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علينا بالوصول إلي هذه المرتبة التي كنا لنبلغها إال بفضله  الحمد لله الذي منا . 

والعزم علي مواصلة   ومدنا بالقوة  والثبات مد الله عزوجل الذي الهمنا الصبرالح
صلي الله   مشوارنا الدراسي يجد بنا أن نذكر في هذا المقام حديث رسولنا الكريم

الله " .وعمال بهذا لحديث عليه وسلم حيث قال: "من لم يشكر الناس لم يشكر 
في إعداد هذه المذكرة  الجزيل إلي كل من ساهم عن قريب أو بعيد  نتقدم بالشكر  

وكل  و األستاذة شرغال فيروز،  ، بولعشب زهير المشرف ونخص بالذكر األستاذ
كما ال ننسي كافة عمال إدارة كلية العلوم أساتذة ثانويات والية برج بوعريريج 

الجتماعية و باألخص عمال المكتبة و كافة الزمالء و األصدقاء.اإلنسانية و ا  



 اهداء 

منسوجة من   بخيوط  العطاء إلي من حاكت سعاتي  الي الينبوع الذي ال يمل
 .والدتي العزيزة   إلي  قلبها

 من أجل دفعي  والهناء الذي لم يخل بشئ  بالراحة  ال نعم  إلي من سعى وشقى
ي وصبر إلي والد  بحكمة  الحياة  ذي علمني أن ارتقي سلمال   إلي طريق النجاح

 العزيز

 تيوعائل  بذاكراهم فؤادي إلي اخواتي  ويلهج  من حبهم يجري في عروقي إلي

ا واإلبداع إلي من تكاتفن  الطريق معا نحو النجاح  إلي من سرنا سويا ونحن نشق
عاشور  بن   عزيزاتوأخواتي ال   يد بيد ونحن نقطف زهرة تعلمنا إلي صديقاتي

 .نسرين .قيرة صفاء .بارة صليحة

لي عبارات في العلم إلي من وأسمى واح   إلي من علموني حروفا من ذهب
لي إ  والنجاح  ومن فكرهم منار تنير لنا مسيرة العلم  من علمهم حروفا صاغو

كافة األساتذة الكرام بالخصوص األستاذة الكريمة والفاضلة شرغال فيروز التي 
 .لها كل الشكر والتقديرانت سند لنا في إعداد المذكرة ك

ي  
لات  اء مق   وف 

 



 اهداء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من اصطنع إليكم معروف فجازوه 
فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد شكرتم ، فإن 

 الشاكر يحب الشاكرين " . رواه الطبراني
الم على الحبيب المصطفى وآله ومن وفى ، الحمد بسم الله والصالة والس

 لتثمين هذه  لله الذي وهبني التوفيق والسداد والثبات و أعانني و وفقني
الخطوة في مسيرتي الدراسية ، إلى والدي ) رحمه الله( الذي لم يغادر 

وحده وغادر جزء مني معه في اليوم الذي رحل فيه ، إلى نبع الحنان التي 
طموحا دفعني نحو األمام ، إلى أخواتي وصديقاتي . ثم  زرعت في نفسي

اتقدم بجزيل الشكر ألستاذتي " شرغال فيروز ، مباركي ليلى " ، إلى 
صديقتي وأختي التي لم تنجبها أمي " مقالتي وفاء " التي ساندتني في 

 إتمام مذكراتنا

حة   لي 
ص

ارة   ب 



 ملخص الدراسة بالغة العربية                                                                     
 

ألساتذة على آداء ا  المهنية وأثره  بالضغوطهدفت دراستنا الموسومة بعنوان "عالقة البرتوكول الصحي 
الثانوي "الي معرفة البرتوكول الصحي المتبع في المؤسسات التعليمية والقوانين والقرارات المفروضة من 

 . وتأثيرها علي آداء األساتذة  الوزارة في ظل الجائحة
اد علي ذه الدراسة قمنا باالعتمودرستنا كانت علي عينة أساتذة ثانويات واليات برج بوعريريج ومن أجل ه

خطوات  بين والمالحظة في جمع البيانات ما االستمارةاألساتذة ،وتقنية  اختيارفي   العينة الحصصية
 .الكمي اإلحاطة بالموضوع من كل جوانبه  المنهج

توصلت نتائج الدراسة الي حقيقة مفادها أن البرتوكول الصحي المفروض من الوزارة أثر علي أداء 
جراءات ونظام تفويج واإل  ومهامه ،القرارات والقوانين التي تمثلت في تخفيض معدل االنتقال   ألساتذةا

 . وتأثر علي أداء األستاذ ومهامه وسط المؤسسة  االحترازية وتقليص في ساعات العمل كلها تشكل ضغوط



                                                           األجنبية  ملخص الدراسة بالغة
 

Our tagged study entitled "The relationship of the health 
protocol to occupational stress and its impact on the 
performance of secondary teachers" aimed to know the health 
protocol used in educational institutions and the laws and 
decisions imposed by the Ministry in light of the pandemic and 
its impact on teachers' performance. 
 
 

And our study was on a sample of high school teachers in the states of 
Bordj Bou Arreridj, and for this study, we relied on the quota sample in 
selecting teachers, and the form and observation technique in collecting 
data between the steps of the quantitative approach to cover the subject 
in all its aspects. 

The results of the study reached the fact that the health protocol imposed 
by the ministry affected the performance of the teachers and their tasks, 
the decisions and laws that were represented in reducing the transfer rate, 
the grouping system, the precautionary measures and the reduction in 
working hours, all of which constitute pressures and affect the 
performance of the professor and his tasks in the middle of the institution. 
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 مـقـــدمـــــة
 

 
 أ

والذي أثر علي جميع 19رهيب لكورونا أو مأطلق عليه بكوفيد  انتشصصصصارعاش العالم في اآلونة األخيرة     
مجاالت الحياة والمؤسصصصسصصصات ،والجزائر واحدة من الدول التي عاشصصصت تأثيرات هذه األزمة وأضصصصحى مشصصصكلة 

الحجر كباقي الدول األخرى ثم اللجوء إلي وضصصصصصع بروتوكول   نظام  صصصصصصحية ،واضصصصصصطرت الجزائر لوضصصصصصع
ق كل وتعلي وفرض الحجر المنزلي،  ية للحد من انتشصصصصصصصصصصاره مع غلق الحدودصصصصصصصصصصصحي التخاذ التدابير الوقائ

في الوسصصصصصصصصصصصصط التعليمي   األنشصصصصصصصصصصصصطة في كل المؤسصصصصصصصصصصصصسصصصصصصصصصصصصات ومنها المؤسصصصصصصصصصصصصسصصصصصصصصصصصصة تعليمية خوفا من تفقامه
وخصصصوصصصا   نرتبط بها إرتباطا وثيقا  وجماعات  أفراد  جزء ال يتجزأ من حياتنا بإعتبارنا  المؤسصصسصصة  .ألن

 . عنها  االستغناء  يعتبر وجودها ضروري في وقتنا الراهن وال يمكنفي مجال العمل ،و 
التعليمية لقد أسصصهمت في رسصصم إسصصصتراتيجيات لتحقيق توازن في األطراف الفاعلة في المجتمع  فالمؤسصصسصصة   

من أجل بناء قاعدة تنظيمية سصليمة ،وتعد المؤسصسة تعليمية ومنظمة   ،وهذا بفعل آداء الذي يقدمه األسصتاذ
كذللك تسمح و  تعمل علي نشأة وتطوير المجتمع والعناية بالتنشئة االجتماعية وبناء خبرات الفرد، تماعيةاج

بإنشصصصصصصصصاء مورد بشصصصصصصصصري مؤهل ،وخصصصصصصصصصوصصصصصصصصصا الهتمام بأقسصصصصصصصصام النهائية التي يجب الحرص علي تحصصصصصصصصصيلها 
 . ،وتخصيص عناية خاصة من طرف آداء األساتذة

ظومة نوعا عرفت المن  الوسصصصط التعليمي  في  ر الفيروس وتفشصصصيهاألخيرة بعد ظهو   في اآلونة  ولكن     
من المخاوف مما دفع الوزارة بفرض قرارات وقوانين وإجراءات احترارزية، لتفادي تفاقم الفيروس في الوسصصط 

وهذا باتباع البرتوكول الصحي المفروض من تباعد جسدي ،وإجبارية القناع الواقي ،وتقليص في   التعليمي
ة ،تفاديا تطبيقه بصصصصرام  وهذا لسصصصالمة األسصصصتاذ وتلميذ والحرص علي  صصصصول ، واتباع نظام التفويجعدد الف

طريقة  وهي طريقة األمريكية التي تعتبر  النتشصصصصصصصصصار الفيروس ولقد إعتمدنا في بحثنا هذا علي طريقة الدمج
 .ولهذا تضمن موضوع بحثنا أربعة فصول  المثالية ،ربط النظري بالواقع الميداني

   :الفصل االول

سة الموضوع  وأهمية الدراسة  وأهداف الدرا اختيارويتكون من أسباب   ولمفاهيمينجد فيه اإلطار المنهجي  
وإشكالية الدراسة  وفرضيات الدراسة  والدراسة االستطالعية  وتحديد المفاهيم  والمقاربة  النظرية  والمنهج  

 . ة  العينة ،مجاالت الثالثة  الدراسةالمعتمد  أدوات  جمع  البيانات  ، خصوصي

 

 



 مـقـــدمـــــة
 

 
 ب

 :  الفصل الثاني

جاء بعنوان  الدور االجتماعي  للمؤسسات  الثانوية  الفاعل االجتماعي  وتناولنا فيه التعريف كورونا  
وتدابير المتخذة لتفشي فيروس كورونا  في الجزائر  أثر جائحة  كورونا علي النسق التعليمي ،خصوصيات  

 .نوي  والتنظيم  اإلداري  في الثانويات  ،نظام دروس الدعم  في ظل كورونا  ،ونظريات  اآلراءالطور الثا

   :الفصل الثالث

األستاذ كفاعل اجتماعي  والتدرج  األدوارتناولنا  أهم  اجتماعأدوار ومهام األستاذ كفاعل جاء تحت عنوان 
في ظل كورونا ؛الخبرة المهنية  ونظام التقاعد  في السلم اإلداري  ،أبرز  المشاكل  المهنية  لألساتذة  

ومهنة المعلم ،دور المعلم  في تنمية الدافعية في البيئة  المهنية  وأبرز العوامل  المؤثرة   ،مستويات  التلميذ،
  .علي األداء  وفي األخيرة نتائج الفرضية األولي

 .  الوزارية في ظل جائحة كوروناقوانين الفصل الرابع: جاء تحت عنوان المهام التربوية والقرارات وال

ظام التفويج  ن و اإلضرابات في المؤسسات التعليمية ،اولنا فيه أدوار الوزارة الوصية في ظل جائحة كورونا تن
الجديد  في ظل كورونا ،مشاكل  األستاذ  في إنجاز  مهامه  واإلجراءات االحترازية  للوقاية  من كورونا  

تعليمية  اإللكترونية  في ظل الجائحة   ،البيئة المهنية لألساتذة  وتدابير الوقاية من  استخدام المنصات ال
                     .الجائحة  و إتجاهات  األستاذ  نحو برتوكول الصحي  خالصة  ونتائج  الفرضية الثانية  مع نتائج العامة

 لمالحقالمراجع  واوقائمة وفي األخير االقتراحات والتوصيات مع كتابة الخاتمة  .
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 :أسباب اختيار الموضوع-2

 :يلي من بين األسباب التي دفعتنا الختيار هذا الموضوع ،والتي بإمكاننا حصرها فيما

 :أسباب ذاتية -أ

 .معايشة الظروف التعليمية الجديدة التي فرضت على كل األطوار التعليمية في فترة جائحة كورونا -

 .كطلبة جامعيين نالحظ التوتر الذي تعيشه األطوار التعليمية وخاصة الطور الثانوي أننا بما  -

 :أسباب موضوعية -ب

 .عرفتها على المستوى التنظيمي وأداء الفاعلين في مؤسسة الثانوية   فهم التأثيرات التي -

 طة تنفيذية .لسل يةالتعرف على مواقف األساتذة نحو البروتوكول المفروض من وزارة التعليم و الترب -

 .تزويد المكتبة بالدراسة األكاديمية لهذا الموضوع -

 .التعرف على أبرز الضغوطات التي تؤثر على األستاذ الثانوي ،في ظل ظروف العمل الجديدة -

 .التعرف على درجة نجاح البرتوكول كحل لجائزة كورونا  -

 :أهمية وأهداف الدراسة - 0

 :أهمية الدراسة -أ

إلى إعطاء نظرة واسصصصعة على أهم مصصصصادر وأسصصصباب الضصصصغوطات، في الظروف هذه الدراسصصصة  في نعمد     

االسصتثنائية الناجمة عن تطبيق التدابير الوقائية و االحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد تقتضي 

مدرسصصصصصي وطيلة لتوفير المسصصصصصتلزمات الوقائية للتطبيق الصصصصصصارم للبروتوكول الوقائي الصصصصصصحي ،أثناء الدخول ا

توفيرها لالعمل ، . كما تقتضصي تهيئة وتطهير مؤسصسات التربية، تفعيل مصلحة طب  2122-2121سصنة 

في المؤسصصسصصة ،نظراظ للظروف الصصصحية األخيرة مع تفاقم الفيروس وسصصط البيئة التعليمية ، خصصصوصصصاظ الطور 

تمام كبير لعالي ، وهذا يتطلب تسصصصصصصخير اهالثانوي الذي يعتبر القاعدة النهائية لالنتقال إلى فضصصصصصصاء التعليم ا

 على أهم القرارات والقوانين التياالطالع  لصصذلصصك تكمن أهميصصة هصصذه الصصدراسصصصصصصصصصصصصصصة في، بهم في تطبيق البرامج 
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اتخذتها الوزارة ،لضمان سيرورة العملية التعليمية سليمة في ظل الظروف ،وهذا يرجع إلى أداء األستاذ وما 

العلمية، وتسصصصصصصصصصصصليط الضصصصصصصصصصصصوء عليه بمثابة الفاعل االجتماعي األول المتحكم في مدى قدرته في تقديم المادة 

المنظمة، بالرغم من أبرز المشصصصاكل والضصصصغوطات التي يتعرض لها ، فدراسصصصتنا لها أهمية كبيرة في الجانب 

الميداني خصصصصصصصصوصصصصصصصصاظ الميدان الذي يعمل فيه األسصصصصصصصتاذ مع التالميذ في هذه الظروف الصصصصصصصصحية الصصصصصصصصعبة، 

جاهدين لمعرفة ظروف عمل األسصصتاذ في الوسصصط التربوي وسصصهره على إكمال البرامج التعليمية في  محاولين

 وإكمال السنة الدراسية.  و الظروف الجديدة صحيظل تطبيق البروتوكول ال

  :أهداف الدراسة -ب

سصصصصتنا درالكل دراسصصصصة أو بحث أهداف، من خاللها يسصصصعى الباحث لتحقيقها والوصصصصصول إليها ، وأهداف       

  تتمثل فيما يلي:

 .االطالع على أبرز القوانين والقرارات التي وضعتها الوزارة ، ومعرفة درجة تجاوب األستاذ معها -

 . التعرف على تأثير الجائحة على مضمون البرامج والوتيرة التعليمية لألستاذ -

 .معرفة خصوصيات مهام األستاذ في ظل جائحة كورونا -

 .ي يعاني منها األستاذ في ظل الجائحةمعرفة أبرز المشاكل الت -

 .معرفة مدى تأقلم األساتذة مع جائحة كورونا -

 : اإلشكالية-3

، تعمل على نشأة وتطوير المجتمع من خالل بنيتها ،إال أنها واجهت  اجتماعيةالمؤسسة التعليمية مؤسسة 

ونا دت تفشي فيروس كور أكبر أزمة من األزمات التي أصابت دول العالم  ومن بينها الجزائر، حيث شه

في اآلونة األخيرة ، وشل كل المؤسسات في الدول وخاصة  مجال التربية  والتعليم  حيث نتج عنه غلق 

المؤسسات التعليمية في جميع األطوار، خوفا من انتشار هذا الفيروس في الوسط التعليمي  وبعد العمل 
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ة مجموعة من القرارات والقوانين  لتنظيم عمليعلى فتح المؤسسات اضطراريا، تمت الوزارة الوصية وضع 

التعليم في ظل ظروف الصحية الطارئة ، واألستاذ باعتباره فاعل اجتماعي يقوم بأدائه  في محاولة تطبيق 

اإلجراءات االحترازية التي فرضتها الوزارة داخل المؤسسة ،للتنظيم العادي لكل السنوات ،ولسالمة األستاذ  

المجتمع عموما ، ولضمان تحقيق أداء ناجح ، فاألستاذ  فاعل اجتماعي يساهم بدرجة وسالمة التالميذ و 

كبيرة في مجال التعليم ، ومن الضروري  تحسين الظروف المادية  والمهنية  خاصة مع  األزمة التي 

من  يأحدثتها كورونا  ،ففي ظل هذه الظروف الوبائية الجديدة أفرزت الوزارة العديد  من المخرجات  الت

الممكن  ان تساعد األستاذ الثانوي على أداء دوره دون عراقيل،  وذلك بنجاح جهوده في المجال التنظيمي   

داخل المؤسسة التعليمية ، فعودة  هذه المؤسسات  للعمل خالل الفترة الوبائية الجديدة  أدى إلى وضع 

 19أساتذة  ومتعلمين  خوفا من كوفيدحلول تنظيمية  واحترازية تساعد كل الفاعلين  داخل المؤسسة من 

جعلهم يواجهون العديد  من الضغوطات المهنية على مستوى اداء عملهم   و انتشاره في الوسط التعليمي،

وعلى الرغم  من محاولة السلطة الوصية  و وزارة  التربية و التعليم تقديم العديد من اإلجراءات  االحترازية  

ؤوليات  األستاذ داخل المؤسسة ، وتغير مجموعة من المهام التي تساعده التي تسمح بالسير الحسن لمس

على إنهاء  السنة الدراسية  بدون وجود عراقيل  إال أن جملة هذه القرارات  والقوانين والمهام الجديدة 

المسندة لألستاذ ساهمت في إفراز ظروف جديدة  لألستاذ غير متوقعة ومتغيرات تؤثر على أداء األستاذ 

تسليط والعوامل المؤثرة فيه و  ، من خالل زيارتنا  الميدانية للوقوف على بعض النقاط  حول وضعية األداء

 ذلك  فإن إشكالية البحث تتمحور حوللالضوء على حقيقة  األداء والضغوط المهنية  التي لها عالقة 

 :  التساؤالت التالية 

 ى أداء األستاذ الثانوي؟هل تؤثر المهام التربوية في ظل جائحة كورونا عل-

 مدى تأثير القرارات  والقوانين  الوزارية في ظل جائحة كورونا على أداء أساتذة التعليم الثانوي؟. ما-
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 :الفرضيات -4

تعتبر الفرضيات تقدير أو استنتاج مبني على معلومات سابقة أو نظرية أو خبرة علمية يقوم الباحث    

فرضصصصصية ضصصصصروري إليجاد أسصصصصباب ظهور هذه الظاهرة، وعلى هذا األسصصصصاس بصصصصصياغتها، حيث يعتبر وجود ال

 :تعمل دراستنا على التحقق من الفرضيات التالية

 .تأثير المهام التربوية الجديدة لألستاذ في ظل جائحة كورونا على أدائه داخل المؤسسة التعليمية -

 .ميةداء األستاذ كفاعل داخل المؤسسة التعليتأثير القرارات والقوانين للوزارة في ظل جائحة كورونا على أ -

 :الدراسة االستطالعية -5

بعد االطالع على بعض المراجع والوثائق التي لها عالقة بموضصصصصصصصصصصصصصصوع الدراسصصصصصصصصصصصصصة تم إجراء الدراسصصصصصصصصصصصصصصة     

االستطالعية الميدانية ، والتي تساعد في التعرف على ميدان البحث ، واكتشاف الظاهرة محل الدراسة في 

االجتمصاعي ، لهذا الغرض قمنا بإجراء الدراسصصصصصصصصصصصصصصة االسصصصصصصصصصصصصصصتطالعية ، للتعرف على أهم المؤشصصصصصصصصصصصصصصرات الواقع 

والمتغيرات الواجب االهتمام بها وذلك لضصصصصصصصبط دقيق ومنهجية لمتغيرات الفرضصصصصصصصيات وكذلك الكشصصصصصصصصف على 

 : أنسب االدوات المنهجية لدراسة الموضوع ، وقد شملت دراستنا االستطالعية على المراحل اآلتية

، حيث قمنا باسصصتطالع واكتشصصاف  2122/أكتوبر/26إلى  2121/أكتوبر/25: كانت من المرحلة األولى  

الظاهرة المدروسصصصصصصصة من خالل إجراء مقابلة مع األسصصصصصصصاتذة حول موضصصصصصصصوعنا؛ الضصصصصصصصغوطات المهنية في ظل 

رج بوعريريج ، بجائحة كورونا وتأثيرها على األداء الوظيفي ألسصصاتذة الثانوي ، تنحصصصر في بعض ثانويات 

مقابالت مع عدد من األسصصصصصصصصصاتذة لمعرفة ضصصصصصصصصصغوطات التي   زواال 13:13وبدأت الدراسصصصصصصصصصة على السصصصصصصصصصاعة 

يعيشصصصصصصصصصصصونها في هذه الفترة وكانت معظم االجابات بأن الوقت غير كافي لتوزيع دروس ونظام التفويج الذي 

أسصصصصصصاتذة آخرون صصصصصصصرحوا بأنهم  قمنا بإجراء على عينة 14:17أقرته الوزارة غير مسصصصصصصاعد ، وعلى السصصصصصصاعة 

يعيشصصون ضصصغوطات من ناحية التوقيت وبداية دخول التالميذ ، والتالميذ المعيدين ، وكذلك التحويالت بين 
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عدد  وتمكن بذلك من تحديد  المؤسسات والصراع النقابي في المؤسسات ونظام المؤسسة يؤثر على األداء

 . من المؤشرات التي تخدم موضوع البحث

، قمنصصا بمقصصابلصصة عينصصة من  2121أكتوبر 29إلى  2121/أكتوبر/27: كصصانصصت من يوم  لةةة الثةةانيةةةالمرح  

األسصصصاتذة و صصصصرحوا لنا بأن الحاالت االجتماعية والمشصصصاكل التقنية لها تأثير كبير على عملهم في ظل هذه 

ك وجهتنا وكانت كذلالظروف االسصصصصصصصصتثنائية ، وعدم توفر اإلمكانيات التي تتيح لألسصصصصصصصصتاذ تقديم المادة كاملة 

لإلدارة لمعرفة العالقات التي تربط األستاذ مع اإلدارة واألستاذ مع األولياء ، واإلدارة ومشاكل التي توجهها 

المؤسصصصصصصصسصصصصصصصة مع التالميذ وتوزيع سصصصصصصصاعات العمل و الحصصصصصصصصص المبرمجة واإلصصصصصصصصرار والمناهج المقررة على 

ة لتطبيق البروتوكول الصصصصصصصصصصصحي ، و تحددت بذلك األسصصصصصصصصصصاتذة والقرارات والقوانين الجديدة داخل المؤسصصصصصصصصصصسصصصصصصصصصص

 . فرضيات الدراسة بعد ضبط متغيراتها

ببناء أسصصئلة   الباحثتان  اهتمت  ، 2122/مارس/14إلى  2121/ديسصصمبر/12: كانت من المرحلة الثالثة  

التي تم  طها باالسصصصصتمارة النهائية بعد ضصصصص ة للنزول بها إلى الميدان وتجريبها ، وتم توزيعبدائيالماالسصصصصتمارة 

 .بناؤها على األساتذة لإلجابة على التساؤالت وتم جمعها لتفريغها

 تحديد المفاهيم: -6

االسصصصصصصتدالالت الذهنية المنظمة التي يكونها المتعلم من األشصصصصصصياء أو األحداث   يعرف المفهوم بأنه مجموعة

الموضصصصوعات التي ينطبق عليها ، كما أنه مجموعة الصصصصفات والخصصصصائص التي تحدد  1المتوافرة في البيئة 

 .2اللفظ ، تحديدا يكفي لتمييزها عن غيرها من الموضوعات

                                                             
 .61ص 2112سالم بوجمعة ، تعليم وتعلم المفاهيم العلمية ، محلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، العدد الثامن جوان 1

ة( ، المنظور النظامي في تصميم التدريس ، بناء المناهج وتطويرها على محمد بن يحي زكرياء وآخرون ، بناء المفاهيم ) المقاربة المفاهيمي2 
 .15ص 2118أساس المقاربة الجديدة، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ،الحراش ،الجزائر 
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إلى بعض المشصصصاكل النفسصصصية والجسصصصدية التي تجعل الفرد غير قادر على تقود  ":الضةةغوطات المهنية6-2 

العطاء واإلنتاج بما ينتج عنها من تعب ومن جانب آخر فإن بعض الدراسصصصصصصصصصصصصات أكدت على ضصصصصصصصصصصصصرورة أن 

عمل الفرد في ظل مسصصصصصصصصصتوى معتدل من الضصصصصصصصصصغوط ألن ذلك من شصصصصصصصصصأنه أن يبعث على التحدي ويثير فيه ي

 1"لالحيوية والنشاط مما يؤدي إلى تحسين أدائه في هذا المجا

: الضصصغط المهني على أنه مختلف المتغيرات التي تحيط  علي عسةةكر وأحمد عباس عبد الله يعرفها   -

ورا بالمضصصصصايقة والتوتر األمر الذي شصصصصأنه إحداث تأثير سصصصصلبي علبهم وتكمن بالعاملين والتي تسصصصصبب لهم شصصصصع

خطوة استمرار الضغوط في آثارها السلبية التي من أبرزها حالة االحتراق النفسي والتي في حالة التشاؤم و 

النصصدمصصاج االالمبصاالة وقلصصة الصصدافعيصصة وفقصصدان القصصدرة على االبتكصصار والقيصصام بصصالواجبصات بصصصصصصصصصصصصصصصورة آليصة تفتقر إلى 

 .2الوجداني الذي يعتبر أحد الركائز األساسية في المهن االجتماعية

هي أبرز التغيرات التي وجدت في مجال التعليم الثانوي لألسصصصصتاذ بعد جائحة كورونا ":  التعريف االجرائي 

 .''ويحاول األستاذ العمل في هذه الظروف الجديدة والتكيف معها إلنجاز مهامه

 ء الوظيفي : تعريف األدا 6-0

عملية تقويم األداء في منظمات العمل وأحد األعمال الرئيسصصصصصصصصصصصية إلدارات األفراد او شصصصصصصصصصصصؤون "فيعتبر       

المنظمة المعرفة مسصصصصصصصصصتوى أداء األفراد ومحاولة تكوين وتنمية األداء نفي سصصصصصصصصصبيل تحقيق األهداف المرغوبة 

ن كفاءات الموظف من حيث حاجاته ورغباته للمؤسصصصسصصصصات، كما أن األداء الوظيفي يظهر نتيجة التفاعل بي

والمعدات التي يسصصصصصصصصصصتخدمها في تلك الوظيفة، والتي يقوم بها ومالئمة البيئة التنظيمية من حيث الصصصصصصصصصصصرامة 

  ." وفعالية القوانين ومدى التمثيل لقواعد هذه القوانين

                                                             

 119ص 2118،مملكة األردنية  1توزيع ، طإسراء جاسم فلحي الموسوي، الخصائص المهنية القائم االتصال في الصحافة ،دار أمجد للنسر وال1 
 ةزريبي أحالم ،استراتيجيات التصرف تجاه الضغوط المهنية وعالقتها بفعالية األداء ، دراسة ميدانية بمؤسسة سونطراك نشاط المصب ، أطروح2 

 2ص 2114امعة وهران ،الجزائر ماجستير علم النفس العمل والتنظيم ،قسم علم النفس وعلوم التربية ، كلية العلوم االجتماعية ، ج
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لمختلفة لتعليمية والنشصصصاطات االنتائج من حيث الكم والنوع والتكلفة التي أضصصصفرت عنها الممارسصصصة اكما هو  

 .1خالل فترة زمنية محددة

 .2 ن "هو قدرة األفراد على القيام باألعمال المطلوبة منهم بكفاءة وفعالية وبمستوى معي"- 

 التعريف اإلجرائي :

هو مسصصصار المهام والمسصصصؤوليات المرتبطة باألسصصصتاذ الثانوي كفاعل اجتماعي في ظروف العمل الجديدة "    

 ".ة كورونالجائح

 القرارات :  3- 6

رأي أو موقفصا أو رأيصا تم اختيصاره من بين عصدة بصدائصل أو أبصدال كصانصت متصاحصة أمصامصه "بصأنهصا  القراراتتعرف    

بهدف تحقيق غاية ما أو حل مشكلة معينة ، والقرارات بشكل عام ضرورية لتسيير األعمال وأداء المهمات 

 3".م نحو الهدفوتنفيذ السياسات وحل المشكالت والتقد

بأنه تلك العملية التي تتم من خالل اختبار مشكلة لتكوين  ":ريتشارد سنايرد يعرف القرار    

قرار ما .وينتج عن ذلك االختيار ظهور عدد محدود من البائل يتم اختيار أحدهما لوضعه   موضوعات

 .4"موضوع التنفيذ والتطبيق

 التعريف االجرائي 

 . ختياره من أجل تحقيق نتيجة لحل المشاكلالقرار هو رأي يتم ا -

                                                             

،العصصصصصدد  ISSN2352محمد الصالح بوطوطن ، دور ثقافة المؤسسة في تحسين األداء الوظيفي ، مجلة الدراسات المالية ،المحاسبية واإلدارية1 
 24ص2114الثاني ،جامعة عنابة ، الجزائر ،ديسمبر

اصصر الطبية المسصاعدة ، دراسة ميدانية ببعض المستشفيات العامة بمدينة مصراتة عائشصة مفتاح جبريل ، أثر ضصغوط العمل في األداء الوظيفي للعن2
الية ،قسصصصم م،بحث مقدم اسصصصتكماال لمتطلبات الحصصصصول على درجة اإلجازة العالية ماجسصصصتير ، األكاديمية الليبية فرع مصصصصراتة مدرسصصصة العلوم اإلدارية وال

 .48-47ص 2115-2114اإلدارة الصحية 

 .47ص 2114مهارات اتخاذ القرار ، دار الخلود للنشر والتوزيع ،القاهرة  إيهاب كمال ،3 
 .21ص 2112أحمد زردومي ، اتخاذ القرارات في اإلدارة الجزائرية ،دار الفائز ،د ط ،الجزائر 4 
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 تعريف القوانين: 6-4

جموعة القانون هو م "إن التعريف المتفق عليه بين رجال القانون في العصصصصصر الحديث ينصصصصصرف إلى أن   

القواعد الملزمة التي تنظم شؤون المجتمع أي التي يسير عليها الناس ويتوجب عليهم إطاعتها ، وهو يرمي 

نشصصاط الفرد بالقدرة الذي يتالءم مع مصصصلحة الجماعة وتحقيق الحاجات المشصصتركة لجميع األفراد  إلى حماية

المكونين لهصصصصا وذلصصصصك ببيصصصصان الحقوق التي يتمتع بهصصصصا الفرد قبصصصصل غيره أو قبصصصصل الهيئصصصصات التي تتكون منهصصصصا 

 .1"الجماعة

سصصصصصصصصصصصصصصلوك األفراد وعالقصصاتهم في  مجموعصة القواعصصد الملزمصصة التي تحكم" :  Droitفصالقصصانون بصالمعنى العصصام -

   2."المجتمع

 .مجموعة من القواعد والقوانين تضعها سلطة مختصة لتنظيم الروابط بين األفراد والمجتمعات - 

 : تعرف المهام التربوية  6-6

واإلجراءات التي يقوم بها المعلم في البيئة التعليمية عن قصصصصد ، بهدف   بأنها مجموعة من النشصصصاطات"   

 3".إلى نتائج مرضية في مجال التدريس دون إهدار الوقت والطاقة الوصول

 :التعريف االجرئي

الموصصصصصصى بها من طرف الوزارة والتي تقوم بها  ،  هي مجموعة من األنشصصصصصطة واإلجراءات الب البيداغوجية

ية في رضصصصص،بهدف تحقيق نتائج م اجتماعيةيتم تنفيذها لتحقيق أهداف ذات أهمية   في المؤسصصصسصصصة التعليمية

  .مجال التعليم

                                                             

 .17محمود عبد المجيد المغربي ،تاريخ القوانين ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان ص1 

 12فرج الصهد ، أصول القانون ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، صعبد المنعم 2 
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  فيروس كورونا:تعريف  6-7

فيروس كورونا هي من سصاللة واسعة من الفيروسات التي قد تسببت المرض للحيوان واإلنسان ومن  -    

البرد  حدتها من نزالت  المعروف أن عددا من فيروسصصصات كورونا تسصصصبب لدى البشصصصر أمراض تنفسصصصية تتراوح

خاصصصة مثل متالزمة الشصصرق األوسصصط التنفسصصية )ميرس( والمتالزمة التنفسصصية األمراض األشصصد و   الشصصائعة إلي

 . 19الحادة الوخيمة )سارس (ويسمى فيروس كورونا المكتشف مؤخرا مرض كوفيد

كورونا مرض معدي يسصصصصصصصصببه آخر فيروس تم اكتشصصصصصصصافه من سصصصصصصصاللة فيروسصصصصصصصصات كورونا ولم يكن هناك   - 

في مدينة ووهان الصصصصصصصصصينية في ديسصصصصصصصصمبر   ه قبل بدء تفشصصصصصصصصيهعلم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضصصصصصصصص  أي

 1تؤثر علي العديد من بلدان العالم.  ألن الي جائحة 19وقد تحول كوفيد2119

او فيروس كورونصصا 2119جصائحصصة فيروس كورونصصا" هي جصصائحصصة عصصالميصة جصصاريصصة المرض فيروس كورونصصا -    

 SARS الزمة التنفسصصصصصصصصصصصصية الحادة الشصصصصصصصصصصصصديدةالمرتبط بالمت 2والذي يحدث بسصصصصصصصصصصصصبب فيروس كورونا   وهان

COV2 في مدينة وهان وسط الصين وأطلق عليه اسم 2119أكتشف المرض في ديسمبر  COV2019 ،

 .2.جائحة فيروس كورونا 2121مارس 11منظمة الصحة العالمية في   وقد صنفته

  البروتوكول الصحي6-7
 :التعريف االجرائي

 التعليم والتربية كسلطة ،لتنفيذها في الوسط التعليمي لحماية  الوزارةهو مجموعة الحلول التي قدمتها     
 . والمتعلمين من الوباء في الوسط المؤسساتي  العاملين

 

 

 

                                                             

في الجزائر ،مجلة العلوم   (اآلثار االجتماعية واالقتصادية وأهم التدابير المتخذة من الجائحة 19العبسي علي ، تداعيات فيروس كورونا )كوفيد 1 
 .92ص2121العدد الخامس سبتمبر 21ائر ،المجلد االقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الوادي ،الجز 

( في الجزائر ،دراسة تحليلية ،مجلة التمكن االجتماعي ،جامعة محمد الصديق بن يحي ،جيجل   19نعيم بوعموشة ، فيروس كورونا )كوفيد 2 
 .125ص 2121جوان 12العدد2،الجزائر، المجلد 
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 :المنهج و تقنيات جمع البيانات -7

   :  منهج الدراسة 7-2

ة الذي سصصيقتضصصي إجراء أي بحث علمي تحديد المنهج الذي يناسصصب الموضصصوع المعالج في ميدان الدرا     

يختاره الباحث. وهو الطريقة التي ينتهجها لإلجابة على مختلف األسصصصصصئلة التي تثيرها مشصصصصصكلة البحث ، كما 

 .1"ما كيفية تصور وتخطيط العمل حول موضوع دراسة "عرفه موريس أنجرس على أنه 

ن أجل تحديد ، ميعتبر المنهج طريقة موضوعية يسلكها الباحث في دراسة أو في تتبعه لظاهرة معينة     

أبعادها بشكل كامل ، حتى يتمكن من التعرف عليها و تمييزها ومعرفة أسبابها ومؤشراتها والعوامل المؤثرة 

فيها للوصول إلى نتائج محددة ، كما أنه مجموعة القواعد والمبادئ العامة التي يسترشد بها الباحثون في 

 دراستهم للظاهرة. 

البحث التي يعتمدها الباحث في جمع المعلومات والبيانات الحقلية وتصنيفها طريقة  "كما أنه يعرف بأنه   

 2."وتحليلها وتنظيمها

دعت الضرورة المنهجية إلى االعتماد   ومن هنا فالمنهج الغالب في دراستنا هو المنهج الكمي ، حيث    

ية ك بيانات عددية وإحصائعليه إلنجاز الدراسة العلمية وهذا لتحصيلنا وجمع المادة العلمية تتطلب ذل

 .تقتضي هذا المنهج واالعتماد عليه 

و يسعى للتنبؤ واختبار الفروض وتطبيق النظرية على الواقع ، وهو نوع من أنواع البحوث العلمية التي    

موضوعية متفردة ومعزولة عن مشاعر ومعتقدات األفراد وتعتمد على  اجتماعيةتفترض وجود حقائق 

 .3 "لهائية في الغالب في جمعها للبيانات وتحلياألساليب اإلحصا

                                                             

 .8ص 1995بحوث ، د.ط ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر عمار بوحوش ، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد ال 1 

 .11ص2115دار وائل للنشر ، عمان ، األردن ، 1، ط االجتماعيإحسان محمد الحسن ،مناهج البحث  2
 .261ص 2114، دار النشر للجامعات ، القاهرة ،  1رجاء محمود أبو عالم مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية ، ط3
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نوع من البحوث حيث يقرر الباحث فيه ما سوف يدرسه مسبقا ويحدده بدقة ويصوغ "ويمكن تحديده بأنه     

أسئلته بشكل محدد وضيق المجال ويركز الباحث على البيانات العددية مستخدماظ لألرقام والجداول مع 

رجة عالية من الموضوعية ، كذلك ينظر البحث الكمي إلى الظاهرة المدروسة التحليل ، هذه البيانات بد

باعتبارها مستقلة ويحاول قياسها بشكل منعزل ومستقل ، كما يهتم باستخدام أدوات تتميز بالصدق والثبات 

 1."ص الظاهرة خصائنتيجة التزامه بالموضوعية ، كما يتم بتعميم النتائج بشكل حاالت أخرى تشترك في 

 : تقنيات جمع البيانات 7-0

إن البحث العلمي يسعى بصفة أساسية لإلجابة على التساؤالت التي يطرحها الباحث أو الفروق المحددة    

التعرف   دفبه  سلفا والمتعلقة بمختلف جوانب البحث ، فإن ذلك ال يتم إال عن طريق جمع معلومات معينة

ج الجة هذه المعلومات والحقائق بأسلوب علمي للخروج بالنتائعلى الحقائق المرتبطة بموضوع البحث ، ثم مع

الوسيلة المستخدمة في البحث "،  حيث تعرف األداة بأنها 2المنطقية التي يسعى الباحث للوصول إليها 

دوات مجموعة من األ  سواء كانت تلك الوسيلة المتعلقة بجمع البيانات أو بالتصنيف أو الجدولة وهناك

خاللها جمع البيانات الالزمة والضرورية التي تخدم البحث ، وتختلف األدوات حسب طبيعة والطرق يتم من 

موضوع البحث ونوع البيانات المراد جمعها ، وانطالقاظ من هذا ونظراظ لطبيعة الموضوع وخصوصيته وطبيعة 

مقابلة قنية الالتساؤالت أو الفرضيات المطروحة وكذلك البيانات المراد الحصول عليها وجب استخدام ت

كوسيلة للحصول على المعلومات التي تفيدنا في هذه الدراسة التي تناولت الضغوطات المهنية وتأثيرها على 

 ."ااألداء الوظيفي ألساتذة التعليم الثانوي في ظل جائحة كورون

 

 

                                                             

 2118، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، األردن  قنديلحيامر ع1 
 45ص

 نوال مجدوب ، خيرة مجدوب ، مزايا طرق جمع البيانات المختلفة وعيوبها ومتي يتم استخدام كل منها ، مجلة السراج في التربية وقضايا2  

 27،21، ص  7112مارس -ه 1341( جمادى الثانية/ رجب 1المجتمع ، العدد األول )



  اإلطار المنهجي                                                                      :        األولصل الف

 

 
16 

 تقنية المقابلة :–أ 

قنية وأهداف وحب علينا استخدام ت وانطالقاظ من هذا التعريف و لطبيعة موضوعنا ، من فرضيات وتساؤالت 

المقابلة كوسيلة للحصول على المعارف والمعلومات التي تفيدنا في هذه الدراسة التي تناولت " تأثير 

الضغوطات المهنية على األداء الوظيفي ألساتذة التعليم الثانوي في ظل جائحة كورونا". ففي دراستنا قمنا 

نها المحادثة الجادة والموجهة نحو هدف محدد غير مجرد وليست الرغبة باستخدام "المقابلة" ؛ حيث تعرف بأ

في المحادثة ، لذاتها وتعرف بأنها تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة يحاول فيه الشخص القائم 

بالمقابل وان يستشير معلومات أو آراء أو معتقدات شخص آخر وأشخاص آخرين للحصول على بعض 

 1. البيانات الموضوعية

مباشصصصصصصصصر ومنظم بين المبحوث والباحث الذي   كما أنها تقوم على الحوار أو الحديث اللفظي )الشصصصصصصصصفوي( -

 2يكون مزودا بإجراءات ودليل مبدئي إلجراء المقابلة. 

هي تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجهة حيث يحاول أحدهما وهو القائم بالمقابل أن يستشير  -

لتغيرات لدى المبحوثين والتي تدور حول آرائه ومعتقداته ، كما أنها محادثة بين بعض المعلومات أو ا

وتهدف إلى الحصول على  -الباحث ألهداف معينة-شخصين ، يبداها الشخص الذي يجري المقابلة 

 3معلومات وثيقة الصلة بالبحث .

احث شفوية يقوم من خاللها الب تعد إحدى األدوات المعتمد عليها في الدراسات الميدانية ، فهي استبانة -

اكتساب معلومات بطريقة شفوية مباشرة مع المفحوص ، اي محادثة موجهة بين الباحث والشخص أو 

                                                             
 111ص  1111، منثورات ، جامعة قسنطينة ، الجزائر  االجتماعيةفضيل دليو وآخرون ، األسس المنهجية في العلوم 1 

 .17،  11نوال مجدوب ، نفس المرجع السابق ص2 
 .82،  81نوال مجدوب ، نفس المرجع السابق ص 3
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أشخاص آخرين بهدف الوصول إلى الحقيقة أو موقف معين يسعى الباحث للتعرف عليه من أجل تحقيق 

 1أهداف الدراسة .

بها الباحث للعميل المراد دراسة اتجاهاته حيث يستخدم وتعرف أيضا بأنها مواجهة شخصية يقوم     

االستمارة أو ال يستخدمها، بل يكتفي بمناقشة العميل في موضوع معين ويتركه يسترسل في الحديث أو 

 .2حول نقاط هامة من الموضوع 

      ركما أنها تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة يحاول فيه الشخص القائم بالمقابلة أن يستشي 

 .3معلومات، آراء أو معتقدات شخص آخر أو أشخاص آخرين للحصول على بعض البيانات الموضوعية 

 تقنية االستمارة :-ب

نموذج يضم مجموعة أسئلة توجه إلى األفراد من أجل الحصول على المعلومات "أما االستمارة فهي تعتبر    

إما عن طريق المقابلة الشخصية أو أم ترسل إلى حول موضوع او مشكلة أو موقف ويتم تنفيذ االستمارة 

المبحوثين عن طريق البريد، كما أنها مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع معين ترسل لألشخاص 

المعنيين عن طريق البريد أو يجرى تسليمها باليد تمهيداظ للحصول على أجوبة األسئلة الواردة فيها بواسطتها 

جديدة عن الموضوع وتأكد من معلومات متعارف عليها لكنها غير مدعمة يمكن التوصل إلى حقائق 

  4"بحقائق

حيث يعرفها البعض بأنها أداة تتضصصصصمن مجموعة من الفقرات أو العبارات التقريرين حول مسصصصصألة ما تتطلب 

 .5من الفرد إجابة عنها بطريقة يحددها الباحث بحسب أغراض البحث 

                                                             

لجزائر ، امحمد .در ، أهم مناهج وعينات وأدوات البحث العلمي، مجلة الحكمة للدراسصات التربوية والنفسية ، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع ،  1 
 .321،  319ص 9المجلد / العدد ع

 .59الجامعية للدراسات ، بيروت ص ، المؤسسة 1ابراهيم العسل ، األسس النظرية واألساليب التطبيقية في علم اإلجتماع، ط 2
 .295ص 1995ابو النحا محمد العمدي ، أسس البحث في الخدمة االجتماعية، دار غريب للطباعة والنشر ، القاهرة ، مصر  3
 .56عمار بوحوش ، مرجع سبق ذكره ص4

 71ص 2112،  2الشايب عبد الحافظ ، أسس البحث التربوي ، دار وائل للنشر ، األردن ، ط 5
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 : من المحاوروتتمحور استمارتنا على مجموعة 

 (18( إلى )11المحور األول: خاص بالبيانات الشخصية يوجد من السؤال ) 

المحور الثاني: خاص بالفرضصصصصصية المتعلقة بتأثير المهام التربوية على أداء أسصصصصصاتذة الثانوي في ظل جائحة  

 (19( إلى السؤال )19كورونا من السؤال )

ئحة ثير القوانين والقرارات على أداء أساتذة الثانوي في ظل جاالمحور الثالث: خاص بالفرضية المتعلقة بتأ  

 (28( إلى السؤال)21كورونا من السؤال )

حيث قمنا بالعمل بها في موضوع بحثنا ، من أجل االطالع على التراث النظري في مجال التخصص 

ناء أسئلة نا قمنا ببوتحويل السؤال الرئيسي إلى أسئلة فرعية وتحديد كيفية إجابة المبحوثين ، كما أن

االستثمارية انطالقا من الدراسة االستطالعية التي قمنا بها لبناء نص األسئلة بناء على موضوع البحث 

 .والمؤشرات الفرضيات

 :عينة الدراسة-  8

ي هوتأثيرها على أداء أساتذة التعليم الثانوي في ظل جائحة كورونا ، و  لالبروتوكو يعالج موضوع الدراسة    

دراسة ميدانية نعتمد فيها على المنهج الكمي إذا تم اختيار أفراد مجتمع البحث من أساتذة الثانويات الذين 

يمارسون مهامهم لمعرفة مستوى أدائهم في ظل الجائحة. وهي عبارة عن نموذج يشمل جانباظ أو جزءا آخر 

لجزء المشتركة وهذا النموذج أو ا من وحدات المجتمع األصلي بالبحث تكون ممثلة له بحيث تحمل صفاته

يغني الباحث عن دراسة كل وحدات ومفردات المجتمع األصلي بعد التعرف على العينة والمقصود بها نجد 

حثنا على وعليه فقد اعتمدنا في بأن هناك أنواع مختلفة من العينات تستخدم حسب طبيعة الدراسة أو البحث 

يتدخل  هذا النوع من العينات :بان احتمالية والتي يعرفينة الغير وهي أحد أساليب الع الحصصية العينة 

 .معايير حددها مسبقا  مفردات العينة بناء علي اختياركل الباحث في 
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لذا فإن هذا النوع من العينات ال يتم تعميم نتائجه حيث أنه أخل بشرط من  ، في نطاق أهداف بحثه
 شروط التعميم إال وهو تكافؤ الفرص أمام أفر اد المجتمع للظهور في العينة".1

 العينة الحصصية :8-2

يتم اختيارها معتمدة لتعطي صورة عن بعض خصائص المجتمع وذلك بإعطاء كل باحث حصة من    

مختلف وحدات المعاينة التي يجب أن تشملها العينة وللباحث حرية اختيار هذه الوحدات داخل حدود هذه 

بمقابلة أولية مع المبحوثين بهدف معرفة ما إذا كانوا يحملون الصفات  الحصة ويتضمن هذا األسلوب القيام

المرغوبة إلدخاله في العينة اوال في حين تعرفها سمية على أنها اختبار عينة تمثل الحصص أو الفئات 

 2 .المختلفة في المجتمع وبنفس نسب تواجدهم

 نى أن الباحث يختار نسبة معينة تمثلكما تعتمد هذه العينة على حصة معينة من المجتمع األصلي بمع

المجتمع األصلي في مختلف خصائصه الكمية والكيفية ، وغالباظ ما تكون هذه الحصة مئوية وفي هذا 

اإلطار يقوم عيد الكريم غريب بأن مقياس هذه الفئة هو االعتماد على معيار الحصة من فئة معينة شأنها 

 ال تكون عشوائية بل تترك الحرية للباحث كيالحصصية العينة  العينة الطبقية ، إال أن عملية اختبار 

يتمكن من تحديد الحصة التي يرغب فيها داخل كل فئة من الفئات وتساعد هذه التقنية على التخفيف من 

تعتمد ية الحصصمسافة البحث وتكاليفه خاصة عندما يتعلق األمر بالمجتمعات كبيرة الحجم ألن العينة 

 3.د العينة من بين الجماعات أو الفئات ذات الخصائص المعينةعلى اختبار أفرا

 دول :يمثله  الج وقد تم اختيارها بأخذ حصة من اساتذة الثانوي لكل ثانوية بطريقة عشوائية ، وهذا ما

                                                             

مام إلراوية بنت أحمد القحطاني ،النمطية المنهجية في الرسائل الجامعية ،دراسة مطبقة علي عينة من رسائل الدكتورة ،بجامعتي المللك سعود وا1 
 445محمد بن سعود اإلسالمية ،مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية ،جامعة الفيوم ،العدد العشرون ،ص

 111ص 2111، عمان ، األردن  1بد الوارث ، البحث التربوي النفسي ، دليل تصميم البحوث ، امواج للنشر والتوزيع ، طسمية ع2 

، أطروحة دكتوراه  2فارس خالد ، المعاينة في البحث العلمي ، دراسة تقويمية لرسائل الماجستير والدكتوراه بكلية العلوم االجتماعية بجامعة وهران 3 
فس ، تخصص القياس النفسي وتحليل المعطيات ، شعبة علم النفس ، كلية العلوم االجتماعية ، جامعة عبد الحميد باديس ، مستغانم ، في علم الن
 15ص 2121-2119الجزائر، 
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 ( موضح لعينة البحث 11جدول رقم ) 

عدد افراد العينة بنسبة  عدد االساتذة اسم الثانوية 

52℅ 

 11 21 بلم عبد الحفيظ

 15 31 الشريف لرقط 

 15 31 بوشماال محمد النذير 

 11 21 زرقون سليمان 

 51 111 المجموع 

 

  :المجاالت الثالث للدراسة 9-

للقيام بدراسة أو بحث ميداني _ وهي كثيرة في مجال العلوم االجتماعية وخاصة منها علم االجتماع _   

ث عنى توضيح اين تجرى وعلى من البشر ؟ ، ألن الدراسات والبحو فإن ذلك يتطلب تحديداظ دقيقاظ لمجاالته بم

في العلوم االجتماعية تتعامل مع عناصر تتغير باستمرار وتحديد مجاالتها ،يضفي عليها أكثر مصداقية 

لتكون معبرة ومقبولة ، ذات مرجعية تاريخية ،وذلك إلزالته أي لبس أو تأويل من شأنه التشكيك في الحقائق 

إليها ، ألن التعميم في العلوم االجتماعية صعب، إذ أن النتائج تختلف باختالف الزمان والمكان  لالمتواص

وذلك بخصائص معينة ، وفي الغالب يكون مجال البحث عن   وحت األفراد الذين أقيمت عليهم الدراسة

لمجال أن يكون ا أيضا يمكن سكان دولة على العموم لكن يمكن حصرهم في فئات عمرية. أو غيرهم مثال ،
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 ، لذا فالمجال يجب أن يتحدد اجتماعيةأكثر تحديداظ ليس فقط بوضع مؤشرات مسبقة لكن بممارسات 

 1عمليا."

 :وقد تمثلت مجاالت الدراسة في بحثنا في المجاالت التالية

  :المجال الجغرافي -أ

أسصصصتاذ،  212مجال الدراسصصصة  ثانويات بوالية برج بوعريريج، حيث تضصصصم الثانويات 15أجريت الدراسصصصة ب   

  : حيث يتوزع هؤالء األساتذة على الثانويات المختارة بوالية برج بوعريريج وهي كاآلتي

 الموقع الجغرافي  اسم الثانوية 

 بلم عبد الحفيظ-

 الشريف لرقط -

 بوشمال محمد النذير  -

 زرقون سليمان -

 أوالد ابراهم

 رأس الوادي

 المنصورة

 خليل

 

 

 

 

 

                                                             

بتدائية ببعض اال فاتحي عبد النبي :الوضعية المهنية للمعلم في ضوء تدابير اإلصالح التربوي ، دراسة ميدانية على عينة من معلمي المدارس 1 

 2116-2115الدوائر ، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم العلوم االجتماعية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر، 

 245ص
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  : جال البشري الم -ب

أسصصصصصتاذ، وهي  212يتمثل هذا المجال لدراسصصصصصتنا في األسصصصصصاتذة الممثلين لمجتمع الدراسصصصصصة والبال  عددهم     

اسصصصصصتمارة وفقاظ  51حث على أسصصصصصاتذة الثانوي، حيث تم اختيارهم باسصصصصصتمارة كان عددها الوحدة األسصصصصصاسصصصصصية للب

  :الجدول اآلتي

 

 

 

 

 

  :المجال الزمني -ج

، تم توزيع  26/11/2121امتدت فترة الدراسصصصصصصصصة الميدانية بعد االنتهاء من الدراسصصصصصصصصة االسصصصصصصصصتطالعية في   

، لتصصأتي بعصصدهصصا مرحلصصة التفري  15/13/2122وتم إرجصصاعهصصا في : 21/12/2122االسصصصصصصصصصصصصصصتثمصصارات في يوم :

 والتحليل من أجل استخالص نتائج 

 .دراستنا

 خصوصيات عينة الدراسة :-22

:يبين أفراد العينة حسب الجنس23جدول رقم  

 

 

 

 عدد األساتذة اسم الثانوية 

 بلم عبد الحفيظ-

 الشريف لرقط -

 بوشمال محمد النذير  -

 زرقون سليمان -

 استاذ11

 أستاذ15

 أستاذ15

 تاذأس11

℅النسبة  الجنس التكرار 
 أنثى 19 38
 ذكر 31 60

 المجموع 51 222
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، مقارنة  ℅62راد العينة من جنس الذكور بنسبةيتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن أعلى   نسبة  من أف
، يتبين لنا من خالل نتائج الجدول ، أن أغلب األساتذة هم من جنس الذكور والنسبة قدرت ℅38باإلناث 

، وهذا يدل على أن العنصر الذكري مازال يسيطر على الوظائف المتعلقة  ℅38، بينما اإلناث  ℅62ب
         ذا يعود بدور إلى أن الذكور يميلون أكثر من اإلناث إلى التعليم.بالتعليم على مستوى الثانوية ، ه

توزيع أفراد العينة حسب السنيوضح  20جدول رقم   

 

 

 

 

سنة  41إلى  31ة من أفراد عينة البحث أعمارهم ما بينيتبين لنا من خالل الجدول أعاله ان أعلى نسب   
 51إلى  41سنة ، ثم فئة الذين أعمارهم ما بين  31إلى  21، تليها فئة الذين أعمارهم مابين ℅46بنسبة 

سنة، حيث يتضح لنا من خالل التعليق االحصائي  للجدول ، أن أكبر نسبة من أفراد العينة أعمارهم ما 
ما يدل على أن معظم أفراد العينة حسب تصريحات المبحوثين أنه لديهم خبرة في  ، وهو 41إلى 31بين 

                                                                                         مجال التعليم. 

: يبين توزيع أفراد العينة حسب الحالة المدنية23جدول رقم   

 

 

 

 

 

℅النسبة  السن التكرار 
سنة31الى  21من  14 08  
41الى 31من  23 46  
51الى  41من  13 06  

 المجموع 51 222

℅النسبة الحالة  التكرار 
 المدنية

 أعزب  11 02
 متزوج 31 66

 مطلق 2 4
 أرمل 5 22

 المجموع 51 222
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، بينما العزاب ℅66خالل الجدول أعاله أن أعلى نسبة كانت لفئة المتزوجين بنسبةيتضح لنا من 
.℅4لفئة األرامل وآخر نسبة لفئة األرامل بنسبة ℅11، تليها نسبة ℅21بنسبة  

: يبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي24جدول رقم   

  

    

 

 ℅64يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن أعلى نسبة من أفراد العينة في المستوى التعليمي بنسبة   
، وهذا يدل على ان ℅36بالنسبة للجامعي مقارنة بالمستوى التعليمي للمدرسة العليا لألساتذة بنسبة 

يم الجامعي عالي مقارنة بالمدرسة العليا.المستوى التعليمي  للتعل  

: يبين أفراد العينة حسب سنوات العمل25جدول رقم   

 

 

 

 

 

بة من أفراد العينة في سنوات العمل  لكل من سنة إلى يتبين من خالل الجدول أعاله أن أعلى نس   
 سنة  15سنة إلى  11من  ℅14، تليها نسبة ℅36سنوات بنسبة  11سنوات إلى 6خمس سنوات ، ومن 

 سنة  25سنة إلى  21من  ℅6سنة ، ثم نسبة  21سنة إلى  16لفئة  الذين أعمارهم من  ℅8ثم نسبة 
ليم مهنة شاقة ومتعبة في نفس الوقت.وهذا راجع لكبر السن ولكون أن التع  

 

℅النسبة  المستوى التعليمي التكرار 
 تعليم جامعي 32 64

63  مدرسة عليا لألساتذة 18 
 المجموع 51 222

℅النسبة  سنوات العمل التكرار 
5الى 1من 18 36  
11الى6من  18 36  
15الى11من 7 24  

21الى16من 4 8  
25الى21من 3 6  

 المجموع 51 222
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: يبين توزيع أفراد العينة حسب التخصص26جدول رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة من أفراد عينة البحث كانت في تخصص الرياضيات    
، وتخصص اجتماعيات  ℅12، تليها فئة المبحوثين في التخصصات العربية واالنجليزية  بنسبة ℅14بنسبة

،في حين بلغت نسبة كل من التخصص علوم اسالمية ℅11وعلوم طبيعية وهندسة الطرائق بنفس النسبة 
، وكذلك الفلسفة واأللمانية وعلوم التسيير إدارة مالية وهندسة الطرائق ℅8وفرنسية وكيمياء بنفس النسبة 

فراد العينة ينتمون إلى تخصص الرياضيات .نالحظ من خالل الجدول أن أعلى نسبة من ا℅2بنفس النسبة
                          مما جعله أكثر طلب من طرف أفراد العينة ويكون لديه الفرصة في العمل أكثر.

 

℅النسبة  التخصص التكرار 
 فلسفة 1 0

 اجتماعيات 5 22
 عربية 6 20

 علوم اسالمية 4 8
 انجليزية 6 20

 فرنسية 4 8
 ألمانية 1 0

 رياضيات 7 24
علوم التسيير  1 0

 ادارة مالية
 علوم طبيعية 5 22
 هندسة الطرائق 1 22

 كيمياء 8     8
 هندسة كهربائية 1 0

 المجموع 51 222
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.يبين توزيع أفراد العينة حسب المادة المدرسة 27جدول رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ℅18يتضح من خالل الجدول أعاله أن أعلى نسبة من أفراد عينة البحث كانت في مادة الفيزياء  بنسبة
، ℅12، تليها مادة اللغة العربية واإلنجليزية بنسبة℅14لمبحوثين  في المادة الرياضيات بنسبة تليها فئة ا
لمادة تاريخ والجغرافيا وعلوم طبيعية،  ℅11لمادة الفرنسية  وعلوم اإلسالمية تليها نسبة  ℅8تليها نسبة 

. ℅2وكذلك مادة الفلسفة واأللمانية وهندسة كهربائية بنسبة   

 

 

 

℅النسبة  المادة المدرسة التكرار 
 علوم اسالمية 4 8
 فرنسية 4 8

 لغة عربية 6 20
 فيزياء 9 28
 انجليزية 6 20

 فلسفة 1 0
 ألمانية 1 0
 هندسة كهربائية 1 0

 تاريخ و جغرافيا 5 22
 رياضيات 7 24
 علوم طبيعية 5 22

 محاسبة 1 0
 المجموع 51 222
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: يبين توزيع أفراد العينة حسب عدد األبناء28جدول رقم   

      

 

 

 

 

، ℅38,15بحث ألربعة أبناء بنسصصصصصبة يتضصصصصصح لنا من خالل الجدول أعاله أن اكبر نسصصصصصبة من أفراد عينة ال 

، تليها ℅25,65، ثم طفل واحد بنسبة ℅25,65لثالثة أطفال، ثم ابن واحد بنسصبة  ℅28,21تليها نسصبة 

 لخمسة أطفال.℅ 17,71للذين يملكون طفلين ، وأخيرا نسبة ℅23,17نسبة

 الدراسات السابقة : -22

لعمل على األداء الوظيفي إلداري كلية العلوم حمداوي وسيلة ، أثر ضغوط ا  : الدراسة األولى       

 قالمة -1945ماي  8االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة 

 تساؤالت :-2

هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية لضغوط عبء الدور على األداء الوظيفي ببعديه ) الدافعية ،القدرة ( -*

 لتسيير بجامعة قالمة؟إلداري كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ا

هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية لضغوط صراع الدور على األداء الوظيفي ببعديه ) الدافعية والقدرة ( -*

 إلداري كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة قالمة؟

ه ) الدافعية هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية لضغوط غموض الدور على األداء الوظيفي ببعدي-*

 والقدرة( إلداري كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة قالمة؟

℅النسبة تكرارال   عدد األبناء 
 ابن واحد 11 05.65
 طفلين 9 03.27
 ثالثة أبناء 11 08.02
 أربعة أبناء 6 38.25
 خمسة أبناء 3 27.72

 المجموع 39 222
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 فرضيات الدراسة:-0

 فرضية رئيسية: -أ

 يوجد أثر ذا داللة إحصائية لضغوط العمل على األداء الوظيفي ببعديه ) الدافعية والقدرة(. -

 الفرضيات الفرعية:-ب

 ئية لضغوط العمل على األداء الوظيفي ببعديه )الدافعية والقدرة(.يوجد أثر ذا داللة إحصا -

 يوجد أثر ذا داللة إحصائية لضغوط العمل على األداء الوظيفي ببعديه )الدافعية والقدرة(. -

 أهداف الدراسة: -3

لوم عالتعرف على مستوى الضغوط المهنية التي يتعرض اإلداريون بكلية العلوم االقتصادية والتجارية و  -

 التسيير في جامعة قالمة ومختلف مصادرها.

الكشف عن طبيعة العالقة التي تربط الضغوط المهنية باألداء الوظيفي إلداري كلية العلوم االقتصادية  -

 والتجارية وعلوم التسيير بجامعة قالمة.

ية والتجارية االقتصادتسليط الضوء على مستوى األداء وأهم األسباب المؤثرة فيه لدى إداري كلية العلوم  -

 وعلوم التسيير.

تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات المناسبة إلداري كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم -

 التسيير والحد من اآلثار السلبية للضغوط المهنية ، مع تعزيز اآلثار اإليجابية للضغوط الوظيفية.

 منهجية الدراسة:-4

 المنهج: -

يعة موضوع الدراسة واإلجابة على األسئلة المطروحة تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي من نظرا لطب

 خالل وصف متغيري دراسة ضغوط العمل واألداء الوظيفي وتحليل األثر والعالقة بينهما.

 العينة: -
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لبال  ( من حجم المجتمع ا٪59فرد تشكل نسبة)52تم اختيار العينة العشوائية البسيطة مكونة من    

 ، قالمة. 1945ماي8إداري ،في كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة قالمة 88

 أدوات الدراسة: -

فقرة 19بغرض الوصول إلى أهداف الدراسة ،و اختبار فرضياتها تم استخدام أداة االستمارة المكونة من 

 مقسمة إلى محورين.

 نتائج الدراسة: -

عينة الدراسة لمصادر ضغوط العمل ،حيث أخذ البعدان عن الدور وصراع الدور اتجاها  تباين إجابات -أ

مقبوال نوعا ما ،بعد غموض الدور لم يكن كذلك وبصفة عامة فإن محور الضغوط تم قبوله نوعاظ ما من 

 طرف المبحوثين.

افعيتهم فق بخصوص دانقسمت آراء عينة الدراسة حول مستوى األداء الوظيفي فقد تم تسجيل عدم توا -ب

ورغبتهم في أداء واجباتهم ومهامهم بصورة جيدة وبصفة عامة فقد تم إبداء نوع من اإليجابيات تجاه محور 

 األداء الوظيفي.

كان للمتغير غموض الدور ارتباطات دالة مع كل من )الدافعية والقدرة( وبالتالي حقق ارتباطا بمتغير  -ج

 األداء الوظيفي.

غير عبء الدور وصراع الدور ارتباطات  ذات داللة إحصائية مع األبعاد الفرعية المكونة لم يكن للمت -د

 لمحور األداء الوظيفي.

كان غموض الدور المصدر الوحيد من مصادر ضغوط العمل له تأثير في األداء الوظيفي ، فقد  -ه
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  1ى عينة الدراسة .بينت النتائج االنحدار المتعدد أنه يوجد داللة إحصائية لهذا التأثير لد

      مناقشة الدراسة االولى :

اشتملت الدراسة األولى على دراسة أثر ضغوط العمل علي األداء الوظيفي كلية العلوم االقتصادية 

تمثلت متغيرات الدراسة في المتغير   ، وحددت الباحثة عدد من المتغيرات  التجارية وعلوم التسيير

 .التابع األداء الوظيفيالمستقل ضغوط العمل والمتغير 

ي ف  كورونا  جائحة  المهنية التي أفرزتها  أما بنسبة لموضوع بحثنا فقد إهتام بالضغوط     

والقوانين   األخيرة ،وأبرز تأثيراتها علي أداء األساتذة الثانوي بحيث ارتبطت هذه الضغوط بالقرارات  اآلونة

الظروف الصحية الجديدة وتأثيرها علي المؤسسة  الوزارية ،وكذلك مضمون المهام التربوية في ظل

ة يختلفان من حيث عينة الدراس  التعليمية الثانوية، فموضوع الدراسة يتشابهان من حيث المتغيرات

لى في ظل ظروف الجديدة وتأثيرها ع  باألساتذة  اهتم  فموضوع دراسة سابقة اهتم باإلداريين وموضوعنا

 أدائهم.

الح خليفات ،أثر ضغوط العمل على األداء الوظيفي لدى مديري المدارس : عبد الفتاح ص الثانية  دراسة

  .األساسية الحكومية في إقليم جنوب األردن 

 التساؤل: -2

 ما أثر ضغوط العمل في األداء الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في إقليم جنوب األردن؟ -

 أهداف الدراسة: -0

 غوط العمل في األداء الوظيفي لدى مديري المدارسهدفت الدراسة إلى التعرف على إثر ض

                                                             

 -قالمة-1945ماي8جامعة حمداوي وسيلة، أثر ضغوط العمل على األداء الوظيفي إلداري كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ب1 
 .2116،جامعة قالمة ،الجزائر ،ديسمبر 18مقال بمجلة جامعة قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية ،العدد
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 التساؤل: -

 ما أثر ضغوط العمل في األداء الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية في إقليم جنوب األردن؟ -

 أهداف الدراسة: -0

هدفت الدراسة إلى التعرف على إثر ضغوط العمل في األداء الوظيفي لدى مديري المدارس األساسية في 

 يم جنوب األردن من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية :إقل

ما مستوى األداء الوظيفي لدى مديري المدارس األساسية في إقليم جنوب األردن من وجهة نظر -

 المديرين أنفسهم ؟

 ما مستوى األداء الوظيفي لمديري المدارس األساسية في إقليم جنوب األردن من وجهة نظر معلميهم؟-

ثر ذو داللة إحصائية لمصادر ضغوط العمل في األداء الوظيفي لدى مديري المدارس هل هناك أ -

 الحكومية في إقليم جنوب األردن؟

 منهجية الدراسة:-3

 أسلوب الدراسة: -أ

اعتمدت الدراسة منهجية البحث الوصفي إلى جانب البحث الميداني حيث تم استخدام أسلوب البحث 

لجانب الميداني فقد اعتمدت على جمع البيانات بواسطة استبانة تم المكتبي ألدبيات الموضوع أما ا

 تصميمها من قبل الباحثين.

 مجتمع الدراسة: -ب

تكون مجتمع الدراسة من مديري المدارس األساسية الحكومية جميعهم في إقليم الجنوب والبال  عددهم 

معلما ومعلمة حسب  3465هم الكلي مديراظ ومديرة ومن معلمي المدارس األساسية كافة والبال  عدد 379

 إحصائيات مديريات التربية والتعليم.

تم توزيع الدراسة على مديري المدارس األساسية الحكومية في إقليم جنوب األردن وقد تم استرداد  -ج
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من أصل مجتمع الدراسة ،والتقييم أداء مديري المدارس تم سحب عينة  87,34استبانة لتشكل نسبة  331

 17بسيطة من معلمي المدارس األساسية في مديريات التربية والتعليم في إقليم الجنوب وبنسبة  عشوائية

معلما ومعلمة ،وتم توزيع  1199من المعلمين والمعلمات لكل مدير، بذلك يكون حجم العينة  4وبواقع 

 89,63ا نسبته استبانة صالحة للتحليل تشكل م 985االستبانات على جميع مفردات العينة وتم استعادة 

 من مجتمع الدراسة الكلي . 15,24من عينة دراسة الكلية و

 أداة الدراسة:-ج

لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أداتين لقياس أثر ضغوط العمل في األداء الوظيفي اعتماد على      

يتين ولى من جزئاألدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة والعديد من الدراسات السابقة، تكونت األداة األ

:الجزء األول المتغيرات الديمغرافية والجزء الثاني فقرة لقياس ضغوط العمل لدى مديري المدارس الحكومية 

أما األداة الثانية تكونت من جزأين جزء المتغيرات الديمغرافية وجزء لقياس مستوى األداء الوظيفي وتندرج 

 يكرت".اإلجابة عن كل فقرة على خمس فئات حسب مقياس "ل

 صدق األداة وثباتها: -د

عضوا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية وجامعة مؤتة  17تم عرض أداتي الدراسة على 

ومديري المدارس الحكومية للتحقق من صدق األداة حيث وضوح الصياغة اللغوية وسالمتها كما تم 

تساق الداخلي ،وقد بلغت قيمة ثبات أداة حساب المعامل باستخدام معادلة " كرونباخ " للتأكد من اال

 .1,92ومعامل األداء غ 1,85ضغوط العمل 

 عرض النتائج:-ه

إجابة عن أسئلة الدراسة تم اختيار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وارتباط بيرسون ،إلجراء 

رات عدد الختبار أثر المتغيوفحص العالقات االرتباطية بين متغيرات الدراسة والتحليل، االنحدار المت

المستقلة على المتغير التابع وتحليل التباين للكشف عن الفروقات بين الجنس والمؤهل العملي والخبرة 
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العلمية والعمر والحالة االجتماعية ، وإجابة عن السؤال األول مستوى ضغوط العمل لدى مديري المدارس 

رين أنفسهم ثم حساب متوسط الحسابي و االنحرافات األساسية في إقليم الجنوب من وجهة نظر المدي

 1المعيارية إلجابة المدراء عن مستوى تأثير ضغوط العمل. 

 : مناقشة الدراسة الثانية 

 وحدد الباحث عدد من  العمل علي األداء الوظيفي  اشصتملت الدراسصة الثانية تحت عنوان أثر ضغوط     

 متغيرات هذه الدراسصصة في الضصصغوط المهنية وفي  حكومية وتمثلتال  المتغيرات لمديري المدارس األسصصاسصصية

 . األداء الوظيفي

عاشها األستاذ في ظروف  المهنية التي أما بالنسبة لموضوع دراستنا فقد اهتم بالضغوط    

ات ر وتأثيرها علي العملية التعليمية ألداء األستاذ الثانوي اال ان هذه الضغوط ارتبطت بالقرا  كورونا  جائحة

وتأثيراتها علي covid19 والقوانين الوزارية ،وكذا مضمون المهام التربوية في ظل تفشي فيروس

وضوع بحثنا االختالف في عينة الدراسة ،فم  التعليمية )الثانوية (، رغم تشابه بين متغيرات فيكمن  المؤسسة

  .مدارس أما الدراسة السابقة كانت عينة البحث مديري   كانت عينة مجموعة أساتذة

: مليكة بن زيان ،مستوى الضغوط المهنية لدى أساتذة التعليم الثانوي و انعكاساته  الثالثة  دراسة    

 3على صحتهم النفسية والجسدية، مجلة دراسات في علوم اإلنسان والمجتمع ، جامعة جيجل ،مجلد 

 .2121،سبتمبر  3،العدد 

 التساؤل:-2

 لصحة النفسية والجسدية ألساتذة الطور التعليم الثانوي؟ماهي انعكاسات هذه الضغوطات المهنية على ا

                                                             

عبد الفتاح صالح خليفات ، أثر ضغوط العمل على األداء الوظيفي لدى مديري المدارس األساسية الحكومية في إقليم جنوب األردن ، مجلة 1 
 .2111جامعة مؤتة ، األردن ، 2-1، العدد  26المجلد جامعة دمشق، 
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 فرضيات الدراسة: -0

 يتعرض أستاذ التعليم الثانوي لمستوى عال من الضغوطات المهنية. -

 تنعكس ضغوطات العمل على الصحة النفسية ألساتذة التعليم الثانوي.-

 نوي.تنعكس ضغوطات العمل على الصحة الجسدية ألساتذة التعليم الثا -

 أهداف الدراسة: -3

التعرف على مدى تعرض أستاذ التعليم الثانوي إلى شدة ضغط العمل نتيجة ممارسته لمهنته نظرا  -

 للدور الذي يلعبه األستاذ بالنسبة للمجتمع ككل والعملية التربوية على وجه الخصوص.

 ي.اتذة التعليم الثانو التعرف على تأثير الضغوطات المهنية على الصحة النفسية والجسدية ألس -

محاولة مساعدة واضعي البرامج اإلرشادية والعالجية ألساتذة التعليم الذين يعانون من ضغط مهني -

مرتفع الحيلولة دون الوقوع في االحتراق النفسي واإلصابة بأمراض جسدية تعيقهم على تأدية دورهم 

 التدريسي وتمتعهم بصحة جيدة.

 منهجية الدراسة: -4

 هج :المن -أ

اعتمدنا في إنجاز هذه الدراسة على المنهج الوصفي، والذي يعتبر أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي 

المنظم بوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا عن طريق جمع البيانات والمعلومات المقننة عن 

راسة اسة ،هي عبارة عن دالظاهرة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للوصف الدقيق، وعليه فإن هذه الدر 

وصفية استطالعية للضغوط المهنية التي يمكن أن يتعرض لها أساتذة التعليم الثانوي ،ثم محاولة معرفة 

 انعكاسات والضغوط على الصحة النفسية والجسدية.

 العينة: -ب
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نطينة بمدينة قسأستاذ في التعليم الثانوي، موزعين على ثالث ثانويات  32تتكون عينة الدراسة الحالية من 

 ،والذين تم انتقائهم بأسلوب عشوائي.

 أداة الدراسة: -ج

بعد اطالعنا على الدراسات السابقة في المجال، ولتحقيق هذه الدراسة واإلجابة عن أسئلتها قامت الباحثة 

 عبإعداد أداة البحث وذلك لقياس مستوى ضغوط العمل عند أساتذة التعليم الثانوي ،وذلك من خالل الرجو 

إلى األدب التربوي ذو العالقة بمصادر ضغوط العمل والدراسات السابقة التي تمت في هذا المجال و 

( 2115( ،دراسة الطعاني )2111االستفادة منها في بناء فقرات األداة خاصة دراسة عال محمود حميدة )

 فقرة . 49وغيرهما من الدراسات ،حيث تم بناء فقرات األداة في صورتها األولية وتضمنت 

 نتائج الدراسة :                                                                                     -د

رغم أن عينة الدراسة كانت نسبة معاناتهم من الضغوط المهنية لم تكن مرتفعة ،إال أنهم يعانون من عدة  

، فلقد الحظنا أن األستاذ يشتكي من الصداع مشاكل صحية ناجمة من ممارستهم لهذه المهنة الشاقة 

مرات ، فهذا األمر يسبب لهم  14بشكل رئيسي، فأحياناظ األستاذ يقدم نفس الدرس لعدة مرات ، قد تصل ل

الملل والصداع ، هذا األخير يعود أيضا إلى العدد الكبير من التالميذ الذين يضمهم نفس الدرس مما يجد 

القسم ،مما يضغط على أعصابه ويسبب له الصداع ما يتسبب له في  األستاذ صعوبة في ضبط غرفة

 1ضرر في حياته.

 مناقشة الدراسة الثالثة:

                                                             

سان نمليكة بن زيان ،مستوى الضغوط المهنية لدى أساتذة التعليم الثانوي وانعكاساته على صحتهم النفسية والجسدية ،مجلة دراسات في علوم اإل 1 

 .2121،سبتمبر  3،العدد  3والمجتمع ،جامعة جيجل ، مجلد 
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اشتملت الدراسة الثالثة على دراسة مستويات الضغوط المهنية، وحددت الباحثة عدد من المتغيرات      

غوط ت هذه الدراسة في الضالمؤثرة علي الوضع الصحي والنفسي ألساتذة الثانوي، وقد تمثلت متغيرا

 .  المهنية

أما بالنسبة لموضوع دراستنا فقد اهتم بالضغوط المهنية التي أفرزتها جائحة كورونا اآلونة األخيرة    

عل أداء األستاذ، الثانوي بحيث ارتبطت هذه الضغوط المقررات والقوانين الوزارية وكذا   وأبرز تأثيراتها

ما وتأثيراتها علي المؤسسة التعليمية الثانوية ك  الظروف الصحية الجديدة مضمون المهام التربوية في ظل

 .أن هناك اختالف في التخصص بين الدراسة االجتماعية دراستنا

 المقاربة النظرية : -20

تكمن أهميتها في أنها نسق مفهوماتي تعطي تصور أنواع من التفسير الواقع أو الظاهرة االجتماعية كما 

علي تجاوز الذاتية والهدف من عرضها هو اإللمام  الظاهرة المدروسة في شتى أبعادها  تساعد الباحث

ودالالتها السوسيولوجية ، والتي تسهل مهمة دراسة  وتحليل الواقع االجتماعي  وتعتبر المقاربة النظرية  

تحليل موضوع اء و الطريقة العلمية المنهجية التي يسلكها من خاللها الباحث اتجاه فكر معين يوظف في بن

   1بحثه كما أن طبيعة موضوع البحث هي التي تحدد نوع االتجاه الفكري 

وانطالقا من موضوع بحثنا المتمثل في ضغوطات المهنية  وتأثيرها على أداء أساتذة  الثانوي  في ظل 

 : جائحة كورونا بتساؤل المقاربة كما يلي

اء االجتماعي الرسمي  المنظم تنظيما رشيدا ، فيما يخص اعتمدنا علي نظرية روبيرت ميرتون حول البن    

تأثير المهام التربوية على أداء األساتذة في ظل جائحة كورونا، ويتضمن التنظيم الرشيد أنماطا من األنشطة 

محددة بوضوح وهي تتكون من الناحية المثالية من سلسلة األفعال المرتبطة بأغراض التنظيم ارتباطا وظيفيا 

أن تعمل  على تحقيق االغراض  وعرف ميرتون الوظيفة بأنها :النتائج التي يمكن مالحظتها والتي  ؛بمعنى
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تعمل عل التأقلم أو تعديل النظام  ،وقد استندت الوزارة على فرض المهام لتسهيل العمل  على الجماعة 

الوظيفي  عديل النظام والضررالرسمية لألساتذة الثانوي في ظل جائحة كورونا ، وهذا يساعد على التأقلم او ت

عنده هو النتائج المالحظة التي تؤدي إلى تحقيق ذللك النظام الذي يكون فيه أحد األنشطة إما نافعا او 

ضارا، ألن ما يكون نافعا ألحد األنظمة  قد ال يكون كذللك بالنسبة لنظام آخر، فقد عملت الوزارة على 

ا ما نالحظ بالنسبة لجملة من التعديالت التي تمت على مستوى إلغاء فصل من السنة الدراسية  ،مثال وهذ

المهام التربوية  داخل المؤسسة في ظل جائحة  كورونا، من خالل توزيع الحجم الساعي مع محتوى الدروس 

والزمن البرمجة ومشاكل التي عرقلت مهام األستاذ في ظل هذا الوباء، ويتكون التنظيم عند ميرتون من 

ي تحددها القواعد أو التعليمات الرسمية  ولكل وظيفة قدر من المسؤوليات والسلطة ،أي أن الوظائف  الت

السلطة مرتبطة بالوظيفة وغير مرتبطة بشخص محدد يؤدي دور رسمي من خالل تطبيق اإلجراءات 

لبرتوكول ااالحترازية  التي وضعتها الوزارة  ، والتعايش مع المهام الجديدة التي فرضته الوزارة في تطبيق 

 . صحي  تقليص الفصول  وتخفيض معدل االنتقال ويحدث الفعل الرسمي داخل إطار  من القواعد

ألن المؤسسة الثانوية مؤسسة تنظيمية، تتشكل من جماعات رسمية وتربطهم قوانين وقرارات  وتدرج إداري 

  ملة من اإلجراءات االحترازيةمحكم مدير وأساتذة عالقات رسمية في إطار سلم إداري، ولقد خلفت الوزارة ج

التي اعتبرتها حل وقائي من أزمة التي شهدها العالم واألسرة  التربوية بأكملها ، حيث عملت على وضع 

بروتوكول صحي محكم من التباعد الجسدي  وتوفير كل الوسائل الحماية  من تعقيم المؤسسات التعليمية 

صة بالوضع الراهن لتخفيض في عدد اإلصابات  من وتوفير كل وسائل  الحماية  مع وضع برامج خا

كورونا .ويحدث الفعل الرسمي داخل إطار  من القواعد التنظيمية السابقة على الفاعل في  الوجود  وترتبط 

الوظائف ببعضها البعض  من خالل نسق من العالقات الرسمية إلى حد كبير ، غير أن هناك مسافة 

الذين يشغلون تللك الوظائف  . وكانت مساهمات ميرتون في مجال  محددة بوضوح تفصل بين اجتماعية

الفكر التنظيمي من خالل جملة القضايا التي طرحها في تحليله الخاص ، بالبناءات  البيروقراطية في إطار 
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 المدخل الوظيفي بأن البناء االجتماعي يتميز بطابع الرسمية والعقالنية  في تحديد أنماط النشاط التي ترتبط

في صورة الوظيفية لتحقيق أهداف التنظيم  وكل بناء تنظيمي حالة متكاملة لسلسلة من الوظائف  من 

القواعد  التي تأثر عب القوانين والقرارات على أداء األستاذ من خالل عالقاته التي تربطه مع اإلدارة وزمالءه  

ألضرار صحي لتسهيل مهامه وتخفيض ا وخالل هذه  الفترة من األزمة التي فرضت عليهم الوزارة بروتوكول

الصحية ، واهتم بالمالمح البنائية البيروقراطية ومدى أهميتها في اإلدارة والتنظيم لكن ليس علي حساب 

مشاعر واتجاهات األفراد ،ألن القواعد المعيارية المجردة تخلق نوعا من الصراع والتنافس بين األعضاء 

التسلسل اإلداري ،وعند حدوث ذللك تظهر  الحاجة إلي جماعات غير الرسميين ، كالصراع  على السلطة و 

الرسمية  ثانوية تكون  مهمتها تنظيم العالقات االجتماعية  وتهتم بشؤون األفراد ولم يسعى روبرت ميرتون 

إلى نفي صدق نموذج البيروقراطي ،لكنه سعى لتوضيح جانب آخر ؛ وهو النتائج التي تتخذ اتجاها معاكسا 

اف الفعل وأسسه التي تؤدي إلى جمود السلوك  وصعوبة التكيف  مع مهام الوظيفة  والمعوقات ألهد

الوظيفية ، خصوصا  في ظل القوانين  والقرارات  التي فرضتها الوزارة على األساتذة  لتطبيق البرتوكول 

 1الصحي ، لتسهيل المهام  وتخفيض األضرار  الصحية   وركز على أهم المبادئ:

:وهي نوع من الوظائف التي يمكن مالحظتها وتسجيلها  بصورة سهلة  وسريعة ، والتي  ئف الظاهرةالوظا

تعكس عموما أهداف محددة للمحافظة على النسق أو األعضاء الذين يشاركون فيه، أو هي تللك الوظائف 

فروضة دعم المالموضوعية التي تساهم بصورة إرادية في تكيف  كيان معين  من زمن البرمجة  ودروس ال

 . في  ظروف عمل جديدة  التي سببت خلل وظيفي في أداء األستاذ لمهامه

هي مجموعة الوظائف  التي ال يمكن أن تظهر بصورة ظاهرة بل مستمرة وغير مقصودة  الوظيفة الكامنة :

ة  يومتوقعة  ،ولكنها أيضا تكشف عن إجمالي الوظائف  التي يمكن أن تساهم وبصورة إيجابية أو سلب

انحرافية  في نفس الوقت سواء لألعضاء او إلى النسق  أو التنظيم  االجتماعي  ككل،  منها مشكالت 
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غير أخالقية لتالميذ  وتخفيض في معدل االنتقال  وتقليص الفصول ،هذا كلها ظواهر سلبية أثرت سلبا 

 .على أداء األستاذ

رارات،  وتأثيرها على أداء األستاذ  أي منظومة ونالحظ ذلك من خالل مناقشتنا  لجملة من القوانين والق

تعليمية جاءت  ببعض القوانين  والقرارات الجديدة  انتشرت  في الوسط التنظيمي  التعليمي ، والوظائف  

الظاهرة  في علم االجتماع  هي وظائف التي يتمكن اإلنسان من مالحظتها  وتسجيلها  بصورة  سهلة  

ل التي يعيشها األستاذ داخل منظمة  وظائف كامنة ،ألن ميرتون ركز علي ألن عالقات العمل  والمشاك

أهمية المالمح البنائية  البيروقراطية  ومدى أهميتها  في اإلدارة  والتنظيم ، لكن ليس علي حساب  

مشاعر  واتجاهات  األفراد  ألن القواعد المعيارية المجردة  تخلق  نوعا من الصراع  والتنافس  بين  

عضاء  الرسميين ، كالصراع على السلطة  والتسلسل اإلداري،  وعند حدوث  ذلك تظهر  الحاجة  إلى األ

جماعات  غير  رسمية  ثانوية ،تكون مهمتها تنظيم العالقات  االجتماعية  وتهتم بشؤون األفراد، ولكن 

و  ساعات  العملالقرارات  المتخذة ليست على حساب اآلخرين بل تكون  تخدم الطرفين  مثل :تقيم 

اإلضرابات  التي تعتبر قوة لضبط  والتحكم داخل المنظمات  أو سالح  لضغط على منظومة اتخاذ 

القرار  الصحيح  في رزنامة االمتحانات  وقوانين التقاعد ، وكذلك قوانين التي تحكم سير المؤسسة  ككل  

محددة  1لوظائف مع القواعد ، والتزامات  ألنها تعتبر  البناء التنظيمي  لحالة  متكاملة  لسلسلة  من ا

وظهور  مظاهر جديدة  كإنشاء  دروس الدعم  لتلبية حاجات المتعلمين  وحتى األساتذة  في تجنب  

اآلثار السلبية  لجملة  القرارات المقدمة  من طرف  الوزارة ، وذلك  للحد من الضغوطات  والعجز على 

 إنهاء برامج المواد المدرسة.
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 تمهيد:

ن م تعتبر المؤسسة التعليمية الثانوية نسق اجتماعي ، تؤثر وتتأثر بالمجتمع الذي توجد به ، لما تلعبه  

دور استراتيجي باعتبار الثانوية مكانا جامعا للمعرفة والعلم ، حيث يستوجب على اإلدارة الثانوية القيام 

بمجموعة من الخطوات من أجل سير السنة  الدراسية التعليمية على أكمل وجه ، خصوصا في ظل انتشار 

انويات سليط الضوء على بعض الثالفيروس بشكل رهيب داخل الثانوية ، حيث أردنا من خالل هذا الفصل ت

 في والية برج بوعريريج .
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  : أثر جائحة كورونا على النسق التعليمي -2

 :التعليم عن بعد2-2

يعصد التعليم عن بعصد أبرز ما أفرزته جائحة الفيروس كورونا ، فالطالب أصصصصصصصصصصصصصصصبحوا يتلقون تعليمهم من    
لثانوي العام والخاص جزء من العملية التعليمية وهو آخر مرحلة خالل منصصصصصصصصصصصصصات معرفية ذكية ، فالتعليم ا

، حيث قررت  1مرحلة التعليم األساسي   من التعليم اإللزامي الذي يتلقاه جميع التالميذ وذلك بعد اجتيازهم
وزارة التربيصصصة الوطنيصصصة والتكوين المهني والتعليم العصصصالي والبحصصصث العلمي توقيف الصصصدراسصصصصصصصصصصصصصصصصة إبتصصصداءا ، من 

، بجميع المؤسصصصصصسصصصصصصات التعليمية سصصصصصصواء منها العمومية أو الخاصصصصصصصة، كاإلجراءات الوقائية،  2121مارس16
صصصصصصحة التالميذ ، مع ضصصصصصمان االسصصصصصتمرارية البيداغوجية عبر التعليم عن بعد من   والتي يسصصصصصعى إلى حماية

 باإلضصصافة إلى، لتوفير الدروس والشصصروحات على شصصكل فيديوهات ،  telmidtic خالل المنصصصة اإللكتروني
تمارين وحلولها ، حيث أصصصبح التعليم عن بعد خالل السصصنوات األخيرة أكثر تنوعا وجاذبية باسصصتخدام الكتب 
اإللكترونية ، والتفاعل المباشصصصر صصصصوتاظ وصصصصورة ، فاختزلت بذلك المسصصصافات الجغرافية ، وتمكن األسصصصتاذ من 

يصصاظ يصة ، كمصا أنهم يقومون بتوفير المراجع والكتصب رقممواكبصة التعليم في الوسصصصصصصصصصصصصصصائصل اإللكترونيصصة والمواد الرقم
فصالتعليم شصصصصصصصصصصصصصصأن مجتمعي ، إذ ينعكس على القطصاعصات األخرى ، فقوة المعلم هي قوة تعليمية ، كما حاولوا 
 االنخراط في صصصفحات التواصصصل االجتماعي كالواتسصصاب و الفيسصصبوك وتفعيل األقسصصام االفتراضصصية في موقع

telmidtice  2 .قاموا بالتعليم بواسطة الرسائل والراديو والتلفاز واالتصاالت الصوتية، كنت أنهم 
فالدراسصة عن بعد هي جزء مشصتق من الدراسة اإللكترونية، وفي كلتا الحالتين فإن المتعلم يتلقى المعلومات 

 3 .من مكان بعيد عن المعلم
 :الحجر الصحي 2-0

لمشصصصصتبه في إصصصصصابتهم بمرض معدي وفضصصصصصلهم عن هو إجراء وقائي ومؤقت يقوم على عزل األشصصصصخاص ا  
اآلخرين ، بطريق. تحول دون االنتشصصصار المحتمل للعدوى ، ألن الهدف منه كسصصصر سصصصالسصصصل انتقالها والوقاية 

                                                             

امس خفاطمة محمد بهجة أحمد ، التعليم عن بعد بمدارس التعليم الثانوي في ظل جائحة كورونا بمحافظة الشرقية، مجلة كلية التربية ، العدد ال1 
 .269ص 2121واألربعون )الجزء االول( جامعة عين الشمس ، 

نشصصصصصصصرية اإلكسصصصصصصصو العلمية ، نشصصصصصصصرية  -2131، وتداعياتها على أهداف التنمية المسصصصصصصصتدامة -19covid-طارق المدريدي ، جائحة كورونا ، كوفيد 2 
 43و 37، ص 2121متخصصة ، العدد الخامس ، سبتمبر

ن بعد االفتراضصصية ، دراسصصة نقدية ، مجلة التعليم ع سصصعيداني سصصالمي ، نور الدين دحمار ، التجزئة الجزائرية في مجال التعليم اإللكتروني والجامعات3
 21ص 2116، الجزائر ، يناير /مايو ، 6، عدد  4التعليم المفتوح ، مجلد 
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من األمراض والوفيصصات المرتبطصصة بهصصا ، وقصصد ثبتصصت فعصصاليتهصصا في العصصديصصد من الصصدول التي عصصانصصت من أزمصصات 
و باعتباره وباء عالمي وجائخ. خاطرة عن السصيطرة ، أقرت السلطات صصحية ، وإثر انتشصار وباء كورونا ، 

غالبية الدول الحجر الصصصصحي كتدبير احترازي واعتبرته اإلجراء األكثر فعالية للتحكم والحد من انتشصصصار هذا 
 1 .الوباء ، خاصة التي لم تثبت فيها البروتوكوالت الصحية المتوفرة نجاعتها

 ءات االحترازية وعالقتها بتقييم ساعات العمليوضح االجرا : 20رقم  جدول

اإلجراءات            
 االحترازية

 
 

 تقييم ساعات العمل   

 مقبولة
 

℅ 

ال يمكن 
 تطبيقها
 

 ال تتوفر
الوسائل   

 

اإلخالل بعمل 
 األستاذ
 

أصبح يعاني 
 من ضغط

 المجموع
 
 

 ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت     ℅ ت
 

℅ 

 
 ℅ ت

735، 5 21 2 41 2 كثافة البرنامج
1 

5 55،5
6 

4 33،3
3 

18 36 

الحجم الساعي 
 الكبير

- - 2 21 - - - - 3 25 5 11 

عدم التمكن من 
 إنهاء البرنامج

3 61 4 41 4 28،5 3 33،3
3 

3 25 17 34 

عدم توفر وسائل 
 الشاشة

- - 2 21 5 35،7
1 

1 11،1
1 

2 16،6
7 

11 21 

11 5 المجموع
1 

11 11
1 

14 111 9 111 12 111 51 11
1 

  

: تحليل االحصائيال  

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن االتجاه العام كان في صنف المبحوثين الذين أجابوا بكثافة     

، وبالمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن أعلى نسبة كانت في فئة الذين ℅36البرنامج والنسبة قدرت ب

للذين  ℅41، تليها نسبة ℅55,56درت بأجابوا بأن االجراءات االحترازية تخل بعمل األستاذ والنسبة ق

                                                             
سرور طالبي ، عدد خاص بالمؤتمر الدولي لمحكم حول الحجر الصحي: التداعيات والحلول ، مركز جيل البحث العلمي ، سلسلة كتاب أعمل 1

 21ص 2121/ 14/14-13أبريل ، طرابلس ، لبنان ,31تاسع ، العدد المؤتمرات ، العام ال
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للذين أجابوا بأنه أصبح يعاني من ضغط ، وآخر نسبة كانت  ℅33,33أجابوا بأنها مقبولة ، ثم نسبة 

لذات  ℅21لفئة الذين أجابوا بأنه ال يمكن تطبيق  هذه االجراءات بنسبة 

                              الصنف.

، ℅34أجابوا بعدم التمكن من إنهاء البرنامج والنسبة قدرت ب الذين حوثينالمبثاني نسبة كانت لفئة 

، ℅61وبالمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن أعلى نسبة كانت لفئة الذين أجابوا بأنها مقبولة بنسبة 

للذين أجابوا بأنه يؤدي إلى  ℅33,33للذين أجابوا بأنه ال يمكن تطبيقها بدقة ، ثم نسبة  ℅41تليها نسبة

لفئة الذين اجابوا بأنه ال توفر الوسائل الالزمة ، وآخر ℅ 28,58خالل بعمل األستاذ ، ثم تليها نسبة اال

 .                               الصنف لذات ℅25نسبة كانت لفئة الذين أجابوا بأن األستاذ أصبح يعاني من ضغط بنسبة 

ة ساعات العمل يعود لعدم توفر وسائل الشاش ثالث نسبة كانت لصنف المبحوثين الذين اجابوا  بتقييم

 لذينا المبحوثين لفئة  كانت نسبة أعلى أن نالحظ االتجاه نفس على وبالمواظبة ،℅21والنسبة قدرت ب

 بأنه أجابوا لذين لفئة كانت نسبة ثاني ،℅35,71 ب قدرت والنسبة الالزمة الوسائل تتوفر ال بأنه أجابوا

 ، ضغط من يعاني أصبح بأنه أجابوا للذين ℅16,67 نسبة ثم  ،℅21 ،بنسبة ضغط من يعاني أصبح

 .الصنف لذات  االستاذ بعمل االخالل إلى تؤدي℅11,11 نسبة تليها

، وبالمواظبة  ٪11رابع نسبة كانت لصنف المبحوثين الذين أجابوا بأن الحجم الساعي كبير والنسبة قدرت ب 

فئة المبحوثين الذين أجابوا بأن األستاذ أصبح يعاني من نالحظ أن أعلى نسبة كانت ل االتجاهعلى نفس 

لفئة المبحوثين الذين أجابوا بأن هذه اإلجراءات االحترازية  ٪21تليها نسبة ،  ٪25ضغط والنسبة قدرت ب 

 .ال يمكن تطبيقها ، لذات الصنف

 :التحليل السوسيولوجي

الذين يرون أن تقييم ساعات العمل من خالل الجدول أعاله يتبين أن أعلى نسبة كانت في صنف    

تكون في كثافة البرنامج ، بحيث ترى عينة البحث أن االجراءات مقبولة، ولكن بالمقابل مقبولة من ناحية 
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الحماية الصحية للمعلمين والمتعلمين ولكنها تسببت في جعل االستاذ يعيش ضغوطات في العمل ، 

سار أداء مهامه ، ألن االجراءات االحترازية التي وضعتها وكانت هذه الفئة بنسبة عالية جدا ، واخلت بم

الوزارة جاءت من اجل الحماية الصحية وسير نظام التعليمي بشكل عادي ألنه في اآلونة األخيرة أصبح 

األستاذ يتشكل عليه نوع من المشاكل بسبب الوقت ، لم يستطيع األستاذ التوفيق بين الحجم الساعي 

الجراءات االحترازية ، لقلة الوسائل المهنية وعدم توفرها داحل المؤسسات انطالقا لساعات عمله وتطبيق ا

من طرح ميرتون ، االجراءات االحترازية اجراءات وقائية للمحافظة على الصحة ، وسير السنة الدراسية 

المهني داحل ي و بشكل جيد ، وتحديد المكانة العلمية والمعرفية، حسب دور الفرد التنظيمي ، وتسلله االدار 

 بناءات التنظيم. 

 :خصوصيات الطور الثانوي  -3

  :تعدد التخصصات3-2

إن تعدد التخصصصصصصصصصصصصات مفهوم يتضصصصصصمن إشصصصصصراك عدد من المتخصصصصصصصصصصصصين وغير المتخصصصصصصصصصصصصين، ممن     

تسصصصتدعي حالة األسصصصتاذ، حيث يتمثل في خمس فئات تتضصصصمن كال من القيادة المدرسصصصية، معلمة صصصصعوبات 

 1 .يم العام، المرشدة الطالبية، ولي األمرالتعلم، معلمة التعل

 :طبيعية العالقات المهنية أستاذ والروح المعنوية3-0

تعرف اإلدارة الثانوية ؛ بأنها جميع الجهود واإلمكانيات والنشصصصصصصاطات التي تبذل من أجل تحقيق األهداف   

ن الظروف الدراسي للتالميذ ، فإتحقيقاظ فعاالظ ، فإذا كانت هيئة التدريس هي المسؤول األول عن التحصيل 

 .التي ال يعمل فيها األستاذ سواء مادية أو بشرية ، تحتل مكانة مهمة 

                                                             

إيمان أحمد عبد الله الحريبي ، درجة ممارسة االستشارة ضمن فريق العمل متعدد التخصصات في المدارس االبتدائية الملحق بها برنامج 1 
 2118عة الملك عبد العزيز ، المملكة العربية السعودية ،جدة أبريل ، جام 3صعوبات التعلم بجدة ، المحلة العربية لعلوم اإلعاقة والموهبة ، العدد 

 .215ص 
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في تحديد نوعية التعليم المقدم بالثانوية ، ومدير الثانوية هو المهندس للعالقات اإلنسصصصصصصانية داخل الثانوية ، 

كلما ارتفعت  ع إلى انشغاالتهم المختلفة ،فكلما عرف كيف يثير معلميه ويحفزهم ويعينهم لالستمرار ويستم

روحهم المعنوية ، وقد أثبتت دراسة الباحثين كوري وجاك كنزي ، أهمية الروح المعنوية في زيادة التحصيل 

، فتغير طريقة إدارة الندوات واالجتماعات ، قد أصصصصصصصصصصبحت مملة مما ينجر عنها غياب بعض  1الدراسصصصصصصصصصي 

على ذلك ، وبالتالي ال يقومون بتفعيلها وإثرائها بالمنافسصصصصصصصة ، تكليف األسصصصصصصصاتذة وإن حضصصصصصصصروا فهم مجبرون 

األسصصصصصصصصصصصصصصتصاذ بصأعمصال إداريصة كملئ دفاتر االمتحان ، عدم توفير مراجع خارجية التي تسصصصصصصصصصصصصصصاعدهم على إعداد 

  2الدروس كالكتب والمجالت التربوية و الجرائد 

 :دور العالقات المهنية في المؤسسة التعليمية  3-3

وضصصصصصوع العالقات المهنية موضصصصصصوع يحظى باهتمام كبير ،ولقد أوضصصصصصحنا أم هذا االهتمام لم يظهر إن م    

فجصأة بصل سصصصصصصصصصصصصصصبق ذلك محاوالت مختلفة ،أدت إلى إثارة االهتمام بالعالقات ، وهو ناتج الموقف االجتماعي 

تعاون لالذي يوجد فيم الفرد مع جماعة من الناس لهم هدف مشصصصصصصصصترك يسصصصصصصصصعون لتحقيقه بأسصصصصصصصصلوب يتسصصصصصصصصم با

ذا كانت العالقات المهنية  ،3والمودة والرحمة بينهم آخذين في االعتبار قدراتهم وخصصصصصصصصصصوصصصصصصصصصصياتهم المنفردة

ذات أهمية كبيرة في الوسصصط االجتماعي العام ، من خالل التفاهم أو المودة والصصصالت الحميمية التي تربط 

 ؤسصصصصصصصسصصصصصصصات التعليمية ، حيث يلتقيأبناء المجتمع بعضصصصصصصصهم مع بعض ،فإن هذه العالقات ضصصصصصصصرورية في الم

                                                             

عض بفاتحي عبد النبي ، الوضعية المهنية للمعلم في ضوء تدابير اإلصالح التربوي ، دراسة ميدانية على عينة من معلمي المدارس االبتدائية ب1 
لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم االجتماع ، قسم العلوم االجتماعية ، جامعة محمد  الدوائر فنوغيل زاوية كنتة ، رقان ، والية أدرار ، أطروحة

 15ص  2116-2115 -بسكرة -خيضر 

ة ، لكلثوم قاطو ، مريم بن سصصصصكيريفة ، الصصصصصعوبات التي تواجه المعلمين في التدريس بالكفاءات ، دراسصصصصة اسصصصصتكشصصصصافية على عينة من المعلمين  بورق2

 685-684لكفاءات في التربية ، جامعة قاصدي كرباج ، ورقلة ، الجزائر ، صملتقى التكوين با
 .115،ص 2115،  1فاروق عبده فليه ،محمد عبد المجيد ،السلوك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعليمية ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، ط3 
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العاملون فيها لساعات في اليوم ويتفاعلون لتحقيق أهداف محددة ، ولذلك فإن هذه العالقات لها دور كبير 

 : في األداء بين األساتذة والعاملين فيها ويتجلى فيما يلي

متبادلة لوثيق والثقة التماسصصك الجماعة داخل المؤسصصسصصة وتمتين الصصصالت الودية والتفاهم العادل والتعاون ا-

بين أفراد هذه الجماعة ، رفع الوعي بين أفراد الجماعة المدرسية ، بأهمية الدور الذي يقومون به وإشعارهم 

بمسصصصصصؤولياتهم االجتماعية ، رفع الروح المعنوية بين أفراد الجماعة المدرسصصصصصية ، بما يوفر لهم الجو النفسصصصصصي 

  1.اجية واستغالل إمكاناتهم الفردية والجماعيةلصالح العمل ، وزيادة كفاءاتهم اإلنت

 يوضح الحالة المدنية لألستاذ وعالقته مع الزمالة. : 22رقم  جدول

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

،العدد الرابع ،كلية  28ا يراها مدرسو التعليم الثانوي ، محلة جامعة دمشق ، المجلد باسصمة حالوة ، العالقات اإلنسصانية بين المديرين والمدرسين كم1 
 259ص 2112التربية ،جامعة دمشق

 

الحالة         
 المدنية

 
 

 عالقة الزمالة
 
 
 
 

 أعزب 
         

 متزوج 
            

 مطلق 
           

 أرمل 
 

 المجموع 
 

 ℅ ت  ℅ ت ℅ ت ℅  ت  ℅ ت

 14 7 - - - - 3،19 3 - - ممتازة 

 6 3 - - 51 1 31،31 11 51 5 جيدة 

 32 16 - - - - 27،27 9 31 3 حسنة 

 24 12 - - 51 1 12،12 4 21 2 عادية 

 24 12 111 5 - - 21،21 7 - - عالقة عمل 

 111 51 111 5 111 2 111 33 111 11 المجموع 
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 التعليق االحصائي:

العام كان في صنف المبحوثين الذين أجابوا بأن عالقة  االتجاهدول أعاله أن نالحظ من خالل الج    

نالحظ أن أعلى نسبة كانت  االتجاه، وبالمواظبة على نفس  ٪32األستاذ بزمالئه حسنة والنسبة قدرت ب 

لفئة المتزوجين لذات الصنف٪27,27، تليها نسبة  ٪31لفئة العزاب بنسبة قدرت ب  ثاني نسبة كانت  .

، وبالمواظبة  ٪24نف المبحوثين الذين أجابوا بأن عالقة األستاذ بزمالئه عالقة عادية والنسبة قدرت ب لص

لفئة العزاب ،  ٪21،تليها نسبة  ٪51نالحظ أن أعلى نسبة كانت لفئة المطلقين بنسبة  االتجاهعلى نفس 

،لذات الصنف٪12,12وآخر نسبة كانت لفئة المتزوجين والنسبة قدرت ب  لث نسبة كانت لصنف ثا .

، وبالمواظبة على ٪24المبحوثين الذين أجابوا بأن عالقة األستاذ بزمالئه عالقة عمل والنسبة قدرت ب 

 لفئة ٪21,21، تليها نسبة  ٪111نالحظ أن أعلى نسبة كانت لفئة األرامل والنسبة قدرت ب  االتجاهنفس 

ين الذين أجابوا بأن عالقة األستاذ بزمالئه رابع نسبة كانت لصنف المبحوث .المتزوجين ،لذات الصنف

نالحظ أن أعلى نسبة كانت لفئة  االتجاه، وبالمواظبة على نفس ٪14عالقة ممتازة والنسبة قدرت ب 

،لذات الصنف ٪9,19المتزوجين والنسبة قدرت ب  خامس نسبة كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا بأن  .

نالحظ أن أعلى  االتجاه، وبالمواظبة على نفس  ٪4النسبة قدرت ب عالقة األستاذ بزمالئه عالقة جيدة و 

.          لفئة المتزوجين ،لذات الصنف ٪31,31لفئة المطلقين والعزاب ، تليها نسبة  ٪51نسبة كانت   

 التحليل السوسيولوجي:

 باإلضراباتمعنين  ابأنهم ليسو  من خالل الجدول أعاله أن أعلى نسبة كانت لصنف الذين أجابوا نالحظ 

وكول ويوافق البرت يساعد العملية التعليمية وبحيث ترى عينة البحث أن نظام التفويج في ظل الظروف الجديدة

الحماية من الفيروس و  وتغطية لكل المشاكل الصحية واألزمة الوبائية الصحي ومجرد إجراء وقائي

وتحسين ظروف األساتذة  من أجل الدفاع عن حقوق أعضائها اجتماعيايعتبر حقا دستوريا وفعال  تاإلضرابا
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كامنة أن كل هذه مجرد من طرح ميرتون الظاهرة ال وانطالقاوتخفيف عليه ضغوطات . والمهنية المادية

بشكل  في سير نظامي للمهام التعليمية فرضتها الوزارة وجاءت من أجل مساعدة األستاذ احترازيةإجراءات 

وعدم تلبية الوزارة لمطالب  ولكن هذه الظاهرة أفرزت مظاهر جديدة هو غياب التام لحقوق األستاذ عادي

                                                           . األستاذ مما جعله يعيش مشاكل ضغوطات

  :عالقة األستاذ بزمالئه3-4

،  1بين األسصتاذ وزمالئه أسصاساظ في النجاح وتحقيق ألهدافها   تعتبر العالقات اإلنسصانية داخل مجال العمل

وا من بعضهم البعض ،ويحققوا أهداف الثانوية ، إال أن هناك لذا وجب أن يكونوا كتلة متعاونة حتى يستفيد

مجموعصة من العوامصل التي تزيصد من فعصاليصة الثصانويصة : روح الجمصاعصة ، روح األخوة والزمصالة بين المعلمين ، 

الثقصة في العالقصات ، فصصاإلدارة الثصانويصة كمصا أسصصصصصصصصصصصصصصلفنصا تلعصصب دوراظ في توطيصد العالقصصة بين أفراد هيئصة التصصدريس 

اظاظ على اسصصصصصصصصتقرار الثانوية ، أما إذا نسصصصصصصصصيت خالفات بين األسصصصصصصصصاتذة وتشصصصصصصصصتت جهودهم ، أثر ذلك على حف

تى أو عدوانيته ، وح انطوائهالمدرسصصصصصصصصصصصصة ككل ، ألن شصصصصصصصصصصصصصعور الفرد بعدم التقدير والمحبة واالنتماء يزيد من 

ة إلى التقدير أنه في حاجيتوافق الفرد مع نفسصه واالخرين عليه أن يحس بأن حاجاته النفسية مشبعة ، كما 

و االنتماء ، وإذا علمنا أن هناك تفاوتت بين المعلمين ، وبين خبراتهم وشصصصصصصصصصصخصصصصصصصصصصصصياتهم واتجاهاتهم فيكون 

األمر صصصصصصعبا التوفيق بينهم ال سصصصصصيما إذا كان القائد سصصصصصيئا ، فتتكتل الجماعة لحل مشصصصصصاكلها وهو ما يسصصصصصمى 

بعد  فراد لمقاومة اإلدارة السيئة التعسفية ألن شعور األستاذبالتنظيم الغير الرسصمي ، ألنه وسصيلة يتخذها األ

تقدير جهوده أحياناظ ، ومواجهته لمشصصصصكالته المهنية ، لم يحد لها حالظ في وسصصصصطه مما يزيده توترا وإحباطا ، 

إن الثانوية يجب أن تكون نموذجا في العالقات بين األسصصصصاتذة ، حتى يسصصصصتفيد كل واحد من اآلخر من أجل 

لحة الكبرى وهي الرفع من التحصصيل الدراسصي ، أما إذا شصعر أم إظهاره لنقائصصه يجعله عرضة للنقد المصص

                                                             

دائي تحسين حرزلي ، دليلة تقولي ، تقييم واقع ممارسة العالقات اإلنسانية في المؤسسات التربوية بين األساتذة ، دراسة حالة بين مدارس االب1 
 .111، جامعة محمد خيضر بسكرة ص  2115جوان  14اسات نفسية وتربوية ، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية ، عدد ببوسعادة ، در 
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من طرف زمالئصه فصإنه يحجم عن إظهارها ويشصصصصصصصصصصصصصصعر بالعزلة ، حيث تحدث هذه الحالة عندما يكون المعلم 

األستاذ  الذي من ، و بمفرده ، وال يستطيع مقارنة تقدمه مع تقدم زمالئه ، ويؤثر هذا الوضع في شعوره باأل

يعمل مع التالميذ ال يملك فرصصصصصصة للتفاعل مع األشصصصصصخاص البالغين ، بهذا يتضصصصصصح لنا أن العالقات القائمة 

 1بين األساتذة قائمة على أساس التقدير واالحترام والتعاون .

 11وفي هذا اإلطار تؤكد الشواهد اإلحصائية الواردة في الجدول رقم  

 يوضح عالقة المادة المدرسة لألستاذ بزمالئه :22جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 التعليق االحصائي :

خالل الجدول أعاله نالحظ أن االتجاه العام كان في صنف المبحوثين الذين أجابوا بأن عالقة األستاذ من 

، بالمواظبة على نفس االتجاه ،نالحظ أن أعلى نسبة كانت  ٪42قة عمل والنسبة قدرت ب بزمالئه عال

لفئة العلميين ، تليها فئة أساتذة اللغات  ٪42,86، تليها نسبة  ٪58,82لفئة األدبيين والنسبة قدرت ب

.لذات الصنف ٪8,33األجنبية والنسبة قدرت ب  

                                                             

 196فاتحي عبد النبي، مرجع سبق ذكره ص1 

المادة             
 المدرسة

 
 

 عالقة األستاذ بزمالئه

 أدبية
      

            علمية
      

      ℅ 

 لغات أدبية
        

 المجموع
      

 ت ℅ ت ℅ ت
       

 ℅ 
 

 ت
        

℅ 
 

 18 9 16،67 2 19،11 4 17،65 3 ممتازة

 8 4 16،67 2 9،52 2 - - جيدة

 32 16 51 6 28،28 6 23،53 4 حسنة

 42 21 16،66 2 42،28 9 58،82 11 عالقة عمل

 111 51 111 12 111 21 111 17 المجموع
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   - أجابوا بأن العالقة بين األستاذ وزمالئه حسنة وقدرت النسبة ثاني نسبة كانت لصنف المبحوثين الذين 

، بالمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن أعلى نسبة كانت لفئة اللغات األجنبية بنسبة قدرت  ٪32ب 

 ٪23,53، وآخر نسبة كانت لفئة األدبيين والنسبة قدرت ب  ٪28,58، إليها فئة العلميين بنسبة  ٪51ب

 .                                                                                  لذات الصنف.      

ثالث نسبة كانت لصنف المبحوثين الذين أجابوا بأن العالقة بين األستاذ وزمالئه ممتازة وقدرت  -   

بنسبة قدرت ب  ، وبالمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن أعلى نسبة كانت لفئة العلميين ٪18النسبة ب 

لفئة األدبيين ، وآخر نسبة كانت لفئة اللغات األجنبية والنسبة قدرت ب  ٪17,65، تليها نسبة  19,14٪

لذات الصنف 16,67٪  

رابع نسبة كانت لصنف المبحوثين الذين أجابوا بأن العالقة بين األستاذ وزمالئه عالقة جيدة وقدرت    

تجاه نالحظ أن أعلى نسبة كانت لفئة اللغات األجنبية والنسبة ، وبالمواظبة على نفس اال ٪8النسبة ب 

لفئة العلميين لذات الصنف. ٪9,52، تليها نسبة  ٪16،67قدرت ب   

 التحليل السوسيولوجي

من خالل الجدول أعاله يتبين أن أعلى صنف كان للذين يرون بأن شبكة العالقات االجتماعية لألساتذة  

ة البحث أن المادة المدرسة تساهم وبشكل كبير في تحسين الروابط بين هي عالقة عمل بحيث ترى عين

األساتذة من أجل تحسين األداء وتغلب علي ضغوطات خصوصا في ظل  الظروف الجديدة وهذا يرجع 

إلى أن كل أستاذ يتعامل مع نفس األستاذ في التخصص إلكمال البرامج ،أو تقسيم المهام في ما بينهم 

ت  لشعب األدبية والعلمية هم أكثر اندماج مع بعض ،وهذا راجع  إلى الوسائل والمناهج ،وأعلى  نسبة كان

التي فرضتها الوزارة إلكمالها وتوزيعها وعليه فإن المكانة العلمية والمعرفية حسب دور الفرد التنظيمي 

االفقي صال الخطي و وتسلسله اإلداري والمهني داخل البناءات التنظيم ومن هذا المنطلق نالحظ أن نمط االت
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،الذي يشرح  عالقة األساتذة ببعضهم  البعض ،يمكن أن يفسر درجة التكيف  مع ظروف العمل الجديدة  

،وهذا النمط من االتصال  يساعد على خفض التوتر  والخلل الذي أفرزته جائحة كورونا وذلك لتحقيق 

 األهداف التنظيمية.

  :عالقة األستاذ بأولياء التالميذ3-6

إن من حق أولياء األمور وسصصصصائر أعضصصصصاء المجتمع المحلي أن يعرفوا ما تفعله المؤسصصصصسصصصصة مع أبنائهم ،    

للمحافظة على التراث والقيم والعادات والتقاليد باإلضصافة إلى مواكبة المؤسصسة للتطور والتغير في ظل هذا 

طلعة ومواكبة كل جديد العصصصر المتطور بسصصرعة صصصاروخية ، فوجود مثل هذه المجالس تجعل المؤسصصسصصة م

والتطور ، بصاإلضصصصصصصصصصصصصصصافصة إلى المحصافظصة على كصل تراث وتقاليد المجتمع الذي تنتمي إليه أحياناظ وفي حاالت 

معينصة تعتمصصد الثصصانويصصة في تمويلهصصا على المجتمع المحلي ، فصصالعالقصة بين األسصصصصصصصصصصصصصصتصصاذ وأوليصصاء التالميصصذ عالقصصة 

م المسصتمر مع أولياء األمور وتنشيط العالقة معهم ودعوته تبادلية ، فالبيت هو مورد كل تلميذ ، بالتواصصل

للمشصصصصصصصاركة في األنشصصصصصصصطة والبرامج المختلفة و االحتفاالت ، وكذلك تكريم التالميذ المتفوقين في التحصصصصصصصصيل 

العلمي والمتميزين في األنشطة المدرسية وذلك بحضورهم ، فاألولياء المتواصلين والبارزين والمتعاونين في 

 .يتم تكريمهم في المناسبات المختلفة المؤسسات

تتوقف زيارة األطباء أساتذة على استعداد المعلمين للقيام بها وهي تتطلب مهارة ولياقة وقدرة على االتصال 

بالمسصصصصصصصتويات الجماهيرية وال يمكن تكليف األسصصصصصصصتاذ يفرضصصصصصصصها عليه إال في حاالت نادرة وقيامه بها إنما يتم 

وتوفر هذه الزيارات تواصصصالظ مع المدرسصصة مما يضصصمن اسصصتمرارية الصصصلة مع  على أسصصاس من التطوع فقط ،

 .األساتذة

فالمجالس قد تتمكن من تقريب وجهات النظر وإحداث نوع من التفاهم بين األسصصصصصصاتذة واآلباء كما يؤدي     

، وبين  سإلى التعصصاون المنشصصصصصصصصصصصصصصود بين البيصصت والثصصانويصصة وتحقيق األهصصداف التي من أجلهصصا تقوم هصصذه المجصصال
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التصصور والواقع تتضصح لنا الفجوة العميقة إذ أن هذه المجالس ال يتم تفعيلها وأحياناظ يصصبح القانون الشكلي 

هو الملزم الوحيصد الصصذي يجبر الثصانويصصة على عقصد اجتمصصاع لمجلس اآلبصاء أو األمهصصات ، هصذا من نصاحيصة ومن 

ور وقد يحدث هذا لقلة الوعي بأهمية مثل هذه ناحية أخرى نجد أن هناك تجاوب سلبي من قبل أولياء األم

 1.المجالس أو الهروب من دفع ضريبة التبرعات التي تطلبها المؤسسة

فعلى األولياء االطالع على المناهج ومراقبة سصصصصصصير دروس أبنائهم وإن وجدوا خلل عليهم بالمبادرة لحل     

عن األبناء الذين يحتاجون لرعاية خاصصصة  مشصصاكلهم التي تعترضصصهم مع األسصصاتذة وإعطاء معلومات الالزمة

للتعاون معهم واسصصصصصصصصصتجابة لدعوة األسصصصصصصصصصاتذة لحضصصصصصصصصصور المقابالت ومناقشصصصصصصصصصة المشصصصصصصصصصاكل وإيداع أولياء األمور 

مالحظاتهم حول أداء أبنائهم وحول تطوير مراحل األداء والتشجيع وهي أهم آلية ما يمكن أن تقدمه األسرة 

صادية صعبة ، ودعم األستاذ لتحسين المستوى التعليمي ومعالجة أبسط لبناء حتى ولو كانت ظروفها االقت

المشكالت األسرية ،كما أن األستاذ يعمل على تقديم الدعم المعنوي وهذا يحسن ويرفع أداء التلميذ ويحسن 

 .، والجدول  يوضح ذلك 2صورة األستاذ أمام األسرة 

 

 

 

 

 

 

                                                             

اجات أدهم عدنان طبيل ، ،العالقة بين المدرسة واألسرة ومشاكل الطلبة ، المكتبة اإللكترونية اطفال الخليج ذوي االحتي1 
 .7و6ص www.gulfkids.com الخاصة

،  21نجاة يحياوي ، عالقة األسرة بالمدرسة في العملية التعليمية ، دفاتر مخبر المسألة التربوية في ظل التحديات الراهنة ، العدد 2 
 .15إلى  13ص من  2118جامعة بسكرة ، نوفمبر 

http://www.gulfkids.com/
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 ستاذ لمواضيع التقاء ولي التلمييوضح المشكالت التي تعترض األ: 20جدول رقم 

 التعليق االحصائي :

ي التنالحظ من الجدول أعاله أن االتجاه العام كان لصصصصصصصصصصصصصصنف المبحوثين الذين أجابوا بأن المشصصصصصصصصصصصصصكالت   
، بالمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن  ٪52تعترض األسصصتاذ هي عدم انضصصباط التلميذ والنسصصبة قدرت ب

أعلى نسصصصصصبة كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا بأن مواضصصصصصيع التقاء الولي باألسصصصصصتاذ سصصصصصببها رفض انضصصصصصباط 
بب ضصصيع التقاء الولي باألسصصتاذ بسصص، تليها فئة المبحوثين الذين أجابوا بأن موا ٪61التلميذ بنسصصبة قدرت ب 

لفئة المبحوثين الذين أجابوا برفض األولياء  ٪51، ثم تليها نسصصصصصصصبة  ٪53,33االنحراف والنسصصصصصصصبة قدرت ب 
لسصصصاعات التدريس المسصصصائية وآخر نسصصصبة كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا بعدم توفر المراجع بنسصصصبة قدرت 

 .لذات الصنف ٪25ب

صنف المبحوثين الذين أجابوا بأن المشكالت التي تعترض األستاذ مع التالميذ سببها ثاني نسبة كانت ل   

، والمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن أعلى نسصصصصصصصصصصصبة كانت لفئة  ٪31تصصصصصصصصصصصصرفات غير أخالقية بنسصصصصصصصصصصصبة 

 ، تليها نسصصبة ٪33,33المبحوثين الذين أجابوا برفض األولياء لسصصاعات التدريس المسصصائية بنسصصبة قدرت ب 

لفئة المبحوثين الذين أجابوا برفض انضصباط التلميذ ودعوة الولي بسصبب انحراف التلميذ ، وآخر نسبة  31٪

 .لذات الصنف ٪25كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا بعدم توفر المراجع بنسبة قدرت ب 

 مواضيع التقاء
 الولي باألستاذ  
 
 

  المشكالت 

رفض 
االنضباط 

 التلميذ
 

رفض األولياء 
لساعات التدريس 

 المسائية
 

عدم توفر 
 المراجع

 
 

دعوة الولي 
 بسبب االنحراف

 

 

 المجموع
 

 

 ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت

تصرفات غير 
 أخالقية

3 31 2 33،33 1 25 9 31 15 31 

استعمال دروس 
 الدعم

1 11 1 16،87 2 51 5 16،67 9 18 

عدم انضباط 
 ميذالتل

6 61 3 51 1 25 16 53،33 26 52 

 111 51 111 31 111 4 111 6 111 11 المجموع
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لتالميذ سببها ع اثالث نسبة كانت لصنف المبحوثين الذين أجابوا بأن المشكالت التي تعترض األستاذ م   

، بالمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن أعلى نسصصصصبة كانت  ٪18اسصصصصتعمال دروس الدعم بنسصصصصبة قدرت ب 

لفئصصة  ٪16,87، تليهصصا نسصصصصصصصصصصصصصصبصصة  ٪51لفئصصة المبحوثين الصصذين أجصصابوا بعصصدم توفر المراجع بنسصصصصصصصصصصصصصصبصصة قصصدرت ب 

المسائية  فض األولياء لسصاعات التدريسالمبحوثين الذين أجابوا بأن مواضصيع التقاء الولي باألسصتاذ سصببها ر 

لفئة المبحوثين الذين أجابوا بأن مواضصيع التقاء الولي باألسصتاذ سببها دعوته بسبب  ٪16,67، تليها نسصبة 

انحراف التلميذ، وآخر نسصصصصصصبة كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا برفض انضصصصصصصباط التلميذ والنسصصصصصصبة قدرت ب 

 .فلذات الصن 11٪

 سيولجي :التحليل السو 

في صصصصصصصنف الذين يرون أن المشصصصصصصكالت التي تعترض   من خالل الجدول أعاله تبين أن أعلى نسصصصصصصبة كانت

بة وهذا ما أعلى نسصصص  تعود لعدم انضصصصباط التلميذ في الحصصصصص التعليمية وهي تمثل  األسصصصاتذة مع التالميذ

سصصة ل الحصصصص وبما أن المؤسصصيدفع الولي إلي زيارة المؤسصصسصصة التعليمية ألسصصباب االنضصصباط والمشصصاكل داخ

أولياء األمور ومرات تكون زيارات بسبب رفض ساعات التدريس اإلضافية   تعليمية تنظم مواعيد االستقبال

وسصاعات تدريس المسصائية التي أصصبحت تشصكل عائق كبير بين أولياء األمور واألساتذة واإلدارة وهذا يرجع 

د من وتطبيقهصصا للحصص  هصصا والعمصصل بصصاإلجراءات االحترازيصصةإلي قوانين وقرارات إداريصصة مفروضصصصصصصصصصصصصصصة يجصصب تطبيق

ضصصصغوطات التي يعيشصصصها األسصصصتاذ واألولياء الخلل الوظيفي يظهر في عدد من المشصصصكالت التي يعاني منها 

 .العاملين في المنظمة وحتي المؤسسات االجتماعية األخرى 

 :التنظيم اإلداري في الثانويات -4

منهجية يتم من خاللها تحديد وتصصصصصصصصصصصصنيف األنشصصصصصصصصصصصطة واألعمال والمهام التي التنظيم اإلداري هو عملية    

يجب القيام بها لتحقيق رسصصصالة المنشصصصأة وأهدافها ، ثم تقسصصصيمها أو تجميعها حسصصصب أسصصصس محددة يتم االتفاق 
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عليها ، وتحديد الصصصصصصصصصصصالحيات والواجبات المرتبطة بها وتوصصصصصصصصصصصيف شصصصصصصصصصصكل وطبيعة العالقة بينها بما يمكن 

من التعصصامصصل فيمصصا بينهم لتوظيف إمكصصانيصصات وموارد وأنشصصصصصصصصصصصصصصطصصة بصصأعلى كفصصاءة تحقق أهصصداف المنظمصصة األفراد 

 .1ومصالح العاملين 

كما أنه يقوم بتحديد مراتب السصلطة من خاللها تقسيم العمل وتحديد المسؤوليات ، حيث تتوزع مهام اإلدارة 

 : في مؤسسات الطور الثانوي على المصالح التالية

يتولى موظفيها جميع األعمال ، حيث يسصصعى أعضصصائها على تحضصصير مختلف المراسصصالت  مانة :األ -أوال 

واإلحصصصصصصصصصصاءات والكشصصصصصصصصصوف والتقارير التي ال تحتاج إلى معارف عالية وتقنيات رفيعة ، وبذلك تنزع األمانة 

ي يسصصصصصصصصصعى ية التعن كاهل المدير عبئا ثقيالظ من األعمال اإلدارية كما يسصصصصصصصصصمح له بالتفري  لألعمال التنظيم

 . جاهداظ لتحسينها

إلى مهام المسصصصصصصصصيرين  55، أشصصصصصصصار في المادة  49-91إن المرسصصصصصصصصوم التنفيذي  المصةةةةةالح اإلدارية : -ثانيا  

 119حددت مهام ونواب المقتصصصدين وأضصصافت المادة  112الماليين في مؤسصصسصصات الطور ، وكذلك المادة 

 13الصصصصصصصادر بتاريخ  829ء في القرار الوزاري من مسصصصصصصاعدي المصصصصصصصالح االقتصصصصصصصادية ، باإلضصصصصصصافة لما جا

، الذي تتبع التحصصصصصصيل ، حيث يتولى المقاصصصصصصصد متابعتها وتنظيمها وتنظيم الخدمة الداخلية  1991نوفمبر 

ومتابعة العمل ميدانياظ ، للوقوف على مدى االهتمام بالصصصصيانة والنظافة وإدارة السصصصجالت المالية والمحافظة 

ات العمومية وتقديم تقرير يومي لرئيس المؤسصصصصصصصصسصصصصصصصصة حول مختلف األعمال القائمة على التجهيزات والممتلك

  وغيابات العمال باإلضافة إلى تأخرهم عن العمل

ات : يتولى هذه المصصلحة نائب المدير للدراس مصةلحة نيابة المدير للدراسةات االسةتشةارية التربوية -ثالثا  

ع نائب المدير أن ينوي عنه في كل شيء عدا األمر وإلى جانبه هناك مسصتشار ومساعدتهم ، حيث يستطي

                                                             
وم العلعائشصصصصصصصصة سصصصصصصصصمسصصصصصصصصوم ، مكانة اإلبداع اإلداري في تنظيم اإلدارة الجزائرية ، دراسصصصصصصصصة حالة اإلدارة الجامعية لجامعة سصصصصصصصصصعد دحلب بالبليدة ، كلية 1

 57ص 2118االقتصادية وعلوم التسيير ، قسم : علوم التسيير ،البليدة ، نوفمبر 
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بالصصصصصصصصرف إذا يتولى كل ما يتعلق بالدراسصصصصصصصة من توزيع التالميذ واألسصصصصصصصاتذة مروراظ بمجالس التعليم ومجالس 

األقسصصصصصام ، وتحديد الفروض و االختبارات ، ومراقبة دفاتر النصصصصصصوص ودفاتر المراسصصصصصلة إلى جانب االهتمام 

 1 .، من حيث النظام واالنضباط ومسك الغيابات الكامل بأعمال مساعديه

 يوضح عالقة تقليص الفصول وتقييم ساعات العمل :23جدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 :االحصائيالتعليق 

العام كان في صصصنف المبحوثين الذين أجابوا بأن تقييم سصصصاعات  االتجاهنالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

، وبالمواظبة على نفس اإلتجاه نالحظ أن  ٪36العمل تكون عن طريق كثافة البرنامج والنسصصصصصصصصبة قدرت ب 

، تليها  ٪66,97أعلى نسصصصصصصصصصصبة كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا بأنها غير بيداغوجية والنسصصصصصصصصصصبة قدرت ب 

لفئة الذين  ٪25فئة الذين أجابوا بأنه غير صصحيح ألنه ال يسمح بتكوين التلميذ ، وآخر نسبة ل ٪32نسصبة 

                                                             

 18إلى 16ص من 2111األساسي ، الجزائر ، قصر الكتاب ،  رشيد أورليسان ،التسيير اإلداري في مؤسسات التعليم 1 

 تقليص            
 الفصل

 
 

 تقييم ساعات العمل

يساعد 
الظروف 
 الصحية

غير 
 بيداغوجية

 

غير صحيحة ألنه 
ال يسمح التكوين 

 التلميذ

 المجموع
 

 
 ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت

66،9 6 25 4 كثافة البرنامج
7 

6 32 12 36 

18،7 3 الدعم
5 

- - 2 8 5 11 

عدم التمكن من إنهاء 
 البرنامج

6 37،5 - - 11 44 17 34 

عدم توفر وسائل 
 الشاشة

3 18،7
5 

3 33،3
3 

4 16 11 21 

 111 21 111 25 111 9 111 16 المجموع 
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أجابوا بأنه يسصصاعد الظروف الصصصحية وهذا لذات الصصصنف ثاني نسصصبة كانت لصصصنف المبحوثين الذين أجابوا 

وبالمواظبة  ،٪34بأن تقييم سصصصصصصصصصاعات العمل تؤدي إلى عدم التمكن من إنهاء البرنامج والنسصصصصصصصصصبة قدرت ب 

على نفس اإلتجاه نالحظ أن أعلى نسصصصصصصبة كانت لفئة الذين أجابوا بأن قرار تقليص الفصصصصصصصول غير صصصصصصصحيح 

للذين أجابوا بتقليص الفصصصصصول  ٪37,5. تليها نسصصصصبة ٪44ألنه ال يسصصصصمح بتكوين التلميذ والنسصصصصبة قدرت ب 

لذين أجابوا بأن تقييم ثالث نسصصصصصصصبة كانت لصصصصصصصصنف المبحوثين ا .يسصصصصصصصاعد الظروف الصصصصصصصصحية لذات الصصصصصصصصنف

نالحظ أن  تجاهاال، وبالمواظبة على نفس  ٪21سصصاعات العمل تؤدي إلى عدم توفر وسصصائل الشصصاشصصة بنسصصبة

،  ٪33,33أعلى نسصبة كانت لفئة الذين أجابوا بأن قانون تقليص الفصصول غير بيداغوجي بنسبة قدرت ب 

غير صصصصصصصحيح ألنه ال يسصصصصصصمح بتكوين التلميذ للذين أجابوا بأن قرار تقليص الفصصصصصصصول  ٪18,75تليها نسصصصصصبة 

رابع نسصصبة كانت لصصصنف المبحوثين الذين أجابوا بأن تقييم سصصاعات  .لذات الصصصنف ٪16والنسصصبة قدرت ب 

نالحظ أن أعلى نسبة  االتجاه، وبالمواظبة على نفس  ٪11العمل بالحجم السصاعي كبير والنسصبة قدرت ب 

قرار تقليص الفصصصصصول يسصصصصاعد الظروف الصصصصصحية والنسصصصصبة قدرت ب كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا بأن 

لفئة الذين أجابوا بأن تقليص الفصصول يسصاعد الظروف الصصحية والنسبة قدرت  ٪8، تليها نسصبة  18,75٪

لفئة الذين أجابوا بأن تقليص الفصصصصول غير صصصصحيح ألنه ال يسصصصمح بتكوين  ٪8، تليها نسصصصبة  ٪18,75ب 

 .التلميذ وهذا لذات الصنف

 التحليل السوسيولوجي :

من خالل الجدول أعاله تبين أن أعلى نسصصصبة كانت في صصصصنف الذين يرون تقييم سصصصاعات العمل اليومي    

يعود لكثصصافصصة  البرنصصامج بحيصصث ترى عينصصة البحصصث أن تقليص في عصصدد الفصصصصصصصصصصصصصصصول هو نظصصام غير بيصصداغوجي  

 ائه اآلن الوزارة الوصصصصية اعتبرت نظام تقليصداخل المنظمة التعليمية وإخالل  بعمل األسصصتاذ وفشصصصله في أد

الفصصول حل األزمة كورونا لكن في الواقع ويعتبر الخلل الوظيفي حسصب طرح ميرتون  فهو يسصاهم بصصصورة 
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سلبية أو انحرافية  لتشويه مسؤوليات األستاذ وكذللك يعتبر قرار غير صحيح ألنه ال يسمح بتكوين التلميذ 

للوظائف  وهذا يدفع بالعملية المعرفية والمكانة العلمية باالنحطاط ويساهم في وبناء منظومة غير متكاملة 

رداءة التعليم ويؤذي مهام األسصصصصصصصتاذ وأدائه ونظام تقليص الفصصصصصصصصول فهو نظام ال يسصصصصصصصاعد في أداء األسصصصصصصصتاذ  

 ويعتبر إجراء معتمد عليه في ظل األزمة لتفادي المشصصصصصصاكل الصصصصصصصصحية  ولكن هذا سصصصصصصصمح بظهور العديد من

 .المشاكالت التي جعلت األستاذ يعيش ضغوطات مهنية

 : المؤسسة كتنظيم اجتماعي رسمي - 5

ليسصصت المؤسصصسصصة الذي يلتقي فيها األسصصتاذ والتلميذ فقط ، من أجل المعرفة ، بل هي المجتمع المصصصغر     

اني وبناء اإلنسصصالذي يهدف إلى سصصاعاته الكتسصصاب الخبرات اإلنسصصانية وأسصصاليب ومهارات التفاعل واالتصصصال 

الشصصصخصصصصية المتكاملة التي تسصصصاعد على التكيف مع البيئة االجتماعية الصصصصعبة وهي تعمل جاهدة أن تكون 

بيئة تربوية ينشصصأ فيها التلميذ، ويكون صصصحيح الجسصصم ومضصصبوط من كل النواحي ، ويعرف بماله و ما عليه 

ووطنصصه عن طريق هصصذا العمصصل ،  من حقوق وواجبصصات في القصصدرة على أداء العمصصل بنفسصصصصصصصصصصصصصصه وخصصدمصصة نفسصصصصصصصصصصصصصصه

والمؤسصصصصسصصصصة التعليمية هي صصصصصورة الحياة االجتماعية التي تتركز فيها جميع تللك الوسصصصصائط، وأصصصصصبحت اليوم 

مكاناظ ينظم بحيث تكون بيئة صصصصصالحة لتنشصصصصئة تلميذ المؤسصصصصصسصصصصة التعليمية ، مؤسصصصصسصصصصصة اجتماعية تختلف عن 

عية التي تعكس نوع من التفاعل االجتماعي في غيرها من المؤسصصصصصصصصصصسصصصصصصصصصصات األخرى من حيث بيئتها االجتما

مختلف العناصصصصصصصصر البشصصصصصصصرية الفاعلة والمكونة لهذا التفاعل المبني على التواصصصصصصصصل واألخذ والعطاء المعرفي 

واألخالقي والتربوي ، وهي بذلك تضصصصصصصصصصصصصم مجموعة من التنظيمات واألنشصصصصصصصصصصصصطة والفعاليات االجتماعية لذلك 

مام بالجو المدرسصصصصصي الذي يجعل المؤسصصصصصسصصصصصة التعليمية تنظيم اجتماعي ، أتيحت السصصصصصياسصصصصصات التعليمية االهت

والمؤسصسصصة التعليمية منظومة اجتماعية تعمل وفق آليات ونظم متفاعلة ومتداخلة تقود كل واحدة إلى أخرى  

بوصصصصصصصصفها منظومة ذات أبعاد وآليات محدد. كما تمثل مراكز العالقات االجتماعية المتداخلة والمعقدة وهذا 
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مسصصصصصصصصصصصصصصلصصصك التي يتخصصصذهصصصا التفصصصاعصصصل االجتمصصصاعي والقنوات التي يجري فيهصصصا التصصصأثير االجتمصصصاعي والعالجصصصات ال

االجتماعية في المؤسصصصصصصصسصصصصصصصة وتحليلها على أسصصصصصصصاس الجماعات المقاتلة فيها أسصصصصصصصاتذة والتالميذ الذي يسصصصصصصصمى 

عالت وعالقات وتفا بالتركيب االجتماعي والبناء االجتماعي للمؤسصصسصصة نظراظ لم ينشصصأ بين األفراد من تركيب

اجتماعية ، والمؤسصصصصصصصسصصصصصصصة بيئتين بيئة خارجية تتمثل في حدودها الخارجية ، وهما نوعان بيئة خارجية بعيدة 

تتمثل في القوى والعوامل المجتمعية التي تتمثل وتؤثر على الموضصصصصصصصوع المؤسصصصصصصصسصصصصصصصة وعلى عناصصصصصصصصر البيئة 

جمهور قريبة الخارجية التي تتمثل في العمالء والالقريبة بطريقة مباشصصصصصصصصصصرة أو غير مباشصصصصصصصصصصرة ، وثانيا البيئة ال

وأولياء األمور ومؤسصصسصصات المجتمع المدني، أما بالنسصصبة للبيئة الداخلية وتشصصمل كل ما يقع داخل المؤسصصسصصة 

سصصصصصصواء في بنارها االجتماعي والتي تنشصصصصصصأ فيها العالقات داخل المؤسصصصصصصسصصصصصصة، اي تتم داخلها كنظام اجتماعي 

ق مختلفة ويقومون من خاللها بأداء واجبات ومسصصصصصصصصصصصؤوليات وفق المعايير المحددة ، يرتبط فيه التالميذ بطر 

حيث أن المؤسصصسصصة كتنظيم اجتماعي تعمل على تحقيق أهداف تعليمية واكتسصصاب مهارات وكفاءات و زيادة 

القدرة على التفاعل االجتماعي، والمؤسصسة كتنظيم رسمي في ذات الوقت تنظيم اجتماعي وهي بهذا تنظيم 

اجتماعي رسصصصصصصصصصصمي يختلف عن باقي النظم األخرى من حيث بيئتها االجتماعية الداخلية وهاته األخيرة التي 

تعكس نوعا ما من التفاعل االجتماعي واالتصصصال اإلنسصصاني بين مختلف عناصصصرها وخاصصصة بين عناصصصرها 

وع من داء ، والمؤسصسة كنالفاعلة من إداريين وأسصاتذة وتالميذ حيث تربطهم عالقات إنسصانية أثناء تأدية األ

دخل ي ءالمدخالت وهي تضصصصم كل شصصصي  التنظيم االجتماعي تضصصصم مكونات وعناصصصصر أسصصصاسصصصية تتمثل في :

المؤسصسصة ليجري عليها العمليات أو التفاعالت وهذه المدخالت تعطي المؤسصسصة مقوماتها األسصاسصصية وتحدد 

والتنظيمات واإلدارة هي التي تعمل على  غايتها وعلى مدى جودتها أما من حيث العمليات هي اإلجراءات

تفعيل هذه المدخالت في اتجاه تحقيق األهداف اي في اتجاه الحصصصصول على مخرجات ، أما بالنسصصصبة لبيئة 

النظصام وتعني بهصصا اإلطصصار المصصادي والزمصصاني والمكصصاتصصب والمنصصاخ االجتمصصاعي واإلداري والتنظيمي الصصذي يحيط 

مناهج المقررة هي من مكونات وعناصصصصر المؤسصصصسصصصة وتتمثل في موضصصصوعات بالنظام ويعمل النظام فيه ، وال
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مختلفصة ومحصددة للدراسصصصصصصصصصصصصصصة في كل مادة من المواد وهذا المنهج مجموعة من الموضصصصصصصصصصصصصصصوعات المقررة على 

 .1التالميذ وكل مادة دراسية منهجها الخاص 

 : التدابير المتخذة للتصدي تفشي فيروس كورونا في الجزائر -6

 ستوى الصحي:على الم6-2

سصصصصصرير ثم تخصصصصصصيصصصصصصصها 2511سصصصصصرير منها 82716يحتوي القطاع الصصصصصصحي علي المسصصصصصتوى الوطني علي 

 79مصصصصصصصصصلحة للطب الداخلي و247مصصصصصصصصصلحة ألمراض المعدية و64علي مسصصصصصصصصتوى   بالمصصصصصصصصصابين  للتكفل

    مصصصصصصصصصلحة في اختصصصصصصصصصاصصصصصصصصصات أخري إضصصصصصصصصافة إلي مصصصصصصصصصلحة اإلنعاش بها 111مصصصصصصصصصلحة األمراض الرئة و

موزعة   واإلنعاش  جهاز تنفس اصطناعي و التخدير 5787ن قطاع الصحة قام بتوفير سصرير كما أ461

وهو   يسصصصصعى الكلوروكين 19علي برتوكول وعالج جديد ضصصصصد كوفيد  مارس 23ولقد اعتمدت الجزائر منذ 

ة دولال  وفي هذا اإلطار أكد الوزير األول لجراد  عالج مضصصاد المالريا ويسصصتخدم لعالج أمراض الروماتيزم

لعالج المصابين وتم التعامل مع جميع المرضى والخطوات التي قاموا باتخاذها    اتخذت جميع اإلجراءات

تمت بالتعاون مع منظمة الصصصصصصصصصصصصصحة العالمية نقول ممثل عن منظمة األمم المتحدة أن الجزائر تبذل جهودا 

ت بشصصصصكل عاجل الى معداوفي الوقت الذي تحتاج فيه الجزائر   ضصصصصخمة ولديها الوسصصصصائل لعالج المرضصصصصى،

الحماية الطبيعية وتمكنت الصصصين من شصصراء المعدات وتبرعت بها للجزائر، حيث قدمت الصصصين الكثير من 

المسصصصاعدات ومن بين التعليمات الصصصصحية لتجنب اإلصصصصابة بعدوى فيروس كورونا منها غسصصصل اليدين بالماء 

متر تغطية الفم واألنف 1مان علي األقل كذللك العمل علي ترك مسصصصصصافة األ  والصصصصصصابون واسصصصصصتخدام المعقم

 2.عند العطس أو السعال واستشارة الطبيب عند ظهور االعراض

                                                             

 .45إلى  43فاتحي عبد النبي الوضعيات المهنية للمعلم في ضوء تدابير اإلصالح التربوي ،مرجع سبق ذكره ، ص من 1 

لسصصصصياسصصصصية .كلية العلوم ا  اإلنسصصصصانيةسصصصصماح .اإلجراءات الوقائية للتصصصصصدي لفيروس كورونا في الجزائر .مجلة الرسصصصصالة الدارسصصصصات والبحوث   سصصصصهايلية2 

 31.ص2121.أكتوبر 13العدد 15.المجلد  3الجزائر   الدولية . جامعة  والعالقات
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 : على المستوى االجتماعي6-0

من بين اإلجراءات والتدابير التي وضعتها الجهات المعنية عملت علي غلق المدارس والجامعات خوفا     

في الجزائر والوقاية عملت الوزارة علي غلق كل من تفشصصصصصصصصصصصصصصي فيروس كورونصا من خالل تعطيصل الدراسصصصصصصصصصصصصصصة 

مارس 21المؤرخ في 69-21وقد انتشصصصصصر المرسصصصصصوم التنفيذي رقم   المؤسصصصصصسصصصصصات تربوية والجامعات والمعاهد

 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته على  ما يلي: 2121

من المرسصصصصصصصصصصوم التنفيذي على تحديد تدابير   ليوضصصصصصصصصصصع تدابير التباعد االجتماعي نصصصصصصصصصصصت المادة األو      

االجتماعي المواجهة ،الوقاية من انتشصصصصصصصصار فيروس كورونا ومكافحته من خالل الحد من االحتكاك   التباعد

 14الجسصصدي بين المواطنين في الفضصصاءات العمومية ،وفي أماكن العمل والعمل علي تطبيق التدابير لمدة 

من المرسصصصصوم التنفيذي أن تطبيق التدابير موضصصصصوع هذا المرسصصصصوم علي مسصصصصتوى يوما وجاء في المادة الثانية 

فس هذا التدابير أو تمديدها حسب ن  رفع  كافة التراب الوطني لمدة أربعة عشصر يوم ويمكن عند االقتضاء

وتعلق نشصصصصصصصصاطات نقل األشصصصصصصصصخاص كما جاء في المادة الثالثة من المرسصصصصصصصصوم التنفيذي والمتعلقة   األشصصصصصصصصكال

مات الجوية والنقل العمومي للمسصصصصصصصصصصصصصافرين على شصصصصصصصصصصصصصبكة الداخلية النقل البري في كل االتجاهات ونقل بالخد

المسصصصصافرين بالسصصصصكك الحديدية والنقل الجامعي، كذللك عملت علي غلق المحالت والمؤسصصصصسصصصصات يعني غلق 

ما تضصصصمن ك  والمؤسصصسصصات وفضصصاءات الترفيه والتسصصلية والمطاعم  الكبرى ومحالت بيع المشصصصروبات  المدن

المتعلق بتدابير الوقاية من انتشصصصصصصصصصصصصار وباء 2121مارس 21المؤرخ في 69-21رقم    المرسصصصصصصصصصصصصوم التنفيذي

/من مسصتخدمي كل مؤسصسصة وإدارة 51مدفوعة األجر ماال يقل عن   كورونا ومكافحته منح عطلة اسصتثنائية

 1 .وإعطاء األولوية للنساء الحوامل والمتكفالت بتربية أبنائهن  عمومية

 

                                                             

 32ص سهايلية سماح .المرجع نفسه. 1 
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 :نظام دروس الدعم في ظل جائحة كورونا -7

يعتمد التسصيير البيداغوجي لهذه الحصص علي منهجية خاصة تختلف عن ذللك المخصصة االعتيادية    

وأن هذه الحصصصص ال تشصصغل إعادة الدروس أو االسصصتدراك تأخذ في تطبيق المناهج المقررة داخل المؤسصصسصصة 

م بل هي مخصصصصصصة لتطبيق مقاربة يسصصتند إلى تشصصخيص نقاط من طرف الوزارة ،أو تحقيق نشصصاطات والتقيي

القوة ومصصادر الضعف ،والعوائق التي تعترض تحصيل التالميذ خصوصا في ظل جائحة كورونا ،وتعتبر 

مواد لل  ، وكصذلصك إعطصاء االولوية الفصارقصة  نشصصصصصصصصصصصصصصاط ومهصام الصدعم والتقويصة التي تسصصصصصصصصصصصصصصتنصد على البيصداغوجيصا

لدعم دروس تجرى داخل المؤسصصسصصات من طرف االسصصاتذة او خارج المؤسصصسصصة لكل شصصعبة، ودروس ا  المميزة

تلميذا علي األكثر وذلك تجسيدا البيداغوجيا الفارقة التي تراعي 24وال يتعدى عدد التالميذ في الفوج الواحد 

على ضصصصصصصصصصصصمان تجانس مسصصصصصصصصصصصتوى التالميذ قدر   للمتعلمين ويركز في تشصصصصصصصصصصصكيل الفوج  الحاجات الخاصصصصصصصصصصصصة

المتوازنة ،والدعم البيداغوجي   تشصصصصصصكل كل فوج من تالميذ نفس القسصصصصصصم أو من مختلف األقسصصصصصصام،وي اإلمكان

وخطة محكمة لتصصصصصصصصصصصصصحيح المسصصصصصصصصصصصصار الديتاكتيكي   ليس عبارة عن مراجعة الدروس وإنما هو بناء نسصصصصصصصصصصصصقي

عم دالبيداغوجي الذي اعتبره التعذر في الفترات األخيرة بسصصصصصصصصبب انتشصصصصصصصصار جائحة كورونا، واعتبرت دروس ال

كوسصصيلة لتحسصصين نتائج التالميذ وتخفيض نوع من الضصصغوطات على األسصصاتذة ،وتمكن األسصصاتذة من تحسصصين 

المعلم والمتعلم وجماعة القسصصصصصصصم ،إضصصصصصصصافة إلى  أدائهم فدروس الدعم تعتبر إجراء يسصصصصصصصاهم فيه كل الشصصصصصصصركاء

ر دعم درسصصصا متكامل العناصصصصكاألطباء وخبراء التعليم .ويعتبر نظام دروس ال  إسصصصهامات وفعاليات اآلخرين

التعليمية ،والعمليات الديناميكية من أهداف   آخر متضصصصصصصصصصصصصصصمنا لكل مكونات العملية  والمكونات كأي درس

ومحتويات وطرائق وأنشصصصصصصصصصصصصصطة ووسصصصصصصصصصصصصصصائل وتقويم، وللتأكد من واقع التطبيق نتوجه ببعض المؤسصصصصصصصصصصصصصصسصصصصصصصصصصصصصصات 
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لتالميصصذ لمعرفصصة مصصدى فعصصاليصصة هصصذه مع المصصدراء وا  لتقصصصصصصصصصصصصصصصر هصصذا النشصصصصصصصصصصصصصصاط من خالل مقصصابالت  التعليميصصة

 13وهذا ما يوضحه الجدول رقم  1والنتائج المحققة خصوصا في ظل ظروف الجديدة.  الدروس

 يوضح المواضيع التي تدفع الولي لاللتقاء باألستاذ وعالقتها بإنشاء دروس الدعم : 23الجدول رقم  

 :التعليق اإلحصائي

ي صصصصصصصصصصصصصصصنف المبحوثين الذين أجابوا بأن إنشصصصصصصصصصصصصصصاء نالحظ من خالل الجدول أعاله أن االتجاه العام كان ف  

، بالمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن  ٪38دروس الدعم تزيد من تحصصصصصصصصيل التلميذ والنسصصصصصصصبة قدرت ب 

                                                             

لتربويصصة المسصصصصصصصصصصصصصألصصة ا مخبر  والواقع العملي .الجزائر  زمام نور الدين وبن عامر وسيلة وطاع الله حسينة .تقنية دروس الدعم بين قانون الرسميات1 
 473ص

 دافع االلتقاء     
 
 

 دروس الدعم

رفض 
انضباط 

 التلميذ

رفض األولياء 
 لساعات التدريس

 

 

عدم توفر المراجع 
 خارج المؤسسة

 

 

دعوة الولي 
بسبب انحراف 

 التلميذ

 مجموعال
 

 

 
 ت

 
℅ 

 
 ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت

تزيد من تحصيل 
 التلميذ

3 31 2 33،33 2 51 15 41 19 38 

تمكنه من إنهاء 
 البرنامج

- - 2 33،33 - - - - 2 4 

جعلت التلميذ 
 يعتمد عليها كليا

2 21 1 16،76 - - 7 23،
33 

11 21 

هدم اهتمام 
التالميذ 

 لحصصهم

3 31 1 16،76 1 25 9 31 14 28 

شجيع التالميذ ت
 على الغياب 

2 21 - - 1 25 2 6،6
7 

5 11 

11 11 المجموع
1 

6 111 4 111 31 111 51 111 
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أعلى نسصصبة كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا بأن مواضصصيع التقاء الولي باألسصصتاذ سصصببها عدم توفر المراجع 

لفئة المبحوثين الذين أجابوا بدعوة الولي بسصصبب  ٪41، تليها نسصصبة  ٪51خارج المؤسصصسصصة بنسصصبة قدرت ب 

لفئة الذين أجابوا برفض األولياء لسصصصصاعات التدريس المسصصصصائية وآخر  ٪33,33انحراف التلميذ ، تليها نسصصصبة 

 .لذات الصنف ٪31نسبة كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا برفض انضباط التلميذ والنسبة قدرت ب 

نسبة كانت لصنف المبحوثين الذين أجابوا بأن إنشاء دروس الدعم يؤدي إلى عدم اهتمام التالميذ  ثاني    

، بالمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن أعلى نسصصصصصصصصصصبة كانت لفئة ٪28بحصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصهم والنسصصصصصصصصصصبة قدرت ب 

ميذ ودعوة لالمبحوثين الذين أجابوا بأن أسصصصباب مواضصصصيع التقاء الولي باألسصصصتاذ ترجع إلى رفض انضصصصباط الت

، تليها فئة المبحوثين الذين أجابوا بعدم توفر المراجع  ٪31الولي بسصصبب انحراف التلميذ والنسصصبة قدرت ب 

وآخر نسصصصصصبة كانت للذين أجابوا برفض األولياء لسصصصصاعات التدريس المسصصصصصائية  ٪25خارج المؤسصصصصسصصصصصة بنسصصصصبة 

 لذات الصنف 16,76بنسبة 

ذين أجابوا بأن إنشصصصصصصاء دروس الدعم جعلت التلميذ يعتمد عليها ثالث نسصصصصصصبة كانت لصصصصصصصنف المبحوثين ال   

، وبالمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن أعلى نسصصصصصصصصصصبة كانت لفئة المبحوثين  ٪21كليا بنسصصصصصصصصصصبة قدرت ب 

لفئة الذين  ٪21، تليها نسصصبة  ٪23,33الذين أجابوا بدعوة الولي بسصصبب انحراف التلميذ والنسصصبة قدرت ب 

ضصصصصصصصصباط التلميذ، وآخر نسصصصصصصصصبة كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا برفض األولياء لسصصصصصصصصاعات أجابوا برفض ان

 .لذات الصنف ٪16,76التدريس المسائية بنسبة قدرت ب 

رابع نسبة كانت لصنف المبحوثين الذين أجابوا بأن إنشاء دروس الدعم تؤدي إلى تشجيع التالميذ على    

نفس االتجاه نالحظ أن أعلى نسصصصصصصصصصصصبة كانت لفئة المبحوثين الذين ، وبالمواظبة على  ٪11الغياب بنسصصصصصصصصصصصبة 

، لفئة الذين أجابوا  ٪21،تليها نسصصصصصصبة  ٪25أجابوا بعدم توفر المراجع خارج المؤسصصصصصصسصصصصصصة بنسصصصصصصبة قدرت ب 

برفض انضصصباط التلميذ ، وآخر نسصصبة كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا بدعوة الولي بسصصبب انحراف التلميذ 

 .لذات الصنف ٪6,67ت ب والنسبة قدر 
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خامس نسصصصبة كانت لصصصصصنف المبحوثين الذين أجابوا بأن دروس الدعم تمكنه من إنهاء البرنامج والنسصصصصبة    

، وبصالمواظبصة على نفس االتجصاه نالحظ أن أعلى نسصصصصصصصصصصصصصصبصة كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا  ٪4قصدرت ب 

 لذات الصنف. ٪33, 33 برفض األولياء لساعات التدريس المسائية بنسبة قدرت ب

 التحليل السوسيولوجي:

نالحظ من خالل الجدول أعاله يتبين أن أعلى صصصصصصصصصنف كان للذين يرون بأن إنشصصصصصصصصاء دروس الدعم تزيد    

/بحيث تري عينة البحث أن المواضيع التي تدفع الولي االلتقاء 38من تحصيل الدراسي   ونسبة قدرت ب 

هي عدم توفر قدر كبير من المراجع خارج المؤسصصصصصسصصصصصة وهذا  باألسصصصصصتاذ خصصصصصصوصصصصصصا في ظل ظروف الجديدة

أصبح يسبب ضغوطات علي األساتذة وعلى تلميذ ويسبب له مشاكل وكذللك في فترات األخيرة مع انتشار 

دروس الدعم أدي بتلميذ إلي االنحراف ورفض الدراسصصصصصصصصصصة مما يدفع باألسصصصصصصصصصصتاذ   إلي اسصصصصصصصصصصصتدعاء  ولي أمره 

رقل مسصصصصصصصصصارهم الدراسصصصصصصصصصي وبرغم من توفر اإلجراءات االحترازية   والبرتوكول لمعالجة  المشصصصصصصصصصكالت التي تع

الصصصصصصصصصحي المفروض من طرف الوزارة وهو انتشصصصصصصصصار وتوزيع سصصصصصصصصاعات العمل بكثافة  جعل األسصصصصصصصصتاذ يعيش 

ع علي إنشصصصصاء دروس ضصصصصغوطات وعدم القدرة علي تقديم األداء األفضصصصصل في الحصصصصصص المسصصصصائية  وتشصصصصجي

الدعم خارج المؤسصصصسصصصات في ظل الظروف الجديدة الذي تشصصصصجع وبشصصصكل كبير علي انتشصصصصار الغيابات وعدم 

تمكن األسصصصتاذ  من إنهاء البرنامج والخلل الوظيفي يكمن في دروس الدعم  و انتشصصصصارها الرهيب  وممارسصصصصة 

ؤسصصصسصصصة مع رفع الدخل الشصصصهري ألن األسصصصتاذ لهذا النوع من التدريس هو محاولة هروب من ضصصصغوطات الم

 كورونا خلفت آثار مادية كبيرة على األستاذ.
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   نظريات األداء:-8

 : اإلنسانية  :نظرية العالقات8-2

لقد نشصصصصصأت نظرية العالقات اإلنسصصصصصانية منذ العقود األولى للقرن العشصصصصصرين، في ظروف تعد الواقع األول     

ناعية واإلنتاجية، حيث جاءت كرد فعل النظريات الكالسصصيكية لظهورها وتطورها في دراسصصة التنظيمات الصصص

، وهذا ما رفضصصصصصصصصصصصه العالقات  التنظيم من خالل الجوانب الرسصصصصصصصصصصصمية وعوامل الرشصصصصصصصصصصصد الكاملة  التي تناولت

منه مبدأ الرشصصصصد المحدود الذي يأخذ بعين االعتبار القيود المادية والطبقية والبيئة   اإلنسصصصصانية وضصصصصعت بدال

الحركة هو  الحاجات ،وكان هدف  إلنسصصصصان عادة من أن يصصصصصل إلى الحد األقصصصصصى من إشصصصصباعالتي تمنع ا

المتغلب علي المشصاكل التي واجهت المؤسصسصات الرأسمالية المسيرة   الوصصول إلى بعض المبادئ والتقنيات

لعمال االتايلورية كالعجز من رفع اإلنتاج وتحسصصصصصينه اإلضصصصصصرابات الغيابات وعدم ضصصصصصمان والء  وفق المبادئ

وتقوم هذه النظرية على أفكار التون مايو، الذي وجه اهتماماته للعنصصصصر البشصصصري واعتبر أهم العناصصصصر في 

المؤسصصصصسصصصصة التي تعمل على ضصصصصمان بقائها واسصصصصتمرارها، وركزت هذه النظرية على أفكار ومبادئ التي لفتت 

،وهذا من خالل اكتشصصصصصصصصصصصاف أهمية األنظار إلى دور العالقات اإلنسصصصصصصصصصصصانية وأهميتها في السصصصصصصصصصصصلوك التنظيمي 

ره له تأثي  األداء واإلنتصاج ،حيصث أن تمصاسصصصصصصصصصصصصصصك الجمصاعصة وااللزام بمبادئها  العالقصات االجتمصاعيصة في زيصادة

،لهذا فقد أكد أنصصصار هذه النظرية على ضصصرورة عمل  على إنتاجية العمال وسصصلوكهم أثناء العمل  الواضصصح

الرسصصصصصصصصمي والغير الرسصصصصصصصصمي ،من خالل إشصصصصصصصصراك العمال في عملية على تحقيق التقارب بين التنظيم   القيادة

التنظيم ،وضصصصصصصصرورة العمل الجماعي وكسصصصصصصصر الروتين الناتج عن   اإلدارة واالهتمام باالتصصصصصصصصاالت بين أجزاء

إلى، هذا فقد ركزت أيضصصصا علي ضصصصرورة تحقيق االتصصصصال الفعال   التخصصصصص الدقيق في العمل وباإلضصصصافة

ختلفصصصصة لتبصصصصادل المعلومصصصصات ،وهصصصصذا من خالل مشصصصصصصصصصصصصصصصصاركصصصصة العصصصصاملين وإتبصصصصاع بين مسصصصصصصصصصصصصصصتويصصصصات المنظمصصصصة الم

وال لصصصصصصصصصصصيقة بل يعتمد   ال تكون صصصصصصصصصصصارمة  الديمقراطي ومعني هذا أن الرقابة داخل المنظمة  األسصصصصصصصصصصلوب

ن تأثير بعيدا ع  إضصصصصصصصصافة إلى الرقابة الذاتية ،التي يكون فيها العامل  المشصصصصصصصصرف على  الرقابة بالمشصصصصصصصصاركة
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ي بنفس القدرة الذي يتمتع فيه بمهارات فنية ف اجتماعيةيتمتع بقدرات ومهارات   يجب أن المشصصصصصصصصصصصصصرف التي

نها تشصصصصصصصصبع المالئم أ ،وهذا ألن الطريقة الديمقراطية في معاملة العاملين كفيلة بأن تحقيق لهم المناخ العمل

هم في العمل لي زيادة أدائ، فيتوجهون إ والتقدير وإثبات الذات وتجعلهم يشعرون بالرضا  حاجاتهم االحترام

 1 اإلنتاج.الذي يظهر من خالل زيادة 

   : البنائية الوظيفية8-0

مؤسصسات ،التي يتميز ال والعمليات االجتماعية  غطى الباحثون الذين اتخذوا من تحليل السصمات البنائية   

نقطة   راطيةنظرية البيروق  الجهود الكالسيكية ،وكانت  موضوعا لدراستهم العديد من الجوانب التي أغلقتها

حيصث جصاءت لمواجهصة النقص الذي كانت تعاني منه هذه النظرية ،ومن رواد هذه   لهصذه النظريصة  انطالق

و بارسصصصصصصونز ونظرية النسصصصصصصق االجتماعي روبرت وفيما يلي نسصصصصصصتعرض أهم المرتكزات  نجد تالكوت  النظرية

 :التي قامت عليها هذه النظريات

 : النسق االجتماعي -2 

ل لهذه النظرية األوائ  يعتبر رائد النظرية بارسونز ودراسته التي أسهمت في نظرية التنظيم من الرواد      

والذي من األصصصصصصصصصعب إدراك آرائه ووجهة نظره في التنظيم دون العودة لنسصصصصصصصصقه الفكري حيث أسصصصصصصصصقط وطبق 

ا لحالة قدم في هذا اإلطار نموذجنظريته الشصصصصصهيرة المتمثلة في النسصصصصصق االجتماعي في دراسصصصصصته التنظيم وقد 

التوازن في التنظيمات من حيث إطالق في تحليله التنظيم بوصصصفه نسصصق اجتماعي يتألف من أنسصصاق فرعية 

وأن هذا التنظيم يعود بدوره نسصصصصصصصصصقا فرعيا يدخل في إطار نسصصصصصصصصصق  مختلفة كالجماعات واألقسصصصصصصصصصام واإلدارات،

م بعد ذلك من وجهة نظر ثقافية نظامية مؤكدا التوجيهات ثم حلل التنظي  اجتماعي أكبر وأشصصمل كالمجتمع

                                                             
لية ، مذكرة الماجسصصصتير في تنمية وتسصصصير الموارد البشصصصرية، ك الغاز الطبيعي بسصصصكيكدة نموذجا  يمان محامدية ،الرقابة التنظيمية واألداء ،مركب تميعإ1

  32  31ص ،  ، .ص 2119/  2118سكيكدة، 1955اوت 21والديمغرافيا ،جامعة   علم االجتماع قسم  واإلنسانية،  العلوم االجتماعية
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القيمية السصصصائدة في التنظيمات المختلفة ،ولقد أوضصصصح بارسصصصونز أن القيم السصصصائدة في التنظيم هي التي تمنح 

األهصصصداف ،هصصصذا األخير طصصصابعصصصا شصصصصصصصصصصصصصصيوعيصصصا ألنهصصصا هي التي تؤكصصصد إسصصصصصصصصصصصصصصهصصصام النسصصصصصصصصصصصصصصق التنظيمي في تحقيق 

يسصعي النسصق األكبر، وهو المجتمع لتحقيقها ولهذا نادى بضرورة توفر القيم في  الوظيفية التي  المتطلبات

األنسصصصصصاب الثقافية فتناول التغير االجتماعي حيث أجرى مقاومة بين المجتمع والمؤسصصصصصسصصصصصة والظواهر الثقافية 

ا ياألخرى ،إذ يرى أن التغيرات التكنولوجيا أثر سصصصصصلبي على المؤسصصصصصصسصصصصصات ،وهذا يتدخل نسصصصصصصق القيم ضصصصصصصرور 

لتحقيق االسصصصصصصصصصصصصصصتقرار والتوازن والتكيف ،كمصصا ركز أيضصصصصصصصصصصصصصصا على اتخصصاذ القرار، اعتبصصارهصصا أداة لتحقيق أهصصداف 

 األسصصصصصصصاسصصصصصصصية  توازنها واسصصصصصصصتقرارها ،وقسصصصصصصصمها إلى قدرات سصصصصصصصياسصصصصصصصية ترتبط بالوظائف  المؤسصصصصصصصسصصصصصصصة وضصصصصصصصمان

افظ قرارات حين تح،وقرارات توزيعية توزع المسصصؤوليات بين األشصصخاص و األنسصصاق الفرعية ،في  بالمؤسصصسصصة

، ويري  والمكافأة  تكامل المؤسسة من خالل المحافظة على التعاون الذي يتحقق عن طريق تقديم الحوافز

بارسصصونز أن هناك أربعة متطلبات وظيفية أسصصاسصصية يتعين على كل نسصصق إذا ما أراد البقاء أن يوجهها إتيان 

 :وهما  منها وطابع آلي ويتعلقان أساسا بعالقة النسق وبيئته

  تحقيق الهدف : ويتمثل في حشد الموارد من أجل تحقيق أهداف التنظيم-

 الموائمة : هي مشكلة تدبير كل الموارد البشرية والمادية لتحقيق األهداف-

النسصصصصصصق حيث يثير التكامل إلي العالقات بين الوحدات   التكامل والكمون: ويعبران عن الظروف الداخلية-

فرعية بين األنسصصصاق ال  ت التي تضصصصمن تحقيق أعلي مسصصصتوى من التضصصصامن والتماسصصصكتللك العالقا  وخاصصصصة

للظروف السصصصصصصائدة في النسصصصصصصق   ويشصصصصصصير الكمون إلي مدى مالئمة الظروف السصصصصصصائدة في االنسصصصصصصحاق الفرعية

 األكبر.

 الوظيفة و الالوظيفية:-0

يصصة البيروقراطيصصة ، التي في دراسصصصصصصصصصصصصصصصة التنظيم جصصاء كرد فعصصل لنظر   إن اإلسصصصصصصصصصصصصصصهصصام الصصذي قصصدمصصه ميرتون     

وركزت على الجانب الرسصصصصمي للتنظيم من اإلشصصصصراف الدقيق ورقابة صصصصصارمة على سصصصصلوكيات األفراد   اهتمت
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،حرفيا وقد كان ميرتون مهتما في األصصصصصصصصل بتطوير وتنقيح ما اصصصصصصصصطلح عليه  وتطبيق القواعد البيروقراطية

بعنوان البناء البيروقراطي 1941قال نشره سنة بالنظرية متوسطة المدى، ولقد عرض وجهة نظره هذه في م

مفادها أن أعضاء التنظيم يستحيون لمواقف معينة ثم يعممون   والشصخصية، ولقد آثار ميرتون فكرة أساسية

أو غير مرغوب فيها ،ثم أكد على أن التغير   نتائج غير متوقعة  هذه االسصصصصصصصصصصصتجابة وهذا ما يؤدي لحدوث

التنظيم ينشصصصصصأ عن عوامل كامنة في البناء التنظيمي ،لهذا أكد ميرتون الذي يطرأ على شصصصصصخصصصصصصية أعضصصصصصاء 

على ضرورة وجود ضبط تمارسه المستويات الرئاسية في التنظيم ،وهذا من أجل ثبات السلوك بداخله وهذا 

ال يتحقق إال بتوفر إجراءات مقننصة ذات طصابع نظصامي مع متصابعصصة تنفيصذهصا ،وينتج عن كصل هصذا ثالثصة نتصصائج 

  :هي

  تناقض العالقات الشخصية.-

 زيادة استجاب أعضاء التنظيم لقواعده.-

ية كما اسصصصتخدم ميرتون مفاهيم أسصصصاسصصص،  اسصصصتخدام التنظيم لمقاوالت محددة يسصصصتند إليها في اتخاذ القرارات- 

 1 في :الوظائف الكامنة بدل الوظائف الظاهرة.  في تحليالته تتمثل

 

 

 

 

 

                                                             
 .31  .41إيمان محامدية ، نفس المرجع السابق ص ص 1
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 خالصة الفصل :

ح لنا أن موضوع المؤسسات في علم االجتماع من أهم المواضيع التي لها أهمية كبرى ، مما سبق يتض   

باعتبارها نسق اجتماعي مفتوح يؤثر ويتأثر  بالمجتمع وتربطهم شبكة عالقات رسمية وغير رسمية في 

ب بنيتها ، حيث كانت وال تزال محل اهتمام الكثير من المجتمعات ، مع التغير االجتماعي الذي صاح

البشرية لتفشي كورونا ، إال أنه أثر سلبا على النظم التعليمية مما أدى إلى تفشي الجائحة  وأثر عليه 

تأثيرا سلبيا ، حيث قامت الوزارة بتقديم العديد من التدابير والتداعيات للتخفيف من انتشاره واكمال العملية 

التعليمية. 
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 جتماعيالفصل الثالث : ادوار ومهام األستاذ كفاعل ا

 تمهيد :

 أهم أدوار األستاذ كفاعل اجتماعي-2

 التدرج في السلم اإلداري .-0

 أبرز المشاكل المهنية لألستاذ في ظل الجائحة -3

 الخبرة المهنية ونظام التقاعد.-4

 العالقة بين نظام التفويج ومهام األستاذ . -5

 مستويات التلميذ ومهنة المعلم . -6

 الدافعية في البيئة المهنية .دور المعلم في تنمية  -7

 مسؤوليات المعلم في معالجة المشكالت الصفية-8

 أبرز العوامل المؤثرة على األداء -0

 نتيجة الفرضية األولى

ةخالص
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 تمهيد:

باعتبار أن األسصصصصتاذ كفاعل اجتماع في المؤسصصصصسصصصصة التعليمية وهو المحرك األسصصصصاسصصصصي في تأدية مهامه       

فعية التلميذ ، حيث يأتي دوره بالنسصصصصصصصصصبة لما يقدمه للتالميذ من تربية وتنشصصصصصصصصصئة  وتوجيه ، وأدواره ، وتنمية دا

بحيث وجب عليه أن يتميز بالقدرة على التأثير واإلقناع من أجل إحداث تغير مرغوبا في سصصصصصصلوك التلميذ ، 

ه في ظل تفشصصصصي وار وتحديد لمسصصصصتوياته في مرحلة التعليم ، إال أنه صصصصصعب عليه التركيز في تقديم مهامه وأد

جائحة كورونا ، حيث أننا أردنا من خالل هذا الفصصصصصل تسصصصصليط الضصصصصوء على دور ومهام األسصصصصتاذ الثانوي ، 

 البيئة المهنية.وما يتعرض له من مشاكل وضغوطات في العملية التعليمية ودوره في 
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 أهم أدوار األستاذ كفاعل اجتماعي:-2

 : التدريس2-2

األول واألسصصصاسصصصي لألسصصصتاذ ويتبع هذا الدور أدوار فرعية تتمثل في التخطيط ، والتخطيط لما  هو الدور    

يتسصصصصصصصصصم تنفيذه لبلوغ األهداف التدريسصصصصصصصصصية التي حددها ، ومع توفير الوسصصصصصصصصصائل الالزمة لذلك ، أما التنفيذ يعد 

رس ا على تمهيد للدالمحصك العملي لقصدرة األسصصصصصصصصصصصصصصتصاذ علي نجصاحصه في تصأديصة أدواره وهو يتطلصب أن يكون قار 

وبطريقة تثير اهتمام التلميذ وعرض المادة بطريقة سصصصليمة وتدوين نقاط األسصصصاسصصصية لتحسصصصين أداءه واسصصصتخدام 

الوسصصصصصصصصصصائل المعنية والمناسصصصصصصصصصصبة ، وهذا يدفع ويشصصصصصصصصصصجع التالميذ على المشصصصصصصصصصصاركة في الدرس وااللتزام بالوقت 

تلميذ لتوصصيل المعرفة للتلميذ ، مع اإلشصصراف ، وكذلك المسصاهمة في تنشصئة ال1المخصصص للحصصة واحترامه

وهي كل اإلجراءات والسصصصصصصصصبل التي يتخذها األسصصصصصصصصتاذ في غرفة الصصصصصصصصصف من أجل المحافظة على   والمتابعة

النظام وضبط حضور وغياب التالميذ وتوجيههم بعد االنتهاء من اإلشراف والمتابعة التي يقوم بيها األستاذ 

راءات واألسصصصصاليب التي يلجأ إليها المعلم للحكم على مدى تحصصصصصيل التالميذ تأتي مرحلة تقويمية؛ وهي اإلج

 . وانجازهم واكتسابهم للمعارف والمفاهيم والمهارات

 

 

 

 

 

                                                             

سوفي نعيمة االستراتيجيات المعتمدة من طرف األستاذ داخل الصف ودورها في تنمية القدرة على التحكم في حل المشكالت الرياضية لدى  1 
 النفس المدرسي ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم علم النفس والعلوم التربوية وتالميذ الطور المتوسط ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم 

 81, 79ص2114-2121قسنطينة -األرطفونيا جامعة منتوري 
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 تنظيم البنية الصفية :0-2

 1 .حيث يتحقق التدريس بتوفير المناخ الصفي الذي يشعر المتعلم بالراحة والهدوء والطمأنينة

 و االجتماعي: توفير المناخ النفسي 3-2

  2.ويقصد به توفير الجو الصفي الذي يتم بالمودة والتعاون بين التالميذ وهو من شروط األساسية المتعلم 

 : التدرج في السلم اإلداري  -0 

وهي بلوغ السصصنوات الالزمة المحددة من الدرجة األدنى إلى الدرجة األعلى منها مباشصصرة بصصصفة مسصصتمرة     

، المؤرخ في  17/314وفقصصصاظ لنظصصصام الترقيصصصة المحصصصدد بصصصالمرسصصصصصصصصصصصصصصوم الرئصصصاسصصصصصصصصصصصصصصي رقم درجصصصة ،  12في حصصصدود 

، المتضصصصمن الشصصصبكة االسصصصتداللية لمرتبات الموظفين ، فيمرون مراحل يتم تحضصصصير لعملية  29/19/2117

الترقية في الدرجات من طرف المسصؤول وذلك بتحضير وضعية المستخدمين الموجودين في المؤسسة ، ثم 

ة التنقيط وتمأل من طرف مصلحة المستخدمين وترسل إلى المسؤولين عن التنقيط ثم تزويد تحضصر اسصتمار 

الجدول الخاص بالتنقيط ، حسصصصصصصب الدرجات عن التنقيط هو مدير المؤسصصصصصصسصصصصصصة بعد اسصصصصصصتشصصصصصصارة المسصصصصصصؤولين 

المباشصصصصصصصصصصرين التي وضصصصصصصصصصصع الموظفون تحت إشصصصصصصصصصصراف هم ، فبعد جمع كل الوثائق الالزمة لعملية الترقية في 

درجات ، يتم اسصصصصصصصصصصصصتخراج كل الموظفين الذين تتوفر فيهم األقدمية الدنيا التي تسصصصصصصصصصصصصمح لهم في الترقية في ال

 الدرجة ، أما إذا تعادل الموظفون في النقطة ، يفصل بينهم بالمعايير التالية :

 أكبر أقدمية -

 3 .أكبرهم سنا -

                                                             
م لابن خرور خير الدين عالقة ضغوط العمل بالرضا الوظيفي للمدرسين في المؤسسة التربوية الجزائرية مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ع 1

 121ص2111-2111االجتماع  كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ، قسم العلوم االجتماعية جامعة محمد خيضر بسكرة 
 .81سوفي نعيمة ،نفس المرجع السابق ص 2 
س نظرية رية درو شينوني عمر ، رئيس مصلحة المستخدمين والتكوين ، الترقية في الدرجات وإعتماد الخبرة المهنية ، تسيير الموارد البش 3 

 .12-11ص  wartilani@gmail.com  وتطبيقية

mailto:wartilani@gmail.com
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 :أبرز المشاكل المهنية لألستاذ في ظل الجائحة -3

التدريس حسصصب ذو االختصصصاص وحسصصب من يزاولونها من أسصصاتذة ومعلمين مهنة المتاعب تعتبر مهمة     

 1الرتباطها بصناعة وإعداد العنصر البشري فهي تتميز للجهاد والعمل الفكري المتواصل.  والمسافة، نظراظ 

إلى   لجأي فمن بين مشاكل األستاذة المهنية وخاصة في ظل الجائحة قلة توفر المراجع مما يجعل التلميذ  

عمل تصصصصصرفات غير أخالقية في الحصصصصصة ، كما نجد مشصصصصكل يتعلق ببيئة العمل داخل الحصصصصصة ، من حيث 

عدم وجود وسائل التدفئة أو أدوات التدريس كالمقاعد وطاوالت ، والبيئة الفوضوية والمزعجة لعدم انضباط 

تلميذ أن اسصصصتدعاء األسصصصتاذ لولي الالتلميذ في الحصصصصص مما يؤدي باألسصصصتاذ إلى التشصصصتت وقلة التركيز كما 

يؤثر على إكمال الحصصة وضصياع المدة الزمنية المحددة ، وهذا ما يؤدي إلى فشصصل العملية التعليمية وعجز 

األستاذ من تحقيق األهداف المطلوبة ، كما يوجد بعض األساتذة يواجهون صعوبات في القيام باإلجراءات 

وسائل الشاشة ومن هنا يؤدي به إلى عدم إنهاء البرنامج ، ما يوجد التي وضعتها الوزارة ، من عدم توفير 

بعض األسصصصصصاتذة يواجهون صصصصصصعوبة في إتقان اسصصصصصتعمال ادوات التكنولوجيا الحديثة ، كما أن قلة الحصصصصصصص 

 الدراسية في بعض المواد تعتبر عائق لألستاذ، وهذا ما يوضحه الجدول التالي :

 

 

 

 

 

                                                             

يزان لبلعربي عبد القادر ، الشيخوخة والتقاعد لدى عمال التربية ، الزمن المعاش حسب الجندر ، دراسة أنثروبولوجيا بمنطقة عمي موسى والية غ 1 
 28ص 2117-2116االجتماعية. جامعة وهران ،  ، كلية العلوم
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اضيع التي تدفع األستاذ لالتقاء بولي تلميذ وعالقتها بالمشاكل التي يوضح أهم المو  : 24جدول رقم 
 تعيق عمل األستاذ.

  

 االحصائي:التعليق 

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن االتجاه العام كان في صصصصصصصصصصصصصصصنف المبحوثين الذين أجابوا بعدم تطبيق    

لى نسصصبة كانت ، وبالمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن أع ٪61القوانين في المؤسصصسصصة والنسصصبة قدرت ب 

تليها فئة المبحوثين  ٪71لفئة المبحوثين الذين أجابوا بعدم توفر المراجع خارج المؤسصصصسصصصة بنسصصصبة قدرت ب 

، تليها فئة  ٪63,15الذين أجابوا بأن دعوة األسصصصصصصصصصصصصتاذ الولي بسصصصصصصصصصصصصبب انحراف التلميذ والنسصصصصصصصصصصصصصبة قدرت ب 

، وآخر نسصصصبة  ٪55,56بنسصصصبة قدرت ب  المبحوثين الذين أجابوا برفض الولي لسصصصاعات التدريس المسصصصائية

 المواضيع          
 
 
 

 لمشاكل أهم ا

نقص انضةباط 
 التلميذ

 
      

 

رفض الولي 
سةةةةةةةةةةةاعةةةةات 
تةةةةةةةةدريةةةةةةةةس 

 مسائية

عةةةةةدم تةةةةوفةةةةر 
المراجع خةةارج 

 المؤسسة
      

 

دعوة األسةةةةةةةةةتةةةاذ 
لةولي بسةةةةةةةةةبةةةةةب 

 انحراف تلميذ
              

 

 المجموع
 
 

 

 
 ت

          
℅ 

 
 ت

 
             ℅      

 
 ت ℅ ت ℅ ت

 
℅ 

 
33،3 3 25 3 غياب الرقابة

3 
2 21 2 11،52 11 21 

عةةدم إنجةةاز كةةل موظف 
 لواجباته 

2 16،6
7 

1 11،1
1 

- - 3 15،81 6 12 

الزمةه بواجبات ليس من 
 صالحياته

1 8،33 - - 1 11 2 11،53 4 8 

55،5 5 51 6 عدم تطبيق القوانين 
6 

7 71 12 63،15 31 61 

 111 51 111 19 111 11 111 9 111 12 المجموع 
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، لذات  ٪51كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا برفض انضصصصصصصصصباط التلميذ داخل القسصصصصصصصصم والنسصصصصصصصصبة قدرت ب 

 .الصنف

، وبالمواظبة على  ٪21ثاني نسصصصبة كانت لصصصصنف المبحوثين الذين أجابوا بغياب الرقابة والنسصصصبة قدرت ب 

لفئة المبحوثين الذين أجابوا برفض األولياء لسصصصصصصصصصصصصصصاعات التدريس  نفس االتجصاه نجصد أن أعلى نسصصصصصصصصصصصصصصبة كانت

لفئة الذين أجابوا برفض انضصصباط التلميذ داخل القسصصم   ٪25تليها نسصصبة  ٪33,33المسصائية بنسصصبة قدرت ب 

، وآخر نسصصصصصصصصصبة كانت  ٪21تليها فئة الذين أجابوا بعدم توفر المراجع خارج المؤسصصصصصصصصصسصصصصصصصصصة بنسصصصصصصصصصبة قدرت ب 

 . ن أجابوا بدعوة األستاذ الولي بسبب انحراف التلميذلفئة الذي 11,52٪

ثالث نسصبة كانت لصصنف المبحوثين الذين أجابوا بعدم إنجاز كل موظف داخل المؤسسة لواجباته بنسبة    

، وبصصالمواظبصصة على نفس االتجصصاه نالحظ أن أعلى نسصصصصصصصصصصصصصصبصصة كصصانصصت لفئصصة المبحوثين الصصذين أجصصابوا رفض  12٪

، تليها فئة الذين أجابوا بأن دعوة الولي بسصصصصبب  ٪16,67سصصصصم والنسصصصصبة قدرت ب انضصصصصباط التلميذ داخل الق

، وآخر نسبة كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا برفض األولياء  ٪15,81انحراف التلميذ والنسبة قدرت ب 

 ٪11,11لساعات التدريس المسائية بنسبة قدرت ب 

إلزام األسصصصصصتاذ بواجبات ليسصصصصصت من صصصصصصالحياته وقدرت رابع نسصصصصصبة كانت لصصصصصصنف المبحوثين الذين أجابوا ب  

، وبالمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن أعلى نسصصصصصصصصصبة كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا  ٪8النسصصصصصصصصصبة ب 

لفئة المبحوثين  ٪11، تليها نسصصبة  ٪11,53بدعوة األسصصتاذ للولي بسصصبب انحراف التلميذ والنسصصبة قدرت ب 

لمراجع خارج المؤسصصصصصصسصصصصصصة ، وآخر نسصصصصصصبة كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا برفض الذين أجابوا بعدم توفر ا

 لذات الصنف.  ٪8,33انضباط التلميذ داخل القسم والنسبة قدرت ب 

 السوسيولوجي:التحليل 

نالحظ من خالل الجدول أعاله  أن أعلى نسبة كانت لصنف الذين أجابوا  بأن المشاكل التي تعيق عمل  

بحيث ترى عينة البحث أن المواضصصصصصصصصصصصيع التي تدفع الولي االلتقاء  األسصصصصصصصصصصصتاذ مع التالميذ هي أعلى  نسصصصصصصصصصصصبة 
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باألسصتاذ  هو انحراف تلميذ داخل الحصصص  وكذلك لعدم توفر المراجع خارج المؤسسة  وهذا يدفع  الولي 

الي االلتقاء باألسصصصصتاذ  ألن  في ظل الظروف الجديدة أصصصصصصبحت المراجع  والكتب قليلة داخل المؤسصصصصسصصصصصات  

ت مصصدر ضغط علي األولياء  وصعوبة اقتنائها  و كذللك من األسباب التي تدفع الولي وخارجها وأصصبح

االلتقاء باألسصصصصتاذ تصصصصصرفات غير أخالقية  وانحراف تلميذ  داخل الحصصصصصة  فقد أصصصصصبحت  هناك العديد من 

سواء  ذالمظاهر غير صحيحة داخل فصول التدريس كما أن هناك نوع من االستهتار  بالقيم التربوية التلمي

مع زمالئه أو مع األسصتاذ وقت شصصرح عينة البحث الكثير من المظاهرات الغير مقبولة من طرف المتعلمين  

مما جعل التلميذ يتوجه المنصات التدريسية أصبحت ينظر لدور األستاذ في الحصة غير مهم  ولم تعد له 

لميذ األسصصتاذ ومهامه التربوية ألن ت مكانة التي كانت من قبل أصصصبح تلميذ يخلق جو من تسصصلية لعرقلة أداء

وجد البديل وأصصصصصصصصصصبح يعتمد عليه مثل دروس الدعم  المنصصصصصصصصصصات التعليمية  ورفض الولي سصصصصصصصصصاعات تدريس 

المسصصصصصصصصصصصصصصائيصة  التي هي قرار مفروض من الوزارة في توزيع سصصصصصصصصصصصصصصاعات  العمل واإلتمام البرنامج وحل األزمة  

يق البرتوكول الصصصصصصصصصصصصصصصحي  والخلل الوظيفي يكمن في والتخفيف  من المخاطر في انتشصصصصصصصصصصصصصصار الفيروس وتطب

العالقات التي تربط األسصصصصتاذ بتالميذ  وأولياء األمور ومن طرح ميرتون  فكرة مفادها  السصصصصلطة قوة للضصصصصبط  

 والتحكم  داخل التنظيمات االتخاذ  القرارات الصحية  والحد ومن المشاكل و ضغوطات  وتحسين األداء. 

 : ام التقاعدالخبرة المهنية ونظ -4

الخبرة المهنية هي مجموع وضصصعيات العمل التي وأولها أسصصتاذ الثانوي والتي مكنته من تطوير مختلف      

كفاءاته ، وقد تطول أقدميته ، فبالنسصصصصبة لوجهة نظر األفراد فيمكن لهذه الشصصصصهادة أن تشصصصصكل ضصصصصمانا لنوعية 

ن تشصصصصصصكل ضصصصصصصمانا لنوعية التكوين الذي ياقوته كما أالتكوين الذي يلقونه األفراد ، فيمكن لهذه الشصصصصصصهادة أن 

حقيقة االسصصتثمار معترف به وذا قيمة ، فهذه األخيرة تمكن األفراد من الوصصصول إلى مسصصتوى تعليم عالي أو 

عالية ، كما يمكن أن تكون هذه الشصصصصصهادة وسصصصصصيلة لتعريف  اجتماعيةالحصصصصصصول على وضصصصصصع أو على مكانة 
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أن ترسصصصم خط فاصصصصل بين أولئك الذين يخوضصصصون على شصصصهادات والذين ال  هوية األفراد والمهن حيث يمكن

يملكونها ، إن حقيقة تحوالت أنماط تنظيم العمل ، محتواه مهارات وممارسصصصصصصصصات التوظيف للمؤسصصصصصصصصسصصصصصصصصات ، 

، أما نظام التقاعد هو المرحلة  1يمكن أن نقول بأنها تأثرت بدور شصصهادات تثمين مكتسصصبات الخبرة المهنية 

ن فيها العامل أمام قرارين في إنهاء الخدمة واإلجابة على التقاعد ، بشصصصصصصرط أن يكون المتقاعد هو التي يكو 

الفرد الذي يعمل في عمل حكومي ويخضصصع لنظام التقاعد حيث يقتطع من راتبه الشصصهري نسصصبة معينة أثناء 

،  2لهذا الغرض الخدمة على أن يحق له بعد سصصصصصصصصصنوات محددة من الخدمة راتبا تقاعديا وفق نسصصصصصصصصصب محددة

فعلى سصصبيل المثال نجد مهنة التدريس وخاصصصة في ظل ظروف العمل الجديدة ، فنجد معظم أسصصاتذة التعليم 

الثانوي ، إذا أتيحت لهم فرصة التقاعد المبكر يميلون إليه ، وهذا راجع إلى صعوبة التعليم وباعتباره مهنة 

ية مشصصصصصصصصصصاكل وأزمات تفقدهم السصصصصصصصصصصيطرة على أدائهم شصصصصصصصصصصاقة ، فإن أغلبيتهم يعيشصصصصصصصصصصون في نهاية حياتهم المهن

البيداغوجي وتجعلهم عرضصصصصصصة ، لبعض األمراض وتزيد شصصصصصصكاويهم بعدم المقدرة على مواصصصصصصصلة العمل نتيجة 

 3.تناقص مردودهم المهني ، وتدهور حالتهم الفكرية والمعرفية والمهنية

 

 

 

 

 

 

                                                             

ية البوثلجة حسين ، ثابتي الحبيب ، تثمين مكتسبات الخبرة المهنية كمنهج لتطوير الكفاءات الحرفية ، دراسة حالة تثمين الخبرات الحرفية بو  1 
 31، ص 2116،  4،العدد 15معسكر ، مجلة التنظيم والعمل ، مجلد 

 87،88، مرجع سبق ذكره ، ص بلعربي عبد القادر  2 
 .81نفس المرجع السابق ، ص3 
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 يوضح سنوات العمل وعالقتها بفرصة التقاعد : 25رقم  جدول

 وات السن  
 
 

التقاعد 
 المبكر

 [2-5 ] 
 

 [6-22        [ 
 

[22 -25    [ 
   

 [26 -02 
 [ 

[02-05  ] 
 

 المجموع
  

 ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت   ℅ ت 

1 نعم
2 

66،67 16 88،8
9 

6 85،72 2 51 2 66،67 38 76 

11،1 2 33،33 6 ال 
1 

1 14،28 2 51 1 33،33 12 24 

1 المجموع
6 

111 18 111 7 111 4 111 3 111 51 111 

 

 االحصائي:لتعليق ا

نالحظ من خالل الجصصدول أعاله أن االتجصصاه العصصام كصصان لصصصصصصصصصصصصصصصنف المبحوثين الصصذين أجصصابوا بقيصصامهم بطلصصب  

، بالمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن أعلى نسصصصصصصصصصبة كانت لفئة  ٪76التقاعد المبكر وقدرت النسصصصصصصصصصبة ب 

لفئة  ٪85,72، تليها نسبة  ٪88,89سنوات بنسبة قدرت ب 11سنوات إلى 6المبحوثين الذين أجابوا من 

 5سصصصصصصصصصنة ، تليها فئة المبحوثين الذين أجابوا من سصصصصصصصصصنة إلى  15سصصصصصصصصصنة  إلى 11المبحوثين الذين أجابوا من 

إلى  16لفئة المبحوثين الذين أجابوا من  ٪51، ثم نسبة  ٪66,67سصنة بنسبة  25إلى 21سصنوات ، ومن 

 .سنة لذات الصنف 21

،  ٪24لمبحوثين الذين أجابوا بعدم القيام بطلب التقاعد المبكر وقدرت النسبة ب ثاني نسصبة كانت لفئة ا  

سصصصصصصصصصصصصنة   21إلى  16وبالمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن أعلى نسصصصصصصصصصصصصبة كانت لفئة المبحوثين الذين من 

سصصصصصنة  25إلى 21سصصصصصنوات ومن  5، تليها فئة المبحوثين الذين أجابوا من سصصصصصنة إلى  ٪51بنسصصصصصبة قدرت ب 

سصصصصصصصنة ،  15إلى  11لفئة المبحوثين الذين أجابوا من  ٪14,28، تليها نسصصصصصصصبة  33،331بة قدرت ب بنسصصصصصصص
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، لذات  ٪11,11والنسصصصصصصصصصصصصصصبة قدرت ب  15إلى  11وآخر نسصصصصصصصصصصصصصصبصة كصانصت لفئصة المبحوثين الصذين أجابوا من 

 .الصنف

 السوسيولوجي:التحليل 

لفرصة  ت لهمنالحظ من خالل الجداول أعاله يتبين أن أعلى نسبة كانت في صنف الذين يرون إذا  أتيح 

التقاعد المبكر يقومون بطلب التقاعد بحيث ترى عينة البحث أن سنوات العمل والخبرة المهنية لها عالقة 

مع قانون التقاعد خصوصا في اآلن اآلونة األخيرة  مع إصدار قوانين جديدة وقرارات أصبحت تشكل 

قلة سنوات العمل إلى أن الظروف  ضغوطات علي األستاذ  وهذا ما دفع به إلي طلب التقاعد بالرغم من

الصحية دفعت بجل األساتذة  للتخلي عن الوظائف  خوفا من المشاكل الصحية  واالنصدام  مع قرارات 

الجديدة جعلتهم يعيشون في جمود السلوك  وصعوبة التكيف مع المهام الوظيفية  والوقوع في المشاكل 

 .الصحية  والنفسية واالجتماعية

   :لتلميذ ومهنة المعلممستويات ا -6 

يعرف تالميذ المرحلة الثانوية بأنهم األشخاص الذين يمرون بعدت مراحل ومستويات تعليمية وذلك    

 .بداية من التعليم االبتدائي، فخالل هذه المراحل يكتسب معلومات تمكنه من التكيف مع الوقت الحالي

ي ، إذا اظ ما يتعرض التلميذ للفشصصصل في التحصصصصيل الدراسصصصإن ارتباط النجاح بالعمر العقلي للتلميذ ، فكثير    

ما كان يطلب منه تحصصصصصصصصصصصصصصيله من حقائق ومهارات أعلى من مسصصصصصصصصصصصصصتوى قدراته العقلية ، والعالقة وثيقة بين 

الذكاء والتفوق الدراسصصصصصصية ، وليس في شصصصصصصك في أن التفوق الدراسصصصصصصي يتوقف إلى حد كبير على نسصصصصصصبة ذكاء 

النسصصصصصصصصصصصصبة عالية كلما أمكن التنبؤ بتفوق التلميذ دراسصصصصصصصصصصصصصياظ ، كما أن انخفاض هذه التلميذ ، وكلما كانت هذه 

النسبة يؤدي بالضرورة إلى تخلفه في التحصيل ،. لذلك وجب أن يقوم المعلم بتقويم الجانب العقلي للتلميذ 

ا " هليتعرف على نسصصصصصبة ذكائه ، ونسصصصصصبة ما يملكه من قدرات عقلية خاصصصصصصة ، وهي القدرات التي يطلق علي

قدرات التحصصصصيل العقلية الخاصصصصصة في قياس ذكاء التلميذ وقدراته العقلية" وإذا تأكد المعلم أن مسصصصصتوى ذكاء 
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التلميذ التدخل نطاق فئة ضصصصعاف العقول ، يسصصصتطيع أن يعالج مثل هذه الحالة ، باسصصصتخدام أسصصصاليب تربوية 

ل ألداء واسصصصتخدام مختلف الطرق والوسصصصائتنظيمية ، ومن هنا يقوم المعلم بمعناه عن طريق تنويع أسصصصاليب ا

التي تثير اهتمصصام التلميصصذ وتجصصذب اهتمصصامصصه ، كمصصا أن التصصدريصصب المكثف بصصاسصصصصصصصصصصصصصصتخصصدام العصصديصصد من التطبيقصصات 

والتمارين التي بواسصصصصصصصصصطتها يسصصصصصصصصصاعد التلميذ على اسصصصصصصصصصتيعاب القاعدة العامة أو الحقائق والمعلومات المتعلقة 

سصصتاذ وحب عليه تقبل مص هؤالء التالميذ المحدودين الذكاء ، وأن ال بالموضصصوعات الدراسصصية ، كما أن األ

يبدي لهم إعراض أو نفور ، فإذا اتضصصح له أن نسصصبة ذكاء التلميذ الضصصعيف دراسصصياظ ، فينبغي عليه أن يقوم 

وهذا ما وجدت بعض الحاالت  1عن طريق المدرسصصصة بتحويل التلميذ إلى الصصصصحة المدرسصصصية لدراسصصصصة حالته 

 :ار الوباء من ضعف وتأخر في المستوى التعليمي، وهذا ما يوضحه الجدول التاليمن انتش

 يوضح عالقة تجاوب التالميذ داخل الحصة بتكرار نفس الدرس : 26رقم  جدول

 

                                                             

 85، 84فاتحي عبد النبي ، الوضعية المهنية للمعلم في ضوء تدابير اإلصالح التربوي ، مرجع سابق ،ص  1 

 تجاوب التالميذ
 
 

 تكرار نفس الدرس     

معةةةانةةةاة من 
عةةةدم إنهةةةاء 

 الحصة

عدم اسةةةةةةةتيعاب 
 التالميذ

يةةطةةةةةالةةبةةونةةي  ال يوجد مشكل
 الةةةةتةةةةالمةةةةيةةةةةذ

 باإلعادة

لم أجد متسةةةةع 
 من الوقت 

 المجموع

 ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت
أوافق ليس لةةةدي 

 حل
6 51 3 37،5 3 25 2 41 6 46،15 21 41 

عةةدم تقةةديم نفس 
 الجهد

2 16،
67 

1 12،5 5 41،66 1 21 5 38،47 14 28 

عةةةدم العةةةدل بين 
 األفواج

3 25 3 37،5 2 16،67 1 21 2 15،38 11 22 

لةةى االعةةتةةمةةةةةاد عةة
 التالميذ

1 8،3
3 

1 12،5 2 16،67 1 21 - - 5 11 

11 51 111 13 111 5 111 12 111 8 111 12 المجموع
1 
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 االحصائي:التعليق 

نالحظ من الجدول أعاله أن االتجاه العام كان في صنف المبحوثين الذين أجابوا بموافقة تكرار نفس   

االتجاه ، نالحظ أن أعلى نسبة ، وبالمواظبة على نفس  ٪41الدرس ألنه ليس لديهم حل والنسبة قدرت ب 

، تليها فئة  ٪51كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا بأنهم يعانون من عدم إنهاء الحصة وقدرت النسبة ب 

لفئة  ٪41، ثم نسبة  ٪46,15المبحوثين الذين أجابوا بأنه ال يوجد متسع من الوقت والنسبة قدرت ب 

بالنسبة للفئة الذين  ٪37,5الدرس من طرف التالميذ ، تليها نسبة المبحوثين الذين أجابوا بالمطالبة بإعادة 

أجابوا بأنهم يالحظون دائما عدم استيعاب التالميذ للدرس ، وآخر نسبة كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا 

 لذات الصنف. ٪25بأنه ال يوجد أي مشكل والنسبة قدرت ب 

ب  ا بأنه يؤدي إلى عدم تقديم نفس الجهد والنسبة قدرتثاني نسبة كانت لصنف المبحوثين الذين أجابو    

، وبالمواظبة على نفس االتجاه نجد أن أعلى نسبة كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا بأنه ال يوجد  28٪

لفئة المبحوثين الذين أجابوا بأنه ال يوجد متسع  ٪38,47، تليها نسبة  ٪41,66مشكل والنسبة قدرت ب 

لفئة المبحوثين الذين أجابوا بأن لتالميذ يطالبون األستاذ باإلعادة ، ثم تليها  ٪21بة من الوقت ، ثم نس

لفئة الذين أجابوا بأنهم يعانون من عدم إنهاء الحصة ، وآخر نسبة كانت لفئة المبحوثين  ٪16,67نسبة 

 لذات الصنف. ٪12,5الذين أجابوا بعدم استيعاب التالميذ للدرس بنسبة قدرت ب 

نسبة كانت لصنف المبحوثين الذين أجابوا بتكرار نفس الدرس والذي يؤدي لعدم العدل بين األفواج ثالث   

، وبالمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن أعلى نسبة كانت لفئة المبحوثين الذين  ٪22والنسبة قدرت ب 

ليها فئة المبحوثين ت ٪37,5أجابوا بأنهم يالحظون دائما عدم استيعاب التالميذ للدرس بنسبة قدرت ب 

لفئة المبحوثين  ٪21، ثم تليها نسبة  ٪25الذين أجابوا بأنهم يعانون من عدم إنهاء الحصة والنسبة قدرت ب 

الذين أجابوا بالمطالبة بإعادة الدرس دائما ، تليها فئة المبحوثين الذين أجابوا بأنه ال يوجد مشكل والنسبة 
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المبحوثين الذين أجابوا بأنهم لم يجدوا متسع من الوقت لتقديم  ، وآخر نسبة كانت لفئة ٪16,67قدرت ب 

 لذات الصنف. ٪15,38الشرح الكافي بنسبة قدرت ب 

،  ٪11رابع نسبة كانت لصنف المبحوثين الذين أجابوا بأن االعتماد على التالميذ والنسبة قدرت ب   

ميذ بحوثين الذين أجابوا بمطالبة التالوبالمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن أعلى نسبة كانت لفئة الم

لفئة المبحوثين الذين أجابوا بأنه ال  ٪16,67، تليها نسبة  ٪21لألستاذ بإعادة الدرس والنسبة قدرت ب 

يوجد مشكل داخل الحصة ، ثم فئة المبحوثين الذين أجابوا بأنهم يالحظون عدم استيعاب التالميذ بنسبة 

 للذين أجابوا بأنهم يعانون من عدم إنهاء الحصة. ٪8,33وآخر نسبة  ٪12,5قدرت ب 

 السوسيولوجي:التحليل 

من خالل الجدول أعاله ،تبين أن أعلى  نسبة كانت في صنف الذين يرون أن تكرار نفس الدرس لعدد من 

األفواج األن األساتذة ليس لديهم حل نهائيا ، بحيث ترى عينة البحث  أن في اآلونة  األخيرة مع انتشار 

والقوانين  الجديدة ،بأن هناك  تجاوب من طرف التالميذ في ظل ظروف العمل   ظروف كورونا  والقرارات

الجديدة ولكن  األساتذة يعاني دائما من عدم إنهاء الحصة ،وهذا راجع لضيق الوقت وكثافة البرنامج الدراسي 

خلل الوظيفي الولم يسمح األساتذة  ألنهم  لم يجدون متسع من الوقت لتقديم الشرح الكافي وإكمال  الحصة  و 

 ، وهذا يسبب ضغط علي األستاذ ويجعله يبذل بواالستيعاان تالميذ يطالبون بإعادة الحصة وعدم الفهم 

جهدا كبير في أدائهم مقارنة بسنوات الماضية  وخصوصا بانتشار الظروف الصحية  وهذا ما يؤثر عليهم 

ب والقلق  خصوصا مع انتشار نظام نفسيا  وصحيا واجتماعيا  وتجعلهم دائما يعيشون حاالت من التع

دروس الدعم  وتكرار نفس الدرس لعدد من األفواج ،  وهذا يشعر األستاذ كفاعل اجتماعي  داخل المؤسسة 

 التعليمية، بمسؤولية  وعبئ  مهني كبيرة مع التالميذ والجهات الوصية الوزارة وإدارة المنظمة.

 



ر ومهام األستاذ كفاعل اجتماعيأدوا                               الثالث:               الفصل  
 

 
86 

 :ة المهنيةدور المعلم في تنمية الدافعية في البيئ -7   

هناك جملة من األدوار األساسية التي ينبغي للمعلم أن يقوم بها ، فيما يتعلق بإثارة دافعية التلميذ        

نحو التعلم وهذا من خالل مساعدة التلميذ على صياغة أهدافه بالتأكيد والتوجيه والمرافقة التي يقدمها المعلم 

عينه نان ، فعلى األستاذ أن يستثمر هذه العاطفة اإليجابية حتى يللتلميذ من شأنها أن تشعره باألنس واالطمئ

في تحديد أهدافه التعليمية وتوضيحها ، وأن يناقشه فيما إذا كانت في نتناوله وممكن التحقيق  وما تستلزمه 

 من وقت وجهد ومثابرة ويساعده على صياغتها بلغته الخاصة ، وتحديد االستراتيجيات المناسبة لتحقيقها ،

بل عليه أن يجعله يشعر أنها أهداف أصيلة شخصية وبذلك يضمن قدرا كبيرا من الدافعية في الدأب وبذل 

الجهد والمثابرة من أجل تحقيقها ، وربط المواد الدراسية بحاجات التالميذ الحالية أو المستقبلية مما يجعله 

امل ات ، مربط مهارات الحساب بالتعيندفع نحو التعلم باستخدام استراتيجيات فعالة في معالجة المعوق

اليومي في البيع والشراء ، فالحاجة إلى اإلنجاز والنجاح تتباين بين التالميذ ، بل وتختلف مستوياتها عند 

التلميذ نفسه من حال إلى حال ومن زمن إلى زمن ، وعليه ينبغي للمعلم أن ينتبه لهذه الحاالت التي تعتري 

رون عدم الرغبة في أداء عمل ما ، أو يرفضون التعاون معه أو مع زمالئه ، التالميذ ، خاصة عندما يظه

إلظهار االهتمام بالتلميذ وإشعاره بقيمته عند المعلم والتنويه بقدراته وجعله يؤمن بأنه قادر على التفوق في 

شعاره ي إمهمة معينة أو المادة ، وذلك كلما سمحت الفرصة ، بل ال ينبغي أن يظهر فرصة وال مناسبة ف

بذلك ، وعليه فإن على المعلم أن يتيح للتلميذ فرصا للتغذية الراجعة عن أعماله ، وكل ما يقوم به من مهام 

، حتى يقف بنفسه على نقاط قوته وضعفه ، ويكتشف بنفسه مواطن الخلل والنقص والضعف ، ما من شأنه 

علم المهام ن ذاته ، و اكتساب ثقة بنفسه في تأن يجعله يعي ذاته وقدراته ، ويمكنه من بناء مفهوم إيجابي ع

الجديدة ، مع تقديم المكافآت والتشجيع للجهد المبذول ، وقصد الحفاظ على مستوى االنتباه واليقظة عند 

 . التلميذ ، وتشجيعه حين الخطأ أو فشله في بعض المبادرات
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 نهم انحراف يعيق تحقيق األهداف ،كما يلعب األستاذ دور الضابط لسلوكيات التالميذ ، خاصة إذا بدا م

وذلك باستخدام التعزيز السلبي بأنواعه تحذيراظ لمن أخطأ منهم ، حتى ال يعود إليها و تنبيها لغيرهم ، حتى 

ال يقعوا فيها ،والتقليل من المنافسة بين التالميذ ، وتشجيع جو التعاون بدل التنافس و اتخاذ التقدم و اإلنجاز 

، والحرص على مساعدة التالميذ على اكتشاف المعارف والمعلومات بأنفسهم 1مفاضلة الشخصي معياراظ لل

ومراعاة التكامل على التعامل والعمل بروح الفريق ، وتوجيه الطالب ورفع المستوى التحصيلي األكاديمي 

 2.للطالب وتحقيق األهداف السلوكية والمعرفية والوجدانية المتفق عليها 

 :في معالجة المشكالت الصفية مسؤوليات المعلم -8

 : هناك عدة مسؤوليات ينبغي على األستاذ التقائها وذلك لحل المشكالت الصفية وهي   

تسهيل وتسيير عملية التعلم وأن يكون األستاذ متمكنا ومتحكما في المادة المدرسة، و اختيار المادة    

على ن األستاذ مدركاظ ،وألهمية والدافعية في التعلم و التعليمية المناسبة لقدرات واستعدادات التالميذ وان يكو 

األستاذ أن يعمل في تنمية الطالب في الجوانب المعرفية واالجتماعية واالنفعالية ، والقدرة على مراعاة 

الفروق الفردية بين األساتذة ،وتسمح بالقدرة على اإلبداع ،واالبتكار والقدرة على التنوع في األساليب 

عمل األستاذ على تقديم الدرس بشكل مناسب من حيث التهيئة والعرض والقلق وقدرته على واألنشطة وي

،والقدرة على مسؤولية الوصول إلى مهارات التحدث والتعليمات و االعتزاز بالمهنة وأن يكون   التخطيط

التعاون م بعلى علم ودراية بالمشكالت االجتماعية المحيطة وأن يتميز باللياقة في الحديث ، وتسمح له

                                                             

العلوم اإلنسانية  علوم التربية ،كلية كتاش مختار سليم ،الكفاءة الوجدانية ، لدى المعلم وعالقتها بالدافعية ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في1  
 .115ص  2115-2114واالجتماعية ،قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا ، جامعة الجزائر ، 

 في ةرندة نمر توفيق مهاني ،دور المعلم المساند في تحسين العملية التعليمية من وجهة نظر المعلمين الدائمين في مدارس وكالة الغوث الدولي2 
 .62ص 2111محافظات غزة ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التربية ، كلية التربية ، قسم أصول التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة ، 
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والمثابرة والبحث واألمانة الفكرية، وكذلك يسمح بغرس الروح الدينية والقومية ، واإليمان بالله ومالئكته 

 1 .وكتبه ورسله والقدر خيره وشره والتمتع بالصحة البدنية

 : أبرز العوامل المؤثرة على األداء -0

ور المدرس بأنه عاجز عن تحقيق أهدافه ومن حمل التدريس الزائد والحاجة إلى المكافأة وتسمح بشع    

أبرز العوامل المؤثرة هو نظام المدرسي غير مالئم وكذلك العزلة عن األصدقاء وزمالء الدراسة وكذللك 

، ومن العوامل التي تؤثر على أداء األستاذ هي سوء تصرف  الحاجة إلي المساندة اإلدارية والدعم اإلداري 

ساهم في زيادة الضغوط وانخفاض الروح المعنوية للمعلم ،وكل ضغوطات التي سوء سلوكهم ي  التالميذ أو

تدفع له بنية ترك المهنية بسبب التوترات واأللم الجسدي والنفسي ،وكذلك عدم قدرة األستاذ   يعيشها األستاذ

 2.سفي مجال التدري  على أن يساير المشكالت المتعلقة بمهنة التدريس وفقدان القدرة على االبتكار

من أبرز العمليات الرئيسية التي تحرص من خاللها المؤسسة علي تحقيق أكبر مستوي   ويعتبر اإلشراف

جارب وهذا ماكنت فيه الكثير من الت  عالية من الكفاءة اإلنتاجية  من الفاعلية في األداء والوصول إلي درجة

صالح الشخص ال  " هو اختيارهاليس"كما عرفه   الصناعي واالشراف  و الدراسات في ميدان علم االجتماع

إلي وجود  نانوقياسه وتقدير كفايته لالطمئ  كل فرد نحو عمله وتعليمه وكيفية أدائه  للوظيفة وإثارة اهتمام

عمله والقيام بتصويب أخطائه ونقله إلي عمل أكثر صالحية أنه أو أفضل من ال يجديه اإلصالح والمدح 

در اإلشارة إلى الدارسات التي قام بها الباحثون لتبين دور اإلشراف أو ذللك لكفايته وتج  ،بكل من استحق

في تحقيق وزيادة أداء العاملين وكذللك تعتبر الحوافز عامل من العوامل المؤشرة في   ما يلعبه اإلشراق

                                                             

سوفي نعيمة، االستراتيجيات المعتمدة من طرف األستاذ داخل الصف ودورها في تنمية القدرة على التحكم في حل المشكالت الرياضية لدى  1 
علوم لتالميذ الطور المتوسط ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس المدرسي ، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية ،قسم علم النفس وا

 .54ص  2111-2111التربوية و االرطفونيا ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 
 

علوم اإلنسان  والجسدية ،مجلة دراسات في  علي صحتهم النفسية  ثانوي وانعكاساتهمليكة بن زيان ،مستوى الضغوط المهنية لدى أساتذة التعليم ال2 
 114 113ص ص2121سبتمبر 13العدد13والمجتمع ،جامعة جيجل مجلد
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األداء ألن العنصر البشري من أهم عناصر اإلنتاج في مؤسسة ومن أجل تحقيق كفاءة هذا العنصر البد 

تحفيز األفراد بكفاءة وفعالية ودفعهم لتحقيق األهداف العامة للمؤسسة فتحفيز الفرد يهدف للتأثير في  من

سلوكه وتوجيههم التوجيه المرغوب فيه وتحفيز األفراد يؤدي إلي زيادة أدائهم وتحقيق فعالية فيه فظروف 

خالل  لمادية للعامل وانعكاساتها عليهوا  العديد من الدراسات التي تناولت الظروف الفيزيقية  العمل أشارت

تأدية لعمله واألمراض المهنية المتصلة بأداء العمل معدل دوران العمل الغياب يرتبطان بظروف العمل 

المادية المناسبة والغير المناسبة والعمال يتأثرون بظروف العمل داخل المصانع والمؤسسات تعليمية نتيجة 

م ة التهوية الحرارة والضغط الجوي والضوضاء والتركيبات الكهربائية وتنظيالمؤثرات التي تتمثل في اإلضاء

داخله  في  في المصانع وآخر عنصر من العوامل وهو اإلرشاد الذي يشعر به الموظف باالرتياح  اآلالت

 .1لإلرشاد دور كبير علي الموظف في التعامل مع المشكلة.  من انفعاالت فإن

 منها دافعية األفراد إلنجاز ومناخ العمل وبيئته والمقدرة  مل التي تؤثر علي األداءوهناك العديد من العوا    

على أداء العمل المطلوب فعندما تكون العوامل الثالثة إيجابية )دافعية مرتفعة لإلنجاز+ قدرة عالية علي 

ون العوامل تك  أنالعمل+ بيئة مناسبة ومناخ تنظيمي منفتح ( ،فإن المحصلة في األداء مرتفع وفي حالة 

في  األداء المتوسط فما يكون   الثالثة متدنية فالنتيجة الحتمية هي أن يكون مستوى األداء منخفضا وأما

 .2حالة أن تكون دافعية األفراد متدنية ،ولديهم قدرات عالية على اإلنجاز وتوفر ظروف وبيئة مناسبة

 

 

 

                                                             

في علم  رالمؤسصصسصصة التربوية ،مذكرة مكملة لنيل شصصهادة الماجسصصتي  المدرسصصي في رفع مسصصتوى األداء  ملياني عبد الكريم ،فاعلية النشصصاط االجتماعي 1.
 116ص ص2112،2113،جامعة محمد خيضر ،بسكرة   النفس ،تخصصص علم النفس االجتماعي ،قسصم علوم االجتماعية ،كلية العلوم االجتماعية

117 
سصصصصصصصتير في جاألردنية، مذكرة لنيل شصصصصصصصهادة الما  الوظيفي للعاملين في شصصصصصصصركات الدخان  أمجد عبد الرحمان األهدل، أثر البيئة التنظيمية علي األداء2 

 .14 13ص ص2111الدارسات العليا ،  إدارة األعمال ،قسم إدارة األعمال ،كلية األعمال جامعة الشرق األوسط
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 :نتائج الفرضية األولي
 
 كانت   سبةساعات العمل أعلي ن  وعالقتها بتقيم  ة التي وضعتها الوزارةبالنسبة اإلجراءات االحترازي

ألنه إجراءات  %61في كثافة البرنامج بالنسبة قدرت ب  للذين يرون أن تقيم ساعات العمل تكون 

األستاذ  ولكنها تسببت في جعل  والتلميذ  فرضتها الوزارة من ناحية الحماية الصحية لألساتذة  احترازية

 %33.33بالنسبة قدرت ب  وع من ضغوطات في العمليعيش ن

 التي   الجديدة  في ظل الظروف  لشبكة العالقات االجتماعية خصوصا  أما بالنسبة

كورونا تبين لنا من خالل الجدول الذي يمثل عالقة الحالة   في ظل  المنظومة التربوية  تعيشها

فئة   انتوعلى نسبة ك  في إنجاز ' مهامهم  عالقة العملالتي تربطهم   مع زمالئهم  بعالقة األساتذة  المدنية

وعالقة متوترة مع   ومشاكل  يعيشون ضغوطات  مما تجعل األساتذة%51المطلقين بنسبة قدرت ب

 .زمالئهم

 وشبكة العالقات التي تربطهم داخل المنظمة من   المدرسة من طرف األستاذ  أما بنسبة المادة

بر وأك  عالقة عمل  بأنها تربطهم  وعالقة األساتذة ب زمالئهم  ة المدرسةخالل الجدول الذي يمثل الماد

في  بشكل كبير  تساهم  مادة المدرسةبحيث ال%52،82بنسبة قدرت ب   األدبية  نسبة كانت في فئة

 .وتغلب علي ضغوطات في ظروف الجديدة  من أجل تحسين األداء  تحسين الروابط

 ود لرفض وتدفع الي التقاء بولي التلميذ تع رض األساتذة مع التالميذالمشكالت التي تعت أما بالنسبة

وهناك تصرفات غير  ا ما يدفع الولي بزيارة األستاذوهذ%61داخل القسم بالنسبة قدرت ب التلميذ انضباط

 %53.33أخالقية تستدعي طلب ولي أمر التلميذ بسبب االنحراف بنسبة قدرت ب
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  وتقيم ساعات العمل أما ب انسبة لنظام تقليص فصول نظام   لجدول يوضح عالقة تقليص الفصو

حل   واعتبرت الوزارة نظام تقليص الفصول%33،33بعمل األستاذ بنسبة قدرت ب  غير بيداغوجي ويخل

 ..%25ويساعد الظروف الصحية بنسبة قدرت  الزمة كورونا

 حظ من ها بإنشاء دروس الدعم نالالمواضيع التي تدفع الولي االلتقاء باألستاذ وعالقت  أما بالنسبة

مما يدفع الولي %41بنسبة قدرت ب  التلميذ  خالل الجدول أن الدعوة تكون بسبب انحراف

ترجع   وكل هذه األسباب %31داخل الحصة بنسبة   التلميذ انضباطوكذللك رفض   باألستاذ  االلتقاء

  . التي سببت ضغوطات علي آداء  لدروس الدعم

 وعالقتها  يذول الذي يوضح أهم المواضيع التي تدفع األستاذ االلتقاء بولي تلملجد أما بالنسبة

ت ب التلميذ بنسبة قدر  انضباطن الدعوة تكون برفض أ نالحظ من خالل الجدول بمشاكل التي يعيشها

بعدم تطبيق القوانين  اكل خصوصا في ظل الظروف الجديدةألن األستاذ يعيش مجموعة من المش51%

  .مما تجعل األستاذ يعيش ضغوطات  داخل المنظمة  ابةوغياب الرق

 وسنوات   حيث الخبرة المهنية  بفرصة التقاعد  وعالقتها  لجدول يوضح سنوات العمل أما بالنسبة

مع إصدار قوانين جديدة في ظل   اآلونة األخيرة  فيخصوصية لها عالقة مع قانون التقاعد   العمل

ثاني   وتليها%85،72قدرت ب   بأعلى نسبة [ 15.11من [  لقانون التقاعد لفئة أكثر طلب الظروف الوبائية

 .[ 11-6عملهم من [  التي تتراوح سنوات%88.83نسبة قدرت ب 

 الحظ ن  من األفواج  ر نفس الدرس لعددداخل الحصة وبتكرا تجاوب التالميذ  يوضح عالقة جدول

 %46،15وبالنسبة عالية قدرت ب   في الوقت   من خالل الجدول أن األستاذ دائما يعاني من مشاكل

راجع لتقليص عدد   معاناة من عدم إنهاء الحصة%51بنسبة   وتلبيتها  منتهى من الوقت  لفئة لم يخدم

 . مع كثافة البرنامج  العمل الجديدة  في ظل الظروف  الساعات
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وأن مهام   يةمتغيرات الفرضو  حسب مؤشرات اليةع الفرضية األولى تحققت بالنسبة وفي األخير نخلص بأن

الوسط   رها عليأثيوت  فيروس كورونا عد انتشارب خصوصا  أدائهم ىعل تؤثر  لتربوية الجديدة مسندة لألستاذا

 .كورونا  في ظل  تعليمي بالخصوص
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 تمهيد: 

يعتبر التعليم من المهام التي تتغير باسصصصصصصصصصصصصتمرار في تزويد األسصصصصصصصصصصصصتاذ على مواكبته على التغيرات ، التي    

طرأت في اآلونة األخيرة من تفشصصصصصصصصصصصي للفيروس ، وهذا ما أثر سصصصصصصصصصصصلبا على التعليم، حيث أقرت وزارة التربية 

نظام تعليمي تفاديا النتشصصصصصصصصار الفيروس ، من أجل العودة لمقاعد الدراسصصصصصصصصة ، ومعرفة خطورته على  الوطنية

الوضصصصع التعليمي ، ولما له من تأثيرات سصصصلبية على مهنة األسصصصتاذ لما دفعهم التخاذ اجراءات وقائية منها ؛ 

ع قرار ا أدت بالوزارة  إلى وضالتعليم االلكتروني وكذا نظام التفويج  واالعتماد على سصياسة البرمجة  ، مم

تعليق الدراسة خوفا من انتشاره بكثرة في المحيط المدرسي، حيث أردنا في هذا الفصل تسليط الضوء على 

الوزارة الوصصصصصصصصية التي تلعب دور كبير في العملية التعليمية ، وما قدمته من وقرارات وقوانين إلكمال سصصصصصصصير 

 .العملية التعليمية في ظل تفشي الفيروس
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 : أدوار الوزارة الوصية في ظل جائحة كورونا-2

لمعرفة  دور الوزارة ومهامها فال بد من الرجوع إلى العديد من النصوص الرسمية انطالقا من الدستور ،   

والعمل على توفير الظروف الجيدة والمالئمة لضصصمان دخول مدرسصصي ناجح على جميع األصصصعدة، وضصصمان 

عمومية للتربية وتطبيق البروتوكول الوقائي الصحي لحماية التالميذ والمستخدمين، وكذلك ديمومة الخدمة ال

فرص اتخاذ ترتيبات وقائية واحترازية الخدمة وانتشصاره والتحضصير الجيد النطالق السصنة الدراسصية في احسصصن 

نائي والقواعد التي الستثالظروف ، وتشصكيل األفواج التربوية ومواصصلة العمل بالترتيبات المتعلقة بالتمدرس ا

يقوم عليها وكذلك فتح حسصاب خاص لكل مؤسصسة تعليمية جديدة لدى خزينة الوالية ،ومنح لكل تلميذ نفس 

فرص النجاح والعمل على تطويره منظومة تربوية والعمل على إرسصصصصصصصصصصصصاء التعليم الرقمي ، والتشصصصصصصصصصصصصجيع على 

وقع عليم الحضصصصصصصصصري ،وضصصصصصصصصبط تعداد التالميذ المتتطوير التعليم عن بعد بصصصصصصصصصيغة المختلفة بهدف تدعيم الت

حسصصصب كل مسصصصتوى وكل مرحلة تعليمية والعمل على تقليص اللجوء إلى النظام اليومي في التعليم وضصصصمان 

 1. .تكافئ الفرص ومبدأ المساواة بين مختلف المناطق الجغرافية

 : اإلضرابات في المؤسسات التعليمية -0

فعال اجتماعيا وترى مصصصصالح المراقبة لمنظمة العمل الدولية ان الحق فيه يعد االضصصصراب حقا دسصصصتوريا و     

جوهرية تملكها النقابات العمالية من أجل الحصصصصول والدفاع عن حقوق أعضصصصائها والوسصصصيلة الوحيدة   وسصصصيلة

التي تمكن األسصصتاذ من التعبير عن مطالبة المهنية ،خاصصصة وأن المؤسصصسصصة التربوية شصصهدت االضصصراب شصصكل 

ة تغير ومن ثم األخيرة ،والهدف من ذلك هو تحسصين الظروف السصوسصيومهنية لألساتذة ، األونةر في مسصتم

الوضصصصصصصع القائم خاصصصصصصصة في ظل التغيرات الراهنة لجائحة كورونا والحراك االجتماعي الذي يشصصصصصصهده المجتمع 

ؤسصصسصصات سصتوي المالجزائري في كافة المؤسصسصصات االجتماعية فكانت اإلضصرابات في السصصنوات األولي على م

                                                             

  1ملحق المنشور اإلطار للدخول المدرسي 2122/2121 الرقم 1284/و.ت أ.علي 2121 ص .من 1الي 1/7 
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التربوية قليلة ،مقارنة بالسصصنوات األخيرة إضصصافة إلى المطالب التي كانت بسصصبب ثالثة ملفات أسصصاسصصية ؛أولها 

مراجعة النظام التعويضصصصصصصصي لموظفي التربية بما يضصصصصصصصمن العدالة واالنسصصصصصصصجام مع باقي القطاعات ثانيا إعادة 

الالت النصصصاجمصصصة في التصصصصصصصصصصصصصصصنيف و الترفيصصصه النظر في قصصصانون األسصصصصصصصصصصصصصصصاسصصصصصصصصصصصصصصي لعمصصصال التربيصصصة لتصصصدارك االخت

هما:   أما ثالثا تسير أموال الخدمات االجتماعية بكيفية تراعي مبدأين اساسين لبعض األسصالك ،  واالدماج

االنتخاب والتضصصصصصصصصصصصصصامن أما اليوم أصصصصصصصصصصصصصصبحت تتغير بالتغيرات التي يشصصصصصصصصصصصصصهدها المجتمع الجزائري على كافة 

امت بها النقابات المسصصصتقلة في قطاع التربية كقطاع اسصصصصتراتيجي ومن أهم اإلضصصصرابات التي ق المؤسصصصسصصصات ،

يهتم باسصصصصتمرار العالقات الدينامية التبادلية ،التي تتكون بين المجموعة و بيئتها أي اضصصصصرابات )مجتمعة أو 

واسصصصتمر حوالي أربعة 2119 /نوفمبر/18نذكر منها اإلضصصصراب الوطني الشصصصامل الذي انطلق يوم منفردة ( ،

لط على إال التسصصصصصص و حدة إضصصصصصصرابات مما دفع الوزارة لتقديم تهديدات صصصصصصصريحة للنقابات بتوقفية وعشصصصصصصرون و 

لتوقفيه دون تحقيق أي مطالب من المطالب ،وكذلك بما يتعلق   المضصصصصصصصصصصصربين العقوبة فسصصصصصصصصصصصارعت النقابات

دة بما فيها جديبملف التعويضصصصصات ،ثم تطبيق هذا النظام الذي له عالقة بجميع المنح والعالوات القديمة وال

الخبرة البيداغوجية ومنحة تحسصصصصصصصصصصصين األداء التربوي بأثر رجعي وعلى أسصصصصصصصصصصصاس األجر القاعدي الجديد، لكن 

اإلضصصصرابات شصصصكلت صصصصراعات كبيرة بين الوزارة واألسصصصاتذة ،ومن هنا يتبين أن موضصصصوع نزاعات العمل يرتبط 

"بأن تحسصصصصصصصصصصصصين أوضصصصصصصصصصصصصاع العمال المادية ارتباطا وثيقا بظاهرة النضصصصصصصصصصصصال العمالي ،حيث يرى كارل ماركس 

من خالل تنظيم العمصال في المنظمصات نقصصابيصة تشصصصصصصصصصصصصصصارك في تحصديصد ظروف العمصصل   والمعنويصة ،ال تصأتي إال

وشصصصصصصصصروطه على كافة المسصصصصصصصصتويات ،وال يمكن للعمال فعل شصصصصصصصصيء إال بوجود حد أدنى من التنظيم في إطار 

د .فكرامة في هذا الصصصد  ل العمالي، ولقد اتخذ الصصصراعالرابطة التي تجمع بين ظهور النقابات وبين النضصصا

 مع تفشي الفيروس ،انتشرت اإلضرابات في الوسط  الفترة االخيرة  خاصة في  المجتمع من كرامة األستاذ

التربوي بسصصصصبب اإلجراءات االحترازية المفروضصصصصة من طرف الوزارة والمطالبة فيها برفع األجور لعدم تحقيق 
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القرارات والقوانين الجديدة من تخفيض معدل االنتقال ونظام التفويج   لألسصصصصصصصصصصصصصصاتصذة ،وكصذلصكاالكتفصاء الصذاتي 

 .1االمتحانات وغيرهارزنامة   وكذللك

 يوضح عالقة نظام التفويج بأسباب اإلضراب :27الجدول رقم 

 

 : التعليق االحصائي 

الجدول أعاله أن أعلى نسبة كانت لصنف المبحوثين الذين أجابوا بأنهم ليسوا معنيين   نالحظ من خالل   

االتجاه نالحظ ان أعلى نسبة كانت لفئة  نفس على وبالمواظبة ،℅44باإلضراب ، والنسبة قدرت ب

 لفئة℅38,87 نسبة تليها ،℅57,14المبحوثين الذين أجابوا بأن نظام التفويج يساعد بنسبة قدرت ب

                                           .الصنف لذات ، وقائي إجراء مجرد بأنه أجابوا الذين مبحوثينال

ثاني نسبة كانت لصنف المبحوثين الذين أرجعوا أسباب اإلضراب لعدم تحسين ظروف األستاذ بنسبة   

تجاه نالحظ أن أعلى نسبة كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا بأن اال نفس على وبالمواظبة℅36قدرت ب

                                                             

المؤسسات التربوية بين المطالب والتحقيق ،األستاذ الثانوي نموذجا ،مجلة فاطمة موساوي ،معاشو جيالني كوبيبي ، اإلضربات العمالية في  1 
 337.338.339ص ص 2117جوان 1العدد 18الناصرية للدراسات االجتماعية والتاريخية جامعة معسكر مجلد 

 المجموع
 

 مجرد اجراء وقائي
 

 يساعد
           

 نظام التفويج      
 

 ت % ت % ت % أسباب االضراب
 لست معني 8 57.14 14 38.88 22 ℅44

 تحسين ظروف األستاذ 3 21.42 15 41.66 18 ℅36

 الغياب التام لحقوق األستاذ 2 14.28 4 11.11 6 ℅12

 عدم تلبية الوزارة لمطالب األستاذ 1 7.14 3 8.33 4 ℅8

100% 
 

51 111 36 111%  المجموع 14 
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 بأن أجابوا الذين لفئة ℅21,42 نسبة تليها ، ℅41,67إجراء وقائي بنسبة قدرت بنظام التفويج مجرد 

,الصنف لذات وهذا ، يساعد التفويج نظام  

ثالث نسبة كانت لصنف المبحوثين الذين أجابوا بأن أسباب اإلضراب ترجع للغياب  التام لحقوق    

 الذين المبحوثين لفئة كانت نسبة لىأع أن نالحظ االتجاه نفس على وبالمواظبة ،℅12اإلنسان بنسبة

 بأن أجابوا الذين لفئة ℅11,11 نسبة تليها ، ℅14,28أجابوا بأن نظام التفويج  يساعد والنسبة قدرت ب

.الصنف لذات وهذا وقائي، إجراء مجرد التفويج نظام  

ية مطالب رابع نسبة كانت لصنف المبحوثين الذين أجابوا بأن بأن أسباب اإلضراب ترجع لعدم تلب  

 أجابوا الذين المبحوثين لفئة كانت نسبة أعلى أن نالحظ االتجاه نفس على وبالمواظبة ،℅8الوزارة بنسبة 

مبحوثين الذين أجابوا  ال لفئة℅7,14 نسبة تليها ،℅8,33 بنسبة وقائي إجراء مجرد التفويج نظام بصأن

ف.التفويج يساعد لذات الصن مبأن نظا  

 التحليل السوسيولوجي:

عمل  عالقة من خالل الجدول أعاله تبين أن أعلى نسصصصصصصبة تبين أن شصصصصصصبكة العالقات االجتماعية لألسصصصصصصاتذة 

بحيث ترى أن الحالة المدنية لألسصصاتذة تؤثر علي شصصبكة العالقات االجتماعية خصصصوصصصا أن الوضصصع الجديد 

الذي تعيشصصصصصه المنظومة أو بالخصصصصصصوص ظروف كورونا فرضصصصصصت طابع خاص من العالقات وهذه العالقات 

وظيفي من خالل أزمة  تكمن في إطار إنجاز المهام وبمجرد إنهاء الدراسصصصصصصصصصصصة تنتهي وهذا يسصصصصصصصصصصصبب لنا خلل

الوبائية خوفا من انتشصصصصصصصارها في األسصصصصصصصصرة تعليمية ما فرض علي األسصصصصصصصصاتذة أنه يعيش عالقات سصصصصصصصصطحية مع 

زمالئه نجد في طرح ميرتون أن الوظائف الكامنة تسصصصصصصاهم وبصصصصصصصصورة إيجابية أو سصصصصصصصلبية )انحرافيه (في نفس 

ي مهامه ويتصل مع األساتذة في إطار الوقت أي يكمن الخلل علي مسصتوى األعضصاء ويصبح األستاذ يؤد
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عالقات عمل فقط ليس في إطار أي عالقة أخري أي جماعات عمل رسصمية بحيث نجد أن أبرز المشاكل 

التي تعيق عمل المؤسصصصصصصسصصصصصصة هو نوع العملية االتصصصصصصصال داخل المؤسصصصصصصسصصصصصصة فقط في إطار الجماعة الرسصصصصصصمية 

قات العمل داخل المؤسصصصصصصصسصصصصصصصة كنظام  وهي من لألسصصصصصصاتذة نجد أن عالقاتهم داخل المنظمة تكون مجرد عال

 .روسة علي مستوى العالقات الرسميةأبرز األساليب المد

 :نظام التفويج الذي أقرته الوزارة وعالقتها بمهام األستاذ -3
نية في عملية استشارة وطنية واسعة مع الشركاء االجتماعيين بهدف إنجاح شرعت وزارة التربية الوط     

ماليين تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة لظروف عادية في ظل  11الدخول المدرسي القادم وضمان عودة 

، تتيح خطة العمل باألفواج فرصا للتالميذ الذين يعانون من االنكماش  و  1انتشار فيروس كورونا

لمشاركة أصدقائهم في المناقشات بعيدا عن ذلك اإلحراج الذين يعانون منه عندما يكون الحوار   ءاالنطوا

بين المدرس ، كما أنه يوفر جوا من التعاون والتآزر بين التالميذ ، لبناء معارفهم من خالل التبادالت و 

مستوى واحد و تشجيع محدودي الاالستكشافات وللمالحظات والمناقشات و االنتقادات التي تتم داخل الفوج ال

على طرح وجهات نظرهم ، األمر الذي يمكنهم من اكتساب الثقة في أنفسهم ، وجعلهم يشعرون بأهمية 

عضويتهم في الفوج ، كما أن عمل األفواج يتيح تنظيم وتطور وتفاعل اإلحساس بالمسؤولية أثناء األدوار 

إال أن ضرورة   ، 2م أكثر من مهمة لتطوير الكفاءاتالتي توزع عليهم في الحصص المختلفة ، قصد إتما

المحافظة على صخة التالميذ والمستخدمين وسالمتهم بالتقيد الصارم بالبروتوكول الصحي والوقائي الذي 

تم إعداده من قبل الوزارة والمصادق عليه من طرف وزارة الصحة والمنظمة خاصة ضرورة احترام معيار 

ى األقل ( ،والعمل مع أفواج مصغرة من التالميذ وإلزامية وضع القناع الواقي متر عل1التباعد الجسدي )

                                                             

ص مدة الحصة ،نظام التفويج لحماية التالميذ أيام وتقلي 6س .إبراهيم ، نظام التفويج لحماية التالميذ من كورونا ، وزير التربية يقترح الدراسة ل1 
 .2122ماي  25تقليص عدد التالميذ في األقسام لمنع تفشي الوباء   من كورونا ، إجماع على ضرورة

تحقيق جودة لالدليل التربوي ألستاء التعليم الثانوي ، إرشادات تربوية ومهنية من أجل تحكم األستاذ في األسس االحترافية وترقية أدائه التربوي 2 
 15ص 2114التعليم ، أوت 
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تلميذا ، لكن يمكن  21بالنسبة للتالميذ والطاقم اإلداري ، ويقسم الفوج على قسمين وكل فوج ال يتعدى 

قانون ( من ال55كما جاء في المادة )  ، 1تلميذا  23تقسيم الفوج إذا كان عدد التالميذ أقل أو يساوي 

بعمال قطاع التربية في تحديد مهاك سلك التعليم الثانوي ، ويقومون بهذه الصفة خاصة   األساسي الخاص

بالتعليم عن بعد أو التكوين في محو األمية ، وفي مجموعة النصوص الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية ، 

النشاطات ، حيث أوكلت إليه القيام ب حددت مهمة األستاذ في التعليم الثانوي في تربية التالميذ وتعليمهم

البيداغوجية ، من تحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها الوزارة ، مراعات رغبات و اهتمامات 

الطلبة وإفساح المجال للتعبير عن األفكار ، تجنب االستهزاء والسخرية من التالميذ بإظهار السلوك المرغوب 

  ، والجدول التالي يوضح ذلك 2يحها بإشراكهم في الدرس وتصح مسلوكياتهفيه و مراقبة 

 يوضح عالقة نظام التفويج بتكرار نفسه الدرس لعدد من االفواج. : 28رقم  جدول

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .س . إبراهيم ، نظام التفويج لحماية التالميذ من كورونا ، مرجع سابق1

ذكرة مفلوح أحمد ، مواصفات أساتذة التعليم الثانوي من وجهة نظر التالميذ ، دراسة مقارنة بين الجنس والتخصص الدراسي والمستوى التعليمي ، 2 
-47ص 2117 - 2116جستير في علوم التربية ، كلية العلوم االجتماعية، قسم علم النفس وعلوم التربية ، جامعة وهران مكملة لنيل شهادة الما

48 

 نظام التفويج
 

 تكرار نفس الدرس

 يساعد
 

 مجرد إجراء وقائية
 

 المجموع
 

 ت
 

℅ 
 

 ت
 

℅ 
 

 ت
 

℅ 
 

 41 21 41،17 14 37،5 6 أوافق ألنه  ليس لدي حل اخر

 31 15 26،47 9 37،5 6 عدم تقديم نفس الجهد 

 21 11 21،59 7 18،75 3 عدم العدل بين األفواج

 11 5 11،47 4 6،25 1 أوافق ألنه يسمح باالعتماد على تالميذ

 111 51 111 34 111 16 المجموع
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 التعليق االحصائي

مبحوثين الذين أجابوا بأنهم يوافقون على نظام نالحظ من الجدول أعاله أن االتجاه العام كان في صصصنف ال

، وبالمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن أعلى نسصصبة  ٪41التفويج لعدم وجود حل آخر والنسصبة قدرت ب 

، تليها  ٪41,17كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا بأن نظام التفويج مجرد إجراء وقائي بنسصصصصصصصصصبة قدرت ب 

 .بوا بأن نظام التفويج يساعد األساتذة ،لذات الصنفلفئة الذين أجا ٪37,5نسبة 

، وبالمواظبة  ٪31ثاني نسبة كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا بعدم تقديم نفس الجهد والنسبة قدرت ب   

على نفس االتجصاه نالحظ أن أعلى نسصصصصصصصصصصصصصصبصة كصانصت لفئة المبحوثين الذين أجابوا بأن نظام التفويج يسصصصصصصصصصصصصصصاعد 

لذات  ٪26,47، تليها فئة الذين أجابوا بأنه مجرد إجراء وقائي بنسبة قدرت ب  ٪37,5والنسصبة قدرت ب 

 .الصنف

،  ٪21ثالث نسصصصصصبة كانت لصصصصصصنف المبحوثين الذين أجابوا بعدم العدل بين األفواج والنسصصصصصبة قدرت ب      

ظام التفويج ن وبالمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن أعلى نسصصصصصصصصصصصصصصبة كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا بأن

لفئة الذين أجابوا بأن نظام التفويج  ٪18,75، تليها نسصصصصصصصبة  ٪21,59مجرد إجراء وقائي بنسصصصصصصبة قدرت ب 

 .يساعد وهذا لذات الصنف

رابع نسصصصصبة كانت لصصصصصنف المبحوثين الذين أجابوا باوافق ألنه ال يسصصصصمح باالعتماد على التالميذ والنسصصصصبة    

س االتجاه نالحظ أن أعلى نسصصصصصصصصصصصصبة كانت لفئة المبحوثين الذين أجابوا ، وبالمواظبة على نف ٪11قدرت ب 

لفئة المبحوثين الذين  ٪6,25، تليها نسصبة  ٪11,47بأن نظام التفويج مجرد إجراء وقائي بنسصبة قدرت ب 

 يساعد األستاذ وهذا لذات الصنف. أجابوا بأن نظام التفويج
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 التحليل السوسيلوجي

عاله أنه يتبين لنا أن النسصصصصصصصصصصصصبة كانت لصصصصصصصصصصصصصنف الذين يرون بأن تكرارا نفس نالحظ من خالل الجدول أ     

الصصدرس لعصصدد من األفواج، بحيصصث ترى عينصصة البحصصث ، أن نظصصام التفويج الصصذي فرضصصصصصصصصصصصصصصتصصه الوزارة مجرد إجراء 

وقائي واحترازي لتفادي انتشصصار وباء كورونا في وسصصط األسصصرة التعليمية ، ويعتبر كحل لألزمة ،وعدم الوقوع 

األضصصصصصصصرار الصصصصصصصصحية ، ولكن نظام التفويج يعتبر عائق بالنسصصصصصصصبة لألسصصصصصصصتاذ ، مما يسصصصصصصصمح له بالوقوع في  في

ضصصصصصصصصصصصصصصغوطصات مهنيصة ، من خالل تكرار نفس الصدرس وعدم العدل بين األفواج في تقديم المادة العلمية، ألن 

سصصصصصتاذ في د األاألسصصصصصتاذ يصصصصصصبح يبذل جهد فوق طاقته ، والبعض اآلخر من عينة البحث اعتبره نظام يسصصصصصاع

أداء مهامه ويخفف عليه الضصصصصصغوطات والخلل الوظيفي يكم في نظام التفويج المفروض من الوزارة في ظل 

األزمة الصصصصصصحية ، وكثافة البرامج ، وعدم قدرة األسصصصصصتاذ على إكمال البرنامج وهذا راجع لتكرار نفس الدرس 

 لعدد من األفواج.

 ساتذة :العالقة بين نظام التفويج  ومهام األ -4

شصصرعت وزارة التربية الوطنية في عملية اسصصتشصصارة وطنية واسصصعة مع الشصصركاء االجتماعيين بهدف إنجاح      

ماليين تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة لظروف عادية في ظل  11الدخول المدرسي القادم وضمان عودة 

الصصذين يعصصانون من االنكمصصاش و ، تتيح خطصصة العمصصل بصصاألفواج فرصصصصصصصصصصصصصصصا للتالميصصذ  1إنشصصصصصصصصصصصصصصار فيروس كورونصصا

لمشصاركة أصصدقائهم في المناقشصات بعيدا عن ذلك اإلحراج الذين يعانون منه عندما يكون الحوار   االنطواء

بين المصدرس ، كمصا أنصه يوفر جوا من التعصاون والتصصآزر بين التالميصذ ، لبنصاء معصارفهم من خالل التبصادالت و 

االنتقادات التي تتم داخل الفوج الواحد و تشصصصصصصصصجيع محدودي  االسصصصصصصصصتكشصصصصصصصصافات وللمالحظات والمناقشصصصصصصصصات و

                                                             

أيام وتقليص مدة الحصة ،نظام التفويج لحماية التالميذ  6س .إبراهيم ، نظام التفويج لحماية التالميذ من كورونا ، وزير التربية يقترح الدراسة ل1 
 .2122ماي  25تقليص عدد التالميذ في األقسام لمنع تفشي الوباء   ، إجماع على ضرورة من كورونا
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المسصصتوى على طرح وجهات نظرهم ، األمر الذي يمكنهم من اكتسصصاب الثقة في أنفسصصهم ، وجعلهم يشصصعرون 

بأهمية عضصصصويتهم في الفوج ، كما أن عمل األفواج يتيح تنظيم وتطور وتفاعل اإلحسصصصاس بالمسصصصؤولية أثناء 

إال أن   ،1عليهم في الحصصصصص المختلفة ، قصصصصصد إتمام أكثر من مهمة لتطوير الكفاءاتاألدوار التي توزع 

ضصصصصصصرورة المحافظة على صصصصصصصخة التالميذ والمسصصصصصصتخدمين وسصصصصصصالمتهم بالتقيد الصصصصصصصارم بالبروتوكول الصصصصصصصحي 

والوقائي الذي تم إعداده من قبل الوزارة والمصصصادق عليه من طرف وزارة الصصصحة والمنظمة خاصصصة ضصصرورة 

متر على األقل ( ،والعمل مع أفواج مصصصصغرة من التالميذ وإلزامية وضصصصع 1رام معيار التباعد الجسصصصدي )احت

تلميذا ،  21القناع الواقي بالنسصصبة للتالميذ والطاقم اإلداري ، ويقسصصم الفوج على قسصصمين وكل فوج ال يتعدى 

( من 55كما جاء في المادة )  ،2تلميذا  23لكن يمكن تقسصصصصصيم الفوج إذا كان عدد التالميذ أقل أو يسصصصصصاوي 

بعمال قطاع التربية في تحديد مهاك سصصصصصصصصصلك التعليم الثانوي ، ويقومون بهذه   القانون األسصصصصصصصصصاسصصصصصصصصصي الخاص

الصصصصصصصفة خاصصصصصصصة بالتعليم عن بعد أو التكوين في محو األمية ، وفي مجموعة النصصصصصصصوص الخاصصصصصصصة بتنظيم 

يه لثانوي في تربية التالميذ وتعليمهم ، حيث أوكلت إلوالحياة المدرسصصية ، حددت مهمة األسصصتاذ في التعليم ا

القيام بالنشصصصصصصصاطات البيداغوجية ، من تحسصصصصصصصين المسصصصصصصصتوى وتجديد المعلومات التي تنظمها الوزارة ، مراعات 

رغبات و اهتمامات الطلبة وإفسصصصصاح المجال للتعبير عن األفكار ، تجنب االسصصصصتهزاء والسصصصصخرية من التالميذ 

  3 .مرغوب فيه ومراعية سلوكياتهم وتصحيحها بإشراكهم في الدرسبإظهار السلوك ال

 

                                                             

الدليل التربوي ألستاء التعليم الثانوي ، إرشادات تربوية ومهنية من أجل تحكم األستاذ في األسس االحترافية وترقية أدائه التربوي  1 
 .15ص 2114لتحقيق جودة التعليم ، أوت 

 .، نظام التفويج لحماية التالميذ من كورونا ، مرجع سابق س . إبراهيم 2 

فلوح أحمد ، مواصفات أساتذة التعليم الثانوي من وجهة نظر التالميذ ، دراسة مقارنة بين الجنس والتخصص الدراسي والمستوى  3 
امعة ، قسم علم النفس وعلوم التربية ، جالتعليمي ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم التربية ، كلية العلوم االجتماعية

 48-47ص 2117 - 2116وهران 
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 مشاكل األستاذ في إنجاز مهامه:  -5

يواجه أسصصصصصصصصصاتذة الطور الثانوي مشصصصصصصصصصاكل وصصصصصصصصصصعوبات التي قد تكون عامة أو تختلف باختالف الطور ،    

  : وخصوصاظ في ظل الجائحة

جد نفسه من التوتر واالرتباك ، ألنه يإن كثافة البرنامج الدراسي تؤثر سلبا على األستاذ ، مما يزيده حالة  

مرتبط بالعامل الزمني ، مما يقوم بتكليف تالميذ بأعمال خارج وقت الدراسة ، كل ذلك إلنهاء البرنامج في 

الوقت المحدد ، مما يجد نفسه داخل مشكالت تنظيمية ، فإذا كانت كثافة البرنامج مؤثرة ، فإن المحتوى ال 

مادة التي أن طبيعة ال  ة في التركيز على األسلوب في عملية التدريس ، ذلكيقل أهمية ، فقد يجد صعوب

تعلمها ومحتوى هذه المادة هو العامل األهم في عملية التدريس ، وتفوق األسلوب في أهميتها. ويجد األستاذ 

الضجر  من نفسه أمام مشكل إنهاء البرنامج ولو على حساب التالميذ دون قناعة ذاتية منه ، منا يولد حالة

والمال ، وحتى المشاكل االنضباطية داخل الصف خاصة في حال محدودية مستوى التعليم الحديث ، وال 

يتجزأ من المنهج الدراسي ، كما تساعد المتعلم من ترسيخ المعلومات في ذاكرته وربطها في مخيلته ، كما 

ي افضل الوسائل التعليمية ، هي الت تعمل على تحويل األستاذ من ملقن المعرفة إلى موجه للتالميذ وأن

تنبع من وسط التلميذ ومحيطه ، حتى يتيسر له الفهم ويقوم بتدعيم مكتسباته العلمية ، منا أن الشروط 

كما   1المتوفرة في حجرة الدراسة من طاوالت ومقاعد ، تدفئة ، سبورة ...إلخ ، تؤثر على أداء عمل األستاذ

نويات تلعب دوراظ هاماظ للمعلم والمتعلم ، حيث تعتبر مدعمة لنشاطات التالميذ أن المكتبات المتواجدة في الثا

، ففي وقتنا الحاضر وبحلول الجائزة على الوسط التعليمي أغلقوا المكتبات خوفاظ من تفشي الوباء، وهذا ما 

 :جاء في البيانات االحصائية من خالل الجدول التالي

 

                                                             

 199فاتحي عبد النبي ، مرجع سبق ذكره ص1 
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 عالقته بالتقاعد المبكريوضح سن االستاذ و : 20رقم جدول

 سن األستاذ       
 

 تقاعد مبكر

 سنة 32 – 02من
 

 سنة42-32من 
 

 سنة 52- 42من 
 

 المجموع
 

 ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت

 76 38 76،93 11 73،92 17 78،58 11 نعم

 24 12 23،17 3 26،18 6 21،42 3 ال

 111 51 111 13 111 23 111 14 المجموع

 :التعليق االحصائي    

نالحظ من الجدول أعاله أن االتجاه العام كان في صصصنف المبحوثين الذين أجابوا بأنه إذا اتيحت فرصصصة   

، وبالمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن  ٪76التقاعد المبكر يقومون بطلب التقاعد والنسصصصصصصصصصصصصصبة قدرت ب 

،  ٪78,58سصصبة قدرت ب سصصنة والن31إلى  21أعلى نسصصبة كانت لفئة المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم من 

لفئة الذين  ٪73,92سصصصصصصنة ، وآخر نسصصصصصصبة  51إلى 41لفئة الذين تتراوح أعمارهم من  ٪76,93تليها نسصصصصصصبة 

 . سنة 41إلى  31تتراوح أعمارهم ما بين 

لصصصصصصنف المبحوثين الذين أجابوا بأنه إذا اتيحت لهم فرصصصصصصة التقاعد ال يتقاعدون  ٪24ثاني نسصصصصصبة كانت   

 31لمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن أعلى نسصصصصصصصصصصصبة كانت لفئة الذين تتراوح أعمارهم من وإجابتهم ال وبا

 51إلى  41لفئة الذين تتراوح أعمارهم بين  ٪23,17تليها نسصصصبة  ٪26,18سصصصنة بنسصصصبة قدرت ب  41إلى 

 .سنة وهذا لذات الصنف 31إلى 21لفئة الذين تتراوح أعمارهم من  ٪21,42، وآخر نسبة 

 لسوسيولوجي التحليل ا

من خالل الجدول أعاله يتبين أن أعلى نسصبة كانت في صصنف الذين يرون بأنه إذا أتيحت لهم فرصة      

التقاعد المبكر يقومون بطلب التقاعد، بحيث ترى عينة البحث أن سصصن األسصصتاذ له عالقة مع قانون التقاعد 
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ة للتقاعد، وهذا راجع للضصصصصصصغوطات الوزاري ، حيث من خالل عينة البحث هم الفئة الشصصصصصصبابية هم أكثر طلبا 

والقوانين الجصديصدة في المنظومصة التعليميصة وعصدم قصدرتهصا على تحمصل المسصصصصصصصصصصصصصصؤوليصة التعليميصة، وتطبيق المهام 

الجديدة ، مقارنة بالفئات األخرى ألن الوزارة الوصصية فرضت قوانين وبروتوكول ، مما أدى بهم بأن يعيشوا  

 ها.ارات والقوانين الملزمة تطبيقعد المبكر ، والخلل الوظيفي يكمن في القر الضغوط ، ويطالون بالتقا

 :اإلجراءات االحترازية للوقاية من كورونا -6

طور ؛ وجب على المؤسصسصصات التعليمية لل  على مسصتوى البيئة المهنية لألسصتاذ ) المؤسصصسصات التعليمية(    

لى مجموعات منغلقة ، كما وجب التطرق إلى تحديد الثانوي إلى وضصصع قواعد للحضصصور والدخول والتقسصصيم إ

نقاط الدخول والخروج ، ووضصصصصصصصع عالمات توج االتجاه و السصصصصصصصير ومرافق غسصصصصصصصل اليدين ، كما أن التنظيف 

المتكرر لسصصصطح واألشصصصياء المشصصصتركة ، وضصصصمان التهوية الكافية والمناسصصصبة في الحجرات مع إعطاء األولوية 

طريق فتح النوافذ ، واألبواب ، إجبارية ارتداء المنامة المناسصصصصصصصصصصصصصبة لكل الفئات لزيادة تدفق الهواء النقي عن 

العمرية حيث يشصصصمل ذلك ضصصصمان توفرها ومواصصصصلة تقديم الخدمات األسصصصاسصصصية القائمة على المدارس كبرامج 

تفادي لاإلطعام والتغذية المدرسصصية ...إلخ ، وإعادة تنظيم وسصصائل النقل المدرسصصي وأوقات الوصصصول والمغادرة 

 . انتشار العدوى ، مع وضع آليات واضحة ، لتبادل المعلومات والتعليقات بين اآلباء والتالميذ والمدرسين

أما على مسصصتوى القاعات الدراسصصية فوجب التباعد حسصصب االقتضصصاء مع إلزامية ارتداء الكمامات حسصصب ما  

 ور كبير في الحفصصاظ على النفس ،يوصصصصصصصصصصصصصصصى بهصصا ، كنصصا أن المواظبصصة على تنظيف اليصصدين وتعقيمهمصصا لهصصا د

وكذلك إتباع اآلداب التنفسصصصصصصية والتهوية الكافية القاعات الدراسصصصصصصية مع تقسصصصصصصيم التالميذ إلى مجموعات ، أما 

األفراد المعرضصصون لخطر شصصديد بسصصبب األمراض المزمنة فوجب عليهم تحديدهم وعزلهم ووضصصع اسصصتراتيجية 

منسصصصصق ومتكامل لضصصصصمان تلبية االحتياجات الشصصصصاملة للتالميذ  مناسصصصصبة للحفاظ على سصصصصالمتهم ، اعتماد نهج
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واألسصصصصصصصاتذة المعرضصصصصصصصين للخطر ، كما يجب الحفاظ على التباعد البدني وارتداء الكمامات الطبية والمواظبة 

 .1على تنظيف اليدين، و استقصاء حاالت اإلصابة والمشتبه فيهم وإخضاعهم للحجر الصحي

 ت االحترازية التي فرضتها الوزارة وعالقتها برزنامة االمتحاناتيوضح  االجراءا:  02جدول  رقم

االجراءات                             
 االحترازية

   
 

رزنامة 
 االمتحانات 

 مقبولة 
 

 

ال يمكن 
تطبيقها 

 بدقة

ال تتوفر 
الوسائل 
 الالزمة 

االخالل بعمل 
 األستاذ

 

أصبح االستاذ 
 يعاني من ضغط

 المجموع
 

 
 ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت ℅ ت

 14 7 16،67 2 11،11 1 7،14 1 31 3 - - تخدم االستاذ

 56 28 66،67 8 55،56 5 42،86 6 51 5 81 4 ال تخدمه نهائيا

 31 15 16،67 2 33،93 3 51 7 21 2 21 1 ال تخدم التلميذ 

11 11 111 5 المجموع
1 

14 111 9 111 12 111 51 11
1 

 التعليق االحصائي  

الحظ من خالل الجدول أعاله أن االتجاه العام كان في صنف المبحوثين الذين أجابوا بأنها ال تخدم ن     

، وبالمواظبة على نفس االتجاه نالحظ أن أعلى نسصصصصصصصصصبة كانت لفئة  ٪56األسصصصصصصصصصتاذ نهائياظ بنسصصصصصصصصصبة قدرت ب 

للذين أجابوا بأنه  ٪66,67، تليها نسصصصصصصصصصصصصصصبة  ٪81المبحوثين الذين أجابوا بأنها مقبولة والنسصصصصصصصصصصصصصصبة قدرت ب 

،للذين أجابوا بأنها تؤدي إلى اإلخالل بعمل األسصصصصصتاذ ،  ٪55,56أصصصصصصبح يعاني من ضصصصصصغط ، تليها نسصصصصصبة 

لفئة المبحوثين الذين أجابوا بأنها ال يمكن تطبيقها، وآخر نسصصصصصبة كانت للذين أجابوا بأنها  ٪51تليها نسصصصصصبة 

 .لذات الصنف ٪42,86ال تتوفر الوسائل الالزمة والنسبة قدرت ب 

                                                             

 14، منظمة الصصصصصصصصصحة العالمية  19ملحق : االعتبارات المتعلقة بتكييف تدابير الصصصصصصصصحة العمومية والتدابير االجتماعية في سصصصصصصصياق جائحة كوفيد  1 
 13،14ص 2121أيلول / سبتمبر 
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،  ٪31ثاني نسصصصصصصصصصصصصصصبة كانت لصصصصصصصصصصصصصصصنف المبحوثين الذين أجابوا بأنها ال تخدم التلميذ والنسصصصصصصصصصصصصصصبة قدرت ب   

وبصصالمواظبصصة على نفس االتجصصاه نالحظ أن أعلى نسصصصصصصصصصصصصصصبصصة كصصانصصت لفئصصة المبحوثين الصصذين أجصصابوا بصصأنصصه ال تتوفر 

نها تؤدي إلى اإلخالل بعمل للذين بأ ٪33,33، تليها نسصصصصصصصصصبة  ٪51الوسصصصصصصصصصائل الالزمة والنسصصصصصصصصصبة قدرت ب 

للذين أجابوا بأنها مقبولة وبأنه ال يمكن تطبيقها بدقة ، وآخر نسصصصصبة كانت لفئة  ٪21األسصصصصتاذ ، تليها نسصصصصبة 

 .لذات الصنف ٪16,67المبحوثين الذين أجابوا بأنه أصبح يعاني من ضغط والنسبة قدرت ب 

، وبالمواظبة  ٪14تخدم األستاذ والنسبة قدرت ب  ثالث نسبة كانت لصنف المبحوثين الذين أجابوا بأنها  

على نفس االتجصاه نالحظ أن أعلى نسصصصصصصصصصصصصصصبصة كصانصت لفئصة المبحوثين الصذين أجصابوا بصأنصه ال يمكن تطبيقها بدقة 

 ٪16,67، تليها نسبة الذين أجابوا بأنه أصبح يعاني من ضغط والنسبة قدرت ب  ٪31والنسبة قدرت ب 

لفئة  ٪7,14جابوا بأنه ال يؤدي إلى اإلخالل بعمل األسصصصصصصصصتاذ، وآخر نسصصصصصصصصبة للذين أ ٪11,11،تليها نسصصصصصصصصبة 

 .الذين أجابوا بأنه ال تتوفر الوسائل الالزمة وهذا لذات الصنف

 يالسوسيولوجالتحليل 

ين يرون أن رزنامة االمتحانات ال \من خالل الجدول أعاله يتبين أن أعلى نسصصصصصبة كانت في صصصصصصنف ال    

، بحيث ترى عينة البحث أن اإلجراءات االحترازية التي فرضصصصتها الوزارة هي اجراءات تخدم األسصصصتاذ نهائيا 

مقبولة ، لكن بالمقابل هي اجراءات الحماية الصصصصصصصصحية للمتعلمين ولكنها تسصصصصصصصببت في جعل األسصصصصصصصتاذ يعيش 

ة ، يضصصصصغوطات في العمل ، وكانت هده الفئة بنسصصصصبة عالية جدا وأخلت بمسصصصصار أداء األسصصصصتاذ لمهامه التربو 

انطالقا من طرح ميرتون ، الوظائف الظاهرة واإلجراءات االحترازية التي فرضصصصصصصصصصتها الوزارة جاءت ، جاءت 

من أجل مسصصصصصاعدة المعلمين والمتعلمين لسصصصصصير السصصصصصنة الدراسصصصصصية سصصصصصير نظامي لمهام التعليم بشصصصصصكل عادي ، 

ال والفصصصصصصصصصصصصصصصول الدراسصصصصصصصصصصصصصصية ولكنها في حقيقة األمر ، أفرزت مظاهر جديدة من خالل تخفيض معدل االنتق

،والحجم السصصاعي يسصصمح بخلل وظيفي في القرارات والقوانين التي سصصنتها الوزارة ، والخلل الوظيفي يكمن في 
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أنه بالرغم من وجود إجراءات احترازية إال انه األستاذ يعيش ضغوطات وال يستطيع تطبيق هده االجراءات 

 والعمل بها خاصة في غياب الوسائل الالزمة.

 :استخدام المنصات التعليمية االلكترونية في ظل جائحة كورونا -7

إن اسصصتخدام المنصصصات التعليمية االلكترونية في ظل جائحة كورونا جعل منها الجمع بين أنظمة اإلدارة    

والمحتوى االلكتروني وشصصصصصبكات التواصصصصصصل االجتماعي، والتي هي بدورها تسصصصصصاعد الطالب على تبادل اآلراء 

راء فصصصول افتراضصصية للطالب وإج  مما يسصصاعد على التفكير اإلبداعي ،ويمكن المعلمين من إنشصصاءواألفكار 

المناقشات الجماعية وإرسال الرسائل وتبادل الملفات بين المعلمين والطالب وإنشاء العديد من المجموعات 

سصصصصصصاعد في العلمي ت في المنصصصصصصصة اإللكترونية ،مما توفر مكتبة رقمية تحتوي على مصصصصصصصادر التعلم للمحتوى 

إنهاء االختبارات اإللكترونية بسصصصصهولة ،والمنصصصصصات التعليمية توفر التغذية الراجعة للتالميذ بإمكانية تحميلها 

على الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية والمنصصصصصصصصصصات التعليمية تخلق تفاعل اجتماعي بين األسصصصصصصصصصصتاذ و أولياء 

ل المنظمة لالطالع على النتائج ، وكذلك تساعد األستاذ في داخ  األمور، باعتبار األستاذ فاعل اجتماعي

بين  اجتماعية، كذلك هي تسمح بإنشاء عالقات   متابعة أداء طالبهم ألداء بعض المهارات ومدى تقيمهم

وسصصهولة الوصصصول إلى المادة العلمية ، كذلك تسصصمح لألسصصاتذة بالتواصصصل مع أسصصاتذة آخرين من دول   طالب

كار ومناقشصصات التربوية فهي طريق تدعم وتدفع بتفاعل بين المعلم والمتعلم وسصصمحت بحل أخرى لتبادل األف

مشكالت الدروس الخصوصية بالوصول إلى حلول غير تقليدية للمشكالت وطرق التدريس ، وكذلك تسمح 

 1للطالب باسترجاع ما تم دراسته في أي وقت .

 

                                                             

امعة عين ج -فصاطمصة محمصد بهجصة أحمصد ،التعليم عن بعصد بمصدارس التعليم الثانوي في ظل جائحة كورونا بمحافظة الشصصصصصصصصصصصصرقية ،مجلة كلية التربية  1 
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 :جائحةالبيئة المهنية لألستاذ وتدابير الوقاية من ال  -8

إن الطور الثانوي وضصصع تدابير الوقاية من خطر الجائزة وجب تنفيذها من خالل ضصصبط تعدد التالميذ      

المتوقع حسصصصصصب كل مسصصصصصتوى وكل مرحلة تعليمية ، وكل مؤسصصصصصسصصصصصة مدرسصصصصصية بناءظ على نتائج أعمال مجالس 

ية في إعداد ملف الدخول األسصصصصصصصصصصصصاتذة ومجالس األقسصصصصصصصصصصصصام ومجالس القبول والتوجيه ، باعتبارها عملية محور 

المدرسي ، مع تشكيل أفواج بتقسيمهم والعمل على تقليص اللجوء إلى نظام الدوامين في التعليم مع توسيع 

فتح أقسصصام التحضصصيرية من منطلق ضصصمان تكافؤ الفرص ، ومبدأ المسصصاواة بين مختلف المناطق الجغرافية ، 

لى عدم احتشصصاد التالميذ أثناء دخولهم إلى الثانوية أو مع الحرص ع 1وتوسصصيع األقسصصام متعددة المسصصتويات 

خروجهم ، كنا قاموا بتعديل الجدول الزمني ، على أن يحضصصصصصصصصصصصصر بعض الطالب والمعلمين إن أمكن لجعل 

عدد التالميذ في القاعات الدراسصصصصصصية أقل وحد الخلط بين الصصصصصصصفوف والفئات العمرية المختلفة في األنشصصصصصصطة 

، 2نهج قائم على المخاطر للحفاظ على مسصصصصصصصصافة ال تقل عن متر واحد بين الطالب أثناء الدوام مع تطبيق 

والتأكد من وجود الدعم الكافي للطالب واألسصصصصصصر األكثر ضصصصصصصعفاظ خالل تنفيذ خطة التعليم البديل مع وضصصصصصصع 

ي ، عجدوالظ زمنياظ لوسصصصصائل االتصصصصصال المتكرر والمنتظر بين أعضصصصصاء فريق العمل خالل فترة التباعد االجتما

مع التركيز على وضع آليات التنسيق مع سلطات الصحة العامة بحيث تكون اإلجراءات التعليمية متزامنة 

 3.وتساعد على تطبيق أهداف واستراتيجيات الصحة العامة
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 :البيئة االجتماعية العالمية في ظل جائحة كورونا -0

رهيب   ساهمت في نشوب تغير اجتماعيإن اآلثار االجتماعية الناجمة عن فيروس كورونا المسصتجد      

منها مشصصصصكلة ارتفاع األسصصصصعار وغالء  اجتماعيةفي ظرف زمني قصصصصصيرة حيث انتشصصصصرت عدة آفات ومشصصصصاكل 

رتفاع ، وا ذوي الدخل المنخفض واليومي لدى فئات التي تمارس عمل خاص  السصصلع ومشصصكلة البطالة لدي

الهجرة و   األسصصري والمشصصاكل الزوجية  خرى كالعنفأ اجتماعيةمشصصكلة الفقر في العالم ،فضصصال عن مشصصاكل 

،وفي هذا الظرف اتخذ العالم إجراءات  الناجمة عن هذا الظرف  من المشصصصصصصصصصاكل   الغير شصصصصصصصصصرعية وغيرها

قها أمام عات  ،يشصصصصصصصكل دولة  من انتشصصصصصصصار فيروس كورونا تقريبا في أغلب دول العالم للحد  احترازية متخذة

أو العمالة غير المنتظمة وكذلك تسصصصصصصصصريح   خاصصصصصصصصصة أصصصصصصصصصحاب المهن الحرةقطاع األعمال بجميع مجاالته 

 والتصدي انخفاض العوائد وكذلك أكثر قطاع  لتخفيض التكاليف من المجاالت،  بعض العمال في العديد

تضصصصصصصصرر قطاع التربية ، والذي جاء بقرار غلق المدارس والجامعات والثانويات مفاجئ ومؤثر على األسصصصصصصصرة 

بسبب  أثرواتوالذين  ك عشرات المالين من العمال الذين يعملون في الوظائف الغير الرسمية ،التربوية وهنا

 1 .جائحة فيروس كورونا

 :  نتائج  الفرضية  الثانية

   أما بالنسصصصبة لعالقة نظام التفويج  واألسصصصباب التي دفعت االسصصصاتذة   لإلضصصصراب بحيث نظام التفويج

العملية  التعليمية  ويوافق  البرتوكول الصصحي  بنسصبة  قدرت ب في ظل الظروف الجديدة نطام  يسصاعد 

وبالمقابل  نظام  التفويج  نظام يغطي المشصصصصصصصصصاكل  الصصصصصصصصصصحية  واألزمة  الوبائية  نسصصصصصصصصصبة قدرت   57،14%

 .%41.67ب

                                                             
االقتصادي .مخبر التنمية   المنهل  .مجلة  محليا .عربيا .عالميا  كورونا  لجائحة  ابتسام سالطنية .اآلثار االقتصادية واالجتماعية1

 95ص2122. ماي 11.العدد 15د .المجل  الجزائر  قالمة 1945ماي 8  والحكم الراشد .جامعة  الذاتية
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 نظام التفويج  وتكرار  نفس الدرس لعدد من األفواج   بحيث تكرار  نفس الدرس لعدد  اما بالنسصصصصبة

ج أمر  ضرورى  قرار  من قرارات الوزارية  في ظل كورونا باعتبار نظام التفويج إجراء  وقائي من األفوا

 .%41،17وباء كورونا  والنسبة  في هذه الفئة كانت عالية  وقدرت ب انتشارواحترازي لتفادي 

 دول أن سصصصصصصياسصصصصصصة التقاعدنالحظ من خالل الجسصصصصصتاذ وعالقته بالتقاعد المبكر أما بالنسصصصصصبة سصصصصصصن األ  

وهذا %78،58سنة بأعلى نسبة  وقدرت ب31-21تكمن  في االساتذة  التي تتراوح أعمارهم بين المبكر 

 . يعكس خاصة الضغوطات المهنية  التي يعيشها األستاذ

  أما بالنسصبة اإلجراءات االحترازية التي وضعتها  الوزارة وعالقتها برزنامة  االمتحانات   من خالل

وبالمقابل أصصصصصصصصصصبح  %51ات االحترازية لم يتمكن من تطبيقها  بدقة نسصصصصصصصصصبة قدرت الجدول تبين أن اإلجراء

 .بسبب القرارات الجديدة %66،67األستاذ يعاني من ضغط  بنسبة قدرت ب 

في وزارة  ن الجديدة التي فرضصصصصصصصتها الوفي األخير نخلص  بأن الفرضصصصصصصصية الثانية تحققت والقرارات  والقواني

 ونا  تأثر علي أداء األستاذ وتسبب له ضغوطات علي مهامه.ظل ظروف الصحية الجديدة كور 
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مما سصصصصصبق عرضصصصصصه يتضصصصصصح لنا أن موضصصصصصوع الضصصصصصغوطات المهنية شصصصصصغل العديد من الباحثين ، حيث تعمل 

الثانوية على وضصصصصصصصصصصصع تدابير وقائية جديدة في مجال تحسصصصصصصصصصصصين جودة العملية التعليمية، حيث أن مسصصصصصصصصصصصتقبل 

مجال التعليم، وهذا عن طريق تكثيف البرامج التعليمية ، ووضصصصصصصصصصصصصصصع نظام التفويج من  مجتمعصاتنصا يتقرر في

أجل ضبط تعداد التالميذ، حسب كل مستوى ووضع قواعد للحضور والدخول وإعادة التنظيم ، وكذا التعليم 

ة مااللكتروني ودروس الصدعم ، ووضصصصصصصصصصصصصصصع اإلجراءات االحترازيصة للوقصاية من كورونا ، حيث جمع بين األنظ

اإلدارية والمحتوى االلكتروني وشصصصبكات التواصصصصل االجتماعي التي تقوم بدورها بمسصصصاعدة التلميذ على تبادل 

، هذا من أهم الحاجيات بالنسصصبة إلى المرحلة الراهنة والمسصصتقبل ، ومن هنا يتبين  واآلراءالمعارف واألفكار 

ن يعالج مثل ي، فمثل هذه الحاالت يستطيع أللفشل في التحصيل الدراس ضما يتعر مسصتوى التلميذ، فكثيراظ 

التلميذ لجذب انتباهه ، واسصصصتخدام الطرق والوسصصصائل، كما أن األسصصصتاذ في ظل  اهتمامهذه الحاالت من إثارة 

تفشصي الفيروس وجد صعوبة ومشاكل في إنجاز مهامه والقيام بدوره على أكمل وجه ، حيث أنه يلعب دور 

، إاّل أن بظهور هذه الجائحة   ء كان تصصصصصصصرف أخالقي أو غير أخالقيالتالميذ سصصصصصوا تلسصصصصصصلوكياالضصصصصصابط 

إلى تعليق الدراسصصصصصصصصة إلى أجل غير محدد ، ووضصصصصصصصصعها   أثرت سصصصصصصصلباظ على النظام التعليمي مما أدى بالوزارة

 .لقواعد وقوانين وقرارات أثرت بالخصوص على األستاذ لكونه فاعل ا اجتماعي

 
 : التوصياتاالقتراحات و 

 . في ظل تفشي فيروس كورونا  ،خصوصا المؤسسة ثانوية  التربوية   بالمنظومة   اماالهتم*

 . بها  والعمل  في ظل هذه الجائحة  االهتمام بالمناهج التعليمية الجديدة*

   كورونا  في ظل جائحة  الوزارة  ضرورة إقرار القوانين والقرارات من طرف*

 . أداء مهامهم التعليمية داخل المنظمة في   كفاعلين اجتماعين  تشجيع األساتذة*

 .  لطاقم اإلداري للمؤسسة  الوباء انتشارلتفادي   واالحترازيةاالهتمام باإلجراءات الوقائية *



 خاتمة
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 .تطبيق البرتوكول داخل نسق التعليمي حتى يسهل مهام األستاذ*

 . من أجل سالمة القاعدة التنظيمية  لألساتذة  االجتماعيبالجانب   االهتمام*

 . في المؤسسة التعليمية  بالضغوطات المهنية التي يعيشها األستاذ االهتمام*

  .بالجانب التنظيمي للمؤسسة  االهتمام*

 .  االجتماعيوضعه   الدعم المادي لألساتذة لتحسين*

 . عملية التعليمية  البيداغوجية لتسهيل  توفير الوسائل*

  . داخل المنظمة  الرقميةوالمنصات   تشجيع علي التعليم اإللكتروني*

 . تشجيع علي فتح عيادات طبية داخل كل مؤسسة كإجراء وقائي*

 . كورونا  إنشاء دروس توعوية ،وحمالت تحسيسية حول فيروس*

 . واإلدارة من أجل سير العملية التنظيمية والتعليمية  تثمين العالقة بين األستاذ*

  .جيد لمهام األستاذلسير ال  ضبط تعداد التالميذ داخل األفواج*

 لتفادي المشاكل المهنية لألساتذة في ظل الجائحة  االحترازية  تطبيق اإلجراءات *
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 بييسة الحديثة للكتاب ،طرابلس ،لمحمود عبد المجيد المغربي ،تاريخ القوانين ،المؤس .21

 قائمة االطروحات و الرسائل :

 الوظيفي للعاملين في  أمجد عبد الرحمان األهدل، أثر البيئة التنظيمية علي األداء .22
قسم إدارة األردنية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إدارة األعمال ،  شركات الدخان

 2111الدارسات العليا ،  األعمال ،كلية األعمال جامعة الشرق األوسط
الغاز الطبيعي بسكيكدة   يمان محامدية ،الرقابة التنظيمية واألداء ،مركب تميعإ .23

، مذكرة الماجستير في تنمية وتسير الموارد البشرية، كلية العلوم  نموذجا
اوت 21والديمغرافيا ،جامعة   ماععلم االجت قسم  واإلنسانية،  االجتماعية

 ،2119/  2118سكيكدة، 1955
ابن خرور خير الدين عالقة ضغوط العمل بالرضا الوظيفي للمدرسين في المؤسسة  .24

التربوية الجزائرية مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع  كلية العلوم 
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-2111مد خيضر بسكرة االجتماعية واإلنسانية ، قسم العلوم االجتماعية جامعة مح
2111 

بلعربي عبد القادر ، الشيخوخة والتقاعد لدى عمال التربية ، الزمن المعاش حسب  .25
الجندر ، دراسة أنثروبولوجيا بمنطقة عمي موسى والية غليزان ، كلية العلوم 

  2117-2116االجتماعية. جامعة وهران ، 
ة األداء ، ة وعالقتها بفعاليزريبي أحالم ،استراتيجيات التصرف تجاه الضغوط المهني .26

دراسة ميدانية بمؤسسة سونطراك نشاط المصب ، أطروحة ماجستير علم النفس العمل 
والتنظيم ،قسم علم النفس وعلوم التربية ، كلية العلوم االجتماعية ، جامعة وهران 

  2114،الجزائر 

مقدمة  عية ، رسالةكتاش مختار سليم ،الكفاءة الوجدانية ، لدى المعلم وعالقتها بالداف .27

لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التربية ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم علم 

 2115-2114النفس وعلوم التربية واألرطفونيا ، جامعة الجزائر ، 

المدرسي في رفع مستوى   ملياني عبد الكريم ،فاعلية النشاط االجتماعي .28
مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس المؤسسة التربوية ،مذكرة   األداء

،تخصص علم النفس االجتماعي ،قسم علوم االجتماعية ،كلية العلوم 
 2112،2113،جامعة محمد خيضر ،بسكرة   االجتماعية

سوفي نعيمة االستراتيجيات المعتمدة من طرف األستاذ داخل الصف ودورها في  .29
رياضية لدى تالميذ الطور المتوسط تنمية القدرة على التحكم في حل المشكالت ال

،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس المدرسي ،كلية العلوم اإلنسانية 
سنطينة ق-واالجتماعية ،قسم علم النفس والعلوم التربوية و األرطفونيا جامعة منتوري 

2121-2114 
بوي ، دراسة لتر فاتحي عبد النبي :الوضعية المهنية للمعلم في ضوء تدابير اإلصالح ا .31

ميدانية على عينة من معلمي المدارس االبتدائية ببعض الدوائر ، أطروحة دكتوراه ، كلية 
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العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم العلوم االجتماعية ،جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر، 

2115-2116  

ارنة ، دراسة مقفلوح أحمد ، مواصفات أساتذة التعليم الثانوي من وجهة نظر التالميذ  .31
بين الجنس والتخصص الدراسي والمستوى التعليمي ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير 
في علوم التربية ، كلية العلوم االجتماعية، قسم علم النفس وعلوم التربية ، جامعة وهران 

2116 – 2117 
والدكتوراه  تيرفارس خالد ، المعاينة في البحث العلمي ، دراسة تقويمية لرسائل الماجس .32

، أطروحة دكتوراه في علم النفس ، تخصص  2بكلية العلوم االجتماعية بجامعة وهران 
القياس النفسي وتحليل المعطيات ، شعبة علم النفس ، كلية العلوم االجتماعية ، 

 2121-2119جامعة عبد الحميد باديس ، مستغانم ، الجزائر، 
ثانوي من وجهة نظر التالميذ ، دراسة مقارنة فلوح أحمد ، مواصفات أساتذة التعليم ال .33

بين الجنس والتخصص الدراسي والمستوى التعليمي ، مذكرة مكملة لنيل شهادة 
الماجستير في علوم التربية ، كلية العلوم االجتماعية، قسم علم النفس وعلوم التربية ، 

  2117 - 2116جامعة وهران 
ند في تحسين العملية التعليمية من وجهة رندة نمر توفيق مهاني ،دور المعلم المسا .34

نظر المعلمين الدائمين في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة ، رسالة 
مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التربية ، كلية التربية ، قسم أصول التربية ، الجامعة 

 2111اإلسالمية ، غزة ، 
 قائمة االطروحات و الرسائل : .35
ا محليا .عربي  كورونا  لجائحة  نية .اآلثار االقتصادية واالجتماعيةابتسام سالط .36

والحكم الراشد   االقتصادي .مخبر التنمية الذاتية  المنهل  .مجلة  .عالميا
 2122.. ماي 11.العدد 15.المجلد   الجزائر  قالمة 1945ماي 8  .جامعة

فريق العمل متعدد  إيمان أحمد عبد الله الحريبي ، درجة ممارسة االستشارة ضمن .37
التخصصات في المدارس االبتدائية الملحق بها برنامج صعوبات التعلم بجدة ، المحلة 
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، جامعة الملك عبد العزيز ، المملكة العربية  3العربية لعلوم اإلعاقة والموهبة ، العدد 
 2118السعودية ،جدة أبريل

م ين كما يراها مدرسو التعليباسمة حالوة ، العالقات اإلنسانية بين المديرين والمدرس .38
،العدد الرابع ،كلية التربية ،جامعة  28الثانوي ، محلة جامعة دمشق ، المجلد 

  2112دمشق
بوثلجة حسين ، ثابتي الحبيب ، تثمين مكتسبات الخبرة المهنية كمنهج لتطوير  .39

ظيم نالكفاءات الحرفية ، دراسة حالة تثمين الخبرات الحرفية بوالية معسكر ، مجلة الت
 ،  2116،  4،العدد 15والعمل ، مجلد 

حمداوي وسيلة، أثر ضغوط العمل على األداء الوظيفي إلداري كلية العلوم  .41
مقال بمجلة جامعة  -قالمة-1945ماي8االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة 

 2116معة قالمة ،الجزائر ،ديسمبر،جا 18قالمة للعلوم االجتماعية واإلنسانية ،العدد
حسين حرزلي ، دليلة تقولي ، تقييم واقع ممارسة العالقات اإلنسانية في المؤسسات  .41

التربوية بين األساتذة ، دراسة حالة بين مدارس االبتدائي ببوسعادة ، دراسات نفسية 
، جامعة  2115جوان  14وتربوية ، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية ، عدد 

 محمد خيضر بسكرة
، وتداعياتها على أهداف covid-19-المدريدي ، جائحة كورونا ، كوفيد طارق  .42

نشرية اإلكسو العلمية ، نشرية متخصصة ، العدد الخامس  -2131التنمية المستدامة 
 2121، سبتمبر

محمد الصالح بوطوطن ، دور ثقافة المؤسسة في تحسين األداء الوظيفي ، مجلة  .43
،العدد الثاني ،جامعة عنابة ،  ISSN2352ريةالدراسات المالية ،المحاسبية واإلدا

 2114الجزائر ،ديسمبر

علي   مليكة بن زيان ،مستوى الضغوط المهنية لدى أساتذة التعليم الثانوي وانعكاساته .44
والجسدية ،مجلة دراسات في علوم اإلنسان والمجتمع ،جامعة جيجل   صحتهم النفسية

 2121سبتمبر 13العدد13مجلد
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( في الجزائر ،دراسة تحليلية ،مجلة   19روس كورونا )كوفيدنعيم بوعموشة ، في .45
التمكن االجتماعي ،جامعة محمد الصديق بن يحي ،جيجل ،الجزائر، المجلد 

 .2121جوان 12العدد2
سعيداني سالمي ، نور الدين دحمار ، التجزئة الجزائرية في مجال التعليم اإللكتروني  .46

 4مجلة التعليم عن بعد التعليم المفتوح ، مجلد والجامعات االفتراضية ، دراسة نقدية ، 
 21ص 2116، الجزائر ، يناير /مايو ، 6، عدد 

عبد الفتاح صالح خليفات ، أثر ضغوط العمل على األداء الوظيفي لدى مديري  .47
 26المدارس األساسية الحكومية في إقليم جنوب األردن ، مجلة جامعة دمشق، المجلد 

 .2111األردن ، جامعة مؤتة ، 2-1، العدد 
(اآلثار االجتماعية واالقتصادية  19عبسي علي ، تداعيات فيروس كورونا )كوفيد .48

في الجزائر ،مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير   وأهم التدابير المتخذة من الجائحة
 2121العدد الخامس سبتمبر 21، جامعة الوادي ،الجزائر ،المجلد 

يم عن بعد بمدارس التعليم الثانوي في ظل جائحة فاطمة محمد بهجة أحمد ،التعل .49
ة كلية التربي -جامعة عين الشمس -كورونا بمحافظة الشرقية ،مجلة كلية التربية 

 2121مس واألربعون ) الجزء االول(النوعية ، العدد الخا
فاطمة موساوي ،معاشو جيالني كوبيبي ، اإلضربات العمالية في المؤسسات التربوية  .51

ب والتحقيق ،األستاذ الثانوي نموذجا ،مجلة الناصرية للدراسات االجتماعية بين المطال
 2117جوان 1العدد 18والتاريخية جامعة معسكر مجلد 

 قائمة القرارات و اللوائح اإلدارية:
الدليل التربوي ألستاء التعليم الثانوي ، إرشادات تربوية ومهنية من أجل تحكم األستاذ  .51

  2114رقية أدائه التربوي لتحقيق جودة التعليم ، أوت في األسس االحترافية وت
ملحق : االعتبارات المتعلقة بتكييف تدابير الصحة العمومية والتدابير االجتماعية في  .52

  2121أيلول / سبتمبر  14، منظمة الصحة العالمية  19سياق جائحة كوفيد 
ص  2121ت أ.علي /و.1284الرقم  2121/2122ملحق المنشور اإلطار للدخول المدرسي  .53

 1/7.من الي
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الدليل التربوي ألستاء التعليم الثانوي ، إرشادات تربوية ومهنية من أجل تحكم األستاذ  .54
  2114في األسس االحترافية وترقية أدائه التربوي لتحقيق جودة التعليم ، أوت 

زمام نور الدين وبن عامر وسيلة وطاع الله حسينة .تقنية دروس الدعم بين قانون  .55
 مخبر المسألة التربوية   والواقع العملي .الجزائر  لرسمياتا
/ و.ت.و/ 1284، الرقم :  2122-2121ملحق: المنشور اإلطار للدخول المدرسي  .56

  212/  19/  11أ.ع، 
سرور طالبي ، عدد خاص بالمؤتمر الدولي لمحكم حول الحجر الصحي: التداعيات  .57

كتاب أعمل المؤتمرات ، العام التاسع ، والحلول ، مركز جيل البحث العلمي ، سلسلة 
  2121/ 14/14-13أبريل ، طرابلس ، لبنان ,31العدد 

أدهم عدنان طبيل ، ،العالقة بين المدرسة واألسرة ومشاكل الطلبة ، المكتبة  .58
  ww.gulfkids.comw اإللكترونية اطفال الخليج ذوي االحتياجات الخاصة

شينوني عمر ، رئيس مصلحة المستخدمين والتكوين ، الترقية في الدرجات وإعتماد  .59
الخبرة المهنية ، تسيير الموارد البشرية دروس نظرية 

  wartilani@gmail.comوتطبيقية

http://www.gulfkids.com/
mailto:wartilani@gmail.com
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 لجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية ا
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 برج بوعريريج –جامعة محمد البشير االبراهيمي 
 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

 قسم العلوم االجتماعية
 استمارة بعنوان 

 
 
 
 
 

 
 

ضع تنظيم وعمل نتشرف بان ن في اطار التحضير لنيل شهادة الماستر في علم االجتماع  تخصص علم اجتماع 
بين ايديكم هذه االستمارة البحثية يغرض جمع حقائق علمية حول موضوع دراستنا ولهذا نتمنى منكم التجاوب معنا 
قدر اإلمكان وذلك باختيار اإلجابة المناسبة ، كما نعلمكم ان المعلومات التي ستقدمونها تبقى سرية وتوجه لغرض 

 على تعاونكم.خدمة البحث العلمي وشكرا 
 : إشراف األستاذ                                      :                             عداد الطلبة

 مقالتي وفاء                                                                     بولعشب زهير  -

                                                                                       بارة صليحة -

     

                    

                                               

 

 8088/ 8081السنة الجامعية 

 

 

 

عالقة البروتكول  الصحي بالضغوط المهنية و اثاره على اداء االساتذة 
 الثانوى 

 تذة ثانويات والية برج بوعريريجدراسة ميداتية لعينة من اسا
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  : البيانات الشخصيةالمحور االول :  

 ذكر           الجنس :.       انثى     - 1

 ………….السن   -7

 ارمل         مطلق.               متزوج.        .      اعزب.      لمدنية   االحالة  -4

 المستوى التعليمي جامعي                        المدرسة العليا لألساتذة  -3
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 عدد االبناء ..........................................-1
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 هل ترى بان هناك تجاوب من طرف التالميذ في ظل ظروف العمل الجيدة ؟ -17

 هاء الحصة تعاني دائما من عدم ان 

  االحظ دائما عدم استيعاب التالميذ للدرس 

 أي مشكل داخل الحصة  دال يوج 

  يطالبني التالميذ دائما باإلعادة 

  لم اجد متسع من الوقت لتقديم الشرح الكافي 

 ماهي ابرز المواضيع التي تدفع الولي لأللقاء بك ؟ -14

 . عدم رفض انضباط التلميذ داخل القسم 

 لياء لساعات التدريس المسائية رفض االو 

  عدم توفر المراجع خارج المؤسسة 

  دعوة االستاذ الولي بسبب انحراف التلميذ 

 

 هل توافق على انشاء دروس الدعم ؟-13

  اوافق ألنها تزيد من تحصيل التلميذ 

  اوافق ألنها تمكن  االستاذ من انهاء البرنامج التالميذ 

 ميذ يعتمدون  عليها كليا ال اوافق ألنها جعلت التال 

  ال اوفق ألنها دفعت التالميذ الى عدم االهتمام بحصصهم داخل المؤسسة 

  ساعدت على التشجيع على غياب التالميذ 

 ماهي ابرز المشكالت التي تعترضك من التالميذ ؟-15

  تصرفات غير اخالقية داخل الحصة 

 الحصة  استغالل التالميذ دروس الدعم لتعجيز االستاذ في 

 عدم انضباط التلميذ في الحصص 
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 هل ترى بان االجراءات االحترازية التي وضعتها الوزارة مقبولة ؟ -16

  مقبولة 

 تطبيقها بدقة  نال يمك 

 الوسائل الالزمة لتطبيقها  رال تتوف 

  ادت الى االخالل بعمل االستاذ 

  اصبح االستاذ يعاني من ضغط داخل الحصص 

 ظام التفويج الذي فرضته الوزارة يساعدك على انجاز الحصص؟هل ترى بان ن-12

  يساعد 

  مجرد اجراء وقائي 

 صحيح  ؟  17الى  14هل ترى ان قرار تقليص الفصول من  -11

  يساعد الظروف الصحية 

  غير بيداغوجي 

 بتكوين التلميذ  حغير صحيح ألنه ال يسم 

 ما رايك في  تخفيض معدل انتقال  -11

 خطا فادح  

  ال يخدم مصلحة التلميذ 

  يؤدي الى رداءة التعليم 

  نوع من سياسة السلم 

 المحور الثالث : تأثير القوانين والقرارات على اداء االساتذة 

 كيف هي عالقتك في العمل مع الزمالة ؟................................ -71

 ماهي ابرز المشاكل التي تعيق عملك مع التالميذ ؟ -71

  غياب الرقابة 

  عدم انجاز كل موظف داخل المؤسسة بواجباته 

 الزام االساتذة بواجبات ليست من صالحياته 

  عدم تطبيق القوانين في المؤسسة 

 كيف تقيم ساعات عملك اليومي ؟-77

  كثافة البرنامج 

  الحجم الساعي كبير 

  عدم التمكن من انهاء البرنامج 

 ع العمل عدم توفر وسائل الشاشة لتسري 

 هل توافق على تكرار نفس الدرس لعدد من االفواج ؟ -74

  اوافق النه ليس لدي كل اخر 

 يؤدي بذلك الى عدم تقديم نفس الجهد 

  هذا النوع من العمل يؤدي الى عدم العدل بين االفواج 

  اوافق عليه النه يسمح لي باالعتماد بالتالميذ بشكل افضل 

مؤخرا  لإلضرابي دفعتكم ماهي ابرز االسباب الت -73
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 هل ترى بان رزنامة االمتحانات التي تقدمها الوزارة تخدم  االستاذ؟ -75

  تخدم االستاذ 

 نهائيا  هال تخدم 

 ق ومضمون البرامج التلميذ ال تتف مال تخد 

 هل انت راضي على قانون التقاعد لألساتذة الثانوي ؟ -76

  راضي 

  نوعا ما 

 غير راضي 

 هل ترى بان قانون التقاعد ينصف االستاذ في التعليم ؟-72

  منصف 

  غير منصف 

  فيه الكثير من الثغرات القانونية 

 ب التقاعد ؟   نعم              اللك فرصة التقاعد المبكر ، هل تقوم بطل تارتيحاذا  -71
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