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مَو موال فضل هللا ػلَيا أ ما بؼد فا ىل من ىزمت يف حليٌل الآًة   امكرميةامحلد هلل اذلي وفلنا ميذا ومل ىكن ميطل ا 

ايه وابموادلٍن ا حساان"يف كوهل  ال ا   ثؼاىل: "وكىض ربم أ ال ثؼبدوا ا 

ا ىل أ غىل خشص يف حِايت ...ا ىل من فرحت مفريح وحزهت حلزين... ا ىل مؼىن احلب واحليان... ورس اموجود 

 ا ىل من اكن دػاهئا رس جنايح... وحناهنا دئف ملليب.... ا ىل أ غـــــلـــى احلباًب

 أ ن ال جشارنين فرحة جنايح ....  ال كدار  ا ىل روح أ يم امعاىرة اميت شاءت

مي  
رأهاأ  ب  ث  مها ألله وطي 

ح
 ر

ا ىل اذلي رابين ػىل امفضَةل وماكرم ال خالق... ا ىل اذلي حتمل غئب احلَاة حىت ال أ حس ابحلرمان.... ا ىل من ػلمين 

 امؼعاء دون اهخظار.... ا ىل من أ محل امسو بلك افتخار ا ىل أ يب امؼٍزز

 أ ظال هللا يف معره

 ...ا ىل من حرغرغت مؼيم ا خويت زويج وأ والدي ا ىل دئف امبُت وسؼادثو

 من كًرب وبؼَد وال كاربا ىل لك ال ىل 

 ا ىل من أ انر يل امعًرق يف سبِل حتطَل ومو كدر بس َط من املؼرفة، لك أ ساثذيت  امكرام

 وا ىل لك من ذهره كليب وويس أ ن خيعو كلمي.

 واموفاء أ ىدي ىذا امؼملىؤالء وبأ مسى مؼاين احلب  ا ىل لك

 

 

ىـــــدى
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أ محد هللا ػىل جًزل هؼٌلئو، وأ شكره شكر املؼرتف مبيو وأ الئو، وأ ضًل وأ سمل ػىل ضفوة 

 رسهل

 وأ هبِائو، وػىل أ هل وحصبو وأ ومَائو وبؼد

 أ ىدي مثرة هجدي

وزجرا بأ ن ال ثلل ا ىل من وضاين ريب بربىٌل يف املرأآن أ مرا وأ ثبؼو امرسول حبدًثو هنَا 

هلٌل أ ف وال ثؼامليٌل هنرا، فاكهت اموضَة ثالاث ملن محلت وىيا ووضؼت وىيا وأ متت 

هرهما اال هل ووضع حتت رجلهيا جنة ورضواان فكتب كليب بللمي غهنا حبا  حِاهتا رىيا مث أ 

وشكرا وغرفاان، مث املوىص بو بؼد امثالث ُأحدا فاكن خري من معل واثبر ندا وجدا مث 

مر برا وا حساان.ػل  مين امطالة  من امؼمر س بؼا ورضبين ػلهيا غرشا فاكن امخعبَق  مل 

 ا خويت وأ خوايت وأ كاريب ا ىل من حربُت مؼيم وس يدي يف احلَاة :

 ا ىل لك أ ضدكايئ وا ىل أ ساثذيت امكرام 

 هتم وػارشهتم ظَةل أ ايم ادلراسةا ىل لك امزمالء اذلٍن أ حبب

 ا ىل لك من ػلمين حرفا

 

حِاة
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 امحلد هلل اذلي بيؼمخو ثمت امطاحلات

  ثخلزل امرباكت واذلي حبسن غوهو ثخقلق امللاضد وامااايت.واذلي بفضهل 

د س بحاهم ربيا ما غبدانك حق غبادثم، وما شكرانك حق شكرك، فكل امحل

ذا رضُت، وكل امحلد بؼد امرىض.  حىت حرىض، وكل امحلد ا 

ين أ سأ كل خري املسأ ةل، وخري ادلػاء، وخري اميجاح، وخري امؼمل، امشكر  انليم ا 

اجلًزل وامحلد امكثري هلل امؼًل املدٍر اذلي أ ػاهيا ووفلنا ػىل امتام ىذا امؼمل 

 املخواضع.

فا ن  .....حب امؼلٌلءأ  فا ن مل جس خعع ف ....."هن ػاملا... فا ن مل جس خعع فكن متؼلٌل

 مل جس خعع فال ثباضيم"

ال أ ن هلد امشكر اجلًزل  س خاذ احلاج بللامس اذلي ال ٌسؼيا بؼد محد هللا، ا  مل 

وهجيا غن اخلعأ ، وجشؼيا ػىل امطواب ومل ًبخل ػلَيا ابمخوجهيات املمية، جزاه 

 .هللا خريا

ػامة وأ غضاء  الاجامتعًفوثيا أ ن هخلدم ابمشكر اجلًزل ملك أ ساثذة ػمل نٌل ال 

. املياكشة ابخلطوص

جناز ىذا امؼمل املخواضع.  ولك من ساػدان من كًرب أ و بؼَد يف ا 
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 يـــقــذيــت 

 

  أ
 

. أكباء العادلالتحوالت اليت شهدىا العادل إثر ظهور اجملتمع اؼبصنع، أحل على ضرورة وجود حركات نقابية يف كافة إف 
وذلك يف ظل الظروؼ السيئة اليت عانتها الطبقة العاملة، فإف النقابة اعتربت وسيلة تعبَت عن القضااي، واؼبشاكل 
اؼبطروحة، ووسيلة دفاع عن حقوقهم اؼبهضومة، ألهنا سبلك وسائل ضغط ـبتلفة يتم توظيفها بناءا على عدة منطلقات 

 .االجتماعيُتوالسياسية العامة، وأوضاع الفاعلُت  اديةاالقتصمنها القانونية وكذا الظروؼ 
واؼبفكرين كظاىرة رافقت العمل االنساين، يف ـبتلف اؼبهن.  االجتماعلذلك شكل موضوع النقابة ؿبور اىتماـ علماء 

على أف "النقابة ظاىرة حاضرة يف كل ميادين اغبياة ، اؼبفسرة ؽبذه الظاىرة. إال أهنم يتفقوف رغم تعدد آرائهم الفكرية
   1."االجتماعية

ـ، ومن أىم 1764ويرجع نشأة النقاابت العمالية يف العادل إذل النصف الثاين من القرف التاسع عشر يف بريطانيا عاـ 
للعماؿ،  االجتماعيةو  يةاالقتصادالعوامل اليت ساعدت على ظهورىا: نظاـ اؼبصنع، واالنتاج كبَت اغبجم، سوء األحواؿ 

 إذل التشريعات القانونية اجملحفة هبم وحبقوقهم.ابإلضافة 
لتحسُت ظروؼ العماؿ مثل " روبرت أوبن  االجتماعيُت وقد تزامن مع ىذه الظروؼ، جهود اؼبفكرين واؼبصلحُت 

Robert Oben  وكتاابت اؼبفكر " ساف سيموف "San Symon العماؿ يف "، اليت أاثرت مفاىيم واذباىات
 ظهور العديد من النقاابت العمالية يف العديد من دوؿ العادل. 20فرنسا، وشهد أواخر القرف 

وبعد االستقالؿ، فرغم االنتكاسات اليت مرت هبا النقابة، اعبزائر من بُت الدوؿ اليت عرفت ىذا النوع من التنظيمات قبل 
 اليت شهدهتا اعبزائر، إال أهنا استطاعت أف تثبت وجودىا. االقتصاديةوؾبموعة االصالحات 

الصناعي، فإننا من خالؿ دراستنا  االقتصاديوإذا كانت جل دراسات اؼبفكرين تنصب عن دور النقاابت يف القطاع 
ا ، ؼبالتعليم االبتدائي كطورىذه سوؼ هنتم بدور النقاابت يف ؾباؿ جد حساس، أال وىو قطاع الًتبية، وابألخص  

 يكتسيو من أنبية ابلغة يف الرقي والتطور ابجملتمع ككل.
  فنحاوؿ الكشف عن " دور النقابة يف تنمية أستاذ التعليم االبتدائي " ولدراسة موضوع حبثنا ىذا، اعتمدان خطة حبث

والنظرايت ، تشمل جانُت أساسيُت: أوؽبما اعبانب النظري الذي يشمل اآلراء واؼبفاىيم االجتماعيةكأغلب البحوث 
، اليت تندرج عنها، مث أسباب اختيار اؼبوضوع، حيث ظم الفصل األوؿ: ربديد مشكلة البحث، التساؤالت اؼبفسرة لذلك

وأنبية الدراسة وأىدافها، وكذا ربديد اؼبفاىيم األساسية اؼبتعلقة دبتغَتات البحث وعرض الدراسات السابقة، اليت تناولت 
 مث عرضنا فرضيات البحث، وأىم الصعوابت اليت اعًتتنا أثناء البحث.رؤى ـبتلفة موضوع النقابة من 

بُت االذباىات النظرية واؼبمارسة اؼبيدانية، تناولنا فيو أىداؼ النقابة وأنواعها أما الفصل الثاين: فيشمل العمل النقايب 
 مث العمل النقايب يف اعبزائر وكذا النظرايت اؼبفسرة للعمل النقايب.

 الثالث: فيشمل بروز تطور التنمية، مث أىداؼ وخصائص التنمية، واألستاذ اؼبتكامل، والتنمية اؼبستدامة.أما الفصل 
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 يـــقــذيــت 

 

  ب
 

للكشف عن صحة الفرضيات اؼبصاغة. فقد تطرقنا فيو إذل الرابع والذي تضمن ويف اعبانب اؼبيداين، الذي يعترب ـبرب 
 وؾباالت الدراسة.منهجية الدراسة من منهج وأدوات وصبع البياانت مث العينة 

          أما الفصل اػبامس فشمل ربليل وتفسَت البياانت ونتائج الفرضيات.
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 ةـــــــــــــــــــيــــــــالـــــــكــــاالش

الطبقة العمالية بعد قياـ الثورة الصناعية يف أورواب. يف النصف الثاين من القرف ارتبط ظهور النقاابت بنشأة وتطور 
، ؼبا عانت الطبقة العاملة ظروفا صعبة، نظرا لتسلط أصحاب العمل يف اؼبؤسسات الصناعية. وىو ما أنتج صراعا 19

ة اؼبضطهدة، أو استغالؿ سيسعى كل طرؼ من خاللو لتحقيق مبتغاه سواء تعلق االخَت ابكتساب حقوقو وىي الطبق
 ىذه الطبقة وربقيق فائض القيمة لدى أصحاب العمل، واليت ال سيما انضلوا من أجل ربقيقها.

إف ىذا الصراع أدى إذل بروز اربادات و تكتالت عمالية، وتشكيل قوى موحدة تنشد ربقيق اؼبزيد من اغبقوؽ 
 والعدالة من خالؿ مواجهة أرابب العمل.

النضاؿ اؼبستمر إذل إقرار اغبق النقايب خالؿ القرف، لينتشر يف معظم دوؿ العادل، دبا فيها الدوؿ قد توصل ىذا و 
النامية، حيث تكرس ذلك يف ميثاؽ األمم اؼبتحدة، ربت ابب اغبقوؽ واغبرايت، وأظبوىا اغبق النقايب. الذي أخذ قسطا 

 .ط اكتساب صفة العامل لضماف اغبق النقايبواسعا من االىتماـ. وأضفي عليو اغبماية والًتقية، وعليو يشًت 

أما يف اعبزائر فقد أتخر ظهور اغبركة العمالية، نتيجة ألسباب اترىبية وسياسية، عرفتها اعبزائر، اذ أف أغلب العماؿ 
عيشوف ىم منحدروف من أصوؿ ريفية ينعدـ فيها الوعي العمارل، وبكن فيما بعد أدرؾ العماؿ األوضاع اؼبزرية اليت كانوا ي
فيها، فانظموا إذل النقاابت الفرنسية، ولكن سرعاف ما انفصلوا عنها، وازداد الوعي العمارل أكثر من بروز الوعي 

السياسي، إذل جانب اندالع الثورة التحريرية الكربى. ومن ىنا توحدت قوى الطبقة العاملة، يف أوؿ نقابة جزائرية وىي 
الذي ظهر قبل االستقالؿ. حيث كاف لو، ابإلضافة إذل مطالبو العمالية  UGTAاالحتاد العام للعمال اجلزائريني 

 مطالب ثورية، أين أسهم يف دعم الثورة التحريرية.

بعد االستقالؿ اخذ العمل النقايب منحى جديد يف بناء اعبزائر اعبديدة، حيث ساعدة حكومة اغبزب الواحد يف 
الوطنية. ىذه األخَتة اليت كانت تعاين من اوضاع مزرية تركها االستعمار ذبنيد وتعبئة العماؿ من أجل تسيَت اؼبنشآت 

الفرنسي، حيث عمل على تغطية اؼبناصب الشاغرة بعد خروج اؼبستعمر، ابلًتكيز على تكوين العماؿ وادماجهم يف 
 اؼبؤسسات.

طاع الًتبية إذل أف ظهرت أوذل لبنات لقد كاف االرباد العاـ للعماؿ اعبزائريُت، يضم صبيع القطاعات العمالية دبا فيها ق
يف قطاع الًتبية، تبعا لتعددية السياسية والنقابية اليت   UNPEFالنقاابت اؼبستقلة يف قطاع الًتبية سبثلت يف نقابة 

 .1989تبنتها اعبزائر دبوجب الدستور 
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ؽ دبا وبفظ كرامة االستاذ، ووبقق هتدؼ ىذه النقاابت على غرار ابقي العادل إذل ربقيق اؼبزيد من االمتيازات واغبقو 
تنميتو، يف ىذا االطار عرؼ قطاع الًتبية ابعبزائر العديد من اغبركات االحتجاجية لألساتذة دبختلف االطوار دبا فيها 

 وربسُت اؼبناخ اؼبعيشي لألستاذ. األجورالطور االبتدائي. ومن أىم مطالبها رفع 

و  االجتماعيةىذه النقاابت يف تنمية االستاذ يف العديد من النواحي يف ىذا االطار نصت دراستنا للبحث عن دور 
 عن التساؤؿ واالشكاؿ التارل: اإلجابة، حيث رباوؿ دراستنا الثقافيةو  االقتصادية

 الـــــــتــــــــــعـــــــلـــــيــــم االبـــتــــــدائــــــي؟ىـــــل لــــلــــــنـــــقــــــــابــــــــــة دور يف تــــنـــمــيـــــــة أســـــتــــــــاذ 

 ويندرج ضمنو التساؤالت الفرعية التالية:

  اقتصاداي؟ النقابة على تنمية أستاذ التعليم االبتدائي تساىمىل 
  النقابة على تنمية أستاذ التعليم االبتدائي اجتماعيا؟ تساىمىل 
  النقابة على تنمية أستاذ التعليم االبتدائي ثقافيا وترفيهيا؟    تساىمىل 

 ة:ـــــــــــــدراســــــــــات الـــــــــيـــرضــف

اف الفرض اساسي يف البحث العلمي، فال يبكننا التقدـ يف البحث مادل نبدأ بتفسَت  افًتاضي يبثل اغبل ؼبشكلة 
 الدراسة.البحث العلمي اليت من أجلها أجرية 

على االشكالية اليت ااثرهتا  اإلجابةفالفروض العلمية خطوة ىامة يف كل حبث اجتماعي، دائما سبكن الباحث من 
 الدراسة، ابستخداـ ادوات ومناىج للتأكد من صحتها .

    1وتعرؼ الفرضية على *أهنا صورة دقيقة اؼبشكلة تغطي أبعادىا من كافة اعبوانب*

مل كامل للمشكلة وىي احتماالت مبدئية تقود الباحث حبل مشكلة البحث، وسبثل االداة فالفرضية ىي تفسَت شا
 االيت ينزؿ هبا الباحث للميداف، قصد الكشف عن صحتها وتكوف معربة عن ىدؼ البحث.

 وتنقسم الفرضيات اذل فرضية عامة وأخرى جزئية تتفرع عنها وال زبرج عن نطاقها وال تعاكسها يف اؼبعٌت.

                                                           
 .  115، ص1999، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، أسس اؼبنهجية يف العلـو االجتماعيةليو وآخروف، دفضيل   1
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 " دور النقاابت يف تنمية أستاذ التعليم االبتدائي": ػػػػػػػػػػارل موضوعنا اؼبوسـو بو ابلت

 مت ربديد فرضياهتا كالتارل:

 أتثر النقاابت على تنمية أستاذ التعليم االبتدائي ة:ــــــــامـــــــعـــة الـــيــرضـــــــالف

 الفرضيات اجلزئية:

 االقتصادي.النقابة سلبا على استاذ التعليم االبتدائي يف اجملاؿ  تساىم 
 تساىم النقابة سلبا يف تنمية استاذ التعليم االبتدائي ثقافيا وترفيهيا 
 تنمية استاذ التعليم االبتدائي اجتماعيا  يفالنقابة  تساىم 

  :أمهية الدراسة

  ألستاذ التعليم االبتدائي، يكتسي أنبية ابلغة تتمثل يف:   والثقافية االجتماعيةو  االقتصاديةإف دراسة موضوع التنمية 

 أتثَت تنمية أستاذ التعليم االبتدائي على مردوده وعطاءه. -

 أجياؿ اؼبستقبل. التالميذ،عطاء أستاذ التعليم االبتدائي ينعكس على مردود  -

 االىتماـ بتنمية أستاذ التعليم االبتدائي هبعل منو مبدعا ومطورا، خاصة وأنو يتعامل مع أىم فئة اجتماعية.   -

 ابلسلب أو االهباب. سواءمردود التعليم االبتدائي ينعكس على صبيع ابقي اؼبراحل األخرى  -

 اعطاء مكانة اجتماعية ألستاذ التعليم االبتدائي. -

 البتدائي يعٍت استقرار اؼبدرسة اعبزائرية.استقرار أستاذ التعليم ا -

 أسباب اختيار ادلوضوع:

وقد تكوف  ىبضع اختيار اي موضوع حبث إذل عدة اعتبارات قد تكوف ذاتية، ترتبط ابختصاص الباحث وميولو.
أستاذ ادلدرسة "النقابة ودورىا يف تنمية الوعي لدى العتبارات موضوعية ترتبط أبنبية البحث وعليو فإف اختيار موضوع 

 يعود لألسباب التالية: االبتدائية"
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 " علم اجتماع تنظيم وعمل". كوف اؼبوضوع يدخل يف إطار زبصصنا -

 قلة الدراسات العلمية اليت تناولت موضوع النقابة يف اؼبؤسسات الًتبوية. -

 الًتبية.رغبة شخصية يف دراسة ىذا اؼبوضوع، والتعرؼ على حقائق العمل النقايب يف قطاع  -

 انتمائنا لقطاع الًتبية، ورغبتنا يف الكشف عن خبااي ىذا اؼبوضوع والوصوؿ القًتاح بعض اغبلوؿ اؼبمكنة. -

 أىداف الدراسة:  

ال ىبلو أي حبث علمي من اىداؼ سامية، يسعى إذل ربققها من خالؿ الكشف عن حقائق ترتبط ابالنشغاالت 
 ومن أىم أىداؼ دراستنا: تصور حوؿ واقع الظاىرة اؼبدروسةاجملتمع، وكذا أىداؼ علمية تساىم يف وضع 

 .الوقوؼ على واقع النقابة يف قطاع الًتبية 
 .الكشف عن مدى توافق العالقة بُت النقابة ومطالب األساتذة 
 .(الكشف عن الدور الذي تلعبو أتثَت النقابة يف تنمية األستاذ ) فكراي، بيداغوجيا، اقتصاداي، اجتماعيا .....اخل 
 .التدريب على قواعد ومنهجية البحث العلمي نظراي وميدانيا 
 .اثراء اؼبكتبة العلمية بدراسات سابقة لدراسات الحقة      

 حتديد ادلفاىيم: 
، الف العديد من اؼبفاىيم تتشعب يف االجتماعييعترب ربديد مفاىيم الدراسة من اؼبسائل اؽبامة، والضرورية يف البحث 

لذا فإف ربديد اؼبفاىيم يزيل اللبس والغموض الذي يعًتيها، وعلى ىذا االساس، كاف من ضروري  معانيها ودالالهتا،
 ربديد مفاىيم دراستنا واؼبتمثلة كما يلي:

 مفهوم النقابة:
 لغة:

يشَت جرباف مسعود يف معجمو الرائد بكوف مصدر النقابة ىو نقب ويعٍت " ذبمع العماؿ، وأصحاب اؼبهنة الواحدة 
 . 1يف ىيئات منظمة للدفاع عن حقوقهم ومصاغبهم اؼبشًتكة" أو غَتىم

                                                           

  1 جرباف مسعود، الرائد – معجم لغوي عصري- دار العلم للماليُت، بَتوت، لبناف، 1969، ص 162.



 اإلطـــاس انـــًــفــاهــيــًــي نـهــذساســـت                                                                  م األولــصـفــان 

7 
 

 ." ويعٍت الشخص الذي يتم اختباره لتمثيل ؾبموعة أو مدينة"Syndicateيقابل ىذا اؼبصطلح ابللغة الفرنسية 

 :أما اصطالحا

 فقد لقي اؼبفهـو اختالفات كثَتة بسبب األطر اؼبرجعية و االيديولوجية، وسيتم عرض أنبها: 

أبف "النقابة عن صبعيات مشكلة من  initiation a  la vie socialيف كتابو  jean negreيعرؼ جوف انقر 
   1قبل أشخاص يبارسوف أعماؿ ومهن متشاهبة، أو تتكامل، وذلك بغرض الدفاع عن مصاغبهم اؼبادية و اؼبعنوية"

و أكثر أنشئت أساسا من أجل الدفاع عن وقد عرفها جوف كوؿ:" أبهنا تتكوف من العماؿ الذين تضمنهم مهنة، أ
 . 2شروط العمل وربسُت معيشتهم"

عرفها أضبد زكي بدوي بقولو:" إهنا تنظيم اختياري دائم للعماؿ يتوذل رعاية مصاؽبم، والدفاع عن شروط العمل، 
 . 3وربسُت معيشتهم"

وتستخدـ اؼبنظمة النقابية يف سبيل القياـ دبهامها بعض األساليب ذات طابع تنازعي: مثل االضراب وأخرى ذات 
  4.واالقتصادي واالجتماعيطابع تعاوين يؤدي إذل مشاركتها يف رسم السياسة الوطنية على الصعيد اؼبهٍت، 

، تناضل االقتصاديظمة للدفاع واؽبجـو " أف النقابة من  Alain Tourainآالن توران  ولعل ما حدى إليو 
   5أصحاب العمل." أوتوقراطيةمن أجل أجر أحسن ومن أجل التوظيف، وضد 

 والنقابة تتأثر خبصوصيات اجملتمع الذي تنتمي إليو ثقافيا واترىبيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاداي ويف كل اجملاالت.

 االقتصاديحيث قبد النقابة يف اعبزائر قد أتثرت خبصوصيات اجملتمع اعبزائري، إذ ربولت وظيفتها تبعا لتحوؿ النظاـ 
ـ عّرؼ اؼبيثاؽ الوطٍت اعبزائري النقابة على أهّنا: "تنظيم يقـو بتنظيم العماؿ، وىي 1976والسياسي للمجتمع. ففي سنة 

    6ر دولة مشًتكة."جزء ال يتجزأ من السلطة القائمة يف إطا

                                                           
1
 Jean meager, precise de législation et du travail et d’instruction, civique publication ROG, ânes 1960, p65 

 .07، الدار القومية للطباعة والنشر، بَتوت، بدوف اتريخ، ص-ترصبة السيد حسُت دمحم – اغبركة النقابيةجوف كوؿ،  2
 .297، ص 1983، دار النهضة، بَتوت، العربيةعالقات العمل يف الدوؿ أضبد زكي بدوي،  3
 . 05، ص 1993، دار النصر للتوزيع والنشر، فرع جامعة القاىرة، القاىرة، القانوف النقايبدمحم أضبد اظباعيل،   4

5
 Alain Tourain, Socialrgie de l`action, édition dy seuil, Paris, 1965, p346.   

 .69، الديواف الوطٍت للنشر واالشهار، رغاية، اعبزائر، ص 1976، اعبزائريةاؼبيثاؽ الوطٍت للجمهورية   6
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أما اؼبؤسبر التاسع لالرباد العاـ للعماؿ اعبزائريُت، فقد عرؼ النقابة على أهنا" منظمة عملية مطلبية حرة ومستقلة عن 
 . 1اي وصاية حزبية، وادارية، وعن أرابب العمل، وتظم الذين يتقاضوف أجرا من حاصل عملهم يدوي أو فكري"

 :ىي جرائيا مفاده أف النقابة يف قطاع التعليم االبتدائيإمفهوما من خالؿ ىذه التعارؼ نستخلص 

 .تنظيم مستقل يتكوف من أساتذة التعليم االبتدائي 
  تنظيما رظبيا يعتمد على مبدأ االرادة واغبرية. األساتذةيشكل ىؤالء 
 .تتحدد مهمة ىذا التنظيم يف الدفاع عن حقوؽ االساتذة ومصاغبهم 
   .تستخدـ مصاحل عدة للحفاظ على مصاحل االساتذة وربقيق ومطالبهم 

 مفهوم العمل النقايب:
 " : jean daneil rinoعند جوف دنياؿ رينو" 

للعماؿ عن طريق  االجتماعية"العمل النقايب يتجسد يف أدوار النقاابت اليت ترمي اذل اغبد من تدىور اغبالة اؼبهنية و 
 .2، وهتيئتو الظروؼ اؼبالئمة للعمل ...اخل"األجوراؼبفاوضات اعبماعية، وترسيخ الديبقراطية الصناعية، رفع 

 ":jean negreعند جوف انقر "

 االجتماعية" صبلة من األدوار واؼبهاـ تقـو هبا النقاابت، تتمثل غالبا يف متابعة القضااي اؼبرتبطة ابغبياة اؼبهنية، و 
    3.." االجتماعي، الضماف األجورللعماؿ، كأوقات العمل، الوقاية، األمن، 

ىو صبلة من األدوار واؼبهاـ تضطلع هبا النقاابت، تتجسد يف اؼبتابعة "وفبا سبق يبكن القوؿ أف العمل النقايب:     
للعماؿ، حىت يتسٌت ؽبا وضع السياسات وتقرير االساليب الناجعة للتهيئة، وتعبئة   االجتماعيةالدائمة للحياة اؼبهنية و 

 "العماؿ من اجل الدفاع عن مصاغبهم.

 

 

                                                           
 .05، ص 1990إ.ع.ع.ج، القانوف األساسي واللوائح اؼبصادؽ عليها من قبل اؼبؤسبر التاسع، ديسمرب  1

2
  Jean daneil Reynand, les syndicats en France, édition du seuil, T1, 1995, p113. 

3
 Jean nagre, op.cit., p65.   
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 مفهوم التنميــــــــــــــــــــــــــة:    

، حيث استخدـ للداللة على عملية االقتصاديف علم  20يف القرف   Developmentلقد برز مفهـو التنمية 
 ؾبموعة من التغَتات اعبذرية يف ؾبتمع معُت. إحداث

على تعريف التنمية أبهنا: "العمليات اليت دبقتضاىا توجو اعبهود لكل  1959وقد اصطلحت ىيئة األمم اؼبتحدة عاـ 
اج يف يف اجملتمعات احمللية ؼبساعدهتا على االندموالثقافية من األىارل واغبكومة بتحسُت األحواؿ االقتصادية واالجتماعية 

  1"حياة األمم، واالسهاـ يف تقدمها أبفضل ما يبكن.

 تعددت اآلراء حوؿ مفهـو التنمية، ويبكن ايرادىا فيما يلي:

 وااليديولوجية". والثقافية، االجتماعيةوالسياسية، و  االقتصادية"عملية معقدة شاملة، تضم جوانب اغبياة 

ة واؼبستمرة اليت يقـو هبا االنساف للتحكم بقدر ما يف مضموف أو العمليات اؼبتتالي االجراءات"الشكل اؼبعقد من 
 واذباه سرعة التغيَت....".

"التنمية ىي نشاط ـبطط يهدؼ إذل احداث تغيَتات يف الفرد واعبماعة والتنظيم، من حيث اؼبعلومات واػبربات، 
      2بكفاءة وانتاجية عالية." ومن انحية االذباىات والسلوؾ. فبا هبعل الفرد واعبماعة صاغبُت لشغل وظائفهم

وىي عملية تطور شامل أو جزئي مستمر، و تتخذ  واالجتماعيىي عنصر اساسي لالستقرار والتطور االنساين 
، والفكرية، وتعترب  االقتصاديةاشكاال ـبتلفة. هتدؼ اذل التطور والستقرار، دبا يتوافق مع احتياجات االنساف وامكانياتو 

 وسيلة االنساف وغايتو.

 3:ومن خالؿ ما سبق من التعاريف نتوصل إذل أف 

 

                                                           
، االقتصاد، مذكرة لنيل شهادة اؼباجيستَت يف -دراسة واقع اؼبشاريع التنمية يف والية بسكرة – سبويل التنمية احمللية يف إطار صندوؽ دعم اعبنوبالسبيت وسيلة،   1

 .   04-03، ص ص 2004غَت منشورة، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 
 .107مرجع سابق، ص   2
، -غَت منشورة  – االقتصاد، مذكرة ماجستَت يف -دراسة واقع اؼبشاريع التنموية يف بسكرة - سبويل التنمية احمللية يف اطار صندوؽ اعبنوبالسبيت وسيلة،   3

 . 03، ص 2004جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 
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 التنمية عملية شاملة، ومستمرة. -

 التنمية ىي عملية تغيَت ونقل للمجتمع عبو أحسن. -

 هتدؼ التنمية إذل تنمية اؼبوارد واالمكانيات الداخلية للمجتمع.  -

 تعريف ادلدرسة:

، اليت أوكل إليها مهمة الًتبية اغبسية والفكرية واألخالقية لألطفاؿ، يف شكل يطابق االجتماعيةيقصد هبا اؼبؤسسة لغة: 
  1متطلبات اؼبكاف والزماف.

. لكي تكمل الدور الذي مارستو األسرة يف تربية االجتماعيىي تلك البنية اؼبؤسساتية اليت أوجدىا التطور اصطالحا: 
 الكربى. االجتماعيةواعداد األفراد، وذلك من أجل تكيفهم مع البيئة 

  2وىي: "ذلك العمل اؼبتكامل بُت الًتبية واكتساب اؼبعارؼ األساسية، قصد هتيئة الفرد واعداده ؼبهاـ كربى."

 التعليم االبتدائي:   

 تدرهبي للمعارؼ اؼبنهجية، ويتوذل ربضَت التلميذ ؼبتابعة دراستو يف طور التعليم اؼبتوسط.ىذا الطور يسمح ابكتساب 

. كما يعٌت  كما يتمثل ىدفو األساسي يف تنمية اؼبعارؼ والكفاءات القاعدية يف ؾباالت القراءة، واغبساب، والعلـو
     3بادئ األخالقية والدينية.اؼببًتبية الطفل على 

 

 

 

 

                                                           

  www. Star times .com/ f.aspia، 2015ماي  16، -تعريف اؼبدرسة  – الشؤوف التعليميةمنتدايت ستاراتيبز،   1 
 .212، دار القصبة للنشر، اعبزائر، دوف سنة طبع، ص إصالح الًتبية يف اعبزائربوبكر بن بوزيد،   2
 .72، ص 1994، اعبزائر، 2، طاؼبرجع يف التشريع اعبزائريعبد الرضباف بن سادل،   3
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 السابقة:الدراسات 

حضي موضوع النقابة ابلدراسة من طرؼ الكثَت من اؼبفكرين نظرا لألنبية اليت اكتسبها ىذا اؼبوضوع، جراء التغَتات 
و حىت السياسي، واؼبكانة اليت أصبحت  واالقتصادي االجتماعياليت أحدثتها ظهور اغبركات العمالية، على الصعيد 

ربتلها النقاابت يف ـبتلف اجملتمعات ، وكذا الدور الذي تلعبو من خالؿ التأثَت على قرارات االدارات والسلطات، ومن 
ىنا توجو العديد من الفكرين إذل دراسة موضوع النقابة، كل حسب توجهو، أي كل دراسة ركزت على زاوية معينة من 

كانت مطابقة للدراسة أو ؼبقاربة ؽبا توفر لنا اػبلفية النظرية اليت ننطلق منها،  قابة، والدراسات السابقة سواءالنموضوع 
 حيث تساعدان على بلورة اؼبفاىيم، وربديد نطاقها.

ة ودبا أان اؼبوضوع الذي كبن بصدد دراستو، والذي يتمحور حوؿ دور النقابة يف تنمية الوعي لدى األستاذ ) اؼبدرس
 ..........اخل.(.األجراالبتدائية( ارأتينا أف نورد بعض الدراسات اليت تناولت بعض متغَتات اؼبوضوع ) 

واليت أجريت  كذلك على اجملتمع اعبزائري، وقد تعمدان يف اختيار ىذه الدراسات، حىت تكوف مرجعية لنا يف دراستنا 
 اؼبتشاهبة (.          للظروؼ) 

 1الناصر جابٍت:دراسة الباحث علد 
تعترب ىذه الدراسة مسانبة يف دراسة سيسيولوجيا النخبة النقابية اعبزائرية، حالة قيادة االرباد العاـ للعماؿ اعبزائريُت 

UGTA  حيث أف ىذه الدراسة ىي ميكرو سيسيولوجيا النقابة ابعتبارىا أجريت على مستوى قيادة االرباد العاـ ،
للعماؿ اعبزائريُت، وازبذ الباحث أعضاء اجمللس الوطٍت كعينة للدراسة، وقد حاولت ىذه الدراسة الوقوؼ على األصوؿ 

 97أف انتماء القيادي النقايب من أصل شعيب، ابعتبار أف ، والعائلية، واؼبهنية للقيادي النقايب، حيث االجتماعية
متزوجوف و ربع العينة ؽبا أكثر من سبعة أطفاؿ كما أف القيادي النقايب يفضل زوجة ال تعمل، أما من حيث األصوؿ 

من  43اؼبهنية  فأنبتت الدراسة سيطرة القطا ع العاـ على حساب القطاع اػباص يف انتاج القيادة النقابية حيث أف 
و ىي تقارب فئة   La Maitriseمن فئة التأىيل.  25االطارات النقابية واعبزائرية ىي اطارات مسَتة مسبقا و 

 .%7اؼبوظفُت يف حُت أضعف فئة مدت النقابة ابلقيادات ىي فئة العماؿ بنسبة 
لقيم اليت يدافع عنها، وقد برز كما أف ىده الدراسة أجريت حوؿ نقطة اثنية سبثلت يف معرفة آراء القيادي النقايب، وا

من القادة النقابيُت ؽبم أكثر من عشر سنوات بقاء ضمن  57وجود بَتوقراطية نقابية ؿبًتفة للعمل النقايب، حيث أف 

                                                           
1
 .521، ص 5991دار الحكمة للطباعة والنشر، الجزائر،  –دراسة سٌسٌولوجٌا لإلضرابات العمالٌة  –عبد الناصر جابنً، الجزائر تتحرك   
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اجمللس الوطٍت، أما فيما ىبص رأي النقايب حوؿ النقابة فنسبة كبَتة من اؼببحوثُت  يفضلوف فًتة اغبكم لرئيس الراحل 
-1979( وأسوء فًتة ابلنسبة ؽبم ىي فًتة حكم الرئيس الشاذرل بن جديد ) 1978 – 1965ن ) ىواري بومدي

 ( فال يوجد اصباع حوؽبا من قبل النقابيُت.1965-1962(، أما فًتة حكم بن بلة )1992
 وقد أاثرة ىذه الدراسة تساؤالت حوؿ امكانية حدوث فطيعة مع أساليب العمل النقايب يف ظل اغبزب الواحد،
 وامكانية ازباذ مواقف جديدة تساير التطورات اغباصلة يف اجملتمع اعبزائري، ومن أىم االنشغاالت اليت أثَتت ىي:

 غياب اؼبرأة عن القيادة النقابية.
 بروز مشروع قيادي نقايب ال يزاؿ يف تطور.

 غياب الديبقراطية كممارسة داخل اؽبياكل النقابية واجملتمع.
متناقضة سبيزىا فئة ذات طابع ديٍت وحركة  والثقافيةوالسياسية  االجتماعيةُت دافعتُت للقيم وجود حركتُت اجتماعيت

                             .االقتصاديمازالت ؿبصورة يف مطالب يغلب عليها الطابع اؼبادي 
 االنتقادات اؼبوجهة ؽبذه الدراسة:

النقابيُت، ليست حتمية، والدليل على ذلك تغَت اجملتمع يف خضم ىاتو ما يعاب عليها اهنا ركزت على قيم يف القادة 
 السنوات ما جعل منها ال أساس ؽبا من الصحة، فمثال: كوف القيادي ال يرغب يف زوجة عاملة وكثرة األوالد ....اخل.

 رأة إذل العمل وبقوة.فاجملتمع اصبح مناصفة مع اؼبرأة يف صبيع اجملاالت، والوعي بتنظيم النسل، خاصة بعد خروج اؼب

، بل زبطتها وذباوزهتا اذل حىت االقتصاديةكما أف النقاابت دل تعد النقاابت اؼبصلبة اؼبركزة على اؼبطالب اؼبادية و 
 .االجتماعيةاؼبطالب النفسية و 

 .ابختصار دل تقدـ الدراسة رؤية مستقبلية على مستوى السنوات القادمة

 النقابة يف تنمية األستاذ من ىذه الدراسة يف النقاط التالية:وقد استفادت دراستنا ؼبوضوع دور 

 سبثل احملرؾ األساسي لعجلة الدفاع عن اؼبصاحل. ألهنااالىتماـ بقيادي النقابة لقطاع الًتبية، 
السعي للكشف عن أسباب غياب اؼبرأة يف قيادي النقابة. وؿباولة ترغيبها يف ذلك، ؼبا للمرأة من أنبية يف ربقيق 

 اؼبصاحل من جهة، ولكوف اؼبرأة سبثل نسبة كبَتة يف قطاع الًتبية من جهة أخرى. 
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 1:األجورم" بعنواف السياسة النقابية ذباه يدراسة الباحث " بومقرة نع
. ىدفت الدراسة إذل ؿباولة الكشف 2002أجريت الدراسة اؼبيدانية دبؤسسة " الفاسيد " اسبات بعنابة وذلك سنة 

 .األجورعن الكيفية اليت تتبعها النقابة )نقابة الفاسيد( اذباه مشكلة 

   2نقابيا يبثلوف عماؿ اؼبؤسسة. 40مشلت الدراسة كل أعضاء النقابة ، واؼبقد عددىم 

للعامل، ومن انحية أخرى  االجتماعيركز الباحث يف دراستو على ما لألجر من عالقة ابلرفع من مستوى اؼبادي و 
 فهو يؤدي إذل الشعور ابلرضا، والرغبة  يف العمل.

وؼبا لو من أتثَت على سلوؾ العامل داخل وخارج اؼبصنع، هبذا فقد وضع الباحث عدة تساؤالت يسعى لإلجابة عنها 
 ؿ حبثو وتتمثل يف:من خال

 ابلنسبة للنقايب؟ األجرماذا يبثل  -

 ضمن اؼبطالب العمالية؟  األجرما اؼبكانة اليت وبتلها  -

 كيف تتعامل النقابة مع ىذا اؼبطلب؟ -

 ما الوسائل اؼبعتمدة يف اؼبطالبة بو؟  -

 ؟األجورما مدى فعالية السياسة النقابية اذباه مطلب  -

 رضية مفادىا :ولإلجابة على ىذه التساؤالت صاغ ف

 " األجور" للنقابة اسًتاتيجية واضحة ذباه مطلب 

والختبار فرضية البحث اختار الباحث اؼبنهج الوصفي  حيث يبكنو من تشخيص السياسة اليت تنتهجها النقابة ذباه 
عبمع اؼبعلومات ، وكانت أداة اؼبنهج الرئيسية األجور، وابلتارل يقف على ـبتلف اؼبعوقات، اليت ربد من سياسة األجور

 واؼبعطيات من ميداف البحث.

 عند ربليل بياانت االستمارة، وتفسَتىا ظهرت النتائج اآلتية:
                                                           

1
االجتماعية  جامعة تنظيم و عمل، كلية العلـو االنسانية و  االجتماع، رسالة مقدمة لنيل شهادة اؼباجيستَت، قسم علم األجورالسياسة النقابية اذباه بومقرة نعيم،   

 .53، ص  2002عنابة،
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 حياة العامل وأسرتو. األجريبثل 
 اؼبكانة األوذل يف مطالب العماؿ والنقابة. األجروبتل 

والوسائط، واذا فشلت ىذه  وربسينها بواسطة التدخالت واؼبفاوضات األجوربرفع  اؼبطالبةتتعامل النقابة مع 
 تلجأ إذل االحتجاجات، ومنها إذل االضراابت اليت تنتهي إذل مفاوضات مع االدارة. االجراءات

تكشف الدراسة عن عامل ىاـ يف حياة العاملُت و ميكانزمي ىاـ لدفاع النقابة ابلتحرؾ وبذؿ جهد أكثر من أجل 
ؼبظاىر السلبية يف العمل، وؽباذا فكلما كانت سياسة النقابة واضحة خلق الرضا، واالستقرار يف العمل، والقضاء على ا

 وفعالة يف ىذا اؼبنحى، فإهنا بال شك تكوف انجحة يف حل مشكالت كثَتة يف ؾباؿ العمل.

 وتفيدان نتائج ىذه الدراسة يف:

 التعامل مع البحث من الناحية اؼبنهجية.
االسًتاتيجية. ووسائل ربقيق اؼبطالب، وىذا يضفي نوعا ما  كوهنا تكشف عن جانب ىاـ من عمل النقابة أال وىو

 على مقارنة النتائج اليت سنتوصل اليها إبذف هللا يف ىذا البحث.
 .ابألجورلألستاذ خاصة ما ارتبط  االقتصاديتوافقت ىذه الدراسة مع دراستنا مع دراستنا فيما تعلق بتنمية اعبانب 

 1. األجورووسائل، قصد الوصوؿ إذل ربقيق الزايدة يف  اسًتاتيجياتوما اعتمدتو النقابة من 

 دراسة الباحث روسلي دمحم: 
ىذه الدراسة بعنواف " االعالـ يف التنظيم النقايب، القواعد التنظيمية والضغوط اػبارجية "، وىي أطروحة لنيل شهادة 

من خالؿ ىذه الدراسة على صبلة من  اإلجابةـ. أين حاوؿ  1988جبامعة اعبزائر سنة  االجتماعاؼباجستَت يف علم 
 األسئلة ىي: 

  ؟ما نوع اؼبعلومات اؼبعموؿ هبا يف ىذا التنظيم
 من أين أتيت ىذه اؼبعلومات؟

 كيف تسيَت؟
 من يتحكم هبذه اؼبعلومات؟

 وقد اعتمد الباحث يف دراستو على ثالث فرضيات ىي:
                                                           

1
 .15المرجع السابق، ص   



 اإلطـــاس انـــًــفــاهــيــًــي نـهــذساســـت                                                                  م األولــصـفــان 

15 
 

 ابة سلطاف.وجود تدرج فوقي، ونقل تصاعدي. أدى إذل حصر اؼبعلومات دبث
كواسطة بُت االرباد الوالئي واالرباد البلدي، جعلو ينفرد ابمتياز توزيع اؼبعلومات   اإلقليميمكانة وجود االرباد 

 1ابلطريقة اؼبرغوب فيها وابلتارل أصبح " ذو سلطات " .
احث يف اختياره لعينة التنظيم النقايب يعترب حلقة وصل بُت اغباكمُت واحملكومُت إلبالغ اؼبعلومات، وقد اعتمد الب

 حبثو على صنفُت من العينات:
العينة الغَت قصدية: وذلك ابختيار كل الوحدات، حيث يتم صبع ىذه الوحدات، يف كتل مث يتم بعد ذلك االختيار 

 اؼبنظم للكتل، وىذا طبقا لنظاـ التشابو يف حجم الكتل.

وىي الفرع النقايب بدا اختيار العينة من كل كتلة من  العينة االستداللية: حيث بعد اختيار الكتل الصاغبة للبحث،
 الكتل اؼبذكورة وىذا حسب معطيات موضوعية.

وىذا ما أدى ابلباحث إذل اتباع طريقة االختيار اؼبتعدد الدرجات حيث قسم ؾبموع العينة إذل وحدات أولية، مث أعاد 
آخر، حىت وصل إذل الوحدات اؼبعنية ابألمر، مث  تقسيمها إذل وحدات أصغر، وبدورىا زبضع ىذه األخَتة إذل تقسيم

 ربصل على عينات سبثيلية للواقع مع تقليل التشتت.

وقد اعتمد الباحث يف دراستو على أسلوب اؼبقابلة اؼبنظمة أو االستجواب اؼبنظم. ألف اؼبوضوع مبٍت على اؼبراقبة ) 
 ق منها (.مراقبة بعض األفعاؿ والتغَتات والتحقق من االفًتاضات اؼبنطل

كما استعمل االستمارة يف صبع اؼبعلومات حوؿ اؼببحوثُت، وقد حاوؿ الباحث من خالؿ دراستو ىذه التعرض 
لالتصاالت، وسَت اؼبعلومات داخل التنظيم النقايب. وذلك من خالؿ إظهاره لنوع اؼبعلومات اؼبتبادلة، وكيفية االحتفاظ 

 هبا والقواعد التنظيمية اليت ربدد سَتىا.

وصل الباحث يف هناية دراستو إذل نتيجة مفادىا أف االعالـ أصبح ينظر إليو كسلطة يف يد الذي وبصل عليو، ت
وابلتارل ينتج عنو آاثر سلبية على اعبهاز الذي يديره، وقد توصل إذل أف التنظيم النقايب رغم أف لو قواعده )شبكة رظبية(. 

 تقـو بقرار االختيار. وفرض رقابتها عليو، فاإلعالـ أصبح لعبة يتداوؽبا إال أف ىذا التنظيم مرتبط بوزارة االعالـ اليت
الالعبوف حيث أف كل طرؼ يريد اغبصوؿ على اؼبعلومات، واغبفاظ عليها، ىذا ما جعل وجود سَت خطي بدوف انقطاع 

                                                           
1
 .  15،ص 5911رسالة ماجٌستٌر، معهد غلم االجتماع، جامعة الجزائر، -القواعد التنظٌمٌة والضغوط الخاصة –االعالم فً التنظٌم النقابً روسلً دمحم،   
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جعة ، أي معلومات فهناؾ عدـ االستمرار يف السَت. ضف لكل ىذا انعداـ يف أغلب األحياف واغباالت التغذية الرا
 .   1التنفيذ ال ابداء الرأي

وقد توافقت مع دراستنا يف جانب اإلعالـ يف التنظيم النقايب، حيث نوىت ىذه الدراسة إذل ضرورة وجود اتصاؿ 
وابالغ اؼبعلومات إذل السلطات اؼبعنية. وغالبا ما يكوف ىو السبب يف اخالؿ العالقة أي عدـ التواصل اؼبنظم، والدي 

 ل يف ربقيق اؼبطالب، واسًتجاع اغبقوؽ. وبوؿ دوف وصوؿ اؼبطالب إذل اعبهات اؼبعنية ومنو فش
 صعوابت الدراسة:

 خالؿ مسَتة البحث يف موضوع دراستنا اعًتتنا صعوابت نذكر منها: 
 .االبتدائيحداثة اؼبوضوع الذي يهتم بتنمية أستاذ التعليم  -
 قلة اؼبراجع واؼبصادر اليت هتم الدراسة. -
 دبمثلي النقاابت الًتبوية. االتصاؿصعوبة  -
 ...ابألجورالتحفظ يف اإلدالء ابؼبعلومات اػباصة دبديرية الًتبية، خاصة ما تعلق منها  -

لو عالقة أبي شخص  االتصاؿانىيك عن الظروؼ الصعبة اؼبتعلقة جبائحة كوروان واغبجر الصحي، اليت أدت إذل صعوبة 
  ببحثنا. 
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 :خالصة

  
ىذا الفصل اؼبتعلق دبوضوع الدراسة، أنو يكتسي أنبية ابلغة يف البحث العلمي نظرا لدوره الكبَت يبكن القوؿ أخَتا يف 

 يف توضيح اإلطار النظري ؼبوضوع الدراسة، اؼبتعلق آبليات العمل النقايب يف اؼبؤسسات الًتبوية.

وأىدافو، كما قمنا بصياغة إشكالية وقد حاولنا من خالؿ ىذا الفصل توضيح أسباب اختيار اؼبوضوع مع ذكر أنبيتو 
البحث، وربديد الفرضيات وأىم اؼبفاىيم اؼبرتبطة هبا. واليت مت تعريفها وشرحها، مث انتهى ىذا الفصل بذكر بعض 

 الدراسات السابقة اليت ؽبا عالقة دبوضوع الدراسة، حبيث قمنا بتوضيح بعض جوانبها وأىم النتائج اليت توصلت إليها.
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:             اينػػػػالث لػػػصػػفػػال 

العمل النقايب بُت 
االذباىات النظرية واؼبمارسة 

 اؼبيدانية
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  الثاينالفصل 
العمل النقايب بني االجتاىات النظرية وادلمارسة 

 ادليدانية
 سبهيد      

 أىداؼ النقابة .1
 أنواع النقابة .2
 العمل النقايب يف اعبزائر .3
 النظرايت اؼبفسرة للعمل النقايب .4
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 :دــــــــــــيـــــهـــــدت

 

، وىذا ما جعل العديد االقتصادية، و االجتماعيةأدى ظهور النقاابت إذل احداث العديد من التغَتات يف العالقات 
ىبوضوف يف البحث يف ـبتلف جواين ىذا اؼبوضوع. وحاولوا وضع تفسَت لنشأة  االقتصاديُتو  االجتماعيُتمن اؼبفكرين 

اغبركة النقابية ودورىا يف اجملتمع، فهناؾ من يراىا حركة اصالحية هتدؼ إذل الدفاع عن العماؿ، ورعاية مصاغبهم 
ية تقـو بتوعية الطبقة العمالية، ، ومنهم من يرى أف التنظيمات النقاباالجتماعييف إطار النظاـ  االجتماعيةو  االقتصادية

 وتعم على ربقيق الكفاية يف ؾباؿ االنتاج. أي تتناوؿ النقابة يف إطار الدور الذي تلعبو داخل اؼبؤسسة أو اؼبنظمة.

ح أىم اعبوانب وسنحاوؿ يف ىذه الدراسة ربديد أىم النظرايت اؼبفسرة للممارسة النقابية، وىذا ابإلضافة إذل شر 
اؼبيدانية ؼبمارسة النقابية سواء يف العادل أو اعبزائر.
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 أىداف النقابة:. 1
 أىداف ثورية تفسريية: 1.1

اؼبنخفضة، وطوؿ ساعات العمل. ؿبور اىتماـ  األجورلقد كاف وضع الطبقة العاملة اؼبزري يف القرف اؼباضي، بسبب 
النقاابت اليت كافحت من أجل ربسُت ىذا الوضع، إال أهنا وجهت ابعًتاض شديد من طرؼ أرابب العمل الذين دل 

   1تكن لسلطتهم حدود، وقد كاف ىذا الوضع دبثابة حافز للنقاابت لتعيد النظر وبصفة جذرية يف ىذا النظاـ.

نقاابت اليت ظهرت يف القرف اؼباضي يف فرنسا تقـو على مبدأ ىاـ، وىو رفض النظاـ القائم وؽبذا كانت ىذه ال
والسعي إذل تغيَته، ألهنا ترى أف كل ما يوجد يف اجملتمع من مشاكل وأزمات ىي وليدة النظاـ الرأظبارل القائم، وأف 

ري القضاء عليو، وابلتارل السيطرة على أسلوب التعامل التفاوضي والتحاوري ال هبدي نفعا. لذلك فإنو من الضرو 
 الوسائل االنتاجية، وتشكيل عالقات انتاج، وأساليب جديدة يف إطار ؾبتمع جديد.

وعلى العمـو فإف ىذه النقابة ترفض النظاـ الرأظبارل القائم، وتصارع األسس اليت قاـ عليها، خاصة نظاـ اؼبلكية 
 مناىضة للرأظبالية. ويف ىذا يرتبط نشاطها اؼبطليب ابلسياسي. أيديولوجيةاػباصة. وذلك بناءا على توجهات 

اغبر. جعل ىذه النقاابت تًتاجع شيئا فشيئا عن  االقتصاديوإعادة تصحيح مبدأ النظاـ  االقتصاديلكن التطور 
سقط من ، وبذلك االقتصاديةربقيق أىدافها ابلوسائل الثورية، واذبهت إذل العمل على التدخل اؼبباشر يف السياسة 

، وتراجعت بشكل موازي إذل الدفاع عن مصاحل العماؿ، وحل مشاكلهم يف إطار النظاـ االجتماعيةخطاهبا مشروع الثورة 
 القائم. 

 أىداف نفسية: 2.1

صناعية أو خدماتية سبتاز فيو العالقات بنوع من الصراع بُت العماؿ وأرابب  سواءإف طبيعة النظاـ داخل اؼبؤسسات 
العمل أو االدارة ىذا الذي يؤدي إذل شعور العامل ابإلضراب عن العمل. وعدـ الرضا عن نفسو نتيجة لبعده عن 

 اعبماعات اليت تعطيو احساسا ابلثقة واالستقرار النفسي.

ن خالؿ القضاء على الفردية والقلق وعدـ االنسجاـ. وعليو فإف انضمامو إذل نقابة ىذا ما تسعى النقابة إذل ربقيقو م
تشعره بوجوده وكيانو حبيث يبكنو من خالؽبا التعبَت عن طموحاتو و تطلعاتو والعمل على ربقيقها. وتزيده الشعور ابألماف 

                                                           
1
  Fried Mam G et autre Sociologues, traite de sociologie du travail, 3eme édition, libraires A rmande calin pari, 1972, 

T2, p 264.      
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و كل ما ىبص حياتو العملية، واليت تنعكس والثقة يف النفس، انىيك عن االحساس ابلقوة كونو يشارؾ فر إبداء رأيو كب
 و حىت النفسية. االجتماعيةو  االقتصاديةعلى حياتو 

 :أىداف تنظيمية 3.1

من بُت اؼبقاصد التنظيمية اليت تسعى إليها النقابة دل مشل العماؿ صبيعهم بشكل منظم و معًتؼ بو، حيث ذبند 
اؿ لاللبراط فيها، كما تعمل على توضيح اغبقوؽ ؾبموعة فبن األشخاص على مستوى قطاع العمل عبلب العم

 والواجبات للعماؿ.

" فالنقابة العمالية منذ نشأهتا تنظيم يعمل على انشاء اطار صاحل عبميع العاملُت يف وحدات تنظيمية لتوحيد انتساهبم 
   1ضامن بُت صبوعهم"إذل نظاـ مشًتؾ يكوف ىو اجملاؿ لنضاؽبم و ميداان للتشاور فيما بينهم يناءا على مبدا الت

 أىداف اجتماعية: 4.1

االنساف اجتماعي بطبعو على رأي ابن خلدوف، والعامل انساف يرغب يف العيش والعمل ضمن اعبماعة. والنقابة 
فتكسبو طابعا اجتماعيا معًتؼ بو ضمن اؼبنشآت، فيزيد شعوره  االجتماعيةابعتبارىا منظمة تعمل على اشباع حاجاتو 

 ابالنتماء وثقتو بنفسو تزيد.

لدى العامل و االستجابة ؽبا وذلك من خالؿ تعزيز  االجتماعية" اذف النقابة كتنظيم تعمل على تنمية الدوافع 
 احساسو ابالنتماء.

حبيث كانت الطائفة تعد ؿبل العائلة حيث التآلف  االقتصاديةبقد كاف نظاـ الطوائف اغبرفية قديبا يسيطر على اغبياة 
و االنسجاـ والتضامن بُت أعضائها، أين كاف العامل يشعر ابألماف واالطمئناف ألهنا تعطي صفة اجتماعية مستقرة، 

ويعد زواؿ ىذا النظاـ وظهور النظاـ اؼبصنعي ضعفت تلك الروابط وضعفت معها روح االحساس ابالنتماء، فأصبح كل 
ابإلضافة إذل االستغالؿ البشع من طرؼ أرابب العمل و الصراعات اؼبستمرة معهم  األجرربط العماؿ ابؼبصنع ىو ما ي

 حاؿ دوف تكوين حياة اجتماعية ىادئة.

                                                           
 .  257، ص 2006،  1، مركز الدراسات العربية، بَتوت، ط  ؾبتمع العملمصطفى الفيالرل،   1



 انؼًم اننقابي بين االتداهاث اننظشيت وانًًاسست انًيذانيت                                نــثــانـــي        م اــصـفــان

23 
 

عليو فاف النقابة تعيد للعامل ؾبتمعو و تعطيو احساسا ابلزمالة وتقدـ لو دور اجتماعي يفهمو وذبعل غبياتو معٌت، و 
 .1االخرين يف نسق متكامل من القيمحيث يشارؾ مع 

كما أف التنظيم النقايب يعطي للعامل مكانة اجتماعية عالية حيث يستطيع االتصاؿ ابإلدارة، واؼبسانبة يف  حبث 
 اليت تساىم يف حل مشاكل العمل والعملية االنتاجية بصفة عامة. االقًتاحاتاؼبوضوعات اؼبتعلقة ابؼبؤسسة، وتقدمي 

بة العمالية على التوعية الشاملة للعماؿ ابغبقوؽ والواجبات، دبا ؽبا من ضوابط قانونية وتشريعية، كما تعمل النقا
 وكذلك ابػبطب والبياانت الصادرة من اؼبسؤولُت وكذلك تسخَت الصحافة النقابية.

ربصيل مصاغبهم  إذف فبا سبق نستنتج أنو إذل جانب قياـ النقابة العمالية جبمع العماؿ يف وحدات تنظيمية من أجل
والدفاع عن حقوقهم، تقـو بتوعيتهم بواجباهتم وحقوقهم وكيفية التوصل إليها. ابإلضافة إذل تثقيف مؤطريها وأعضائها من 

 أجل التمثيل اعبيد والفهم العميق لألمور.

 ويبكن حصر أىداؼ النقاابت العمالية فيما يلي:

 ...عائلية.، رعاية صحية، عالوات، منح األجورللعامل من زايدة  االقتصادياؼبطالبة بتحسُت اؼبستوى  -

لدى العامل من خالؿ تعزيز احساسو ابالنتماء ) التضامن، التعاوف، االستقرار،  االجتماعيةتنمية الدوافع  -
.)....  األماف، الثقة، اؼبشاركة مع العماؿ يف نفس اؽبمـو

 صاؿ ابإلدارة العليا، ونقل انشغاالتو.منح العامل مكانة اجتماعية عالية تسمح لو االت -

 مسانبة العامل يف حل مشاكل العمل. -

 وتطلعاتو والشعور ابألماف. طموحاتوبعث شعور لدى العامل بوجوده وكيانو حبيث يبكنو من خاللو التعبَت عن  -

 تنمية الوعي لدى العامل دبعرفة حقوقو وواجباتو. -

 تشاور حوؿ قضااي زبصهم.السماح ابلتجمع بشكل رظبي ومنظم، من أجل ال -
 انواع النقاابت:. 2
 تقسيم النقاابت من حيث تنظيمها: -أ
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وىي تلك اليت تقبل يف عضويتها العماؿ الذين يعملوف يف اؼبراحل اؼبختلفة إلنتاج سلعة معينة، تبدأ  نقاابت رأسية: -1
 .من عماؿ إنتاج مواد اػباـ إذل عماؿ إنتاج السلع اؼبعّدة لالستهالؾ

ىي تلك اليت ال تقبل إال ابلعماؿ الذين يعملوف يف مرحلو واحده فوائده مراحل قريبو من مراحل  النقاابت األفقية: -2
 انتاج سلعو ماء كنقابو عماؿ الغزؿ ، ونقابو عماؿ صناعو اؼبالبس... وغَتىا.

 تقسيم النقاابت من حيث أىدافها: -ب 

 إذل نوعُت رئيسيُت: يبكن تقسيم النقاابت من حيث أىدافها ووظائفها

فهي هتدؼ إذل ربسُت شروط العمل ، ورفع اؼبستوى العمل اؼبعيشي عن طريق  : refermiste نقاابت تقدمية -1
والصحية واالقتصادية اؼبعموؿ هبا، واستبداؽبا أبخرى، زبتلف سباما عنها وىذا النوع من والثقافية تعديل النظم االجتماعية 
ابلدوؿ اليت تؤمن دببادئ الرأظبالية، النقاابت يف ىذه الدوؿ تسعى إذل زايدة نسب العماؿ من النقاابت يوجد أبمريكا، و 

 حيث الدخل القومي، واذل ربسُت شروط العمل.

 االقتصاديةوىي هتدؼ إذل إدخاؿ تعديالت يف قلب النظم السياسية، و   :rivotionaryنقاابت ثورية  -2
اؼبعموؿ هبا فعليا، واستبداؽبا بنظم أخرى، زبتلف سباما عنها وىذا النوع من النقاابت على عكس النوع األوؿ، فهو يسعى 

وهتدؼ إذل ربطيم نظاـ الرأظبالية، والصناعية واؼبلكية اػباصة واؼبنافسة  1إذل تغيَت النظم التقليدية واستبداؽبا بنظم جديدة.
اجملتمع ، فأساس أىدافها اعبماعة والدولة، ليس الفرد، وىذا النوع من النقاابت يوجد يف الدوؿ  اغبرة، واغبقوؽ الفردية يف

 اليت تؤمن ابؼببادئ االشًتاكية، والنقاابت اليت تؤمن ابؼببادئ الشيوعية مثل روسيا.

 تقسيم النقاابت من حيث عضويتها: -جـ 

الذين يعملوف يف شركة واحدة أو لدى صاحب عمل واحد، تقسيم اؼبنشأة: حيث تقتصر العضوية فيها على األفراد 
 ويتميز ىذا النوع دبا يلي: 

 أف اشًتاكات العماؿ اليت تعود عليهم وحدىم دوف غَتىم على شكل خدمات ـبتلفة. -

 أف ىذا النوع والنشاط النقابة يقتصر على عماؿ الشركة وحدىم، فبا هبعل أعضائها يستفيدوف من كل جهودىا. -
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ؾبلس إدارهتا من بُت العماؿ الذين يعملوف ابلشركة ال يعملوف ابلشركة اؼبعينة، وىذا ما يتيح ؽبم فرصو أف أعضاء  -
 اكرب لتلمس اؼبشاكل اليت يواجهها العماؿ ، واخًتاع حلوؿ اؼبناسبة.

ئ معينة، أف ىذا النوع من النقاابت يزيد من تعاوف يف الشركة الواحدة ومن سبسكهم أبىداؼ، ومبادئ معينو، ومباد -
 نضع لتماثل الظروؼ ومطالبهم ببيئتهم، ولكن يعاب على ىذه النقابة أهنا: 

قليلة العدد، وىذا ما يؤدي العدد إذل ضعفها من الناحية اؼبالية ، فغالبا ما تكوف إيرادات ىذا النوع من النقاابت  -
 قليلة.

ريقو غَت مباشرة إذل نواحي معينو، عن تدخل أصحاب رأس اؼباؿ اؼبستمر يف نشاط يف نشاطها وتوجيو العماؿ بط -
طريق الدعاية النتخاب أفراد معينُت يسهل التفاىم معهم يف عضوية ؾبلس اإلدارة بطرؽ إدارية ـبتلفة كالتخطي يف 
الًتقية أو العالوة...اخل. ويف كل اغباالت تكوف حرية العماؿ يف انتخاب من يبثلهم غَت كاملة وحرية أعضاء ؾبلس 

 1ازباذ قراراهتم غَت مضمونة.اإلدارة يف 

 :ةالنقاابت الصناعية او اجملالس الصناعي

تتميز النقاابت اؼبهنية ابستعدادىا لقبوؿ العماؿ الذين يعملوف يف صناعة واحدة يف عضويتها بغض النظر عن 
مثاؿ ذلك، تضم نقابة  نوعيتها، عن نوع األعماؿ أو اؼبهن اليت يزاولوهنا فعال ، وعن درجة كفايتهم ومهارهتم اإلنتاجية

عماؿ السيارات أبمريكا صبيع العماؿ الذين يشتغلوف يف صناعة السيارات، سواء كاف ميكانيكيُت أو كهرابئيُت أو عماؿ 
 يقوموف أبعماؿ الكتابية البسيطة من اؼبهارة، ولكنها على أيو حاؿ ال تتقيد بعماؿ صناعة واحدة.

 تقسيم النقاابت من حيث موقعها: -د 
 كن تقسيم النقاابت من حيث موقعها اعبغرايف إذل:ويب 

إف الوحدة الرئيسية يف التكوين النقايب اغبارل ىو أف تتكوف من عضوية العماؿ الذين يشتغلوف يف  النقاابت احمللية:  -1
مهنة معينة أو شركة معينة أو عدة شركات توجد يف إقليم واحد، وىي بطبيعتها تعترب صغَته اغبجم من حيث عدد 

اقليم جغرايف واحد، واليت توجد يف أقاليم أعضائها، ورأس اؼباؿ ، وعلى ىذا السبب بدأت النقاابت اليت توجد داخل 
ومناطق ـبتلفة إذل بعضها، وتكوين نقابة عمالية، وقد أثبتت التجربة أف االذباىات اؼبهنية كاف ؽبا أثر أعمق من أثر 

 دبعظم الدوؿ، وتتميز النقاابت احمللية دبا يلي: يف اغبركة العمالية.االقليمية االربادات 
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العاملة يف إقليم معُت، فقادهتا يعيشوف مع العماؿ أنفسهم أصحاب اؼبشكلة، فبا هبعلهم يلموف معرفو مشاكل الطبقة  -
 بطبيعة مشاكلهم وظروفها، وأسباهبا، وأنسب اغبلوؿ ؽبا.

زبصيص النقاابت احمللية ابلنظر يف مشاكل العماؿ احمللية، وؿباولة القضاء عليها، ولكن يعاب عليها عدـ قيامها  -
  .ة ألعضائها الضعاؼ دبركزىا اؼبارلخبدمات كبَت 

 نقاابت اؼبهنة:   -2
حيث تشمل العضوية هبا صبيع العماؿ الذين يشتغلوف يف حرفة واحدة أو يعملوف يف عدد من اؼبهن اؼبًتابطة، ويتميز  

 ىذا النوع من النقاابت دبا يلي:
دة سبثلهم هبعلهم يف مركز أقوى للمطالبة حبقوقهم، أف تركز على األفراد الذين يعملوف مهنة واحدة كعينة يف نقابة واح -

 ومواجهة مطامع أصحاب رأس اؼباؿ فيهم.
أف العضوية هبا ال تقتصر على عماؿ اؼبنشأة الواحدة، بل أصحاب اؼبهنة الواحدة، بغض النظر عن الشركات اليت  -

 عماؿ التدخل يف شؤوهنم.يعملوف هبا، وىذا يضفي قوة أكرب على النقاابت، حبيث ال يستطيع أصحاب األ
 تعمل ىذه النقاابت على رفع مستوى اؼبهنة فبا يساعد على تقدـ الصناعة وزايدة اإلنتاج. -
يتميز ىذا النوع من زايدة عدد األعضاء فيو، وابرتفاع إراداهتا وقوة إدارهتا، فبا يساعد على ربقيق أغراض وأىداؼ  -

 النقابة.
ن سبويل إضراابت العماؿ طويلة اؼبدى مثال يبكن لنقابة عماؿ اغبديد والصلب أبمريكا لديها قوة مالية، فبا يبكنها م -

 ، ولكن يؤاخذ عليها:1958سبويل أعضائها وعددىم حوارل مليوف عامل إبعاانت مالية خالؿ إضراابهتم عاـ 
 فتنحدر يف إطار وتيار السياسة اتركة األغراض اليت وجدت من أجلها. معينة،تتأثر ابذباه أحزاب سياسية  -
كما أف ازدايد قوهتا عن حد معُت قد هبعلها يف مركز مسيطر فتملي طلباهتا على أصحاب األعماؿ دوف أف تُراعي   -

  1الظروؼ الصناعية أو اؼبنافسة اليت تواجهها.
 أنواع النقاابت يف اجلزائر: 

 النقاابت يف اعبزائر فيمكن تقسيمو على النحو التارل:أما انواع 
إّف النقاابت ىي أحد أىم مؤسسات اجملتمع اؼبدين، إذ ربتل أنبيو ابلغة على صبيع اؼبستوايت، وبذلك قبد أف ىناؾ  

 نوعُت من النقاابت: نقاابت حكومية، نقاابت مستقلة.
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 النقاابت ادلوالية للنظام القائم: -أ 
اؼبمثل الوحيد ؽبذا النوع من  UGTA منظمة نقابية مطلبية تسعى للّدفاع عن حقوؽ العماؿ يف اعبزائرة أو ئىي ىي

النقاابت، حيث يعترب ىذا األخَت. منظمة نقابية مطلبية حرة ومستقلة، عن كل وصاية حزبية، وإدارية، تضم أصحاب 
وف أجرة، وما يشبهها من نتائج عملهم اليدوي أو عمل موحد وديبقراطية ابلنسبة لكل العماؿ اعبزائريُت الذين يتقاض

 .الفكري وال يستخدموف غَتىم من العماؿ ؼبصلحتهم ، وكذا العماؿ اؼبتقاعدين وطاليب الشغل والعماؿ اؼبسَّىَرحُت
 ومن بُت أىم أىداؼ ىذه النقابة قبد: 

 حق التفاوض بتعزيز االتفاقيات اعبماعية. ترقية  -
 قابية، واغبق يف العمل من أجل احملافظة على اؼبنظومة الوطنية.اغبق يف اؼبمارسة الن -
 تعزيز الوعي النقايب وترقية الثقافة العمالية. -
( من ىذا القانوف والسهر على ربسُت 1الّدفاع عن اؼبصاحل اؼبادية، واؼبعنوية للعماؿ، والفئات اؼبشار إليها يف اؼبادة ) -

 الت التعسف واالستغالؿ.ظروؼ عملهم، وعيشهم والتصدي ضد ؿباو 
 1تنسيق العمل النقايب من أجل ضماف الّدفاع عن مصاحل العماؿ ابستعماؿ وسائل قانونية. -
 النقاابت ادلستقلة: -ب

ىي منظمات أو ىيئات نقابية مطلبية بعيدة عن أي وصاية حزبية أو حكومية، وعن نقابة االرباد العاـ للعماؿ 
العمل، تعمل من أجل اؼبطالبة حبقوؽ العماؿ يف اعبزائر قبد عّدة نقاابت مستقلة منها وعن أرابب  UGTA اعبزائريُت

   :اؼبعًتؼ هبا ومنها غَت معًتؼ هبا نذكر منها
 CNFS- CALA- SATEF- CNAPEST- SNAPAP  

 العمل النقايب يف اجلزائر:
أثناء تعود نشأة النقاابت العمالية يف اعبزائر أساسا إذل العمل اؼبأجور ابلدرجة األوذل، وذلك للحد من االستغالؿ 

االستعمار الفرنسي. وؽبذا فإف دراسة اغبركة النقابية اعبزائرية ال يبكن أف تدرس إال من خالؿ النقاابت الفرنسية، والوضع 
 ية اعبزائرية.االستعماري ككل، وكذا اغبركة الوطن

مرحلة ما قبل االستقالؿ، وأخرى تشمل ما بعد االستقالؿ، وما طرأ وىكذا سنقف عند مرحلتُت أساسيتُت نبا: 
 عليها من ربوالت كربى.
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 : مرحلة أثناء االستعمار:أوال
تتميز النقابة يف اعبزائر عن غَتىا من النقاابت يف العادل بنوع من اػبصوصية، كوهنا دل تظهر بفعل سَتورة طبيعية لعملية 

 االقتصاديةالعمل وتطور عالقات العمل، واالنتاج ووسائلو، أو على شكل رد فعل دفاعي غبقوؽ الفئات العاملة 
لنظاـ الرأظبارل ككل. بل ظهرت بفعل عوامل أخرى عجلت يف تكوينها، وكنتيجة للصراعات الكائنة يف ا، االجتماعيةو 

الفرنسي تتطلب يد عاملة قوية، وىي فرصة  االقتصاد، كانت عملية إعادة بناء حيث أف بعد اغبرب العاؼبية األوذل
كونوا يف فرنسا داخل اللجنة اعبزائريُت الذين تاألوذل للمناضلُت  النواةللجزائريُت للذىاب إذل فرنسا للعمل فيها وهبذا تعذ 

 . CGTUواللجنة العامة للعماؿ اؼبتحدين  CGTالعامة للعماؿ 
اغبركة النقابية يف اعبزائر غَت موجودة عمليا من فًتة االحتالؿ إذل غاية بداية اغبرب العاؼبية، وما يبكن اإلشارة إليو أف 

وغياب االستثمار وانتشار  تنظيم اعبزائريُت من جهة أخرىوذلك راجع إذل انعداـ تفرع لبناء ربيت صناعي، واستحالة 
 1البطالة واؽبجرة.

ـ، كل نشاط نقايب ابعبزائر. ورفض االستعمار 1884كما منع قانوف األىارل حقوؽ األىارل الذي أسس عاـ 
النقابية لفرقة ربت أي تكفل، أو أي نظاـ خوفا من انتشار الوعي السياسي، وبذلك نشأت االفرنسي تنظيم اعبزائريُت 

ـ، وحائكو السجائد يف وىراف بتنظيم أنفسهم ونشأ 1881لعماؿ اؼبعادف يف مدينة اعبزائر. كما قاـ عماؿ اؼبطابع عاـ 
   2يف نفس الفًتة االرباد النقايب لعماؿ الطباعة والتجليد يف عنابة.

 أثناء االستعمار وبروز اغبركة النقابية: االجتماعيةو  االقتصاديةالظروؼ 
كانت اعبزائر مستعمرة فرنسية، حيث استحوذ االستعمار على أجور األراضي، وعمل على تفكيك نظاـ اؼبلكية 

. مث ربوؿ إذل استغالؿ اؼبناجم خدمة للصناعة يف فرنسا، بينما الزراعي لإلنتاجاعبماعية لألراضي، مع تصدير واسع 
ضافة إذل حرؼ تقليدية ذات دخل ضعيف. وىذا ما خلف ااعبزائريوف ينشطوف يف األراضي اعببلية، وبطرؽ تقليدية 

األوؿ متخلف مردوده ضعيف خاص ابعبزائريُت والثاين : متطور لتوفره على وسائل  االقتصاد: االقتصادنوعاف من 
     3سيطر عليو اؼبعمرين.االنتاج 

بُت اعبزائريُت واؼبعمرين، حىت زادت وضعيتهم  االجتماعيةالنموذجاف على توسع الفرؽ يف اػبالة لقد ساعد ىذاف 
على عكس اؼبعمريُت الذين استحوذوا على معظم طاقات اجملتمع وتسخَتىا فتواصل انضماـ اعبزائريُت للنقاابت سوءا 

العامة اؼبوحدة  الكونفدرالية، وكذا CGTبعد ظهور الكونفدرالية العامة للشغل واسعا خاصة  انضماماعرب التاريخ. 

                                                           
 .150، ص 1983، 3ترصبة فيصل عباس، دار اغبداثة للطبع، لبناف، ط  -دراسة اترىبية – اتريخ اعبزائر اغبديثعبد القادر جغلوؿ،   1
، منظمة العمل العربية، اؼبعهد العريب للثقافة -دراسات عن الطبقة العاملة يف البلداف العربية -اغبركة العمالية يف اعبزائر قبل اغبرب العاؼبية الثانيةرينيو غالييو،   2

 .   297، ص 1979، 3العاؼبية، اعبزائر، عدد 
3
  Mohamed el Hocine benissad, économie du développement, opu 2eme, 1981, p13. 
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 قبل اندالع اػبرب العاؼبية الثانية. %40. واقًتب إذل ـ1930سنة  %10، ليصل عدد اؼبنخرطُت CGTUغل للش
   1 حيث أصبح العمل النقايب أكثر من ضرورة، نظرا لالستغالؿ الذي كاف يتعرض لو العامل.

وكانت األوذل من نوعها للحصوؿ كما قاـ اعبزائريُت إبضراابت يف اعبزائر ساىم فيها عماؿ اؼبناجم واؼبوانئ والبناء، 
على حق اؼبشاركة كأعضاء يف اجملالس النقابية. بل أصبحوا يتطلعوف إذل ضرورة تكوين نقابة مستقلة عن اؼبركزية النقابية 

   2الفرنسية.
بقرار من جبهة التحرير UGTA  ورغم مقاومة السلطة االحتاللية، ظهر إذل الوجود االرباد العاـ للعماؿ اعبزائريُت

     3. ومن ىنا بدأت مرحلة جديدة من العمل النقايب.FLNالوطٍت 
 وىناؾ نقاابت أخرى تفرعت عن النقاابت الفرنسية منها:

 ـ وارتبط ابالرباد اؼبسيحي.1956ؾبلس إقليمي لنقاابت اعبزائر اؼبستقلة سنة  -
 رنسي للقوى العاملة الفرنسية.، وىو متفرع عن االرباد الفؾبلس إقليمي لعماؿ اعبزائر -
 .الفرنسية UGSTAارباد القوى العاملة اعبزائرية، وىو متفرع عن القوى  -

 النقاابت اليت كانت مرتبطو ابلنزعة الوطنية قبد:ومن 
 ـ.1954االرباد العاـ للعماؿ اعبزائريُت أتسس عاـ  -
 ـ.1956ارباد نقاابت العماؿ اعبزائريُت أتسس عاـ  -

 بعد االستقالؿ: مرحلة اثنيا
بعد االستقالؿ ظلت اغبركة النقابية ربت قيادة االرباد العاـ للعماؿ اعبزائريُت، وىذا الوضع دل يرضي الكثَت من 

جبهة  إلشراؼعن ىذه اؼبهاـ.  UGTAأنو من الضروري زبلي الساسة والنقابيُت اعبزائريُت، الذين كانوا يروف 
دفاعية، إذل  نضاليةاالستقالؿ من قيادة  عشية UGTA، وىكذا انتقل التحرير، فطالبوا إلعادة النظر يف ىذه العالقة

ة النقابية، حيث واصل يف قيادة اغبركاالرباد العاـ للعماؿ اعبزائريُت  أفنقابة مسَتة ربت قيادة جبهة التحرير الوطٍت. إال 
ايرة تلك والس، فكانت لزاما على االرباد مس االجتماعيةو  االقتصاديةشهدت اعبزائر ربوالت مست ـبتلف اؼبيادين 

ـ كانت قليلة، نظرا لتأميمات اليت شهدهتا 1974ـ و 1967التغَتات، وقد أثبتت الدراسات أف اغبركة العمالية بُت 
ي الذي قلل من حدة اغبركة العمالية، ابعتبار أف ىذه الفًتة قد تزامنت مع التعبئة تلك الفًتة إذل جانب اػبطاب الشيوع

وقد سجل ارتفاعا نسبيا للمطالب اؼبتعلقة ابستعماؿ اغبق النقايب سنة  4.الشاملة للقضاء على ـبلفات االستعمار

                                                           
1
 Roger Leanard, l`ndustraition de l`Algérie, documerits algériens, synthèse de activité algériennes, janvier 1954, p 102.    

2
 Front de libération national, projet analytique du développement du syndicalisme en Algérie, 1968, p13.   

 . 145، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، دط، دس، ص  يف فيسيولوجية التنميةاظباعيل قَتة وعلي غريب،   3
 .157عبد الناصر جايب، مرجع سابق، ص   4
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واإلضراابت كشكل يظهر تذمر الطبقة  من اؼبطالب األخرى، حيث عرفت زايدة كبَتة يف النزاعات 10.8إذل ـ 1979
 1العمالية.

، فقد كاف عفواي دببادرة من العماؿ. قصد إنقاذ االشًتاكيإف أوؿ أسلوب طبق يف اعبزائر ىو أسلوب التسيَت 
  2الدولة بتسيَت العماؿ للوحدات االنتاجية.ـ اعًتفت 1963مارس  22اليت تركها اؼبعمر ففي  االقتصاديةاؼبؤسسات 

عامل  4000ـ حيث شارؾ فيو 1964عاـ كانت النقابة تساند الطبقة العاملة يف ىذه الفًتة كإضراب العماؿ 
  3ومؤسسة.

مؤسسة وطنية، وقد ساندت النقابة  30ىيكلة  إبعادةـ، أصدر ؾبلس الوزراء قرار يقضي 1982جانفي  10ويف 
  4اعبزائرية ىذه االصالحات.

من الذي كاف اوؿ دستور تعددي للجزائر اؼبستقلة. الذي أقر اغبق النقايب وصار ىذا اغبق 1989ومع تبٍت دستور 
يف ظل العمل النقايب  وىذا نقابة 50ـ. وبعد ىذا القانوف أتسست حوارل 1990جواف  2لػػػػػػػ  14/90منظما بقانوف 

  اؼبستقل.
 النظرايت ادلفسرة للعمل النقايب:

 :االجتماعيةالنظرية  
للحركة النقابية والعمالية، قد خطى خطوات قليلة كبو األماـ،  االجتماعي، أف التحليل العلمي االجتماعيرى علماء  

فاألحباث اؼبيدانية والدراسات التجريبية. قليلة ما عدا يف الوالايت اؼبتحدة األمريكية اليت شهدت تطورا مؤخرا ، أما 
ويف  .السيسيولوجياالغالب من فعل رجاؿ يف القانوف وابحثُت يف السياسة أكثر فبا ىي من فعل علماء  األفكار النظرية يف

اؼبهتمة ابلنشاط النقايب واؼبفسرة ؽبا إذل  االجتماعيةالنظرية   Michel Crazier ىذا السياؽ ، قسم ميشاؿ كروزي
 5طبس نظرايت أساسيو:

  وجهة النظر الوراثية: 
ترى ىذه النظرية، أنّو يوجد أفراد استثنائيُت استطاعوا صبع العماؿ حوؽبم مستغلُت يف ذلك الظروؼ اؼبزرية، اليت كاف 
يعيشها ىؤالء األفراد )الطبقة العاملة(، فال يبكن اعبـز بوجود أفراد متميزين لظهور النقاابت، كما البد من النظر إذل 

، وما يًتتب عنها كظهور الطبقية يف اجملتمع، والتحالفات االجتماعيةداين للعالقات اغبركة النقابية يف خضم التطور اؼبي
                                                           

 . 259، ص 2000، سنة 2، جامعة اعبزائر، العدد االجتماعالدفاتر اعبزائرية لعلم   1
 .146، ص 1986اعبزائر،  ، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب،التسيَت الذايت يف التجربة اعبزائرية يف التجارب العاؼبيةدمحم سويدي،   2
 .1996، رسالة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت، جامعة قسنطينة، النقابة يف ظل استقاللية اؼبؤسسةاعبمعي السنوي،   3
 .36، ص 1983 أفريل،  اللساف اؼبركزي ؿ ج ت وؾبلة اجملاىد،   4
 .215، ص  1985، 1اعبامعية، اعبزائر، ط ، ديواف اؼبطبوعات 2، جرسالة يف سيسيولوجيا العملجورج فريدماف،  - 5
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اليت تظهر يف مراحل معينة بُت الطبقات اؼبسيطرة كأصحاب رؤوس األمواؿ والسلطة. كما ال هبب ذباىل التّوجو 
 .السياسي اؽباـ السائد يف كل ؾبتمع

 وجهة النظر البنيوية:
للنقاابت على البنية الداخلية ؽبا، أي دراسة الناحية التنظيمية للنقابة كبناء اجتماعي متميز لو تعتمد يف دراستها  

 1خصائص ؿبددة تساعده على العمل بصفة مستمرة ومستقرّة، وىي هبذا تركز على الناحية البَتوقراطية للنقاابت.
كل داخل اغبركة العمالية اؼبوضوع العاـ األوؿ البَتوقراطية أي مبو اؼبكتبية النقابية فهو الذي شكل، وال يزاؿ يش

 للمناقشة حوؿ الُبٌت وميلهم الطبيعي لالندماج ابلطبقات الوسطى، كما يلفت االنتباه للبٌت اليت يطرحها كتاب
Robert Michel   حوؿ األحزاب السياسية كأوؿ دراسة عامة عن مكتبية األحزاب والنقاابت  1912سنو

م من تعدد الُبٌت واؽبياكل يبقى أّف قوة النقابة أو ضعفها ال يرتبط أساسا بنوع التنظيم، بقدر ما لكن ابلّرغ  2العمالية
يرتبط ابلعالقات القائمة داخل اؼبؤسسات على اؼبستوى األفقي، والعالقات العمودية بُت القاعدة العمالية، واؼبركزية 

ية اليت من شأهنا السماح للنقابة بتجاوز مشاكلها اليت قد النقابية. وعليو فإّف ىذه النظريّة أنبلت الظروؼ اؼبوضوع
 . االقتصاديةو  االجتماعيةزبتلف، وتتعدد ابختالؼ طبيعة األنشطة للمؤسسات 

 وجهة النظر الوظيفية:
يوجد الكثَت من الدراسات حوؿ وظائف النقاابت يف اجملتمعات الغربية، أكثر فبا حوؿ اؼبسائل البنيوية، فقد اىتمت  
النظرية ابلناحية الوظيفية للنقاابت من خالؿ دراسة اؼبهاـ اؼبنوطة هبا، أي االىتماـ ابلوظائف اليت تقـو هبا النقابة  ىذه

حيث ترى أف دور النقابة مرتبط ابلفعل اؼبباشر، ووجود األفعاؿ اؼبًتتبة الذي تعيشو.  االجتماعيواؼبرتبطة أساسا ابلواقع 
، وشروط األجوربشكل عاـ منحى اقتصاداي يف اؼبطالبة ابغبقوؽ، يعٍت ىذا مناقشة  عنو داخل اؼبؤسسة أي أهنا تتخذ

العمل ، وكل مشكلة يبكن أف ترتبط بذلك، لكن اغبركات العمالية يف ـبتلف البلداف، دل تتوصل معا للتعرؼ ابلطابع 
األساسي ؼبهمتها، بل إف ذلك قد فرض نفسو مع مرور الزمن يف بداية اغبركات اؼبختلفة، كاف اؽبدؼ اؼبباشر الذي اتفق 

اؼبختلفة وخصص قسم ىاـ من نشاط االقًتاحات ، وقدمت األجراء نظاـ على أنّو قابل للتحقيق بسرعة، ىو إلغ
ويبكن حصر  .العمالية ؼبناقشة ذلك، وعلي الصعيد العملي، كاف وبصل أف يصدر ربذير من اإلضراابتاالجتماعات 

 اؼبهاـ األساسية للنقابة حسب أصحاب ىذه النظرية يف النقاط التالية:
 

                                                           
  75، مرجع سابق، ص حجاز زىَتة  - 1
 .216جورج فردماف، مرجع سابق، ص  - 2
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 ادلفاوضة مع أرابب العمل: 
ثل اؼبفاوضات مع أرابب العمل احملور اؼبركزي للنشاط النقايب، وغالب ما يعّد وينفذ اإلضراابت انطالقا من سب 

اؼبفاوضات من اجل، يعد وينفذ اإلضراابت انطالقا من اؼبفاوضات، من اجلها تبذؿ اعبهود لتقويو النقابة وتوحيدىا 
والتنظيمات النقابية، ووبدد ؾبرى اؼبفاوضات عدة عوامل ـبتلفة انطالقا من نتائج اؼبفاوضات، يتم اغبكم على الزعماء 

وعلى رأسها طبيعة اؽبيئات النقابية من حيث كوهنا موحدة أو متعددة، وتكوف اغبلوؿ ـبتلفة، فضال عن ذلك مدة 
تلف حسب . أنبية خاصة وأخَتا اجملاؿ الذي تتعرض لو اؼبفاوضة، والذي ىباؼبفاوضاتاالتفاقيات اؼبعقودة، ودورية 

البلداف، وكذا حسب الفروع اؼبهيمنة، وحىت حسب اؼبشروعات وربددىا دبجموعو من العوامل، فمن جهة إغباح أرابب 
العمل على إبقاء االمتيازات اػباصة ابإلدارة، خارج اؼبناقشة، ومن جهة أخرى تتدخل السلطات العامة أو ابألحرى 

ومع مرور الوقت تسلم مقاومة أرابب األعماؿ ابألمر الواقع وعلى  اليت سيسويهما التشريع. االجتماعيةتوسيع القضااي 
العمـو فإف اؼبفاوضات زبتلف ابختالؼ نشاط النقابة وطبيعة األنشطة اؼبمارسة على مستوى اؼبؤسسات حيث ربدد 

 1صبلة من القوانُت واؼبواد تنظم من خالؽبا عالقات العمل داخل اؼبؤسسة.
 رة االتفاقيات اجلماعية:داإب

يستمد فبثلي العماؿ سلطتهم من نصوص االتفاقيات، ويعملوف على متابعة مدى تطبيق أرابب العمل ؽبذه  
االتفاقيات، وتسمح ؽبم ابلتفاوض والضغط على اإلدارة وأرابب العمل، خاصة بوجود مساندة عمالية وىبتلف الشكل 

ع الصناعية، ويوجد صبيع البلداف الغربية اؼبتقدمة منذ ويوجد يف صبيع البلداف العملي كثَتا من بلد إذل آخر حسب الفرو 
الغربية اؼبتقدمة مندوبُت نقابيُت عن اؼبعامل واؼبصانع ويقوموف بتقدمي اعًتاضات العماؿ، ويدافعوف عنها أماـ السلطات 

تم فيها تعبئتهم من قبل اؽبيئات النقابية اؼبختصة، وزبتلف الطريقة اليت ىبتارىا اؼبندوبُت، حيث توجد حاالت عديدة ي
ولكن معٌت االنتخاب يتحدد تبعا لوجود نقابة واحدة يف اؼبصنع أو عّده نقاابت أو حسب   العليا وىم منتخبوف عادة.

نظر  نقابيُت أـ ال، وعلى العمـو فإّف أنبيو اؼبندوبُت يف حياة العادل العمارل، دل تدرس كثَتا من وجهة األجراءكوف ؾبموع 
 2علمية اجتماعية.

  النقاابت أمام السلطات العامة واجملتمع: -3
ذبد النقاابت العمالية نفسها حُت أتـز األوضاع، وانتشار اإلضراابت مضطرة لشرح وجهة نظرىا لدى ىيئات اجملالس 

ح على اغبياة االستشارية كما تشكل صباعات ضغط لدى اجملالس التمثيلية واإلدارية وهبذا تصبح ذات أتثَت واض
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الوطنية فبا هبعل السلطة تتدخل معتمدة على سياسيُت، ؽبم عالقات بقيادة النقابة، كما تقـو ابلتفاوض مع  االقتصادية
 اؼبركزية النقابية للوصوؿ إذل اتفاقيات تساعدىم على احتواء ومراقبة ىذه التنظيمات.

  النظرية اإليديولوجية:
اإليديولوجية زمنا طويال من اؼببالغة يف تقديرىا وقد بولغ يف الظن أف العقيدة ىي احملرؾ لكل لقد لقيت وجهة النظر 

فعل، وأف معرفة فلسفة اغبركة العمالية، كانت تكفي لكي يكوف التنبؤ اذباه التقدـ. وفكر بعض اؼبؤلفُت، انطالقا من 
الذباىات العميقة ولكن ىذا البحث، حىت يف شكلو الفلسفة الرظبية، وعبأ آخروف إذل التحليل والتفسَت الستخالص ا

ويف الواقع تفًتض  .األفضل، إعداد كاف قليل الثمر بقدر ما ظل منفصال عن دراسة الفعل النقايب على صعيد الواقع
 السابقاالجتماعي النقابة نوعا من الثورة ضد النظاـ القائم، من أجل إنشائها وتكوينها، ومهما كانت أخطاء التنظيم 

فإف العماؿ تكيفوا معو، وينطوي إنشاء النقابة على اىتزاز العالقات القائمة، ويفًتض ىذا إيديولوجية ثورية معينة، يف 
الظروؼ الثقافية للمجتمع، لكن بعد إنشاء النقابة، وإقرار اجملتمع ؽبا، فإهّنا تدفع أعضاءىا للمشاركة يف التنظيم 

ربطهم بو ويؤدي ىذا سريعا إذل اختفاء االذباه الثوري، فيضعف واقعيا وال  من خالؽبا، ويكوف ىذا أسلوب االجتماعي
يستمر ألف اغبركة العمالية ال تتجدد فقط ابلعالقة مع اؼبؤسسات القائمة يف ؾبتمع معُت، بل ىي تتميز أبهّنا ذبمع رجاال 

الذي يفرض  االجتماعيعلى النظاـ ويبيلوف بذلك لالحتجاج بشكل دائم  .يوجدوف يف حالة من التبعية يف العمل ذاتو
والظروؼ اؼبادية للعمل، فال يبكن فصلو عن ىذا االحتجاج األساسي، وىو الذي  األجرالتبعية، وأما الصراع من أجل 

يبنح الثقة ؼبندوب العماؿ، ويرغم رب العمل ليأخذ موقعا دفاعيا ويقدـ للزعيم النقايب السالح الذي يستخدمو، ضد رب 
اؿ اغبركة العمالية، يبكن القوؿ أف مبط التوتر بُت اإلصالح والثورة يتغَت كثَتا من بلد إذل آخر. وأّف ىذه العمل، ويف ح

 1ألنبية التعارضات اإليديولوجية. األقلتؤلف أحد العوامل األساسية على  الثقافيةالتسمية 
 وجهو النظر التغيريية:

تعترب النقابة العمالية، عامال مهما يف إحداث عملية التغيَت يف اجملتمع الذي توجد فيو، ال تعتربىا وحدة يف البناء 
 الكلي للمجتمع. االجتماعي

 النظرية األخالقية: -2
بودوف" انتقد ىؤالء  -يرجع أصل ىذه النظرية إذل القرف التاسع عشر يف أورواب ومن أشهر روادىا "ساف سيموف  

االشًتاكيوف النظاـ الرأظبارل من جديد، وطالبوا إبعادة توزيع الثروات توزيعا عادال. وتتم إعادة التنظيم عند االشًتاكيُت، 
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للمفاسد واؼبظادل، ىذه العملية التدرهبية ىي اليت ترسم دعائم النظاـ  من خالؿ النظاـ القائم واإللغاء التدرهبي
  1االشًتاكي.

وقد اىتمت ىذه النظرية ابؼببادئ األخالقية والدينية كالعمل واؼبساواة يرى أصحاهبا أف أصل نشأة النقاابت العمالية 
ـ بدور ابرز يف ربقيق ىذه األىداؼ، ألهنا أىم يعود إذل األفكار االشًتاكية اؼبثالية، لذلك فإف ىذه النقاابت سوؼ تقو 

وسيلة للقضاء على الالعدالة اليت تنتج عن تراكم الثروة لدى مالكي وسائل اإلنتاج بينما الطبقة العاملة تزداد فقرا، لذلك  
نظرية تعرضت نقاابت بغية إعادة توزيع الثروة بصفة عامة بُت صبيع أفراد اجملتمع. إذف ىذه ال 2كاف من الضروري تشكيل

إذل انتقادات شديدة لعدـ انطالقها من الواقع يف حد ذاتو وإمبا اعتمدت تصورات وأفكار نظرية مثالية عما هبب أف 
إضافة إذل  والديبقراطيةيكوف وليس بناءا على ما ىو كائن، ابإلضافة إذل تصورات معنوية أخرى مغايرة كاغبرية الفردية 

حية الواقعية اؼبعيشية كالنقاابت اؼبطلبية والثورية اليت تسعى إذل ربقيق نتائج ملموسة وجود بدائل أكثر عملية من النا
ىذه النظرية كانت ضد النقاابت الثورية وعملت على مواجهتها من خالؿ أفكارىا  ألعضائها، وفقا ألساليبها اػباصة.

 وتصوراهتا.
لقد فشل ىؤالء اؼبفكرين يف ربقيق ما ىدفوا إليو، ألهّنم دل يتبنوا تغيَت اجملتمع الرأظبارل، ال يبكن أف يتم وفق اؼببادئ  

اليت ربّرؾ ىذا  االجتماعياإلصالحية، واؼبشاعر اإلنسانية الفردية الرحيمة، كما أهّنم كانوا يفتقدوف اؼبعرفة بقوانُت التطّور 
 ذلك فقد كاف ؽبم الدور الفّعاؿ يف اغبركة العمالية. التطّور وتسَته، ورغم

 :النظرية الثورية -3
 ظهرت ىذه النظرية على أنقاض الفكر االشًتاكي اػبيارل، ويبكن تقسيمها إذل اذباىُت: 
ابة، وعدـ األوؿ يرى يف النقابة وسيلة فعالة لنصرة العماؿ ابالذباه التفاؤرل، بينما الثاين تشاؤمي يعتقد دبحدودية النق 

 قدرهتا على ربقيق مصاحل العماؿ بصفة جدية وفعالة.
 االجتاه التفاؤيل:

يزعم ىذا االذباه اؼبفكر "كارؿ ماركس" حيث عاجل موضوع النقابة ) ماضيها، حاضرىا، مستقبلها( يف إطار ربليل  
ية اؼباركسية، كما ورد ذكر أىم النظر  مبادئوذلك ضمن  3قيمة العمل، عملية صراع الطبقات، قوانُت ؾبتمع فائض القيم

كبَتا ابلنقابة كأداة لتجمع العماؿ، واتصاؽبم، فبا يولد لديهم وعيا طبقيا،   اىتمامامبادئها يف نظرية الصراع حيث أبدى 
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حيث يرى أف ربرير العماؿ، إمّبا ىو من صنع العماؿ أنفسهم وليس من صنع ؾبموعات من اؼبناصرين أو من صنع أقلية 
  1إرادة خَّتة. أو من صنع
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 :دتهيد  

كاف ذلك اقتصاداي او سياسيا أو اجتماعيا، "   سواءهتتم التنمية ابلًتكيز على صبيع مواطن الضعف يف اجملتمعات، 
وتساىم القوى الداخلية واػبارجية ؾبتمعة يف ربقيق التقدـ يف األبعاد، والعمل على تقوية نقاط الضعف اليت تعاين منها  

 .   1كما تسعى إذل تفجَت الطاقات الكامنة لدى األفراد، بفتح أفق اإلبداع واالبتكار أمامهم "

ومن مث فإف تنمية األستاذ جزء ال يتجزأ من التنمية الشاملة و اؼبستدامة، فاالىتماـ بتنمية األستاذ على صبيع األصعدة 
 وحىت الًتفيهية. سيعود حتما ابإلهباب على التنمية الشاملة و اؼبستدامة.   والثقافية االقتصاديةو  االجتماعية
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 نشأة وظهور التنمية ادلستدامة:

ـ، لكن 1980الدورل من أجل ضباية البيئة سنة  االربادظهر مصطلح التنمية اؼبستدامة ألوؿ مرة يف منشور أصدره 
 تقرير برونتالند"  ابسميف تقرير مستقبلنا اؼبشًتؾ اؼبعروؼ  استخداموتداولو على نطاؽ واسع دل وبصل إال بعد أف أعيد 

عن اللجنة العاؼبية للبيئة والتنمية التابعة ؼبنظمة األمم اؼبتحدة ربت إشراؼ رئيسة الوزراء يف  1987" والذي أصدره سنة 
 ". غروىارمل برونتالندالنرويج أنذاؾ " 

 األجياؿوقد عّرؼ التقرير التنمية اؼبستدامة أبهنا: " التنمية اليت تستجيب غباجات اغباضر دوف أف تعرض قدرات 
    1القادمة للخطر".

: " ليس لدينا خطة بديلة  2016إذل  2007األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة يف الفًتة اؼبمتدة من ابن كي مون وقد قاؿ 
 2ألنو ال يوجد كوكب بديل." 

خ، وقد قاد ىذا الفكر تطور أىداؼ التنمية اؼبستدامة اليت أنتجت أكثر اغبركات قباحا للقضاء على الفقر يف التاري
ػبطة التنمية اؼبستدامة، ومنذ عقدين فقط كاف ما يقارب من نصف سكاف العادل النامي يعيشوف يف  انطالؽدبثابة نقطة 

إذل  ابإلضافةالتنمية والتنمية اؼبستدامة البفض معدؿ الفقر أبكثر من النصف.  اسًتاتيجياتفقر مدقع، ومنذ اعتماد 
 بتدائية يف معظم البلداف.ربقيق التكافؤ بُت اعبنسُت يف اؼبدارس اال

، واعتمدت 2015وانتهت يف أوت  2015يف جانفي  2015وبدأت اؼبفاوضات حوؿ خطة التنمية ؼبا بعد العاـ 
   3يف نيويورؾ ابلوالايت اؼبتحدة األمريكية. 2015وثيقة هنائية يف قمة األمم اؼبتحدة للتنمية اؼبستدامة يف سبتمرب 

  2030.4جدوؿ أعماؿ للتنمية اؼبستدامة لعاـ  193لبلداف ـ اعتمدت ا2015سبتمرب  25يف 

 أىداؼ التنمية اؼبستدامة السبعة عشر. 51فقرة وربدد، وربدد الفقرة  92ويتضمن جدوؿ األعماؿ ىذا 

                                                           
1
  Secretary-General’s remarks to the press at COP 22 un 15 November 2016.  

   2017أوت   22مؤرشف من األصل   2
3
 Breakdown of U.N Sustainable Development goals. 

 .2017جواف  9مؤرشف من األصل يف   4
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وقررت وكاالت األمم اؼبتحدة اليت ىي جزء من ؾبموعة األمم اؼبتحدة اإلمبائية، دعم ضبلة مستقلة لتوصيل أىداؼ 
ىذه اغبملة " مشروع اعبميع بدعم مؤسسات الشركات واؼبنظمات  وحظيتالتنمية اؼبستدامة اعبديدة إذل صبهور أوسع، 

     1الدولية األخرى".

 خصائص التنمية ادلستدامة 

 2للتنمية اؼبستدامة ؾبموعة كبَتة من اؼبميزات و اػبصائص نذكر منها: إف

القادمة يف موارد األرض وتسعى إذل  األجياؿالتنمية اؼبستدامة تنمية طويلة األمد، حيث أتخذ بعُت االعتبار حقوؽ  -
 ضبايتها.

التعليمية، اليت تؤدي إذل ربسُت تليب احتياجات الفرد األساسية والضرورية من الغذاء و الكساء واغباجات الصحية و  -
للبشر دوف االضرار ابلتنوع اغبيوي، وىذا من أولوايهتا، فعناصر البيئة منظومة متكاملة  االجتماعيةاألوضاع اؼبادية و 

 واغبفاظ على التوازف ما بُت ىذه العناصر، يوفر بيئة صحية لإلنساف.

 مثل: اؽبواء واؼباء.ربافظ على عناصر احمليط اغبيوي ومركباتو األساسية  -

دارية، حيث يتعامل معو ابعتباره نظاما  واإل والثقافية االقتصاديةو  االجتماعيةعملية شاملة عبميع جوانب اجملتمع  -
 كامال متكامال.

عماية مستمرة فهي ال تقف عند حد معُت من التغيَت، كما أف عملية تطبيقها للحصوؿ على النتائج اؼبطلوبة ربتاج  -
 ألف التغيَت وبصل يف البنية األساسية للمجتمع. إذل وقت طويل

 عملية ـبططة، فال يبكن البدء أبي شكل من أشكاؿ التنمية، إال بعد ربديد الرئيسية منها.  -

تعتمد على التنسيق بُت سلبيات استخداـ اؼبوارد واذباىات االستثمارات. حيث تعمل صبيعا ابنسجاـ داخل  -
    3اؼبتواصلة اؼبنشودة.منظومة البيئة دبا وبقق التنمية 
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 مبادئ التنمية ادلستدامة:  

اتفق اؼبختصوف على ربديد بعض اؼببادئ األساسية للتنمية اؼبستدامة من خالؿ اؼبؤسبرات العلمية اليت عقدت لتدارس 
بوصفها وسط خططها، وتعتمد ىذه اؼببادئ على العالقة بُت النمو من جهة بوصفو متطلبا بشراي والبيئة من جهة اخرى 

 :1حدوث األنشطة البشرية كلها، وأىم ىذه اؼببادئ

 :استخداـ أسلوب اعتماد اػبطط 
كثَت من السياسات اؼبتبعة يف بعض البلداف ىي اليت تتسبب بتدىور األوضاع، لذلك عمدت التنمية اؼبستدامة إذل 

 استخداـ أسلوب اػبطط التنموية لتحقيق التوازف.
 :اؼبشاركة الشعبية 

التنمية اؼبستدامة على مشاركة مؤسسات اجملتمع احمللي يف وضع اػبطط واالسًتاتيجيات اليت هتدؼ إذل  اعتمدت
يف اؼبنطقة، حيث يستطيع أبناء اجملتمع احمللي ربديد اولوايت التنمية بدقة أكثر،  االجتماعيةو  االقتصاديةربقيق التنمية 

 ويزيد ذلك من ربقيق الفائدة اؼبرجوة من التنمية.
 الستغالؿ األمثل للموارد البشرية:ا 

 خاصة ما يتعلق ابؼبوارد اؼبتناقصة، مع اغبفاظ على التوازف البيئي.

 أىداف التنمية ادلستدامة: 

 :منهاىي عديدة ـبتلفة نذكر 

 :القضاء على الفقر جبميع أشكالو 
إف الفقر أكثر من ؾبرد االفتقار إذل الدخل، واؼبوارد ضماان ؼبصدر رزؽ مستداـ. حيث أف مظاىره تشمل اعبوع وسوء 

 .االجتماعيالتغذية وضآلة إمكانية اغبصوؿ على التعليم، وغَته من اػبدمات األساسية، والتمييز 
دوالر  1.25من  األقلص على بليوف شخص يف فقر مدقع، ويعيش واحد من طبسة أشخا 1.2فمازاؿ يعيش 

 يوميا.
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فهذا اؽبدؼ يسعى إذل القضاء على الفقر ابستحداث نظم وتدابَت تكفل ىذه الفئات، ووضع أطر سياسية سليمة 
الرامية إذل القضاء على  االجراءاتوالدورل، من أجل تسريع وتَتة االستثمار يف  واإلقليميعلى كل من الصعيد الوطٍت 

 الفقر.
  اعبوع:القضاء على 

يف اؼبئة من السكاف يعانوف  13.5تعيش الغالبية العظمى من اعبوعى يف العادل ابلبلداف النامية حيث توجد نسية 
مليوف طفل يف  66نقص التغذية، ويعاين طفل واحد طفل واحد من كل أربعة أطفاؿ يف العادل من توقف النمو. ووبضر 

 ىت أرجاء العادل النامي.سن اؼبرحلة االبتدائية للدراسة وىم جوعى يف ش
مليوف طفل  3.1ابؼبئة من حاالت وفيات األطفاؿ دوف سن اػبامسة أي  45وتقضي سوء التغذية على حوارل 

 سنواي....
هتدؼ التنمية إذل إهناء اعبوع وسوء التغذية عن طريق مضاعفة االنتاج الزراعي، وربسُت نوعية األراضي والًتبة ومنع 

 .تقييد التجارة.... اخل
  1وضماف وجود نظم انتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ فبارسات زراعية متينة تؤدي إذل زايدة االنتاجية واحملاصيل.

  :الصحة اعبيدة 
ضماف سبتع اعبميع أبمباط عيش صحية وابلرفاىية عبميع األعمار، وقد قطعت خطوات ىامة يف زايدة متوسط العمر 

 و األمهات.اؼبتوقع وخفض عدد الوفيات عند األطفاؿ 
ويتم ربقيق ىذا اؽبدؼ عن طريق ربقيق التغطية الصحية الشاملة من خالؿ اغبصوؿ على األدوية و اللقاحات 

األساسية، كما يشمل أيضا الوقاية والعالج من التعاطي  وحوادث اؼبرور، وتلوث اؽبواء ووضع حد لألوبئة مثل اؼبالراي، 
 السل ....وغَتىا.

 :التعليم اعبيد 
 تعليم اعبيد واؼبنصف للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى اغبياة للجميع.ضماف ال

أحرز تقدما كبَتا يف اغبصوؿ على التعليم وربديدا على مستوى اؼبدارس االبتدائية، ومع ذلك ال يعٍت ىذا الوصوؿ 
 غلى نوعية يف التعليم.
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 مهارات القراءة والكتابة األساسية. فقد بلغ مليوف شاب يف صبيع أكباء العادل ال تزاؿ تفتقر إذل 103حاليا أكثر من 
 مليوف طفل خارج اؼبدارس. 58ابؼبئة، لكن تبقى  90عدد اؼبسجلُت يف التعليم االبتدائي يف الدوؿ النامية 

ئي تسعى التنمية لضماف التعليم اجملاين من االبتدائي إذل الثانوي. واالىتماـ دبرحلة الطفولة اؼببكرة والتعليم قبل االبتدا
حىت يكونوا جاىزين للتعليم االبتدائي. وضماف تكافؤ الفرص بُت اعبنسُت يف اغبصوؿ على التعليم اؼبهٍت والعارل اعبيد 

 واؼبيسور التكلفة.
 بناء ىياكل تعليمية مزودة دبرافق ووسائل تكنولوجية معاصرة.

 رفع اؼبنح اؼبدرسية.
 :السالـ والعدالة واؼبؤسسات القوية 

ؾبتمعات سليمة، وشاملة للجميع من أجل ربقيق التنمية اؼبستديبة، وتوفَت إمكانية الوصوؿ إذل  تشجع على إقامة
 العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة، خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على صبيع اؼبستوايت.

ـ،  2011% عاـ 50ب ف اؼبدارس االبتدائية يف البلداف اؼبتضررة من النزاع  يًتكوففقد بلغ عدد األطفاؿ الذين 
 2015مليوف طفل، فبا يبُت أثر اجملتمعات غَت اؼبستقرة على األىداؼ الرئيسية ػبطة التنمية ؼبا بعد  28.5وىو ما يبثل 

 اؼبتعلقة ابلتعليم.
ء ومن شبة ال يبكننا الفصل بُت أىداؼ التنمية اؼبستدامة  وأىداؼ تنمية أستاذ التعليم االبتدائي، فتنمية األستاذ جز 

 من التنمية والتنمية اؼبستدامة، وعليو يبكننا حصر أىم أىداؼ تنمية األستاذ واؼبتمثلة يف :

 مواكبة اؼبستجدات يف ؾباؿ نظرايت التعليم والتعلم والعمل على تطبيقها لتحقيق الفعالية يف التعليم. -

 مواكبة اؼبستجدات يف ؾباؿ التخصص ومسايرتو. -

 يدفع بو لتقدمي اؼبزيد و االبداع. واالجتماعي تصادياالقتنمية األستاذ على اؼبستوى  -

 تعميق االلتزاـ أبخالقيات اؼبهنة والتقيد هبا. -

 الربط بُت النظرية والتطبيق يف اجملاالت التعلمية. -

 اؼبسانبة يف تكوين ؾبتمعات تعّلم متطورة، تقدـ خدمات فاعلة للمجتمع. -

صبيع اؼبستوايت االجتماعية واالقتصادية وحىت الثقافية فإف التنمية ودبا أف حبثنا مشل تنمية أستاذ االبتدائي على 
: حسب " ىوهباويس " ىي تطور البشر يف عالقاهتم اؼبشًتكة، وىذا ما يسميو ابلتوافق يف العالقات االجتماعية

 االجتماعية، فتغَت البناء االجتماعي ال يعٍت شيئا ما دل وبدث تغَت يف طبيعة العالقات االجتماعية
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 1عناصرىا:

  .إف التنمية عملية داخلية ذاتية دبعٌت أف كل بذورىا ومقوماهتا األصلية موجودة يف داخل الكياف نفسو
 وأف أي عوامل أو قوى خارج ىذا الكياف ال تعدوا أف تكوف عوامل مساعدة.

 .إف التنمية عملية ديناميكية، مستمرة. أي اهنا ليست حالة اثبتة أو جامدة 

 ابختالؼ وتنوع واذباىاهتاست ذات طريق واحد أو اذباه ؿبدد مسبقا وإمبا تتعد طرقها إف التنمية لي .
 االمكانيات.

 عناصر التنمية االجتماعية:

التغيَت البنيوي: ويقصد بو التغيَت الذي يستلـز ظهور أدوار وتنظيمات اجتماعية جديدة زبتلف اختالفا  -1
 اجملتمع.نوعيا عن األدوار والتنظيمات القائمة يف 

تغيَتات تقلل التفاوت يف  إبحداثالدفعة القوية: يبكن أف ربدث الدفعة القوية يف اجملاؿ االجتماعي،  -2
الثروات وتوزيع اػبدمات توزيعا عادال بُت األفراد. وهبعل التعليم الزاميا وؾبانيا، وأتمُت العالج. التوسع يف 

 علق ابػبدمات.مشاريع االسكاف. إذل غَت ذلك من مشروعات وبرامج تت

االسًتاتيجية اؼبالئمة: يقصد هبا االطار العاـ واػبطوط العريضة، اليت ترظبها السياسة االمبائية يف االنتقاؿ من  -3
حالة النمو الذايت، وزبتلف االسًتاتيجية يف التكتيك الذي يعٍت االستخداـ الصحيح للوسائل اؼبتاحة 

 لتحقيق اؽبدؼ.

استخداما صحيحا، البد أف تكوف ىذه الوسائل موزعة وفقا ػبطة حسنة االعداد  ولكي يتم استخداـ ىذه الوسائل
من شأهنا أف سبكن واضع التكتيك من أف يستغل صبيع األدوات اليت ربت تصرفو استغالال كامال، ويستبعد من 

 لية التنمية الشاملة. ما يسمى اسًتاتيجية عدـ التدخل من قبل الدولة، فالدولة تلعب دورا فعاال يف عم االسًتاتيجيات
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 1أسس التخطيط للتنمية االجتماعية:

الدافعية: وتكوف بتقدير االمكانيات الفعلية للمجتمع وحصر االحتياجات اغبقيقة لألفراد، مث العمل على  -1
 ربقيق أفضل مطابقة فبكنة بُت اؼبوارد واغباجات، وفقا ؼبعايَت علمية دقيقة.

يتناوؿ ـبتلف القطاعات الوظيفية القائمة يف اجملتمع مع مراعاة التوازف الشموؿ: أي التخطيط الشامل الذي  -2
 اعبغرايف

 التكامل: يعترب التكامل الرأسي واألفقي مع اؼبستوايت اؼبختلفة ؼبشروعات اػبطة. -3

 االستمرار: أي ال تنفصل مراحل التخطيط عن بعضها . -4

 وبُت الوسائل واالجراءات.التنسيق: يكوف على مستوى األىداؼ اؼبوضوعية ػبطة التنمية  -5

 اؼبرونة: أي تكوف اػبطة قابلة للتعديل والتبديل. -6

       2أىداف التنمية االجتماعية:

خلق الرغبة يف التغيَت من خالؿ ايضاح عدـ الرضا عن الوضع القائم، واهباد ادوار اجتماعية جديدة ألفراد  -1
 من الناحية االجتماعية واؼبادية.اجملتمع ليتم تغيَته، من ؾبتمع تقليدي إذل ؾبتمع متقدـ 

 ربسُت التعليم والوضع االجتماعي لألفراد ؼبساعدهتم على حل مشاكلهم. -2

حل اؼبشكالت الناذبة عن التنمية االقتصادية كاالنتقاؿ من اجملتمع الريفي إذل اغبضري واليت قد تزيد فبن  -3
 نسبة البطالة.

 عاوف وأداء الواجب.غرس القيم واالذباىات االجتماعية االهبابية كالت -4

 تدعيم اغبياة داخل األسرة الواحدة لتزيد من سباسكها واستقرارىا وتعاوف أفراد األسرة فيما بينهم. -5
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أما التنمية االقتصادية: ىو اإلجراءات اؼبستدامة و اؼبنسقة اليت يتخذىا صناع السياسة و اعبماعات اؼبشًتكة، و اليت 
تساىم يف تعزيز مستوى اؼبعيشة و الصحة االقتصادية ؼبنطقة معينة، كما يبكن أف تشَت التنمية االقتصادية اذل التغَتات 

 صاد. الكمية و النوعية، اليت يشهدىا االقت

و يشَت مفهـو التنمية االقتصادية، اذل تلك العملية اؼبنظمة اليت يتم من خالؽبا االرتقاء دبستوى االقتصاد الوطٍت على  
كافة االصعدة، و اؼبستوايت و تعكس التنمية االقتصادية التطور اغباصل يف القطاع االقتصادي، سواء كاف ذلك على 

لة نوعية اقتصادية بعد حدوث التنمية االقتصادية لتغَت تصنيف االقتصاد اعبانب الكمي او النوعي حيث ربدث نق
 اعبزئي و االقتصاد الكلي ايضا.

و ظهرت اغباجة اذل حدوث التنمية االقتصادية يف الدوؿ بعد اغبرب العاؼبية الثانية بسبب تعرض العديد من الدوؿ 
استنزاؼ يف اؼبوارد البشرية، أو يف اؼبوارد االقتصادية لتلك  اؼبتأثرة ابغبرب اذل نكسات اقتصادية، و ما سببتو اغبرب من

 الدوؿ.

 معايري التنمية االقتصادية:  

ىناؾ العديد من اؼبعايَت اليت تستخدـ للحكم على حدوث التنمية يف القطاع االقتصادي، يف دولة ما، ومن أبرز ىذه 
الفردي، مع تقادـ السنوات، حيث اف حدوث ربسن ملموس اؼبعايَت مقدار دخل األفراد يف اجملتمع، و معدؿ مبو الدخل 

يف اؼبستوى اؼبعيشي لدى عامة الشعب يؤثر بشكل مباشر على اغبالة االقتصادية العامة، خاصة يف البلداف النامية، اليت 
اليومية، و يبكن  يقل فيها الدخل الفردي، فبزايدة الدخل الفردي، تزداد قدرة الفرد على االنفاؽ، و تلبية متطلبات اغبياة

دراسة التنمية االقتصادية يف دولة ما من خالؿ إجراء مقارانت بُت العناصر االقتصادية يف اقتصاد الدوؿ اؼبختلفة 
       ببعضها، و ربديد أوجو القوة و الضعف.

    أمهية التنمية االقتصادية:

ى اجملتمعات اليت وبدث فيها ىذا النوع من التغيَت يف يبكن ابراز أنبية التنمية االقتصادية من خالؿ دراسة أتثَتاهتا عل
القطاع االقتصادي، وتتنامى اغباجة إذل تنمية االقتصاد الوطٍت يف الدوؿ بسبب قلة اؼبوارد، وحدوث زايدات يف أعداد 
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 السكاف فضال عن وجود بعض اغبروب يف  العديد من دوؿ العادل والذي أدت إذل ضعف القطاع االقتصادي، وزادت
 1حاجتو إذل النهوض بو من جديد، وعليو فإف أنبية التنمية االقتصادية تكمن يف ما يلي:

ربسُت الظروؼ االقتصادية لألفراد يف اجملتمعات االنسانية، واحداث نقلة نوعية يف الدخل الفردي، فبا يزيد من  -
 عليو ابلنفع يف اؼبستقبل.القدرة للفرد على ادخار األمواؿ، والتفكَت يف وسائل استثمارية جديدة تعود 

ربسُت نوعية اغبياة من خالؿ سبكُت األفراد من التغلب على العديد من العقبات االجتماعية بسبب حدوث  -
 تطورات وظيفية لدى األفراد يف القطاعات اليت ينشطوف فيها.

األمر الذي يزيد من  تطوير البنية التحتية يف الدوؿ، وما ينشأ عن ذلك من تطور يف القطاع الصحي والتعليمي، -
إذل تعزيز قدرة الكوادر التعليمية فبا يرفع مستوى الرضا لدى  ابإلضافةقدرة الكوادر الطبية على عالج األمراض 
 األفراد يف اجملتمع ويبنحهم شعورا ابلراحة.

ت الدوؿ اجملاورة حدوث تغَتات يف السياسات االقتصادية واحمللية والدولية وامتالؾ القدرة على التأثَت يف اقتصادا -
فضال على تطوير اؼبنظومة التجارية، وزايدة سرعة دوراف عجلة االقتصاد الوطٍت، من خالؿ رفع قيمة الصادرات، 

 وزايدة االنتاجية يف القطاع الصناعي.

سبكُت الدوؿ من اجراء دراسات متخصصة تساعد على اهباد حلوؿ للمشكالت االقتصادية، اؼبرتبطة ابلتعداد  -
، وجود األوبئة، األمراض اؼبزمنة والكوارث الطبيعية اليت قد ربدث يف الدولة وما يؤثر على االقتصادات السكاين
 الوطنية. 

 التنمية الثقافية: 

تعٍت التنمية الثقافية التغيَت التقدمي الذي تزيد الثقافة دبقتضاه كما وكيفا. وتتوسع افاقا وأبعادا، وتتطور وتزدىر 
اليت تستوعب كل  منتجات اجملتمع لتحولو يف النهاية إذل أنشطة فكرية واجتماعية، يتم فبارستها  " تلك اؼبنهجية2فهي:

                                                           
 نفس اؼبرجع السابق  1
 . 62، ص 1995دار اؼبعرفة اعبامعية، عفاؼ عبد العليم اتصر، التنمية الثقافية والتغيَت الثقايف، االسكندرية،   2
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يف اجملتمع ويتفاعل معها األفراد ألساليب متفاوتة، حبيث تكوف يف النهاية عنصر أساسي يف ربديث ادراكهم لواقعهم 
  1االجتماعي.

النساف االقتصادي والًتبوي واالجتماعي فغياهبا ىبلق ىوة ثقافية ال يبكن للتنمية الثقافية أف تكتمل، دوف مسانبة ا
 بُت األفراد وتلك االنساؽ.

 مبادئ التنمية الثقافية:

 تستند التنمية الثقافية على ؾبموعة من اؼببادئ واؼبرتكزات اليت تعد دبثابة اؼبوجو ؽبا ىي:

يف اعبانب اؼبادي، فالعلم ىو الثروة والسالح الذي االيباف أبف القوة اغبقيقية تكمن يف العلم واؼباؿ معا وبيس  -
ينبغي أف نتسلح بو، وأف طريق التطور والتنمية يف صبيع اجملاالت، يتم بنشر العلم النافع واؼبعرفة، وما تنتجو من 

 رصيد علمي وعلماء ومثقفُت.

وؿ، وىو احكاـ العلم، التأكيد على ضرورة أعماؿ اعبانب العقلي، إذل اعبانب الروحي واعتباره العنصر األ -
 وربقيق التوازف بُت القيم الروحية واؼبادية بُت العقل والروح، وربط التقدـ التقٍت والعلمي ابلقيم الروحية األصلية.

 ضرورة اؼبشاركة واؼبسانبة يف التطورات اؼبالية وبناء اغبضارة اؼبعاصرة. -

و، فالثقافة قابلة للتغيَت من جوانب عديدة، وابلتارل وطرق ووسائلواالعتقاد التاـ بضرورة ذبنب التخلق الثقايف  -
البد من ؿباولة تغيَتىا، وتطويرىا خاصة اعبانب العلمي والتكنولوجي. والعمل على ربقيق ثورة وهنضة علمية 
زبلص اجملتمع من صبيع القيود اليت تكبلو، ويف ىذا الصدد يقوؿ "عبد هللا عبد الدامي: ) إف الثقافة أز اغبضارة  

ل متكامل. وإف التقدـ جزء ال يتجزأ ، وإف اكتماؿ التجربة الثقافية مرتبط ابكتماؿ التجربة اغبضاري كلها يف ك
الوطن العريب. ومن العسَت عليها أف تتخيل نضج التجربة الثقافية وذبددىا، دوف نضج التجربة السياسية 

 رب عن ؾبمع ـبتلف.واالقتصادية او االجتماعية والعكس صحيح، فالثقافة اؼبختلفة تع

                                                           
،  http//www.abriudh.com  ،26/05/2008 ،9:39علي بن دمحم اػبشباف، ىل تعترب التنمية الثقافية من واقعنا االجتماعي،  1

  .01، ص 11/05/2011
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البد من موافقة جهود التنمية مع اؼبطالب اؼبادية واؼبطالب الروحية ابلتقدـ اؼبادي البعيد عن اعبانب اػبلقي  -
والروحي. يؤدي إذل انتشار حركات الرفض وزايدة االجراـ. والتفكك األسري، وتعاطي اػبمور واؼبخدرات 

 وانتشار العقد واألمراض النفسية.

أف لكل ثقافة خصوصيات ىويتها، وال ينبغي أف نعترب ثقافة أفضل من غَتىا يف ؾباؿ التقدـ فقد ضرورة فهم  -
 تكوف ثقافة معينة متطورة يف جانب، ومتخلفة يف جانب اخر، ولكن ال يعٍت أهنا سيئة أو غَت صاغبة.

 .1وتتفاوت الثقافات يف خصوصياهتا وابلتارل تتفاوت يف درجة قوهتا وضعفها

 نمية الثقافية: أىداف الت

 2تسعى التنمية الثقافية إذل ربقيق صبلة من األىداؼ والغاايت وضمنها:

 نقل اؼبوروث الثقايف عرب األجياؿ للمحافظة على اجملتمع العريب، وتوسيع ثقافتو وأتمُت استمرارىا. -

ف والقياـ بغربلة ىذه زبليص الثقافة احمللية من الشوائب والبدع والعادات السيئة اليت تعمل على ترسيخ التخل -
 الثقافة وربسينها وارساء دعائم الصاحل منها واحملافظة على ذاتيتها وشخصيتها اؼبتميزة.

ذبديد الثقافة احمللية بتغيَت وتطوير العناصر القابلة لذلك وربسينها، وتوفَت الوسائل والسبل اؼبمكنة لتحقيق ذلك  -
 راد اجملتمع.مع احملافظة على الثوابت وترسيخها يف شخصية أف

أتصيل جذور التثقيف الذايت بُت األفراد، وتسهيل طرؽ ذلك وتوفَت كافة الوسائل اؼبساعدة عليو، وهتيئة البيئة  -
واؼبناخ الفكري والفٍت ونشر الوعي الثقايف بُت الفئات العامة واػباصة، وبناء مواطن واع ومثقف قادر على 

 أف تواجهو.مواجهة كافة التيارات، والعقبات اليت يبكن 

تكوين الفكر اؼببدع القادر على التقدـ العلمي والتقٍت، واالىتماـ ابؼبواىب العلمية وتشجيعها، وتوفَت كافة  -
                                              االمكانيات واعبو اؼبناسب ؽبا.      

 

                                                           
 .  9-4، ص ص 1978، 1عبد هللا عبد الدامي، دراسة الثقافة من الوطن العريب، ؾبلة الفكر العريب، العدد الثالث، ط   1
 .145-0143، بسكرة، ص ص 2001، نوفمرب 1زماـ نورالدين، عوؼبة الثقافة، ؾبلة العلـو االنسانية، ط  2
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 ادلعلم ادلتكامل والتنمية ادلستدامة:

والتقدـ والتطور الكبَت على الصعيد العلمي والتقٍت واؼبهٍت ويف خضم  االجتماعيإف عاؼبنا اليـو يعج بوسائل التواصل 
ىذا الزخم من التطور تتبلور مهمات اؼبعلم الناجح، الذي سيواجو ربدايت العصر، ومعطيات الزمن اغبديث يف مهمة 

 تأتى إال بتحقيق تنمية اؼبعلم على صبيع األصعدة.التعليم والًتبية اغبديثة، وىتو األخَتة لن ت

" وكاف لزاما عليو أف يستمر يف تطوير ذاتو، وتنمية خرباتو تنمية مستدامة، حيث أف من متطلبات العصر يف التعليم، 
وشخصيتو.  اؼبعلم اؼبتكامل الدائم التطور، الذي ال يفتأ ينمي قدراتو وامكانياتو ومهاراتو ومعارفو ... فضال عن أسلوبو

   1مهما ازدادت التحدايت، وكثرت اؼبعوقات وتواترت اؼبتغَتات."

إف اؼبعلم الكفء واؼبتكامل ىو الذي يواكب الثورة اؼبعلوماتية واالنفجار اؼبعريف والتقٍت اؽبائل، ويتصدى لكل ذلك 
مهامو على أحسن  أداءبسالح العلم والتدريب والتنمية اؼبهنية الذاتية واعبماعية يف ؾبتمعو التعليمي. حىت يتسٌت لو 

 وأكمل وجو.

مع   معلم تنعكس ابلتقدـ اؼبلحوظ واالهبايب على كافة نشاطاتو واعمالو ومردودهالشك أف التنمية اؼبستدامة لل
 تالميذه وؿبيطو التعليمي.

" وكلما زاد معدؿ التنمية لدى اجملتمع الًتبوي، دبا يدعم اؼبناىج اغبديثة والتقنيات اؼبتاحة، كلما زادت معدالت 
ىذا العصر، تزايدت التحدايت اليت تواجو اؼبعلم أكثر من ذي قبل . ويف التعليمية كافةالتطور حتما يف ـبرجات العملية 

تزايدا مضطردا، ولعل من أبرزىا الفرؽ الكبَت بُت تالميذ األمس ابنصياع اتـ سلوكيا ووجدانيا ؼبعلمهم، مهما كانت 
يو أف يكوف ملما قدراتو العلمية والشخصية وبُت تالميذ اليـو األوسع أفقا واألكثر جرأة و اطالعا، وذلك وبتم عل

     2ابعبانب األكاديبي لتخصصو إؼباما عميقا ومتمكنا يف اعبانب الًتبوي بكل أبعاده."

والوسائل  األنًتنتيلزمها تنمية اقتصادية تتمثل يف االمكانيات اؼبادية من ) حاسوب،   والثقافيةوىذه التنمية الفكرية 
ورعاية  التنقلمن مسكن الئق وسيارة تنقص عنو أعباء ومعاانة  االجتماعيةالتعليمية ...اخل(. انىيك عن التنمية 

 صحية....اخل.

                                                           
  االلكًتونية، اؼبواطن، السعودية ، اعبريدة2018-01-27اؼبعلم اؼبتكامل والتنمية اؼبستدامة سامية فايز دمحم، مقاؿ:   1
 .39، ص سامية فايز دمحم، مرجع سابق  2
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كما ال ننسى اعبانب الًتفيهي قصد تقليل الضغط، والسماح لو ابالبتكار وتنويع االسًتاتيجيات اليت تتناسب مع 
 تالميذه ومستواىم، ويضمن استمرارية اعبودة والعطاء.

 خالت اليت كانت سليمة منذ البداية.وبذلك نضمن ـبرجات متوازية مع اؼبد

 العالقة بني تنمية األستاذ والتنمية الشاملة وادلستدامة:  

والثقايف، وىذا ما تسعى األمم إذل  واالقتصادي االجتماعييسعى األستاذ دوما إذل ربقيق التنمية على اؼبستوى   
 ربقيقو من خالؿ التنمية والتنمية اؼبستدامة.

مرتبطة ابلتنمية الشاملة واؼبستدامة، ارتباطا وثيقا، وكلما كانت تنمية شاملة ومستدامة منظمة، وذات فتنمية االستاذ 
 زبطيط ؿبكم، كلما أثر ذلك ابإلهباب على تنمية األستاذ.

السيما اف من أىم أىداؼ التنمية الشاملة " التعليم اعبيد " وىذا األخَت لن يتأتى إال من خالؿ تنمية صبيع ؿباور 
لذا  -أستاذ التعليم االبتدائي  -معارؼ( وفبا ال شك فيو أف أىم ؿبور ىو اؼبعلم  -متعلم  -لعملية التعلمية من )معلم ا

 االقتصاديةتوفَت مسكن ....( و  -رعاية صحية -)أتمُت اجتماعي االجتماعيةفتنميتو تكوف شاملة على صبيع األصعدة 
تكوين  –عمرة  –رحالت سياحية  –حواسيب  –لًتفيهية )مكتبات وا الثقافيةواؼبنح والعالوات(  األجور)رفع 

 وتدريب(.

وإف ربققت تنمية األستاذ، يكوف يف أوج العطاء واإلبداع ما يدفع بعجلة التنمية إذل األماـ، خاصة وأف األستاذ ىو 
 دبثابة البنزين احملرؾ لقاطرة التنمية ككل.

 تقود األمم وتسَتىا. اليت األجياؿع فبتنمية األستاذ ترقى األمم وتتطور ألنو صان

يبكننا القوؿ اف العالقة بُت تنمية األستاذ والتنمية الشاملة واؼبستدامة ىي عالقة متكاملة. تكمل كل منها األخرى، 
التعليم االبتدائي  -وال يبكن للواحدة أف تقـو دوف األخرى وقد حظيت دراستنا ابلبحث يف ؿباور التنمية لدى األستاذ 

ؼبا يعاين منو من ضغوط وأعباء ونقائص. وؼبا يكتسيو من انبية ابلغة يف النهوض ابألمم فإف عمدت الدوؿ على تنمية  –
 األستاذ، تكوف قد قطعت شوطا كبَتا يف التنمية والتنمية اؼبستدامة.

ليمي واألمم ككل عن طريق العمل النقايب والذي يعود عليو وعلى احمليط التع إذل ربقيقووىذا ما يسعى األستاذ 
               ابلتقدـ والتنمية والتطور.
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 دتهيد:

إف موضوع دراستنا دل يقتصر على اعبانب النظري فحسب بل تناوؿ اعبانب اؼبيداين، الذي يرتبط ارتباطا  وثيقا دبا 
جاء يف الدراسة النظرية، إذ يعترب ىذا االخَت دبثابة العمود الفقري للدراسة. حيث يبكن من خالؽبا التوصل القًتاحات و 

 حلوؿ للمشكلة اؼبطروحة.

مت التطرؽ يف اعبانب النظري من ىذا البحث إذل كل اؼبفاىيم اؼبتعلقة ابلعمل النقايب. دوره يف تنمية االستاذ  فبعد أف
يف شىت اجملاالت. سنقـو يف ىذا الفصل دبحاولة القياـ إبسقاط ىذه اؼبفاىيم على الواقع يف اؼبؤسسات الًتبوية. وترصبة 

 التعرؼ على دور النقابة يف تنمية األستاذ، اقتصاداي، اجتماعيا، ثقافيا.اعبانب النظري إذل معطيات وحقائق ملموسة، و 

 اؼبنهجية وىذا ما سنعرضو يف ىذا الفصل. اإلجراءاتوللقياـ هبذه الدراسة اعتمدان ؾبموعة من 
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 حتديد منهج الدراسة: 

ج معُت، يوصل الباحث اذل ربقيق أىدافو البحثية ، بطريقة سلمية تتطلب مقتضيات أي دراسة علمية، اتباع منه
 ومنظمة حيث ترتبط طبيعة اؼبنهج اؼبتبٌت بنوع الدراسة، وطبيعتها.

وذلك أف طبيعة الدراسة وخصائصها ىي اليت ربدد نوع اؼبنهج اؼبالئم ؽبا، ويشمل اؼبنهج  "ؾبموعة من القواعد اليت 
 .1قيقة يف العلم"يتم وضعها بقصد الوصوؿ اذل اغب

عن االسئلة واالستفسارات  واإلجابةوىو احدى "الطرؽ اليت يتبعها الباحث يف دراستو للمشكلة، الكتشاؼ اغبقيقة 
 . 2يعٌت هبا موضوع البحث"

فاؼبنهج تبعا لذلك ىو الطريق العلمي اؼبوصل إذل اغبقيقة حيث يتمكن الباحث من الوصوؿ إذل تعليل اشكالو، 
 وبدائل. واهباد حلوؿ

وألف موضوع الدراسة، يتناوؿ " دور النقابة يف تنمية أستاذ اؼبدرسة االبتدائية" فاف اؼبنهج اؼبالئم مع ىذه الدراسة ىو 
اؼبنهج الكمي نظرا الف الدراسة تشتمل على عينة من اؼببحوثُت يتطلب األمر معاعبة اجاابتو بطريقة كمية. اذل جانب 

 مثل: لإلثراءبعض اؼبناىج الكمية 

 اؼبنهج الوصفي التحليلي:

"يعترب ىذا اؼبنهج الطريقة اؼبنظمة لدراسة حقائق راىنة، ومتعلقة بظاىرة، أو موقف أفراد أو أحداث أو أوضاع معينة، 
هبدؼ اكتشاؼ حقائق جديدة أو التحقق من صحة حقائق قديبة وآاثرىا والعالقة اليت  تتصل هبا، وتفسَتىا، وكشف 

 . 3ها" اعبوانب اليت ربكم

 اؼبنهج االحصائي: 

" ىو عبارة عن استخداـ الطرؽ الرقمية و الرايضية يف معاعبة  وربليل البياانت، واعطاء التفسَتات اؼبنطقية اؼبناسبة ؽبا 
 .1، ويركز على وصف وتلخيص االرقاـ اجملمعة حوؿ موضوع معُت وتفسَتىا يف صورة نتائج"

                                                           
 . 89، ص1995، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، ب.ط منهج البحث العلمي وطرؽ اعداد البحثعمار بوحوش ودمحم الذنيبات،  1
 . 77، ص 1982، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، االسكندرية، -واالجراءاتالتصميم واؼبنهج -  البحث العلميدمحم الغريب عبد الكرمي،  2
 .84، ص 1985، اؼبكتب اعبامعي، مصر، 1، ط-االجتماعيةاػبطوات اؼبنهجية لإلعداد البحوث  -البحث العلميدمحم شفيق،  3
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 .SPSSدة البيانية االحصائية االلكًتونية لتفريغ اؼبعطيات الكمية اؼبوسومة وقد مت االعتماد يف الدراسة على القاع

" الذي يبتاز بقدرتو الكبَتة على تنفيذ عمليات احصائية متنوعة وكثَتة، فيمكن من خاللو: التصنيف والتحكم يف 
لنمذجة  واالستدالؿ البياانت الكمية الوصفية ، كما يبكن التعمق ، واستخداـ ربليالت احصائية متقدمة مثل ا

 االحصائي أبنواعو واعبداوؿ اؼبزدوجة.

العمليات اؼبساعدة،  إذل توفرويتم ذلك يف الواقع من خالؿ أوامر معقدة مسبقا تسهل عملية االستخداـ، ابإلضافة 
     2واليت سبتاز ابلشموؿ والوضوح"

 أدوات مجع البياانت:

حوؿ اؼبوضوع اؼبدروس، البد من االعتماد على ؾبموعة من األدوات حىت نتمكن من صبع ـبتلف البياانت الضرورية 
 اؼبنهجية للوصوؿ إذل ذلك.

 واالدوات اليت نراىا مالئمة ؼبوضوعنا اؼبعنوف بػ " دور النقابة يف تنمية األستاذ" ىي:

 :اؼبالحظة ابؼبشاركة

تعترب إحدى أدوات صبع البياانت، وتستخدـ يف البحوث اؼبيدانية لدمج البياانت اليت ال يبكن اغبصوؿ عليها عن  
 طريق الدراسة النظرية أو اؼبكتبية. 

أي أف قبمع البياانت عن طريق مالحظة االساتذة، وربديد نوع العالقة مع فبثليهم، حىت نتمكن من الكشف عما قد 
ؼبالحظة ىي وسيلة من وسائل صبع البياانت وتعٍت لغة "اؼبشاىدة اؼبركزة، بكل اىتماـ لشيء ما أو ىبفيو اؼببحوث، وا

      3حادثة ما أو ظاىرة معينة من أجل دراستها، واستخالص النتائج منها."

بُت  كما تعرؼ على أهنا: " مالحظة الظواىر كما ىي موجودة، هبدؼ أو بغية التوصل إذل كشف العالقات اؼبوجودة
    4ـبتلف أجزاء الظاىرة أو موضوع الدراسة."

                                                                                                                                                                                                 
 . 130، مرجع سابق، ص تقنيات ومناىج البحث العلمي، عمار بوحوش، دمحم ؿبمود ذنيبات 1
 .99، ص2011/2012، رسالة زبرج لنيل شهادة اؼباجستَت، جامعة وىراف، دور التكوين اؼبهٍت اؼبتواصل يف اعادة انتاج اؽبوايت اؼبهنيةبن شارؼ حسُت،  2
 .41، ص 2004وىراف، ،  2، دار الغرب للنشر والتوزيع، ط منهجية البحث العلميدمحم سليم،   3
 .42نفس اؼبرجع السابق، ص   4
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وأىم ما يبكن قولو عن ىذه اؼبالحظة أهنا ليست مشاىدة عابرة تعتمد على القدرة البصرية فحسب، بل إهنا تتميز 
 بدرجة عالية من الدقة أثناء مشاركة اؼببحوثُت ليومياهتم، ألهنا ؿبصلة مقدمات مسندة على التوقع.

  :اؼبقابلة

من أىم االدوات اؼبنهجية اؼبستعملة يف صبع البياانت عن ظاىرة معينة، كما أهنا أكثر الوسائل فعالية، وشيوعا يف ىي 
 اغبصوؿ على البياانت الضرورية.

يعرفها رشيد زروايت  أبهنا: " تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة  وباوؿ فيو شخص القائم ابؼبقابلة أف يستثَت  
 1معلومات أو آراء ومعتقدات شخص آخر أو أشخاص آخرين للحصوؿ على بعض البياانت اؼبوضوعية".

يدانية، وذلك عن طريق حوارات معهم بغرض وقد قمنا إبجراء مقابالت مع اؼبسؤولُت النقابيُت أثناء الدراسة اؼب
 توضيح موضوع الدراسة، وشرحو حىت وبسوا أبنبية مشاركتهم.

 :االستمارة

إف االستمارة من أىم الوسائل اؼبنهجية اليت يستخدمها الباحث يف صبع البياانت الالزمة والضرورية عن موضوع 
  2.مسبقا البحث وذلك ؼبا ربتويو من أسئلة، يقـو الباحث بتحديدىا

من أجل الوصوؿ إذل إجاابت معينة. وقد عرفها علي دمحم علي أهنا: " مبوذج يشمل أسئلة لألفراد اؼببحوثُت، من أجل 
   3اغبصوؿ على اؼبعلومات حوؿ موضوع أو مشكل أو موقف معُت."

سيلة سهلة، تكسبنا اعبهد ونظرا ألف ؾبتمع البحث يتكوف من أساتذة هبيدوف القراءة والكتابة، فإف االستمارة سبثل و 
 والوقت يف صبع اؼبعلومات الالزمة.

 سؤاال.  41 وقد مت تصميم االستمارة عن طريق ؾبموعة من األسئلة واليت كاف عددىا

 

                                                           
 . 149رشيد زروايت، مرجع سابق، ص   1
   88، ص 2007، دار اؽبدى، دار اؽبدى للطباعة والنشر، عُت مليلة، اعبزائر، مناىج وأدوات البحث العلمي يف العلـو االجتماعيةرشيد زروايت،   2
 .343، ص 1993، دار النهضة العربية، بَتوت، عياالجتمامقدمة يف البحث دمحم علي دمحم،   3
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 قمنا بتوزيعها وفق احملاور التالية:

 وىي ال ربمل أرقاـاحملور األوؿ: ويتضمن االسئلة اؼبتعلقة ابلبياانت الشخصية للمبحوثُت، 
إذل غاية السؤاؿ  01احملور الثاين: ويتضمن األسئلة اؼبطروحة حوؿ عالقة األستاذ ابلنقابة، وجاءت األسئلة من الرقم

 11رقم 
 19إذل  12 احملور الثالث: جاءت فيو أسئلة تتضمن دور النقابة يف تنمية األستاذ اقتصاداي وجاءت أرقامها من

 29إذل  20 قابة يف تنمية األستاذ اجتماعيا و كانت أرقامها منويتضمن أسئلة حوؿ دور الن: احملور الرابع 

 وذلك بدأ ابلسؤاؿ رقم  ثقافيا  احملور اػبامس وىو احملور األخَت من االستمارة وجاءت أسئلتو حوؿ تنمية األستاذ
 إذل غاية السؤاؿ األخَت. 30

 عينة البحث:

ؾبتمع البحث األصلي للدراسة بطريقة علمية. و تتطلب دقة تعترب من أىم اػبطوات اؼبنهجية يف البحوث الهتا سبثل 
 ابلغة، من خالؽبا يستطيع الباحث أف يصل إذل تفسَتات يبكن تعميمها.

    1والعينة ىي " أداة انتقاء ؾبموعة ؿبددة نسبيا من ؾبموع أفراد العينة. "

اؼبيدانية من خاللو. وىي تعترب جزء من الكل، ويعرفها رشيد زروايت على أهنا: " ؾبتمع الدراسة الذي ذبمع البياانت 
    2دبعٌت أنو تؤخذ ؾبموعة من أفراد اجملتمع على أف تكوف فبثلة للمجتمع لتجرى عليها الدراسة. "

ومن منطلق طبيعة موضوع الدراسة، الذي كباوؿ من خاللو البحث يف دور النقابة يف تنمية األستاذ، ونظرا لصعوبة 
على ثالث مدارس وفقا لإلمكانيات اؼبتوفرة، لكسب الوقت واعبهد  االقتصارإجراء الدراسة على صبيع اؼبدارس، فقد مت 

 يف اغبصوؿ على اؼبعلومة حوؿ موضوع الدراسة.  

يف والية برج بوعريريج ىو اؼبمثل للمجتمع الكلي للدراسة، والذي يتكوف من  االبتدائيعترب عدد أساتذة التعليم وي
 100قصد اغبصوؿ على حجم عينة قدرىا  %3فقد اعتمدان أسلوب العينة العشوائية اؼبنتظمة بنسبة أستاذ.  3400
 مفردة.

                                                           
 .210، ص 1979، 2، مكتبة وىبة، مصر، ط االجتماعيأصوؿ البحث عبد الباسط دمحم حسُت،   1
 . 246، ص 2012، 4، دار عياش للطباعة والنشر، اعبزائر، ط تدريب على منهجية البحث العلمي يف العلـو االج واالنسانيةرزوايت رشيد،  2
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 رلاالت الدراسة:

" أف يكوف ميداف الدراسة ىو االبتدائياجملاؿ اؼبكاين: اقتضت دراستنا ؼبوضوع "دور النقابة يف تنمية أستاذ التعليم 
 ابلوالية: االبتدائية، ومن سبة وقع اختياران على بعض اؼبدارس مديرية الًتبية لوالية برج بوعريريج

 ة السعيد و .....مدرسة ابن زيوش العمري، مدرسة لعياضي ػبضر، مدرسة بوبًت 
حيث تضم ىذه اؼبدارس عدد كبَت من األساتذة، وحىت نتفادى العمل مع عدد أكرب من اؼبدارس االبتدائية حىت 

 نستويف العينة اؼبطلوبة.
اجملاؿ البشري: إف طبيعة موضوع الدراسة استدعت أت تكوف العينة من أساتذة التعليم االبتدائي لوالية برج بوعريريج، 

أستاذ بُت مرسم ومستخلف  3400كاف عددىم حسب رئيس مصلحة اؼبوظفُت ؼبديرية الًتبية ابلوالية ىو والذين  
 ومًتبص، وىذا العدد يبثل اجملتمع الكلي لدراستنا.

فكرة دراسة موضوع " دور النقابة يف تنمية أستاذ التعليم االبتدائي" كانت خالؿ السنة اعبامعية اجملاؿ الزماين: إف 
 حيث مرت دبراحل عديدة: 2019-2020

أشهر، صبو=عنا فيها جل  5أوؽبا البحث النظري الذي اشتمل على صياغة اإلطار النظري لدراستنا حوارل 
بدورىا يف بناء وصياغة أسئلة استمارة مذكرتنا. اؼبعلومات. اليت زبدـ العناصر اؼبعروضة يف اعبانب النظري واليت تساعدان 

 .-مدارس التعليم االبتدائي –فروض النزوؿ هبا إذل ميداف الدراسة ىذه األخَتة اليت كاف من اؼب
خ يلكن لألسف دل تتح لنا الفرصة الستكماؿ الدراسة، بعد قرار السيد رئيس اعبمهورية ابلتوقف عن الدراسة يف اتر 

 بسبب جائحة كوروان. 12/03/2020
 عنها من طرؼ األساتذة الكًتونيا. اإلجابةفبا حتم علينا أف تكوف االستمارة الكًتونية، تتم 
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 خصائص العينة -3

  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري اجلنس

 (01اجلدول رقم )

 النسبة ادلئوية التكرارات اجلنس
 37% 37 ذكر
 63% 63 أنثى

 100% 100 اإلمجايل
 

 37فردا، نالحظ أف  100من خالؿ اعبدوؿ أعاله وابلنظر إذل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إصباال 
%، وىذا ما ىو 63أنثى بنسبة قدرت بػ  63%، أما حجم االانث فقد بلغ  37فردا يبثلوف حجم الذكور بنسبة بلغت 

 موضح من خالؿ الشكل رقم )( 

 
 ب أفراد عينة الدراسة حسب متغري اجلنس( توزيع نس01الشكل رقم )

 

 

 

37% 

63% 

 ذكر

 أنثى
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  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري ادلستوى

 (02اجلدول رقم )

 النسبة ادلئوية التكرارات مكان ادلستوى 
 3% 3 اثنوي
 97% 97 جامعي
 100% 100 اإلمجايل

 

 3فردا، نالحظ أف  100من خالؿ اعبدوؿ أعاله وابلنظر إذل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إصباال 
%، وىذا ما  97بنسبة قدرت بػ  97%، أما الذين يبلكوف فقد بلغ عددىم 3أفراد ذوو مستوى اثنوي بنسبة بلغت 
 ىو موضح من خالؿ الشكل رقم )( 

 
 نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغري ادلستوى( توزيع 02الشكل رقم )

 

 

 

3% 
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري السن

 (03اجلدول رقم ) 

 النسبة ادلئوية التكرارات السن
 51% 51 33-23من 
 41% 41 44-34من 
 5% 5 50-45من 

%3 3 50أكثر من   
 100% 100 اإلمجايل

 

فردا، نالحظ أف الذين  100من خالؿ اعبدوؿ أعاله وابلنظر إذل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إصباال 
فقد كاف عددىم  44-34%، أما الذين يًتاوح سنهم بُت 51أفراد بنسبة  51سنة بلغ عددىم  33-23من أعمارىم 

%، وفيما  5بنسبة قدرت بػ  5فقد كاف عددىم  50-45%، أما الذين يًتاوح سنهم بُت  41بنسبة قدرت بػ  41
 %، وىذا ما يوضحو الشكل رقم )(3أفراد بنسبة  3سنة فقد بلغ عددىم  50يتعلق ابلذين ىم أكرب من 

 
 ( توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغري السن03الشكل رقم )

51% 

41% 

5% 
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  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري احلالة العائلية

 (04اجلدول رقم )

 النسبة ادلئوية التكرارات احلالة العائلية
 45% 45 أعزب
 51% 51 متزوج
 3% 3 مطلق
%1 1 أرمل  

 100% 100 اإلمجايل
 

فردا، نالحظ أف  100من خالؿ اعبدوؿ أعاله وابلنظر إذل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إصباال 
 %، أما اؼبطلقُت 51بنسبة قدرت بػ  51فقد كاف عددىم  %، أما اؼبتزوجُت45بنسبة أفراد  45العزاب بلغ عددىم 

%، وىذا ما 1فرد بنسبة  1%، وفيما يتعلق ابألرامل سنة فقد بلغ عددىم  3بنسبة قدرت بػ  3فقد بلغ عددىم 
 يوضحو الشكل رقم )(

 
 العائلية( توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغري احلالة 04الشكل رقم )

45% 
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري بعد السكن

 (05اجلدول رقم ) 

 النسبة ادلئوية التكرارات بعد السكن
 46% 46 قريب
 16% 16 بعيد

 38% 38 توعا ما
 100% 100 اإلمجايل

 

فردا، نالحظ أف الذين  100من خالؿ اعبدوؿ أعاله وابلنظر إذل تكرارات أفراد عينة الدراسة والبالغ حجمهم إصباال 
%، أما الذين يسكنوف بعيدا عن مكاف العمل فقد بلغ 46أفراد بنسبة  46يسكنوف قريبا من مكاف عملهم بلغ عددىم 

%، وىذا ما 38فرد بنسبة  38%، وفيما يتعلق ابجمليبُت بػ )نوعا ما(  فقد بلغ عددىم  16بنسبة قدرت بػ  16عددىم 
 يوضحو الشكل رقم )(

 
 ( توزيع نسب أفراد عينة الدراسة حسب متغري بعد السكن05رقم )الشكل 

 

 قرٌب

 بعٌد
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:             اػبامسالفصل 
ربليل وتفسَت بياانت 

 نتائج الفرضيات
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  اخلامسالفصل 
 وتفسري بياانت نتائج الفرضيات حتليل 

 عرض وربليل بياانت الفرضية األوذل -1
 الفرضية الثانية عرض وربليل بياانت -2
 عرض وربليل بياانت الفرضية الثالثة -3
 مناقشة النتائج يف ضوء الفرضيات -4
 التوصيات واالقًتاحات -5
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 حتليل أسئلة االستبيان:/ أ

 حتليل أسئلة احملور األول )عالقة األستاذ ابلنقابة(:

 (:01السؤال رقم )

"، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت التوصل إذل النتيجة  ىل أنت منخرط يف نقابة ؟ ( على: "01نص السؤاؿ رقم )
 اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 االخنراط يف النقابة(06اجلدول رقم )

اإلجابة على  بدائل
 01السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%23 23 نعم  50,0 -27,0 
1 

29,160 
 

0,000  
داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%77 77 ال  50,0 27,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )06من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعم( ابلبديل "01انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا 23مئوية بلغت  ( فردا بنسبة23وقد بلغ عددىم )
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 77( بنسبة مئوية قدرت بػ 77" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1وؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )( حيث نالحظ من اعبد²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ α=0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 29,160قدرت بػ 

حتماؿ الوقوع يف اػبطأ % مع ا99إحصائيا بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
 %.1بنسبة 
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 (:03سؤال رقم )ال

"، وبعد اؼبعاعبة  ىل تساىم النقابة يف حل النزاعات بُت األستاذ واإلدارة ؟ ( على: "03نص السؤاؿ رقم )
 اإلحصائية مت التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 مسامهة النقابة يف حل النزاعات بني االساتذة واالدارة( 07اجلدول رقم )

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )07من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
( ابلبديل 03انقسمت إذل ثالث ؾبموعات، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على 22بنسبة مئوية بلغت ( فردا 22"نعم" وقد بلغ عددىم )
% سبثل 40%، يف حُت نالحظ أف ما نسبتو 38( بنسبة مئوية قدرت بػ 38ىذا السؤاؿ ابلبديل "ال" والبالغ عددىم )

فردا، وللتأكد من داللة  40ل "ال أدري" بػ اجملموعة الثالثة اليت ربتوي على األفراد الذين أجابوا على ىذا السؤاؿ ابلبدي
( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف ²ىذه الفروؽ يف التكرارات والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا

(، α=0.05وىي قيمة غَت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 5.84( قدرت بػ 2قيمتها عند درجة اغبرية )
% مع احتماؿ 95س ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا بُت اجملموعات الثالث ، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو وابلتارل لي

 %.5الوقوع يف اػبطأ بنسبة 

 

 

 

بدائل اإلجابة 
السؤال  على

 03رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني التكرار 
 ادلشاىد وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%22 22 نعم  33,3 -11,3 

2 5,840 

 
 غَت داؿ  0,054

%38 38 ال  33,3 4,7 
%40 40 ال أدري  33,3 6,7 
%100 100  االمجايل  //// 



 تحهيم وتفسيش بياناث نتائح انفشضياث                                                                  انخايسم ــصـفــان 

69 
 

 (:04السؤال رقم )

"، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت  ىل تساىم النقابة يف تقدمي خدمات لألستاذ ؟ ( على: "04نص السؤاؿ رقم )
 اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:التوصل إذل النتيجة 

 مسامهة النقابة يف تقدمي خدمات لألستاذ( 08اجلدول رقم )

  

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )08من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
( ابلبديل 04ؾبموعات، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )انقسمت إذل ثالث 

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على 13( فردا بنسبة مئوية بلغت 13"نعم" وقد بلغ عددىم )
% سبثل 35%، يف حُت نالحظ أف ما نسبتو 52قدرت بػ  ( بنسبة مئوية52ىذا السؤاؿ ابلبديل "ال" والبالغ عددىم )

فردا، وللتأكد من داللة  35اجملموعة الثالثة اليت ربتوي على األفراد الذين أجابوا على ىذا السؤاؿ ابلبديل "ال أدري" بػ 
وؿ أعاله أف ( حيث نالحظ من اعبد²ىذه الفروؽ يف التكرارات والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا

(، وابلتارل α=0.05وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 22.94( قدرت بػ 2قيمتها عند درجة اغبرية )
% 99ليس ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا بُت اجملموعات الثالث لصاحل اجملموعة الثانية ، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 

 %.1مع احتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة 

 

 

 

بدائل اإلجابة 
على السؤال 

 04رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني التكرار 
 ادلشاىد وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%13 13 نعم  33,3 -20,3 

2 
 

22,940 
 

0,000 
داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  

%52 52 ال  33,3 18,7 
%35 35 ال أدري   33,3 1,7 
%100 100  االمجايل  //// 
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 (:06السؤال رقم )

"، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت التوصل إذل النتيجة  ىل ربضر اجتماعات مع النقابة ؟ ( على: "06نص السؤاؿ رقم )
 اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 حصور األساتذة الجتماعات النقابة( 09اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 06السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

 النسبة
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%9 9 نعم  50,0 -41,0 
1 67,240 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%91 91 ال  50,0 41,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال ) ( نالحظ أف09من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعم( ابلبديل "06انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

كانت إجابتهم على ىذا   %، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين9( فردا بنسبة مئوية بلغت 9وقد بلغ عددىم )
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 91( بنسبة مئوية قدرت بػ 91" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا )وىي  67.24قدرت بػ 

حتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة % مع ا99بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
1.% 
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 (:07السؤال رقم )

ستفدت من تربص لتحسُت األداء منظم من طرؼ نقابة من ىل سبق لك أف ا ( على: "07نص السؤاؿ رقم )
 "، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:النقاابت ؟

 مسامهة النقابة يف تقدمي توصيات لتحسني األداء( 10اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 07السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%6 6 نعم  50,0 -44,0 
1 77,440 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%94 94 ال  50,0 44,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )( نالحظ أف 10من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعم( ابلبديل "07انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

كانت إجابتهم على ىذا %، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين  6( فردا بنسبة مئوية بلغت 6وقد بلغ عددىم )
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 94( بنسبة مئوية قدرت بػ 94" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01يمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا )وىي ق 77.44قدرت بػ 

حتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة % مع ا99بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
1.% 
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 (:08السؤال رقم )

"، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت التوصل إذل النتيجة  ىل تثق يف ؾبهودات النقابة ؟ ( على: "08نص السؤاؿ رقم )
 اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 ثقة األساتذة مبجهودات النقابة( 11اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 06السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%22 22 نعم  50,0 -28,0 
1 

 
31,360 

 
0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%78 78 ال  50,0 28,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100) ( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال11من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعم( ابلبديل "08انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا 22( فردا بنسبة مئوية بلغت 22وقد بلغ عددىم )
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 78( بنسبة مئوية قدرت بػ 78بالغ عددىم )" والالالسؤاؿ ابلبديل "

( 1( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 31,36قدرت بػ 

حتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة % مع ا99بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
1.% 
 
 
 
 
 



 تحهيم وتفسيش بياناث نتائح انفشضياث                                                                  انخايسم ــصـفــان 

73 
 

 (:09السؤال رقم )

اؼبعاعبة اإلحصائية مت ."، وبعد ىل تتوقع أف عدد اؼبنخرطُت سيزداد مستقبال ؟ ( على: "09نص السؤاؿ رقم )
 التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 توقعات االساتذة بزايدة عدد ادلنخرطني مستقبال( 12اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 09السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%24 24 نعم  50,0 -26,0 
1 27,040 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%76 76 ال  50,0 26,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )12من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعم( ابلبديل "09ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم ) انقسمت إذل

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا 24( فردا بنسبة مئوية بلغت 24وقد بلغ عددىم )
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 76ية قدرت بػ ( بنسبة مئو 76" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
رؽ داؿ إحصائيا (، وابلتارل فإف ىناؾ فα=0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 27.04قدرت بػ 

حتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة % مع ا99بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
1.% 
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 (:10السؤال رقم )

"، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت  ىل النقابة تستشَت األساتذة قبل ازباذ القرار ؟ ( على: "10نص السؤاؿ رقم )
 إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:التوصل 

 استشارة النقاابت لألساتذة قبل اختاذ أي قرار( 13اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 10السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%16 16 نعم  50,0 -34,0 
1 46,240 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%84 84 ال  50,0 34,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )13من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعم( ابلبديل "10األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة 

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا 16( فردا بنسبة مئوية بلغت 16وقد بلغ عددىم )
من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات  %، يف وللتأكد84( بنسبة مئوية قدرت بػ 84" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 46.24قدرت بػ 

حتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة % مع ا99تُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو بُت اجملموع
1.% 
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 (:11السؤال رقم )

"، وبعد اؼبعاعبة  ىل أنت راض عن األساليب اليت تدافع هبا النقابة عن مصاغبك ؟ ( على: "11نص السؤاؿ رقم )
 اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:اإلحصائية مت التوصل إذل النتيجة 

 الرضا عن األساليب اليت تدافع هبا النقاابت على مصاحلها( 14اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 11السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%13 13 نعم  50,0 -37,0 
1 54,760 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%87 87 ال  50,0 37,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )14من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعم( ابلبديل "11يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم ) انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا 13( فردا بنسبة مئوية بلغت 13وقد بلغ عددىم )
لة ىذه الفروؽ يف التكرارات %، يف وللتأكد من دال87( بنسبة مئوية قدرت بػ 87" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 54.76قدرت بػ 

حتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة % مع ا99احل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو بُت اجملموعتُت لص
1.% 
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 (:التنمية االقتصاديةحتليل أسئلة احملور الثاين )

 (:12السؤال رقم )

التوصل إذل "، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت ىل سبارس نشاطا خارج أوقات العمل ؟ ( على: "12نص السؤاؿ رقم )
 النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 شلارسة نشاط خارج أوقات العمل( 15اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 12السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%13 13 نعم  50,0 -37,0 
1 54,760 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%87 87 ال  50,0 37,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )15من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعم( ابلبديل "12األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف 

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا 13( فردا بنسبة مئوية بلغت 13وقد بلغ عددىم )
ىذه الفروؽ يف التكرارات %، يف وللتأكد من داللة 87( بنسبة مئوية قدرت بػ 87" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 54.76قدرت بػ 

حتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة % مع ا99اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو بُت اجملموعتُت لصاحل 
1.% 
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 (:13السؤال رقم )

"، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت ىل تقدـ دروسا خصوصية بعد ساعات العمل ؟ ( على: "13نص السؤاؿ رقم )
 التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 تقدمي الدروس اخلصوصية( 16رقم )اجلدول 

بدائل اإلجابة على 
 13السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%8 8 نعم  50,0 -42,0 
1 70,560 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%92 92 ال  50,0 42,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )16من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
 "نعم( ابلبديل "13انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا 8( فردا بنسبة مئوية بلغت 8وقد بلغ عددىم )
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 92( بنسبة مئوية قدرت بػ 92" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )²ائية )كاوالنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحص
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 70.56قدرت بػ 

وقوع يف اػبطأ بنسبة حتماؿ ال% مع ا99بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
1.% 
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 (:14السؤال رقم )

"، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت التوصل  ىل سبلك جهاز حاسوب لتحضَت الدروس ؟ ( على: "14نص السؤاؿ رقم )
 إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 امتالك األساتذة جلهاز حاسوب( 17اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 14السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%83 83 نعم  50,0 33,0 
1 43,560 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%17 17 ال  50,0 -33,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )17اعبدوؿ أعاله رقم )من خالؿ 
" نعم( ابلبديل "14انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا %، أما 83( فردا بنسبة مئوية بلغت 83وقد بلغ عددىم )
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 17( بنسبة مئوية قدرت بػ 17" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1د درجة اغبرية )( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عن²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 43.56قدرت بػ 

حتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة % مع ا99بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة األوذل، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
1.% 
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 (:15السؤال رقم )

"، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت التوصل  ىل بيتك ؾبهز أبدوات كهرومنزلية متطورة ؟ ( على: "15السؤاؿ رقم )نص 
 إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 جتهيز بيوت األساتذة أبجهزة كهرومنزلية متطورة( 18اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 15السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%43 43 نعم  50,0 -7,0 
1 1,960 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%57 57 ال  50,0 7,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )( نالحظ أف 18من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )

( ابلبديل "نعم" 15انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

ن كانت إجابتهم على ىذا %، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذي43فردا بنسبة مئوية بلغت  (43وقد بلغ عددىم )

%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 57( بنسبة مئوية قدرت بػ 57" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا

(، وابلتارل فال يوجد ىناؾ فرؽ داؿ α=0.01قيمة غَت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا )وىي  1.96قدرت بػ 

 %.5% مع احتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة 95إحصائيا بُت اجملموعتُت ، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
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 (:16السؤال رقم )

"، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية  ىل أنت راض عن اؼبنح ومنحة األداء الًتبوي اؼبقدمة ؟ ( على: ".16نص السؤاؿ رقم )
 مت التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 الرضا عن ادلنح والعالوات ادلقدمة( 19اجلدول رقم )

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )19من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
( ابلبديل 16انقسمت إذل ثالث ؾبموعات، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

تمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على %، أما اجملموعة الثانية ف20( فردا بنسبة مئوية بلغت 20"نعم" وقد بلغ عددىم )
% سبثل 1%، يف حُت نالحظ أف ما نسبتو 79( بنسبة مئوية قدرت بػ 79ىذا السؤاؿ ابلبديل "ال" والبالغ عددىم )

فردا، وللتأكد من داللة  1اجملموعة الثالثة اليت ربتوي على األفراد الذين أجابوا على ىذا السؤاؿ ابلبديل "ال أدري" بػ 
( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف ²لفروؽ يف التكرارات والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كاىذه ا

(، وابلتارل α=0.05وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 99.26( قدرت بػ 2قيمتها عند درجة اغبرية )
% 99اجملموعة الثانية ، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو  ليس ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا بُت اجملموعات الثالث لصاحل

 %.1مع احتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة 

 

 

 

 

بدائل اإلجابة 
على السؤال 

 16رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني التكرار 
 ادلشاىد وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%20 20 راض  33,3 -13,3 

2 99,260 0,000 
داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  

%79 79 لست راض  33,3 45,7 
%1 1 راض دتاما   33,3 -32,3 
%100 100  االمجايل  //// 
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 (:17السؤال رقم )

"، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت التوصل إذل ىل أجرؾ يكفيك لتلبية ـبتلف اغباجات ؟ ( على: "17نص السؤاؿ رقم )
 النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 مدى كفاءة األجر لتلبية سلتلف احلاجات( 20رقم )اجلدول 

بدائل اإلجابة على 
 17السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%6 6 نعم  50,0 -44,0 
1 77,440 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%94 94 ال  50,0 44,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )20من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعم( ابلبديل "17) انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا 6( فردا بنسبة مئوية بلغت 6وقد بلغ عددىم )
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 94( بنسبة مئوية قدرت بػ 94" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )²ختبار الداللة اإلحصائية )كاوالنسب مت اللجوء إذل ا
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 77.44قدرت بػ 

حتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة % مع ا99ىو بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة 
1.% 
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 (:18السؤال رقم )

"، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت  ىل تساىم النقاابت يف العمل على زايدة األجور ؟ ( على: "18نص السؤاؿ رقم )
 التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 األجورمسامهة النقاابت يف زايدة ( 21اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 18السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%26 26 نعم  50,0 -24,0 
1 23,040 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%74 74 ال  50,0 24,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )21من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعم( ابلبديل "18انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا 26( فردا بنسبة مئوية بلغت 26)وقد بلغ عددىم 
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 74( بنسبة مئوية قدرت بػ 74" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1ث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )( حي²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 23.04قدرت بػ 

بنسبة  % مع احتماؿ الوقوع يف اػبطأ99بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
1.% 
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 (:19السؤال رقم )

."، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت التوصل إذل ىل للنقابة دور يف التوظيف والًتقية ؟ ( على: "19نص السؤاؿ رقم )
 النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 دور النقابة يف التوظيف والرتقية( 22اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 21السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%13 13 نعم  50,0 -37,0 
1 54,760 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%87 87 ال  50,0 37,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )22أعاله رقم ) من خالؿ اعبدوؿ
" نعم( ابلبديل "19انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا %، أما اجملموعة 13( فردا بنسبة مئوية بلغت 13وقد بلغ عددىم )
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 87( بنسبة مئوية قدرت بػ 87" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1رية )( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغب²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 54.76قدرت بػ 

حتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة % مع ا99بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
1.% 
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 (:تنمية االجتماعيةالحتليل أسئلة احملور الثالث )

 (:20السؤال رقم )

."، وبعد اؼبعاعبة ىل سبق لك أف استفدت من صندوؽ اػبدمات االجتماعية ؟ ( على: "20نص السؤاؿ رقم )
 اإلحصائية مت التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 السبق يف االستفادة من صندوق اخلدمات االجتماعية( 23اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 20السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%26 26 نعم  50,0 -24,0 
1 23,040 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%74 74 ال  50,0 24,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )23من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعم( ابلبديل "20انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا 26بنسبة مئوية بلغت ( فردا 26وقد بلغ عددىم )
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 74( بنسبة مئوية قدرت بػ 74" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية ) ( حيث نالحظ من²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 23.04قدرت بػ 

حتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة % مع ا99بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
1.% 
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 (:22السؤال رقم )

"، ىل استفدت من خدمة البيع ابلتقسيط التابع لصندوؽ اػبدمات االجتماعية ؟ ( على: "22نص السؤاؿ رقم )
 وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 االستفادة من البيع ابلتقسيط التابع لصندوق اخلدمات( 24اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 22السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%5 5 نعم  50,0 -45,0 
1 81,000 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%95 95 ال  50,0 45,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )24من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعم( ابلبديل "22انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا 5مئوية بلغت ( فردا بنسبة 5وقد بلغ عددىم )
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 95( بنسبة مئوية قدرت بػ 95" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية ) ( حيث نالحظ من اعبدوؿ²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 81.00قدرت بػ 

حتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة % مع ا99بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
1.% 
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 (:24السؤال رقم )

ىل يساىم صندوؽ اػبدمات االجتماعية عن طريق اتفاقيات مع العيادات اػباصة  ( على: "24نص السؤاؿ رقم )
"، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ  يف تقدمي خدمات صحية لألستاذ وعائلتو ؟

 التارل:

 خلدمات يف الرعاية الصحيةمسامهة صندوق ا( 25اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 24السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%56 56 نعم  50,0 6,0 
1 1,440 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%44 44 ال  50,0 -6,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )25من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )

" نعم( ابلبديل "24انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا 56( فردا بنسبة مئوية بلغت 56بلغ عددىم )وقد 

%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 44( بنسبة مئوية قدرت بػ 44" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )²ة )كاوالنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائي

(، وابلتارل فال يوجد ىناؾ فرؽ داؿ α=0.01وىي قيمة غَت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 1.44قدرت بػ 

 %.5بة حتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنس% مع ا95إحصائيا بُت اجملموعتُت ، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
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 (:25السؤال رقم )

."، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت التوصل ىل استفدت من ىذه اػبدمات الصحية ؟ ( على: "25نص السؤاؿ رقم )
 إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 االستفادة من اخلدمات الصحية( 26اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 25السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%22 22 نعم  50,0 -28,0 
1 

 
31,360 

 
0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%78 78 ال  50,0 28,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )26من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعم( ابلبديل "25انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

ألفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا %، أما اجملموعة الثانية فتمثل ا22( فردا بنسبة مئوية بلغت 22وقد بلغ عددىم )
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 78( بنسبة مئوية قدرت بػ 78" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 31,36ػ قدرت ب

حتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة % مع ا99بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
1.% 
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 (:26السؤال رقم )

"، وبعد ىل تعتقد أف كل األساتذة يستفيدوف من خدمات الصندوؽ االجتماعي ؟ ( على: "26نص السؤاؿ رقم )
 اؼبعاعبة اإلحصائية مت التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 االعتقاد من استفادة كل االساتذة من اخلدمات ( 27اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 26السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%17 17 نعم  50,0 -33,0 
1 43,560 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%83 83 ال  50,0 33,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )( نالحظ 27من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعم( ابلبديل "26انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

لذين كانت إجابتهم على ىذا %، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد ا17( فردا بنسبة مئوية بلغت 17وقد بلغ عددىم )
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 83( بنسبة مئوية قدرت بػ 83" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 43.56قدرت بػ 

حتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة % مع ا99بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
1.% 
 

 

 

 



 تحهيم وتفسيش بياناث نتائح انفشضياث                                                                  انخايسم ــصـفــان 

89 
 

 (:27السؤال رقم )

."، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت ىل للنقابة عالقة بصندوؽ اػبدمات االجتماعية ؟ ( على: "27نص السؤاؿ رقم )
 التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 عالقة النقابة بصندوق اخلدمات االجتماعية( 28اجلدول رقم )

( فردا قد 100نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )( 28من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
( ابلبديل 27انقسمت إذل ثالث ؾبموعات، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

األفراد الذين كانت إجابتهم على  %، أما اجملموعة الثانية فتمثل19( فردا بنسبة مئوية بلغت 19"نعم" وقد بلغ عددىم )
% سبثل 68%، يف حُت نالحظ أف ما نسبتو 13( بنسبة مئوية قدرت بػ 13ىذا السؤاؿ ابلبديل "ال" والبالغ عددىم )

فردا، وللتأكد من داللة  68اجملموعة الثالثة اليت ربتوي على األفراد الذين أجابوا على ىذا السؤاؿ ابلبديل "ال أدري" بػ 
( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف ²روؽ يف التكرارات والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كاىذه الف

(، وابلتارل α=0.05وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 54.62( قدرت بػ 2قيمتها عند درجة اغبرية )
% 99اجملموعة الثالثة ، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو ليس ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا بُت اجملموعات الثالث لصاحل 

 %.1مع احتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة 

 
 
 
 
 

بدائل اإلجابة 
على السؤال 

 27رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني التكرار 
 ادلشاىد وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%19 19 نعم  33,3 -14,3 

2 54,620 0,000 
داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  

%13 13 ال  33,3 -20,3 
%68 68 ال أدري   33,3 34,7 
%100 100  االمجايل  //// 
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 (:28السؤال رقم )

"، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت ىل تشارككم النقابة يف اؼبناسبات االجتماعية ؟ ( على: "28نص السؤاؿ رقم )
 التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 مشاركة النقابة لألساتذة مناسباهتم االجتماعية( 29اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 28السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%7 7 نعم  50,0 -43,0 
1 73,960 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%93 93 ال  50,0 43,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )29من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعم( ابلبديل "28على السؤاؿ رقم )انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم 

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا 7( فردا بنسبة مئوية بلغت 7وقد بلغ عددىم )
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 93( بنسبة مئوية قدرت بػ 93" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )² اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كاوالنسب مت
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 73.96قدرت بػ 

ػبطأ بنسبة % مع احتماؿ الوقوع يف ا99ن ىذه النتيجة ىو بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد م
1.% 
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 (:29السؤال رقم )

"، وبعد اؼبعاعبة  ىل تعمل النقاابت على تقدمي مساعدات ليتامى القطاع ؟ ( على: "29نص السؤاؿ رقم )
 اإلحصائية مت التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 النقابة ليتامى القطاعمساعدة ( 30اجلدول رقم )

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )30من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
( ابلبديل 29رقم ) انقسمت إذل ثالث ؾبموعات، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على 5( فردا بنسبة مئوية بلغت 5"نعم" وقد بلغ عددىم )
% سبثل 64%، يف حُت نالحظ أف ما نسبتو 31( بنسبة مئوية قدرت بػ 31ىذا السؤاؿ ابلبديل "ال" والبالغ عددىم )

فردا، وللتأكد من داللة  64على األفراد الذين أجابوا على ىذا السؤاؿ ابلبديل "ال أدري" بػ اجملموعة الثالثة اليت ربتوي 
( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف ²ىذه الفروؽ يف التكرارات والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا

(، وابلتارل α=0.05ند مستوى الداللة ألفا )وىي قيمة دالة إحصائيا ع 52.46( قدرت بػ 2قيمتها عند درجة اغبرية )
% 99ليس ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا بُت اجملموعات الثالث لصاحل اجملموعة الثالثة ، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 

 %.1مع احتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة 

 

 

 

 

بدائل اإلجابة 
على السؤال 

 29رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني التكرار 
 ادلشاىد وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%5 5 نعم  33,3 -28,3 

2 52,460 0,000 
داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  

%31 31 ال  33,3 -2,3 
%64 64 ال أدري   33,3 30,7 
%100 100  االمجايل  //// 
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 (:التنمية الثقافية والرتفيهيةحتليل أسئلة احملور الرابع )

 (:30)السؤال رقم 

"، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة ىل لديك مكتبة يف البيت ؟ ( على: "30نص السؤاؿ رقم )
 يف اعبدوؿ التارل:

 امتالك األساتذة دلكتبة يف البيت( 31اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 30السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%33 33 نعم  50,0 -17,0 
1 11,560 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%67 67 ال  50,0 17,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )( نالحظ أف إجاابت أفراد 31من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعم( ابلبديل "30انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

م على ىذا %، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابته33( فردا بنسبة مئوية بلغت 33وقد بلغ عددىم )
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 67( بنسبة مئوية قدرت بػ 67" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01صائيا عند مستوى الداللة ألفا )وىي قيمة دالة إح 11.56قدرت بػ 

حتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة % مع ا99بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
1.% 
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 (:31السؤال رقم )

"، وبعد ىل تشارؾ يف الدورات الرايضية اليت ينظمها صندوؽ اػبدمات االجتماعية ؟ ( على: "31نص السؤاؿ رقم )
 اؼبعاعبة اإلحصائية مت التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 مشاركة األساتذة يف الدورات الرايضية( 32اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 31السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%4 4 نعم  50,0 -46,0 
1 84,640 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%96 96 ال  50,0 46,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )( نالحظ أف 32من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعم( ابلبديل "31انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

كانت إجابتهم على ىذا %، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين  4( فردا بنسبة مئوية بلغت 4وقد بلغ عددىم )
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 96( بنسبة مئوية قدرت بػ 96" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01يمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا )وىي ق 84.64قدرت بػ 

حتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة % مع ا99بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
1.% 
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 (:32السؤال رقم )

"، وبعد ىل تنظم عبنة اػبدمات االجتماعية رحالت سياحية إذل اغبمامات اؼبعدنية ؟ ( على: "32نص السؤاؿ رقم )
 اؼبعاعبة اإلحصائية مت التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 تنظيم جلنة اخلدمات االجتماعية لرحالت سياحية إىل احلمامات ادلعدنية( 33اجلدول رقم )

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )33من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
( ابلبديل 32انقسمت إذل ثالث ؾبموعات، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على 13بنسبة مئوية بلغت ( فردا 13"نعم" وقد بلغ عددىم )
% سبثل 46%، يف حُت نالحظ أف ما نسبتو 41( بنسبة مئوية قدرت بػ 41ىذا السؤاؿ ابلبديل "ال" والبالغ عددىم )

فردا، وللتأكد من داللة  46ل "ال أدري" بػ اجملموعة الثالثة اليت ربتوي على األفراد الذين أجابوا على ىذا السؤاؿ ابلبدي
( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف ²ىذه الفروؽ يف التكرارات والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا

(، وابلتارل α=0.05وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 18.98( قدرت بػ 2قيمتها عند درجة اغبرية )
% 99ناؾ فرؽ داؿ إحصائيا بُت اجملموعات الثالث لصاحل اجملموعة الثالثة ، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو ليس ى

 %.1مع احتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة 

 
 
 

بدائل اإلجابة 
على السؤال 

 32رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني التكرار 
 ادلشاىد وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%13 13 نعم  33,3 -20,3 

2 18,980 0,000 
داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  

%41 41 ال  33,3 7,7 
%46 46 ال أدري   33,3 12,7 
%100 100  االمجايل  //// 
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 (:33السؤال رقم )

"، وبعد ىل استفدت من الرحالت اليت ينظمها صندوؽ اػبدمات االجتماعية ؟ ( على: "33نص السؤاؿ رقم )
 ة اإلحصائية مت التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:اؼبعاعب

 االستفادة من الرحالت اليت ينظمها صندوق اخلدمات االجتماعية( 34اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 33السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%3 3 نعم  50,0 -47,0 
1 88,360 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%97 97 ال  50,0 47,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )34من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعم( ابلبديل "33انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا 3( فردا بنسبة مئوية بلغت 3وقد بلغ عددىم )
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 97نسبة مئوية قدرت بػ ( ب97" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا (، وابلتارل α=0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 88.36قدرت بػ 

حتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة % مع ا99بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
1.% 
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 (:34السؤال رقم )

"،  ىل تنظم النقاابت رحالت سياحية ابلتنسيق مع صندوؽ اػبدمات االجتماعية ؟ ( على: "34نص السؤاؿ رقم )
 بعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:و 

 تنظيم النقاابت لرحالت سياحية مع صندوق اخلدمات( 35اجلدول رقم )

 

( فردا قد 100عددىم إصباال )( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ 35من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
( ابلبديل 34انقسمت إذل ثالث ؾبموعات، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على 8( فردا بنسبة مئوية بلغت 8"نعم" وقد بلغ عددىم )
% سبثل 54%، يف حُت نالحظ أف ما نسبتو 38( بنسبة مئوية قدرت بػ 38لبديل "ال" والبالغ عددىم )ىذا السؤاؿ اب

فردا، وللتأكد من داللة  54اجملموعة الثالثة اليت ربتوي على األفراد الذين أجابوا على ىذا السؤاؿ ابلبديل "ال أدري" بػ 
( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف ²الداللة اإلحصائية )كاىذه الفروؽ يف التكرارات والنسب مت اللجوء إذل اختبار 

(، وابلتارل α=0.05وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 32.72( قدرت بػ 2قيمتها عند درجة اغبرية )
% 99ىو  ليس ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا بُت اجملموعات الثالث لصاحل اجملموعة الثالثة ، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة

 %.1مع احتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة 

 

 

 

بدائل اإلجابة 
على السؤال 

 34رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني التكرار 
 ادلشاىد وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%8 8 نعم  33,3 -25,3 

2 32,720 0,000 
داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  

%38 38 ال  33,3 4,7 
%54 54 ال أدري   33,3 20,7 
%100 100  االمجايل  //// 
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 (:35السؤال رقم )

"، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت  ىل سبق لك وأف استفدت من اؼبخيمات الصيفية ؟ ( على: "35نص السؤاؿ رقم )
 التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 الصيفيةالسبق يف االستفادة من ادلخيمات ( 36اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 35السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%8 8 نعم  50,0 -42,0 
1 70,560 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%92 92 ال  50,0 42,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )36من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعم( ابلبديل "35انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا 8( فردا بنسبة مئوية بلغت 8)وقد بلغ عددىم 
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 92( بنسبة مئوية قدرت بػ 92" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )( حيث ²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 70.56قدرت بػ 

نسبة حتماؿ الوقوع يف اػبطأ ب% مع ا99بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
1.% 
 
 
 
 
 



 تحهيم وتفسيش بياناث نتائح انفشضياث                                                                  انخايسم ــصـفــان 

98 
 

 (:36السؤال رقم )

"، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية  ىل يستفيد أبناء القطاع من رحالت خاصة يف العطل ؟ ( على: "36نص السؤاؿ رقم )
 مت التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 استفادة ابناء القطاع من الرحالت يف العطل( 37اجلدول رقم )

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )37من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
( ابلبديل 36انقسمت إذل ثالث ؾبموعات، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على 10( فردا بنسبة مئوية بلغت 10"نعم" وقد بلغ عددىم )
% سبثل 47%، يف حُت نالحظ أف ما نسبتو 43( بنسبة مئوية قدرت بػ 43ىذا السؤاؿ ابلبديل "ال" والبالغ عددىم )
فردا، وللتأكد من داللة  47ن أجابوا على ىذا السؤاؿ ابلبديل "ال أدري" بػ اجملموعة الثالثة اليت ربتوي على األفراد الذي

( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف ²ىذه الفروؽ يف التكرارات والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
(، وابلتارل α=0.05ألفا ) وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 24.74( قدرت بػ 2قيمتها عند درجة اغبرية )

% 99ليس ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا بُت اجملموعات الثالث لصاحل اجملموعة الثالثة ، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
  %.1مع احتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة 

 

 

 

بدائل اإلجابة 
على السؤال 

 36رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني التكرار 
 ادلشاىد وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%10 10 نعم  33,3 -23,3 

2 24,740 0,000 
داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  

%43 43 ال  33,3 9,7 
%47 47 ال أدري   33,3 13,7 
%100 100  االمجايل  //// 
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 (:37السؤال رقم )

"، وبعد اؼبعاعبة  تفوقُت يف الدراسة ؟ىل النقابة تساىم يف تكرمي أبناء القطاع اؼب ( على: "39نص السؤاؿ رقم )
 اإلحصائية مت التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 مسامهة النقابة يف تكرمي أبناء القطاع ادلتفوقني( 38اجلدول رقم )

 

( فردا قد 100عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال ) ( نالحظ أف إجاابت أفراد38من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
( ابلبديل 37انقسمت إذل ثالث ؾبموعات، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

إجابتهم على %، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت 11( فردا بنسبة مئوية بلغت 11"نعم" وقد بلغ عددىم )
% سبثل 41%، يف حُت نالحظ أف ما نسبتو 48( بنسبة مئوية قدرت بػ 48ىذا السؤاؿ ابلبديل "ال" والبالغ عددىم )

فردا، وللتأكد من داللة  41اجملموعة الثالثة اليت ربتوي على األفراد الذين أجابوا على ىذا السؤاؿ ابلبديل "ال أدري" بػ 
( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف ²نسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كاىذه الفروؽ يف التكرارات وال

(، وابلتارل α=0.05وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 23.18( قدرت بػ 2قيمتها عند درجة اغبرية )
% 99سبة التأكد من ىذه النتيجة ىو ليس ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا بُت اجملموعات الثالث لصاحل اجملموعة الثالثة ، ون

 %.1مع احتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة 

 

 

 

بدائل اإلجابة 
على السؤال 

 37رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني التكرار 
 ادلشاىد وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%11 11 نعم  33,3 -22,3 

2 23,180 0,000 
داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  

%48 48 ال  33,3 14,7 
%41 41 ال أدري   33,3 7,7 
%100 100  االمجايل  //// 
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 (:38السؤال رقم )

"، وبعد اؼبعاعبة ىل ىناؾ عدالة يف تقدمي الرحالت السياحية بُت األساتذة ؟ ( على: "38نص السؤاؿ رقم )
 اإلحصائية مت التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 العدالة يف تقدمي الرحالت السياحية( 39اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 38السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%9 9 نعم  50,0 -41,0 
1 67,240 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%91 91 ال  50,0 41,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )39من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعمابلبديل "( 38انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على ىذا 9( فردا بنسبة مئوية بلغت 9وقد بلغ عددىم )
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 91( بنسبة مئوية قدرت بػ 91" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )²الداللة اإلحصائية )كاوالنسب مت اللجوء إذل اختبار 
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 67.24قدرت بػ 

حتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة مع ا %99بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
1.% 
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 (:39السؤال رقم )

 ىل تساىم النقابة ابلتنسيق مع عبنة اػبدمات االجتماعية يف تنظيم رحالت العمرة ؟ ( على: "39نص السؤاؿ رقم )
 "، وبعد اؼبعاعبة اإلحصائية مت التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 مسامهة النقاابت وجلنة اخلدمات يف تنظيم العمرة( 40اجلدول رقم )

 

( فردا قد 100( نالحظ أف إجاابت أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )40من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
( ابلبديل 39الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )انقسمت إذل ثالث ؾبموعات، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد 

%، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إجابتهم على 8( فردا بنسبة مئوية بلغت 8"نعم" وقد بلغ عددىم )
ثل % سب59%، يف حُت نالحظ أف ما نسبتو 33( بنسبة مئوية قدرت بػ 33ىذا السؤاؿ ابلبديل "ال" والبالغ عددىم )

فردا، وللتأكد من داللة  59اجملموعة الثالثة اليت ربتوي على األفراد الذين أجابوا على ىذا السؤاؿ ابلبديل "ال أدري" بػ 
( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف ²ىذه الفروؽ يف التكرارات والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا

(، وابلتارل α=0.05وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا ) 39.02بػ ( قدرت 2قيمتها عند درجة اغبرية )
% 99ليس ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا بُت اجملموعات الثالث لصاحل اجملموعة الثالثة ، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 

 %.1مع احتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة 

 

 

 

بدائل اإلجابة 
على السؤال 

 39رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني التكرار 
 ادلشاىد وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%8 8 نعم  33,3 -25,3 

2 39,020 0,000 
داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  

%33 33 ال  33,3 -,3 
%59 59 ال أدري   33,3 25,7 
%100 100  االمجايل  //// 
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 (:40السؤال رقم )

"، وبعد اؼبعاعبة ىل استفدت من قاعة اغبفالت إلحياء حفل عائلي خاص بك ؟ ى: "( عل40نص السؤاؿ رقم )
 اإلحصائية مت التوصل إذل النتيجة اؼبوضحة يف اعبدوؿ التارل:

 االستفادة من قاعة احلفالت إلحياء حفل عائلي( 41اجلدول رقم )

بدائل اإلجابة على 
 40السؤال رقم 

التكرار 
 ادلشاىد

النسبة 
 ادلئوية

التكرار 
 ادلتوقع

الفرق بني 
التكرار 
ادلشاىد 
 وادلتوقع

درجة 
 احلرية

K² قيمة   
مستوى 
 الداللة

 القرار

%4 4 نعم  50,0 -46,0 
1 84,640 0,000  

داؿ عند 
مستوى 

(0.01=α)  
%96 96 ال  50,0 46,0 

%100 100 اإلمجايل   ///// 

 

( فردا قد 100أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىم إصباال )( نالحظ أف إجاابت 41من خالؿ اعبدوؿ أعاله رقم )
" نعم( ابلبديل "40انقسمت إذل ؾبموعتُت، سبثلت اجملموعة األوذل يف األفراد الذين سبحورت إجاابهتم على السؤاؿ رقم )

ابتهم على ىذا %، أما اجملموعة الثانية فتمثل األفراد الذين كانت إج4( فردا بنسبة مئوية بلغت 4وقد بلغ عددىم )
%، يف وللتأكد من داللة ىذه الفروؽ يف التكرارات 96( بنسبة مئوية قدرت بػ 96" والبالغ عددىم )الالسؤاؿ ابلبديل "

( 1( حيث نالحظ من اعبدوؿ أعاله أف قيمتها عند درجة اغبرية )²والنسب مت اللجوء إذل اختبار الداللة اإلحصائية )كا
(، وابلتارل فإف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا α=0.01ة إحصائيا عند مستوى الداللة ألفا )وىي قيمة دال 84.64قدرت بػ 

% مع احتماؿ الوقوع يف اػبطأ بنسبة 99بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة الثانية، ونسبة التأكد من ىذه النتيجة ىو 
1.% 

 مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء الفرضيات:
 

 النقابة سلبا على استاذ التعليم االبتدائي اقتصاداي". تساىموكاف نصها: " الفرضية األوىل:
ربققت ىذه الفرضية إذل حد كبَت وواضح، وىذا ما تبُت من خالؿ االسئلة اليت طرحناىا يف االستمارة واؼبتمثلة يف 

ت اليت ذباوزت وعدـ الرضا ابؼبنح والعالوا %50عدـ امتالؾ االساتذة ألجهزة كهرومنزلية متطورة، اليت فاقت النسبة 
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بػػ ال. فهذه االحصائيات  %94، وما تعلق ابلسؤاؿ ىل األجر كايف لتلبية اغباجات؟ والذي أجاب عنو %79نسبة 
 توضح أتثَت النقابة سلبا على اعبانب االقتصادي لألساتذة يف الطور االبتدائي.
أنو بنسبة قليلة، فهذا ال يرجع إذل التسيَت أما ما يتعلق دبمارسة نشاط آخر وتقدمي دروس الدعم الذي أثبتتو الدراسة 

 اؼبادي. بل مرده كوف التعليم عمل شاؽ يعود على األستاذ ابألثر الصحي، والنفسي ما يبنعو من فبارسة نشاط آخر.
وأما ما ىبص امتالؾ اغباسوب، فأغلب األساتذة سبتلكو عن طريق التقسيط كونو ضرورة حتمية. البد من امتالكو 

 ملية التعلمية التعلمية.لتسهيل الع
كما اف النقابة دل ربقق مكاسب فيما ىبص الًتقية وزايدة األجور، والدليل على ذلك أف اخر زايدة يف األجور كانت 

 .2012سنة 
 ". تساىم النقابة سلبا على تنمية استاذ التعليم االبتدائي ثقافيا وترفيهيا"  الفرضية الثانية:

، حيث أف الفئة اؼبستهدفة من اػبدمات الثقافية وقد بدا واضحا ربقق الفرضية 41إذل  30مشلت األسئلة من 
ال سبثل عينة البحث، وابلتارل فإف نقاابت الًتبية تساىم سلبا يف فقط وىذه النسية ضئيلة   % 10والًتفيهية، دل تتجاوز 

 تنمية أستاذ التعليم االبتدائي على الصعيد الثقايف والًتفيهي.
 : أذىانناات تثَت تساؤالت كثَتة يف وىذه االحصائي

 أين توجو أمواؿ اػبدمات؟ 
 من اؼبسؤوؿ عن ذلك؟

 ؼباذا ليس ىناؾ عدالة يف تقسيم االستفادات؟
  وغَتىا من التساؤالت اليت يبكن أف تكوف ؾباال لدراسات الحقة.

 النقابة اهبااب على تنمية استاذ االبتدائي اجتماعيا ". تساىم"  الفرضية الثالثة:
دل تتحقق ىذه الفرضية غبد كبَت وواضح، وبدا ىذا واضحا من خالؿ االجاابت على اسئلة االستمارة من السؤاؿ 

 .29إذل غاية السؤاؿ  20
اػبدمات ال يتعدوف ، واؼبستفيدين من صندوؽ %22حيث قبد اؼبستفيدين من اػبدمات الصحية ال تتجاوز نسبتهم 

17% . 
 .%5، ومساعدة يتامى القطاع بلغت %7كما اان مشاركة النقابة لألساتذة يف اؼبناسبات ال يتعدى 

تؤثر سلبا على تنمية أستاذ التعليم  النقابةوىذه النسب الضعيفة، توضح عدـ ربقق الفرضية الثالثة. حيث اف 
 االبتدائي اجتماعيا
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 والتوصيات:االقرتاحات 

 
 

بعد عرض النتائج وتفسَتىا، ال يسعنا إال أف نقدـ بعض االقًتاحات والتوصيات، اليت يبكن أف تساىم يف تنمية 
 األستاذ يف الطور االبتدائي وقد تكوف منطلقا جديدا للطلبة الذين يرغبوف يف القياـ بدراسات مشاهبة:

ابلنقابة وعالقتها ابألستاذ، وذلك فتح مكاتب خاصة هبا، تضم أساتذة على دراية كافية دبشاكل  االىتماـ -1
 القطاع وؽبم القدرة على ربسُت ظروفهم. وابلتارل آدائهم.

، وايصاؽبا وانشغاالهتمترؾ اجملاؿ لألساتذة سواء داخل اؼبؤسسات الًتبوية أو خارجها. للتعبَت عن آرائهم،  -2
 ألصحاب القرار.

 خلق جو ديبقراطي وتسهيل عملية االتصاؿ بُت االساتذة والنقابيُت. -3
 القياـ حبمالت ربسيسية داخل اؼبؤسسات الًتبوية لتقوية الوعي لدى األساتذة. -4
 الدعوة إذل الوحدة والتكتل لبلوغ اؼبراد " ما ضاع حق وراءه طالب ". -5
 صلة الكفاح رغم الصعوابت.النجاح اغبقيقي ىو الرضا دبا نقدمو ونسعى إذل ربقيقو، وموا -6
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أننا دل نتمكن من اإلؼباـ لكل دراسة حبث هناية، وهناية دراستنا ىي بداية لدراسات أخرى، فرغم اعبهود اؼببذولة إال 
لدراسات مستقبلية، وعوان ؼبواصلة  انطالقة، ما ىو إال جزء بسيط، قد يكوف تطرقنا إليوما جبميع جوانب اؼبوضوع. و 

 البحث يف نفس اجملاؿ.
وكثرة فهناؾ بعض األبعاد يف ىذا اؼبوضوع دل نتطرؽ إليها، وأخرى مت التطرؽ إليها دوف توسع. وذلك لتشعب اؼبوضوع 

صل على مستوى صندوؽ اػبدمات ؾباالتو، وارتباطو بعدة متغَتات... كدور النقابة يف اغبد من التالعبات اليت رب
 ، واقصاء العديد من األساتذة من االستفادة من تلك اػبدمات..االجتماعية

 .ابإلضافة إذل اعتماد أساليب ضغط ؾبدية على الوزارة الوصية دوف اللجوء إذل االضراابت
 فهي عناصر مهمة تستحق الدراسة والتمحيص.

وقد أاتحت لنا ىذه الدراسة، تفسَت ظاىرة يف غاية األنبية، الرتباطها أبستاذ التعليم االبتدائي ودور النقابة يف تنميتو 
 ...والثقافية، االقتصادية، و االجتماعيةعلى اؼبستوى 

والدفاع عن مصاغبهم، والسعي لتنميتهم، يف خضم  فقد دأبت النقابة منذ أتسيسها، على حل مشاكل األساتذة
الصراع والنزاع واإلضراابت اليت شهدىا القطاع، انىيك عن تعنت الوزارة الوصية واستبعاد اؼبدرسة اعبزائرية من أولوايت 

 اإلصالح.
 ، إال أف النضاؿ، اليت تقـو هبا النقاابتاؼببذولةوقد توصلنا من خالؿ ىذا البحث إذل نتائج قيمة وتوضيح اعبهود 

 شيء وربقيق اؼبطالب شيء آخر.
سعيا لتنمية األستاذ على صبيع األصعدة. حىت يومنا ىذا، دبعٌت ال تزاؿ نقاابت الًتبية تواصل نضاؽبا وترفع مطالبها 

 وربقيق ذلك مرىوف بتكتل صبيع األساتذة وتوحيد اآلراء وترتيب األولوايت والتدرج يف اؼبطالب.
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قػػػائػػػػمػػػػػة      
 اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجػػػػػػػػػػػػػع 
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 ىل تشارككم النقابة يف اؼبناسبات االجتماعية ؟ نعم                ال .28
 القطاع ؟ نعم            ال            ال أدريىل تعمل النقاابت على تقدمي مساعدات ليتامى  .29

 التنمية الثقافية

 نعم                ال    ىل لديك مكتبة يف البيت ؟ .30
 ىل تشارؾ يف الدورات الرايضية اليت ينظمها صندوؽ اػبدمات االجتماعية ؟  .31

 نعم                ال           
 سياحية إذل اغبمامات اؼبعدنية ؟ ىل تنظم عبنة اػبدمات االجتماعية رحالت .32

 نعم            ال            ال أدري             
 ىل استفدت من الرحالت اليت ينظمها صندوؽ اػبدمات االجتماعية ؟  .33

 نعم                ال               
 ىل تنظم النقاابت رحالت سياحية ابلتنسيق مع صندوؽ اػبدمات االجتماعية ؟ .34

 نعم             ال            ال أدري             
 نعم            ال      ىل سبق لك وأف استفدت من اؼبخيمات الصيفية ؟   .35
 نعم            ال            ال أدري ىل يستفيد أبناء القطاع من رحالت خاصة يف العطل ؟   .36
 وقُت يف الدراسة ؟ىل النقابة تساىم يف تكرمي أبناء القطاع اؼبتف .37

 نعم            ال           ال أدري                  
 ىل ىناؾ عدالة يف تقدمي الرحالت السياحية بُت األساتذة ؟   نعم            ال   .38
 ىل تساىم النقابة ابلتنسيق مع عبنة اػبدمات االجتماعية يف تنظيم رحالت العمرة ؟  .39

 عم            ال           ال أدرين                    
 ىل استفدت من قاعة اغبفالت إلحياء حفل عائلي خاص بك ؟     نعم            ال     .40
 نعم             الىل سبلك سكن خاص؟     .41

 

 استمارة البحث(: 01رقم ) ادللحق  
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برج بوعريريج(: اذليكل التنظيمي دلديرية الرتبية لوالية 02رقم ) ادللحق  
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ادلوقع اجلغرايف دلديرية الرتبية لوالية برج بوعريريج(: 03رقم ) ادللحق  
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