  يتعامل معك بكل ودية وبساطة ؟                  - 20

        f                  أحيانا                نعم  
  ھل تدفعك ھذه المعاملة إلى المثابرة من أجل تقديم ا;حسن للمدرسة ؟   -21    
         f              نعم  

  أبدا   جدا          قليJ            ؟ ا التي تدرس فيھ ةھل أنت راض عن مدير المدرس -22
23-  f              ھل تقوم بتغيير طريقة تسيير ا دارة ؟      نعم fلو كنت مسؤو  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                 ا�
	� ا�ــ�ا��
 ��� ا���دود  وا�دارة ا���ر�� ��ود ا����

  ا��ــ���ي

 359

  
  
  

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
  –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

  كلية ا>داب و العلوم ا#نسانية و ا�جتماعية    
  علم ا�جتماع قسم 

  
  
  
  

  
  

  إستبيان التالميذ إستمارة 

 ا�دارة ا���ر��
وا���دود ا�����ي 
 �!� �(��ر� ا�"

�ت ���ي  - �!�"� درا� #��ا!�
 ����- 

 
  في علم إجتماع التربية شھادة الماجستيرمذكرة مقدمة لنيل 

  
  
                                                                                                                    :   إعداد الطالبة  

                                                                                                         :إشراف
                                        غربية سمراء                                                   -
                                                                                                    سالطنية بلقاسم/ د.أ -

  :مالحظة 
  .بيانات ھذه ا�ستمارة � تستخدم إ� في أغراض البحث العلمي - 

، و نشكر لكم ) نرجو منكم ا�جابة بكل دقة و موضوعية ( ا�جابة المناسبة في ) ×(يمكنكم وضع ع!مة 
  .تعاونكم

 
 
 2007- 2006: السنة الجامعية
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� #ـ�ى #$ـ�ه� ا�دارة ا���ر�ـ� 5ـ. :   أسJئلة التسJاؤل الثالJث#
 Y�#��)�   ؟.O�/7D #ح��ى ا��'�ه\ ا��را��

  
  (   )أنثى ...(   ).....ذكر:    الجنس -01
  : .......................لشعبة ا -02
  أحيانا                f     نعم                    ؟ شعبتك  تتماشى وعتقد أن البرامج الدراسية ھل ت -03
  أحيانا                 f  نعم              ؟  ترى أن ھناك توافق بين المنھاج المدرسي ومستواك ھل  -04
  عند إلقاء الدرس ؟   يضاحوسائل ا  ا;ستاذ ستعمليھل  -05
  f                أحيانا                      نعم  

  ؟: إذا كان الجواب نعم فھل ھذه الوسائل 
  مرتبطة بموضوع الدرس -
 مكوأعمار اكممناسبة لمستو -
 تقلل الجھد  -
 تحسن ا;سلوب -
  ......................................................................أخرى        تذكر -

  أحيانا                 نعم                    f؟ بين الحين واzخر التدريس ةقيطر بتغيير يقوم ا;ستاذھل  -06
  :فھل ھذا حسب . إذا كان الجواب نعم      

  نوع الدرس -
 المطلوب   مستوىوجودكم دون ال  -
 غياب وسائل ا يضاح -
 .........................................................................تذكر .........خرىأ -

  ثناء الدراسة؟ھك أماھي الصعوبات التي تواج -07
  محتوى البرامج -
  قلة التطبيقات العملية -
  كثافة البرنامج الدراسي  -
  يام ا;سبوع ؟ ھل ھناك توزيع متناسب لحصص المادة الواحدة  على أ - 08

  نعم             f            أحيانا
  ھل يتضمن البرنامج حصتين متتاليتين تحتاجان إلى تركيز في ا نتباه ؟  - 09

  نعم           f            أحيانا  
  ھل يتخلل حصص اليوم الواحد مواد وأنشطة متنوعة يستعيد فيھا التلميذ نشاطه ؟ - 10

 f            أحيانا         نعم       
 
 
  

  ھل ترى أن المناھج وطرق التدريس المتبعة تعمل على تحسين نتائجك ؟    - 11
 نعم                 f                     أحيانا   
 ھل يعتمد ا;ستاذ  في إلقائه للمادة على الكتاب المدرسي المقرر فقط ؟  -12

  أحيانا        f       نعم         
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 #(VJ ا��را�
تھhhhدف الدراسhhhة إلhhhى تشhhhخيص ا دارة المدرسhhhية ، ومعرفhhhة مخلفاتھhhhا، وأثhhhر عJقتھhhhا        

  .بالمردود  التربوي 
ا دارة المدرسية ھي مشكلتنا في عالمنا العربي ودول العالم الثالث ، قد تكون ھناك      

صور في الموارد ، وقد تكون ھناك مشكلة سكانية ، ولكن مشكلة إقتصادية ، وقد يكون ھناك ق
لو كانت عندنا إدارة فاعلة ;مكننا التغلب على كل ھذه المشكJت وغيرھا ، وfستطعنا أن 
نرسم إستراتيجيات للتغلب على ما قد يواجھنا من مشكJت ، ومن كل ھذا تقوم المشكلة 

بدافع التحري العلمي ) بوي للمدرسة الثانويةا دارة المدرسية والمردود التر( المدروسة    
وا ستقصاء المجرد ;بعاد ا دارة المدرسية من جھة والمردود التربوي بوصفه الظاھرة 
المعتمدة من جھة أخرى ، وھكذا تم التصدي ميدانيا للموضوع في محاولة الكشف عن تأثير 

لتصور ا جرائي للمفاھيم ينھض ا دارة المدرسية على المردود التربوي ، إنطJقا من أن ا
من إعتباره كل ما يحقق رضا العاملين عن مدير مدرستھم وجودة العJقات ا نسانية داخل 
المدرسة ، ومن كونه يتجاوز مفھوم النتائج المدرسية ، إلى كيفية تطبيق البرامج وتحقيق 

سيولوجية للمفاھيم ا نضباط ، ولم يتم طرق الميدان بJ موقف نظري بل أن المعالجة السو
  .والقضايا المرتبطة بھا ، أكدت أن المدخل المناسب ھو الوظيفي الذي به تم التحليل والتفسير 

وإذا كان ھناك خلل في المردود التربوي ، فھو يرجع إلى ضعف مدخJته ، أو خلل في 
نشطة المناھج التعليمية بما تشمله من مواد ومقررات وطرق تدريس ، ووسائل تعليمية وأ

وتقويم وإشراف ونظام ، أو إنخفاض مستوى المعلم بإعتباره المسؤول عن العملية التعليمية 
  .في فصله كمسير للتعلم ومدبر لھا 

  -:وقد كان التساؤل الرئيسي للدراسة كمايلي 
-  L), ��CM��ه. وNــ�
 ا�دارة ا���ر�� 5. ا�#

 �!�  .؟ ا��ـ�دود ا�����ي �(��ر� ا�"
  :رج تحته جملة من التساؤfت الفرعية وھي والذي تند
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�  ��2 �
ر&�� ��U ا�
آ�/ ���D أن !�FT ا�دارة ا

��;��� ؟ �C
 .ا
را&� ا

ر&�� �� ! ��R ا�.I$�ط دا(�  ��
��دور ا�دارة ا
ر&� ا
�W.-�� ؟�
 .ا

ر&�� �� !R�$8 � �-ى  ��
ى �,�ه�� ا�دارة ا���
 .ا
�	�هJ ا
را&�� 
��;��� ؟

�D أن !�FT ا
1;:�ت ا�.,�.��  دا(�  آ�/  ���
ر&�� ��U ا
��دود ا
���-ي�
 .؟ ا�دارة ا

تربوية أن تعالج في المستوى ا;ول منھا -إن الدراسة إذن حاولت من خJل مقاربة سوسيو    
الموضوع ضمن وحدة تحليل إجتماعية شاملة ، واقفة على كل ما يتعلق با دارة المدرسية 

بوي من الجھة النظرية ، وجاء المستوى الثاني من الدراسة من الجھة والمردود التر
ا مبريقية حيث ارتبط بالميدان ، وبتقنيات بحثية مناسبة له ، فلقد تمت الدراسة في مدينة 
سيدي خالد وفي كل ثانوياتھا وانطJقا من عينة من ا داريين ، وا;ساتذة ، والتJميذ والتي 

  .فردا  213بلغت 
  
ونظرا لطبيعة الدراسة فقد فرضت علينا المنھج الوصفي الذي يعتبر ا;كثر مJءمة     

لموضوع دراستنا كونه أكثر المناھج مJءمة للواقع ا جتماعي كسبيل لفھم ظواھره 
  .واستخJص سماته 

وبما أن كل منھج يحتاج إلى أدوات لجمع بياناته ، وf يمكن تحت أي ظرف إنجاز     
من دون توفر أدوات مناسبة لطبيعة الموضوع ولنوع المنھج المفروض تطبيقه دراسة علمية 

في الدراسة ، وبالتالي تم إستخدام أداة ا ستمارة ، والمقابلة ، والمJحظة لجمع البيانات التي 
  .لم يتم الحصول عليھا من خJلھما

أكد من صدق وثبات ولقد تمت المعالجة ا حصائية ، بإستخدام معامل ا رتباط للت        
ا ستمارة  و تم إستخدام التكرار والنسب المئوية للمعالجة ا حصائية ، ومن ثم جاء التوصيف  
والتحليل والتفسير الذي أفرز على ا جابة عن تساؤfت الدراسة ، وتخريج بعض النتائج التي 

صيل الدراسي  وضحت كيفية تأثير ا دارة المدرسية على المردود التربوي من خJل التح
  .وتطبيق البرامج ، وفرض ا نضباط ، وواقع البعد ا نساني في مدارسنا الثانوية 

وعموما فإن ا دارة المدرسية تھتم بالتحصيل الدراسي من خJل متابعة الضعفاء بحصص 
الدعم وا ستدراك ، وعقد ا جتماعات لتبيين أھمية التحصيل والدعوة إلى تحسينه بكافة 

  .الطرق
في شأن ا نضباط فقد تبين أن لnدارة المدرسية ولطريقتھا في معالجة المشاكل  و

وا;مور والقضايا دورا في حفظ النظام من خJل المناقشة الديمقراطية وما ينجر عنھا ، كما 
أنھا تساھم في تطبيق المناھج ولكن ليس بالضرورة المطلوبة وھذا حسب إستجابات بعض 

  .المفحوصين 
 نساني مكانة ھامة وf بأس بھا في مدارسنا الثانوية ، وكل مدير في وللبعد ا

  .  مدرسته يركز على العJقات ا نسانية ، كما يركز على مردود المدرسة 
  :وقد جاءت أھم توصيات الدراسة كمايلي 
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o  العمل على تطوير وتحديث أساليب ا دارة التربوية والتخطيط التربوي
إيجاد عناصر ذات كفاءة عالية ومدربة للقيام بھذه وإدخال المعلوماتية ، و

  .المھمة
o  عب والمكتبة والعيادةJالعمل على إيجاد وتدعيم الملحقات المدرسية كالم

والمطعم  وتحسين ھياكل ا ستقبال في النظام النصف داخلي قصد تحسين 
لھا شروط إقامتھم وتوفير الراحة للتJميذ القاطنين بعيدا عن المدرسة ،  لما 

 .من تأثير على التحصيل الدراسي
o  تطوير المناھج الدراسية مما يؤدي إلى تجويد العملية التعليمية وخروجھا من

جمود قالب التعليم التقليدي المعتمد على التلقين ، إلى حيوية التعلم الناتج عن 
 .ا ستكشاف والبحث والتحليل

o  قات ا نسانية السليمة وخلق روح العملJالجماعي بين كافة أعضاء تنمية الع
 .المدرسة

o   التشجيع المستمر ، والقدرة على المدح والثناء والتقدير ;جل تغيير السلوك
و كتشاف التJميذ والعمل على تنمية روح الجد داخلھم ، وكامل أعضاء 

 .ھيئة التدريس
         

  
  

  

  
 


